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 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 مجموعه سرزمین رویاها

 شب)پایانی(جلد پنجم: روح نیمه

 کریستن اشلیاثری از 

 

 خالصه:

نوکتورنو هاثورن که یک پلیس مخفی است، برخالف میلش 

ی جادو، هرج و مرج و دنیاهای موازی خودش را در محاصره

کند ولی دیگر کار از کار گذشته العاده دیدار میبیند. با زنی فوقمی

زن با دوقلوی نوکتورنو در دنیای دیگر گره خورده بود و سرنوشت 

 بود.

 انگار اوضاع واقعاً خیلی هم توی آن دنیا خوب نبود.

 شود.نوک برای نجات آن دنیا به کار گرفته می

اش ساکن آن کند که عشق مقدر شدهولی حتی فکرش را هم نمی

 دنیا باشد.
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محافظت از فرانکا درکار نقابی به صورتش دارد. نقابی که برای 

خودش هیچگاه آن را در دنیای پر از شرارت، توطئه و خطر 

 دارد.برنمی

شود و نوک رازهایش را رو میوقتی فرانکا با نوکتورنو روبه

شب در وجودش دارد شود که یک روح نیمهفهمد و متقاعد میمی

که توانسته خودش را از پیوند خوردن با مردها محافظت کند و 

 کرد.و محافظت نوک مقاومت میدر برابر محبت 

کند، نقابش ی شراب و ویسکی با نوک دیدار میوقتی فرانکا در سایه

فهمد که خودش است. خود افتد و نوک میاز چهره می

خودش است و باید راهی پیدا کند تا او را همراهش به دنیای 

 خودش ببرد.

 جا بماند...و بعد هم کاری کند که بخواهد همان
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 شبمه#روح_نی

 1#پارت_

 

 فصل اول

 حتی پلک هم نباید زد

 

 فرانکا

 

کردم سریع آن روز یکی از روزهایی بود که آرزو می

 فراموشش کنم.

 

در واقع، آن چند ماهی که که جادوگرها آنتونی من را 

کردم قدرتش را گرفته بودند، زمانی بود که آرزو می

 ام پاکش کنم.داشتم از حافظه

 

 قدرت داشتم.
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 ها نداشتم.از این قدرتولی 

 

همین با همین فکر داشتم توی راهروی قصر زمستانی 

گشتم. قصد داشتم طناب زدم و دنبال اتاقم میقدم می

ی اتاق را بکشم و خدمتکاری خبر کنم تا چند گوشه

 بطری شراب فلوریدیایی برایم بیاورد.

 

شد فراموش کنم، ولی متوجه شاید شراب باعث نمی

 در کم کردن درد مؤثر بود. شده بودم که

 

هایم بود، ولی از پیچ راهرو پیچیدم و نگاهم به کفش

 حسی باعث شد سر بلند کنم و به راهرو نگاه کنم.

 

حرکت ماندم. بعد آرام با چیزی که دیدم، ایستادم و بی

نشینی کردم. راه آمده را برگشتم، سر و صدا عقبو بی

 گاهی انداختم.پشت پیچ راهرو پنهان شدم و دزدکی ن
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 وای خدا.

 

شاهزاده نوکتورنوی دنیای دیگر جلوی در یک 

 خواب ایستاده بود.اتاق

 

ولی او واقعاً شاهزاده نبود. نه توی دنیای خودش. 

های خیلی کمی داشتند. دنیایی انگار آن دنیا شاهزاده

ای در دنیای موازی وجود داشته و که روی سیاره

جا یک ن بودند هم آنی کسانی که توی دنیای مهمه

 دوقلو داشتند.

 

وار بود. ولی وقتی چیزش نسبتاً دیوانهبه نظرم همه

های کمی هم داشتند شاهزاده کم داشتند، یعنی پادشاه

 کرد؟دیگر، پس کی حکمرانی می
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های شهر بود، شغلی گفته بود که چیزی معادل نگهبان

 انگیزی ازی شگفتجمله« پلیس»که به آن گفته بود 

 طرف او بود.

 

 شب#روح_نیمه

 2#پارت_

 

 های شهر نبود.عضو نگهبان

 

 شاهزاده بود.

 

گفت نوک. چون به دالیل نامعلومی هم به خودش می

نوکتورنو اسم قشنگی بود، اسم قدرتمند و با شکوهی 

بود. این یکی حقیقت داشت چون دوقلویش توی این 

 دنیا واقعاً شاهزاده بود.

 

 بود.و حاال پشتش به من 
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شلواری پوشیده بود که مانندش توی دنیای من پیدا 

ی زبر، محکم و آبی رنگ و رو شد. از یک پارچهنمی

ای دوخته شده بود. بلوزی هم به تن داشت که مد رفته

ی جذابی دوخته دنیای ما نبود. جذاب بود و از پارچه

های پهن و شده بود. بلوزی بود که کامالً به شانه

 بود. محشرش چسبیده

 

موهای پرپشت و سیاهش نامرتب و در عین حال 

 جذاب بودند.

 

های آبی روشنش را هم ببینم، البته توانستم چشممی

 توی تصوراتم چون پشتش به من بود.

 

هایی نبودند که بتوانی فراموشش کنی. با از آن چشم

موهای تیره و پوستی که زیر نور آفتاب برنزه شده 

 کردند.وب خودنمایی میها خیلی خبود، آن چشم
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روزهایی بود که حتی یک نگاه از این نوکتورنو 

هاثورن دنیای دیگر، یعنی دقیقاً همین یکی باعث 

شد واکنشی خیلی متفاوت با حاال داشته باشم. نه می

فقط به او بلکه به نوکتورنوی دنیای خودم هم 

 طور.همین

 

 این مال قبل از آنتونی بود.

 

شدنم با مردی بود که من را با... مال قبل از آشنا 

 خب... خودم آشنا کرد.

 

حاال ایستاده بودم و از گوشۀ راهرو دزدکی نگاه 

کنم. این هم یکی از آن کارهایی بود که پیش از می

که هدفی از آن دادم، البته مگر اینآنتونی انجام نمی

کنان از کار داشتم.بدنم پنهان است ولی حتی اگر رقص

 شدند.گذشتم هم متوجهم نمیمیپیچ راهرو 

 

 شب#روح_نیمه
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 3#پارت_

 

قدر دور و در انتهای راهرو دو نفر جلوی در اتاق آن

شدند، مگر ی حضورم نمیبودند که هرگز متوجه

 کشیدم.که جیغ میاین

 

 ولی نوکتورنو تنها نایستاده بود.

 

همراه سرسی بود. سرسی این دنیا، دنیای خودم، ولی 

جادو به دنیای موازی منتقل کرده و خودش را با 

 جا بماند.تصمیم گرفته بود همان

 

روی نوکتورنو ایستاده بود و وقتی توانستم روبه

هایش، موهایش و باسنش توی آن نگاهم را از شانه

 شلوار بردارم، به صورت سرسی نگاه کردم.

 

 حرکت ماندم.و دوباره بی
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 خواندم.چیزهای زیادی از صورتش می

 

فرانکا درکار از خاندان درکار بودم. و هر کدام از من 

اعضای خاندان که باهوش بودند، خیلی زود یاد 

گرفتند چطور شرایط را بخوانند و از آن به نفع می

خودشان استفاده کنند. من هم باهوش بودم، خیلی 

 باهوش بودم ولی باز هم کافی نبود. 

 

میدم بنابراین حالت روی صورت سرسی را دیدم و فه

چرا نوکتورنو جلوی اتاق خوابش ایستاده بود. بدن 

بزرگی شل و راحت بود، دستش هم باال آمده و انگشت 

 کرد.ی زن را نوازش میشستش با مالیمت چانه

 

ها چیزی که فهمیدم این بود که همین با تماشای آن

کم برای سرسی دنیای حاال با هم رابطه داشتند و دست

 ذت بخش بوده.خودمان، کامالً هم ل

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 خیلی زیاد.

 

ی ولی توی نگاهش چیزهای دیگری هم بود. به اندازه

داد تا در یک مهمانی یا کافی به من قبلی اطالعات می

که دلم خنک جشن جگرش را بسوزانم و یا برای این

 اش کنم.زدهشود، خجالت

 

 شب#روح_نیمه

 4#پارت_

 

 آسودگی، آسودگی خیلی شدید.

 

 اسگزاری خیلی زیاد.و سپاسگزاری. سپ

 

اش داشتنیدانستم، به صورت دوستداستانش را می

 نگاه کردم و دلم تیر کشید.
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دانستم چطور از بچگی مورد سوءاستفاده. پادشاه می

پدر و مادرش را سالخی کرده و او را به هر شکلی که 

تکشان ی خودش کرده بود. تکدر توان داشت، بازیچه

دانستم چطور از دست هم خوارکننده بودند. می

اش فرار کرده و در نهایت توی دست اسیرکننده

دزدهای دریایی گرفتار شده بود. باز هم از او 

دانستم چه شانس سوءاستفاده شده بود. می

باری داشت که دزدهای دریایی او را به سرزمین تأسف

وحشی کورواک فروخته بودند تا وارد مراسم شکار 

گرفتند و ها را میهم زن جاهمسر بشود که در آن

کردند. از اسمش دقیقاً مشخص بود بهشان تجاوز می

چه کار زشت و شنیعی بود. دیگر بماند که چه 

 اطالعاتی از این ماجرا به دستمان رسیده بود.

 

چیز برایش تمام وقتی منتظر شکار بود، انگار همه

کند. از اش استفاده میتوجهشود. از جادوی قابلمی

کند و خودش را به دنیایی دیگر ش استفاده میاهمه

کند. به دنیای دیگر. به همان دنیای موازی. منتقل می
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دنیایی که با تمام چیزهای کمی که از آن شنیده بودم، 

 دانستم خیلی با دنیای خودم فرق داشت.می

 

سرسی جای خودش را با دوقلویش عوض کرده بود و 

زرین جنگجوی  ی دوقلویش هم حاال شده بود ملکه

کورواک، که نه فقط مردمش بلکه شوهرش هم او را 

 کرد.ستایش می

 

ای که حاال دانست که این سرسیکس نمیهیچ

کرد روی نوکتورنو ایستاده بود، اگر انتخاب میروبه

بعد از تمام بالهایی که در کودکی سرش آمده بود، باز 

حاکم  هم توی این دنیا بماند، آیا او هم ستایش و محبت

 آورد یا نه.و مردمش را به دست می

 

 شب#روح_نیمه

 5#پارت_
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 از طرفی این االن مهم نبود.

 

 مهم االن بود.

 

و امروز آن سه جادوگری که هر دو قاره را تهدید 

 کردند، از میان رفته بودند.می

 

 نابود شده بودند.

 

شد مردان قدرتمند هر دو قاره بتوانند این باعث می

زبانی با عشقی کنند که از ن را صرف همشاروزهای

 شان شده بود.دنیای دیگری نصیب

 

 پیدایشان کرده و باردارشان کرده بودند.

 

 هر چهار نفرشان.
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 مردها همین بودند.

 

کردند و رابطه آور بود. رابطه برقرار میکامالً مالل

کاشتند شان را توی رحم زن میکردند: نطفهبرقرار می

توانستند کشاندند و بعد میردگی مادری میو او را به ب

 شان زندگی کنند.تا آخر عمر با تخم و ترکه

 

دانستم )و من خیلی هم فضول نبودم(، تا جایی که می

کداِم این مردها به جز پسرعمویم فری درکار، فقط هیچ

هایشان بودند و چند سال بود که با معشوقه

 هایشان هم فقط چند ماه.بعضی

 

ها حال هر چهار زن باردار بودند و سه تا از آنبا این 

 شان را توی راه داشتند.هم دومین بچه

 

 ای بود.به نظرم کار خبیثانه
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 خواستم شراب بخورم، بخوابم و بعد بیدار بشوم.می

 

 از اینجا بروم.

 

زده کردم خیلی توی النوین یعنی سرزمین یخسعی می

های زیادی ر آدمو خانه زیبایم نباشم. نه فقط به خاط

آمد جا به من خوششناختم، نه. اینجا میکه در این

 شد.گفته نمی

 

ها شریک هایی داشتم که با آنتونی در آناینجا آپارتمان

 بودم.

 

 شدم.باید از شرشان خالص می

 

 دانستم کجا قرار بود بروم.اصالً نمی
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ی دیدم. بعد از کارالبته، اول باید برادرم کریستن را می

که به امید نجات دادن معشوقم مجبورش کرده بودم 

 انجام بدهد، خیلی سختی کشیده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 6#پارت_

 

برادرم قلب خیلی رئوفی داشت ولی بویی از یک 

شد. شخصیت محکم نبرده بود. باید از او مراقبت می

 به محافظت نیاز داشت.

 

 کردم.باید از او مراقبت می

 

 .درست مثل همیشه

 

 بعد...
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 دانستم چه کار باید بکنم.نمی

 

 ولی حاال وقتش نبود که در این مورد تصمیم بگیرم.

 

کردم که طور که سرسی را تماشا میحاال، همان

دانستم اش را به دست نوکتورنو چسبانده بود، میچانه

کند. برای این کار هم که نوکتورنو از او مراقبت می

 کند.رج میزمان، محبت و توجه زیادی خ

 

ی مملو از احساس سرسی ها را هم از چهرهی اینهمه

 فهمیده بودم.

 

ی بالهایی که به سرش آسودگی خیالی که بعد از همه

داد که فکر دیدم نشان میآمده بود، توی  صورتش می

توانست چنین لذتی به او ببخشد کرد هیچ مردی مینمی

 د.توانستند با هم باشنو خوشحال بود که می
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سپاسگزاریش به خاطر محبت، زمان، توجه و ارضای 

 چون و چرایش نبود، نه.بی

 

 فقط به خاطر خود نوکتورنو بود.

 

 اش بود.به خاطر رفتار و منش مردانه

 

 یکی از آن مردهای یک در یک میلیون نفر بود.

 

 آن هم توی هر دو جهان.

 

ر با خاطراتی که توی ذهنم به پرواز در آمدند، دیدم تا

 شد.

 

هایم را روی درد عظیمی که آن خاطرات به وجود چشم

 آورده بودند، بستم.
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بهش رسیدم مگه نه، عشق من؟ بهش رسیدیم، مگه 

نه؟ حتی با وجود ناراحتی و دردی که داشتم، باز هم 

احساس پریشانی بیشتری به من دست داد. انگار 

شدم. بهت دادمش داشتم از سرگشتگی متالشی می

 ن؟آنتونی م

 

 شب#روح_نیمه

 7#پارت_

 

بسته برای خدایان درست مثل همیشه پیامم را چشم

فرستادم. امیدوار بودم صداقتم را حس کنند و آن را به 

که با کسی که باید برسانند. این کار را حتی قبل از این

دادم. ولی هیچ آن همه ظلم جان بدهد هم انجام می

 جوابی نگرفته بودم.

 

ای که زه بدهم تصویر شکنجه شدهتوانستم اجانمی

هایم ظاهر جادوگرها برایم فرستاده بودند، جلوی چشم
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دادم کننده بودند. بنابرین فقط اجازه میشود. چون فلج

توانستم فلج شوم سراغم بیایند. شب توی تخت که می

 خواب شوم.تا چند ساعت این دنده به آن دنده و بی

 

 روزها.

 

 ها.هفته

 

سروصدا باز کردم و دوباره سریع و بیهایم را چشم

برگشتم و راه آمده را برگشتم. سرسی و نوکتورنو را 

شان را با هم ی عاشقانههم رها کردم تا لحظه

 بگذرانند.

 

رفتم پوزخند تحقیرآمیزی هم روی وقتی داشتم می

 هایم نقش بست.لب
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رو به عالم اثیر فریاد کشیدم: ببین چی شدم آنتونی. 

جلب کنم تا بهش  که نگاه سرسی رو به خودمنبدون ای

دونم، دارم از اینجا بفهمونم که چی دیدم و چی می

رم. تو این کار رو باهام کردی، قلب من. باید می

دوباره همون کسی بشم که بودم. اگه یه چیزی باعث 

طوری بشه چند سالی تغییر کنی، حتماً نباید همون

 بمونی.

 

انداز نتونی توی سرم طنینوقتی صدای بم و زیبای آ

 شد و جوابم را داد، دوباره وسط راهرو ایستادم.

 

ی من و اگه دوباره به زنی طوری نیستی فرشتهتو این

تبدیل بشی که خودت نیستی و نبودی، واقعاً از دستت 

 شم.عصبانی می

 

 شب#روح_نیمه

 8#پارت_
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 ی او.ی من. فرشتهفرشته

 

 با هم گذراندیم... چند ماه

 

 شناخت؟اصالً من را می

 

 فکر عجیبی بود.

 

 هایم جان گرفت.تری هم روی لبفکر عجیب

 

جایی معشوق این»رو به راهروی خالی زمزمه کردم: 

 «من؟

 

 هیچ جوابی نشنیدم.
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با شنیدن « جایی؟آنتونی، قلب من، این»صدا زدم: 

زد، به درماندگی و اضطراری که توی صدایم موج می

 خود لرزیدم.

 

 ای در کار نبود.با این حال دیگر آنتونی

 

و اگر یک خدمتکار یا بر فرض محال نوکتورنو، هر 

اش، پادشاه ام فری، فینیها، عموزادهدوی آن

اش، یعنی هر دو سرسی، شاهدخت کورواک، سرسی

کورای شاهزاده نوکتورنو، آپولو یا مدالینش از این 

ز دست کردند عقلم را اگذشتند، فکر میراهرو می

ام. انگار نه انگار که همین حاال هم الهه مینروا داده

ناپذیر را داشته نفرینم کرده بود که تا ابد این درد تحمل

 باشم.

 

 گذاشتم چنین فکری در موردم بکنند.نباید می

 

 ها نشان داده بودم.قبالً ضعفم را به آن
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با وجود دردی که به خاطر از دست دادن عزیزم 

اری که مجبور شده بودم در حق النوینم، کشیدم، کمی

خاندانم و برادرم بکنم، دیگر توان قدرت و صالبت 

 نشان دادن از خودم را نداشتم.

 

حاال یاد گرفته بودم که دیگر کی وقتش بود، کی باید 

 ترین راه است.دست از مبارزه بکشی و فرار عاقالنه

 

را  ها رفتم، تصمیم گرفتم شرابمبا عجله به سمت پله

 در جای دیگری بیابم.

 

صحبتی و شراب دانستم که ملکه آرورا از هممی

برد. زنی خوردن با جادوگر سبز دنیای دیگر لذت می

که اسمش والنتین بود. متوجه شدم که اسمش را مثل 

کرد. او هم مثل ها والنتییین تلفظ میفلورادیایی

 الوینیای دنیای خودمان جادگر بسیار قدرتمندی بود.
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 شب#روح_نیمه

 9#پارت_

 

های فرحبخش بودند. از شان الیق آن نوشیدنیهمه

های کاخ با جادوی شیطانی ایی که تمام پنجرهآن

هایش را رها کرده شکسته بودند، جادوگر سبز نقشه

بود تا از قلمرومان محافظت کند. الوینیا هم به معنای 

واقعی کلمه جانش توسط سه جادوگر خبیث گرفته شده 

ها بودند که مجبور شدند بود و در نهایت این الف

 اش را به او برگردانند.دوباره زندگی

 

بعدش هم همگی به کاخ زمستانی منتقل شده و کمی 

در مورد اتفاقی که افتاده بود، به همدیگر اطالعات 

 دادند.

 

کردم. باهوش، شان میهایی بودند که تحسینها زنآن

ا سرد و زیرک بود. والنتین گیر. آرورقدرتمند و حیله

 از خودراضی و حسابگر و النوینیا حمایتگر و رئوف.
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گفتم این طور در موردشان فکر ها نمیوقت به آنهیچ

 کنم.می

 

دادند و اصالً که فرصتش را به من نمینه به خاطر این

دوست نداشتند و دنبال فرصتی برای وقت گذراندن با 

 گشتند، نه.من نمی

 

 خواست بگویم.دلم نمی

 

من یک درکار بودم. ما حتی از یک تعریف هم دریغ 

کردیم، دنیا داشتیم. حتی اگر کسی که ازش تعریف می

 را نجات داده باشد.

 

ی اول رفتم و یکی از ها پایین و به طبقهاز پله

 رفت را صدا زدم.خدمتکارهایی که داشت با عجله می
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باال دادم،  ام راطور که عادت داشتم، چانههمان

ام به ش داشتم و از باالی نوک بینیجا نگههمان

 خدمتکار نگاه کردم.

 

توی اتاق صبحگاهی هستم. دو بطری شراب، کمی »

نون و پنیر برام آورده بشه. شراب ِدس َچمپس دو 

 «َسِویج. البته اگه ملکه توی انبارشون دارن.

 

 «الساعه بانو درکار.»

 

 شب#روح_نیمه

 10#پارت_

 

ی سر هم تکان ندادم. با متانت به سمت اتاق صبح حت

ی آن روز نجات یافته بود رفتم. خدمتکاری که از حمله

را تنها گذاشتم. یک کاخ پر از مهمان داشتند که باید 

کردند، ناگفته نماند که اگر دنیا ها رسیدگی میبه آن
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جا گرفت، امشب اینطور توی خطر قرار نمیآن

 ضیافت برپا بود.

 

هایی گران شدم که نکند توی اتاق صبحگاهی مهمانن

طور نیست، خیالم حضور داشته باشند و وقتی دیدم این

 راحت شد.

 

 تنهایی.

 

 همان چیزی که نیاز داشتم.

 

 ذهنم نجوا کرد: تنهایی.

 

 کسی به آن نیاز نداشت.چیزی که هیچ

 

نفس عمیقی کشیدم و وقتی دیدم اتاق روشن است، 

وقت بود که خورشید غروب کرده  رفتم داخل. خیلی
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ها اتاق بود و حاال اواخر شب بود، ولی گذشته از این

های بزرگی داشت و باعث آسودگی خاطر بود که پنجره

ها جمع شده بودند و های انفجار پنجرهخرده شیشه

 جا کامالً تمیز بود.آن

 

 بله، خدمتکارها حتماً حسابی کار کرده و خسته بودند.

 

ی ذهنم را فکرم بود چون رسماً کرکره این آخرین

 پایین کشیدم و روی یک صندلی نشستم.

 

شانسی یک خدمتکار مرد تند و فرز در کمال خوش

داخل آمد. متانتم را کنار گذاشتم و دستور دادم آتش 

 روشن کند.

 

این کار را کرد و خدمتکار دیگری با شراب و نان و 

 د.پنیری که خواسته بودم با عجله وارد ش
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که دختر شرابم را ام بعد از اینبرخالف رفتار همیشگی

ریخت، از او نخواستم لیوان دیگری هم برایم بیاورد. 

دیگر نیاز نداشتم چیزی به یادم بیاورد که باید شرابم 

 را به تنهایی بنوشم.

 

 شب#روح_نیمه

 11#پارت_

 

 آن دختر هم به دستور دیگری در آن روز نیاز نداشت.

 

 آنتونی گفتم: مهربونم کردی. خیلی مهربون. در دل به

 

منتظر ماندم تا لیوانم پر شد و بعد آن را جلوی دهانم 

بردم. بدنم منقبش و در انتظار بود. امیدوار بودم 

 صدای زیبایش را توی ذهنم بشنوم.

 

 صدایش نیامد.
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خدمتکارها با تمام چیزهایی که خواسته بودم و آتش 

کرد، ه سرعت گرم میروشنی که داشت محیط را ب

خواست در را پشت تنهایم گذاشتند. وقتی مرد می

سرش ببندد و من را توی اتاق با در بسته تنها بگذارد 

و جلوی هجوم سرمای راهرو به داخل اتاق را بگیرد، 

 دستم را با تنبلی به سمتش باال گرفتم.

 

 «بذار باز باشه.»دستور دادم: 

 

ی که خواسته بودم را سری تکان داد با یک تعظیم کار

 انجام داد و بیرون از در ناپدید شد.

 

دستور دادم در را باز بگذارد چون همراهی نداشتم و 

تنها نشستن توی اتاقی دربسته و شراب خوردن خیلی 

 وحشتناک بود.
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وقتی در باز بود، با رفت و آمدهای این کاخ شلوغ 

ام را به خودش جلب کم یک چیزی بود که توجهدست

 ند.ک

 

ای نوشیدم. آن را با پنیر پایین دادم و اجازه دادم جرعه

وجودم همراه اتاق گرم شود. بیشتر و بیشتر نوشیدم. 

لیوانم را دوباره پر کردم. پنیر را روی نان مالیدم و 

 گازی از آن زدم.

 

بعد از آن تازه به خودم آمده و متوجه شدم به تنهایی 

و به آتش توی ام توی اتاق زانوی غم بغل گرفته

 ام.شومینه خیره شده

 

 شب#روح_نیمه

 12#پارت_
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به خاطر حرف عجیبی که « هی.»شنیدم کسی گفت: 

شد و صدای ها به کار برده میتوی انبارها و طویله

 دار و خشنی که آن را گفته بود، حیرت کردم.بم، خش

 

سرم را برگرداندم و نوکتورنوی آن دنیا را با آن 

گش را دیدم که داشت با آن قد و قامت شلوار آبی کمرن

 آمد توی اتاق و نگاهش به من بود.انگیزش میشگفت

 

آمد، از صورتش طور که به سمتم میولی همین

 خواندم که او هم مثل سرسی راضی بود.

 

حال هیچ سپاسگزاری یا آرامشی در حالت با این

 صورتش نبود.

 

خواب تاقهایش در اکه از فعالیتدرعوض با وجود این

سرسی مدت کمی گذشته بود، باز هم کامالً قبراق و 

رسید و نگاه توی چشمانش باعث شد قوی به نظر می

 نفس توی گلویم گیر کند.
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 آن نگاه را به یاد داشتم.

 

 بردم.از آن نگاه لذت می

 

هایم این نه فقط در وجود آنتونی بلکه در تمام معشوق

ین نگاه در چشمان نگاه را دوست داشتم. ولی انگار ا

 آنتونی یک چیز دیگر بود.

 

کردم، شان تالش میهایی بود که خیلی برایاز آن نگاه

کردم و وجودم را صرف به انرژی زیادی صرفش می

کردم. خودم را از اسمم، از دست آوردن این نگاه می

کردم و چنان هایم رها میشهرتم، رازها و مسئولیت

کردم که انگار داشتم یبرای به دست آوردنش تالش م

 رفتم.ی کوهی باال میاز قله
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این بهترین استعدادم بود: به رضایت رساندن یک مرد 

 که هرگز فراموشش نخواهد کرد.و اطمینان از این

 

 شب#روح_نیمه

 13#پارت_

 

البته که این بهترین استعدادم بود، درست مثل تمام 

کز اعضای خاندان درکار. روی هر نقطه ضعفی تمر

کن و از اون برای به دست آوردن هر منفعتی استفاده 

هایی مثل سکه، جواهرات، خز، اجابت یک کن. منفعت

 خواسته، سکوت، اطالعات و یا فقط لذت.

 

دیدم، حاال که در آن لحظه صورت نوکتورنو را می

فهمیدم که سرسی هم در این کار خبره است. باید 

شایندش به شکل ی ناخواضافه کنم که با وجود گذشته

 انگیزی کارش در این زمینه خوب بوده.شگفت
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با اشتیاق تمرکز کردم و چیزی که از زیر دست سرسی 

در رفته بود یا شاید هم چیزی که خود او از سرسی 

 پنهان کرده بود را متوجه شدم.

 

 هنوز کارش تمام نشده بود.

 

 اوه نه.

 

 ای به این موضوع نکرده بود کهاگه سرسی اشاره

خوابش بیرون برود، او هنوز دوست دارد او از اتاق

 جا بود.هم همان

 

ماند و خواب به جا میدر واقع شاید کل شب هم همان

 کرد.کدام راه پیدا نمیچشم هیچ

 

 ماند.جا میشاید هم چند روز همان
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وقتی این فکر به ذهنم خطور کرد، متوجه شدم که 

ام از صندلی ی کمیکامل وارد اتاق شد. با فاصله

اش را پایین آورد و موشکافانه نگاهم ایستاد. چانه

کرد. زیر نگاهش احساس ناراحتی کردم و روی 

 جا شدم.ام جابهصندلی

 

ی کارم شدم، واکنشم را پنهان که متوجهبه محض این

 کردم و خودم را کنترل کردم.

 

ممکن بود حسی به این راحتی نابود شود؟ مخصوصاً 

 احتی؟حسی مثل نار

 

 در دل به آنتونی تشر رفتم: نابودم کردی.

 

 ام هیچ جوابی نداد.معشوق فوت شده

 

 #فاخته_بال_شکسته
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 14#پارت_

 

 «راهی؟روبه»نوکتورنو پرسید: 

 

 «ام؟من چی»جواب دادم: 

 

که جواب بدهد، سرش را کمی کج کرد. قبل از این

برای »صدایش را پایین آورد. « راهی؟ خوبی؟روبه»

 «مون روز سختی بود جون دل. مخصوصاً تو.همه

 

نگاهش کردم که یک چیزی بارش کنم. ولی لیوان 

که شرام را تا نزدیک دهانم باال بردم و قبل از این

 «کامالً خوبم.»بنوشمش، گفتم: 

 

ولی ناباوری عمالً از صدایش « آره، باشه.»گفت: 

 چکید و نگاهم بالفاصله به سمتش پرواز کرد.می
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نی نگاهش کردم که سالنه سالنه به سمت این یع

رفت، بدن بلند قامتش را روی آن صندلی کنارم 

انداخت و دستش را به سمت بطری شرابی که روی 

 میز کنارمان بود، دراز کرد.

 

 لیوان اضافه را هم برداشت.

 

های گوشۀ اتاق باید اضافه کنم که روی آن صندلی

ته شده بود. شان میز گرد گذاشنشسته بودیم که بین

 بنابراین نزدیک بود زانوهایم به زانوهایش بخورد.

 

 برای خودش شراب ریخت.

 

 ام.نوک زبانم بود که بگویم دعوتش نکرده

 

های بلندش شد و ولی افسوس که حواسم پرت انگشت

 حرف توی دهانم خشکید.
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کاری اون گه»نوکتورنو به صندلی تکیه داد و گفت: 

یوان شراب سرخ را تا روی ل« دهنمون رو صاف کرد.

اش باال برد و من هم ای  و مردانههایم قلوهلب

ای از شرابش که جرعهتماشایش کردم. قبل از این

 «خوشحالم که تموم شد.»بنوشد، حرفش را تمام کرد: 

 

 «فرانکا، درسته؟»اسمم را پرسید: 

 

با خودم فکر کردم که زنی از « درسته.»جواب دادم: 

بود و دوقلوی این مرد در این دنیا او را آن دنیا آمده 

به دست آورده بود. چه شاهزاده بود، چه نه، باز هم 

به عنوان یکی از اعضای گارد شهر خیلی پایش را از 

گلیمش فراتر گذاشته بود. خودش را روی صندلی 

رویم رها کرده بود و از شرابم خورده بود و روبه

به من  «فرانکا، درسته»داشت خودش را با یک 

 کرد.معرفی می
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 شب#روح_نیمه

 15#پارت_

 

 قابل بخشش نبود.

 

 کردند.طوری رفتار میشاید توی آن دنیا این

 

 کردیم.طور رفتار نمیولی توی دنیای من که این

 

زاده بودم. من عضو خاندان درکار بودم. اشراف

ها و م فری درکار، فری و درکار بود. به اِلفعموزاده

ام داد. با شاهدخت یخی کشور برفیمان میاژدهایان فر

ازدواج کرده بود. هرچند شاهدخت واقعی نبود و من 

دانستم چه بالیی سر شاهدخت سوفن آمده اصالً نمی

جایی خوشحال بودند و بود ولی انگار همه از این جابه

 در این مورد سکوت کرده بودند.
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برای کنم که پادشاه آینده را دیگر به این اشاره نمی

 ام فری به دنیا آورده بود. محض رضای الههعموزاده

 آدل!

 

ای هم نداشتم که به این مرد درس آداب و هرچند عالقه

 رسوم بدهم.

 

بستم که خوردم و به این امید میای از شرابم میجرعه

بفهمد دوست ندارم همراهی داشته باشم. اگر متوجه 

دانستم چطور رفتم. هرچند نمیجا میشد، از ایننمی

باید بطری دیگر شراب را با خودم ببرم که فکر نکند 

 زنی نانجیب هستم.

 

سنگین وقتی داشتم این موضوع را توی ذهنم سبک

ولی این بار « هی.»کردم، با صدای آرامی گفت: می

ی کوتاه در انتهای برای دومین بار توی این چند لحظه

 «عزیز دل.»حرفش اضافه کرد: 
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عجیب صحبت »شتم و محبت گفتم: به طرفش برگ

 «کنی.می

 

که سؤال بپرسد، سرش باز این باعث شد پیش از این

 «بخشی؟می»هم به سمتی کج بشود. 

 

 «ها یعنی چی؟هی. جون دل. این کلمه»گفتم: 

 

 «دل ندارین؟شما... اوه، توی این دنیا هی و جون»

 

 ی نفی باال گرفتم.ام را به نشانهچانه

 

 بش#روح_نیمه

 16#پارت_
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دل گیم و جونها میالبته که داریم. هی رو به اسب»

کنم گیم. فقط درک نمیها و نوزادها میرو هم به بچه

 «گی.چرا اینا رو به من می

 

 نیشش را باز کرد.

 

قلبم فشرده شد. دردش چنان شدید بود که تعجب کردم 

 چطور نیفتادم و قبل مردن روی زمین غلت نزدم.

 

 زدند.های درشتش چه برقی میبود. چشم خیلی جذاب

 

 آنتونی من هم جذاب بود.

 

 زد...ولی وقتی لبخند می
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گی ِهی با یه های. دارم می»نوکتورنو به من گفت: 

طوری به هم سالم دونه اِ. توی دنیای من آدما این

 «کنن.می

 

با دردی که به جانم افتاده بود، جنگیدم.شدت جنگیدنم 

 سرم را یک بار تکان دادم. را پنهان کردم و

 

پرسیدم. اگر هرچند نباید می« و جون دل؟»پرسیدم: 

 رفت.کردم که نمیجا مشغولش میاین

 

طوری ها رو اینتوی دنیای من پسرها در و داف»

 «زنن.صدا می

 

 نفس عمیقی کشیدم.

 

های درشتش بیشتر برق این کارم را تماشا کرد و چشم

 زدند.
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برق خوشحالی توی نگاهش « ف؟در و دا»پرسیدم: 

 را نادیده گرفتم.

 

 «ها.دخترها. زن»

 

 «ها؟دخترها و زن»پرسیدم: 

 

گی جون دل یا داف. خب، به دختر کوچولوها که نمی»

 «گی.ها این رو میبه زن

 

«  آمیزه.پس این یه جور حرف محبت»نتیجه گرفتم: 

کرد با یکی از به این فکر کردم که باید سعی می

کرد تا یک سری ای دنیای خودش صحبت میهزن

 چیزهای واجب را به او یاد بدهند.
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 ها به کسی که به سختیکه نباید از این حرفمثالً این

که نباید با کسی که از شناسدش بزند. مخصوصاً اینمی

 او برتر است الس بزند.

 

 شب#روح_نیمه

 17#پارت_

 

 «تره.درسته هرچند در و داف رایج»گفت: 

 

ها توی دنیای دیگه، توی دنیای شما، با کلماتی خانم»

کنین ده فکر میدین که نشون میرو خطاب قرار می

ی یه نوزاد یا بچه ضعیف و شکننده ها به اندازهاون

 «هستن.

 

اش بلند شد و کل اتاق را پر کرد بالفاصه صدای خنده

و به آن گرما بخشید. من را از حس و حال بدی که 

فاقات آن روز و شاید این چند ماه اخیر که داشتم و ات
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تنها معشوقم را از دست داده بودم، بیرون کشید. در 

 سکوت تماشا کردم و گوش سپردم.

 

 که خوشم آمده نشان ندادم.ای از اینکوچکترین نشانه

 

 ولی خوشم آمده بود.

 

اش را کنترل کرد ولی از لبخند زدن یا نگاه کردن خنده

جا به رفقا چی شما این»و پرسید: به من دست نکشید 

 «گین؟می

 

به سؤالش با سؤال دیگری جواب دادم و پرسیدم: 

 «رفقا؟»

 

مردها. »زد، توضیح داد: که هنوز هم لبخند میدرحالی

 «پسرها.
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 «زاده.گیم مرد یا نجیببهشون می»

 

 «شه.نه منظورم اصطالح عامیانه»

 

 «کنم.من، شخصاً عامی صحبت نمی»

 

من را از نظر گذراند که انگار من شوخی شدیداً چنان 

ای بودم که از آسمان برایش پایین افتاده کنندهسرگرم

 «گی؟خب، تو به مردی که باهاشی چی میخیلی»بود. 

 

 «باهاشم؟»

 

کسی که برات معنای خاصی داره. مردت، »

 «معشوقت.

 

دوباره به آتش نگاه کردم و حس کردم صورتم یخ 

 بست.
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که این کار را کردم، شنیدم که گفت: اینبه محض 

فرانکا... جون دل، تور »مکث کوچکی کرد. « لعنت.»

که قبل از این« بهم گفت چه اتفاقی افتاده... لعنتی.

های قدرتمندی حرفش را تمام کند، حس کردم انگشت

دور مچ دستم بسته شد. مچ آن دستم که گذاشته بودم 

بود.  حرفم احمقانه»ی صندلی.روی دسته

 «خوام.عذرمی

 

 شب#روح_نیمه

 18#پارت_

 

با چرخش آرامی خودم را از دستش خالص کردم و 

که هایم باال بردم ولی پیش از اینلیوان شرابم را تا لب

 «مشکلی نیست.»پچ کردم: ای بنوشم، پچجرعه

 

 «گی.پرت و پال می»
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 ی عجیب باعث شد نگاهم به سمتش برگردد.این کلمه

 

 «بخشید؟می»گفتم: به تندی 

 

 «پرت و پال.»تکرار کرد: 

 

 «فهمم.معنی این کلمه رو نمی»

 

 دادم.کردم معنایش را میهرچند حس می

 

ای خوشنودی در هیچ لبخندی روی صورتش نبود. ذره

کرد، نگاهش نبود. دوباره داشت از نزدیک نگاهم می

جا ام جابهولی این بار من آماده بودم و روی صندلی

 .نشدم
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گی. یه دلت پره. کل حقیقت رو بهم نمی»توضیح داد: 

خواد در گی که از موضوعی که دلت نمیچیزی می

 «موردش صحبت کنی، رد بشی.

 

که هر کنم، با توجه به ایناگه هم دارم این کار رو می»

دونیم، رسم اینه که بذاری از دو خوب علتش رو می

 «این موضوع بگذریم.

 

جا تنهایی. تنهایی شراب تو این». کمی به سمتم خم شد

ت طوریه که انگار دنیا به آخر رسیده. خوری قیافهمی

کنم که چرا چنین حسی داری. فقط این من هم درک می

جا هستن، کنم که وقتی همه امشب اینرو درک نمی

چرا تو همراهشون نیستی. ولی به من ربطی نداره. 

خطر انداختی  دونم که امروز جونتو بهفقط این رو می

های این دنیا رو نجات تا اون چهارتا زن و تمام آدم

خواد جون دل. بدی. انجام دادن این کار شجاعت می

کشی و من برای از دست دادن مردت خیلی درد می

واقعاً متأسفم. ولی دست کم امشب باید به خاطر کاری 

هایی که که برای کشورت، برای چهار زن دیگه، آدم
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ی مردی که عاشقش بودی، برای خاطرهدوستشون و 

انجام دادی به خودت افتخار کنی. وقتشه جشن 

با « ها پیروز شدن. تو هم...بگیری. آدم خوب

انگشتش به من اشاره کرد. حرکت به شدت 

 «بخشی از این پیروزی بودی.»... ای بود. ادبانهبی

 

 شب#روح_نیمه

 19#پارت_

 

که کامالً  دوباره باز هم روی نوک زبانم آمد

دانم دقیقاً چطوری خودش با حسابگرانه بگویم که می

 سرسی جشن گرفته بود.

 

 ها از دهانم بیرون نرفت.ولی آن حرف

 

ام را به آتش دادم، کامالً از ذهن و وقتی دوباره توجه

 روی زبانم محو شدند.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

و توی این موقعیت شراب خیلی هم به درد »ادامه داد: 

گم ویسکی، ودکا یا ن باشه که میخوره. اگه به منمی

 «خوره.از اون بهتر تکیال بیشتر به موقعیت می

 

توانستم مخالفت کنم. حاال بماند که با این یکی نمی

 دانستم این تکیال چی هست.اصالً نمی

 

منت گذاشتم و نگاهی « از صمیم قلب موافقم.»گفتم: 

ا به او انداختم. ولی آرزو کردم که ای کاش این کار ر

هایش برگشته بود و نکرده بودم. چون لبخند به لب

هایم را پس توانستم حرفشد آرزو کنم میباعث می

 بگیرم.

 

دستش را روی « رم یه کمی پیدا کنم.می»اعالم کرد: 

اش گذاشت تا پیکر بزرگش را از روی ی صندلیدسته

اش بلند کند. حس کردم ابروهایم در هم کشیده صندلی

 بلند شد، به سمت در راه افتاده بود. شد، چون وقتی
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تونی اون بند رو بکشی خیلی راحت می»توضیح دادم: 

 «و دستور بدی یه خدمتکار برات بیاردش.

 

کرد. انگار خوشش حاال ایستاده بود و به من نگاه می

 آمده بود.

 

پناه به قدرت الهه آدل. اگر توی دنیای او هم قدرتی  

داد. ز هر چیز به او میداشت، حتماً سهم بیشتری ا

 زد!حاال هم که خیلی زیادی گیج می

 

 شب#روح_نیمه

 20#پارت_

 

واقعاً باید هر چه زودتر و با بیشتری سرعتی که 

 کردم.جا را ترک میتوانستم بدون از هم پاشیدن آنمی
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 «اوه... چی؟»پرسید: 

 

ی اتاق تکان با نخوت دستم را به سمت طناب گوشه

نگفتم آن زنگ در « و بکش، یه زنگ...طناب ر»دادم. 

وقت درگیر آمد چون خودم را هیچکجا به صدا در می

یه جایی به »... کردم. ادامه دادم: چنین مسائلی نمی

گیم ویسکی صدا در میاد. یه خدمتکار میاد. بهش می

 «خوایم. برامون میاره.می

 

 ی لبش تاب برداشت.گوشه

 

ین حرکتش هم با عصبانیت نفسی کشیدم. حتی ا

 دلنشین بود.

 

های بعد هم با قدم« خب.خیلی»با صدای آرامی گفت: 

 بلند به سمت طناب رفت.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

وقتی رسیدن، بهشون »به سمتش برگشتم و گفتم: 

 «بگو باید هیزم بیشتری به آتیش اضافه بشه.

 

 زدم، ایستاد و به طرفم برگشت.وقتی داشتم حرف می

 

بعد دوباره به من  وقتی حرفم تمام شد، به آتیش و

 نگاه کرد.

 

 «جا هست.دل، یه دسته هیزم همینجون»گفت: 

 

هرچند اصالً « جاست.درسته همون»موافقت کردم: 

کردم و اصالً برایم فکرم را درگیر این موضوع هم نمی

 گفت یا نه.مهم نبود که داشت درست می

 

 «تونم هیزم بیشتری توی آتیش بریزم.پس خودم می»

 

 کرد.بزرگ، انگار دوباره داشت تفریح میای آدل 
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کردم که بدون معطلی از این باید یک راهی پیدا می

 موقعیت بیرون بروم.

 

هات کثیف بشن، خب این کار اگه دوست داری دست»

ام را دقیقاً همین حس را داشتم ولی شانه« رو بکن...

 هم باال انداختم.

 

 رفت و ی دهانش دوباره باالسری تکان داد و گوشه

 به سمت طناب برگشت.

 

 شب#روح_نیمه

 21#پارت_

 

 خوب بود.

 

 داد.ویسکی سفارش می
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نوشیدم. شاید هم کمی بیشتر از من هم کمی می

کمی. بعد هم یک راهی برای ربودن بطری شراب یک

کردم تا همراه خودم به اضافه و یک لیوان پیدا می

 اتاق خوابم ببرمشان.

 

 ام بود.این نقشه

 

ه عنوان فرانکا درکار از خاندان درکار، توی نقشه ب

هایم استاد کشیدن و عملی کردن کامل و شامل نقشه

 بودم.

 

هایم حال آن شب، اولین شبی نبود که توی نقشهبا این

 موفق نشده بودم.

*** 

 

 «کنی.شوخی می»گفتم: 
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ظرافتی به ام تکیه داده و به شکل بیی صندلیبه دسته

خم شده بودم. او هم خودش را وا داده  سمت نوکتورنو

خندید. لیوان ویسکی توی اش میو روی صندلی

های آبی روشن و درخشانش دستش بود و نگاه چشم

 چرخید.هم روی من می

 

 «نچ.»گفت: 

 

توی این چند ساعتی که با هم صحبت کرده « نچ.»

بودیم، فهمیده بودم که این کلمه در دنیای او یعنی 

 «نه.»همان 

 

 در ضمن یک ویسکی خیلی خوب هم گیرمان آمده بود.

 

 کل شرابمان را هم تمام کرده بودیم.
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خوردم که تا و مطمئن بودم که بعداً حسابی افسوس می

 روی کرده بودم.این حد در خوردن زیاده

 

 ولی در آن لحظه چندان برایم اهمیتی نداشت.

 

ای که توصیف پس تا وقتی اون... شماره»پرسیدم: 

تونی با هرکسی که رده باشی رو داشته باشی، میک

بخوای توی دنیای خودت صحبت کنی؟ فقط کافیه 

شماره رو توی دستگاهی که گفتی وارد کنی و بعدش 

 «اون رو بذاری دم گوشت؟

 

 شب#روح_نیمه

 22#پارت_

 

ها هم تلفن اوهوم، البته تا وقتی که اون»جواب داد: 

 «داشته باشن.
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 ی خودمان بود.که اوهوم، همان بلهیاد گرفته بودم 

 

 نگاهی به صورتش انداختم.

 

 رسید.راحت و راضی به نظر می

 

 رسید درحال خالی بستن باشد.به نظر نمی

 

 بست.ولی خب، واقعاً داشت خالی می

 

بنابراین دوباره سر حالت اتهام برانگیزم برگشتم و 

 «گی.دروغ می»گفتم: 

 

شد و دستش را عقب  سرش را تکان داد، به جلو خم

 «نوچ.»برد. گفت: 
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بعد چیز باریک و چهارگوشی از جیبش بیرون کشید 

هایش که انگار از فلز و شیشه ساخته شده بود. گوشه

انگیزی هم کمی گرد بود. ساده بود ولی به شکل حیرت

 زیبا هم بود.

 

به سمتم خم شد، آن چیز را به سمتم گرفت و وقتی 

ی کوچکش روشن ، صفحهکردمداشتم تماشایش می

شان در شد و یک سری عکس نشان داد که همه

 های عمودی و افقی قرار گرفته بودند.ردیف

 

به سمتش دست دراز کردم ولی « خدایان.»نجوا کردم: 

 حرکت ماندم.بعد از حیرت و تعجب بی

 

انگشت شستش را روی صفحه « اوهوم.»گفت: 

ها باال پیام ی سفید با فهرستی ازحرکت داد. یک صفحه

تونی برای هر کسی پیام بفرستی. این ایمیله. می»آمد. 

البته اگه آدرس ایمیلش رو داشته باشی. در عرض 

تونم رسه. البته االن نمیچند دقیقه هم به دستشون می
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این کار رو بکنم، چون االن کامالً خارج از سرویسم. 

مک تونستم بهشون ایمیل بزنم و پیاولی اگه نبودم، می

 «بفرستم.

 

 اش برداشتم و به صورتش دوختم.نگاهم را از وسیله

 

 «پیامک بدی؟»

 

 شب#روح_نیمه

 23#پارت_

 

نگاهم دوباره به « پیام رو براشون تایپ کنم.»گفت: 

اش دوخته شد که انگشتش روی آن تکان وسیله

زنی و پیامک به گوشی دکمه ارسال رو می»خورد. می

ده. توی شه و بینگ صدا مییه نفر دیگه فرستاده می

چند لحظه حتی چند ثانیه پیامک به دستشون 

 «رسه.می
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نفس زدم و دوباره دستم را نفس« ست.العادهخارق»

ی که بتوانم جعبهبه سمتش دراز کردم ولی پیش از این

 کوچک جادویی را لمس کنم، دستم را عقب کشیدم.

 

 «گیره.تونی بگیریش فرانکا، گازت نمیمی»

 

زد و من دوباره به صورت خنده توی صدایش موج می

 جذابش نگاه کردم.

 

 اش را نگرفتم.وسیله

 

 «جادوئه؟»پرسیدم: 

 

 «ما مثل شما جادو توی دنیامون نداریم.»
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 «چقدر عجیب.»متعجب به عقب تکیه دادم و گفتم: 

 

داریم، ولی همه ازش اطالع »به حرفش ادامه داد: 

 «بیننش.نمیندارن. یا آزادانه آموزش 

 

 امکان نداشت در این مورد جدی باشد.

 

شاید به خاطر این گفتم « این خیلی خطرناکه.»گفتم: 

 که خودم اصالً با این موضوع راحت نبودم.

 

 «گی.احتماالً کامالً درست می»زیرلب گفت: 

 

باید یه کاری در این مورد »ای گفتم: با لحن مقدرانه

یکی از اعضای  بکنین. اون طوری که فهمیدم تو

محافظ شهر هستی. باید با مافوقت صحبت کنی. شاید 

اون هم بتونه با... حاال اسم حاکمتون هرچی که هست، 

تونن یه کاری در این مورد صحبت کنه. مطمئناً می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

جا هات رو در اینتونی فعالیتبکنن. و چون می

تونی خیلی براشون مفید براشون توصیف کنی، می

 «باشی.

 

جمهور یه گزارشی در اگه رئیس»ان داد. سری تک

ها یا هرچی مورد ثبت کردن جمعیت جادوگرها، ساحره

که هستن، بنویسه در عرض کمتر از بیست و چهار 

کنن جمهوری پرتش میساعت با تیپا از دفتر ریاست

 «بیرون.

 

 شب#روح_نیمه

 24#پارت_

 

 «چرنده.»

 

ره هایش نشست، سرش را دوبالبخند کوچکی روی لب

 «حقیقت داره.»تکان داد و گفت: 
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چه »دوباره به... تلفنش نگاه کردم و زیرلب گفتم: 

 «عجیب.

 

بگیرش »ای تکانش داد و گفت: کنندهبه شکل تشویق

تونه بهت تونی خرابش کنی. اینم نمیجون دل. نمی

آسیب بزنه. توش بازی هم داره، اگه بخوای نشونت 

 دم.می

 

 «بازی؟»اه کردم. هایش نگدوباره توی چشم

 

سولیتر، تِتریس. تریویا کرک. »این بار سر تکان داد. 

 «ی نینجا هنوزم توش باشه.فکر کنم میوه

 

ی... میوه»سعی کردم کلماتم را با لحن سؤالی بپرسم: 

 « نینجا؟
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فقط به این حرفم خندید، ولی طوری خندید که متوجه 

 د.گرفت تا قهقهه نزنشدم داشت جلوی خودش را می

 

 «ها رو بلد نیستم.این بازی»اش گرفتم و گفتم: نادیده

 

پس من باید بهت یاد بدم چطوری »دوباره لبخند زد. 

 «بازی کنی.

 

 به لبخندش نگاه کرد.

 

 هایش نگاه کردم.توی چشم

 

توی نگاهش سرگرمی و تفریح بود. درست از وقتی 

آمده بود توی این اتاق، همین طوری بود. چنین 

ام با وقت توی زندگیی چیزی بود که هیچاسرخوشی

 رو نشده بودم.آن روبه
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قدر زیاد بود که هوش زیادی هم توی نگاهش بود. آن

که به دالیل نامشخصی شد پنهانش کرد. حتی با ایننمی

 سعی در مخفی کردنش داشت.

 

و محبت، آن هم خیلی زیاد. آن قدر زیاد بود که اگر 

 سابی از آن بهره ببرد.توانست حخواست، میکسی می

 

 ولی دورویی و مکر در آن نبود.

 

رسید، یک حساب و حتی آنتونی هم که به من می

رسید. هایی با خودش داشت. به هر کسی که میکتاب

کردند. نه فقط در طوری زندگی میاطراف من همه این

اطرافم که همه توی دنیای من هم به همین شکل 

 کردند.زندگی می

 

 شبه#روح_نیم

 25#پارت_
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ی ولی نوکتورنو هاثورن دنیای دیگر با این وسیله

 اش این طوری نبود.جادویی

 

هایش، حسی که از نوجوانی با خیره شدن توی چشم

 های خودم جمع شد.احساسش نکرده بودم، پشت چشم

 

 «نباید باهام مهربون باشی.»نجوا کردم: 

 

 حالت صورتش تغییر کرد.

 

 نگران نشده بود.

 

 ورتش با محبتی گرم شد که در دلم غوغا به پا کرد.ص

 

 «فرانکا.»کنان جواب داد: زمزمه
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 «نباید با من مهربون باشی.»تکرار کردم: 

 

 «-دلجون»

 

 «کارهای وحشتناکی کردم.»

 

هایم نگاه کرد. چیزی نگفت. فقط مستقیم توی چشم

بدون ترس و بدون قضاوت کردن فقط به نگاهم خیره 

 شد.

 

ویسکی یا شراب « م هستم.زدهکشور یخ عاشق»

طور فکر ها ایناون»باعث شده بود زمزمه کنم. 

سر تکان دادم، عقلم « تونم...دونن. نمیکنن. نمینمی

دیگر چیزی به او نگویم.  گفت بیشتر از اینمی

ذارم کسی بفهمه. دائماً از سرزمین شمالی خارج نمی»

شه. النوین رو میشم ولی هیچی مثل هوای النوین نمی
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دم. هایی که پوشیده از برفه بیشتر ترجیح میتوی ماه

ولی سوزش رو دوست دارم. هوای سردی که توی دل 

کنه رو شوره و تمیزشون میپیچه، میت میو روده

 «دوست دارم.

 

 هایش برق زدند.چشم

 

 کنجکاوی.

 

 «-فرانکا»

 

شد، با صدایی که از زمزمه داشت به هیچ تبدیل می

کنم. ولی هرگز... هرگز به کشورم خیانت نمی»گفتم: 

 «به خاطر اون...

 

 «کنم.درک می»
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دستم را با ضعف بلند « کنی.درک نمی»سر تکان دادم. 

ها هم درک اون»کردم و بعد روی پاهایم انداختم. 

 «کنن.نمی

 

اش، پادشاه لهن منظورم به ملکه آرورا، فری و فینی

تورنو و کورایش، آپولو و اش، شاهزاده نوکو سرسی

 مدالینش، والنتین جادوگر سبز و الوینیا بود.

 

 شب#روح_نیمه

 26#پارت_

 

 به همه.

 

 «کنن.درک می»جواب داد: 

 

 «کنن.نه نمی»
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کنی که اون مردها کنن عزیز دل. فکر نمیدرک می»

شد و چندین هم اگه همسرهاشون اسیر و شکنجه می

وی یه سیاهچال زندگی هفته یا لعنتی، چندین ماه ت

ها اگر کردن؟ یا اون زنکرد هم همین کار رو میمی

شدن؟ همون مردهاشون به این سرنوشت دچار می

 «گرفتن؟تصمیمی که تو گرفتی رو نمی

 

 «ها...دقیقاً همین رو بهشون گفتم ولی اون»

 

کامالً روی میزی که ما را از هم جدا کرده بود، خم و 

تی حرفم را قطع کرد، حرفش به من نزدیک شد. وق

 «دروغ گفتن.»مثل یک شالق به جانم فرو نشست. 

 

ای داد، عقب نرفت و ذرهوقتی به حرفش ادامه می

 ی توی صدایش کاسته نشد.قدرت و اراده

 

ها مردهای دونم اونکامالً دروغ گفتن فرانکا. می»

برانگیزی برای خوبی هستن و کارهای تحسین
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دونم که از انجام ن رو هم میکشورهاشون کردن. ای

داشتن هیچ کاری برای در امنیت و آزاد نگه

کنن. پس چون توی همسرهاشون فروگذاری نمی

تونن هرچی که اون دل موقعیت تو نبودن، می

خواد بگن. ولی امروز، وقتی کورا، شون میکوفتی

سرسی، مدی و فینی گرفته شده بودن، اگه خیلی زود 

کنی هر کدوم از اون فکر میدادیم نجاتشون نمی

چهارتا مرد حتی یه ثانیه هم برای معامله کردن با اون 

دادن؟ نه. پس... تو... شیطان لعنتی وقت هدر می

 «کنی.اشتباه... می

 

اش گرفت ولی به حرف انگشتش را به سمت سینه

 زدنش ادامه داد.

 

ها یه مردم. اگه من هم یه دونم چون منم مثل اونمی»

معطلی این ها عاشقش بودم، بیشتم که مثل اونزنی دا

 «کردم.کار رو می
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 شب#روح_نیمه

 27#پارت_

 

این »تر شد و پرسیدم: هایم قویاون حس پشت چشم

 «کردی؟کار رو می

 

کردم، حتی پلکم معلومه که می»لجوجانه گفت: 

 «زدم.نمی

 

شروع شده بود و من برای اولین بار بعد از یک دهه 

هایی که از توانستم ولی جلوی سیل حرفمی کهبا این

 شد را نگرفتم.دهانم جاری می

 

 «من یه خائنم.»اعتراف کردم: 

 

آره، ولی اولین کسی نیستی که به خاطر کسی که »

عاشقش بودی این تصمیم رو گرفتی. وقتی دیگران 
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های خیلی بدتری هم گیرن، اتفاقهمین تصمیم رو می

کردی هم در نهایت باعث ممکنه بیفته. کاری که تو 

نشد کسی صدمه ببینه. ولی اگه به کاری که امروز 

کردی فکر کنی. اگه این موضوع خیانت رو کنار 

بذاریم، به خاطر کاری که امروز کردی، اون 

 « جادوگرها ممکن بود از وسط نصفت کنن.

 

دستش را بلند کرد و بشکنی زد. صدایش من را از جا 

حال باز هم دونستی. با اینخودت این رو می»پراند. 

دونم انتقام چیه، نیاز قدم توی اون مکان گذاشتی. می

دونم این چیزی بود که تو کنم. میبه انتقام رو درک می

های رو به سمت تصمیمی که گرفتی هل داد. ولی علت

بیشتری هم هست. وفاداری. وفاداری به کشوری که 

ت. چون کنی بهش خیانت کردی، به خانوادهفکر می

دونم که تو و فری هم خون هستین. از نگاهی که می

کنم. از نگاه دیگران هم بهت داره این رو درک می

ای همین طور. توی نگاه دیگران هیچ عشق و عالقه

نیست. اصالً هم برام مهم نیست چرا. تو روند تاریخ 
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تک شهروندهای دل. تککشورت رو تغییر دادی جون

 «اطر ازت سپاسگزار باشن.کشورت باید به این خ

 

 شب#روح_نیمه

 28#پارت_

 

رفتم توی اتاق و یه افسون »بهش یادآوری کردم: 

خوندم. شمشیر که نکشیدم، تازه جادوی خودم هم 

 «نبود.

 

ها رو نجات دادی. و با این کارت جون خیلی»

 «ها.خیلی

 

 «سازی.داری ازم قهرمان می»پوزخند زدم و گفتم: 

 

 و حالتی روی صورتش نشست. ای عقب رفتذره
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چیزی به اسم قهرمان وجود نداره، فقط یه آدمه که »

 «کنه.وقتی نیازه بیشتر از بقیه کارهای خوب می

 

 این باعث شد برگردم و با کنجکاوی نگاهش کنم.

 

ای طوالنی نگاهش کردم، با صدای آرامی وقتی لحظه

کنم این حرفت یه جور چرا فکر می»پرسیدم: 

 « فسیه؟نشکسته

 

نفسی اصالً چی هست، جوابت دونستم شکستهاگه می»

 «دادم.رو می

 

 هایم باال رفت.ی لبحس کردم گوشه

 

 «فروتنی.»توضیح دادم: 

 

 «نیست. فقط چنین نظری دارم.»گفت: 
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 خواست بگوید دری وریه.انگار می

 

 ولی این فکرم را با او در میان نگذاشتم.

 

از آرامش که  طور سپاسگزاری شدیدمهمین

هایش به من بخشیده بود را هم با او در میان حرف

 نگذاشتم.

 

 های دلربایش ادامه دادم.فقط به نگاه کردن توی چشم

 

توی این کار »سرش را کج کرد و با مالیمت پرسید: 

خوبی. توی ساختن دیوارهایی که خودت رو توش 

ای که با هر پنهان کردی کارت خیلی خوبه. توی فاصله

ت، هر نگاهت و هر نفس کوفتیت به وجود لمهک

میاری، کارت حرف نداره. نگاهش به میز افتاد و بعد 
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خوری وقتی ویسکی نمی»دوباره به من برگشت. 

 «طوریه...این

 

 «نوکتورنو...»

 

 شب#روح_نیمه

 29#پارت_

 

هیچکی »به طرفم خم شد و رک و پوست کنده گفت: 

ه، مخصوصاً برای کنه. اسمم نوکنوکتورنو صدام نمی

هام و فرانکا. یعنی زنی که بهش کمک کردم دوست

دنیا رو نجات بده و باهاش چندتا بطری شراب و یه 

»... با تکان دستش به بطری ویسکی اشاره کرد. ...« 

 «مشروب خوردم.

 

 «تُنگ.»گفتم: 
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تو »بعد ادامه داد: « حاال هرچی.»زیرلب گفت: 

 «دوستمی. پس نوک صدام کن.

 

 هایم را به همدیگر فشردم.لب

 

خب، حاال یه »مه داد: ای به این کارم نکرد و ادااشاره

دوستم. تازه مردی هم هستم که تو رو واقعاً اون 

تونی من و عسلی. نمیبینه، لبطوری که هستی می

نگاهش خیلی مختصر « مردهای دیگه رو گول بزنی.

به سمت در سفر کرد. منظورش فری، لهن، آپولو و 

اگه متوجه نشدن که »ن یکی نوکتورنو بود. آ

کشیده، تو آخرالزمان رسماً روی گردنشون نفس می

 «سازی کنی.هم مجبور نیستی که براشون روشن

 

هاش رو توی ذهنم حک نفس عمسقی کشیدم و حرف

ها ی این سالهایی بود که توی همهکردم، از آن حرف

 فقط از یک مرد دیگر شنیده بودم.
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 بگذریم.

 

 عسلی.من گفته بود لب

 

حس کردم ابروهایم درهم گره خورد و نتوانستم 

لب »پرسیدم، غرشم را کنترل کنم. موقعی که می

 «عسلی؟

 

همان موقع بود که نگاهش به دهانم افتاد و بعد دوباره 

هایم نگاه کرد و با صدای آرامی گفت: توی چشم

ال هایی رو داری که تا حاترین لبجون دل، تو قشنگ»

 «دیدم.

 

ی تمام داشت بعد از به تخت بردن زنی که دو دهه

 زد.بهش تجاوز شده بود، با من الس می

 

 گستاخ.
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 شب#روح_نیمه

 30#پارت_

 

باهام الس »ام گفتم: های به هم فشردهاز پشت دندان

 «نزن.

 

پلک زدم، پیش از حرف زدن باز هم گیج به نظر 

 «گم.یقت رو میزنم. فقط دارم حقالس نمی»رسید: می

 

 غره رفتم.با عصبانیت به او چشم

 

 هایش ندیدم.و باز هم هیچ فریبی توی چشم

 

مردی نبود که بخواهد با زنی که به تازگی معشوقش 

را به شکلی شریرانه و وحشتناک از دست داده بود و 

 دردی تسکین نیافتنی در دل داشت، الس بزند.
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 خدایان.

 

 انگیز.چه غم

 

خدایان، به لکنت افتاده بودم! « .. خب...من... من.»

کردم! خدایان، چه و عذرخواهی می« خوام...عذرمی»

از »بالیی سرم آمده بود؟ سریح حرفم را تمام کردم: 

 «حرفت اشتباه برداشت کردم.

 

نگاه کردن بهت رو دوست دارم فرانکا، وقتی از »

ی که وانمود کنی یه هرزهتالش زیادت برای این

شی. ولی هیچ داری، بامزه میدست برمیسرسختی 

مرد نجیبی با زنی توی موقعیت تو یه بازی رو شروع 

چه زنه رو هوا باشه »نیشش را باز کرد. « کنه.نمی

 «کنن.چه نباشه بازم سواستفاده نمی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 روی هوا؟

 

 سؤالی نپرسیدم.

 

مست »سرم گیج رفت ولی دروغ تابلویی گفتم: 

 «نیستم.

 

 «.گیپرت و پال می»

 

از این کلمه »های ریز شده نگاهش کردم: با چشم

 «خوشم نمیاد.

 

کنم که درک می»انگار خوشش آمده بود، ادامه داد: 

های آبی خوشگلت، تونی با اون چشمکنی میفکر می

های خوشگلت و نگاه عصبانیت یه آویزون شدن لب

دنیا رو اداره کنی جون دل. احتماالً مردهایی هستن که 

هات رو ی خواستهمرشون بشکنه ولی همهحاضرن ک
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عملی کنن. فقط موضوع اینه که من از اوناش 

ای به جلو ی مسخرهبا حالت پیشنهاد دهنده« نیستم.

ی من از یه روش دیگه بدون لب و لوچه»خم شد. 

 «دم.آویزون و دلخوری برات انجامش می

 

 شب#روح_نیمه

 31#پارت_

 

 «زنی.الس میداری »به سمتش خم شدم و گفتم: 

 

ای باال انداخت. کامالً معلوم بود که داشت با شانه

 کرد.کرد و اصالً هم پنهانش نمیوجودم تفریح می

 

 «طوری هستم.من همین»
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اومد این طوری باشه. یه یه زمانی بود که خوشم می

طوری با نوکتورنو هاثورن زمانی که خودمم همین

 کردم.بازی می

 

 ر برای من مرده بودند.ها دیگولی آن زمان

 

 تا ابد.

 

پرم که روی میز بود، دستم را دور لیوان ویسکی نیمه

پیچیدم. صورتم را به سمت شومینه برگرداندم، تکیه 

 دادم و محتویات لیوانم را توی حلقم خالی کردم.

 

 «هی!»صدا زد: 

 

 هایم اجازه دادم به سمتش برگردد.فقط به چشم
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کردم عزیز اهات شوخی میفقط داشتم ب»توضیح داد: 

 «دل.

 

دوباره به آتش نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم که با 

هایی که تا حاال دستش داده بودم، دلیلی تمام گزک

 نداشت که با من شوخی نکند.

 

در کنار این مرد، درد و دل کردن هیچ خطری نداشت. 

 فقط در کنار این دو نفر این طور بود.

 

 «م براش تنگ شده.دل»بنابراین گفتم: 

 

 «البته که شده.»با محبت گفت: 

 

داشتم در مورد « مرگشون خیلی سریع بود.»گفتم: 

کردم. یعنی مینروا، ادیث و هلدا صحبت می
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جادوگرهایی که همگی آن روز گور به گور شده 

 بودند.

 

ام را گرفته بودند و بعد هم جادوگرهایی که آنتونی

 ه بودند.مرگی آرام و طوالنی نصیبش کرد

 

 «اوهوم.»با صدای آرامی گفت: 

 

 «ولی دیگه تموم شده.»نتیجه گرفتم: 

 

 «گم؟جاست، درست میبدبختی همین»

 

 شب#روح_نیمه

 32#پارت_

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ام را به نوکتورنو معطوف سرم را برگرداندم و توجه

 «بدبختی؟»کردم. 

 

 «بدون انتقامی که روش تمرکز کنی...»

 

کرد، باز هم ا میجا هم رهاگر حرفش را همین

شدم. برای همین نگاهم را به منظورش را متوجه می

 سمت آتش برگرداندم.

 

کل شب فرانکا. چند روز شرکت کردن »به من گفت: 

جا وقت گذرونی توی عروسی آپولو و مدی، این

کردن، توی کاخی بودن که مردم زیادی از دنیات 

تونن برای تعطیالت بیان توش. پس اگه دلت نمی

خواد اون طنابه رو بکشم ویسکی بیشتری سفارش می

 «بدم، فقط کافیه بگی.

 

 واقعاً مهربان بود.
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 خیلی مهربان بود.

 

ای که دوست دارم اون نون و پنیر خوشمزه»گفتم: 

که روی یکم پیش خوردم توی شکمم بمونه. نه این

 «قالی پاشیده بشه.

 

 «به نظرم نقشه خوبیه.»زیرلب گفت: 

 

ام بلند شدم وی میز گذاشتم، از روی صندلیلیوانم را ر

 و نگاهش کردم.

 

باید اتاقم رو پیدا کنم و به تو هم اجازه بدم که تخت »

 «خودت رو پیدا کنی.

 

 ام ایستاد.او هم ایستاد، تقریباً سینه به سینه
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زن قد بلندی بودم. توی این دنیا قدی غیرطبیعی داشتم 

یای خودش هم و حاال کنجکاو بودم که آیا توی دن

 طور بودم؟همین

 

 ولی او باز هم بلندتر بود و روی من سایه انداخته بود.

 

ناگهان و به شکل عجیبی احساس دلپذیری به من 

 دست داشت. احساس ظرافت داشتم.

 

 پذیری داشتم.حس آسیب

 

حاال از وقتی جلوی سرسی در اتاقش ایستاده بود، به 

 تر ایستاده بود.من نزدیک

 

 شبمه#روح_نی

 33#پارت_
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توانست دستش را بلند کند و درنتیجه خیلی راحت می

 ام بکشد.انگشت شستش را روی چانه

 

سریع « ری بخوابی؟می»با صدای آرامی پرسید: 

ام فکرم را از کشیده شدن انگشتش به روی آرواره

منحرف کردم. حاال دیگر حس دلپذیری نداشتم. نه، بعد 

م یی به آنتونی از دست رفتهوفااز آن فکر به خاطر بی

 احساس گناه داشتم.

 

چون از وقتی اسیر شده نتونستم درست »جواب دادم: 

های دیگه بخوابم، شک دارم امشب هم فرقی با شب

 «داشته باشه. البته به جز ویسکی خوردن.

 

دونی... جا چیزی هست که برای، میاین»پرسید: 

 «خوابیدن بتونی بخوری؟

 

 «ت داروی خوابه؟منظور»پرسیدم: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 «یه همچین چیزی.»جواب داد: 

 

بله. هرچند »تکان مختصری به سرم دادم و گفتم: 

کنن، بهش کنم. کسایی که مصرف میمصرف نمی

 «خواد خطر کنم.شن. دلم نمیوابسته می

 

ای ذره« فکر خوبیه فرانکا. ولی یه شب؟ یه کم؟»

هات تونم تیرگی زیر چشممی»بیشتر به سمتم خم شد. 

خوابی تونم ببینم چقدر بیرو ببینم جون دل. دقیقاً می

داری. طناب رو بکش عزیزدل. از یکی بخواه برات یه 

 «کمی بیاره. یه خرده بخواب. باشه؟

 

اش اضافه کرده بود؟ به آخر جمله« باشه»چرا یک 

انگار برای دستور قبلش انتظار موافقت بود. این شکل 

 دانستم.ود. نمیخودمان ب« خب»دیگری همان 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دانستم که سرم داشت از مستی، االن فقط این را می

رفت. عالوه ام گیج میهای روزانهخوابی و فعالیتبی

خوابی دارم، ولی خسته هم دانستم بیکه میبر این

 ها بود تا بن استخوانم خسته بودم.بودم. انگار ماه

 

 شب#روح_نیمه

 34#پارت_

 

یادی را هم در حضور وجود از آن گذشته مدت خیلی ز

 سکرآورش بودم.

 

طناب رو »بنابراین به دروغ با او موافقت کردم. 

 «کشم، نوکتورنو.می

 

 «نوک عزیزم.»حرفم را تصحیح کرد: 

 

 «البته.»زیرلب گفت: 
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جام. تو هم یه اگه کاری داشتی من همین»پیشنهاد داد: 

چند روزی هستی، اگه خواستی بهت تتریس یاد 

 «دم.می

 

دانستم این تتریس چی هست، ولی که اصالً نمیبا این

خواست تمام خواست یادش بگیرم. دلم میدلم می

داد را به من نشان اش انجام میکارهایی که وسیله

 بدهد.

 

خواست در حضور آرامش بخشش باشم. دلم می

حضوری که هیچ خدعه و نیرنگی نداشت. جایی که 

 فقط خودم و خودش باشیم.

 

 «من دیگه برم.پس »

 

 صورتم را به دقت از نظر گذراند و سر تکان داد.
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چه مست بودم چه نه، نقابم دوباره روی صورتم 

برگشت و نوکتورنو هم کسی نبود که متوجه چنین 

 چیزی  نشود.

 

شب خوبی برات آرزو »با صدای آرامی گفتم: 

ام را تا روی قدمی به عقب برداشتم، چانه« کنم.می

ن آوردم و با خم کردن زانوهایم تواضع گردنم پایی

 مختصری به او کردم.

 

 تواضع مختصر.

 

 به یک غیراشرافی.

 

 چه بالیی به سرم آمده بود؟

 

 «بخیر فرانکا.شب»
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کردم. باید برای باید برای آن شب از او تشکر می

کردم. باید هایی که گفته بود، از او تشکر میحرف

انده بود، چون کردم که با من وقت گذرتشکر می

توانست این زمان را با کسی بگذراند که همراه می

 بهتری بود.

 

 ولی این کار را نکردم.

 

ی آخرین نگاه توی تمام قد ایستادم، به خودم هدیه

چشمانش را دادم و آن وقت، برگشتم از اتاق بیرون 

 رفتم.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 35#پارت_
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شده بود، دراز توی تختم داخل اتاقی که به من داده 

 زده بودم.کشیده و غلت 

 

 و غلت زده بودم.

 

جایی که ندیمه مورد اعتمادم را برای خواب از آن

ی اتاقم را فرستاده بودم، خودم بلند شدم و طناب گوشه

 کشیدم.

 

 آور آورده بود.خدمتکاری برایم داروی خواب

 

 کشیده بود تا اثر کند.کمی طول 

 

ازده ساعت کامل خوابیده ولی وقتی خوابم برد، دو

 بودم.
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 فصل دوم

 طوری نیستنها اینقهرمان

 

 فرانکا

 

عصر روز بعد، با متانت پشت سر یکی از گاردهای 

 سلطنتی به سمت دفتر ملکه رفتم.

 

 احضار شده بودم.

 

حمامم را کرده بودم، موهایم آرایش شده بود. جوزت 

ام معجزه کرده بود، مثل همیشه جای ندیمۀ شخصی

 سه ندیمه سرعت و استعداد داشت.

 

وقت این را به او نگفته بودم. هرچند خیلی البته هیچ

بیشتر از حقوق معمول یک ندیمه به او پرداخت 
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دانست چه نظری کردم، بنابرین به نظرم خودش میمی

 اش دارم.درباره

 

دیدم، ممکن نبود بگویم که اگر دوباره نوکتورنو را می

ام آور گوش کردهداروی خواببه نصیحتش در مورد 

 کردم.ها احساس سرزندگی میو حاال بعد از ماه

 

مان های شب پیشگفتم که صحبتبر این نمی عالوه

 برای من خیلی مفید بود.

 

ای نکاسته بود. با این حال درد و عذاب وجدانم را ذره

توانستم آن کم میهایی به نشان داده بود که دستراه

 تعویق بیندازم.را تا بعد به 

 

دانستم چرا ملکه احضارم کرده بود. ولی اصالً نمی

امیدوار بودم هرچه که بود خیلی طول نکشد. از آن 

نان و پنیری که دیشب همراه شراب و ویسکی خورده 

بودم، تا حاال دیگر چیزی نخورده بودم. و برای اولین 
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بار بعد از اسیر شدن آنتونی، حاال احساس گرسنگی 

 داشتم.

 

 شب#روح_نیمه

 36#پارت_

 

ام هم نیاز ی بعدیبه سکوت و تمرکز برای نقشه

کردم. ریزی میداشتم. باید برای دیدن کریستین برنامه

 شدم که صحیح و سالم است.باید مطمئن می

 

رفتم، داشتم به حینی که داشتم همراه گارد سلطنتی می

که  کردمکردم. به این هم فکر میها فکر میی اینهمه

خواست هر چه زودتر از قصر زمستانی چقدر دلم می

 بروم.
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خواست هرچه زودتر از به این فکر کردم چون دلم می

وقت برای من امن نبود. هر جا بروم. النوین هیچاین

 آمدم خودش یک خطر بزرگ بود.سفری که می

 

ها کامل پوشانده شده بود و که پنجرهولی با وجود این

توانست آمد، قصر زمستانی مینمی نور طبیعی داخل

اقامتگاه دلپذیر و معمولی باشد، آن هم به شکل 

 آمد.عجیبی که از آن خوشم نمی

 

ی دفتر ملکه ایستاد، خیلی کوتاه سرباز جلوی در بسته

ماند. « بیا.»با بند انگشتانش در زد و منتظر فرمان 

 هایم از لذت تاب برداشتند.حس کردم لب

 

 وقت به النوین حکمرانی نکرده بود.یچای ههیچ ملکه

 

 طور. وال هم همینبه هاوک
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کدام از آن طور. به هیچبه فلوریدا و بلبرین هم همین

کشورهای وحشی جنوبی مثل کورواک، کینهاک و 

 طور.مارو هم همین

 

 کردند.ها حکمرانی نمیزن

 

حال وقتی آتیکوِس ملکه آرورا یعنی پادشاه با این

ی خیانتی که مدتی پیش شکل گرفته بود، النوین تو

کشته شد، قدرتمندترین مرد کشورمان، یعنی 

ام فری مادرزنش را روی تخت سلطنت عموزاده

 نشاند.

 

 ی خویشاوندی نکرده بود.این کار را از روی رابطه

 

این کا را کرد، چون آتیکوس که به نظر من بهترین 

 ودش داشت.پادشاه آن زمان بود، این زن را در کنار خ
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 شب#روح_نیمه

 37#پارت_

 

ملکه آرورا زیرک، محتاط، با دقت و مراقب بود  

 طور ظاهری زیبا و جذاب داشت.همین

 

 تمام خصوصیات یک حاکم.

 

رسید، اش به گوشم میگذاریخبرهایی که از زمان تاج

گفتند، او اصالً غافلگیرکننده نبودند. خبرهایی که می

 اده بود.العدر نقش جدیدش خارق

 

 ی ما.اولین ملکه

 

 سلطنتش طوالنی باد.
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کردم، ولی هرگز این را با البته که این طور فکر می

 گفنم.صدای بلند نمی

 

گذشتم، لبخندم نه، وقتی همراه محافظ به از در می

ی چندین دهه تمرین خشکید و با مهارتی که نتیجه

 هایم را به چهره زدم.بود، کی از نقاب

 

 نقاب وفاداری بود.این یکی 

 

که محافظ کنار رفت، ملکه آرورا را دیدم به محض این

پرتی که پشت میز بزرگش نشسته بود و با حواس

جا بود. یکی کوچک، متوجه شدم که سه صندوق آن

 یکی بزرگ و یکی هم در میان این دو.

 

 ای حواسم را پرت نکرد.ولی این موضوع ذره
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ایش امروز را دقیق مثل همیشه باید بازیگرهای نم

 کردم.شناسایی می

 

بنابراین به طرفین آرورا نگاه کردم. یک سمتش 

ام فری و سمت دیگرش شاهدخت سوفن یا عموزاده

شناختنش طور که فری و تمام کسانی که میهمان

 زدند، فینی ایستاده بود.صدایش می

 

آپولو اولفر مشاور جنگی ملکه، نزدیک فری ایستاده 

 بود.

 

زدند، طور که صدایش میهم السا یا همان کنارش

مدالین ایستاده بود. زنی که آپولو او را از آن دنیا 

اش را بگیرد. در واقع آورده بود تا جای همسر مرده

 این مدالین از دو روز پیش رسماً همسرش شده بود.

 

 السای آپولو اولفر را پیش از مرگش دیده بودم.
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 شب#روح_نیمه

 38#پارت_

 

 دو زن شدیداً به هم شباهت داشتند.این 

 

کردم. همراهی آپولو با این السای جدید اصالً درک نمی

ی اِلسا احترامی بزرگ به یاد و خاطرهبه نظرم یک بی

 بود.

 

دانستم یک آنتونی دیگر هم توی آن که میحتی با این

دنیا بود، هرگز به فکر گشتن، پیدا کردن و آوردنش 

 دادم.اه نمیپیش خودم را به سر ر

 

 توانست جایگزین آنتونی من بشود.کس نمیهیچ

 

 فقط یک آنتونی وقتی وجود داشت.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 با این حال انگار آپولو واقعاً عاشق این زن بود.

 

مردی احساساتی بود. به وضوع برای همسرش 

 عزاداری کرده بود، آن هم چندین سال.

 

ولی مردی نبود که روی احساساتش تصمیم بگیرد. 

ن نبود کسی را به همسری بپذیرد که قلباً ممک

 خواهانش نباشد.

 

 این موضوع برای من معنای خیلی بدی داشت.

 

ای که آن روز توی حمام و با ذهنی استراحت نتیجه

کرده، گرفته بودم این بود که دیگر نباید برای در مورد 

 کردم.دیگران کنجکاوی می
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امه پیدا سروصدا ادام از آن روز به بعد بیزندگی

 کرد.می

 

 ای در کار نبود.دیگر دسیسه

 

 ای در کار نبود.دیگر فتنه

 

 دانستم.مقصر این تصمیمم هم آنتونی بود. می

 

توانستم که شخصیتم این طوری نبود، ولی نمیبا این

ای دست بردارم. شاید با از فکر کردن به چنین آینده

 ذوق و شوق نبود، چون در آینده خبری از آنتونی

 نبود. بلکه با حس آرامش همراه بود.

 

حینی که سرم را برگرداندم تا به کل اتاق نگاه کنم، به 

 کردم.این چیزها فکر می
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 #روح_نیمه_شب

 39#پارت_

 

پیکر کورواک آن سمت فینی دکس قدرتمند و غول

اش. شان لهن.و سرسیایستاده بود. یعنی پادشاه

و شاهدخت ها هم شاهزاده نوکتورنو نزدیک به آن

 کورا ایستاده بودند.

 

نگاهش کردم و خودم را درحالی یافتم که آرزو 

کردم کاش وقت داشتم و بیشتر او را بشناسم. ولی می

حتی با همین نگاه کوچکی که به او انداختم هم متوجه 

شدم که شباهتش به مردی که خودش را نوک معرفی 

 کرده بود، غیرعادی بود.

 

وال زخمی روی زمین هاوکشاهزاده نوکتورنوی سر

صورتش داشت که نه تنها زشت بلکه به صورتش 

که نوک این زخم را جذابیتی خشن داده بود. درحالی

 نداشت.
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 شان با هم بود.ولی این تنها تفاوت

 

حینی که جلوی میز ایستادم، حس کردم افراد بیشتری 

 هم توی اتاق هستند.

 

 ام به عقب نگاه کردم.از روی شانه

 

تی این کار را کردم، سوزش عیجیبی توی دلم حس وق

 کردم.

 

سرسی روی یک مبل نشسته بود. و این خیلی 

ر از آن بود که توی کل عمرم از خود تکنندهپریشان

نشان داده بودم. دیدن یک اِلسای دیگر کجا و دیدن دو 

 سرسی و نوکتورنو توی یک اتاق کجا.
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ندلی نوک هم کنارش ایستاده بود و طوری به ص

سرسی تکیه داده بود که باعث شد چیزی که از 

شان متوجه شده بودم، برایم زیر سؤال وضعیت دیشب

 برود.

 

ی حاال طوری بودند که انگار اصالً هیچ رابطه

 ای با هم نداشتند.عاشقانه

 

ی دیگری را اش به سرسی، رابطهحالت و نزدیکی

 داد.نشان می

 

ر صورتش و نگاهی وقتی دیدم دارد با حالتی آشنا د

کند، آن سوزش عجیب دوباره به دلم گرم، تماشایم می

 تر بود.افتاد. این بار قوی

 

 شب#روح_نیمه

 40#پارت_
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ای خوشرویی توی این اتاق او تنها کسی بود که ذره

صبری آشکار و حتی داد. بقیه با بیاز خود نشان می

کردند.مخصوصاً فری و آپولو و ناخشنودی نگاهم می

 که همین االن رسیده بودم.حتی با این

 

داد، خوشرویی حسی که نوک از خودش نشان می

 نبود.

 

 دوستی بود.

 

همین انگار تسلیمم کرد. چون به جز دوستم والریا، 

یعنی تنها دوستی که توی خاندان درکار و هرجای 

طوری با صمیمت نگاهم دیگری داشتم، هیچ کسی این

 نکرده بود.
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خره تونستی از تختت، یا از تخت خوبه که باال»

ی شاهزاده سوفن توی قصر زمستانی که خونه

 «شاهدخت یکی توی النوینه بیرون بیای.

 

خوشامدگویی جالب ملکه آرورا توجهم را به او 

 برگرداند.

 

 به خودم زحمت ندادم که جوابش را بدهم.

 

ام به بر من پوشیده نبود که رفتارم یعنی خیانت اجباری

طور شباهتش با وجون بزرگسال بودنم و همینکشورم 

به رفتارهای خاندان درکار، برای من چنین عداوتی به 

 آورد.ارمغان می

 

مان ی کسانی که توی انی اتاق بودند، حتی مکلههمه

ی داد، همهکه به ندرت احساساتی از خود نشان می

ی زجرهایی که چیزهایی که از دست داده بودند و همه

دانستند آنتونی چه دانستند. میودند را میکشیده ب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دانست که زجری کشیده بود، بنابراین ملکه می

 خوابیدن برای من راحت نبود.

 

در واقع خدایان شاهدند که هر روز پایین آمدن از تخت 

رو شدن با روزی دردآور دیگر تالشی و روبه

 طلبید.العاده میخارق

 

 کرد.ا نمیام رولی کسی در این مورد مالحظه

 

 شب#روح_نیمه

 41#پارت_

 

رحم و لحن سرد ملکه را برایم بلکه نگاه سرد و بی

 خریده بود.

 

کردم، ولی این بار هیچ و مثل همیشه تحملش می

 شکن زهرآگینی نداشتم که بدهم.جواب دندان
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 ایستادم.جا میفقط در سکوت همان

 

جدید  هایکه انرژیت رو با نقشهبرای این»ادامه داد: 

مون کارهای که همههدر ندی فرانکا و به خاطر این

مهمتری داریم که باید بهش رسیدگی بش، در مورد 

پاداش کاری که دیروز کردی صحبت کردیم و بدون 

 «معطلی برات پاداشی ترتیب دادیم.

 

 ساکت ماندم، ولی از درون خشکم زد.

 

 چقدر تغییر کرده بودم.

 

دنیا بازی کرده بودم،  که نقشی در نجاتحتی با این

ولی به ذهنم نرسیده بود که از این موضوع برای به 

دست آوردن موقعیتی بهتر استفاده کنم. پیش از آمدن 

ام، اولین حرفی که پیش از رفتن به آنتونی به زندگی
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ترین جادوگرهای رو شدن با قویی شبح و روبهجزیره

 ود.شد، همین بشیطانی جهانمان از دهانم خارج می

 

زده فکر کردم: پام ُسر نخورده آنتونی، عشق وحشت

 م!من. به کل از دست رفته

 

ملکه آرورا یک دستش را آرام به سمت صندوق 

 کوچک روی میزش گرفت.

 

حس کردم زانوهایم « یاقوت یخی النوین.»اعالم کرد: 

 قفل کردند.

 

که صندوق کوچکی بود، باز هم صندوقی به حتی با این

پر از الماس یخی النوین ثروت کوچکی آن اندازه 

 نبود.
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چنان این « ها از طرف النوین به عنوان تشکره.این»

ی آخر را گفته بود که انگار گفتنش برایش چند کلمه

سخت بود. بعد به بزرگتری که بین دو صندوق دیگر 

زمرد، »روی میز قرار داشت اشاره کرد و گفت: 

 «یاقوت سرخ و کبود کورواک.

 

 شبنیمه#روح_

 42#پارت_

 

 خدایان!

 

هایم از کاسه بیرون نزند تالش زیادی که چشماین

 طلبید.می

 

سرش را به سمت پادشاه لهن و « از طرف دکس،»

داهکساهنای اسشون و مردم »ملکه سرسی خم کرد. 

دباره به من نگاه «  کورواک به عنوان سپاسگزاری.
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، ی طالسکه»کرد و به آخرین صندوق اشاره کرد. 

برای سپاسگزاری از خدماتت از طرف پادشاه لودلوِم 

وال، پسرشون شاهزاده نوکتورنو حاکم بلبرین و هاوک

وقتی به شاهدخت کورا نگاه کرد، گرامایی به « البته...

 «شاهدختشون.»اش نفوذ کرد.چهره

 

های ها نگاه کردم و ناخشنودی را توی چشمبه آن

 بود، دیدم.شاهزاده نوکتورنو که نگاهش به من 

 

کرد که انگار ولی شاهدخت کورا طوری نگاهم می

 موضوع کنجکاوی برانگیزی بودم.

 

« و در نهایت از طرف خاندان اولفر.»ملکه ادامه داد: 

و من دوباره به او نگاه کردم و دیدم که دستش را 

ام را به سمتی که اشاره کرده دراز کرده بود. توجه

پشت میز دیدم که پر  بود، برگرداند و یک صندلی در

چیال و سمور سمور سیاه، چین»از پوستین بود. 

 «هاست.ای. البته که مثل خاندان اولفر از بهترینقهوه
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ی کشورم که انگیز به ملکهنگاهم از آن زیبایی حیرت

 داد، برگرداندم.داشت به حرفش ادامه می

 

تونم کامالً شناسمت فرانکا، میجایی که میتا اون»

ئن باشم که برای نقش سختی که توی ماجرای مطم

ها کافی هستن. امیدوارم این طور در دیروز داشتی این

 «نظر بگیری که این کارت کامالً جبران شده.

 

های طالی ی صندوق سکهتوانستم از روی اندازهمی

وال بگویم که همین به تنهایی از کافی هم بیشتر هاوک

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 43#پارت_

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

این پاداش از آن چیزی که بتوانم تا آخر عمر در ناز و 

توانستم نعمت زندگی کنم هم بیشتر بود. در واقع می

خواست استخدام برای جوزت هرچقدر دستیار که می

توانستم ام رسیدگی کنند. میکنم تا به کارهای شخصی

آپارتمان خیلی بهتری هم توی فلوریدیا بگیرم یا در 

که گرفتم بروم. از آن بیشتر اینمی هرکجایی که تصمیم

توانستم عالوه بر یک نوکر، آشپز و دو ندیمه دیگر می

ی خدمتکارهای هفتگی که در فلوریدیا داشتم به اضافه

آمدند، یک گروه کامل مستخدم و برای نظافت منزل می

 ام بگیرم تا روزانه نظافت کنند.دائمی برای خانه

 

توانستم خواستم میادل! اگر می محض رضای الهه

 پنجاه نفر استخدام کنم!

 

توانستم تا آخرین با این ثروتی که پیش رویم بود، می

 نفس در ناز و نعمت زندگی کنم.
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توانستم به کریستین هم بدهم. آن از آن بیشتر، می

توانست از شر خاندان درکار رها شود، وقت می

. توانستمستقل باشد، روی پاهای خودش بایستد. می

توانست همسر و پسرش را تأمین کند. از طریق من می

توانست ما را از رازی که از کودکی مثل طاعون به می

 جانمان افتاده بود، حفظ کند.

 

اش را از در واقع اگر عقل توی سرش بود، زن و بچه

اش به سرزمینی توانست با خانوادهبرد. میجا میاین

ی که ممکن نبود در آن سوی دریای سبز برود، به جای

 هیچ بالیی به سرشان بیاید.

 

 هیچی.

 

 کس.هیچ

 

 حتی هیچ جادویی. شاید.
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کرد. یک گفتم. به حرفم گوش میاین را به او می

چیزهایی در مورد آن قلمروها شنیده بودم. زیبایی 

خیلی زیادی در کشورهای آیِرن، فیرنز و وودل وجود 

 داشت.

 

 شب#روح_نیمه

 44#پارت_

 

 رفتم.اش میهم همراه برادرم و خانواده شاید من

 

با سرعت گرفتن این فکرها توی سرم، به این نتیجه 

رسیدم که دیگر نیاز نبود برای راحت زندگی کردن 

مکر و حیله به کار ببرم و بدجنسی کنم. فهمیده بودم 

اش را با این ثروت توانستم برادرم و خانوادهکه می

ه نگرانی دود شه و به تأمین کنم و این یعنی چند ده

هوا رفته بود. ولی باز هم توی دهانم طعم تلخی پخش 

 شد.
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امیدوارم این طور در نظر بگیری که این کارت کامالً 

 جبران شده.

 

طور پول و یعنی به پای نوکتورنو و سرسی هم این

 ثروت ریخته بودند؟

 

خواستند برایش جبران یا شاید فقط این من بودم که می

ها دارم؟ کردند این انتظار را از آنون فکر میکنند، چ

های گذشته البته باید بگویم که به خاطر رفتارم در سال

 چنین فکری طبیعی بود.

 

و امیدوارم این بخشش »ملکه آرورا ادامه داد: 

العاده به این معنی باشه که بتونی غیرمعمول و خارق

از خودت مراقبت کنی و مدتی، که منظورم مدت 

 «یه، افتخار همراهیت رو نداریم.زیاد

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

طور پول ممکن بود به پای نوکتورنو و سرسی هم این

 ثروت ریخته باشند.

 

ولی این پاداش را به من داده بودند تا از شرم خالص 

 شوند.

 

 تا ابد.

 

که سعی ملکه من را زیرنظر گرفت و من حتی با این

کردم جو اتاق را درک کنم، زیر نگاه نافذش تاب می

 آوردم.

 

د. هرچند به نظر دانستم توجه همه به من بومی

رسید که بیشتر از چیزی که این کار ناچیز نیاز می

داشت توجه به خرج داده بودند. بزرگی این پاداش 

کننده بود. ولی انجام دادن کاری برای من، مبهوت

 اهمیت بود.قطعاً برای همه به جز نوکتورنو کامالً بی
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 شب#روح_نیمه

 45ارت_#پ

 

شان به دقت من را کردم که همهبا این حال حس می

 زیرنظر گرفته بودند.

 

 رسید.آمد. خطرناک به نظر میاز این حس خوشم نمی

 

هایی بود که دوستم نداشتند یا در اتاقی که پر از آدم

 زیاد به فکرم نبودند هم این خطر خیلی هم زیاد بود.

 

 شناختم.این نوع خطر را می

 

دانستم که وقتی خودم را توی چنین ا هم میاین ر

 گرفتم.ای از سر مییافتم باید چه بازیخطری می
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 کردم.باید سریعتر صحنه را ترک می

 

تونم سپاسگزارم علیاحضرت. می»بالفاصله گفتم: 

ازتون درخواست کنم از یه خدمتکار بخواین تا این 

 «هدایای ارزشمند رو به اتاقم بیاره؟

 

متشکرم که این درخواستت »ا جواب داد: ملکه آرور

رو گفتی. چون انگار برای دستور دادن به خدمتکارها 

ای به دل راه هات هیچ نگرانیبرای انجام خواسته

ست دی. اون هم خدمتکارهایی که چندین هفتهنمی

دوئن و برای گال توی قصر این طرف اون طرف می

دادن  شن، حاال از سر و سامونزمستونی آماده می

 «آسای دیروز بگذریم.افتضاح معجزه

 

 در برابر سبخ ایستادن مقاومت کردم.
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 جوابش سرد نبود.

 

 توزانه بود.کینه

 

 ماند.اجابت باقی نمیهیچ درخواستی توی این قصر بی

 

و من دستور شراب، نان، پنیر و یک آتش داده بودم. 

 نوک هم آن ویسکی معرکه را سفارش داده بود.

 

ن داروی خواب و یک حمام خواسته بودم که اوه و م

 همان روز صبح به اتاقم آورده شود.

 

 اش همین بود.ولی همه

 

 حتی صبحانه هم نخواسته بودم.
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شیم ولی بله. مطمئن می»ملکه به حرفش ادامه داد: 

ها بالفاصله در امنیت کامل به اتاقت فرستاده که این

ای فردا توی تونم از کارکنان قصر بخوام بربشن. می

طور آماده کردن سورتمه و بستن وسایلت و همین

 «ها کمکت کنن؟اسب

 

 این همان برو گمشو بود.

 

 شب#روح_نیمه

 46#پارت_

 

بله »ام مقاومتی نکردم. در برابر باال گرفتن چانه

 «شم.تونین. خیلی هم سپاسگزار میمی

 

نگاهی به دخترش که « عالیه.»ملکه زیرلب گفت: 

خترش نبود، انداخت. یک جورهایی داشت واقعاً د

 اندازد.رساند که دارد من را از ذهنش بیرون میمی
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 رفتم.باید می

 

 بالفاصله.

 

نه تعظیم کردم، نه کوچکترین تواضعی از خود نشان 

دادم. انگار در آن لحظه این وظیفه از من برداشته 

 شده بود.

 

 مرخص شده بودم.

 

 بنابراین برگشتم که بروم.

 

طور که همون»نیدم که فری با صدای آرامی گفت: ش

 «گفتم.
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بله، فرانکا درکار »بعد صدای آپولو درست بعد از آمد. 

 «کنه.کاری رو مجانی نمی هرگز هیچ

 

شان را شنیدم ولی این حسی که از سوی این حرف

 آمد، باعث شد نگاهم به سمتش کشیده شود.نوک می

 

سوزی که به دلم  وقتی ناامدی را در صورتش دیدم،

تر احساس کردم. و حتی افتاده بود را ده برابر قوی

کردم، بیزاری اندکی وقتی داشتم طول اتاق را طی می

 هم توی نگاهش دیدم.

 

ها با نگاه کردن به او فهمیدم. فهمیدم که برای آن

چیزهایی از زمانی که شب گذشته با هم گذرانده بودیم، 

ها گفته بود که او من ه آنتعریف کرده بود. احتماالً ب

 شناسد.را بیشتر از هرکس دیگری می

 

شک، حاال دیگر این حرفش با ناباوری مواجه شده بی

 بود.
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 یا شاید هم با تمسخر.

 

ها گفته بود که دانستم که به به آنولی این را می 

هرگز آن پاداش را به خاطر نقشی که در نجات جهان 

 پذیرم.بازی کرده بودم، نمی

 

 شب#روح_نیمه

 47#پارت_

 

 پذیرفتم.یا شاید هم چنین پاداش بزرگی را نمی

 

و با این حالتی که محتاطانه روی صورتش نشانده بود 

و با نگاه کوتاهی که جرئت کرده و به سمت سرسی 

ها هم توانستم حدس بزنم که به آنانداخته بودم، می

 پیشنهاد پاداش شده بود.
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دند و یا چنین بریز و بپاشی را ها ردش کرده بوولی آن

 نپذیرفته بودند.

 

شان ای انتظار کمک کرده بودند. جانها بدون ذرهآن

را به خطر انداخته بودند، چون کار درستی بود و باید 

 شد.انجام می

 

های این کار را کرده بودند چون تا مغز استخوان آدم

 خوب و مهربانی بودند.

 

 برعکس من.

 

تونی چقدر تالش کرده بود که تغییرم مهم نبود که آن

ای نداشت. من با روح تاریک درکار به دنیا بدهد، فایده

شب تاریک طور مثل نیمهآمده بودم و همیشه هم همین

 ماند.باقی می
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طور که گفتی چیزی نوکتورنو، همون»با تکبر گفتم: 

 «به اسم قهرمان وجود نداره.

 

 «و.البته به جز ت»توی دلم فکر کردم: 

 

و با این فکر نگاهم را از چشمانش برداشتم، سرم را 

 باال گرفتم و از اتاق بیرون رفتم.

*** 

 

 والنتین

 

 «آدم خوبی نیست.»الوینیا گفت: 

 

اش به گوی توجه« هوم...»والنتین زمزمه کرد: 

بلورینی بود که روی بالشتک سبز زمردی وسط میز 

 بین خودش و جادوگر همکارش قرار داشت.
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تونم شیفتگیت رو نسبت بهش درک کنم دوست می»

ست. مثل ماری که زیر نور العادهمن، واقعاً خارق

خورشید چمبره زده باشه محشره. ولی نباید به 

 «زنه.نزدیکش شد، نیش می

 

اش گذاشت، مچ والنتین دستش را روی گوی کریستالی

های سرخش را روی کریستال دستش را پیچاند و ناخن

 سرد کشید.

 

 شب#روح_نیمه

 48#پارت_

 

تصویر فرانکا درکار که با سری باال گرفته از دفتر 

 رفت، در مهی ناپدید شد.ملکه بیرون می

 

 سرش را بلند کرد و به الوینیا نگاه کرد.
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چیزهای خیلی بیشتری در مورد این یه نفر »گفت: 

 «هست.

 

مطمئن نیستم که دلت بخواد »الوینیا جواب داد: 

 «بدونی.

 

 النتین نامطمئن نبود.و

 

های رز شاید یادت رفته، ولی گل»والنتین جواب داد: 

 «دن.بین خارها غنچه می

 

درسته. من هم تا حاال هیچ »الوینیا جواب داد: 

برخورد مستقیمی با این زن نداشتم. ولی چیزهای 

گن فرانکا زیادی در موردش شنیدم. چیزهایی که می

 «اش زهرآگین هم هستن.هنه تنها خار داره بلکه خار
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که حسش والنتین دوستش را زیر نظر گرفت و از این

 نکرده بود، متعجب شد.

 

 ی والنتین قدرتمند بود.الوینیا تقریباً به اندازه

 

توانست این جایی که قدرت زیادی داشت، باید میاز آن

 را حساس کند.

 

روی الوینیا توی اتاق گرم و راحتش در قصر و روبه

 «کنی؟حسش نمی»بود. پرسید:  نشسته

 

 «حسش کردم.»الوینیا جواب داد: 

 

 کرد.طور که والنتین فکر میدرست همان

 

 توی دنیای تو غیرطبیعیه، نه؟»والنتین پرسید: 
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غیرطبیعی و »الوینیا کوتاه و مختصر جواب داد: 

 «نامشروع.

 

طور بله، با آن چیزهایی که از الوینیا شنیده بود، همین

 د.هم بو

 

 کنجکاوکننده بود.

 

نگاه والنتینبه سمت گوی کریستالش برگشت و گفت: 

 «هوم.»

 

والنتین تنها دلیلی که حالت صورتت رو دوست دارم، »

کنم و این ت رو به فرانکا درکار حس میاینه که عالقه

یعنی اون طور که برنامه داشتی بعد از ازدواج مدی و 

رم همراهت باشم. ری. دوست داآپولو از دنیای ما نمی

کردم که های اخیر به درگاه خدایان دعا میتوی ماه
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مشکالتمون بدون خسارت و دل شکستگی زیاد از 

ای که بهت دارم، باز میون برداشته بشن. ولی با عالقه

رو هستم، هم با همین دردسرها و قلب سنگین روبه

جا دونم حل شدن مشکالت تو رو از اینچون می

یگه هیچ دلیلی برای برگشتنت وجود بره. چون دمی

نداره. بنابراین حتی اگه دلیل موندن یا برگشتنت 

 «فرانکا درکار هم باشه، باز هم قبولش دارم.

 

 شب#روح_نیمه

 49#پارت_

 

های الوینیا تأثیر حرفوالنتین سر تکان داد و تحت

 قرار گرفت.

 

ها در ارتباط والنتین عادت داشت که خیلی با فانی

. الهه نبود، نه، ولی یک فانی معمولی هم نبود. نباشد

های مکرر به زنی که این اواخر به خاطر سر زدن
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خودش به این دنیا آورده بود، این عادتش را زیر پا 

 گذاشته بود.

 

های جالب کنم توی این دنیا اتفاقنه، راستش فکر می»

نگاهش را به الوینیا « همچنان ادامه داشته باشن.

 «های جالب و خوب.اقاتف»دوخت. 

 

های بازی الوینیا سر تکان داد. لبخندی روی لب

کرد و والنتین فهمید که اگر به خاطر خودش نبود، می

 رفت.ای میغرهالوینیا حتماً چشم

 

های خودش هم به خاطر ی لبوالنتین حس کرد گوشه

واکنش دوستش تاب برداشت. ولی افکارش پریشان 

 بودند.

 

های زیادی ل گذشته، در این دنیا اتفاقتوی این یک سا

طلبید. پس تعجب افتاده بود که توجه خیلی زیادی می

هایی که اکثراً به های این دنیا یعنی آدمنداشت که آدم
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شدت باهوش بودند هم وقت نکرده بودند خیلی توی 

 بحر فرانکا درکار فرو بروند.

 

ب اش به فرانکا جلحقیقت این بود که والنتین توجه

قدری که دیگران فکر شده بود. حتی اگر همان

 کردند بدنهاد و بدزات بود.می

 

ها تری داشت، زنکه این دنیا شرایط ابتداییحتی با این

 های دنیای والنتین داشتند.قدرتی خیلی بیشتر از زن

 

گری، هوش، توی این دنیا فرانکا فقط با تکیه بر حیله

نیازهایش را  ظاهر، جذابیت و هرچیزی که داشت،

خواست را به چنگ کرد. چیزی که میبرآورده می

آورد و با تمام قدرتی که در توان داشت، آن را نگه می

 داشت.می

 

 شب#روح_نیمه
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 50#پارت_

 

ی ضعیف یا به درد توی وجود یک زن، هیچ اسلحه

 نخوری وجود نداشت.

 

کرد که چرا عضو بین پاهای فقط والنتین درک نمی

شد تا این حد راحت مورد عث مییک مرد با

 سؤاستفاده قرار بگیرد.

 

توی این دنیا هنوز هم با تیر و کمان و شمشیر 

جنگیدند، کامالً قابل درک بود که قدرت جسمی می

 ارزش خیلی زیادی داشت.

 

داد، قابل طور که رفتار ملکه آرورا نشان میهمان

 درک بود ولی در عین حال پذیرفتنی نبود.
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دانست، فرانکا درکار ایی هم که والنتین میتا آن ج

های زندگی بدون تالش را دوست داشت. توی سرزمین

کرد پی قر و فرش بود و برای این گال شمالی سفر می

کرد، مثل ورزش قای قشنگ آماده میو آن گال لباس

پاید، حقیقتش آورد و زهر میکردن خرابی به بار می

ادی واقعاً از او ترس های زیکرد و آدمرا پنهان می

 داشتند.

 

 بله، فرانکا درکار به نظر والنتین خیلی هم جالب بود.

 

شد، ها رسیدگی میکارهای زیادی داشت که باید به آن

ها ای که باید توی خانه به آننیازهای خصوصی

کرد. نیازهایی که خیلی وقت بود اجابتشان رسیدگی می

 نکرده بود.

 

گشت تا به کار و بارش برسد میباید به نیواورلئان بر

 گشت.و بعد هم برای مراسم عروسی برمی
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ولی االن توی حس و حال کمی کند و کاو و فضولی 

 کردن داشت.

 

مرد تا آن چیزی که در زیر زیر ظاهر و داشت می

 فرانکا درکار نهفته بود را کشف کند.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 51#پارت_

 

 نوک

 

 «محزونی.»

 

 «م.محزون نیست»
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 «کامالً محزونی.»

 

 «کنه.ی محزون استفاده میاصالً کی از کلمه»

 

 «کنن.اینجا استفاده می»

 

 نوک به کورا اخم کرد.

 

تر دوقلوی خبیثش که تمام شاهدخت کورا، یا دقیق

ماجراهای ترسناک دیروز را راه انداخته بود، مرده 

 کس هم نبود.بود و عین خیال هیچ

 

پیش پدر و مادرش ظاهر شده  وال وبدنش در هاوک

 بود.

 

 ها.لعنت به این غیب و ظاهر شدن

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 ها عزادار بودند.ظاهراً آن

 

 ها تنها کسانی بودند که عزا داشتند.ولی آن

 

 کننده بود.یا عیسی مسیح، اینجا دیوانه

 

 بدجور هم جالب بود.

 

 کننده بود.ولی هنوز هم بدجور دیوانه

 

قدر شوهرش را اقعاً آنزنی که کنارش نشسته بود، و

دوست داشت که حاضر شده بود دنیای خودش را رها 

کند و در این دنیایی زندگی کند که شبیه به 

های رنسانس بود. یه فستیوال خیلی خوب. فستیوال

ولی با آن همه برفی که آن بیرون بود، خیلی خیلی هم 

 سرد بود.
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که ولی کورا به او گفته بود که بلبرین، یعنی جایی 

تری قرار داشت و آب ی جنوبیکرد، در نقطهزندگی می

 جا متفاوت بود.و هوایش هم با این

 

های سرد و آب و هوامون مثل فلوریداست. زمستون»

بعد هم لبخند « های گرم با روزهای آفتابی.تابستون

بدون رطوبت »گرمی به رویش زده و ادامه داده بود: 

 «اشه.شه هوا عالی بکه البته باعث می

 

نوک خودش رو از افکارش بیرون کشید و به 

 شان ادامه داد.صحبت

 

همچین »دلیل حس و حالش را برای او توضیح داد: 

 «دختری نیست، برای همین محزونم.

 

 شب#روح_نیمه
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 52#پارت_

 

اش را نشان داد، صورت کورا وقتی آزادانه نگرانی

 خیلی زیباتر هم شد.

 

هایی که آپولو ی با حرفشناسمش، ولنمی»جواب داد: 

گن، انگار واقعاً هست. تازه و فری در موردش می

مدی هم بهم گفت که فرانکا صاف توی روی خود مدی 

 «بهش چی گفته و نوک، اصالً هم حرف خوبی نبوده.

 

ش یه نمایش کنه، همهنقش بازی می»به کورا گفت: 

 «بزرگه.

 

تش کورا که کنارش پشت میز شام نشسته بود، به سم

طور باشه، ولی اگه باشه هم شاید این»خم شد و گفت: 

با چیزهایی که شنیدم، حتماً یه نمایش خیلی خوبه. 

باشه نوک، اون برای نجات دنیا کمک کرد. ولی فری 

هم برات توضیح داد که توی دفتر ملکه چی بهش 
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دادن. به ارزش دنیای خودمون، چندین میلیون ارزش 

شاید حتی چند »شد.  بیشتر به طرفش خم« داره.

 «میلیارد دالر. شوخی نیست.

 

دل و جونش رو به خطر انداخت جون»جواب داد: 

 «شاید به این پول نیاز داشت.

 

کورا سرش را تکان داد. کمی « خز و کمی سکه بله.»

« ش؟ولی همه»عقب کشید و به بشقابش نگاه کرد. 

زمینی باز هم سرش را تکان داد، کره را روی سیب

عضو یکی از »ز دیگری مالید و به او نگاه کرد. پآب

های اشرافی های اشرافیه. توی النوین خاندانخاندان

گیره و اون مستمری رسن. مستمری میبه همدیگه می

هم خیلی خوبه. ممکن نیست این رو بدونی ولی رخت 

و لباسش بهترین کیفیت رو دارن. از ظاهرش معلومه 

داره. مطمئناً تا حاال هیچ  که قطعاً بیشتر از یه ندیمه

ی پاداش رو گرفته، جایی که همهآسیبی ندیده. از اون

که حریصه به ای به جز اینراستش هیچ فکر دیگه

 «رسه.ذهنم نمی
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. 

 

 شب#روح_نیمه

 53#پارت_

 

ها رو از صورتشون تونم آدممن یه پلیسم کورا، می»

گم زنی که امروز از اون دفتر بشناسم. و بهت می

 «یرون رفت، خود واقعیش نیست.ب

 

زمینی را تا جلوی دهانش باال برد و گفت: کورا سیب

ی رفتارهاش مون گفتی که همهدونم. قبالً به همهمی»

 «یه نمایشه.

 

اش را خورد و نوکتورنو هم به بشقابش زمینیسیب

نگاه کرد و بیخیال شد. چون این دنیا ممکن بود خیلی 

اهای خیلی خوبی داشت. وار باشد ولی غذدیوانه
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ها چطور پخته شده بودند زمینیدانست آن سیبنمی

 ولی محشر بودند.

 

دونم... داشته شاید هم... نمی»کورا به نرمی گفت: 

 «داده.بازیت می

 

من »نوک نگاهش را به سمت او برگرداند و گفت: 

 «خورم.بازی نمی

 

اون طوری که من شنیدم، فرانکا درکار توی این »

 «ها استاده.کار

 

 «خورم.من بازی نمی»تکرار کرد: 

 

باشه، شاید اون وقتی مست »کورا دوباره تالش کرد: 

 «شه.تر میداشتنیشه خیلی دوستمی
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اش را جوید و قورت داد. بعد کامل به سمت نوک لقمه

شاهدخت زیبای کنار دستش یعنی همراه شامش 

تمام  برگشت. کورا توضیح داده بود که این همراه در

 مجالس این دنیا از اهمیت بسیاری برخوردار بود.

 

 کننده بود.دیوانه

 

های اون زن چیزهای با نگاه کردن توی چشم»گفت: 

 «شه.زیادی دستگیرت می

 

تو... یعنی... فکر »سر کورا به سمتش برگشت. 

رسید که دونی به نظر میکردم که... اوه، خب، میمی

 «؟تو و سرسی انگار... انگار..

 

ی سرسی رابطه»اش رهانید و گفت: او را از بیچارگی

ایه. وقتی به العادهو من چیز خاصی نبود. زن خارق

مونیم. دنیای خودمون برگشتیم، با هم در تماس می

خواد من هم مون رو نمیی بینولی سرسی رابطه
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خوایم. به دونستیم چی میخوامش. هر دو مینمی

 «هم جدا شدیم. دستش آوردیم و بعد هم از

 

 شب#روح_نیمه

 54#پارت_

 

 «راستش اصالً سر در نیاوردم.»کورا اعتراف کرد: 

 

نوک لبخندی زد و امیدوار بود که بتوانم نیش حرفی 

آخه به تو »خواست بگوید را از بین ببرد. که می

کنم همین رو بهت دل. دارم سعی میربطی نداره جون

 «بگم.

 

 «درسته.»کورا جواب داد: 

 

و راستش رو بگم، اگه یه وقت دیگه یه دنیای دیگه »

نگاهی به موهای زیبا، « شدم.بود، عاشق فرانکا می
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درخشان و پرپشت کورا انداخت و با چشمکی گفت: 

 «هایی که خوشم میاد.از اون زن»

 

 واقعاً هم بود.

 

 با بورها قرار گذاشته بود، سرسی در واقع بور بود.

 

رو را انتخاب ر یک زن سبزهدانست که در آخولی می

 کند.می

 

کورا موهای زیبایی داشت، ولی موهای فرانکا از 

تر بود و رنگ تر و درخشانموهای او هم پرپشت

 تر بود.ای موهایش هم تیرهقهوه

 

هایش زیبا بود. آبی تیره. دیگر بماند که چقدر چشم

 بدجور زیبا بود.
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 گردن زیبایی هم داشت.

 

 نه، زیبا نه.

 

 اریک.ب

 

 انگیز.دل

 

 زیبا.

 

هایش بود که او را به خود جذب کرده بود. از ولی لب

هایی بود که یک جراح زیبایی با الگوبرداری از آن لب

ها لب زیبا درست کند. صورتی، توانست میلیونآن می

 رسیدند.برجسته، نرم و حتی کمی هم غنچه به نظر می
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شد اگر ف میکرد که خیلی مزخرنوک باید اعتراف می

ها این دنیا را بدون گذاشتن دهانش به روی آن لب

 کرد.ترک می

 

 ها را ببوسد.ولی قرار هم نبود آن لب

 

قرار نبود با زنی از این دنیا گرم بگیرد. خودش را 

شناخت. از روی رفتاری که فرانکا قبل و بعد از می

دانست که فرانکا مستی از خودش نشان داده بود، می

 کند.جذب خودش میاو را 

 

. 
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اش ولی قبالً هم این اتفاق افتاده بود و نتیجه

ها هم این بود که با های زیادی بود. یکی از آنمصیبت

جادو به این دنیای موازی منتقل شده و توی یک 

ی عجیب و غریب فرود آمده بود تا سه جزیره

از هم بپاشند، خواستند آن دنیا را جادوگری که می

ای چوب نابود کند. جادوگرهایی که بدون لحظه

دادند، یا بشکن یا بشکن جادویشان را تکان می

کردند( و زدند )یا هر کار دیگری که جادوگرها میمی

 کردند.ی روزگار محو میاو را از صحنه

 

 حاضر نبود عاشق فرانکا بشود.

 

ایی هی حرفکرد همهبه خاطر همین بود که حس می

 شد، اشتباه بود.که در مورد فرانکا گفته می

 

فرانکا او را بازی نداده بود. فرانکا که مست و پاتیل 

 نشده بود. نه.
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موضوع این بود که معشوق فرانکا به دست آن 

جادوگرها کشته شده بود و فرانکا عمیقاً به این خاطر 

 عزادار بود.

 

خودش چیزی جز گفتند به هیچهمان زنی که همه می

 دهد.اهمیت نمی

 

زد. معلوم بود های آبی موج میولی درد پشت آن چشم

کرد پنهانش کند ولی چنان شدید بود که که سعی می

 پنهان کردنش غیرممکن بود.

 

فهمید چرا تا برایش مهم مسئله این بود که نوک نمی

 کردند.بود دیگران چه فکری در مورد فرانکا می

 

ه پاداش بزرگی به فرانکا داده که چها در مورد اینآن

طور بریز و بپاش کردند. گویا اینبودند، صحبت می

کرده بودند که تا ابد از شرش خالص شوند. گفته 
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اش گیرد و مسخرهی پاداش را میبودند که او هم همه

 کرده بودند.
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تی کند و وقها گفته بود که فرانکا این کار را نمیبه آن

ها با او مخالفت کرده بودند، هیچ رفتار بد یا آن

ای از خود نشان نداده بودند، فقط اطمینان خبیثانه

 داشتند.

 

 بعد هم فرانکا آن پاداش را قبول کرده بود.

 

هایش درست از آب هایی نبود که تمام داوریاز آن آدم

در بیاید و فقط هم چند ساعت با آن زن وقت گذرانده 

 بود.
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وقتی تمام آن گنجینه را از ملکه آرورا پذیرفته  ولی

کرد انگار شخصاً کشیدۀ محکمی به بود، نوک حس می

که با هم ویسکی خورده صورتش زده بود. بعد از این

بودند و فرانکا اعتراف کرده بود که چقدر به خاطر 

خیانت به کشورش ناراحت است، اطمینان داشت که 

ا هم به فری و آپولو هم پذیرد و نظرش رپاداش را نمی

 گفته بود.

 

اصالً حس کسی که توی یک شرطبندی باخته بود را 

های کرد کسی در جایگاهی آن آدمنداشت. حس هم نمی

 ای باشد که به او بگوید: بهت که گفتم.عوضی

 

کرد فرانکا با انجام دادن کاری که او فکر حس می

کرد یکه کسی نبود که او فکر مکرد بکند و ایننمی

 هست، به او خیانت کرده بود.

 

ها یعنی رفتن او در صبح فردا احتماالً خیلی ی اینهمه

 خوب بود.
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که فرانکا باید از کسانی که اول از همه به خاطر این

دوستش نداشتند و کوچکترین صحبتی با او 

کس نباید در چنین شد. هیچکردند، دور مینمی

 گرفت.موقعیتی قرار می

 

 خواست که فرانکا ازش دور باشد.ک میدوم، نو
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 قصد داشت به مراسم ازدواج فری و آپولو برود.

 

خواست همراه فری و فینی که بعد از آن هم می

خواستند کورا و تور را به بلبرین برگردانند راهی می

 دریا شود.
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وقتی به او صندوق طال و جواهرات پیشنهاد کرده 

ها اجازه خواسته بود تا چند او در عوض از آن بودند،

توانست در آن ما توی این دنیا بماند و تا جایی که می

 گشت و گذار کند.

 

جا بیاید، در این مورد با والنتین که به اینپیش از این

هم صحبت کرده بود و سر کارش هم هماهنگ کرده 

 بود.

 

ی در والنتین هم به او اطمینان داده بود کار جدید

کند که برایش مناسب باشد. نیواورلئان برایش پیدا می

حاال یک ماجراجویی بزرگ داشت که نیاز نبود برایش 

و  ی باز ماندهگزارش رد کند و هیچ پرونده

 ای هم نداشت. هیچی.کارهنیمه

 

رفت، شغل جدیدی پیدا بعدش هم به جای جدیدی می

 شد.ای برایش میکرد و شروع تازهمی
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جا بود چون در خوب هم این بود که سرسی هم آن خبر

کرد. بنابراین کسی هم بود که او نیواولئان زندگی می

 را از تنهایی در بیاورد.

 

کرد ولی نوک اصالً ندیده جا زندگی میوالنتین هم آن

کرد بود که او با کسی وقت بگذراند. هرچند فکر می

ی داشته ها خوبکردند که مارتینیاگر جایی پیدا می

ها زد و چند لیوانی با آنباشد، والنتین هم سری می

 انداخت.باال می

 

ی ملکه آرورا و فری اصرار کرده بودند که یک کیسه

های یخی و یک صندوق کوچک کوچک از آن الماس

اش در آن طال را قبول کند. و با وجود ماجراجویی

از ها برایش کافی بود. العاده، همین پاداشجهان خارق

کافی هم بیشتر بود. سرسی پاداش بیشتری را قبول 

کرده بود، ولی خب زندگی درب و داغانی هم داشت. 

کرد یک مدیر دفتر موفق توی یک داشت سعی می

ی بالهایی که سرش شرکت تبلیغاتی باشد و بعد از همه
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آمده بود، سزاوار این بود که کمی به خودش برسد و 

 خودش را لوس کند.

 

 شبه#روح_نیم
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آمد، کاری بودند که ها چیزی بودند که گیرش میاین

 خواست.برای نوک می قرار بود انجام بدهد و آینده

 

فرانکای زیبا و عزادار با آن دهان قشنگش جزئی از 

 ی او نود.آینده

 

ت جور در میاد. ولی پس اون با سلیقه»کورا گفت: 

شان نوک را سر بحث« قرار نیست بری سمتش.

 برگرداند.
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جاست، من هم از اون اهل این»نوک سر تکان داد. 

مون. ولی گردم خونهمون اومدم. دارم برمیخونه

جا فری موضوع این نیست عزیزم. تور آوردت این

دونی، فرانکا مردش رو فینی رو پس گرفت. ولی می

 «پس نگرفته.

 

جلوی آپولو اینو نگو، مدی گفته »پچ کرد: کورا پچ

کنه کنه. آپولو فکر مین حرف خیلی عصبانیش میای

فرانکا کوچکترین احساسی توی وجودش نداره. دیگه 

 «عشق که بماند.

 

شما چهارتا زوج تنها کسایی نیستین که »جواب داد: 

خوام عوضی باشم شناسین کورا. نمیعشق رو می

ولی حرفم درسته. ولی فرانکا ظاهرش مثل سنگ 

کشه. دیدم که شدیدی میسرده ولی از درون درد 

 «گم.می
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دیگر نگفت که با دردی که توی چشمانش دیده بود و 

کرد، هایش سنگینی میعذاب وجدانی که روی شانه

توانست ها را هم میفرانکا درکار خیلی بیشتر از این

 تحمل کند.

 

داد که آن را نشان فقط به دالیلی به خودش اجازه نمی

داد آن را کامالً جازه نمیبدهد، حتی شاید به خودش ا

 احساس کند.

 

علتش مثل یک راز سر به مهر بود و نوک هم یک 

ها هم کارشان سر در آوردن از رازها پلیس بود. پلیس

 که حل کردن معماها کارشان بود.تر اینبود. دقیق

 

 لعنتی.
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رکار که باید از فرانکا داین هم یک دلیل دیگر برای این

 کرد.دوری می

 

کنم درک درستی ازش فکر می»کورا سر تکان داد. 

کم از رفتاری که با خودت داره، حتماً به داری. دست

دالیل نامعلومی اون فرانکای به خصوص رو بهت 

کنه عزیزم، اینه که نشون داده. چیزی که نگرانم می

رسه این موضوع معنای خیلی زیادی برات به نظر می

 «داره.

 

 همین خودش را هم خیلی نگران کرده بود.

 

کشه، کاری زنه داره درد می»سعی کرد توضیح بدهد: 

جا کرد این رو بفهمم، باهام وقت گذروند. فردا از این

های این کاخ ره و احتماالً فقط یکی دیگه از خاطرهمی

ها با زنی وقت بگذرونی و شه. فکر کن ساعتمی

ه دردش رو پنهان کنویسکی بخوری، طرف سعی می
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کنه، صورتش رو تماشا کنی که با دیدن یه تلفن همراه 

که تا حاال زنه و دردش رو فقط به خاطر اینبرق می

طوری بگیم که کنه. بیا اینگوشی ندیده فراموش می

وقت شه که هیچهایی میاین یکی از اون خاطره

 «کنی.فراموشش نمی

 

نگرانی « وره.طبندم همینشرط می»کورا جواب داد: 

 اش رخت بربست و درک جای آن را گرفت.از چهره

 

نوک کاردش را برداشت و استیک آبدار و لطیف و 

 اش را برش داد.خیلی خوب پخته شده

 

 کورا موضوع حرف را عوض کرد.

 

که دنیای خودم رو نشونت بدم، آروم و قرار برای این»

 «شی.ندارم. خیلی محشره، عاشقش می
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جوید، نگاهش کرد گوش توی دهانش را میکه درحالی

 «دل.منم منتظرم ببینمش. جون»و لبخند زد. 

 

 صورت کورا برق زد.

 

 شب#روح_نیمه

 60#پارت_

 

با دیدنش نوک فهمید این هم یکی دیگر از آن خاطرات 

انگیز با ای بود که از این دنیای شگفتنشدنیفراموش

 برد.خود به خانه می

 

 بله بود.

 

 خوردند و فرانکا دعوت نشده بود.ام میها شآن
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 رفت.جا میفردا صبح از آن

 

 ای بود از این دنیا.پس فرانکا خاطره

 

 ای رازآلود.خاطره

 

 کننده.ناراحت

 

 ماند.ولی فقط یک خاطره می

 

 کرد.ای که نوک باید با آن زندگی میخاطره

 

خواست به آن اعتراف کند، این بود چیزی که دلش نمی

 آمد.خاطره ماندنش خوشش نمیکه 
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 فصل سوم

 تحمل

 

 فرانکا

 

خودم را روی راحتی کنار آتش جمع کرده بودم. 

ام را به تن داشتم و شال بافتنی جامۀ ابریشمیشب

ام پیچیده های برهنهدارم را محکم دور شانهژوته

های آتش خیره شده بود و داشتم به این بودم. به شعله

ز فینگارد، یعنی جایی که قصر کردم که افکر می

ی کریستین زمستانی در آن واقع شده بود، تا خانه

 کردم.هشت روز راه بود که باید با سورتمه طی می
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برای من و جوزت مسیری سرد و طوالنی بود. ولی از 

جایی که دوست داشتم به برادرم برسم، با جان و دل آن

ری بود که کردم. چون احتماالً این آخری باتحملش می

 کردم.توی النوینم سفر می

 

بعد از یک روز کامل تنهایی و شامی که در تنهایی 

 خورده بودم، تصمیمم را گرفته بودم.

 

رفتم. شنیده بودم به آن سوی دریای سبز و آیرن می

است. تاریک و عاری از  العادهشهر آسمان خارق

هرگونه تجملی بود ولی رو به خلیجی قرار داشت که 

ی آسمان هم از کننده داشت. قلعهای مبهوتظرهمن

سنگی ساخته شده بود که فقط توی همان قاره یافت 

 نظیر است.شد ولی شنیده بودم بیمی
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هایش به شنیده بودم که فیرنز به سختی اولین قدم

سوی دنیای متمدن را برداشته بود. ولی شهر 

کردند باید وی آن زندگی میشان و بربرهایی که تآتش

ها آمد. شاید یک یا چند نفر از آنام جور در میبا ذائقه

 دیدم.را هم می

 

دیگر به بماند که انجمن خواهری جادویی نادیری هم 

ها کسانی بودند که جادویی خام جا بود. آندر آن

داشتند. گروهی از زنان جادویی و جنگجو که تمام 

و فقط از مردها به صورت ماندند عمرشان نها می

 کردند.هدفمند، فرزندآوری و... لذت استفاده می

 

من جنگجو نبودم. ولی افتخارهای دیگری داشتم و 

اصالً نیاز نبود یک زن بجنگد. دیگر نه. برای 

عضویت در آن انجمن خواهری مناسب نبودم.  ولی 

هایی رو شدن با یک زندگی جدید و ماجراجوییروبه

حان کردن داشت. شاید به من اجازه نو ارزش امت

شان فعالیت داشته دادند که در بخش سحر و جادویمی

 باشم.
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توانستم کریستین را قانع کنم که بنابراین، اگر نمی

 همراهم بیاید، باز هم قصد رفتن داشتم.

 

توانستم توی این ماجراجویی راهی برای از شاید می

ش از رفتن حتماً بین بردن این درد پیدا کنم. البته پی

 ها را به برادرممقداری از این جواهرات و سکه

اش را تأمین کند. عاشق همسر و دادم تا زندگیمی

پسرش بود. شاید مثل اکثر درکارها تیزهوش و زیرک 

اش در نبود ولی قطعاً میل به محافظت کردن از خانواده

زد. خوش به حالش که تیزهوش و وجودش موج می

ها یتیزی هم نداشت و این این یعنی چنگالزیرک نبود، 

های داشتنی و خالف خصوصیتچیزی دوست

خاندانمان بود. البته که همیشه این را به او گفته بودم 

 گفتم.و از این به بعد هم می

 

 شب#روح_نیمه
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کبوتری فرستاده و خبر رسیدنم را به او داده بودم، 

 آماده شود.توانست برای رفتن این طوری می

 

 جا برسد.فقط امیدوار بودم پرنده به آن

 

آمد. البته ها خوشم نمیاز مکالمه کردن از طریق پرنده

که این کار از نامه فرستادن زمینی یا دریایی زمان 

برد. ولی متوقف کردن یک پرنده کار خیلی کمتری می

های دیگری برایش راحتی بود، یا ممکن بود اتفاق

 ند به مقصدش برسد.بیفتد که نتوا

 

هایی که برای کریستین و افسوس که بعد از اتفاق

ام به من کمک کرده بود ی خائنانهوقتی توی نقشه

برایش افتاد، رسیدنم برای او اتفاق خوشایندی 

 شد.نمی
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که صبح حرکت کنم، بنابراین تصمیم گرفتم پیش از این

 برای احتیاط کبوتر دیگری هم بفرستم.

 

هایم باز شد و جوزت داخل آمد. به سمتم باسدر اتاق ل

ست که فردا چیز بسته شده و آمادههمه»آمد و گفت: 

 «حرکت کنیم، بانوی من.

 

 «ممنونم جوزت.»جواب دادم: 

 

چیزی هست که بهش »چند قدم دورتر از من ایستاد. 

 «نیاز داشته باشین؟

 

ام را دوباره به آتش سری تکان دادم و توجه

 «تونی به تختت بری و بخوابی.نه می»برگرداندم. 

 

ای گذشت و من رفتنش را تعجب کردم که چند دقیقه

 حس نکردم.
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 به سمتش برگشتم.

 

 «ای هم هست؟موضوع دیگه»پرسیدم: 

 

 «اون به اتاق صبحگاهی برگشته و تنهاست.»

 

کرد و حس دانستم داشت به چه کسی اشاره میمی

ره زد و لرزی به کردم هم زمان گرمایی توی دلم چمب

 پوستم نشست.

 

فکر کنم... خب، بانوی »جوزت با اضطراب ادامه داد: 

 «من، فکر کنم ممکنه منتظر شما باشه.

 

 شب#روح_نیمه
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پرداخت این دستمزد باال به جوزت فقط به خاطر این 

داد ماهر بود. به خاطر نبود که توی کاری که انجام می

 داد.کار سه ندیمه را انجام می این هم نبود که در واقع

 

کس به خوبی خدمتکارها نه، به خاطر این بود که هیچ

 دانست توی خانه چه خبر است.نمی

 

جا چندین سال بود که جوزت چشم و گوش من در همه

وقت در جور کردن اطالعاتی که بدون او بود. هیچ

ممکن نبود داشته باشم، دست و بالم بسته بود. 

خیلی زیادی هم از این موضوع برده  هایاستفاده

 بودم.

 

ای نبود که چنین خدماتی در اختیار او تنها ندیمه

کردم که گذاشت. نه، در واقع فکر میبانویش می

ها اگر کارشان خوب بود، این کار را برای ی ندیمههمه

 کردند.بانویشان می
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شد که تمام چیزهایی که نیاز ولی او همیشه مطمئن می

هایی که نیاز نبود ولی آسیبی هم به دانم و آنبود ب

 کرد را با من در میان بگذارد.کسی وارد نمی

 

های مختلفی ادا بله، او حق حقوق باالیش را به روش

 کرد.می

 

دانست بین من و نوک چه بنابراین عجیب نبود که می

که خودم برایش هایی افتاده بود. آن هم بدون ایناتفاق

 دانست.چیز را میدش همهگفته باشم. خو

 

اش را کردم، خود همیشگیهرچند االن که نگاهش می

دیدم. دختر ظریف، زیبا با موهای بلوند خاکستری نمی

های عسلی نبود که به خاطر انجام دادن شغلش و چشم

 کرد، منتظر جوابم بود.طور که نگاهم میهمان
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، کرددیدم که وقتی نگاهم میبلکه دختر زیبایی می

زد. اش موج میهای عسلینگرانی و محبت توی چشم

دانست چه چیزی را از دست داده بودم و حاال دیگر می

 نداشتمش. او تنها دوست واقعی من توی این دنیا بود.

 

 شب#روح_نیمه

 64#پارت_

 

 این نگاهش فقط باعث شد وجودم گرمتر بشود.

 

دستش رو لمس کن عشق من، بهش نشون بده که 

 هاش چه معنایی برات دارن.دلسوزی

 

انداز شد و باعث شد که صدای آنتوان توی ذهنم طنین

 گیج و درمانده پلک بزنم.
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و من خودم را مجبور « بانو فرانکا.»جوزت صدا زد: 

ام که توی ام را از صدای معشوق مردهکردم توجه

کرد، ام که نگاهم میانداز شده بود، به ندیمهسرم طنین

شم دوباره کمکتون کنم وشحال میخ»برگردانم. 

 «پیراهنتون رو بپوشین.

 

نوک تنها توی اتاق صبحگاهی نشسته و به احتمال 

خیلی زیادی منظر من بود. این یعنی از زمانی که با هم 

دانست که گذرانده بودیم، لذت برده بود. خودم می

خواست قبل از رفتنم خوشش آمده بود. این یعنی می

 م بگذرانیم.زمان بیشتری با ه

 

هایی که توی دفتر یا شاید هم یعنی در مورد اتفاق

 خواست.ملکه افتاده بود، از من توضیح می

 

 هر معنایی که داشت، قصد نداشتم بروم پیشش.
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که خاطرات زیادی با فرانکا بهتر بدون بدون این

شب داشته باشد، این دنیا را درکار، یعنی روح نیمه

 ترک کند.

 

چ کس با این روح تاریک و خبیث ارتباطی بهتر بود هی

 نداشته باشد.

 

سوزه، این فکر کردم: حاال دیگه دلم برای خودم می

 ی حس کسالت، مزخرفه.خودش به اندازه

 

فردا یه سفر »چیزی که به جوزت گفتم، این بود: 

طوالنی در پیش داریم. هر دو باید امشب خیلی خوب 

 «استراحت کنیم.

 

اش نشست، پنهانش میدی روی چهرهای حالت ناالحظه

 کرد و سر تکان داد.
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 شب#روح_نیمه
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 «آور نیاز دارین؟بازم به داروی خواب»پرسید: 

 

خوابیدم، هرچند به نباید دوباره دوازده ساعت تمام می

طور که به جوزت این خواب نیاز داشتم. ولی همان

کند،  دستور داده بودم ساعت پنج و نیم صبح  بیدارم

توانستیم به شدم. این طوری میباید به موقع بیدار می

که اهالی قصر بیدار آرایشم رسیدگی کنیم و پیش از این

شوند، حرکت کنیم. این یعنی امیدوار بودم که با 

کدام از کسانی که دوست نداشتم ببینمشان برخورد هیچ

 نکنیم.

 

 یکی از همان کسانی که دوست نداشتم ببینمشان همین

 نوکتورنو هاثورِن آن دنیا بود.
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 بنابراین سر تکان دادم.

 

خواست راه جوزت دوباره سر تکان داد و انگار می

ای تردید کرد و بیفتد و از اتاق بیرون برود که  لحظه

 به سمت من برگشت.

 

 «خوابین؟می»پرسید: 

 

توانست وقت نمیاو را از نظر گذراندم، هیچ

 . برای من را پنهان کند.اش..احساساتش را، نگرانی

 

طور به نگاه کردن به او ادامه دادم و بنابراین همان

 فکر کردم؛ خدایان، یعنی واقعاً دوستم داشت؟

 

وقت هم وقت با او بدرفتاری نکرده بودم. هیچهیچ

هایش محبت زیادی خرجش نکرده بود. به مهارت

گذاشتم و این را از لحاظ مالی خیلی خوب احترام می
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وقت چیزی در این مورد به دادم ولی هیچن مینشا

 خودش نگفته بود

. 

دانستم. وقتی طوری بود. من که نمیشاید اخالقش این

پوشاند یا وقت آراستن موهایم یا وقتی به من لباس می

دادم، در مورد شایعات موجود به او دستورهایی می

ها زیاد با همدیگر کرد. به جز اینبرایم صحبت می

های ناپذیری آدمکردیم، ولی به دالیل درکنمیصحبت 

که منفعتی برایشان داشته زیادی بودند که بدون این

 کردند.باشد به دیگران محبت می

 

 شب#روح_نیمه

 66#پارت_

 

 ها بود.ی من هم یکی از آنظاهراً ندیمه
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دانستم در این مورد باید چه کار کنم. به جز آنتوان نمی

ه فقط وقتی که خودم به آنو کریستین، آن هم 

کس تا حاال برای من هیچ دادم، هیچاش را میاجازه

 ای از خود نشان نداده بود.نگرانی

 

 یا محبت.

 

 به عمرم چنین اتفاقی نیفتاده بود.

 

حس کردم اگر به او اطمینان خاطر بدهم، اتفاق بدی 

 «خوابم.بله جوزت، می»افتد. نمی

 

ام طقی که کردم، دیدم ندیمهدر کمال تعجب بعد از این ن

که راضی بشود، کند. قبل از ایندارد به دقت نگاهم می

گویم یا نه. خواست ببیند که دارم راست میانگار می

وقتی راضی شد، دوباره سر تکان داد و راه افتاد که 

 رفتبرود. این بار واقعاً داشت می
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رفت، گفت: هایم میطور که به سمت اتاق لباسهمان

 «بخیر بانو فرانکا.شب»

 

تماشایش کردم که در « بخیر جوزت.شب»جواب دادم: 

را باز کرد و از آن گذشت. ولی برای آخرین بار پیش 

که در را پشت سرش ببندد، نگاهی دقیق و از این

 طوالنی به من انداخت.

 

که صدای کلیک در را شنیدم، به سمت به محض این

 «توان، اینجایی؟آن»آتش برگشتم و زمزمه کردم: 

 

 منتظر ماندم و گوش کردم.

 

 نه چیزی شنیدم و نه احساس کردم.
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های آتش را تماشا کردم که توی شومینه به شعله

رقص درآمده بودند و فهمیدم که آنتوان به تنها شکلی 

آمد که توانست هم یعنی به عنوان یک روح نمیکه می

 ام کند.همراهی

 

 بود.این فقط ناخودآگاه خود من 

 

خدایان، ناخودآگاه خودم با صدای آنتوان با من حرف 

 زد.می

 

 شب#روح_نیمه
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 به نظرم هیچ وقت پیش از او هم روح ندیده بودم.

 

آه کشیدم و پاهایم را از زیرم در آوردم و روی قالیچه 

 ی ضخیم گذاشتمشان.
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فردا سرآغاز یک سفر هشت روزه در میان برف و 

 رادرم بود.سرما به سوی ب

 

که شب پیش خوب خوابیده بودم، چندین حتی با این

صندوق طال و جواهرات و صندوق جدیدی پر از خز 

ها و که داشتم برای روزها، ماهگرفته بودم، حتی با این

خواستم بخوابم، کشیدم و میهای پش رو نقشه میسال

ای خواب به خورد که لحظهباز هم چشمم آب نمی

 یدا کند.چشمانم راه پ

 

 آمدم.پس شاید باید با این هم کنار می

 

 شدم...چه بر آن پیروز می

 

 کردم...کم به آن عادت میچه کم
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 در هر حال شکست خورده بودم.

*** 

 

 پدرت رو همراهی کن!

 

هیس کنان این را توی گوشم گفته بود و صدایی هیس

 هایم ناگهان کامل باز شدند.چشم

 

اق تاریک با نور ضعیف و هیچ چیزی به جز یک ات

 خورد.رقصان آتش شومینه به چشم نمی

 

 پدرت رو همراهی کن!

 

 وای نه.

 

 خدایان نه.
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سریع بلند شدم، پتو را از روی خودم کنار زدم و 

 نگاهم در اطراف به حرکت در آمد.

 

آمد. هرگز به کاخ زمستانی او به کاخ زمستانی نمی

 آمد.نمی

 

 آمد.ولی آن مرد می

 

 آمد.اً میقطع

 

 داد.خواست، انجام میهرکاری که دلش می

 

کرد تا او به چیزی که و آن زن هم هر کاری می

 خواست برسد.می
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شد محیط برای آمدن که زن مطمئن میاز آن بدتر این

 آن مرد امن و آماده است.

 

ی آخر راهروی صدا دستور داد: آبدارخونه

 ها.آشپزخونه

 

 شب#روح_نیمه
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ترس و وحشت را حس کردم که مثل ماری از گلویم 

که از جا بپرم و شروع باال آمد، ولی حتی پیش از این

به دویدن کنم، حتی وقت را برای برداشتن شالم از 

 پایین تخت هدر ندادم.

 

 «همراهته؟»از اتاق پرسیدم: 

 

 نزدیک هستم.
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 وای خدایان. خدایان.

 

های پر از صندوق هیچ وقت امنیت نداشتم. حتی با آن

 وقت امنیت نداشتم.طال و جواهرات هم هیچ

 

 و از آن بدتر، کریستین هم همین طور بود.

 

ی در گذاشتم، دستور دادم: دستم را که روی دستگیره

رم پیشش، کریستین رو به حال خودش مستقیم می»

 «بذار.

 

صدا جواب داد: مجازاتت رو قبول کن و تحمل کن، 

 مونه.زاد میاون وقت برادرت آ

 

دانستم چه اتفاقی در شرف افتادن بود، دهانم چون می

 پر از بزاق شد. قورتش دادم و در را باز کردم.
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هایی که روی دیوار نصب راهرو با نور ضعیف فانوس

شده بودند، روشن بود. تنها یک ثانیه تردید کردم،  

ی خدمه را پیدا کنم. راهی پلهسپس تصمیم گرفتم راه

تر بود که اطمینان داشتم در آن با تر و مستقیمکوتاه

یکی از همنوعانم برخورد نخواهم داد. اصالً 

پله کجا بود ولی از روی غریزه از دانستم آن راهنمی

ی اصلی فاصله گرفتم و به سمت انتهای راهرو پلهراه

 رفتم.

 

جا نور پیدایش کردم و با عجله از آن پایین رفتم. این

ها را گرفتم تا راهنمایم باشند، پاهای هکمتر بود، نرد

 دادند.ام هیچ صدایی نمیبرهنه

 

دوان به محیط خالی و به آشپزخانه رسیدم، دوان

ای بود که جا همان آشپزخانهنور وارد شدم. اینکم

زمان اولین بازجویی فری از خودم با آن آشنا شده 

بودم. آن زمان زنی توی گال زمستانی مسموم شده و 

 ده بود.مر
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 شب#روح_نیمه

 69#پارت_

 

در انتهای راهرو را پیدا کردم. بسته بود. حتی با 

دانست پشت آن چه نهفته بود، باز هم که میاین

 ای برای باز کردنش تردید نکردم.لحظه

 

ای که اتاق با نور زیادی روشن شده بود و لحظه این

 قدم به داخل آن گذاشتم از نور زیاد کور شدم.

 

کردم به نور عادت کنم و سریع در را پشت سر  سعی

 خودم بستم.

 

هایم به نور عادت کرد و او را دیدم. قد خیلی زود چشم

های نوشیدنی ها و بشکهبلند و قوی بنیه در بین بطری
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ایستاده بود، حتی با آن همه سنی که داشت، درکار 

 بارید.ی مغرورش میبودن از آن چهره

 

سعی کردم لرزی که به خاطر « پاپا.»نجوا کردم: 

 دیدنش به جانم افتاده بود را پس بزنم.

 

 ها گذشته بود.سال

 

وقت امنیت دانستم هیچوقت امنیت نداشتم. میولی هیچ

 ندارم. نه توی النوین.

 

جایی که رسید. و تا آنجادوی آن زن به فلوریدیا نمی

حساب کرده بودم، به کشورهای آن سوی دریای سبز 

 رسید.هم نمی

 

وقت توی النوین دانستم که هیچدانستم، میولی می

 امنیت ندارم.
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تو و برادرت رفتار خیلی بدی »پدرم اعالم کرد: 

 «داشتین فرانکا.

 

 «من...»توضیح دادن را شروع کردم. 

 

به سمتم خم شد. درست مثل « ساکت!»نعره زد: 

ها این حرفش باعث شد خشکم بزند و بدنم از قدیم

 رعشه بیفتد.ترس به 

 

 تازه آن موقع بود که شالق توی دستش را دیدم.

 

 شب#روح_نیمه

 70# پارت_

 

کردم. قدمی به عقب برنداشتم. هرگز این کار را نمی

ضعف نشان دادن پذیرفته نبود. این را یاد گرفته بودم. 
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یاد گرفته بودم که اگر ضعف نشان بدهم، کریستین باید 

ر بدتر از این بود که شد و این دو برابمجازات می

 خودم مجازات بشوم.

 

توانست تحملش کند. وقتی بچه بودیم این کریستین نمی

را فهمیده بودیم آن هم به بدترین شکل ممکن. چنان 

آن خاطره را در اعماق ذهنم دفن کرده بودم که حتی 

توانستم آن را به یاد بیاورم. علتش هم فقط حسی نمی

 داد.به من دست میبود که با به یاد آوردنش 

 

 ولی این را یاد گرفته بودیم.

 

 شکست، آن هم به راحتی.کریستین در هم می

 

 ای ضعیف داشت.دلی کوچک و اراده
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کردم. تک تک بنابراین خودم باید تحملش می

کردم و اگر در هم های شالق را خودم تحمل میضربه

رفتند سراغ کریستین. تا ها میشکستم، آن وقت آنمی

کرد وقتی هم که خون تا روی پاهایش جریان پیدا نمی

 شد، دست بردار نبودند.و حین مجازات بیهوش نمی

 

« با خاندانمون چی کار کردی فرانکا؟»پدرم پرسید: 

خاندان »ولی اجازه نداد جواب بدهم و ادامه داد: 

قدرتمند درکار ممکن بود نیست  نابود بشه و اگه توی 

ری و درکار رو نداشتیم نابود این نسل ضمانت وجود ف

 «شد.هم می

 

 از کجا شنیده بود؟

 

 «کنم، اگه اجازه بدی...پاپا خواهش می»شروع کردم: 

 

هیچ توضیحی »حرفم را قطع کرد و با خشم گفت: 

 «برای خیانت نیست.
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 خدایان! از کجا شنیده بود؟

 

 شب#روح_نیمه

 71#پارت_

 

که به فری و گم پاپا اگه بذاری حرف بزنم، بهت می»

 «دیگران کمک کردم و...

 

کم یه درکار هستی. تو، دست»حرفم را قطع کرد: 

تونم تصور کنم برای کاری که شق و تیزهوشی. میکله

ای برای دلیلت کردی یه دلیلی داشتی، ولی من ذره

اهمیت قائل نیستم. هرچند، برادرت هیچ دلیلی نداشت. 

خواسته بودی رو  که کاری که تو ازشابداً. به جز این

مغز از تو انجام داد. همیشه مثل یه عروسک بی

این حرف آخرش را « ست.کنه. منزجرکنندهپیروی می

با خشم ادا کرد چنان صورتش را در هم کشید که 

خواستم می»داد. انزجارش را به خوبی نشان می
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تنبیهش کنم، ولی مادرت پسره رو دوست داره. به 

 «خاطر همین اینجا هستم.

 

مطمئن نبودم که مادرم اصالً چیزی را دوست داشته 

دانستم به خاطر این بود به باشد. تا جایی که من می

داد و از زجر دادن من بیشتر لذت کریستین اهمیتی نمی

 برد.می

 

ست فرانکا. آماده شو و برو قالب آماده»دستور داد: 

 «سمتش.

 

را دیدم  نگاهی به سمت راستم و باالیم انداختم، قالبی

 جور مواقع آماده بود.که مثل همیشه در این

 

 ولی نه خودم را آماده کردم و نه به سمتش رفتم.

 

 به پدرم نگاه کردم.
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 «کنه.اگه تحمل کنمف مادر کریستین رو ول می»گفتم: 

 

ها مان همین بود. آناین توافق ما بود. همیشه توافق

 وقت دبه نکرده بودند.هم هیچ

 

شب را در وجودم اشت که من روح نیمهولی علتی د

زد داشتم، چون شرارت در وجود پدر و مادرم موج می

شان را به تاریکی فروخته بودند. ها پیش روحو سال

تعجب نداشت که من هم این تاریکی را به ارث برده 

 باشم.

 

 شب#روح_نیمه

 72#پارت_

 

مرتکب خیانت شدی »پدرم به من یادآوری کرد: 

 «دختر.
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کنم و مادر اون دست از من تحمل می»رار کردم: تک

 «داره.سرش برمی

 

هایش دیدم، نزدیک ای روی لبوقتی پوزخند ظالمانه

بود از وحشت بیهوش بشوم. چشمانش از هیجان برق 

 هایش سرخ شده بود.زدند و گونهمی

 

دانستم. برد. این را خیلی خوب میاز این کار لذت می

کریستن و من مجازات بشویم  کهدر گذشته برای این

هیچ نیازی به یک دلیل درست و حسابی نبود. نه فقط 

کافی بود پدرم حس و حال مجازات کردن ما را داشته 

 باشد.

 

قدر بدشانس بودیم که او اغلب توی همین حس و و آن

 حال بود.
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تو تحمل کن دخترم، مادرت هم اون رو »موافقت کرد: 

 «کنه.ول می

 

دانستم، گناه خودم و ال صورتش میولی از روی ح

دانست که حتی اگر من دانستم و میکریستین را می

بتوانم از این مجازات او نجات پیدا کنم، باز هم 

 شد.کریستین مجازات می

 

با این حال سر تکان دادم. تمام تالشم را کردم تا با 

 سری باال گرفته و با پاهای لرزانم به سمت قالب بروم.

 

هایم ساله بودم که دیگر دست از بستن دستدوازده 

کردند. از برداشتند و دیگر من را از قالب آویزان می

آن به بعد بخشی از تنبیهم این بود که انگشتانم را محم 

 به دور قالب بپیچم، خودم را سرپا نگه دارم و نیفتم.

 

 وقت نیفتم.هیچ
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 افتادم.امشب که دیگر اصالً نباید می

 

قالب رسیدم، به سمت پدرم برگشتم و  وقتی به زیر

هایم رد خوابم را از روی شانهبندهای ظریف لباس

ی هایم در آوردم. حس کردم پارچهکردم و از دست

 لباس تا روی کمرم پایین افتاد.

 

 شب#روح_نیمه

 74#پارت_

 

هایم را ای برهنه، نفس عمیقی کشیدم، چشمبا باالتنه

 هم فشردم. ام را بهمحکم بستم و آرواره

 

هایم را بلند کردم و هایم را باز کردم، دستچشم

 انگشتانم را به دور قالب فلزی پیچیدم.
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کنم شروع می»صدای پدرم را شنیدم که گفت: 

کرد. دانستم داشت با مادرم صحبت میمی« شیرینم.

های محافظ قصر جا نبود ولی اگر طلسممادری که آن

برهم زدن  زمستانی نبود، در عرض یک چشم

 جا باشد.توانست آنمی

 

نه او نزدیک کریستین بود، آماده بود که که اگر من 

 بیفتم، تنبیه را کامل کند.

 

 تر به قالب چنگ انداختند.با این فکر انگشتانم محکم

 

 کرد.دهد، تعلل نمیپدرم در کاری که گفته بود انجام می

 

لش ها تحماولین شالق را به سختی متوجه شدم. سال

ها عمیقاً در جانم ریشه دوانده کرده بودم و این زخم

 بودند.
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رسید که درد بکشم، همیشه به هرچند، به جایی هم می

 آورد.دستش می

 

نه، به این موضوع که فکر کردم، شالق توی هوا 

سوتی کشید و شترق،  مثل یک مار به گوشتم نشست 

 و ذهنم را از این فکرها بیرون کشید.

 

له با آن به آنتوان فکر کردم. به لبخندش، به برای مقاب

اش. به تغییر حالت نگاهش وقتی که حتی صدای خنده

دادم. به لمس یک اینچ از پوستم را نشانش می

 انگشتانش روی پوستم.

 

 شالق دیگری آمد و من به این فکرها چنگ انداختم.

 

 بعد یکی دیگر و باز هم بیشتر.
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آنتوان را دیدم و فقط هایم را بستم و فقط ولی چشم

 لمس آنتوان را حس کردم.

 

 شب#روح_ نیمه

 75#پارت_ 

 

تا وقتی که اولین جوشش خون جاری شد و پیراهن 

 ابریشمی خوابم را روی کمرم خیس کرد.

 

بعد ناگهان نوک و تندخویی توی صورتش را دیدم که 

گفته بود برای نجات جان زنی که عاشقش بود، حتی 

 حاضر بود خیانت کند.بدون پلک زدن هم 

 

شالق بعدی آمد و بعد از آن هم یک شالق دیگر. با هر 

شد ولی روی نوک و ضربه دردش هم بیشتر می

اش تمرکز کردم. روی چیزی تمرکز تندخویی چهره

 کردم که برایم بیگانه بود.
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 امید.

 

در آن لحظه امیدم به این بود که زنی پیدا کند. زنی که 

اشقش باشد ولی از این بیشتر بتواند تا این حد ع

امیدوار بودم زنی پیدا کند که سزاوار این نوع از 

 عشق باشد.

 

شد، روی این موضوع وقتی شالق بعدی داشت زده می

 تمرکز کردم.

 

 طور.برای شالق بعدی هم همین

 

توانستم نه به نوک فکر ادامه پیدا کرد و من دیگر نمی

دیگری به جز کنم نه به آنتوان و نه به هیچ چیز 

که قالب را نگه دارم و تالش کنم عرقی که به این

هایم ریختم، با خونی که از زخمخاطر این کارم می
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روی بدنم جاری شده بود، ترکیب نشود. سعی کردم 

تر کنم تا بتوانم درد را ام را به عمیقهای سطحینفس

از خودم دور کنم. وقتی ابرهای ناهوشیاری پشت 

شدند و تهدید بیهوش شدن و چشیدن  هایم ظاهرپلک

انگیز بیهوشی را به وجود آوردند، تندتند پلک طعم دل

 زدم.

 

برای من از این خبرها نبود. برای فرانکا چنین نعمتی 

وجود نداشت. به دنیا آمده بودم تا عذاب بکشم و حاال 

 کردم.هم باید مثل همیشه تحملش می

 

 شب#روح_نیمه

 76#پارت_

 

کم داشتم شتری خودم و دیگر کمهای بیشالق

ترسیدم که نتوانم بیشتر از این تحمل کنم. بدتر از می

همیشه بود. خیلی بدتر بود. در مثل گناهی که مرتکب 

 شده بودم.
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ترسیدم که هایم خیس عرق شده بودند و میدست

 هایم از روی قالب سر بخورد و بیفتم.دست

 

 خورد.نباید دستم ُسر می

 

کریستین بود. ممکن بود در عرض چند  مادر نزدیک

 ثانیه خودش را به کریستین برساند.

 

 توانست تحمل کند.وقت نمیکریستین هیچ

 

شالق دیگری آمد و برای اولین بار وقتی به پشتم 

خورد و گوشتم را از هم درید، جیغ کشیدم. حس کردم 

 روی ستون فقراتم را شکافت.

 

و درست بعد از ی حبس شدن نفسی وقتی صدای زنانه

یا خدا. این »ای شنیدم که گفت: شدهآن صدای شوکه
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که دارم از ترس اینناگهان بدن تب« دیگه چی کوفتیه؟

 ام را از دست داده باشم، یخ بست.هوشیاری

 

 صدای نوک بود.

 

 جا باشد، حتماً غش کرده بودم.ممکن نبود آن

 

 «تو کی هستی؟»پدرم پرسید: 

 

 «فری رو بیار.» صدای نوک دستور داد:

 

صدای « کنی!همچین کاری نمی»پدرم به تندی گفت: 

 بمش دیگر مبهوت نبود، بلکه بیشتر خشمگین بود.

 

 «گفتم... فری کوفتی رو... خبر کن!»نوک دستور داد: 
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بهتره قبلش »پدرم با صدای آرام و خشمگینی گفت: 

 «خوب فکر کنی.

 

ازم، درد ام نگاهی بیندوقتی سعی کردم از روی شانه

به شدت در جانم ریشه دواند. دیدم که جوزت از جلوی 

 در ناپدید شد.

 

دیدم که نوک، با آن خشمی که روی صورتش حک 

 شده بود، به سمت من آمد.

 

 چطور به اینجا آمده بود؟

 

 چرا به اینجا آمده بود؟

 

 شب#روح_نیمه

 77#پارت_
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درد همچنان ادامه داشت پس ممکن نبود بیهوش شده 

 شم.با

 

 ولی او اینجا بود.

 

پدرم با صدایی که نزدیک به فریاد زدن بود، دستور 

الفور این اتاق رو ترک جایگاهت رو بدون! فی»داد: 

 «کن!

 

نوک اتاق را ترک نکرد. رسید جلوی من و توی 

 هایم نگاه کرد.چشم

 

صدایش مثل شوک به جانم وارد شد، تمام وجودم را 

هایم نشست و وجودم در برگرفت، نگاهش توی چشم

 «قالب رو ول کن عزیزم.»را گرم کرد. 
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این غیرقابل تحمله. »پدرم با صدای بلندی اعالم کرد: 

یه خدمتکار داره توی مسائل شخصی قدرتمندترین 

 «کنه!النوین دخالت می خاندان

 

نوک پاپا را نادیده گرفت، حس کردم با مالیمت کمرم 

عزیزم. قالب رو  فرانی»را لمس کرد و زمزمه کرد: 

 «ول کن.

 

غیرقابل تحمله! فرانکا این مرد »پدرم با خشم پرسید: 

 «معشوقته؟

 

رو به « نه.»با صدای خشداری جواب پدرم را دادم: 

خواست دلم نمی« باید بری نوک.»نوک زمزمه کردم: 

زمزمه کنم ولی قدرت بلندتر صحبت کردن را هم 

کارش رو  کنم، باید بری. اگهخواهش می»نداشتم. 

 «شه. باید مجازاتم رو کامل کنم.تموم نکنه بدتر می
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قالب رو »نگاهش از خشم شعله کشید ولی فقط گفت: 

 «ول کن و به من تکیه کن.

 

رن سراغ باید تحمل کنم وگرنه می»به او گفتم: 

 «کریستین.

 

کن جون دل، ولش کن، خواهش می»نوک تکرار کرد: 

 «من نگهت داشتم.

 

 «عقب وایسا.»داد: پدرم فرمان 

 

 «باید بری.»ادامه دادم: 

 

 «دم فرانکا، گرفتمت.قول می»نوک گفت: 

 

صدایش « لشت رو عقب نگه دار!»پدرم فریاد کشید: 

 دیگر خشمگین یا عصبانی نبود.
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 شب#روح_نیمه

 78#پارت_

 

 ها بود.نه، خیلی بدتر از این حرف

 

با هشداری که توی صدایش بود، وحشت محض به 

 کننده بود.م سرازیر شد، تقریباً فلججان

 

 «باید بری، همین االن، وگرنه...»گفتم: 

 

گفتم، پدرم نعره کشید: وقتی آخرین کلماتم را می

 «بکش عقب!»

 

 اش صدای سوت شالق را شنیدم.ولی در پس نعره
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دانستم هدفش کی جا شده بود و میدانستم که جابهمی

 بود.

 

 من نبودم.

 

که فکر کنم، کاری دآگاه و بدون اینبنابراین ناخو

وقت تا حاال انجامش نداده کردم. کاری کردم که هیچ

ام تا حاال این کار را نکرده بود. نه از بودم. از بچگی

وقتی فهمیده بودم چه چیز پستی در درونم داشتم و از 

مادرم به ارث برده بودمش. چه دردهایی که برای 

ا استفاده از دسیسه شدم. بپنهان کردنش متحمل نمی

کردن و حیله و نیرنگ به روش درکارها سعی 

کردم دیگران را از خودم دور کنم تا راهی برای می

 پنهان کردن قدرت واقعی که در اختیارم بود، پیدا کنم.

 

قالب را رها کردم و برگشتم. وقتی حرکت کردم، به 

خاطر دردی که مثل آتش به جانم افتاد و انگار کمرم 

هم درید، نتوانستم جیغم را فرو بخورم. یک  را از
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دستم را بلند کردم و محکم و بلند تابش دادم. 

هایی به رنگ یاقوت کبود به جلو یورش برد و جرقه

نوک شالق پدرم را به عقب پرت کرد و شاق پوست 

 صورت خودش را از هم درید.

 

از درد و تعجب عقب پرید، پاهایش از زیر بدنش در 

 باسن به زمین خورد.رفتند و با 

 

 شب#روح_نیمه

 79#پارت_

 

 این اتفاق معنای خوبی برای من نداشت.

 

 کم شالقش را به جان نوکتورنو ننشانده بود.ولی دست

 

 «یا خدا.»نوک زیرلب گفت: 
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 سریع به سمت نوک برگشتم.

 

باید بری. کار اشتباهی کردم. کریستن هم کار »

رن ها میه اوناشتباهی کرده. باید تحمل کنم وگرن

تونه تحملش کنه، نوک. سراغ کریستین و اون نمی

 «تونه. من باید ازش محافظت کنم.نمی

 

 «فرانکا، این یارو خر کیه؟»نوک پرسید: 

 

پدرم و »وقتی جواب دادم نگاه مبهوتش بدتر هم شد. 

 «من باید مجازاتم رو تا آخر تحمل کنم. باید تحمل کنم.

 

شروع کرد به باز « ف.جون دل، این خیلی مزخر»

بیا بپوشونیمت. فری »های بلوزش. کردن دکمه

 «دونه باهاش چی کار کنه. بذار یه دکتر...می
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شنیدم که پدرم تقالکنان از جا بلند شد و خشمش را 

زد. بالفاصله حس کردم داشت توی هوا جرقه می

هایم را روی قالب گذاشتم و انگشتانم را به دست

 دورش پیچیدم.

 

کنم. به نوک آسیب من تحمل می»پدرم اطالع دادم: به 

افتم. به مادر بگو. بهش بگو که من نرسون. نمی

 «هنوزم سرپا هستم.

 

دست نوک دوباره روی کمرم برگشت و به دورش 

 «جون دل...»پیچیده شد. 

 

شکنه. کریستین درهم می»هایش نگاه کردم. توی چشم

 «شکنه. من باید...در هم می

 

از جادوش »پدرم از پشت سرم گفت:  شنیدم که

وحشت به جانم چنگ انداخت « استفاده کرد آنیکا.

 کرد.دانستم که داشت با مادرم صحبت میچون می
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 «افتم!نه! از اول شروع کن! من نمی»جیغ کشیدم: 

 

 «برو سراغ پسره.»پدرم دستور داد: 

 

 [PM 1:08 11/16/2021پستهای آماده, ]

 شب#روح_نیمه

 80#پارت_

 

 خدایان!

 

 کریستین!

 

 «نه!»جیغ کشیدم: 

 

 «جا چه خبره؟این»صدای فری از جلوی در آمد: 
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 ام برگشتم.قالب را ول کردم و به سمت عموزاده

 

ام را های برهنههایم را باال آوردم تا سینهدست

باید جلوش رو بگیری! باید به »بپوشانم و گفتم: 

رو بیاری! داره ها دستور بدی! باید جادوگر سبز الف

شکنه. جادوگر ره سراغ کریستین. اون در هم میمی

 «سبز باید بره و متوقفش کنه.

 

جا جلوی در ایستاده و به من صورت فری وقتی آن

خیره شده بود، تصویر واضحی از ناباوری و پریشانی 

 بود. جوزت هم با ترس پشت سرش ایستاده بود.

 

یح بده اینجا توض»با صدایی آرام و خشمگینی گفت: 

 «چه خبره.

 

 «یه دکتر نیاز داریم فری.»نوک گفت: 
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مرتکب خیانت شده، برادرش هم »پاپا توضیح داد: 

 «طور. برای همین باید مجازات بشه.همین

 

 فری به سمت پدرم برگشت.

 

اگر دخترت »هایی به هم فشرده گفت: فری با دندان

 تبخشیده نشده بود، اون مجازات به دستور ملکه

کمرش را چرخاند و رو به جوزت گفت: « شد.اجرا می

 «والنتین رو بیار. و یه دکتر کوفتی هم پیدا کن.»

 

 جوزت سر تکان دادو همان لحظه برگشت و ناپدید شد.

 

ام دویدم، به پلیورش چنگ با عجله به سمت عموزاده

باید بری، باید نوک رو هم »انداختم و التماس کردم: 

خوان رو انجام م و کاری که میببری. اگه تحمل کن

 «دارن.بدن، دست از سر کریستین برمی
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قدر ذهنم درگیر بود که متوجه نشده بودم برای آن

ام با محبت با من اولین بار توی عمرمان عموزاده

 کرد.صحبت می

 

 شب#روح_نیمه

 81#پارت_

 

 «و قراره این مجازات چقدر طول بکشه فرانکا؟»

 

 «کنم فری، بذار تمومش کنه.می خواهش»فقط نالیدم: 

 

ای که به پشت سرم نگاه کند، لحظهفری پیش از این

 هایم نگاه کرد.توی چشم

 

 «بپوشونش نوک و بعد هم از اینجا ببرش.»
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های مراقبی را حس کردم که روی وقتی دست

هایم نشست و من را از فری دور کرد، جیغ شانه

 «نه!»کشیدم: 

 

توانستم تقال کنم. ود که نمیدرد پشتم چنان شدید ب

 تماشا کردم که فری به پدرم نگاه کرد.

 

 «با آنیکا در ارتباطی؟»پرسید: 

 

مسائل خانوادگی، به خودمون ربط »پدرم جواب داد: 

 «داره فری.

 

وقتی نوک من را به سمت خودش برگرداند، صدای 

ی نوک ی برهنهی فری را شنیدم. سینهعامرانه شده

ی لباسش با پشتم را برخورد پارچه را دیدم و درد

 احساس کردم.
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 «با آنیکا در ارتباطی؟»

 

 «مجبور نیستم جوابت رو بدم.»پدر جواب داد: 

 

کریستین بیشتر از یه هفته سورتمه سواری با اینجا »

گیری فاصله داره. اگه داری از اون زن دستور می

یعنی یا تو یه ساحری یا اون جادوگره. هر کدوم که 

 «ه یعنی یا اون یا تو ثبت نشده هستین.باش

 

 «به تو ربطی نداره برادرزاده.»پدرم به تندی گفت: 

 

 «کدومشه؟»وقتی فری نعره کشید، به خود پیچیدم. 

 

ی دردناکم توی اتاق به گوش جا که کشید نالهبه این

رسید، چون نوک من را در آغوش گرفته و روی 

 بازوهایش بلند کرده بود.
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بخشی فرانی، خیلی می»بخشی گفت: رامشبا صدای آ

خوام جون دل. محکم بچسب به من. یه کم عذرمی

 «دیگه تحمل کن تا به یه تخت برسونمت.

 

با دردی که به خاطر چسبیدن دستش به گوشت شرحه 

های کردم جنگیدم و توی چشمی کمرم حس میشرحه

 «باید کارش رو تموم کنه.»نوک نگاه کردم. 

 

ت سردی به خود گرفت و گفت: صورت نوک حال

 «اصالً از این خبرا نیست.»

 

 «نوک...»

 

 «دونه چی کار کنه.ساکت فرانی. فری می»
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وقتی فری از سر راه ما کنار رفت و نوک من را به 

نه شما »سمت در برد، به شدت سر تکان دادم. 

 «فهمین.نمی

 

هایی بلند من را از در گذراند و توی راهرو برد. با قدم

ها این فهمی. اوننه عزیز دلم، این تویی که نمی»

دونن و این یعنی دونستن. حاال میموضوع رو نمی

 «عزیزم، تو دیگه تنها نیستی.

 

وحشت به مانند موجی به جانم افتاد و وقتی داشتیم از 

هایش را توانستم حرفگذشتیم، به سختی میراهرو می

 بشنوم.

 

و صدای فری را  اش به در نگاه کردماز روی شانه

حرف بزن نیلز، »شنیدم که فریادکشان دستور داد: 

 «همین االن.
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ولی این تنها چیزی بود که شنیدم، چون نوک خیلی 

 سریع من را از راهرو گذراند. 

 

 «خوب نیست.»نجوا کردم: 

 

چیز همه»بخشی به من گفت: نوک با لحن اطمینان

 «شه.درست می

 

 «دونی.هیچی نمی تو»هایم را محکم بستم. چشم

 

 «چه خبره...؟»

 

هایم را باز کردم. سرم ای آمد  من چشمصدای زنانه

مان برگرداندم و جادوگر سبز را دیدم که به سمت

 دوید.می

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

هایش را حتی قدم« فری بهت نیاز داره.»نوک غرید: 

آهسته نکرد و این یعنی والنتین باید خودش را عقب 

طور مستقیم به راهش ادامه کشید تا او بتواند همانمی

بدهد و از کنارش بگذرد. نوک حرفش را به پایان 

 «اون اتاق پشتیه.»رساند. 

 

 شب#روح_نیمه

 83#پارت_

 

اش نگاه کردم و دیدم که والنتین در از روی شانه

 گردبادی از دود سبز ناپدید شد.

 

 نوک به راهش ادامه داد.

 

بستم. برای هایم را دوباره نفس عمیقی کشیدم و چشم

دومین بار در آن شب و در آن دهه، از قدرتم استفاده 

 کردم، ذهنم را باز کردم و به دنبال برادرم گشتم.
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آموزش دیده نبودم و درد خیلی زیادی داشتم. 

 احساسش نکردم.

 

یا به این خاطر بود یا به خاطر این بود که مادرم تا 

ن این حاال او را در هم شکسته بود. با وجود کریستی

 کشید.کار خیلی طول نمی

 

هنوز هم داشتم « تونم حسش کنم.نمی»به نوک گفتم: 

کردم، برای همین باال رفتن خودمان را تالشم را می

 احساس کردم.

 

 «فرانکا، فقط روی خودش تمرکز کن، باشه؟»

 

تونه به این معنی باشه که مادرم تا حاال اون این می»

 «رو در هم شکسته.
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 «دن.لنتین ترتیبش رو میفری و وا»

 

که برای او ریزشان کنم، باز هایم را فقط برای اینچشم

 «این کلمات اصالً یعنی چی؟»کردم. 

 

رفت، پلک زد و ها باال میطور که از پلهنوک همان

 هایش باال رفت.ی لبکرد، گوشهوقتی این کار را می

 

 «اینه لب شکری من.»زیرلب گفت: 

 

ه یک چیزی بارش کنم. درد در رمقش را نداشتم ک

کردم زرداب دارد از جانم ریشه دوانده بود و حس می

 آید.گلویم باال می

 

ممکنه باال »زده گفتم: قورتش دادم ولی وحشت

 «بیارم.
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کنم، لعنتی، فقط ده خواهش می»نوک التماس کرد: 

 «ثانیه صبر کن تا بذارمت توی تخت خودم.

 

 شب#روح_نیمه

 84#پارت_

 

خوشبختانه بعد از « کنم.تالشم رو می»دادم:  قول

زمانی که خیلی بیشتر از ده ثانیه بود هم توانستم قولم 

 را نگه دارم.

 

ام را قورت وقتی آرام بلوزش را از تنم در آورد، ناله

دادم. وقتی هم که من را روی شکمم خواباند، 

هایم را در سکوت روی هم سابیدم. وقتی من را دندان

ی تخت خواباند، حس کردم پتو تا روی درست تو

 باسنم باال کشیده شد.
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تماشایش کردم که طناب کنار تخت را گرفت و آن را 

 کشید.

 

دونستی که باید به آبدارخونه از کجا می»پرسیدم: 

 «بیای؟

 

دختر همراهت. اون بیدارم »به من نگاه کرد و گفت: 

 «کرد، کامالً قاطی کرده بود.

 

 «قاطی؟»در هم گره خورد.  حس کردم ابروهایم

 

 «وحشت کرده بود، نگرانت بود.»توضیح داد: 

 

 «دونست؟از کجا می»پرسیدم: 
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دونم جون دل.  بیدارم کرد، داشت از ترس نمی»

مرد و گفت که تو توی خطری. فرصت نکردم می

 «بازجوییش کنم. لباس پوشیدم و سریع راه افتادم.

 

گذارم. بعداً وقتی تصمیم گرفتم این موضوع را کنار ب

ترتیب این »شدم که فری و جادوگر سبز مطمئن می

که از ، با جوزت در مورد این«ماجرا را داده بودند.

 کردم.دانست صحبت میکجا می

 

بنابراین موضوع را عوض کردم و به نوک که داشت 

چرا »رفت، نگاه کردم. با هدفی به آن سمت اتاق می

 «طناب رو کشیدی؟

 

جا با رختکنش ناپدید شد ولی بازهم از همانتوی اتاق 

ی تمیز نیاز پیدا به حوله»صدای بلند جواب داد: 

آوری کنیم. آب بیشتر و یکی از اون داروهای خوابمی

هم که قبالً گفته بودی نیاز داریم. و کلی چیز دیگه که 

 «توی این قصر هست.
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 شب#روح_نیمه

 85#پارت_

 

در اتاق رختکن او نگاه کمی خودم را چرخاندم تا به 

کنم و همین هم درد زیادی برایم به وجود آورد. 

ام را روی بازویم که در زیر خودم بنابراین گونه

گذاشته بودم، قرار دادم و با صدای بلندی که بتواند 

باید برگردی پیش فری و »بشنود، دستور دادم: 

 «ده.مطمئن بشی که داره کارش رو درست انجام می

 

شت. یک بلوز دیگر به تن داشت. این یکی نوک برگ

عجیب بود، انگار یک تکه بود. دکمه نداشت، 

اش نرم به نظر هایش بلند بودند و پارچهآستین

اش کش آمده ها و سینهرسید. انگار روی شانهمی

 بود.
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کنی هم دستش بود، خیس به نظر ی خشکیک پارچه

 رسید ولی انگار چالنده شده بود.می

 

ت به اژدهایان عموزاده»را نشنیده گرفت.  دستورم

 «آد.ده فرانی، به نظرم از پسش برمیدستور می

 

وقتی کنار تخت ایستاد شروع کردم به حرف زدن: 

 «من...»

 

لطفاً ساکت باش جون »بخشی گفت: با صدای آرامش

خوام این رو بذارم روی دل. سعی کن راحت باشی. می

التیام بده. امیدوارم  کمرت، شاید خنکیش یه خرده بهت

 «یه دکتر خیلی سریع برسه اینجا.

 

این را گفت ولی من هیچ جوابی نداشتم که به او بدهم، 

فقط نگاهم را روی او نگه داشتم، در عجب بودم که 

بخشش چطور تا این حد با حالت این لحن آرامش

 صورت جذابش هماهنگ بود.
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 «ی؟مشکلی باهاش ندار»بعد از چند لحظه پرسید: 

 

 «بخشی؟می»

 

 «ای؟که این رو بذارم روی پشتت فرانی، آمادهاین»

 

از این اسمی که منو »حالت شد. حس کردم صورتم بی 

 «زنی خوشم نمیاد.باهاش صدا می

 

 شب#روح_نیمه

 86#پارت_

 

کمرش را خم کرد، این طوری صورتش به من 

 تر شد.نزدیک
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یک من که حاال بیش از حد به صورت جذابش نزد

 حالتی در آمد.بودم، حس کردم صورتم از آن بی

 

فرانکا به اندازه کافی اسم خوبی هست ولی اسم »

 سخته و تو سخت نیستی.

 

توی ذهنم آن هالۀ از خود راضی فرانکا درکارم را به 

گرفت سرم را هم دور خودم کشیدم و اگر دردم نمی

 «شناسی.منو نمی»کشیدم. عقب می

 

دونی می»تر آمد. داد، صدایش پایینوقتی جوابم را می

 «شناسمت.که می

 

این حرفش دهانم را بست. آن هم برای مدتی که به 

زده به حرفش فکر شکل عجیبی زیاد بود و وحشت

 کردم و تصورش کردم.
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 «برای حوله حاضری عزیز دل؟»پرسید: 

 

لبم را گاز نگرفتم. خودم را منقبض نکردم. چون باعث 

ها پیش یاد بشود و من این را مدت شد درد بیشترمی

 گرفته بودم. فقط سر تکان دادم.

 

ی نوک سر تکان داد، صاف ایستاد و با مالیمت پارچه

ام که شرحهسرد و خیس را روی کمر شرحه

ها و سوخت، قرار داد. این کارش باعث شد چشممی

ام بسوزد و من جلوی نشان دادن واکنش متفاوتم بینی

 را گرفتم.

 

 هایم را بستم.چشم

 

 «بفرما.»با صدای آرامی گفت: 
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هایم را باز کردم، کنار تختم خم شده بود و وقتی چشم

 توانستم ببینم.حاال تنها چیزی بود که می

 

از کی تا حاال باهات این کار رو »با مالیمت پرسید: 

 «کنه؟می

 

ولی بعد از « اصالً بهت مربوط نیست.»جواب دادم: 

ای توانستم ذرهاقبت کرده بود، نمیکه از من مراین

 نیش و کنایه به حرفم اضافه کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 87#پارت_

 

که دوباره به سمتم برگردد، به نگاهش پیش از این

 سمت کمرم ُسر خورد.
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تونه چنین چیزی کس نمیروی کرده. هیچخیلی زیاده»

اینکه تمرین  رو بدون غش کردن تحمل کنه. مگه

 «.داشته باشه

 

 گفت.درست می

 

 جواب ندادم.

 

یک دستش را بلند کرد و از نوک انگشتانش استفاده 

 ام کنار بزند.و گونه کردت تا موهایم را از روی شقیقه

 

تو یه زن بزرگی فِرانی. نباید همچین چیزی رو »گفت: 

گیری؟ لعنتی، اصالً چرا تحمل کنی. چرا جلوش رو نمی

 «رفتی اون پایین؟

 

 الش جواب دادم.به این سؤ
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 «تونه تحملش کنه.چون برادرم نمی»

 

ای توی نگاهش یک تغییری کرد. برق سرسختانه

 چشمانش شکل گرفت که من را حیران خودش کرد.

 

زد، توی و آن سرسختی حاال که داشت حرف می

تو اون آدم لعنتی که »رسید. صدایش هم به گوش می

 «کنن، نیستی مگه نه؟فکر می

 

ها فکر دقیقاً همون کسی هستم که اون»: جواب دادم

 «کنن.می

 

دار این حرفت رو برای خودت نگه»جواب داد: 

خواد باورش کنی. ولی مزخرف دل. دلت میجون

 «محضه.

 

 ای به در خورد.که بتوانم جواب بدهم، تقهپیش از این
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نگاهش کردم که صاف ایستاد، سریع حرکت کرد و من 

ش را به سمت در تماشا احرکت نرم بدن عضالنی

 کردم. در را باز کرد.

 

 های قصر پشت در بود.یکی از مستخدم

 

نگاهش به من افتاد و من به خاطر شرایط ناجور و 

ای که در حضورش داشتم، نفس عمیقی از نانجیبانه

 ام کشیدم.بینی

 

 لعنتی، نوک زلیل مرده.

 

 شب#روح_نیمه
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لطفاً. زیاد. آب گرم. حوله نیاز دارم، »نوک گفت: 

خوام یه بطری بزرگ ویسکی هم تو صابون مالیم. می

دست و بالم باشم، اون رو هم بیارین. اگه ندارین یه 

مشروب خوب بیارین. یکی از اون داروهایی که 

خوام. دختری که براش کار آور هستن هم میخواب

با سر به سمتم « کنه رو فرستادیم دکتر خبر کنه.می

اگه بتونین بفهمین دکتر »رد و ادامه داد: اشاره ک

کجاست و ازش بخواین هرچه زودتر خودش رو به ما 

 «شه.برسونه محشر می

 

که شک داشتم چندتا از خدمتکار سر تکان داد و با این

های نوک را متوجه نشده بود، باز هم با عجله حرف

 به راه افتاد.

 

 نوک در را بست و به سمت من برگشت.

 

وباره به من نزدیک شد و کنارم روی پاهایش وقتی د

 زد، سعی کردم روشم را عوض کنم.چمباتمه
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اگه برگردی پیش فری و مطمئن بشی که چه اتفاقی »

افته برای من داره در مورد پدر، مادر و برادرم می

 « خیلی بهتره.

 

وقتی دکتر اومد و اوضاعت درست شد، این کار رو »

 «کنم.می

 

دوباره اعتراض را شروع کنم که آمدم « نوک...»

 بیشتر به جلو خم شد.

 

 «دونه جادو داری؟فری می»

 

ای نگاهم را از او برداشتم و به به شکل غیرمنتظره

 سمت دیگری نگاه کردم.

 

 «فرانی.»صدایم زد: 
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دیگه »نگاهم دوباره به سمتش برگشت و تشر رفتم: 

 «طوری صدام نکن.این

 

خوای گرفتم، نمی»گفت: دستورم را نشنیده گرفت و 

 «حرفی در موردش بزنم. شیرفهم شدم.

 

که همین االن گفته بود رازم را نگه به خاطر این

 داد، حس کردم دهانم از تعجب باز ماند.می

 

 شب#روح_نیمه
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رم تو و اگه بابات مزخرف بگه، می»ادامه داد: 

 «دلش.

 

 تو دلش!
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 کردم.باید به این هم فکر می

 

سرم را کمی بلند « آموزش ندیدم.»یلی سریع گفتم: خ

کردم و نگاهی به او انداختم. در اثر این حرکتم 

حسی پشت کمرم ناپدید شد و انگار آتش به جانم بی

کنم. فقط... از حتی ازش استفاده هم نمی»ریختند. 

 «کنه.مادرم به ارث بردمش. اون ازش استفاده می

 

 «شد. گرفتم چی»نوک سر تکان داد. 

 

باید حرفم رو باور کنی نوک، چون دارم راستش رو »

کردم رازم را به دالیل نامعلومی حس می« گم.بهت می

وقتی بچه بودم، چند باری امتحانش »دارد. نگه می

کردم ولی وقتی دیدم اون با جادوش چی کارها 

خواست ای دلم نمیذره»سری تکان دادم. « کنه...می

 «ازش استفاده کنم.
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ام گذاشت، با لحن دستش را بلند کرد و روی گونه

دل. این گفتم گرفتم چی شد جون»بخشی گفت: آرامش

کنم. همه چی خوبه و من فهممت، درکت مییعنی می

 «پشتت هستم. باشه؟ متوجه شدی؟

 

ام. مطمئن نبودم ولی فکر کردم که بله متوجه شده

 بنابراین سرم را آرام تکان دادم.

 

ی رم یه حولهطر من آروم باش، خب؟ میحاال به خا»

که با این« دیگه بیارم، این رو بردارم و عوضش کنم.

حالت دهانش خشک بود، صدایش پرمحبت و 

 «این یکی خیس خون شده.»وار شد. زمزمه

 

هایم را به احساس حقارت وجودم را در برگرفت، چشم

روی حالت صورتش جذابش که پر از خشم و نگرانی 

 م.بود، بست

 

 «مشکلی نداری فرانی؟»پرسید: 
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 شب#روح_نیمه

 90#پارت_

 

 ای بود، دوستش نداشتم.پا افتادهاسم پیش

 

 ولی چیزی هم نگفتم.

 

هر کاری »هایم را بستم و جواب دادم: آه کشیدم، چشم

 «که دوست داری بکن، نوک.

 

 «دل.جون»گفت: 

 

 جا دراز کشیده بودم.حرکت آنبی

 

 «گاه کن.عزیز دلم به من ن»
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دوست نداشتم این کار را بکنم ولی حس کردم اگر 

 دادم.نکنم، فقط ضعفم را نشان می

 

 بنابراین نگاهش کردم.

 

های گرم و هایش حاال یکی از آن نگاهنگاه توی چشم

مراقبت هستم. از مراقبت »مصمم بود. قول داد: 

شم که حساب اون کنم تا خوب بشی و مطمئن میمی

 «کنی؟حرفم رو باور میرو هم برسن. 

 

 توانستم حرفش را باور کنم.آرزو داشتم که می

 

 افتاد.ولی چنین اتفاقی نمی

 

ی بزرگه، زادهاون یکی از اعضای یه خاندان اشراف»

نوک. شاید این رو متوجه نشی ولی موضوع خیلی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دونم آرورا ازش متنفره، مهمیه. به دالیلی که نمی

ولی اصالً جای  آتیکوس هم ازش متنفر بود.

غافلگیری نداره. پادشاه و ملکه از اون بیشتر از 

ها با خاندان اشرافی مصاحبت مادرم نفرت دارن. اون

تر بودیم توسط کنن و وقتی من و کریستین جووننمی

عمومون یعنی پدر فری به دربار معرفی شدیم. از 

طور جایگاه مادرم ها گذشته، جایگاهش و همیناین

ها گذشته ده. از اینیت و راه گریز میبهشون مصون

 «من به اختیار خودم و آزادانه رفتم پیشش.

 

 «از کی شروع شد؟»پرسید: 

 

 «بخشید؟می»

 

بدنت کلی جای زخم داره، که یعنی این اولین باری »

تونی کنه، فکر نکن مینیست که باهات این کار رو می

ن من رو گول بزنی. این اولین بارت نیست. وقتی ای

 «کار رو شروع کرد، چند سالت بود؟
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 شب#روح_نیمه

 91#پارت_

 

اهمیت دونستن این اطالعات رو درک »با خشم گفتم: 

 «کنم.نمی

 

 «فقط بهم بگو چند ساله بودی.»اصرار کرد: 

 

 «گم. پنج سالم بود.اگه برات جالبه می»

 

 بلند شد.

 

 بالفاصله.
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بود، با مانندی که نشسته یک دفعه از حالت چمباتمه

فورانی از قدرت از جا بلند شد و صاف ایستاد و مثل 

یک برج به روی من که توی تخت خوابیده بودم، 

 سایه انداخت.

 

حاال با آن حالتی که روی صورتش داشت، تالش کردم 

 که در پیش رویش از ترس به خود نلرزم.

 

 «پنج سال؟»با صدای آرامی زمزمه کرد: 

 

یم بلند کرد، با دردی که هاوقتی خودم را روی ساعد

توی جانم ریشه دواند، جنگیدم. شروع کردم: 

 «نوک...»

 

 «پنج سال؟»کنان گفت: هیسهیس
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به او خیره شدم، به خاطر خشمی که توی صورتش 

 زد، زبانم بند آمده بود.موج می

 

 این خشمش به خاطر من بود.

 

تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده بود. نه از کریستین 

 ن خشمی دیده بودم، نه از آنتوان.چنی

 

 کسی چنین چیزی ندیده بودم.از هیچ

 

شکنجه شدی فرانکا، چه با این حرفم »با خشم گفت: 

حتی پیش از « کنه.موافق باش چه نه، فرقی نمی

که بتوانم چیزی بگویم، که البته قصدش را هم این

ای به در خورد و نوک با خشم فریاد زد: نداشتم، تقه

 «تو!بیا »

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

سپس وقتی خدمتکاری با چندین حوله داخل آمد، به 

 های بلند به سمت در رفت.قدم

 

با خشم طوری که دیگر کامالً شبیه یکی از مردهای 

که همین دنیا شده بود، بدون خواهش کردن یا این

 کنید، با صدای بلندی دستور داد.بگوید لطف می

 

 شب#روح_نیمه

 92#پارت_

 

 ش را فریاد کشید.یا عمالً دستورهای

 

ی سرد و تمیز عوض کن. ش رو با یه حولهحوله»

اون داروی خواب لعنتی رو بهش بده تا بتونه کمی از 

شور برده رو هم شر درد خالص بشه و اون دکتر مرده

جلوی در ایستاده بود و خدمتکار با عجله « بیار اینجا.

اگه از این تخت »دوید، به سمت من برگشت و گفت: 
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دل، اون روی سگم میاد باال. بذار بیرون جون بیای

ازت مراقبت کنه، اون نوشیدنی کوفتی رو بخور و 

 «گردم پیشت.استراحت کن. برمی

 

 یعنی چه.« آن روی سگ»دانستم اصالً نمی

 

 ولی سر تکان دادم.

 

 نوک به سر تکان دادنم نگاه کرد.

 

 و بعد از در بیرون رفت.

 

 

 

 فصل چهارم

 باشد قرار بود چطور
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 نوک

 

برای جدا کردن نوک از آن مرد، سه نفر از افراد فری 

 شان را کردند.تمام تالش

 

که از او جدایش کرده بودند، باز هم داشت در با این

کرد تا خودش را به او ها تقال میی آنمحاصره

هایی که به او زده کدام از مشتدانست هیچبرساند. می

شود. ولی هر بار که شد دلش خنک ببود، باعث نمی

کوبید، این موضوع مشتش را به گوشت آن عوضی می

 شد کمی احساس رضایت نکند.باعث نمی

 

کنم خشمت رو درک می»ی کمی گفت: فری از فاصله

 «ای نداره.نوک، ولی این کارت هیچ فایده
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باورناپذیره که اجازه دادی این... این... مرد به من »

 «دست بزنه.

 

 حرکت ماند.پدر فرانکا، نوک بیبا این حرف 

 

 حرکت شد.کل بدنش بی

 

 به جز دهانش.

 

باورناپذیره که با اون شالق کوفتی »با خشم گفت: 

کس هم نبوده که جلوت رو زدی و هیچدخترت رو می

« بگیره، اون هم فقط از وقتی که پنج سالش بوده.

ی دهان پدر فرانکا سرازیر وقتی به خونی که از گوشه

آمد، با خونی که از جای برخورد شالق می شده و

ای احساس رضایت کرد ذرهمخلوط شده بود، نگاه می

 نداشت.
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 شب#روح_نیمه

 93#پارت_

 

کرد بیشتر احساس رضایت نداشت چون حس می

کارش هنوز درست و حسابی با آن مرد تمام نشده 

 بود.

 

با وجود تنش موجود انگار کمی طول کشید تا حرفش 

 ی را به خود جلب کند.فر توجه

 

حاال انگار صورت فری از سنگ تراشیده شده بود. 

نگاهش به سمت عمویش برگشت و انگار توی 

 چشمانش آتش جهنم به پا بود.

 

« از پنج سالگی؟»با صدای آرامی زمزمه کرد: 

ی صدایش پر از ناباوری و انزجار بود، دیگر اندازه

 خشمش که گفتن نداشت.
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جواب داد، نوک نگاهش را به  وقتی پدر فرانکا

هام هیچ به تو ربط نداره که با بچه»سمتش برگرداند. 

 «کنم عموزاده.چی کار می

 

به قانون کوفتی توی النوین داریم »فری فریاد کشید: 

زدن به باسن یا ها نباید از ضربهگه تنبیه بچهکه می

 «دست و پا فراتر بره.

 

 «اله.اون االن یه بزرگس»مرد جواب داد: 

 

ولی ظلمی که توی بچگی بهش شده »فری اعالم کرد: 

کنه و به جرم ضرب و شتم اضافه رو الپوشانی نمی

 «شه.می
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من عضو یه خاندان »پدر فرانکا جواب داد: 

م، عضو خاندان خودت. این رو بهت زادهاشراف

 «کنم.یادآوری می

 

تو یه »هایی به هم فشرده گفت: نوک با دندان

 «هیوالیی.

 

تو هم یه »مرد نگاهش را به سمت نوک برگرداند. 

 «دم با من حرف بزنی.رعیتی که حتی اجازه نمی

 

 نوک دهانش را باز کرد ولی فری مانعش شد.

 

 «شناسی؟وال رو نمیی هاوکشاهزاده»پرسید: 

 

هایش را تاب انداخته آن عوضی با پوزخندی که لب

به نوک « م.دونمن این رازها رو می»بود، فریاد زد: 
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وال و این مرد وارث تاج و تخت هاوک»اشاره کرد. 

 «نیست. این مرد هیچی نیست.

 

 شب#روح_نیمه

 94#پارت_

 

این مرد تو رو از بردگی مینروا و »فری جواب داد: 

پیروانش نجات داد. ملکه، شاهدخت و درکار به 

دن. این مرد دوقلوی های این مرد گوش میحرف

ن مرد خیلی با هیچی فاصله واله. ایوارث هاوک

 «داره.

 

تونی هرچقدر که بخوای می»پدر فرانکا جواب داد: 

اون رو باال ببری برادرزاده، ولی رفتار و طرز 

تونی تغییر بدی. شاید شبیه صحبتش رو نمی

ی دنیای خودمون باشه، ولی خیلی باهاش شاهزاده

 «فاصله داره. اون فقط یه رعیته.
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 «کت شو.سا»فری دستور داد: 

 

تو خودت هستی فری، ولی »پدر فرانکا جواب داد: 

تونی من عموت هستم. ازت بزرگترم و تو هرگز نمی

 «این طوری اینجا با من صحبت کنی.

 

 «شو.»فری به جلو خم شد و نعره زد: « ساکت...»

 

 «من...»

 

این تنها چیزی بود که آن عوضی توانست بگوید، 

اش را خرخرهچون فری به آن سمت اتاق رفت، 

چسبید و از زمین بلندش کرد و چنان محکم به دیوار 

ها تکان های نوشیدنی توی قفسهکوبیدش که بطری

 ها پایین افتاد و شکست.خوردند و چهارتا از آن
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اش تکرار کرد: های به هم فشردهفری از پشت دندان

 «گفتم... ساکت شو.»

 

ای افتاده پدر فرانکا دهانش را مثل ماهی بیرون از آب

باز و بسته کرد و همزمان به دست فری که به گلویش 

 را گرفته بود، چنگ انداخت.

 

برو دعا کن که والنتین با آنیکا »فری هشدار داد: 

ش صحیح برگرده و گزارش بده که کریستین و خانواده

و سالم هستن. وگرنه به خدایان قسم عمو، درخواست 

 «دم دارت بزنن.می

 

 شب#روح_نیمه

 95#پارت_
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ای از خودش در آورد و فری او پدر فرانکا صدای خفه

جا خودش را جمع را به زمین انداخت. مرد هم همان

 کرد و دستش را روی زانویش گذاشت.

 

فری بالفاصله از او روی گرداند و به سمت یکی از 

 افرادش که کنار نوک ایستاده بود، برگشت.

 

ی فرانکا اون دیمهتاد، برو پیش فینی. ن»دستور داد: 

رو هم با من بیدار کرد. شک ندارم هنوز هم بیداره. 

ی ببین اگه دوست نداره بیاد پیش من توی آشپزخونه

قصر، ازش بخواه به اتاق نوک بره و وقتی دکتر داره 

جا هم کنه، کنارش باشه و همونفرانکا رو درمان می

 «بمونه.

 

 تاد سر تکان داد و بالفاصله راه افتاد.

 

فری به یکی دیگر از کسانی که نزدیک نوک ایستاده 

لوند، پاسبان خبر کن. »بودند، نگاه کرد و دستور داد: 
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آزاری و ضرب و شتم نیلز درکار امشب به جرم کودک

 «شه.دستگیر می

 

ای خوشحالی زد لوند سر تکان نداد. لبخندی بدون ذره

 و از اتاق بیرون رفت.

 

هنوز « دستگیر؟»پرسید:  اینیلز درکار با صدای خفه

هم روی زانوهایش افتاده بود و فقط سرش را بلند 

 کرد.اش نگاه میکرده و به برادزاده

 

ست که داری جرم چندین دهه»فری اعالم کرد: 

ها محاکمه و شی عمو. برای این جرممرتکب می

 «شی.مجازات می

 

 «مهمله.»مرد روی پاهایش بلند شد و گفت: 

 

 «قانونه.» فری جواب داد:
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 «من یه درکارم!»تر فریاد زد: مرد مسن

 

 شب#روح_نیمه

 96#پارت_

 

فری دوباره کامالً به سمت عمویش برگشت و با خشم 

مصرف کثیفی. هنوزم تو یه تیکه پشکل بی»گفت: 

تونم با اون چیزی رو که وقتی اومدم توی اتاق نمی

بیام.  خواد که باهاش کناردیدم، کنار بیام. حتی دلم نمی

ی خودت این کار رو بکنی؟ چطور تونستی با بچه

انجام دادن این کار با یه پسر هم باورناپذیره. ولی با 

 «یه دختر دیگه غیرمعقوله.

 

شناسی. فرانکا رو که می»نیلز سرش را تکان داد. 

 «ش کنم.کرد که تنبیهخودش کاری می
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و مجازاتش هم باید این »فری با انزجار پرسید: 

 «بود که گوشتش رو از هم بدری؟می

 

به عنوان پدرش، این تصمیم من بود که چطور »

 «ش کنم.تنبیه

 

شه بیفتی زندون. و تصمیمی هم که گرفتی باعث می»

ای توی این چیزها قدرت داشته باشم، که اگه ذره

تونی توی خیلی چیزها نفوذ و قدرت دارم، خودت می

 «دون بمونی.شم که تا روز مرگت توی زنمطمئن می

 

حالت صورت نیلز پر از انزجار و ناباوری شد و با 

 «ممکن نیست جدی باشی.»خشم گفت: 

 

به صورتم نگاه کن و بم بگو که جدی »فری گفت: 

 «هستم یا نه..
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نیلز قطعاً به صورت فری نگاه کرد چون رنگ و 

 رویش پرید.

 

شه، باورم نمی»با این حال ترسش را کنار زد و گفت: 

که خیانت کرده باز هم داری طرفش رو ینبا ا

 «گیری.می

 

دستانش را « دقیقاً.»فری با لحن عجیبی جواب داد: 

اش گره کرد که انگار داشت خودش طوری روی سینه

بیا در این مورد صحبت کنیم. دقیقاً »کرد. را آرام می

 «دونی؟این موضوع رو از کجا می

 

--------------------------------- 

 الم دوست جونیاس

 خوبین؟

مرسی بابت صبری که داشتین و منتظر موندین برای 

 های این دو روزپارت
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تا پارت تقدیم نگاه قشنگتون شد، که امیدوارم  8

 ازشون لذت برده باشین. 

به نظرتون چه بالیی باید سر بابا و مامان فرانکا 

 اممون خنک بشه؟ من که خیلی کفریبیارن که دل همه

 

 شبنیمه#روح_

 97#پارت_

 

 اش را باال داد.مرد چانه

 

آنیکا و من همیشه حواسمون به »نیلز به او گفت: 

 «هامون هست.بچه

 

فری جواب داد: غافلگیرکننده نیست. حتماً این کار رو 

ها و مزدورهای مارصفتی که بهشون هم با جاسوس

دین. چون تا دی و جادوی غیرقانونی انجام میپول می
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هات کدوم از بچههاست که هیچدونم سالمیجایی که 

 «کاری به کارتون ندارن. االن علتش رو فهمیدم.

 

کنم برادرزاده، اون با بهت یادآوری می»نیلز گفت: 

 «پای خودش و با رضایت به این آبدارخونه اومد.

 

االن وقتش بود که نوک مداخله کند و همین کار را هم 

 کرد.

 

 «تا از برادرش محافظت کنه.به این آبدارخونه اومد »

 

ضعف. هردوشون »نگاه نیلز به سمتش برگشت. 

دونم چطوری ضعیفن. پسر بیشعور خودمه. ولی نمی

که از سایه خودش بترسه تونه یه شب رو بدون اینمی

کنه خودش رو بگذرونه. و فرانکا، دخترم که سعی می

سپر بالی اون کنه که ضعفش رو از من و مادرش 

ندازه، انگار ما و ناله و زاری راه می پنهان کنه

ندازه وسط که جای اون فهمیم. خودش رو مینمی
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کنه، گریه و التماس مجازات بشه چون پسره غش می

تونه این رو تحمل کنه. حتی تا کنه. فرانکا هم نمیمی

ما رو به  ره که توجهادبی پیش میحد بدرفتاری و بی

 «ضعف شخصیتشه.خودش برگردونه. کار ناپسندیه، 

 

مطمئنم که »فری با صدای آرام و خطرناکی گفت: 

 «کردی.برای این هم مجازاتش می

 

البته که کردم. اون یه درکاره. »نیلز به تندی گفت: 

پیش از « باید عقلش رو به کار بندازه و اون پسر...

پسر من، »که حرفش را ادامه بدهد، پوزخندی زد. این

خواستی . نه این مقام رو میشدباید رئیس خاندان می

نازکت لیاقتش رو داشتن. کدوم از برادرهای دلنه هیچ

در عوض پسرم خودش رو به یه زن ِزرِزرو چسبوند 

ارزش براش زایید و من و ی بیکه اونم یه بچه

 «مادرش رو سرافکنده کرد.

 

 شب#روح_نیمه
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 98#پارت_

 

های عمویش نوک فری را تماشا کرد که توی چشم

که به او پشت کند، سرش را ره شد. پیش از اینخی

پایین بیندازد، دستش را باال ببرد، پشت گردنش را 

های بگیرد و فشار بدهد، مدتی طوالنی توی چشم

 عمویش خیره شده بود.

 

سرانجام گردنش را رها کرد و دستش را پایین 

 انداخت. نگاهش را به سمت نوک برگرداند.

 

 «حالش چطوره؟»پرسید: 

 

درد داره، ولی هنوزم مغروره و »نوک جواب داد: 

 «بدجور نگران برادرشه.

 

 فری سر تکان داد.
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های دیگه با حبس بودنم رؤسای خاندان»نیلز گفت: 

 «کنن.موافقت نمی

 

این فقط یه توهمه. »فری دوباره به طرفش برگشت. 

ت بلند وقتی بفهمن چی کار کردی، اون هم برعلیه

گی بیفته هم، ه اتفاقی که تو میشن. ولی حتی اگمی

 «اصالً برام مهم نیست.

 

نیلز با خشم و با صورتی که از عصبانیت در هم رفته 

قدرت زیادی در اختیار داری »بود، فریاد کشید: 

 «کنی.برادرزاده، ولی به این سرزمین حکومت نمی

 

گی. ولی مادرزنمه درست می»فری با او موافقت کرد: 

و این من بودم که اون رو به تخت کنه که حکومت می

 «نشوندم.
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 اش کشید.نیلز نفسی عمیق و طوالنی از بینی

 

شورش مرده»فری به سقف نگاه کرد و زیرلب گفت: 

تونم حضورش رو تحمل رو ببرن. بیشتر از این نمی

 «کنم. این جادوگر لعنتی کجاست؟

 

 «کسی صدام زد؟»

 

به موقع نوک و فری به سمت صدای زنانه برگشتند، 

هم این کار را کردند تا از بین رفتن دود سبز و والنتین 

را ببینند که دستش را با حالتی همیشگی بلند کرد. این 

زده ظاهر حرکتش باعث شد زنی دلربا ولی وحشت

شان را شود که محکم به درکار برخورد کند و هر دوی

های نوشیدنی بکوبد و چند بطری نوشیدنی به قفسه

 یندازد و بشکند.دیگر را ب

 

 شب#روح_نیمه
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 99#پارت_

 

حیف، این همه »والنتین با لحنی کامالً معمولی گفت: 

 «الکل خوب به هدر رفت.

 

 «ش؟کریستین و خانواده»فری پرسید: 

 

وحشت کردن ولی هیچ »والنتین نگاهش کرد و گفت: 

 «زنگاه رسیدم.آسیبی ندیدن. هرچند سربه

 

 «ه جادوگره.اون ی»فری به والنتین گفت: 

 

هاش رو ازش جادوگر بود، قدرت»والنتین جواب بود: 

 «گ رفتم.

 

 «چی؟»نیلز نجوا کرد: 
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نوک نگاهش کرد. پدر فرانکا حاال همسرش را چنان 

کارانه در آغوش گرفته بود که اصالً نوک فکر محافظه

کرد این مرد چنین احساسی هم در وجودش داشته نمی

 باشد.

 

حقیقت داره عشق »انی گفت: همسرش با صدای لرز

اش را به نگاه ترسیده« من. اون زن جادوم رو گرفت.

قدرتش... تا حاال همچین چیزی حس »والنتین دوخت. 

 «نکرده بودم.

 

« این... این... این وحشتناکه.»نیلز با خشم گفت: 

 «سریع برگردونش.»نگاهش را به والنتین دوخت. 

 

طوری صحبت ناگه دست از ای»والنتین جواب داد: 

بینی که انگیز، یهو میکردن با من برنداری مرد نفرت

 «دیگه زبون نداری.
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همسرش را « کنی کی هستی؟فکر می»نیلز پرسید: 

 پشت سرش کشید و قدمی به سمت والنتین برداشت.

 

وقتی این کار را کرد، جادوگر دستش را بلند کرد و 

 بشکن زد.

 

ش به سمت دهانش نیلز بالفاصله ایستاد. هر دو دست

رفت و چشمانش درشت شد. رنگ از صورتش پرسید 

و به عقب سکندری رفت و نوک تماشایش کرد که 

اش را با حالتی عجیب تر شد و چانههایش درشتچشم

 و به شدت ترسناک تکان داد.

 

 «والنتین.»فری آه کشید و گفت: 

 

 شب#روح_نیمه
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فش را این طوری و بعد حر« دم.پسش می»قول داد: 

 «حاال یه وقتی.»تمام کرد: 

 

 «زبونش رو گرفتی؟»نوک به او خیره شد. 

 

ی شیوه»والنتین سرش را به یک سمت کج کرد. 

 «استفاده کردن از زبونش رو دوست نداشتم.

 

 «لعنتی.»فری زیرلب گفت: 

 

آخرین مردی که از افراد فری توی اتاق مانده بود و 

 خنده.اسمش روبن بود، زد زیر 

 

کنم که این طور فرض می»والنتین از فری پرسید: 

ای داری و من هم تأییدش برای این دوتا کودن نقشه

 «کنم، درسته؟می
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مطمئن نیستم تأییدشون کنی ولی »فری جواب داد: 

 «شن.دم که مجازات میبهت اطمینان می

 

والنتین نگاهش را به سمت نیلز و آنیکا برگرداند. 

رفتاری به نظر د مجازات یه کمی خوشتوی این مور»

 «رسه.می

 

ها تا آخر عمرشون توی یه سلول اون»فری گفت: 

 «شن، این به نظرت کافیه؟زندانی می

 

لحنش طوری بود که « ممکن نیست جدی باشی.»

 انگار این حرف را به زور زده بود.

 

 «تونم؟نمی»عمویش نگاه کرد و پرسید: فری به زن

 

رت او انداخت و خودش را عقب زن نگاهی به صو

 کشید.
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 «به نظرم مجازات مناسبیه.»والنتین زیرلب گفت: 

 

کامل به سمتشان برگشت و طوری نگاهشان کرد که 

شان ای موذی بودند و او قصد داشت لهانگار جونده

 کند و از بین ببردشان.

 

جا تموم کارم این»فری به روبن نگاه کرد و گفت: 

باشه تا لوند همراه پاسبان شده. حواست بهشون 

 «برگرده.

 

 «باشه روبن.»روبن جواب داد: 

 

زبونش رو بهش »به سمت والنتین برگشت و گفت: 

 «برگردون.

 

 شب#روح_نیمه
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 101#پارت_

 

شه می»والنتین لبخند کوچکی تحویلش داد و گفت: 

 «نگهش دارم؟

 

 «پسش بده والنتین.»

 

 «لو.فقط یه کوچو»زن خودش را لوس کرد. 

 

والنتین باید بریم دیدن »فری به او یادآوری کرد: 

 «فرانکا.

 

این حرفش توجه جادوگر را جلب کرد. یک دستش را 

بلند کرد و بشکن زد و نیلز بالفاصله با آسودگی و 

 «خدایان.»وحشت زمزمه کرد: 
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فری وقت هدر نداد و دستش را به سمت والنتین گرفت 

یرفت. سپس به نوک اش کند که او هم پذتا همراهی

اش را باال گرفت و وقتی نگاه کرد و نوک هم چانه

 فری به راه افتاد، او هم به دنبالش رفت.

 

ی قصر بیرون رفتند و داشتند به سمت از آشپزخانه

 رفتند که فری صحبت کرد.ی اصلی میپلهراه

 

شناسمش. ولی حق از وقتی یه دختر کوچولو بود می»

 «با تو بود.

 

ستاد. والنتین هم ایستاد و بعد فهمیدند که فری نوک ای

 هم ایستاده بود.

 

 اش به نوک بود.توجه
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این مفهوم خیلی زیادی داره که کسی »فری گفت: 

چندین دهه چنین چیزی رو تحمل کنه، تحمل کنه تا از 

 «برادرش محافظت کنه.

 

 نوک چیزی نگفت.

 

 والنتین هم ساکت ماند.

 

ن اون طوری که نیلز کریستی»فری ادامه داد: 

ی کنه نیست. ولی زیرکیش به اندازهتوصیفش می

ی اون ش هم قطعاً به اندازهخواهرش نیست. اراده

تونم تصور کنم که چطور قوی نیست. حتی نمی

تونسته در برابر شالق مقاومت کنه، دیگه احساس می

حقارتش که هیچی. ولی فرانکا، با اون چیزی که من 

 «ونم چطوری باز هم سرپا مونده بود.ددیدم، حتی نمی

 

 «موند تا برادرش زمین نخوره.سرپا می»نوک گفت: 
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کردم چنین هیچ وقت فکر نمی»فری سر تکان داد. 

 «مرامی توی وجودش داشته باشه.

 

 شب#روح_نیمه

 102#پارت_

 

بودن، دو نفری که باید از بدو تولد عاشقش می»

ردن، کسایی کبودن و ازش محافظت میمراقبش می

 نوک« ترسه.هستن که اون ازشون به حد مرگ می

سرش را به سمت مسیری که از آن آمده بودند، تکان 

کنه تا مطمئن بشه عجیب نیست که هر کاری می»داد. 

شه. این مرد، همون مردی که کسی بهش نزدیک نمی

مرده احتماالً تونسته نقابی که فرانکا مدت خیلی زیادی 

برداره. عجیبه که این نقاب توی  به چهره زده رو

 «پوستش فرو نرفته.
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نیاز نبود « االن متوجه شدم.»فری با مالیمت گفت: 

پلیس باشی تا ببینی داشت توی دل به خودش بد و 

گفت که چرا تا زودتر متوجه این موضوع بیراه می

 نشده بود.

 

دانستش. نوک یک چیزی گفت که خود فری هم می

ن کارها استاده. دو باری که دور و مرد، فرانکا تو ای»

شم ولی دونست متوجه میکه میبرش بودم، با این

تمام تالشش رو کرد تا من رو از خودش برونه. 

خودت رو اذیت نکن. تو همون حسی رو بهش داشتی 

 «خواست داشته باشی.که اون می

 

های نوک نگاه داد، توی چشمفری وقتی سر تکان می

 کرد.

 

ید دلتون بخواد توی راهروی این قصر شما دوتا شا

های روحی کودکی که ضربهوایسین و در مورد این
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اون زن چه تأثیری روی االنش گذاشته صحبت کنین، 

 «دم برم خودش رو ببینم.ولی من ترجیح می

 

ها این را که گفت دیگر حرفی نزد و با ظرافت از آن

ی کارهایش را دور شد، نوک متوجه شد که او همه

 داد.طور با ظرافت انجام میمینه

 

تر پشت سرش به راه افتادند. نوک و فری خیلی آرام

خواست خیلی تندتر از این حرکت نوک بدجور دلش می

کرد. بنابراین کند ولی حال روحی فری را درک می

 هایش را با سرعت او تنظیم کرد.قدم

 

 شب#روح_نیمه

 103#پارت_

 

حاال که به عقب »ی گفت: وقتی دوباره راه افتادند، فر

ی معشوقش کرد، که کنم، به جز کاری که برانگاه می
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البته چون اون تنها کسی بود که بهش اجازه داده بود 

پشت نقابش رو ببینه و کامالً قابل درکه هیچ کار واقعاً 

زن ای نکرده فقط خیلی اعصاب خردکن و طعنهبد دیگه

ش من، با بود. حتی وقتی فینی تازه اومده بود پی

 «اطالعات خیلی مفیدی اومده بود پیش ما.

 

هایی که دیدی و تونی برای نشونهفری، برادر، می»

شون نشدی یه اردنگی درست و حسابی به متوجه

خودت بزنی، ولی این راز خیلی دقیق حفظ شده بود. 

افته پس هیچی دونستی چه اتفاقی داره براش مینمی

ونستی. فقط بدون داز این موضوع لعنتی هم نمی

 «شانس آوردی که االن فهمیدی.

 

بله. فهمیدنش سخت بود. »فری با صدای آرامی گفت: 

 «فهمیدم.ولی باید می
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تر قدم ها رسیدند، نوک سریعپلهوقتی به باالی راه

برداشت و خدا را شکر فری هم از فکر بیرون آمد و با 

 او همراه شد.

 

وی اتاق که فینی هنوز درست و حسابی نرفته بودند ت

 آمد کنار شوهرش.

 

 «فری...»شروع کرد: 

 

بازویش « االن نه همسر عزیزم.»فری با محبت گفت: 

به دور کمر فینی پیچیده شد ولی نگاهش به فرانکا 

 «دم.چیز رو برات توضیح میبعداً همه»بود. 

 

 نوک به سمت فرانکا رفت.

 

 های آرامهایش بسته بودند و نفسخواب بود. چشم

کشید. صورت زیبایش در آرامش کامل بود. دید که می
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پانسمانی هم به همراه یک جور مرهم شیری رنگ 

 روی کمرش گذاشته بود.

 

 شب#روح_نیمه

 104#پارت_

 

نگاهش را به سمت مردی برگرداند که روی یک 

صندلی در کنار شومینه خم شده بود. روی صندلی هم 

 یک کیف چرمی قرار داشت.

 

 «لش چطوره؟حا»پرسید: 

 

های نوک نگاه مرد سرش را بلند کرد و توی چشم

 کرد.
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اش را به فری بعد توجه« شه.خوب می»با خشم گفت: 

قربان امیدوارم هر کسی که چنین »معطوف کرد. 

 «خشونتی از خودش نشون داده دستگیر شده باشه.

 

 «شده.»فری بهش گفت: 

 

رد م« این چیزی که روی کمرشه چیه؟»نوک پرسید: 

 که قطعاً یک دکتر بود، دوباره نگاهش کرد.

 

 « بید نمکی. یه شیشه با کمی باند هم گذاشتم.»گفت: 

 

سرش را به سمت یک چیزهایی که روی میز جلوی 

 صندلی قرار داشتند، تکان داد.

 

سپس کیفش را با صدای بلندی بست و بلندش کرد. 

صبح اگه تونستین یه چیزی بهش بدین »دستور داد: 

ره. ولی یکمی چای بید هم گذاشتم که درد رو بخو
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قدر دم بکشه تا رنگش تیره ده. باید اونکاهش می

بشه. فردا پانسمانش هم باید عوض بشه. از مرهم 

ی سر میز اشاره به شیشه« توی این شیشه هم بزنین.

اگه خونریزی بند اومده بود دیگه نیازی به بید »کرد. 

رو با عسل و  نمکی نیست. فقط روغن اسطوخدوس

با »نگاهی به فرانکا انداخت. « پودر بید مخلوط کنین.

های خیلی بزرگ وجود جاهای زخم قدیمی و زخم

ای براش نداره. جدای از االنش بخیه کردن هیچ فایده

این آن چنان پوستی هم براش نمونده که بشه به هم 

کنه و ش کرد. ولی این مرهم درد رو آروم میبخیه

 «کنه.رو سریعتر میروند بهبود 
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های بلند به سمت در راه افتاد ولی ایستاد و به با قدم

 فری نگاه کرد.
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 «کنم.ش میگردم و معاینهدم ظهر برمی»اعالم کرد: 

 

 شیم.خیلی ممنون می»فری جواب داد: 

 

دکتر برای فری تکان کوتاهی به سرش داد، به 

های بلندی از در کرد و با قدمکس دیگری نگاه نهیچ

 اتاق بیرون رفت.

 

تونی براش انجام بدی کار بیشتری می»فینی پرسید: 

تر شدند. والنتین او و فری به تخت نزدیک« والنتین؟

 روی نوک ایستاده بود.هم آن سمت تخت و رویه

 

نگاهش به « ی عشق من.من درمانگر نیستم الهه»

یه »فینی نگاه کرد.  فرانکا دوخته شده بود. بعد به

تونن اون رو بیشتر ها هم نمیچیزهایی بلدم، ولی اون

بردیمش به از کارهای دکتر درمان کنن. حتی اگر می

دنیای خودمون هم به جز کاهش درد، حتی مطمئن 

ای تونست نتیجهنیستم که جراحی پالستیک هم می
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ها پیش به پوستش داشته باشه. متأسفانه آسیب مدت

 «ه.وارد شد

 

 «ها؟اِلف»فینی به فری نگاه کرد. 

 

 «زنم.نیلن رو صدا می»فری سر تکان داد. 

 

دم عزیزهای بهتون هشدار می»والنتین هشدار داد: 

کاری نباید بکنین. دلم، بدون موافقت خود فرانکا هیچ

 «تون برداشت درستی نکنه.ممکنه که از این محبت

 

کا، ولی قصد توهین ندارم فران»فری جواب داد: 

من اون »سرش را به سمت تخت تکان داد. « مزخرفه.

 «شناسم.رو خیلی بیشتر از تو می

 

هایی که برداشتیم قدرت خیلی از ماها از زخم»

کنیم. چه بد گیریم و حتی بهشون افتخار میمی
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چه »سرش را به سمت فرانکا تکان داد. « باشیم...

 «خوب.

 

تون عذر از همه»ها بلند شد. صدای آرامی در بین آن

نوک سر برگرداند  و دختری را دید که او « خوام.می

را از خواب بیدار کرده و به او گفته بود ه فرانکا در 

ها بیرون آمد و به سمت خطر بود. دختر از توی سایه

ولی بانو فرانکا باید استراحت کنه و »تخت رفت. 

حرفش را « ترسم که چراغ روشن و این گفتگو...می

 کرد ولی همه منظورش را متوجه شدند. قطع
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به سمت چراغ کنار تخت « مونم.من می»نوک گفت: 

اش را کوتاه اش ار چرخاند و شعلهبرگشت، فیتیله

 کرد. 
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 «تونم پیش بانوم بمونم.من می»دختر پیشنهاد داد: 

 

 «اسمت چیه عزیزم؟»پرسید: 

 

 «جوزت.»

 

آماده باشی که وقتی بیدار شد  خب، جوزت، باید»

 «ازش مراقبت کنی. احتماالً باید یکمی بخوابی.

 

دختر لبش را گزید، به فرانکا نگاه کرد، تصمیمش را 

 گرفت و سر تکان داد.

 

 ولی نرفت. برگشت و چراغ را کامالً خاموش کرد.

 

فری، فینی و والنتین راه افتادند که از اتاق بیرون 

 بروند.
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هرچیزی که نیاز »ر مکثی کرد و گفت: فینی جلوی د

 «تر هستیم.طرفداشتین خبر بدین. ما سه تا اتاق اون

 

لبخندی « دل. ممنونم.باشه جون»نوک زیرلب گفت: 

ها از به رویش زد و نگاهی هم به فری انداخت و آن

 اتاق بیرون رفتند.

 

والنتین چیزی نگفت. فقط آن لبخند کوچک عجیبش را 

دانست بامزه دهایی بود که نوک نمیزد. از آن لبخن

بود، تمسخرآمیز بود یا جذاب. ولی با خودش فکر کرد 

 هر سه تاست.

 

نوک به سمت آتش رفت، چند هیزم توی آن انداخت و 

 روی یک صندلی نشست.
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رفت، با صدای آرامی جوزت حینی که به سمت در می

 «بخیر لرد نوکتورنو.شب»گفت: 

 

 «کنن.ک صدام میمن لرد نیستم و همه نو»

 

ای در آورد و از در زدهزن صدای آرام و خجالت

 بیرون رفت.

 

 اتاق به جز نور آتش تاریک تاریک بود.

 

 ولی خدا را شکر صندلی راحتی بود.

 

نوک پاهایش را دراز کرد و به آتش خیره شد. فکر 

کرد بتواند حتی یک لحظه بخوابد. ولی در عرض نمی

 چند دقیقه خوابش برد.

*** 
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 فرانکا

 

هنوز درست و حسابی بیدار نشده بودم که صدای آرام 

 «فکر کنم بیدار شد.»جوزت را شنیدم. 

 

هایم را باز کردم. نگاهم را باال بردم و دیدم که چشم

نوک و جوزت کنار تختم ایستاده بودند. جوزت نگران 

 رسید.و نوک مهربان به نظر می

 

 را ببرند. شورشمرده

 

شد، با صدای آرامی نوک که نیشش داشت بازتر می

 «آره، بیداره، حالت چطوره فرانی؟»گفت: 
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که دردم تا این کم روی ساعدهایم بلند شدم و از اینکم

اگه »حد کم شده بود، تعجب کردم. ولی به تندی گفتم: 

 «شم.من رو به این اسم مزخرف صدا نزنی عالی می

 

 ولی کمی بیشتر به جلو خم شد. نیش نوک باز شد

 

شینم روت لب اگه یه اینچ دیگه تکون بخوری می»

 «عسلی.

 

آور گیج و منگ بودم ولی باز به خاطر داروی خواب

 هم فرانکا درکار بودم.

 

چپی که نثارش بنابراین کامالً مطمئن بودم که نگاه چپ

 کردم، کامالً سوزان بود.
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ام تأثیری اه خصمانهکردم، چون نگظاهراً اشتباه می

که نیش بازش به یک روی او نگذاشت به جز این

 لبخند تمام عیار تبدیل شد.

 

 های محشری داشت.دندان

 

 اوه، ولی انگار الهه ادل دوستم نداشت.

 

هایمان در هم قفل شد. از نظر نگاهمان در جنگ اراده

توانستم بر او پیروز شوم ولی از نظر جسمی نمی

توانستم. ولی همین حرکت کوچک هم ذهنی شاید می

باعث شد دردم شدیدتر شود. بنابراین به خاطر خودم 

 دست کشیدم و دوباره روی تخت آرام گرفتم.

 

نوک انگار که خوشحال شده باشد، سر تکان داد و 

تونی یه کمی از اون می»صاف ایستاد. به جوزت گفت 

 «چای براش درست کنی؟
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 و سریع دور شد.« الساعه.»زت گفت: جو

 

 «کریستین؟»اسم برادرم را مثل یک سوال گفتم. 

 

برادرت خوبه جون دل. »نوک دوباره به من نگاه کرد. 

ش هم خوبن. والنتین به موقع به همسر و بچه

 «دادشون رسید.

 

 الهه را شکر.

 

 «پدرم؟»پرسیدم: 
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دی یه های زیابابا و مامانت در حال حاضر به اتهام»

 «جایی توی زندون نشستن.

 

 این...

 

 این...

 

که نوک به حرفش ادامه بدهد، حتی پیش از این

 توانستم تصمیم بگیرم چه فکری باید داشته باشم.نمی

 

و والنتین هم جادوی مادرت رو ازش گرفت. فری »

ها دل. منظورم حسابیه. اونحسابی عصبانیه جون

تونن به برادرت یتونن بهت آسیب بزنن. نمدیگه نمی

 «کسی آسیب بزنن.تونن به هیچآسیب بزنن. دیگه نمی

 

 مادرم جادویش را از دست داده بود؟
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نتوانستم خودم را کنترل کنم، حس کردم گوشه دهانم 

ای کنج از خوشحالی تاب برداشت و لبخند خبیثانه

 دهانم نشست.

 

و من دوباره روی او تمرکز « دونم.می»نوک گفت: 

دانستم چرا این حرف را زده بود. چون نمیکردم، 

جا بودی عزیز دلم. والنتین با جادو کاش اونای»

خون گرفت. اگه زبون بابات رو کند و اون باالخره خفه

 «شدم.خیلی عصبانی نبودم حتماً از خنده منفجر می

 

 هایم را بگیرم.نتوانستم جلوی درشت شدن چشم

 

 «با جادو زبون بابام رو کند؟»

 

دیدی فرانی. خیلی چندش بود ش رو میباید قیافه»

کنم... خیلی خوب وقت فراموشش نمیولی باز هم هیچ

 «بود.
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هایی که پدرم به من روا داشته بود، فکر به تمام تنبیه

کردم. صدها یا شاید هم هزاران تبیه بود که هیچ 

کدامشان شالق نبودند. ولی انگار با زبانش من را به 

 گرفت.یباد شالق م
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 جا بودم.کاش من هم آنبله ای

 

خواست بده، زبونش رو پس داد ولی نمی»نوک گفت: 

 «فری مجبورش کرد.

 

وقتی حرف زد توجهم را به خودش جلب کرد و من 

 بالفاصله یک تصمیمی گرفتم.
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کریستین خوب بود.پدر و مادرم هم دستگیر و کنترل 

 شده بودند.

 

 ر بود.محش

 

 «باید بری.»گفتم: 

 

ای ابروهایش در هم گره خوردند ولی بعد از چند لحظه

 صورتش کامالً مشخص بود که درک کرده است.

 

که درک کرده بود، باز هم از اتاق ولی متأسفانه با این

 بیرون نرفت.

 

خوای می»کنار تخت خم شد و با صدای آرامی گفت: 

ای برای خودت دقیقهببرمت توی اون یکی اتاق تا چند 

 «وقت خصوصی داشته باشی؟
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 ی عزیز.الهه

 

 فکر کرده بود به لگن نیاز دارم.

 

 ولی...

 

 چه بالیی سر صورتم آمده بود؟

 

 ی عزیز!الهه

 

توانست کردم نمیهایم حس میگرمایی که توی گونه

 هایم داشته باشد.علت دیگری به جز سرخ شدن گونه

 

خ نشده بودم. حتی توی وقت سرشدم. هیچسرخ نمی

خواستم اولین معشوقم را از ام که میسالگیشانزده

 راه به در کنم هم سرخ نشده بودم.
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 شدم.باید هر چه زودتر از شر این مرد خالص می

 

 «خوام.نه... من... نمی»به تندی گفتم: 

 

 «مطمئنی؟»با محبت پرسید: 

 

در که حرصش را برای این« خوام بری نوکتورنو.می»

بیاورم از اسم کاملش استفاده کردم. اگر آن برقی که 

ی همین بود، پس هایش زده بود، نشانهتوی چشم

م کنه. تونه آمادهجوزت می»موفق هم شده بودم. 

 «امروز صبح قراره حرکت کنیم و بریم پیش کریستین.
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یک بار دیگر هم ابروهاش در هم گره خوردند و 

 «چی؟»سید: پر

 

بعد از آرایش و آماده شدنم جوزت و من سوار »

تونیم سفرمون به سمت شیم و میم میسورتمه

 «ی برادرم رو شروع کنیم.خونه

 

رو »تر شد و دهانش پرسید: هایش درشتچشم

 «هوایی؟

 

اش جواب دادم: به سؤال بدون ضرورت و مسخره

وی تخت بینی رطور که مینه، در واقع پایینم. همون»

 «دراز کشیدم.

 

 ای فقط خیره خیره نگاهم کرد.لحظه
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بعد سرش را عقب انداخت و از خنده منفجر شد و 

 ی عمیق و زیبایی سر داد.خنده

 

 خواست یک چیزی پرتش کنم.دلم می

 

توانستم شوربختانه در این وضعیتی که داشتم نمی

 چنین کاری بکنم.

 

 «اره.دقدر خندهفهمم چی ایننمی»گفتم: 

 

اش ای خندهقدری که بتواند حرف بزند، لحظهفقط این

کمی دیگر « دم.بعداً برات توضیح می»را کنترل کرد. 

ری پیش برادرت. یا فرانی، امروز نمی»قهقهه زد. 

ری. یا حداقل تا وقتی خوب نشدی خبری فردا هم نمی

جا از رفتن نیست. بعدش شاید والنتین شما رو اون

ای که اسمشه. ولی در هر کوفت دیگهظاهر کنه یه 

جا توی این تخت تشریف داری و ی نزدیک همینآینده

 «کنی.تا وقتی خوب بشی استراحت می
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 خب!

 

گفت چی کار کنم و کرد کی بود که به من میفکر می

 چی کار نکنم؟

 

طور که خبر داری این اولین باری نیست همون»گفتم: 

ابراین معتقدم که که من توی این شرایط هستم. بن

 «تونم بکنم و...دونم چی کار میخودم بهتر می

 

حرفم را قطع کردم چون ناگهان از آن حالتی که روی 

پاهایش نشسته بود، بلند شد و صورتش را به صورتم 

 تر کرد و حالت صورتش هم دیگر پرخنده نبود.نزدیک

 

 شب#روح_نیمه
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 رسید.عصبانی به نظر می

 

 عصبانی بود.خیلی 

 

این مال وقتی بود که کسی نبود ازت مراقبت »گفت: 

طوری نیست. بنابراین قراره کنه. ولی االن دیگه اون

 «طوری باشه.از این به بعد این

 

در کمال تعجب و خشم من اعالم کرده بود که از این به 

 طوری باشد.بعد قرار است این

 

بعد قرار  انگار حق داشت به من بگوید که از این به

 طوری باشد!است این

 

جا بمونی و طور که گفتم، قراره همیناوالً همون»

حسابی استراحتکنی. ثانیاً حالت بهتر شد، اون وقت 

کنیم. که بعدش چی کار کنی صحبت میدر مورد این
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آخری و مهمتر از همه که باید درست بهش گوش کنی 

مادرت چه که باید حواست باشه یادم نیازی پدر و اینه 

خطایی هستن. چون حروِم مادربه های تخمعوضی

دیشب چندتا مشت حسابی بهش زدم ولی پیش از 

خواستم رو سرش بیارم، که اون بالیی که میاین

گذاشتم افراد فری من رو ازش جدا کنن. بهم یادآوری 

خوام اون دوتا هیوال رو پیدا کنم، بهم کنی که میمی

م توی این دنیا برای این کنی که حضوریادآوری می

نیست که این دنیای موازی رو کشف کنم، نه، برای 

 «کنارهای زندانش رو خوب بشناسم.اینه که گوشه

 

های قابل بحث زیادی در مورد حرفی که زد، موضوع

قدر جزئیات زیادی داشت که وجود داشت. آن

 توانستم  تصمیم بگیرم اولویت با کدام یک بود.نمی

 

 «پدرم رو زدی؟»پرسیدم: 
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ی کافی چندین بار. ولی به اندازه»نوک جواب داد: 

 «نبود.

 

 وای خدا.

 

 شب#روح_نیمه

 112#پارت_

 

 شکمم پر از گرما شد.

 

تصمیم گرفتم روی دومین چیزی که نیاز داشتم تمرکز 

 کنم. آن چیز هم احساساتم نبود.

 

شناسمت موضوع خیلی کنم این که نمیفکر می»

که از و هیچ کس من نیستی. با اینمهمیه، چون ت

کارهای دیشبت خیلی خیلی متشکرم ولی حق نداری 

بهم بگی چی کار کنم یا کجا برم. و حتی اگه دوست 
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داشتم که یکی دو روزی توی قصر زمستانی بمونم تا 

حالم بهتر بشه و بعد به سفری برم که کامالً قصدش 

یی که هاگیرم و اتفاقرو دارم، خودم تصمیمش رو می

افتن چیزی نیستن که بخوام با تو در موردش بعداً می

 «بحث کنم.

 

صورتش را کنار کشید « دل.این طوری فکر کن جون»

و دوباره به همان حالتی که روی پاهایش نشسته بود، 

گم چیزی شه. اما بهت میولی ببینیم چی می»برگشت. 

 «ری.بینی اینه که از این تخت بیرون نمیکه می

 

شه که مجبورم بهت یادآوری کنم، باورم نمی»م: گفت

 «گه.آمد نمیتوی این قصر کسی بهم خوش

 

 «فکر کنم این هم تغییر کرده فرانی.»

 

که با آن اسم وحشتناک صدایم زده بود را نشنیده این

 «کنی.اشتباه فکر می»گرفتم و با تمسخر گفتم: 
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جون دل، دیشب یه صحبتی با فری داشتم و رسماً »

زد. اگه درست متوجه شده داشت به خودش لگد می

باشم به خاطر اتفاقی که دیشب برات افتاد و بالهایی 

ها سر تو و برادرت اومده ی این سالکه توی همه

کرد اگه درست متوجه ماجرا ناراحت بود و فکر می

 «تونسته کاری براتون بکنه.شد، میمی

 

 شب#روح_نیمه

 113#پارت_

 

 «ضحکه.م»جواب دادم: 

 

این طرز تفکر یه مرد خوبه که به افرادش وفاداره، »

شون رو خیلی بیش از حد عاشق همسرشه و بچه

دونم که به می»نوک لبخند مهربانی زد. « دوست داره.

این چیزها عادت نداری ولی اگه به من بچسبی 

 «گیری بهشون عادت کنی.عسلی، یاد میلب
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اش را جا ضربه با این پیشنهادش حس کردم قلبم یک

هایی که انداخت. به خاطر لبخندش و به خاطر حرف

دانستم نه تنها توصیف فری درکار بود که توصیف می

نوکتورنو هاثورن آن دنیا هم بود. البته مربوط به 

 بود.شد که عاشق یک زن میوقتی می

 

تصمیم گرفتم یک بار برای همین به این بحث خاتمه 

 بدهم.

 

رم درمورد این آینده با تو صحبت کنم اصالً دوست ندا»

 «نوکتورنو...

 

 «نوک.»حرفم را قطع کرد: 
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این وسط حرم پریدنش را نادیده گرفتم و به حرفم 

خوام بری. لطفاً این کار رو ولی ازت می»ادامه دادم: 

 «بکن تا من هم بتونم به کارهای خودم برسم.

 

خم به سمتم « فرانی، عزیزم، از این خبرا نیست...»

شد ولی خدا را شکر این بار صورتش را خیلی به 

رم. اگه جایی من هیچ جا نمی»صورتم نزدیک نکرد. 

عالی جا تا مطمئن بشه جنابهم برم یکی دیگه میاد این

شی و به کنی، خوب میری. استراحت میجایی نمی

 «ای هم نیست.جز این خبر دیگه

 

م که شاید طناب رو بکشم و از یه خدمتکار بخوا»

بینیم اون در مورد ملکه آرورا بیاد پیشم، اون وقت می

 «کنه.های تو چه فکری مینقشه

 

 شب#روح_نیمه
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بالفاصله از جا پرید، دستش را به سمت طناب دراز 

 کرد و آن را کشید.

 

به کارهایش خیره شدم و وقتی نگاهش را دوباره به 

 کردم.طور خیره نگاهش سمتم برگرداند، همان

 

خوایم که آرورا آره، خوب گفتی. می» موافقت کرد:

 «گه.بیاد اینجا و ببینیم چی در این مورد می

 

 هوم.

 

انگار او نسبت به پیامد این ماجرا خیلی از من 

 تر بود.مطمئن

 

توانستم راستش بدون کمک جوزت یا کمک او نمی

هیچ جایی بروم و هیچ کاری بکنم. موضوع فقط به 

توانستم حرکت که نمیدم نبود یا به خاطر اینخاطر در
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کنم چون درد داشت. که در این مورد حتی اگر کسی 

کرد هم حرکت کردن برای من همراه با درد کمکم می

 بود. در اصل به خاطر این بود که برهنه بودم.

 

این طور هم نبود که به این موضوع مشکلی داشته 

خودم تصمیم باشم نه، مسئله فقط این بود که فقط 

گرفتم کی من را برهنه ببیند و او تا حاال بدون این می

 که بخواهم چیزهای زیادی دیده بود.

 

 جا گیر افتاده بودم.در واقع این

 

 کرد.ام میو این داشت دیوانه

 

 توانستم را انجام دادم.بنابراین تنها کاری که می

 

 غره رفتم.دوباره به او چشم
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 عوضی!!!

 

خوای ببرمت چیز روشن شد، میال که همهحا»پرسید: 

 «تا اون اتاق؟

 

 راستش در آن لحظه به لگن هم نیاز داشتم.

 

 البته این چیزی نبود که بخواهم به او بگویم.

 

 «قطعاً نه.»گفتم: 

 

 «جا هستم.اگه بهم نیاز داشتی همین»گفت: 

 

« که تا ابد علیل بشم.مگه این»با خودم زمزمه کردم: 

انگیزم توانش را ی که در آن حال رقتو تنها کار

 داشتم، انجام دادم. 
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 رویم را از او برگرداندم.

 

 این کارم را نادیده نگرفت.

 

 اوه نه.

 

 زد زیر خنده.

 

 ادب بود.ناپذیری بیبه شکل تحمل

 

 شب#روح_نیمه
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های های ضخیمی که تختهاش گرفتم و به پردهنادیده

منفجر شده را پوشانده بود،  هایناجور روی پنجره

 خیره شدم.

 

خبر خوب این بود که پدر و مادرم حبس شده و 

جادوی مادرم هم از او گرفته شده بود. در نتیجه 

توانست از جادویش برای هیچ گونه خرابکاری و نمی

یا نازل کردن هر بالیی به سر من و برادرم استفاده 

 کند. النوین دوباره برای من امن بود.

 

 طور.رای کریستین هم همینب

 

خبر بد این بود که کمرم نابود شده بود. هر دو رازم 

سید االن هم هم برمال شده بود! این طور که به نظر می

به خاطر رحم و مروت یکی از نگهبانان شهر 

زورگوی دنیای دیگر یا به عبارتی یک غریبه اینجا 

 بودم.
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 ند.دادم چنین چیزی نگرانم کنباید اجازه می

 

اش ی کوتاه و حساس نادیدهاالن باید در این دوره

 کردم.ام فکر میگرفتم و به آیندهمی

 

 ی دیگری نداشتم.چون چاره

 

 زندگی من این طوری بود.

 

 شورش را ببرند.مرده

*** 

 

م توی تونین من رو برخالف خواستهنمی»ادعا کردم: 

 «قصر نگه دارین.
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انداخته پرسید:  ملکه آرورا با ابروهایی باال

 «تونم؟نمی»

 

ام طور در حضور ملکهادبانه بود که من آنبه شدت بی

روی تخت دراز کشیده بودم و با سری باال گرفته با او 

 کردم.صحبت می

 

توانست یک کلمه هم چیزی هرکسی بود حتی نمی

 بگوید.

 

 توانست.ولی این دختر می

 

 «.از مادر زاده نشده»تلخی گفتم: با اوقات

 

 بله!

 

 من!
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 فرانکا درکار باز هم اوقاتش تلخ شده بود.

 

 شب#روح_نیمه

  116#پارت_

 

 داری هم که صفر!!!خویشتن

 

ای لیاقت محبتی که نگاهی به کمرم انداخت و من ذره

پیش از دوباره نگاه کردن به من در صورتش ظاهر 

جا درست توی شد را نداشتم. ولی خب این محبت همان

 صورتش بود.

 

کنم یه هفته کافی فکر می»با لحن متفکری گفت: 

 «گه.باشه. ولی بعدش باید ببینیم طبیب چی می
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 های نوک اجتناب کردم و گفتم:از نگاه کردن در چشم

با احترام علیاحضرت، کامالً آگاهم که توی این »

ای توانایی انجام چه وضعیت یا هر وضعیت دیگه

 «کارهایی رو دارم.

 

ید بگویم خیلی راحت به دیوار آن سمت نوکی که با

اش در میزپاتختی تکیه داده، دستانش را روی سینه

هم گره کرده و مچ یک پایش را هم روی مچ آن یکی 

کرد که انگار پایش انداخته بود. طوری هم نگاه می

 یک نمایش عاشقانه بود.

 

فرانکا به نظرم حتی تو هم »ملکه آرورا جواب داد: 

یه طبیب در این مورد خیلی قضاوتش قبول داری که 

 «از تو بهتره.

 

 توانستم بحث کنم.در این مورد نمی

 

 بنابراین نکردم.
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چای بیدت »ی سختگیر ولی نگران پرسید: مثل یک ََلِ 

 «رو مصرف کردی؟

 

 بله.

 

ی سختگیر ولی نگران صحبت ملکه با من مثل یک ََلِ 

 کرد.می

 

 با من!

 

 «من. یبله ملکه»جواب دادم: 

 

ذارم که استراحت کنی. فردا عالیه. تنهات می»

عروسیه، وقتی خیلی خوبیه برای استراحت، اونم 

که کسی مزاحمت بشه. شبش با تو شام بدون این

 «خوریم. من، فینی و البته درکار.می
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خواست یک نفر میل ای که دلم میبه همان اندازه

ست با خواهایم فرو کند،  دلم میبافتنی توی چشم

ی اش و دامادش یعنی عموازدهملکه، دختر آن دنیایی

 خودم شام بخورم.

 

 شب#روح_نیمه

 117#پارت_

 

 ی یک ملکه؟ولی رد کردن خواسته

 

 نه.

 

 کرد.کس این کار را نمیهیچ
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ولی « کنین علیا حضرت.سرافرازم می»جواب دادم: 

صدایم به من خیانت کرد و نشان داد که اصالً هم 

 نبود. طوراین

 

و مطمئنم که »ملکه آرورا  حرفش را از سر گرفت. 

 «نوک هم میاد.

 

 هایم را به هم فشردم و نگاهی به نوک انداختم.دندان

 

 دوباره نیشش باز شده بود.

 

 «حتماٌ میام.»به ملکه اطمینان داد: 

 

زنم. استراحت عالیه. بعداً بهت سر می» ملکه گفت:

 «کن فرانکا.
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هرطور که »ه جز موافقت نداشتم. ی دیگری بچاره

 «ی من.مایلین ملکه

 

که تکان کوتاهی به سرش داد، برگشت و بدون این

 چیز دیگری بگوید، از اتاق بیرون رفت.

 

 با اخم به در نگاه کردم.

 

اش را از دیوار برداشت، آمد و جای ملکه نوک تکیه

 در کنار تختم ایستاد.

 

فکر »ته بودند، گفت: هایی که از خنده تاب برداشبا لب

 «کنم مشکل حل شد.

 

مون دستور جایی که از حاکماز اون»خلقی گفتم: با کج

گرفتم استراحت کنم، شاید باید تنهام بذاری تا بتونم به 

 «دستورشون عمل کنم.
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 «البته.»ای باال انداخت و گفت: شانه

 

 «سپاسگزارم.»داری گفتم: با لحن نیش

 

 «ا هم نهار بخوریم.گردم تا بهرچند برمی»

 

 واقعاً که.

 

شاید یک زندگی پر از توطئه و نیرنگ داشتم ولی 

هر کاری که کرده بودم، باز هم سزاوار چنین  مطمئناً 

 مجازاتی نبودم.

 

تونم براش صبر نمی»هایی به هم فشرده گفتم: با دندان

 «کنم.
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بندم شرط می»لرزید، گفت: با صدایی که از خنده می

 «طوره.که همین

 

 شب#روح_نیمه

 118#پارت_

 

 «رفتی؟داشتی می»ابروهایم را باال انداختم و گفتم: 

 

 ولی از جایش تکان نخورد.« درسته.»جواب داد: 

 

تونم استراحت هرچی زودتر بری، زودتر می»گفتم: 

 «کنم و به خودم برسم.

 

ای دونم بیشتر نازی تا بامزه یا چیز دیگهلعنتی، نمی»

 «هم هستی.
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کدومشون رو دونی هیچطور که میهمون»گفتم: 

 «تعریف به حساب نمیارم.

 

اش اتاق را پر کرد و از خنده منفجر شد، صدای خنده

های آتش هم جا را از بزرگترین و گرمترین شعلهآن

 گرمتر کرد.

 

از آن لحظه به بعد به این نتیجه رسیدم که بهترین 

 اقدام برای من سکوت است.

 

که ناز بیشتر از این»اش آرام گرفت، گفت: وقتی خنده

 «ای. ولی تفاوتش نامحسوسه.باشی بامزه

 

 فقط نگاهش کردم.
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گفتی درد داری. جوزت یا »حالت صورتش جدی شد. 

یکی دیگه باید همین اطراف باشه. برات یکمی چای 

 «بید میاریم.

 

 ساکت ماندم.

 

 «ُدکی بعداً میاد.»به من گفت: 

 

توانستم کج کردم و ن حالتی که میسرم را به بهتری

 روی بازوهایم گذاشتم.

 

 «خوبی عزیز دلم؟»با محبت پرسید: 

 

 نبودم.

 

 «خوبم.»به تندی گفتم: 
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 ی دهانش را دوباره باال برد.این کارم گوشه

 

 «بینمت.خب فرانی. بعداً میخیلی»

 

قدر منو با اون اسم وحشتناک در دل جیغ کشیدم: این

 صدا نزن!

 

 دهانم را باز نکردم. ولی

 

کردم. حداقل باید توی دلم باید یک چیزی بارش می

 انداختم.سرش جیغ و داد راه می

 

ولی چون چیزی نگفتم، خیلی راحت جلوتر آمد و خیلی 

هایش را به نزدیک به من خم شد. حتی جرأت کرد لب

ام بچسباند و همزمان موهایم را از روی گردنم شقیقه

 کنار بزند.
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 شبح_نیمه#رو

 119#پارت_

 

 «خوب استراحت کن.»زیرگوشم نجوا کرد: 

 

با گرمای جدیدی که توی دلم خانه کرد، مقابله کردم. 

ی چشم نگاهش کردم که از من فاصله گرفت از گوشه

اش های ترسناکم را حوالهو دوباره یکی از آن نگاه

 کردم.

 

هایش باالتر رفتند. ی لبای رفتم و گوشهغرهچشم

گشت و باسنش را تماشا کردم که حاال شلوار آبی بر

 ی جذاب دیگری پوشیده بود.رنگ و رو رفته

 

هایم را وقتی آن سمت در ناپدید شد و آنقدر چشم

 چرخاندم تا توانستم به سقف نگاه کنم.
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اگه قول بدم که روحم رو وقت »از خدایان پرسیدم: 

 کارهای خیر و حسنه کنم شر این شکنجه رو از سرم

برایم مهم نبود کدامشان جواب را بدهد. « کنین؟کم می

 داد، خوب بود.هر کدام که جواب می

 

 «چیزی گفتین بانو فرانکا؟»جوزت صدا زد: 

 

توانستم کوچکترین نمی« نه.»با صدای آرامی گفتم: 

ام روی دانستم که ندیمهحرکتی کنم و این را هم می

ه بود و های راحتی کنار آتش نشستیکی از صندلی

کرد. در نتیجه هایم را ترمیم میداشت بعضی از لباس

 التماسی که به خدایان کرده بودم را شنیده بود.

 

تر که کسی به آدم اهمیت ندهد خیلی راحتاوه، ولی این

است. فقط چند ساعت از وقتی که برایشان مهم شده 

 گذشت و همین االن حسابی خسته شده بودم.بودم می
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 آه کشیدم.

 

 به بالشتم خیره شدم.

 

به این فکر کردم که چندتا قول دیگر هم به خدایان 

 کردم.بدهم، ولی این بار باید در سکوت این کار را می

 

ذهنم ناگهان با باسن نوک توی آن شلوارش کشیده 

 شد.

 

ی لبی که تاب که متوجه شوم، با گوشهو بدون این

 افتاده بود، خوابم برد.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 120#پارت_
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 ناگهان بیدار شدم و حس عجیبی به من دست داد.

 

تابید را دیدم ولی اتاق نور مبهمی که روی بالشتم می

 با نور عجیبی روشن شده بود.

 

 شب بود.

 

 خوابیده بودم.

 

 حاال هم بیدار شده بودم.

 

دیدم که کنار ی مرد درشتی را میبیدار بودم و سایه

 بود. تختم روی یک صندلی نشسته 
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گیج و در عین حال از حضورش ترسیدم. وقتی ناگهان 

خودم را روی ساعدهایم بلند کردم، پشتم از درد تیر 

 کشید.

 

 «آروم باش فرانکا. منم.»صدای آرام فری را شنیدم. 

 

سعی کردم صدایم را سرحال کنم ولی وقتی داشتم 

و »آلود و گیج بود. پرسیدم هنوز هم خوابسوال می

خدایان، نصفه شب کنار تخت من محض رضای 

 «نشستی که چی؟

 

 «هنوز ساعت هشت هم نشده.»

 

شور پدرم و این بالیی که سرم آورده را ببرند. مرده»

بعد از سوپ، نان و شرابی که خورده بودم، خواب 

برده بود. غذایم آنقدر خوشمزه بود که به این فکر 

 افتاده بودم که چه سوپی بود.
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تونیم با کردم که بیداری و میکر میف»فری ادامه داد: 

 «هم صحبت کنیم.

 

توی حس و  امیدوارم درک کنی که اصالً » جواب دادم:

 «حال صحبت کردن نیستم.

 

هایش را روی زانوهایش به سمتم خم شد، آرنج

 گذاشت و حرفی که زده بودم را به کل نشنیده گرفت.

 

در موردت اشتباه »با لحن مالیمی به من گفت: 

 «کردم.می

 

کردی. اشتباه نمی»ای جواب دادم: با صدای شکننده

 «کردی.من دقیقاً همون چیزی هستم که فکر می

 

 شب#روح_نیمه
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 121#پارت_

 

اصالً همچین چیزی نیست، چون این »جواب دادم: 

وجه بازی نبود. من فرانکا درکار هستم، ماجرا به هیچ

ش هم یه هفته پیش فرانکا درکار بودم، دو ماه پی

طور. هیچی عوض همین بودم، ده سال پیش هم همین

 «نشده.

 

 «چی عوض شده.همه»

 

 توانستم تحمل کنم.دیگر نمی

 

ی عزیزم، همین االن هم به نظر فری، عموزاده»

خردکن برای شق و اعصابرسه که یه مرد کلهمی

ای نامشخص توی زندگیم دارم. خیلی سپاسگزار آینده

و دو برابر نکنی، چون همین یه شم اگه این عدد رمی

 «خوام.ای که دارم رو هم نمیدونه
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باز هم حرفم را نشنیده گرفتم، این کاری بود که هر دو 

ام خیلی خوب انجامش شق و خود رأی زندگیمرد کله

 دادند.می

 

 «کردم پدرت مرده.فکر می»

 

 پدرم.« مرگ»آه بله، 

 

تی هم ی کوچک بود. نمایشی بود که ضروریک حیله

ای های دیگر ذرهنداشت. هرچند آن موقع هم خاندان

از خود اندوهی نشان نداده بودند و « وفاتش»برای 

 دار بود.این تا حدی هم خنده

 

که باید بگویم این موضوع به پاپای عزیزم اجازه 

اش را با موفقیت های شرورانهداد آزادانه دسیسهمی

ای که یکی از هبه سرانجام برساند. کارهای نابکاران
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ی دو فرزند خودش بود بدون ها آزار دادن مشتاقانهآن

 که مسئولیتی به گردنش باشد.این

 

ام را باال انداختم و نگاهم را روی با تأخیر شانه

صورتش نگه داشتم. ولی صدایم را پایین آوردم و 

هامون دونی که ما درکارها مثل نیرنگمی»گفتم: 

 «هستیم فری.

 

 رش را خم کرد و تکان داد.دیدم که س

 

 شب#روح_نیمه

 122#پارت_

 

هایی که اگه یه روح حیله»بنابراین ادامه دادم: 

 «شن.تر هم میترتیبشون رو بده خیلی موفق
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بعد از این حرفم سکوتی در گرفت. با صبوری 

ام اعماق راز ای منتظر ماندم و عموزادهبیمارگونه

 ا کند و کاو کند.مهری که برایش گشوده بودم رسربه

 

ای کاش »ای هم رسیده بود چون گفت: حتماً به نتیجه

 «گفتی.بهم می

 

 این را با صدای آرام یا مالیمی نگفته بود.

 

 زده بود.لحنش با محبت و ماتم

 

ی خدایان لعنت کنند، حس کردم این لحنش قلبم و همه

 را لمس کرد.

 

ه در جایی که عادت داشتم و موفق شده بودم کاز آن

 برابر چنین احساساتی ضعف نشان ندهم، پرسیدم:
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و این گفتگو قرار بود چطوری باشه فری؟ شاید »

اولین باری که من رو به جرم خیانت متهم کردی، باید 

ت کردم و با احساسات دلسوزانهاین کارتم رو بازی می

وقت این کار کردم. اوه، ولی فری، من هیچبازی می

یه درکار هستم و این کار  کنم، نه چونرو نمی

ترین کار دنیاست، نه. به خاطر ترین و احمقانهمزخرف

دم که اگه پدرم بفهمه من کوچولوی این انجامش نمی

زنه یعنی از وقتی کوچیک بودم بیچاره رو شالق می

 «زده.شالق می

 

تمسخر دیگه سالحی نیست که نیازی بهش »گفت: 

 «داشته باشی فرانکا.

 

توی بیشتر عمرم خیلی » کردم و گفتم:حرفش را رد 

خوب بهم خدمت کرده. مشتاقانه ازش استفاده کردم و 

طور بوده و فکر برای تو هم همین پیشرفتش دادم،

 «کنم دلم بخواد نگهش دادم.می
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ها و نور کم آتش شومینه به خوبی توی سایه

توانستم حالت صورتش را تشخیص بدهم ولی نمی

 رسید عصبانی شده باشد.اصالً به نظر نمی

 

 شب#روح_نیمه

 123#پارت_

 

زدند، بیشتر انگار داشت لبخند هایم گولم نمیاگر چشم

 زد.می

 

هرطور که مایلی عموزاده. از »به شوخی گفت: 

دونم زیر نقابت چه دروغی خوابیده، جایی که میاون

که این کارت اعصاب آدم رو خرد کنه به جای این

 «بگذرونه.آدم خوششه بیشتر باعث می

 

 شد.طور بدتر میچیز داشت همینانگار همه
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ها رو فرابخونم و تونم الفمی»با صدای آرامی گفت: 

 «تونن یه نگاهی به کمرت بندازن یا نه.بپرسم که می

 

های قلمرو ما قدر درمانگری غیرقابل تصوری الف

داشتند، مدرکش هم الوینیایی بود که از مرگ 

دنش. برای موفقیت در چنین کاری که برگردانده بو

تالش زیادی نیاز داشت، فرد حتماً باید به تازگی مرده 

 کردند.ها هم دیگر خیلی از این کارها نمیباشد. الف

 

 داد.ها دستور میو فری به الف

 

 ولی فکر کردم نه.

 

 «شه.کمرم خوب می»گفتم: 

 

 «تونن...ها میشه، ولی اونخوب می»
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ها ها مال من هستن. اوناین جای زخم»م: به تندی گفت

تونی تصورش رو طوری به دست آوردم که حتی نمی

دارم. در کمال احترام باید شون هم میرو بکنی و نگه

 «بگم این پایان بحثه.

 

ای ساکت ماند و من فکر کردنش را احساس لحظه

 کردم.

 

 ولی خوشبختانه از این بحث گذشت.

 

برگردم پیش فینی و نوک رو  کهقبل از این»پرسید: 

 «بفرستم پیشت به چیزی نیاز داری؟

 

خوام که نوک رو نفرستی پیش ازت می»جواب دادم: 

 «من.
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داد، زنگی توی صدایش بود که به وقتی جواب می

همین ثابت  بله،»کرد. لحن سرخوشش خیانت می

 «بخش باشه.کنه که این ماجرا قراره حسابی لذتمی

 

 هایم مقاومت کردم.م سابیدن دنداندر برابر به ه

 

 فری بلند شد و ایستاد.

 

 شب#روح_نیمه

 124#پارت_

 

خوب استراحت کن فرانکا. فردا بعد از عروسی یه »

 «زنم که ببینم حالت چقدر خوب شده.سر بهت می

 

های حبس با نفس»آمیزی زیرلب گفت: با لحن طعنه

 «شده منتظر این دیدارت هستم، پسرعمو.
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 «ست.بله. خیلی هم بامزه»ر جواب گفت: او د

 

که سرانجام نگاهش نکردم، ولی حس کردم قبل ازاین

ای بخیری به من بگوید و برود، ایستاد و لحظهشب

ای طوالنی کنار طوالنی به من لبخند زد. چون لحظه

 تختم ایستاده بود.

 

 بفرما.

 

 این هم مدرکش.

 

 خدایان طردم کرده بودند.

 

کوچکی بودم، این را فهمیده بودم ولی  از وقتی دختر

 همیشه یک امید بیهوده هم در دل داشتم.

 

 آن یک ذره امید هم پرکشید.
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کرد بامزه ام فری دوستم داشت و فکر میعموزاده

 هستم.

 

 کردند.او و بقیه همین فکر را می

 

 مایه خفت خاندانم شده بودم.

 

 لعنتی.

 

 

 فصل پنجم

 طبق برنامه

 

 فرانکا
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 «راهه بانوی من؟چیز روبههمه»پرسید:  جوزت

 

ی تازه سرم را از فکر کردن و نگاه کردن به پنجره

ام ام برگرداندم به ندیمهروی صندلیی روبهنصب شده

اش نگاه کردم. سعی کردم به خاطر این نگرانی دائمی

 عصبانی نشودم.

 

چیز خیلی خوبه جوزت. فقط ممکنه کتابم رو همه»

 «برام بیاری؟

 

قبل از دویدن به سمت کتابی که روی میز پاتختی بود، 

چنان از جا پرید که انگار چه امر مهمی به او سپرده 

شده بود. وقتی آن چیز حیاتی را برداشت، بالفاصله 

 مستقیم به سمت من آمد.

 

 «بفرمایین.»کتاب نازک را به سمتم گرفت و گرفت: 
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 «متشکرم.»گرفتمش و با لحن خشکی گفتم: 

 

 شبوح_نیمه#ر

 125#پارت_

 

خواین؟ درد ندارین؟ ای نمیچیز دیگه»پرسید: 

خواین یه کمی چای بید دم کنم؟ لباستون اذیتتون می

 «خواین کمک کنم برگردین توی تخت؟کنه، میمی

  

با وقاری که به زور حفظش کرده بودم، گفتم: 

عزیزم، برای کتاب خوندن به کمی سکوت و آرامش »

 «نیاز دارم.

 

بله. البته. اگه بهم نیاز داشتین توی »سریع گفت: 

 «همین اتاق بقلی هستم.
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ای دور بود درست مثل چند روز گذشته فقط به اندازه

 که بتوانم با کمی بلند کردن صدایم، خبرش کنم.

 

نگاهش کردم که به سمت در کوچک اتاق رختکنم 

رفت. در کنج کوچک این اتاق تخت باریکش قرار 

که پشت در ناپدید بشود، پیش از اینداشت. ولی 

 صدایش زدم.

 

 «جوزت؟»

 

 به طرفم برگشت.

 

در این مورد صحبت نکردیم، ولی دوست »ادامه دادم: 

دونستی که باید نوکتورنو رو دارم بهم بگی از کجا می

 «بیدار کنی و به آبدارخونه بیاریش؟
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ای طول کشید تا نگاه مشتاقش محتاط شد و لحظه

 دهد.جوابم را ب

 

در این لحظه به سختی سعی کردم صبر و شکیبایی 

پیشه کنم. صبر چیزی بود که زمانی خیلی زیاد داشتم. 

 کنی باید صبر زیادی هم داشته باشی.وقتی دسیسه می

 

 چیزی که این اواخر از دست داده بودمش.

 

خوابم »شد، گفت: وقتی دیگر صبرم داشت لبریز می

 «سبکه.

 

این توضیحت کافی »ت، گفتم: وقتی چیز دیگری نگف

 «نیست.
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تقریباً کل عمرم خدمت کردم. وقتی کارفرماهام بهم »

نیاز دارن، حاال چه شب باشه چه روز، آموزش دیدم 

 «که بیدار و هوشیار باشم.

 

 شب#روح_نیمه

 126#پارت_

 

گی ی خیلی خوبی هستی جوزت. داری میتو ندیمه»

ی دیدی و دنبالم که یه چیزی بیدارت کرد، تختم رو خال

 «گشتی؟

 

بستین راستش شما خودتون وقتی در اتاق رو می»

بیدارم کردین. براتون نگران شدم، نگراِن... خب... 

سرش را تکان داد. « تون شدم.نگران سالمت روحی

االن این مهم نیست. مسئله اینه که نگران شدم و »

 «دنبالتون اومدم.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 چقدر کنجکاو.

 

یده بودم و نه حضورش را نه صدای آمدنش را شن

 حس کرده بودم.

 

 طوری بود.ی من همیندر واقع ندیمه

 

در نتیجه توی اون زمانی که  داشتی »گفتم: 

دویدی پیش آقای نوکتورنو دیدی یا شنیدی که چه نمی

 «افتاد.اتفاقی داشت می

 

 به وضوح آب دهانش را قورت داد.

 

ر به دقت نگاهش کردم و وقتی که داشتم این طو

کردم، متوجه شدم که اضطرابش بیشتر نگاهش می

 شد.
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ی محشری طور که گفتم او بیشتر مواقع ندیمههمان

 بود.

 

هم کارهای  هرچند در چند روز اخیر از یک ندیمه

 بیشتری کرده بود.

 

بنابراین خودم را در حالی یافتم که داشتم با مالیمت به 

ی نیستم از دستت عصبان»دادم. او اطمینان خاطر می

 «جوزت.

 

سرش را دوباره تکان داد و با ترس و لرز « اون...»

ارباب نوک تنها کسی بود که مطمئن بودم... »گفت: 

 «کنه.کمک می

 

 «مطمئن هستم که کامالً حق با توئه.»جواب دادم: 
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خیلی خوشحالم که »قدمی به سمتم برداشت و ایستاد. 

کردم... می از دستم عصبانی نیستین، بانو فرانکا. فکر

حرفش را نیمه « وقتی این مشکل حل بشه. شما...

 تمام گذاشت و ادامه نداد.

 

 شب#روح_نیمه

 127#پارت_

 

کردم، در این چند در این مورد باید حسابی فکر می

های زیادی افتاده بود که نیاز به روز گذشته اتفاق

 تفکر داشتند.

 

انکا و که راز کثیف نیلز، آنیکا، فراول از همه این

 کریستین درکار برمال شده بود.

 

 و این پایان حکومت ترس و شکنجه بود.
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ای کنار آمدن با این موضوع به شکل غیرمنتظره

 راحت نبود.

 

با توجه به جادوی مادرم و زندگی و خاطراتم که به 

شدند که هیچ چیز شکلی با درد و رنج شروع می

بدون نیلز و ای دانستم، هیچ وقت به زندگیدیگری نمی

هایشان فکر نکرده بودم. رحمیآنیکا و بدون بی

ای فکر نکرده بودم که در آن ترس وقت به زندگیهیچ

از دوباره مجازات شدن وجود نداشت و نیاز نبود تمام 

ای که تالشم را بکنم تا راهی پیدا کنم و همان لحظه

 امکانش وجود داشت، از آن فرار کنم.

 

 بود و به شدت خوشحال بودم. دیگر خیالم راحت شده

 

 شد گفت که خوشحال هم نبودم.و می

 

به شدت احساس حقارت داشتم، ولی بیشتر در زیر 

 ام احساس شرم هم داشتم.حش پریشانی
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های فینی فهمیده بودم که در طول یکی از مالقات

انگیزشان با خواست بعد از دیدار هراسکریستین می

ام کند و بعد برای دیدن اش را آرمادر، همسر و بچه

من به قصر زمستانی صفر کند. والنتین پیشنهاد کرده 

بود که سفرش را کوتاه کند و او را سریعاً به آنجا 

بیاورد ولی کریستین گفته بود که از واکنش پسر 

 ترسید.کوچکش به چنین چیزی می

 

 شب#روح_نیمه

 128#پارت_

 

النتین ولی به این نتیجه رسیدم که این پیشنهاد و

که درست مصادف بود با ظاهر شدن مادرم و این

شد تا کریستین را مجازات کند. پس داشت آماده می

اش برادرم احتماالً بیشتر نگران سالمت ذهنی خانواده

 ای که برای سفر داشت.بود تا نقشه
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ها قرار بود با این به شدت غیرعادی بود و اگر آن

ن کار را هم سورتمه سفر کنند، که داشتند همی

کردند، یعنی من باید حتی بیشتر از آنچه که ملکه می

ماندم. ولی مشتاق گفته بود، توی قصر زمستانی می

 بودم هرچه زودتر برادرم را ببینم.

 

خواستم ببینمش و البته غیرطبیعی هم نبود، چون می

مطمئن بشوم که از نظر روحی و ذهنی حالش خوب 

 بود.

 

خواست با او در مورد می غیرطبیعی بود چون دلم

ی واکنش خودش به این پایان ناگهانی و غیرمنتظره

 مان صحبت کنم.یک عمر بدبختی

 

صحبت کردن درمورد احساسات خودم چیزی نبود که 

به آن عادت داشته باشم. باید بگویم که این کار همان 

کاری بود که از بچگی برای کریستین هم منعش کرده 

هایمان پچ کردنبرای همین پچبودم چون به دفعات 
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تنبیه شده بودیم. به خاطر همین حتی با آنتوان هم در 

 مورد احساساتم صحبت نکرده بودم.

 

 بنابراین منتظر چنین گفتگویی بودن، مضحک بود.

 

 اش گرفت.شد نادیدهولی نمی

 

ای هم بانوی من، موضوع دیگه»جوزت صدایم زد: 

م از دستم در رفته به او خیره شدم، رشته کال« هست؟

 بود و حتی حضورش در آنجا را فراموش کرده بودم.

 

خیلی متأسفم جوزت. حواسم پرت شد. نه ممنونم، »

 «ای نیست.چیز دیگه

 

 شب#روح_نیمه

 129#پارت_
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 از جایش تکان نخورد.

 

 فقط پلک زد.

 

که متوجه شدم چه حرفی از به نظرم عجیب بود، تا این

 دهانم در رفته بود.

 

 ی عزیز. عذرخواهی کرده بودم.لهها

 

 و...

 

ای که ام نگاه کردم و به خاطر فاصلهبه دقت به ندیمه

 هایم را ریز کردم...داشت، چشم

 

 انگار اشکش در آمده بود!
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 شورش را ببرند.مرده

 

شد من که یک عفریته نبودم، ولی او هم پنج سالی می

 که در کنارم بود.

 

، که از او فاصله داشت و پنج سال در کنار کسی بود

 محترم بود ولی مهربان نبود.

 

اش این بود که کنم که زندگیدیگر به این اشاره نمی

در پشت و پَلَک باشد و منتظر باشد تا کسی امر و کند 

 و او اطاعت امر.

 

طور که پدر و مادرم به من یاد داده بودند، همان

کردن  ام را نداشتند. حتی فکرخدمتکارها ارزش توجه

 ای نفرت انگیز بود.به چنین زندگی

 

 انگیز بودم!که این یعنی من نفرت
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گیری صدای آنتوان توی ذهنم گفت: تازه داری یاد می

 قلب من.

 

 شورش را ببرند.مرده

 

 توی ذهنم تشر رفتم: گورت رو گم کن.

 

وارم را قطع جوزت افکار دیوانه« من... شما... من...»

بعداً »انش را محکم قورت داد. کرد و این بار آب ده

 «زنم بانوی من.بهتون سر می

 

تصمیم گرفتم دهانم را بسته نگه دارم و فقط سر تکان 

 بدهم.

 

 باالخره پشت در ناپدید شد.
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ام را این کارش را تماشا کردم و جلوی آه آسوده

 نگرفتم.

 

سپس ربان کتابم را پیدا کردم و آن را از فصل بعدی 

 ندمش، باز کردم.خواکه باید می

 

 شب#روح_نیمه

 130#پارت_

 

دانستم که تالشم بیهوده است. با وجود هرچند، می

که مدت خیلی زیادی استراحت کرده و بهبود یافته این

بودم، ولی مرتباً آرامشم به هم ریخته بود. اغلب به 

ی جوزت این اتفاق افتاده بود ولی حضور پیگیر وسیله

به شدت دلپذیر فینی هم نوک و حتی مشتاق فری و 

 علتش بود.
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و همان صبح هم همین که از تختم بیرون آمدم او آمد 

و کورا و سرسی را هم با خودش آورد. مدالین نیامده 

بود چون حاال داشت برکات ازدواجش را جشن 

رفتند که در ای میگرفت و همراه آپولو در راه خانهمی

ا از بین ای قرار داشت. این رجایی کنار دریاچه

ای فهمیدم زنکی دو شاهدخت و ملکههای خالهحرف

که همراهم بودند. هر سه مثل خدمتکارهای آشپزخانه 

 کردند.وراجی می

 

های فهمیده بودم که نادیده گرفتن نوکتورنو یا جواب

برد. در اش را از بین نمیای رفتار دوستانهتک کلمه

این حسش واقع به نظرش این کارهایم بامزه بودند و 

شمارش های بیها و قهقههرا هم با لبخندها، خنده

داد. ولی به صورت کالمی هم این را با من نشان می

توانستم این را از گذاشت. انگار خودم نمیدر میان می

هایش بفهمم. ولی دوست ها و قهقههلبخندها، خنده

دانم داشت مطمئن باشد که معنای این حرکاتش را می

 هایش بود.ن یکی از خصیصهو انگار ای
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مشرب و این را هم فهمیدم که حتماً نباید خوش

رو و ها هم با تو گشادهرو باشی تا آنگشاده

مشرب باشند. نه حتی اگر  شخصی دمغ و ساکت خوش

مشرب ها در مواجهه با تو خوشباشی، باز هم آن

 کردند.رویی میبودند و گشاده

 

 ت.رفاین بدجور روی اعصابم می

 

 شب#روح_نیمه

 131#پارت_

 

حتی آن روی سگ فرانکا را هم باال آوردم و جلوی 

چشم آرورا چیزی گفتم که دل فینی را بشکنم. تازه 

فری هم از اتاقم بیرون رفته بود. من خشمگین بودم، 

احمق که نبودم. ولی فینی فقط به من لبخند زد و گفت: 

 «ای.فرانکا، به خدا خیلی بامزه»
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 بله.

 

 این دقیقاً همان چیزی بود که گفت.

 

 کنم.وقت این حرفش را فراموش نمیهیچ

 

که باید حواسم را با آن کتاب پرت و حاال با این

کردم. در عوض، کردم، ولی این کار را نمیمی

ناخواسته منتظر بودم که چه کسی ممکن بود از آن در 

 داخل بیاید.

 

نوک باشد. کنم که دوس داشتم به خودم اعتراف نمی

دانستم که با وجود دفعات متعددی که به دیدنم چون می

 که او بیاید از همه بیشتر بود.آمد، احتمال اینمی

 

کردم که دوست داشتم در واقع، به خودم اعتراف نمی

های یکی بیاید، حاال هر کسی. چون بودن در کنار آدم
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ای سخن به شکل بیمارگونهمشرب و خوشخوش

 دلپذیر بود.

 

نگاهم را از کتابم برداشتم و به آینه نگاه کردم. 

اگه توی آینه نگاه کنم، اصالً خودم رو »پرسیدم: 

 «شناسم؟می

 

آنتوان جواب داد: این کسیه که همیشه بودی عشق 

 من.

 

 با خشم دروغ گفتم: خیلی خوشحالم که مردی.

 

دونم که این حرفت حقیقت نداره. هرچند بهش فکر می

ون این طوری آزادی تا توی احساساتی کنی، چهم می

شه کندوکاو که نسبت به نوک داری و داره بیشتر می

 کنی.
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با این حرفی که توی ذهنم بود، کمرم چنان ناگهان 

صاف شد که موجی از درد به جانم ریخت. درد چنان 

ام را گرفتم تا جلوی نالهشدید بود که باید لبم را گاز می

 بگیرم.

 

 شب#روح_نیمه

 132پارت_#

 

ی کردم، صدای تقهحینی که داشتم دردم را تحمل می

تندی که به در کوبیده شد، آمد و خبر از 

فرمایی نوک داد. همیشه به همین شکل وارد تشریف

ی ورود بدهم یا بخواهم که اجازهشد. پیش از اینمی

ای هم نداشت، در را باز کردم ردش کنم، که البته فایده

 لند وارد شد.هایی بو با قدم

 

 «سالم عزیزم.»
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 جوابش را ندادم.

 

 اخم کردم.

 

به خاطر این بود که دوباره یکی از آن شلوارهایش را 

پوشیده بود. انگار چندتا از آن شلوارها داشت. جنس 

های مختلفی هایش طیفشان یکی بود ولی رنگپارچه

قدر قشنگ بودند که به شان آناز رنگ آبی بود. همه

شد تصمیم گرفت کدامشان بیشتر به او سختی می

 آمد.می

 

رسید از همان بلوزی هم به تن داشت که به نظر می

تر بود و انگار که رنگش روشنپارچه بود. فقط این

ای از رنگ رنگ و رویش بیشتر رفته بود. فقط سایه

آبی روی بلوز مانده بود. و این بلوز به شکل 

های پهن و یک، شانه، کمر بارای به سینهالعادهخارق

 آمد.های زیبایش میچشم
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بله، اگر قبالً هم به این نتیجه نرسیده بودم، االن دیگر 

کامالً مطمئن بودم که خدایان از من دست کشیده 

 بودند.

 

ی آنتوان، به پنجره در تالش برای به یادآوردن چهره

نگاه کردم. اندام بلند و باریکش. صورت اصالح 

 های سبزش.هایش. سرزندگی چشماش. زبری موشده

 

توانستم ببینم نوک با آن ولی تنها چیزی که می

 شلوراش بود.

 

ای بود که شنیدم صدای صندلیتنها صدایی هم که می

 گذاشت.کشید و کنار صندلی من مینوک داشت می

 

 شب#روح_نیمه

 133#پارت_
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 «خوبی؟»پرسید: 

 

 «بله.»رو به پنجره جواب دادم: 

 

 «نشستن برات ضرر نداره؟»پرسید: 

 

جایی که پیشنهاد خود طبیب بود، انگار فکر از اون»

 «کرد ضرری نداره.می

 

ی بالشتی که پشتت گذاشتی، به اندازه»پافشاری کرد: 

 «کافی نرم هست؟

 

 بفرما.

 

رفتار دوستانه و خوش سر و زبان بودن، دیگر به 

اب کنم، خیلی روی اعصای نمیآمیز اشارهرفتار محبت

 بودند.
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 و حرص درآور.

 

 ها را در دل به خودم گفتم.این

 

نه، سفته »هایش نگاه کردم. آرام برگشتم و توی چشم

جایی که از جوزت خواستم چسبه. ولی از اونو می

برام یه بلوز پشمی بیاره تا بتونم توی سطوح باالتری 

 «کنم همین کافی باشه.خودآزاری کنم، فکر می

 

جایی که بامزه از اون»رویم پاشید. نوک لبخندی به 

 «گیرم حالت خوبه.شدی، نتیجه می

 

 یک جورهایی دیگر خودم را رها کردم.

 

ام را دوباره به پنجره آه سنگینی کشیدم و توجه

 «خواستم کتاب بخونم.می»برگرداندم و گفتم: 
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 «خب بخون.»

 

 «تنها.»دوباره نگاهش کردم: 

 

زنم، یه تابخونه میخب تنهایی بخون. یه سر به ک»

 «خونم.کنم و میام باهات کتاب میکتاب پیدا می

 

توی دنیای خودتون »سرم را به یک سمت کج کردم. 

 «ی تنها رو دارین، مگه نه؟کلمه

 

البته که داریم. ولی خب، این رو بدون »با محبت گفت: 

که اگه سرت رو بندازی توی کتابت و بخونی، حتی 

زم توی خوندن اون کتاب اگه یکی کنارت باشه با

 «تنهایی.
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اگر آدم بتواند سرش بیندازد توی کتابش و آن کتاب را 

 بخواند، حق با او بود.

 

 شب#روح_نیمه

 134#پارت_

 

 نگاهم را دوباره به پنجره برگرداندم.

 

 «کتابت بیرون از پنجره نیست، فرانی.»

 

 خدایان، دوباره آن اسم را گفته بود.

 

دانستم که نباید می« ناپدید شده. جادوگر سبز»گفتم: 

حرفی بزنم تا سر حرف دیگری باز شود، ولی 

ام پیروز شد. ولی خب نیازی هم نبود که من کنجکاوی

چیزی بگویم و سر بحثی باز بشود، نه نوک خودش 

 کرد.ی این کارها را میهمه
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گن کالً همین طوریه. هر طور که بقیه میبله. اون»

د و هر وقت دوست داشته باشه وقت دلش بخواد میا

 «ره.می

 

پرسیدم، نگاهم را از پنجره برنداشتم. وقتی سوال می

ها رفع شده، یعنی برای همیشه حاال که مشکل»

 «رفته؟

 

تونه والنتین رو فرا گه میاون طور که الوینیا می»

 «دونه.بخونه تا برگرده. حاال کی رو دیگه خدا می

 

م، با افکارم کلنجار ای طوالنی چیزی نگفتلحظه

کردم این جادوگر سیاه باید خیلی رفتم. فکر میمی

هایی که کنندهالعاده باشه و از بین تمام مالقاتخارق

 داشتم، او کسی بود که واقعاً دوست داشتم ببینمش.
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توی بازتاب پنجره صورت خودم را دیدم و نسیم 

 ام وزید و سردش کرد.سردی به شانه

 

 داشتم.به شالم نیاز 

 

 به سکوت و آرامش نیاز داشتم.

 

 خواست با خودم تنها باشم.دلم می

 

 نیاز داشتم...

 

انگار به « تونم تصورش کنم.دیگه نمی»دلیل گفتم: بی

ها و گفت و شنودها خنگ شده خاطر تمام آن مالقاتی

 بودم.

 

 «دوباره بگو؟»نوک پرسید: 
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نم. تونم صورتش رو مجسم کدیگه نمی»سریع گفتم: 

آنتوان. دیگه تصور کردنش برایم خیلی سخت شده. 

باید روی صورتش تمرکز کنم، ولی انگار از ذهنم 

 «فراریه. بقیه بدنش هم محوه.

 

 شب#روح_نیمه

 135#پارت_

 

صحیح. انگار به نظرت »با صدای آرامی جواب داد: 

 «چیز خوبی نیست.

 

 حق با او بود.

 

کردم. نه به خاطر هایم مقاومت در برابر وا رفتن شانه

شد دردم بیاید، نه. به که در آن لحظه باعث میاین

شد چه فکری به ذهن دانستم باعث میکه نمیخاطر این
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نوک خطور کند. یک عادت رفتاری و یک جور طفره 

ای هم نداشت چون دهانم هر رفتن بود. ولی خب فایده

کم و کاست تحویلش گذشت را بیچه که توی ذهنم می

 د.دامی

 

باید یه نقاش استخدام »با غصه رو به پنجره گفتم: 

تا نقاش، اصالً صدتا. حتی یه دونه کردم. نه بیستمی

تصویر هم ازش ندارم و ذهنم هم داره خیلی زود 

صدایم تا حد یک زمزمه پایین آمد. « کنه.رهاش می

 «خیلی خیلی زود.»

 

هایمان وقتی نوک دستم را گرفت، گیج شدم. به دست

اه کردم و بعد سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم نگ

تر هم شده بود. حاال فقط چند اش نزدیککه صندلی

متر با هم فاصله داشتیم و او دستم را توی دست سانتی

 گرم و محکمش گرفته بود.
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ش نبود عزیزم، اون اون فقط چهره»با محبت گفت: 

بیشتر همون حسی بود که همیشه برات به وجود 

 «ره.بندم که این حس از بین نمیآورد. و شرط مییم

 

اش نگاه کردم. های آبی مدهوش کنندهتوی چشم

وقت، حتی یک دانستم هیچهایی که در دل میچشم

ترسیدم او اشتباه کنم. میدقیقه هم فراموششان نمی

 کند.

 

دستم را از دستش بیرون کشیدم، روبان بین کتابم را 

داندم، آن را بستم و دوباره به دوباره سر جایش برگر

 سمت پنجره برگشتم.

 

 شب#روح_نیمه

 136#پارت_

 

 «حق با منه؟»پافشاری کرد: 
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سزاوار بیشتر »که نگاهش کنم، جواب دادم: بدون این

تک خاطراتش عزیز هاست. سزاوار اینه که تکاز این

 «و با ارزش شمرده بشن.

 

ست شن احساسات زیادی بهت دخاطرات باعث می»

سعی نکرد دوباره دستم را بگیرد. اما « بده عزیز دلم.

ولی »های بلندش را روی زانویم گذاشت. انگشت

فرانکا، اگه خیلی محکم بهش بچسبی دیگه رهاش 

تونی ازش بگذری. اون وقت فقط به اون کنی. نمینمی

تونی داشته باشی. ندازی که میچیزی چنگ می

داد. ولی بهت میهایی که ازش دیدی. حسی که خوبی

طوری چیزی که باید توی دل، اینولش کن جون

 «دی.خاطراتت بمونه رو از دست نمی

 

وقتی به سمت نوک برگشتم، درد سوزناکی را روی 

 پشتم حس کردم.
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 «خواد ازش بگذرم؟کنی که من دلم میو تو فکر می»

 

ست. ولی یه شاید االن نه. هنوز خیلی تازه»گفت: 

 «روزی بله.

 

 «کنی.خب، اشتباه می»ه تندی گفتم: ب

 

 «کرد؟و اگه آنتوان بود، چه فکری در این مورد می»

 

دهانم را بستم و دوباره نگاهم را به پنجره دوختم. 

 دانستم نظر آنتوان چه بود.چون دقیقاً می

 

 خواست.چیز زیادی از زندگی نمی

 

تمام کیف زندگی را برده بود. عاشق زندگی بود. وقتی 

که همراهش بودم، به من یاد داده بود که من هم هم 

 ام را دوست داشته باشم و لذتش را ببرم.زندگی
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گرفتم، ناامید اگر االن هم همان شیوه را در پی نمی

شد. حاال از همیشه بیشتر چون دیگر تمام حرکاتم می

 زیر ابر تهدید پدر و مادرم نبود.

 

 شب#روح_نیمه

 137#پارت_

 

اینی که گفتم مال االن »زانویم داد. نوک فشاری به 

گن کنی. مینیست فرانی. بعداً در آینده بهش فکر می

عزاداری پنج مرحله داره. اینجا نبودم که ببینم از 

ی اول یعنی انکار گذشتی، ولی با اون انتقامی مرحله

ی دوم که از جادوگرها گرفتی، معلومه که از مرحله

اال داشتی انکارش یعنی خشم هم گذشتی. شاید تا ح

ی افسردگی کردی ولی، به نظرم االن توی مرحلهمی

کنی. باهاش نجنگ. هستی و تازه داری حسش می

گذری و به شه. ولی از این هم میخیلی مزخرف می

 «رسی.ی آخر یعنی پذیرش میمرحله
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 «شدیداً مضحکه.»دوباره به طرفش برگشتم و گفتم: 

 

ها رو حس نکردی ی اینبهم بگو که همه»گفت: 

 «دل. توی چشمام نگاه کن و بگو.جون

 

 «نکردم.»جواب دادم: 

 

درست فکر کن بعد جوابت »ی لبش باال رفت. گوشه

 «رو تکرار کن.

 

فکر کردن به چنین چیزی کار خیلی »بالفاصله گفتم: 

 «ایه نوک.مسخره

 

این حرفم یک لبخند نصفه و نیمه برایم خرید. گفت: 

 «ی خشم هستی.ز هم توی مرحلهصحیح، شاید هنو»
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قرار نبود بری کتابخونه و یه »به او یادآوری کردم: 

 «کتاب برداری؟

 

کنی که یعنی داری دعوتم می»ابروهایش باال پرید. 

 «برگردم اینجا و باهات کتاب بخونم؟

 

قطعاً نه. هرچند فری کلون پشت در رو برداشته و »

ا نتونی بیاین تونم کلون پشت در رو بندازم تمن نمی

تو. در نتیجه تو و هرکسی توی قصر  هر وقت که 

دلش بخواد بیاد و بره. یعنی دقیقاً همون کاری که تو و 

خوام اینه دین. چیزی که میبقیه آزادانه انجامش می

 «که بری، حتی اگه شده برای پیدا کردن یه کتاب.

 

 شب#روح_نیمه

 138#پارت_
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برای »اش تکیه داد. زانویم را ول کرد و به صندلی

این کارش از فری عصبانی نباش لب عسلی. من ازش 

تونستی کار خواستم اینکار رو بکنه، این طوری نمی

 «ای بکنی.احمقانه

 

من حتی یه روز هم توی کل عمرم احمق »جواب دادم: 

 «نبودم.

 

هایم بردارد، زیرلب که نگاهش را از چشمبدون این

 «ت داره.بندم که حقیقشرط می»گفت: 

 

جایی که از اون»ام کشیدم و گفتم: نفس عمیقی از بینی

به نظر میاد مصممی که در حضور من زمانت رو 

ی خوبی بگذرونی و به نظر میاد که با فری هم رابطه

داری بهتره که از این ماجرا به نفع خودم استفاده کنم. 

خوام قبل از رسیدن برادرم به قصر زمستانی اجازه می

 «باشم که پدر و مادرم رو توی زندان ببینم. داشته
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هایش را بست و یک جور عجیبی پلک زد، چشم

های بسته ابروهایش را باال انداخت. طور با چشمهمان

هایش را باز کرد و نگاه ناباورش را به من بعد چشم

 انداخت.

 

ی پلک زدن عجیبش، با لحن درست به همان اندازه

 «چی گفتی؟دوباره بگو »عجیبی گفت: 

 

دوست دارم از فری درخواست کنم که »تکرار کردم: 

بهم اجازه بده پدر و مادرم رو توی زندان ببینم. 

خوام این کار رو قبل از رسیدن کریستین و می

 «ش به اینجا انجام بدم.خانواده

 

دل. فقط موندم که توی این دو شنیدم چی گفتی جون»

 «ه یا نه.ی اخیر عقلت پاره سنگ برداشتدقیقه
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آمیز و احمقانه بود. خودم به نظرم این حرفش توهین

چپ را کنترل کردم که آرام به سمتش برگردم و چپ

 نگاهش کنم تا پشتم درد نگیرد.

 

 شب#روح_نیمه

 139#پارت_

 

فهمم چطور میل به دیدن پدر و مادرم به معنای نمی»

 «اینه که عقلم رو از دست دادم.

 

 «ها رو ببینی.ید دوباره اونوقت نبافرانی، هیچ»

 

هایم را صاف کردم و حس کردم که آرام آرام شانه

 دهانم به هم فشرده شد.

 

یه معامله آقای مهربون. کل صندوق طالی »بعد گفتم: 

دم که دیگه من رو فرانی صدا نزنی. والم رو میهاوک
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و حاال که حرفش شده، کل صندوق جواهرات کورواکی 

دم که دیگه بهم نگی لب می و خزهام رو هم بهت

 «عسلی.

 

فهمیدم که چه هایش برقی زد و تازه داشتم میچشم

بینم که اذیت کردنت می»خواد بگوید که گفت: می

تر بشی. مهم نیست تر و خشنشه بامزهباعث می

 «پیشنهادت چقدر کشنده باشه ولی جوابم نه هستش.

 

که خطر حتی با این« حقیقت رو گفتم.»به دروغ گفتم: 

دیگر وجود نداشت، باز هم هرگز حاضر نبودم یک 

های جواهراتم را به او بدهم تا صندوق طال و صندوق

 من را به اسمی که از آن نفرت داشتم صدا نکند.

 

یک خز یا یک جواهر یا چند سکه شاید. در واقع در 

زد ها صدایم میهایی که با آنهمین حد از این اسم

ها بدم این حد هم از آن اسمنفرت داشتم. حتی در 

 آمد.نمی
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 شان را بدهم.ولی حاضر نبودم همه

 

 «دروغگو.»جواب داد: 

 

دستی در پیش روی خودم تکان دادم و سر موضوع 

 مان برگشتم.بحث

 

ها خوام من رو با این اسمطور. پس ازت میکه این»

صدا نکنی. قبول نکردی. ازت خواستم به جای من با 

که به دیدن پدر و مادرم برم. این رو  فری صحبت کنی

هم قبول نکردی. این یعنی نه تنها اعصاب خردکن 

 «هستی که به دردنخور هم هستی.

 

 شب#روح_نیمه

 140#پارت_
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دوباره به سمتم خم شد، یک دستش را روی زانویم 

ی بعد از همه»ای پرسید: گذاشت و لحن محتاطانه

صالً دیگه نباید بالهایی که سر تو و برادرت آوردن ا

 «ببینیشون. آخه چرا باید دوباره ببینیشون عزیزدلم؟

 

 «چون هنوز هم سرپا هستم.»

 

 اش تکیه داد و به دقت براندازم کرد.به صندلی

 

ولی وقتی این کار را کرد، لبخندی که تا به حال از او 

 ندیده بودم، روی دهانش نقش بست. 

 

 لبخندش پر از شیطنت و خوشحالی بود.

 

 مبهوت کننده بود.

 

 انداخت.و دهان آدم را آب می
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خوای با فری در مورد چیزی که می»موافقت کرد: 

 «کنم.صحبت می

 

 «شم.خیلی مدیونت می»

 

دونی طور که میهمون»دوباره به جلو خم شد و گفت: 

 «ری.تنها به دیدنشون نمی

 

 رفتم؟نمی

 

 «چرا نه؟»پرسیدم: 

 

 «چون من همراهت میام.»
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این حرفم با صدای جیغ مانندی از دهانم « چرا؟»

 خارج شد.

 

شی. کن میگوششقی ولی گاهی اوقات هم حرفکله»

دم. دیگه مجبور نیستی برای همین دوباره توضیح می

 « تنها باشی.

 

خوام دم نوک. میحرفت رو گوش نمی»جواب دادم: 

خوام همراهم تنها برم و قبالً هم توضیح دادم که نمی

 «ی.باش

 

طوری « به یه ورم هستی.»ناگهان به تندی گفتی: 

کرد که تا به حال صحبت نکرده بود داشت صحبت می

دونی چطوری با نمی»و همین هم من را ساکت کرد. 

این ماجرا رو حل کنی و من از پسش برمیام جون دل. 

تونم تمام زمانی که برای کنار اومدن تونم. میقطعاً می

داری رو داشته باشی. بعد بیدار شی  با این ماجرا نیاز

هایی دور و برت افتاده. توی این و ببینی چه اتفاق
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جایی که چیز هست و از اونمدت من حواسم به همه

انگار متوجه نیستی، فری و فینی هم حواسشون 

هست. به عبارتی فرانی، کمربندت رو ببند، چون 

اال هم قراره از این به بعد برنامه همین باشه و حاال ح

 «مونه.طوری میهمین

 

 شب#روح_نیمه

 141#پارت_

 

 هایش فهمیدم.چیزهای زیادی از حرف

 

هایش را هم متوجه نشده چیزهای زیادی از حرف

 بودم.

 

ی یه ورم چیه. مطمئنم که معنی کلمه»جواب دادم: 

 «یعنی بیضه.
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آن حالت تند و تیزش از بین رفت و لبخند گل و گشادی 

 «آره.»شست. هایش نروی لب

 

کی ت هستم؟ یعنی داری میپس چرا من به بیضه»

 «برات اهمیتی ندارم؟

 

 «این یه اصطالحه.»توضیح داد: 

 

 «هات اصطالح هستن.ی حرفهمه»

 

 «شون نه.همه»

 

 «بیشترشون هستن.»جواب دادم: 

 

در این مورد بحثی »وار گفت: جوابش را مثل زمزمه

 «نیست.
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 «این مورد تموم شد؟هات در صحبت»پرسیدم: 

 

ری دیدن پدر و که وقتی میاگه لج نکنی سر این»

 «مادرت منم بیام، بله تموم شده.

 

خواد کتاب ی بحث کردن ندارم. االن دلم میحوصله»

 در مورد حرف آخرم دروغ گفته بودم.« بخونم.

 

خواست توی فکر فرو بروم. ولی این االن فقط دلم می

جلوی او انجام بدهم. این  کاری بود که حاضر نبودم

کردم که هر اتفاقی که قرار بود از این طور هم فکر می

به بعد برای من بیفتد قرار بود در کنار او باشد، حداقل 

افتاد، همین هایی که توی این اتاق میتمام اتفاق

 سرنوشت را داشت.
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گیرم. یه حرفم رو پس می»با لحن عجیبی گفت: 

 «.موضوع دیگه هنوز مونده

 

 «بله؟»پرسیدم: 

 

 «پرسی؟چرا خودت از فری نمی»

 

وقتی کنارش هستم اون خیلی دوستانه و با محبت »

 «کنه.رفتار می

 

که چیزی بگوید، پس از تمام شدن حرفم، پیش از این

 «و؟»ای به من خیره شد. چند لحظه

 

 «آوره.تهوع»

 

 ناگهان از خنده منفجر شد.
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 شب#روح_نیمه

 142#پارت_

 

 ای رفتم.غره چشم

 

کرد، من هم اش را کنترل میوقتی داشت خنده

 ام را تمام کردم.غرهچشم

 

پر از گهی. »چپ نگاه کردنم شد. گفت: ی چپمتوجه

)این یک اصطالح پرکاربرد در آمریکاست. وقتی 

خواهند بگویند که خیلی چرت و پرت یا مزخرف می

 «کنند(.گویی از از این اصطالح استفاده میمی

 

 «آمیزی.ادبانه و توهینچه حرفی بی»به تندی گفتم: 
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دل. دونی، اینم یه اصطالحه جونطوری که میهمون»

ولی آره. عمالً بهت گفتم دروغگو. هرچند به شوخی 

 «گفتم.

 

آمد، به سقف از آنجایی که هیچ کاری ازدستم برنمی

نگاه کردم به خدایانی که طردم کرده بودند، التماس 

 «نجاتم بدین.»کردم: 

 

 «خوای کتاب بخونی؟می»پرسید: 

 

ی روزم مأموریت بقیه»توجهم را به او برگرداندم. 

اینه که مهارتم توی نادیده گرفتنت رو تمرین بدم. پس 

 «خوام کتاب بخونم.بله. ارباب نوک، می

 

از روی « گردم.عالیه، با یه کتاب برمی»گفت: 

 اش بلند شد و به سمتم آمد.صندلی
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 عد هم خم شد و باالی سرم و روی موهایم را بوسید.ب

 

 روی موهایم را بوسید!

 

 انگار یک عموی شیفته و پیر بود.

 

 ای گستاخ!

 

ی درونم توهین شده بود، ولی زادهکه به اشرافبا این

لرزی را حس کردم که از ستون فقراتم پایین رفت و 

این اولین حس خوبی بود که توی سه روز گذشته به 

 ن دست داده بود.م

 

 «گردم.برمی»گفت: 

 

ام برای نادیده از آنجایی که تصمیم گرفته بودم نقشه

 گرفتنش را عملی کنم، جوابش را ندادم.
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فقط کتابم را باز کردم، ربان بینش را برداشتم و 

 خوانم.وانمود کردم که دارم کتاب می

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 143#پارت_

 

صندلی راحتی توی اتاق  همان شب بعد از شام، روی

رختکن کنار اتاق خوابم نشسته بودم. اتاق کامالً 

ای بود ولی با توجه به وضعیت من، من و نوک مردانه

هایمان را با هم عوض کرده بودیم. کمی به جلو اتاق

خم شده بودم تا راحت باشم. روبدوشامبرم را از روی 

کمرم پایین انداخته بودم ولی بخش جلویی آن را 

 داشته و خودم را پوشانده بودم.نگه
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هایم رسیدگی جوزت پشت سرم نشسته بود و به زخم

 کرد.می

 

بعد از یک روز کامل که همراه دیگران بودم، تازه 

ام را گرفته بودم. با نوک کتاب خوانده حمام شبانه

بودم، نهار خورده بودم. با نوک و فینی گپ و گفت 

نه سرسی و کورا عصرگاهی داشتیم و سر چای عصرا

ها هم به ما پیوسته بودند. باید بگویم وقتی که آن

 رفتند تا برای شام آماده بشوند، به شدت راحت شدم.

 

هاتون عسل و خواد از امشب روی زخمطبیب می»

اسطوخدوس بذارم، بانوی من. ولی بهم گفت که 

ها هوا بخورن. رطوبت معتقده از فردا باید بذارین زخم

ها خشک و خوب بشن. ذارن زخمضمادها نمی

تونیم قبل از خواب بپوشونیمشون، ولی در طول می

تونین کنین میروز باید بذاریم هوا بخورن. فکر می

 «این کار رو بکنین؟
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های پدرم شانه وقت از زیر تنبیهجایی که هیچاز آن

کسی هم نبود که بعد از آن به خالی نکرده بودم و هیچ

کردم از پس آن بر کند،  حس میهایم رسیدگی زخم

 آیم.می

 

 ام گفتم.ولی این چیزی نبود که به ندیمه

 

 «کنیم جوزت.تالشمون رو می»گفتم: 

 

 «خوبه.»نجوا کرد: 

 

 شب#روح_نیمه

 144#پارت_

 

مالید، نشستم، حرکات دستش را وقتی داشت ضماد می

حس کردم و به خاطر کل روز صحبت کردن نتوانستم 

 ته نگه دارم. دهانم را بس
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مون هست که یه چیزهایی در مورد آینده»به او گفتم: 

 «باید در موردش صحبت کنیم.

 

 «مون؟آینده»پرسید: 

 

درسته. با از دست دادن ارباب آنتوان و »جواب دادم: 

 «چیز به هم ریخته.وضعیتی که اینجا در جریانه، همه

 

به فلوریدیا »صدایش حاال متعجب شده بود. 

 «گردیم؟برنمی

 

 اش بود.فلوریدیا خانه

 

که دانستم که او قبل از اینمی این را از رزومه

وال و هم در النوین به استخدامش کنم، هم در هاوک
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ی ظریف کرده، با این حال من لهجهکسانی خدمت می

 و زبان النوینی سلیسش را دوست داشتم. فلوریدایی

 

که ممکن در کمال تأسف به ذهنم خطور نکرده بود 

 است دوست داشته باشد به زادگاهش برگردد.

 

 «مشکلی با این موضوع داری؟»پرسیدم: 

 

من... خب، هرجایی که برین من هم باهاتون میام، »

 «بانوی من.

 

 کرد.دقیقاً همین کار را هم می

 

 وقت به آن سمت دریای سبز نیامده بود.ولی هیچ

 

رو بپیچم  تونین صاف بشینین؟ باید باندمی»پرسید: 

 «دورتون.
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هایم را باال کاری که خواسته بود را کردم و دست

 گرفتم تا راحت کارش را بکند.

 

 «جوزت؟»صدایش کردم: 

 

 «بله بانو فرانکا؟»

 

خدایان، چطور دیگران در این « دونی...خودت می»

طور که که خدماتت... اون»کردند؟ مورد صحبت می

 «.. برام ارزش دارن.دی... خیلی.وظایفت رو انجام می

 

ای که جوابم را بدهد، حرکت دستش لحظهقبل از این

مکث کرد. لحنش بدون احساسات یا حداقل بدون 

 احساسات مالیمی بود.

 

 شب#روح_نیمه
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خواست بزند صدایش طوری بود که انگار دلش می

 زیر خنده.

 

 «کردم که این طور باشه، بانوی من.حس می»

 

دونی، عالیه. حاال که این رو می»گفتم: به تندی 

تونی فکر کنی که دوست دارم در آینده هم تحت می

 «استخدامم باشی.

 

کردم، باند را درو سینه و کمرم حینی که صحبت می

 «امیدوارم که این طور باشه.»پیچید و گفت: 

 

و به خاطر وفاداری »ای ادامه دادم: با لحن متکبرانه

در باالترین استاندارد ممکنه، و خدماتت که همیشه 

 «برم.حقوقت رو باال می
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خیلی عالیه »با صدای آرامی از پشت سرم گفت: 

حاال داشت جلوی گردنم را با باند « متشکرم.

 پوشاند، ولی این حرف را از ته دل زده بود.می

 

ای که حاال در آن بودیم، از زیر این وضعیت صمیمانه

 نظرم در نرفت.

 

ه تا به حال بدون هیچ دلیلی به این این حقیقت ک

صمیمیتی که بین خودم و جوزت بود، فکر نکرده بودم 

 هم از زیر نظرم در نرفت.

 

که آنتوان افکار توی با احساس شرم و امید به این

 کردم.ذهنم را نشنیده باشد، دست و پنجه نرم می

 

تونم تعدادمون رو باال ببرم. پس طور االن میهمین»

مون ق باشی که همراهیم کنی و من برای آیندهاگه مواف
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خوای نقشه بکشم، دوست دارم تو نه تنها کسی که می

باهاش کار کنی رو انتخاب کنی که روی کار کسی که 

 «کنم هم نظارت کنی.استخدام می

 

که به »با صدایی که از تعجب باال رفته بود، پرسید: 

 «کارهای من کمک کنه؟
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مدت زیادی سخت کار کردی. االن توی موقعیتی »

هستم که بهت پاداش بدم و با استخدام کردن کسایی که 

کنن، سپاسگزاریم رو بهت توی وظایفت بهت کمک می

 «نشون بدم.

 

من... این... خیلی به این خاطر سپاسگزارم بانو »

 «فرانکا.
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ی کرد، با صدازد و محکم میحینی که باندم را گره می

 «عالیه.» آرامی زمزمه کردم:

 

ربدوشامبرم را پوشیدم، بخش جلویی آن را روی هم 

ی شلی زدم. بعد آوردم و بندش را روی کمرم گره

ام ی شزلون راحتیخیلی با وقار روی صندلی کاناپه

 برگشتم.

 

های جوزت همین حاال هم بلند شده بود و داشت پارچه

های ها و لباسشهها و شیدار حمامم، بطریخیس و نم

 کرد.پخش و پالیم را جمع می

 

داد اش را انجام میوقت وقتی داشت این وظیفههیچ

دانستم که بعد از کردم. راستش اصالً نمینگاهش نمی

دوزکم وقتی از اتاق رختکن بیرون وشو و بزکشست

شدند. ولی حاال هایم چه میرفتم، وسایل و لباسمی

دوزکم وقتی تمام و بزکوشو دیدم که کل شستمی
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دادم و شد و همین طور وقتی داشتم انجامش میمی

دیگر نگویم که حتی قبل از شروعش برای جوزت 

 آورد.چیزی به جز کار زیاد به ارمغان نمیهیچ

 

دست از کار کشید و « جوزت.»با مالیمت گفتم: 

لطفاً »نگاهش سریع به سمتم برگشت. از او خواستم: 

 «ن.بیا و پیشم بشی

 

ی کافی به اندازه« لطفاً.»ام فکر کردم همین که گفته

ام و جلوی خودم را گرفتم تا مهر و محبت به کار برده

کنار خودم روی کاناپه نزنم. ولی در آن لحظه میل 

 عجیبی به این کار داشتم.
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لباسی زیبایی انداخت و به طرفم لباسم را روی چوب

هایم هایش مردد بودند ولی نگاهش به چشمآمد. قدم

 دوخته شده بود.

 

هایم با احتیاط به کنارم نشست و من با وجود زخم

 سمتش برگشتم.

 

ی من و خودت چطور خواهد که آیندهمن در مورد این»

هایی گرفتم که قصد دارم بهت بگمشون. با بود تصمیم

وجود این تصمیمی که گرفتم، دوست دارم تو کنارم 

ای که ریختم و باید بهت بمونی. هرچند با وجود برنامه

بگم که کامالً غیرعادیه تصمیم خودته که پیشم بمونی 

چون این زندگی خودته و خودت براش تصمیم 

 «گیری.می

 

 «خب، بانو فرانکا.خیلی»با تردید گفت: 
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ی چیزهایی که برات توضیح دادم، و با توجه به همه»

یگه کنارم نباشی هم برات یه اگه تصمیم بگیری که د

ی گیرم. به اندازهپاداش و مواجب خوب در نظر می

کافی خواهد بود که کمی زمان برای خودت داشته 

دستی توی هوا تکان دادم. « باشی. سفری بری یا...

هر کاری که دلت بخواد انجام بدی. یا شاید هم دلت »

بخواد یه هنر جدید یاد بگیری. پول خودته و خودت 

ها اگه گیری. ولی صرف نظر از اینبراش تصمیم می

خیلی زود یه کارفرمای جدید پیدا نکردی، نیاز نیست 

 «بترسی. تأمین هستی.

 

کردم، دهانش را که باز و طور که صحبت میهمین

 شد را نادیده گرفتم.بازتر می

 

متوجه »باز هم این حالتش را نادیده گرفتم و پرسیدم: 

 «شدی؟

 

 «بله بانوی من.»ان داد و گفت: آرام سر تک
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جا شدم و خودم را کمی جابه« خوبه.»جواب دادم: 

حاال »که به حرفم ادامه بدهم، آماده کردم. برای این

ای که قبل از دستگیری پدر گم که توی برنامهبهت می

و مادرم داشتم، تجدیدنظر کردم و این یعنی برای 

ه زندگی کردن توی سرزمین شمالی االن دیگ

 «های زیادی برام وجود داره...گزینه
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به اینجا که رسید، نگاه گیج و مبهوتش متمرکز شد 

 ولی من این را هم نادیده گرفتم و ادامه دادم.

 

کنم یه کمی ماجراجویی کردن هم ولی هنوزم فکر می»

جایی که دیگه ارباب آنتوان نیست، جالبه. از اون

 «.فلوریدیا..
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جوزت نگذاشت حرفم را کامل بگویم و سریع گفت: 

 «کنم بانو فرانکا.درک می»

 

خب، تصمیم گرفتم »با فراصت سر تکان دادم و گفتم: 

 «که روی دریای سبز سفر کنم.

 

هایش هم با این حرفم نه تنها دهانش باز ماند که چشم

 درشت شد.

 

واهم خداند چه حرفی میدانستم او میکه میحتی با این

برای هر کسی یه »بزنم، باز هم ادامه دادم: 

ماجراجویی درست و حسابیه. ولی خب اگه ترجیح 

ای به فلوریدیا کنم. اگه وابستگیبدی که نیای درد می

سری تکان دادم. « ای کسی...داشته باشی، خانواده

یا آشنایی »دانستم کس و کاری داشت یا نه. اصالً نمی 

 «ازش دور بشی...که دوست نداشته باشی 
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 «ن بانوی من.م مردهخانواده»

 

 تازه االن بود که دهانم را بستم و به او زل زدم.

 

 «شون؟همه»بعد دست از این کارم کشیدم و پرسیدم: 

 

 «مادر، پدر و خواهرم.»سر تکان داد. 

 

 لعنتی.

 

به لکنت افتاده بودم. خودم را جمع و « من... خب.»

ه دوست داشته باشی، اگ»جور کردم و پرسیدم: 

 «تونی برام تعریف کنی چطور چنین اتفاقی افتاد.می

 

شون فرو یه پل زیر کالسکه»درنگ جواب داد: بی

ریخت. کالسکه از روش افتاد و غلت زد. پدرم بیرون 

پرت شد، ولی مادر و خواهرم ته رودخونه توی 
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طوری شانه باال انداخت که « کالسکه گیر افتادن.

توانستم خیلی کمی برایش داشت. ولی می انگار اهمیت

هایش را ببینم که خیلی سریع زیر رنگ صورتی گونه

پدرم مرد، چون زیر آب مونده »پوستش پخش شد. 

 «ها رو بیرون بیاره.کرد اونبود داشت سعی می
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 این خیلی...

 

 خب...

 

 غیرقابل تصور بود.

 

آمد، فقط با ز دستم بر نمیاز آنجایی که هیچ کاری ا

 «جوزت.»صدای آرامی گفتم: 
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سرش را طور تکان داد که انگار داشت درد همراه این 

 کرد.خاطرات را نفی می

 

خیلی وقت پیش بود. مال اون موقعی بود که من به »

موسیقی عالقه داشتم و اونا دوستش نداشتن. اون 

هام به کنسرتی توی عبادتگاه موقع من با دوست

هم خدایان رفته بودم. یه سفر گروهی بود که خیلی

عالی بود. برای شام به یه رستورانی توی شهر رفته 

بازهم « هاش معروف بود.بودن که به خاطر سوپ

اش را باال انداخت و حرفش را به پایان رساند. شانه

 «حداقل آخرین شامشون دوست داشتنی بود.»

 

خدمتکارم را « قدر مزخرف نگو.این»دستور دادم: 

 تماشا کردم که از تعجب پلک زد.

 

 «بخشید؟می»
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دانست را گفتم: حرفی که خودش خیلی خوب می

دونم دوست داری کوچیک داستان وحشتناکیه. می»

دونم چرا ش بدی و ازش بگذری. هرچند نمیجلوه

رسه خوای این کار رو بکنی. فقط این به ذهنم میمی

نی یا شاید هم آرزو خوای من رو ناراحت ککه نمی

کنی رو داری که احساساتی که هنوز هم حسشون می

 «انکار کنی.

 

خب، البته که دوست »ای جواب داد: با لحن مسخره

ی کافی نگرانی ندارم ناراحتتون کنم. خودتون به اندازه

 «دارین.

 

و نباید برای »با یک ابروی باال انداخته پرسیدم: 

و دلسوزه و این اواخر  کوشام که وفادار، سختندیمه

ای داره هم خیلی به من محبت کرده و چنین پیشینه

 «نگران باشم؟
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بعد از یک مکث محتاطانه با احتیاط به من یادآوری 

کردین بانوی هاست که این کار رو نمیسال»کرد: 

 «من.
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 گفت.بدجور راست می

 

خب »ای گفتم: غرورانهام را باال گرفتم و با لحن مچانه

و »بعد با همان لحن ادامه دادم: « طوریه.از االن این

 «برات ناراحت هستم. به هم نزدیک بودین؟

 

 سر تکان داد.

 

 «خب این باعث شد بیشتر برات ناراحت بشم.»گفتم: 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «ممنونم.»جواب داد: 

 

ت از به خاطر همین بود که ندیمه شدی؟ یا خانواده»

 «کردن؟دمت میقبل به دیگران خ

 

کردم. سیزده من... خب، باید کار پیدا می»جواب داد: 

شدم. رفتم پرورشگاه یا ندیمه میسالم بود. یا باید می

 «کنم انتخاب درستی کردم.فکر می

 

 سیزده سالش بود.

 

 بله.

 

 غیرقابل تصور بود.

 

کردی ولی دونم قبالً چی کارها مینمی»به او گفتم: 

یتی نداره. االن اینجایی و به من االن هم دیگه اهم
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خواد همین جوری هم بمونه. کنی و دلم میخدمت می

یه ندیمه دیگه بگیریم بهش نظارت کنی و توی کارها 

بهت کمک کنه و به اون سمت دریای سبز سفر کنیم و 

 «کشه.جا چی انتظارمون رو میببینیم اون

 

برای که حرفم را زدم، تازه متوجه شدم که بعد از این

 شنیدن جوابش اضطراب داشتم.

 

سفر کردن به آن سوی دریای سبز غیر معمول بود، 

چون کامالً امنیت نداشت. در واقع سفر کردن چه از 

طریق دریا چه خشکی امنیتی نداشت. به خاطر دزد 

طور آب و هوای متغییر ها و همینها و راهزندریایی

 امنیتی در کار نبود.

 

دانستم و اطالعات خیلی زیادی ولی تا آنجایی که می

 هم نداشتم، خطر دیگری هم توی این راه در کمین بود.

 

 به بیان دیگر این سفر یک ماجراجویی معمولی نبود.
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 بلکه خیلی هم خوف و خفن بود.
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دانستم که داشتم چه درخواستی از او بنابراین می

مین بود که داشتم به کردم. تا حدودی هم به خاطر همی

دادم. با این حال او پیشنهاد باالتر رفتن حقوقش را می

نباید کوچکترین نگرانی و استرسی برای خارج شدن 

کرد تا خودش بتواند تصمیم از خدمت من احساس می

 بگیرد.

 

اش و در واقع بعد از دیدار با برادرم و خوانواده

کافی بهبود  یطور بعد از این که کمرم به اندازههمین

پیدا کرده بود، تصمیم گرفتم به جای ماندن در النوین 

که حاال برای من امنیت داشت، دست به ماجراجویی 

 بزنم.
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ولی بار سفر بستن به همراه کسی که برایت آشناست 

 خیلی مفید خواهد بود.

 

ولی باید به خودم اعتراف کنم که بار سفر بستن با 

شاید هم حسابی توی  جوزت از مفید هم فراتر بود و

گذشت. چون بارها با هم به این سفر به ما خوش می

 سفر رفته بودیم.

 

 «همراه شما اومدن برام باعث افتخاره.»گفت: 

 

اش حیرت کردم و به همان به خاطر این جواب فوری

اندازه خوشحال و دلگرم شدم و خیلی هم مقاومت 

 م.ها هورا نکشم و هلهله نکنکردم که مثل دیوانه

 

شدم که جوزت از این کارش با این حال باید مطمئن می

 مطمئن است.
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ای رو کس دیگهو فلوریدیا؟ اونجا هیچ»پرسیدم: 

 «نداری؟ دوستی معشوقی؟

 

 «نه بانوی من.»

 

 «مطمئنی؟»هایم را برایش ریز کردم. چشم

 

با تأکید سر تکان داد و تازه آن لحظه بود که برقی از 

 ش دیدم.هایهیجان توی چشم
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کمی سر جایش باال پرید « بله مطمئنم. خیلی مطمئنم.»

هایم را بگیرد. هایش را دراز کرد تا دستو دست
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حتماً »هایم را روی پاهایم در هم گره کرده بودم. دست

 «گذره!خیلی خوش می

 

ای که بتوانم لحظهسرم را پایین انداختم و قبل از این

هایم را رها کرد و ا ببینم، به سرعت دستدستش ر

 عقب کشید.

 

چنان « خوام بانوی من.رویم عذر میبه خاطر زیاده»

 این را گفته بود که انگار توبیخش کرده بودم.

 

دوباره سرم را بلند کردم و دیدم که نگاهش را هم به 

 پایین دوخته بود.

 

 «جوزت»صدایش زدم: 

 

هش را به من کمی طول کشید ولی سرانجام نگا

 برگرداند.
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 ام.تر بگویم به بینییا دقیق

 

کنی. به نظرم چهار ساله که داری به من رسیدگی می»

اصالً اشکالی نداره که توی چنین لحظات 

طور هام رو لمس کنی. تو اینانگیزی، دستهیجان

 «کنی؟فکر نمی

 

من...بله، اگه شما مشکلی نداشته باشین بانوی »

 «من.

 

ولی بالفاصله از جا بلند شدم و « شکلی ندارمقطعاً م»

 چون راستش را بگویم دیگر برایم کافی بود.

 

کننده بود که به این راستش را بگویم خیلی نگران

مشرب شد دوستانه برخورد کرد و خوشراحتی می

 بود.
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خوابتون رو دوست دارین لباس»جوزت پرسید: 

 «براتون بیارم، بانو فرانکا؟

 

 «.بله لطفاً »

 

کمکم کرد که روبدوشامبرم را در بیاورم و پیراهن 

خوابم را بپوشم. بعد دوباره کمکم کرد که 

روبدوشامبرم را بپوشم. حتا کاری غیرضروری کرد، 

پوشیدم ام را میهای روفرشیوقتی داشتم دمپایی

ساعدم را نگه داشت تا تعادل داشته باشم. وقتی هم که 

ت از نزدیک به دنبالم گشخوابم برمیداشتم به اتاق

 آمد.می

 

 شب#روح_نیمه

 153#پارت_
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که روی تخت هنوز کارش تمام نشده بود. قبل از این

هایم داد و دراز بکشم، خیلی سریع تکانی به بالشت

پتو را برایم کنار زد و وقتی هم که دراز کشیدم، پتوی 

 نرم پشمی را روی پاهایم کشید.

 

 «دارین؟ ای هم نیازچیز دیگه»پرسید: 

 

 «بله.»جواب دادم: 

 

توانستم برق هیجانی صبورانه منتظر ماند ولی من می

 هایش بود را ببینم.که هنوز توی چشم

 

 او هم دقیقاً مثل من بود.

 

 او هم ماجراجویی کردن را دوست داشت.

 

 «بانوی من؟»وقتی چیزی نگفتم، پرسید: 
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دی به دوست داری به آیرن بریم یا ترجیح می»

 «های میانی و فیرنز بریم؟زمینسر

 

لبخند درخشانی روی صورتش پخش شد و سر تکان 

 «راستش دوست دارم به مارِعل بریم.»داد. 

 

گفتند شدیداً از آن ی مستقلی بود که میمارعل جزیره

شد. علت این محافظت هم به دقت مثل یک محافظت می

گفتند مردمش به شد. سرزمینی بود که میراز حفظ می

ی رانی زیاد و غارت در دریاها رنگ تیرهخاطر کشتی

 انگیزی داشتتند.دل

 

سرم را به سمتی کج کردم و با صدای آرامی گفتم: 

هوم، بهش فکر نکرده بودم. این رو هم توی »

 «ذاریم.مون میبرنامه
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هیجانش به وضوح « شه.عالی می»زنان گفت: نفس

 درحال باال رفتن بود.

 

ی زدهراستش داشتم جلوی لبخند ذوقسر  تکان دادم، 

 گرفتم.خودم را می

 

موفق شدم. ولی جلوی خودم را گرفتم تا به خودم 

 غره نروم.چشم

 

ام با محبت و طوری که فکر نکند که مرخصش کرده

 «طوره.همین»گفتم: 

 

 خدایان.

 

گذاشتم نوک من را به همان اسم شاید باید می

از دیگران هم زد و انگیز فرانکا صدا مینفرت
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خواستم که به همان اسم صدایم کنند. چون دیگر می

 اصالً فرانکا درکار نبودم.

 

 شب#روح_نیمه

 154#پارت_

 

ی مقدمات و کارهای شب رو رم همهمی»جوزت گفت: 

 «انجام بدم.

 

متشکرم »دستم را به سمت کتابم دراز کردم و گفتم: 

 «جوزت.

 

 «نه.»

 

 ام نگاه کردم.ره به ندیمهبا جواب عجیبی که داد، دوبا
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 «بخشید؟می»پرسیدم: 

 

نه، من از شما ممنونم بانو »با مالیمت جواب داد: 

 «فرانکا. خیلی از شما ممنونم.

 

با این حرفش توی وضعیتی بدی قرار گرفتم، حس 

 اند.کردم که احساسات پس گلویم جمع شدهمی

 

 خوشبختانه جوزت توی کارش استاد بود.

 

که خودم را بیشتر از این ش از اینبنابراین پی

اش برگشت های روفرشیزده کنم، روی دمپاییخجالت

 و با عجله به سمت اتاق رختکن رفت.

 

 به کتابم نگاه کردم ولی بازش نکردم.
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جوزت داشت همراه من به آن سوی دریای سبز 

 آمد.می

 

 هایم باال برود.ی لبای اجازه دادم گوشهلحظه

 

 محشر بود.

 

 

 

 فصل ششم

 زنملبخند بزرگی می

 

 والنتین

 

 های والنتین روسو باز شد و به سقف خیره شد.چشم
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ی و سپس از تخت بیرون رفت و مرد جوان برهنه

 غرق خواب کنارش را تنها گذاشت.

 

ها زده هایش را که حاال الک ناخن قرمز به آنانگشت

ی سبز ابریشمی و جامهبود، با ذوق به شب

ی نرم بدنش را چنگ انداختند و پارچهاش تورتوری

 ی خود گرفت.در احاطه

 

خوابش خارج شد، از راهرو گذشت و به اتاقی از اتاق

رفت که دیوارهایی به رنگ گوشت ماهی سالمون 

 داشتند.

 

متر به خودش زحمت روشن کردن چراغ نداد. سانتی

شناخت. آن هم اش را بلد بود و میمتر خانهبه سانتی

کرد، نه به خاطر که در آن زندگی میاطر ایننه به خ

این بود که توی این خانه به دنیا آمده و بزرگ شده 

 بود.
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 شب#روح_نیمه

 155#پارت_

 

در تاریکی پیش رفت و جلوی یک میز گردی ایستاد 

که روی آن یک گوی بزرگ صیقلی کریستالی به روز 

 ای به رنگ سبز زمردی قرار داشت.بالشتک مخملی

 

انگشتانش را روی گوش کشید و دود یشمی  نوک

 رنگی بالفاصله درون آن موج برداشت.

 

توی تاریکی به درخشش گوی خیره شد و حس کرد 

 دهانش حالت لبخند به خود گرفتم.

 

 کرد.طوری شده بود که فکرش را میهمان
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فهمید که چرا برایش اهمیت داشت. چرا فقط نمی

خواب بیدارش کرده  قدر برایش اهمیت داشت که ازاین

 بود.

 

 با این فکر دهانش محکم به هم فشرده شد.

 

طور که به پیچ و تاب خوردن مه سبز چشم همان

 «چه آزاردهنده.»دوخته بود، با صدای آرامی گفت: 

 

 والنتین نفس عمیق و ناخشنودی کشید.

 

گذشت. ها از وقتی که به کسی اهمیت داده بود میسال

 داد.همیت نمیکسی ادر واقع به هیچ

 

 به هیچ کسی به جز خودش.

 

 بعد الهه کوچولوی عشقش سوفین یا فینی آمد.
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اش حاال اهمیت داد و عالقه داشتن انگار تمام زندگی

 شده بود.

 

 آن هم نه فقط به خودش.

 

در واقع تمام مشکالت دنیای موازی حل شده بود، ولی 

 آیا او از شرش خالص شده بود؟

 

 نه.

 

شرش خالص نشده بود که همین حاال هم که نه تنها از 

اش در نیواورلئان بود هم مرتباً نگاهی اینجا توی خانه

چیز برای فرانکا و انداخت تا ببیند همهجا میبه آن

نوکتورنو، فینی و فری، سرسی و لهن و... درست 

 رفت.پیش می

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 شان.برای همه

 

 شب#روح_نیمه

 156#پارت_

 

شب از خواب بیدارش نیمه در این حد که این موضوع

رفت سراغ گویش تا ببیند اوضاع از کرد و او میمی

 چه قرار است.

 

توانست هم این را انکار برایش اهمیت داشت و نمی

 کند.

 

 این طور هم نبود که به این خاطر ناراحت نباشد.

 

والنتین مه را زیر نظر گرفت. وقتی نوک را تماشا کرد 

اخم کرده بود و هر دو توی  خندید و فرانکا بهکه می

 اتاق خواب فرانکا نشسته بودند، آه عمیقی کشید.
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جای تعجب نداشت که نوکتورنو پیشرفت کمی کرده 

شد ی خود فرانکا که باعث میبود. عالوه بر گذشته

شان سخت پیش برود، این حقیقت هم وجود این رابطه

داشت که او معشوقش را به بدترین شکل ممکن از 

 اده بود.دست د

 

های زیادی داشت که باید درمان فرانکا درکار زخم

توانست ها میشدند ولی نوک فقط در بعضی از آنمی

 کمکش کند.

 

فرانکا باید خودش از پس اندوه از دست دادن 

 آمد.معشوقش برمی

 

والنتین ناگهان سرش را به یک سمت کج کرد. حسش 

نه سبز  کرده بود. ناگهان اتاق پر از نور سبز شد.

خودش که زمردی بود، نه. رنگ سبز الوینیا بود. 
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ی الوینیا یعنی آالباستا در دنیای دیگر رنگ سبز الهه

 ی چمن بود.بود. رنگ سبز او بیشتر به رنگ جوانه

 

هر جادوگری با هر میزان جادویی رنگ مخصوص به 

 خودش را داشت.

 

 ی روحشان بود.دهندهاین رنگ نشان

 

 رنگ الوینیا، پر از گرما و محبت بود.عالوه بر این، 

 

 ولی رنگ والنتین غلیظ و درخشان بود.

 

 شب#روح_نیمه

 157#پارت_
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والنتین نگاهش را به مهی که شکل گرفت و به شکل 

 الوینیا در آمد دوخت.

 

الوینیا وقتی کامل شکل گرفت و پاهایش روی 

ی ایرانی گرانبهای والنتین قرار گرفت، قالیچه

 «دوست من.»سی کرد: پراحوال

 

 «دیر وقته.»والنتین جواب داد: 

 

شناخت، الوینیا وقتی طور که والنتین او را میهمان

داد خم به ابرو نیاورد. لبخند زد و به گوی جواب می

 روی میز نگاه کرد.

 

 نگاهش به والنتین دوخته شد.

 

ای که از دنیای تو اومده، داره پیشرفت شوالیه»گفت: 

 «کنه.می
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 والنتین دستی روی گوی کریستالش کشید.

 

این رو خودم متوجه شده »آلودی گفت: با لحن خواب

 «بودم.

 

چیزی که متوجه نشدی اینه که »الوینیا سر تکان داد. 

جادوی مادرش گرفته شده ولی جادوی فرانکا سر 

جاشه. چند روز پیش توی اون شب وحشتناک هر دو 

ی اون به عنوان نفرمون فورانش رو احساس کردیم ول

یه جادوگر قدم پیش نذاشته. هیچ کس از این ماجرا 

خبر نداره، البته به جز نوکتورنو و این نگرانم 

 «کنه.می

 

داره خیلی خوب پیشرفت »والنتین به او پیشنهاد داد: 

کنه الوینیا. شاید باید یه چند روز دیگه بهش می

 «فرصت بدی.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی من در ظیفهدوست من، این و»الوینیا جواب داد: 

قبال کشورمه که از وجود چنین موضوعی اطالع 

 «دارم.

 

 والنتین آه زیبا اما دلخور و ناخوشنودی کشید.

 

شد. فکر اومدی خیلی خوب میاگه می»الوینیا گفت: 

های دوستش باال رفت. ی لبگوشه« کنم که اون...می

مثل خودته و خیلی خوب حرف همدیگه رو »

ای صحبتش که رسید، صدایش به اینج« فهمین.می

توی یه وقتی مثل حاال، اون به یه »آرامتر شد. 

 «صحبت نیاز داره.هم

 

 شب#روح_نیمه

 158#پارت_ 

 

 «گردم.برمی»والنتین جواب داد: 
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گفت دانست که اگر والنتین میالوینیا سر تکان داد. می

 گردد.گردد یعنی برمیبرمی

 

گردد چون برمی دانست که اومتأسفانه الوینیا می

 دهد.ها اهمیت میدانست که والنتین به آنمی

 

 «برای همین اومدی به دنیای من؟»والنتین پرسید: 

 

الوینیا نگاهی به دور و بر اتاق تاریک انداخت و سر 

 «کنجکاو بودم.»تکان داد. 

 

از این به بعد یه »آمیزی گفت: والنتین با لحن محبت

شب. اونم نه شبی فهوقت دیگه کنجکاو بشو. نه نص

که یه بدن دوست داشتنی البته به جز بدن خودم دارم 

 «که تختم رو گرم کنه.
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حاال متوجه شدم »الوینیا به والنتین نگاه کرد و گفت: 

 «چرا برگشتی خونه.

 

هیچی رو متوجه نشدی. اون »والنتین سر تکان داد. 

 خوره، ولیفقط یه بدنه. ارزشی نداره. البته به درد می

 «فقط برای همون کار.

 

هیچ کس فقط »الوینیا با دقت بیشتری به او نگاه کرد. 

 «یه بدن نیست والنتین.

 

 «اون هست.»والنتین پوزخندی زد و گفت: 

 

ای رو داری که برات معنای مرد دیگه»الوینیا پرسید: 

 «بیشتری داشته باشه؟

 

بینم که فقط چون آه. می»والنتین آهی کشید و گفت: 

او بودی نصفه شب به دنیای من نیومد. اومدی کنجک
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در مورد زندگی عشقی من هم صحبت کنی. این یعنی 

 «تو نه تنها کنجکاوی که فضول هم هستی.

 

توی دنیای من االن »الوینیا به او یادآوری کرد: 

 «سحره.

 

 «دونم عزیزم.خودم می»والنتین آهی کشید و گفت: 

 

دونم که می»رد: الوینیا بیشتر روی حرفش پافشاری ک

دونم که به سؤالم جواب دونی. این رو هم میمی

 «ندادی.

 

 شب#روح_نیمه

 159#پارت_

 

کنم که وقتی زمانش برسه مردی رو انتخاب می»

شکمم رو با یه دختر باال بیاره. ولی حتی اون موقع 
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هم اون مرد فقط یه جسمه، هرچند اسپرمش هم برام 

ا دقت خیلی زیادی اهمیت داره، پس خیالت راحت، ب

 «کنم.انتخابش می

 

 «آوره.تأسف»الوینیا با محبت گفت: 

 

والنتین ابروهایش را از تعجب باال انداخت و گفت: 

 «خوای توی یه رابطه دست و پات بسته بشه؟می»

 

من یه زندگی رضایت بخش با همراه خودم داشتم. »

 «ولی باید بگم با دیدن فری و فینی، مدی و آپولو...

 

ها برای اون»النتین حرفش را قطع کرد و گفت: و

 «موضوع جادو و سرنوشت بوده.

 

ها جادوی خودشون ی عشقهمه»الوینیا جواب داد: 

نگاهش به سمت در سفر کرد، حرفش « رو دارن.
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حتی عشقی که »حقیقت داشت و اخطارآمیز هم بود. 

 «های موازی نباشه.بین جهان

 

های ممکنه با هدفطور همین»والنتین جواب داد: 

بدی هم ازش استفاده بشه، مثل یه سالح. و این 

 «افته.اتفاقیه که اغلب توی هر دو دنیا می

 

 الوینیا نگاهش را به سمت دوستش برگرداند.

 

کامالً درسته عزیز من. خیلی عجیبه که »زمزمه کرد: 

های اغلب این بحث رو با همدیگه داریم و به نتیجه

این یعنی عشق خیلی فراتر از  رسیم.مختلفی هم می

های ما و زمان و مکانه. که البته شامل ذهن تو ذهن

 «شه.هم می

 

 والنتین منت نگذاشت و جوابش را نداد.
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الوینیا خیلی عاقالنه موضوع صحبت را عوض کرد و 

باید خیلی زود بیای. فقط یه بار به دیدن فرانکا »گفت: 

ا همون اندک شناسمش. ولی برفتم و از قبل هم نمی

شناختی که ازش دارم، باید بگم که خیلی تغییر کرده و 

 «گیره.کنم که همین هم داره جلوش رو میفکر می

 

 شب#روح_نیمه

 160#پارت_

 

دانست که این ماجرا چه حسی والنتین خیلی خوب می

 داشت.

 

دیگه گفتنی نیست که وقتی با دیگران »والنتین گفت: 

دلسوزی به خاطر عذابی که ها نه تنها با هستم اون

کنن که با خوشحالی تحمل کرده در موردش صحبت می

 «کنن.ی درحال رشدی هم ازش یاد میو عالقه
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این همان چیزی بود که والنتین توی گوی 

اش دیده بود. و متوجه شده بو ده با... کریستالی

 خوشحالی امیدوار بود این روند ادامه پیدا کند.

 

 «جا.میام اون»: والنتین جواب داد

 

بعد تازه برای خودش سؤال شد که از کی تا حاال به 

 بست.این چیزی امید می

 

داد یا به آن امید از کی تا حاال به چیزی اهمیت می

 بست.می

 

 ها خیلی ناپسند بودند.چقدر بد. هر دوی این

 

والنتین « بینمت.توی دنیای خودم می»الوینیا گفت: 

 شد، تماشایش کرد.می هم وقتی داشت ناپدید
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رنگش را والنتین با حرکتی آشفته، موهای براق سرخ

اش از صورتش کنار زد و دوباره سر گوی کریستالی

برگشت. یک دستی را بلند کرد و انگشتانش را روی 

آن کشید. گشت و کسی را پیدا کرد که چند روز پیش 

اش شده بود و متوجه شده بود که دخالت کردن متوجه

 مور فرانکا و نوک کافی نیست.در ا

 

 یک نفر دیگر هم بود.

 

جثه داشت کرد، مرد درشتو وقتی تماشایش می

داد. والنتین کارهای پیش از خوابش را انجام می

اش را به هم فشرد و انگشتانش را دوباره روی آرواره

 گوی کشید.

 

 مه ناپدید شد.

 

 داد.پس به کسی دیگر هم اهمیت می
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 شب#روح_نیمه

 161#پارت_

 

 خواست یک کارهایی هم برایش بکند.که میو بدتر این

 

والنتین روسو به ندرت بدون دستمزد برای کسی 

کرد، البته به جز کارهای کوچکی که برای کاری می

 کرد.معدود اطرافیانش می

 

 کرد.قطعاً برای اطرافیان کمی که داشت هر کاری می

 

گوی ذهنش به سمت چیزی که کمی پیش توی 

که توی این دنیا اش دیده بود، برگشت. به اینکریستالی

ی دنیای دیگر خوشحال بود و یک درست به اندازه

بازی که... مرد خوب هم پیدا کرده بود. یک اسباب

 نفس عمیقی کشید... قرار بود خیلی دلپذیر باشد.
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ای به این افسوس که متوجه شده بود این مرد عالقه

 نداشت.های والنتین بازی

 

فقط توی کاری که خودش قصدش را داشت، کارش 

 خوب بود.

 

قصدی که خودش هنوز هم از آن خبری نداشت. و این 

ای که والنتین قصدی که داشت، هیچ ربطی به برنامه

 خواست نداشت.ی خودش میبرای آینده

 

 موج گرمی توی دلش پیچ و تاب خورد.

 

ای که نهوالنتین دوباره آه کشید و فکرهای عاشقا

 خورد را کنار زد.اصالً به شخصیتش نمی

 

 حواسش پرت شده بود.
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 شد.باید دوباره خودش می

 

برای این کار فکرش به سمت مرد برهنه و جوانی 

کشیده شد که توی تخت خوابیده بود و توی تاریکی 

 یکی از آن لبخندهای گربه مانندش را زد.

 

تش را باز خوابش برگشت. کشوی میز کنار تخبه اتاق

کرد و قوطی کبریت بیرون آورد. کبریتی آتش زد و 

 سه شمع روی میز کنار تخت را روش کرد.

 

اش را فوت هایش گرفت و شعلهکبریت را جلوی لب

کرد و زغالش را به زبانش چسباند و جزش را در 

 آورد.

 

 شب#روح_نیمه

 162#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

هایش نشسته بود، چوب با لبخند کوچکی که روی لب

 بریت را روی میز انداخت.ک

 

بعد قوطی کبریت را هم توی کشو انداخت و آن را 

 بست.

 

و بعد والنتین با طمأنینه و با هدفی مشخص به سمت 

 جسمی برگشت که توی تختش خوابیده بود.

*** 

 

 فرانکا

 

های قصر زمستانی پایین رفتم. ولی به به سختی از پله

ا پیچاندن خز هرحال موفق شده بودم. امیدوار بودم ب

 به دور خودم این خشکی و مشقت را پنهان کنم.
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کشید ها چه چیزی انتظارم را میوقتی دیدم پایین پله

 این خشکی بیشتر هم خودش را نشان داد.

 

 به زندان رفته و پدر و مادرم را مالقات کرده بود.

 

 ام کرده بود.طور که گفته بود، همراهینوک همان

 

ای که مال ها و کنار سورتمهیین پلهبه هر حال االن پا

های ملکه بود، نه تنها من نه بلکه یکی از سورتمه

نوک که فینی و فری، سرسی و لهن و کورا و 

نوکتورنوی دنیای خودم ایستاده بودند. حاال این قدر به 

نوکتورنو نزدیک شده بودم که اجازه داشتم تور 

 صدایش بزنم. این را شب پیش که برای شام و

 همراهی ملکه دعوت شده بودم، از من خواسته بود.

 

کار ها اینجا چهی آنمحض رضای خدایان، آخر همه

 کردند؟می
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 نه.

 

 نه.

 

 برایم اهمیت نداشت.

 

آن طور که تخمین زده بودم با پیامی که برادرم 

اند، اش راه افتادهفرستاده بود و گفته بود که از خانه

 رسید.جا میاش به آنهباید فردا به همراه خانواد

 

 شب#روح_نیمه
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های از آن اتفاق نه روز گذشته بود. با وجود مراقبت

طبیب و جوزت باز هم کمرم درد داشت، ولی از حالت 

 کرد.تر داشت بهبود پیدا میعادی خیلی سریع
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نوک و دیگران توی این مدت دست از رفتار دوستانه 

ند. در واقع هرچه حالم شان برنداشته بودو شیرین

تر تر و صمیمانهها هم دوستانهشد، رفتار آنبهتر می

 شد.می

 

 این موضوع برای من اهمیتی نداشت.

 

خواستم برای آخرین بار پدر و مادرم را ببینم و می

خواستم برادرم را چیز را پشت سر بگذارم. میهمه

ی ای که براببینم و بعد از آن، من، جوزت و هر ندیمه

کرد، روی دریای سبز سفر مان انتخاب میهمراهی

کردیم. این ماجرای پیدا کردن یک ندیمه دیگر هم می

یکی از آن موضوعاتی بود که جوزت با تمام توان و 

 کرد.خوشحالی رویش کار می

 

ی بعدش و بنابراین هر اتفاقی که در این لحظه و لحظه

 ردم.کافتاد را تحمل میی بعدترش برای میلحظه
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 رفتم.تا وقتی که از اینجا می

 

شاید دیگران داشتند برای رفتن به شهر آماده 

 شدند. دو سورتمه سلطنتی و چند اسب آنجا بود.می

 

 احتماالً موضوع همین بود.

 

ولی از آنجایی که به دالیل نامعلومی آن طور دوستانه 

کردند همان کردند و تو را هم وادار میبرخورد می

در پیش بگیری. االن هم انگار ایستاده بودند  رفتار را

 تا نزدیک شدن من و نوک به همدیگر را ببینند.

 

ها شد و جای ی پایین آمدن من از پلهنوک که متوجه

تعجب نداشت که حرفش با تور و کورا را قطع کرد و 

 باال و پیش من آمد. دوان از پلهدوان
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صورتش حالتی « عسل؟چطوره شیرینحالت »پرسید: 

نگران بود و دستش دست من را به اسارت گرفته بود. 

هایم که بتوانم دست را پس بکشم، انگشتپیش از این

را روی قسمت داخلی آرنجش گذاشت، من را کشید و 

به خودش نزدیکتر کرد و انگشتانش را طوری دور 

م کرد از هایم پیچید که نتوانم فرار کنم. بعد کمکانگشت

 ها پایین بروم.پله

 

پله قدر خوب هستم که از یه راهاون»جواب دادم: 

 «خودم تنهایی بیام پایین.

 

گیرم که این طور در نظر می»با صدای آرامی گفت: 

 «حالت خوبه.
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از همان اول متوجه شده بودم که نوک از هر حرفی 

کرد که خودش دوست زدم همان برداشتی را میکه می

 داشت.

 

 در نتیجه در جوابش فقط آه کشیدم.

 

جایی که کورا نوک ما را کنار سورتمه برد، یعنی همان

و تور ایستاده بودند. متوجه شدم که فری حرفش را با 

فینی، سرسی و لهن قطع کرد و قطع کرد و به سمت 

 ما آمد.

 

کنار سورتمه ایستادیم و فری هم آمد و پیش ما 

 ایستاد.

 

که نوک از خودش نشان داده بود،  ایبا همان نگرانی

 سرش را پایین آورد و به من نگاه کرد.
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خوای این کار رو بکنی مطمئنی که می»پرسید: 

 «فرانکا؟

 

 «کامالً.»جواب دادم: 

 

ای که سرش را یک بار تکان بدهد، لحظهپیش از این

ما هم باهات »به دقت من را از نظر گذراند. گفت: 

 «ای بیفته.کنندهراحتمیایم. ممکنه اتفاق نا

 

با این حرفش بدنم ناگهان از جا پرید، با وجود بهبود 

زیادی که پیدا کرده بودم، باز هم سوزش خفیفی از 

 درد را حس کردم.

 

 شب#روح_نیمه

 165#پارت_

 

 «بخشید؟من... می»پرسیدم: 
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فری با غرور سرش را به سمت همراهانش تکان داد. 

داشتند به سمت ما  سرسی، لهن و فینی هم حاال

همه باهات میایم. شاید »آمدند. بعد تکرار کرد: می

 «ای بیفته.کنندهاتفاق ناراحت

 

 ی عزیز.الهه

 

 خواستند با من به زندان بیایند.می

 

 ولی...

 

 آخر چرا؟

 

 «لزومی نداره.»سریع گفتم: 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

یه خواهر هوای خواهرش رو داره و »کورا گفت: 

 «خواهر رو داره.شوهر خواهر هم هوای اون 

 

مطمئن باشین که اصالً قصد »به او نگاه کردم. 

احترامی ندارم شاهدخت، ولی ما خواهر هم بی

 «نیستیم.

 

 «خیلی هم هستیم.»جواب داد: 

 

حس کردم که ابروهایم در هم گره خورد. « ولی...»

منظورتون اینه که دوقلوی من توی دنیای شما، »

 «خواهرتونه؟

 

را شنیدم و وقتی کورا هم با لبخند ی نوک صدای خنده

خندهای دیگران را هم داد، لبخندها و نیشجوابم را می

مون گم همهدل. دارم مینه جون»در اطرافم دیدم. 

ی دخترها با هم خواهرن. از نظر ایم و همهضعیفه

 «مون هوای همدیگه رو داریم.خونی نه. ولی همه
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از چقدر عجیب او هم از با وجود جنسیتش 

 کرد.استفاده می« ضعیفه»و « دلجون»های اصطالح

 

 کننده بود.دیوانه

 

 ها هوای همدیگر را داشته باشند؟که زنو این

 

 کننده نبود ولی غیرواقعی و فریبنده بود.دیوانه

 

کم ها یا دستدانستم، بیشتر زنتا آنجایی که من می

 ی من هوای همدیگر را نداشتند. در بینهای طبقهزن

ای نداشتم چون از من های معمولی هم تجربهزن

 شد.تر بودند و کسر شأنم میپایین

 

شناختم، مردهای همدیگر را فریب هایی که میزن

ای در مورد لباس، مدل های ظالمانهدادند و حرفمی
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گفتند. مو، اضافه وزن یا کمبودش به همدیگر می

ی هناگفته نماند که از هر چیزی که ممکن بود نقط

ضعف یا چیز غیرجذابی تلقی شود هم استفاده 

کردند تا عیش زن مزبور را منقض کنند. یا حتی می

ممکن بود به آن چیز هم پر و بال بدهند تا بدتر به نظر 

برسد. بیشتر هم به خاطر حسادت یا تنفر بود. یک 

چیزی مثل صدای آن زن، یا ماهر نبودنش در رقص و 

ی نادرستش را دستمایهی صحبت کردن یا حتی نحوه

 کردند.تمسخرهایشان می

 

 شب#روح_نیمه
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شان داشته باشم ای بهها کارهایی نبودند که عالقهاین

که کار ها لذت ببرم. آن هم نه به خاطر اینیا از آن

 راحتی بودند، نه.
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که اگر یک زن با مردی در ارتباط باشد، به خاطر این

ین است که به آن مرد نظر داشته ترین کار دنیا اپست

باشی. و شکستن دل کسی به خاطر کارهایی که در 

بخش نیست. رسماً کار کنترلش نیستند اصالً لذت

 ای بود.شریرانه

 

هایی زندگی کرده بودم که کل عمرشان ولی من با زن

همین کارها را کرده بودند. جوزت هم تا حدودی از 

ی داشتند، یک چیزهایی ها که چنین رفتارهای آنندیمه

 یاد گرفته بود.

 

که ممکن بود یک جور ناراحتی سه زن فقط برای این

توانستند هر پیش بیاید، صبح آن روزشان را که می

کاری که دوست داشتند، انجام بدهند تعطیل کرده بودند 

 تا همراهم به آن زندان کوفتی بیایند؟

 

 به حق چیزهای ندیده و نشنیده!

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

واقعاً نیاز نیست. زمان کوتاهی »دم: پافشاری کر

 «مونم.جا میاون

 

 «نیاز هست.»سرسی مداخله کرد: 

 

 «قطعاً نیازه.»فینی موافقت کرد: 

 

 کردم.این کارهایشان را درک نمی

 

به هر حال این بحث داشت وضعیتی که دوست داشتم 

کرد. در هرچه زودتر به پایان برسد را کشدارتر می

رفتم، شدم، به زندان میورتمه مینتیجه باید سوار س

 گشتم.کردم و به قصر برمیپدر و مادرم را مالقات می

 

هر طور »بنابراین تسلیم شدم و زمزمه کردم: 

خودم را نوک کنار کشیدم و به سمت « مایلین.

 سورتمه برگشتم.
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حرکتی را در اطرافم حس کردم. نوک دست دراز کرد 

ی بدون سقف را برایم باز کرد. ورتمهو در س

طور دستش را روی پهلویم حس کردم که من را همین

توانستم سوار داشته بود. انگار خودم نمیمتعادل نگه

ی نکبتی بشوم. یعنی همان کاری که از این سورتمه

وقتی راه افتاده بودم، خودم به تنهایی انجامش 

 دادم.می

 

ه هم فشردم. سعی کردم هایم را از عصبانیت بدندان

قدر محکم گرفته بود لمس دستش را نادیده بگیرم. آن

های گرمی که پوشیده که حتی از روی شنل خز و لباس

توانستم احساسش کنم. سپس سر جایم بودم هم می

 نشستم.
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نوک هم کنارم نشست و کورا سوار سورتمه شد و 

 کنار او نشست.

 

بینم بقیه چه شدند به خودم زحمت ندادم که برگردم و ب

و کجا رفتند. فقط پتویی که برای روی پاهایمان بود، 

برداشتم و روی پاهایم انداختم. بلند و بزرگ بود و 

وقتی من این کار را کردم، نوک هم آن را روی پاهای 

خودش کشید و تنظیم کرد و کورا هم مشغول همین کار 

 شد.

 

رتمه هر سه مثل رفقای گرمابه و گلستان هم توی سو

دار بود. نوک دستش را دراز کرد و چپیده بودیم. خنده

 افسار جلوی دستش را گرفت.

 

به چهار اسبی که به سورتمه بسته شده بودند، نگاه 

 کردم.

 

 حتی برای سفرهای طوالنی هم دو اسب کافی بود.
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چهار اسب برای یک گردش توی شهری دیگر 

 مضحک بود.

 

 شی.که از خاندان سلطنتی بامگر این

 

 شب#روح_نیمه
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جایی که کورا عضوی از یک خاندان سلطنتی و از آن

 آمد.روی نمیبود، به نظرم زیاده

 

چیزی که غافلگیرم کرد این بود که نوک توی سورتمه 

ی که بقیهنشسته بود و افسار را گرفته بود. درحالی

 مردها سوار اسب شده بودند.

 

 «کنی؟سواری نمی»به طرفش برگشتم و پرسیدم: 
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نچی کرد و افسار را تکان داد، سورتمه شنیدم که نچ

 را به راه انداخت و بعد برگشت و نگاهم کرد.

 

 «سواری؟»پرسید: 

 

 «شی؟سوار یه اسب نمی»توضیح دادم: 

 

کنن جون ها نمیتوی دنیای من از این سواری»گفت: 

کنم ولی سوار یه اسب دل. با این حال سواری می

 «شم. موتور هاگ دارم. یه هارلیه.نمی

 

 کورا پرید وسط مزخرفات نوک و گفت:

 

 «یه هارلی داری؟»
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 «آره.»نوک به آن سمتش نگاه کرد. 

 

وای. چه باحال کاش قبل از اینکه »کورا گفت: 

 «کردم.کردم باهات یه سواری میدنیامون رو ترک می

 

خیلی توی سیاتل فرصتش رو نداشتم ولی »نوک گفت: 

 «واورلئان فرق داره. البته امیدوارم.نی

 

شان را شنیدم ولی هنوز درگیر اول صحبتشان صحبت

 «شی؟* سوار یه خوک می»بودم. 

 

ای ساکت توجه نوک و کورا به من جلب شد و لحظه

 ماندن و بعد ناگهان از خنده منفجر شدند.

 

 خب.

 

 ادبانه.چقدر بی
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 نگاهم را به پیش رو دوختم.

 

هایش که قطعاً به من بودند، از بین خنده نوک با محبت

 گفت:  

 

------------------------------------- 

 

*Hawg  موتور هاگ اسمش از روی یک خوک یا :

 گراز وحشی گرفته شده. م
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دار خندیم شیرین عسل. ولی حرفت خندهبه تو نمی»

صحبت  هابود. ما داریم در مورد موتورسیکلت

کنن که بهش هایی حرکت میها روی چرخکنیم. اینمی
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گن تایر. هیچ حیوونی برای کشیدنشون نیاز نیست. می

های کنن. بیشتر این وسیلهخیلی هم سریعتر حرکت می

ها نه. یکی از نقلیه سربسته هستن ولی موتورسیکلت

دن های موتورسیکلتی که اکثر ترجیحش میمارک

رو خریدم. دوتا چرخ داره، خزی  هارلیه. خودم همین

در کار نیست و خبری از سقف و دیوار نیست و هوای 

خوره. یه جورایی شبیه اسب سوارشون آزاد بهت می

ها با قدرت موتورهاشون که اونشی. فقط اینمی

 «کنن.حرکت می

 

ای برایم اهمیت نداشت، گفتم: طوری که انگار ذره

 «جالبه.»

 

 ود.ولی خب واقعاً جالب ب

 

هایی بودند که برای حرکت ها چه جور ماشیناین

نیازی به حیوان نداشتند؟ غیرقابل پذیرش و خیالی 
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چیزی که اولین رسیدند، درست مثل همانبهن ظر می

 بار صحبت کردنمان با... تلفنش نشان داده بود.

 

 با این حال حقیقت داشت.

 

 چندین بار تا به حال فکر کرده بودم که ای کاش آن

گرفتم و جادویش را دستگاهش را توی دستم می

 کردم.امتحان می

 

 ای که بدون حیوان و با سوخت بنزینهای نقلیهوسیله

شد و خواست فرصت میکردند، واقعاً دلم میحرکت می

 دیدم.ها را میآن

 

که توجهی به حال و نوک مثل همیشه بدون این

ه داد: ام داشته باشد، به توضیح دادنش ادامروحیه

تونستی به کنی. اگه میست که درکش نمیبامزه»

شدی چی دنیای من بری، اون وقت قشنگ متوجه می

 «به چیه.
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اصالً به او نگفتم که چقدر دوست داشتم به دنیای او 

گفت چطور کار هایی که میبروم و ببینم این وسیله

 کردند.می

 

 شب#روح_نیمه
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دیدن به کسی که در مورد این را هم نگفتم که خن

هایی که تحت کنترل خودش نبود، چیزی به علت

 اطالعات نداشت، اصالً بامزه نبود.

 

ها و ها، خانهی ساختمانکه متوجهفقط بدون این

گذشتیم، به پهلوی مردمی باشم که از کنارشان می

ی حرکت سورتمه نگاه کردم. به سختی هم متوجه

هایی که طور سم اسبی پشت سرمان و همینسورتمه

 شد، بودم.به زمین کوبیده می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

های زیادی بودم که ی نگاهولی به شکل مبهمی متوجه

 کردند.حین رد شدن تماشایمان می

 

به هر حال در حضور یک پادشاه، ملکه، یک 

شاهدخت و شاهدخت فینی و درکار بودیم. ولی حتی 

ی اگر دکس لهن به تنهایی و با آن قد و قواره

شتش، موهای بلند، ریش تیره، صورت خشن و در

اش از خز هم به های عجیب و غریب دوخته شدهلباس

ایستادند و نگاهمان آمد، همه میهمراهمان می

 کردند.می

 

سواری کردنش را خواست اسبراستش من هم دلم می

تماشا کنم. مطمئن بودم که سوارکار خیلی خوبی بود. 

اش خواستم سوارید که میهرچند تنها به این دلیل نبو

اش دیدنی را ببینم. قطعاً با این ظاهر خشن سواری

 بود.
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من را از فکر و خیال دکس « حق داری.»نوک گفت: 

بیرون و کشید و حس کردم که دستش به دور کمرم 

پیچیده شد. بنابراین سریع سرم را برگرداندم و دوباره 

د. به او نگاه کردم. حالت صورتش پشیمان شده بو

اصالً خوب نبود که این طوری زدیم زیر خنده. تو که »

دونستی. و چیزهای خیلی زیادی هم توی دنیای تو نمی

دونم. من هم اگه یه هست که من چیزی ازشون نمی

چیز بامزه بگم و تو توی روم بزنی زیر خنده و بهم 

 بخندی، منم حتماً خوشم نمیاد.

 

 شب#روح_نیمه
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آره اصالً باحال »ای گفت: عذرخواهانه کورا با لحن

 خوام.نبود فرانکا. واقعاً عذر می

 

دانستم چه برخوردی باید از خودم نشان بدهم. به نمی

هایی که یک خدمتکار به خاطر اشتباهش از جز وقت
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کردم کسی دیگر از ن کرد، فکر نمیمن عذرخواهی می

 که کاریعذرخواهی کند. مخصوصاً نه به خاطر این

کننده انجام داده باشند. قطعاً هم اشتباه یا ناراحت

کردم که به این کارشان اعتراف کنند فکرش را هم نمی

 ام را جبران کنند.و بخواهند به شکل کالمی ناراحتی

 

ی سر االن اصالً حوصله« راهی؟روبه»نوک پرسید: 

زدنش مثل ی عجیب حرفو کله زدن با این نحوه

ی ی گه یا لعنت یا کلی کلمهههایی که از کلموقت

کرد را نداشت. به عبارتی این ربط دیگر استفاده میبی

کرد ولی به نظر کلمات را بارها و بارها استفاده می

 رسید که هر بار معنای متفاوتی دارند.می

 

کردیم ولی باز هم حس به یک زبان صحبت می

 ای ازاست و فقط ذرهکردم که زبان کشوری بیگانهمی

کردم. و مجبور بودم که با فحوای کالمشان را درک می

معنای حرفش را رمزگشایی  ترین کلمات جملهساده

 کنم.
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توانستم گذشته از کلماتی که به کار برده بود، فقط می

ام از بین رفته است این طور فرض کنم که آیا ناراحتی

 یا نه.

 

 از بین نرفته بود ولی اهمیتی هم نداشت.

 

 «بله نوک. خوبم.»گفتم:  به دروغ

 

طور که توی هایش باال رفت و همانگوشه لب

اصالً هم »کرد، زیرلب گفت: هایم نگاه میچشم

 «نیستی.

 

 رو نگاه کردم.دوباره به روبه
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هایم نزدیک شود های نوک به گوشاین باعث شد لب

ا روی جهایش همانپردازی کردم که لبو من خیال

پوستم بنشیند و لرزی را که سرد نباشد به ستون 

 «بامزه هم هستی.»فقراتم بفرستد. گفت: 

 

هایش قرار داشتند، با توجه به جایی که لب

هایم را در توانست صورتم را ببیند. بنابراین چشمنمی

 کاسه چرخاندم.

 

 حس کردم که خودش را عقب کشید.

 

تی که توی راه به این نتیجه رسیدم که سکوت در مد

طور در راه برگشت، بهترین راهکار بودیم و همین

 است.
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 با این حال تصمیم اشتباهی بود.

 

هدف با هم صحبت طور بیچون نوک و کورا همین

کردند، چند باری هم سعی کردند من را هم به بحث می

ادبی که بیخودشان وارد کنند. که من هم برای این

ای جوابشان را کلمهتک نکرده باشم خیلی کوتاه و

ها دست از سرم برداشتند و دادم. آخرش هم آنمی

 گذاشتند به حال خودم و توی فکر باشم.

 

ولی توی ذهن و فکر خودم بودن خیلی خوب نبود. 

 مخصوصاً در این نه روز گذشته.

 

کردم خواستم با خودم صادق باشم، اعتراف میاگر می

ها ه هر کدام از آنها بودن، یعنی همراکه همراه آن

داشتنی بود. البته صادق بودن هم بودن خیلی دوست

ای به ی گذشته عالقهچیزی بود که در این یک هفته

شد از فکر و ها باعث میآن نداشتم. همراهی با آن

های خودم بیرون بیایم و من را از مالیخولیایی خیال
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ی کننده دربارهشدن، شرم کشیدن و فکرهای مضطرب

که چه اتفاقی برایم افتاده بود و چه بالهایی ممکن این

 داد.به سرم بیاید، نجات می

 

 شب#روح_نیمه
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طور که سوار بر سورتمه به زندان ولی حاال همان

شدیم، به این فکر افتادم که نزدیک و نزدیکتر می

اصالً چرا از اول خواسته بودم به دیدن پدر و مادرم 

دانستم زندان کجا بود، بنابراین اصالً بروم. اصالً نمی

ایم. بنابراین از شده جا نزدیکدانستم چقدر به آننمی

کردم کردیم، فکر میجایی که داشتیم حرکت میآن

 شویم.طبیعتاً داریم نزدیکتر می

 

بله، من اینجا بودم. درحال بهبود، ایستاده و آزاد. 

ان را از شها هم آنجا بودند، محبوس، حق و حقوقآن

دست داده بودند و جادوی مادرم هم از او گرفته شده 
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شان هم امیدوارم که و خودبینی انتهابود. آن غرور بی

 روز نیست و نابود شودد.روزبه

 

 آوردم؟ولی با این مالقات چه چیزی به دست می

 

شد چه چیزی را از دست و از آن گذشته، باعث می

 بدهم؟

 

طور بود. ند. همیشه همینها روی من قدرت داشتآن

مجبور نبودم که این را اعتراف کنم. این حقیقتی بود 

رس شده بودم، با آن زندگی که همیشه از وقتی عقل

کردم. سایه این قدرتشان چه دور بودم و چه می

نزدیک، چه کوچک بودم و چه بزرگ، همیشه روی 

 کرد.سرم سنگینی می

 

 داد؟میآیا زندانی بودنشان چیزی را تغییر 
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شد بیش از پیش ها باعث نمیرو شدنم با آنآیا روبه

 برایم شرمندگی به بار بیاید؟

 

کرد که از در طول راه و وقتی که نوک داشت کمکم می

سورتمه پیاده بشوم تا با هم به سمت در جلویی زندان 

برویم، این فکری بود که داشت ذهنم را مثل خوره 

 خورد.می

 

 شب#روح_نیمه

 174ت_#پار

 

که فینی بازوی دیگرش را گرفته بود، در فری درحالی

ها وارد شدند و سرسی و لهن هم پشت را باز کرد. آن

سرشان رفتند و بعد هم نوک و من داخل رفتیم و پشت 

 سرمان هم تور و کورا آمدند.
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ای که از در گذشتیم، فری داشت با کسی صحبت لحظه

مانده باشد. مرد رسید آنجا فرکرد که به نظر میمی

های شهر را به تن داشت. لباس فرم نگهبان

ای و های قهوهای، جورابهای چرم قهوهشلوارک

ای و یک پلیور بلند قهوههای ساقضخیم پشمی، پوتین

رسید با ای ضخیم که خیلی گرم به نظر میقهوه

 هایش.های قرمز تیره روی شانهسردوشی

 

م، نگاه هر دو مرد به ای که نوک و من وارد شدیلحظه

 سمت من برگشت.

 

خواست برگردم و پا به ای دلم میبه شکل غیرمنتظره

که جلوی خودم را بگیرم، خودم فرار بگذارم. برای این

 را محکم گرفتم.

 

 نوک این کارم را حس کرد.

 

 «فرانی؟»با صدای آرام صدایم زد: 
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خوب به نظر »نگاهم سریع به سمتش برگشت. 

 «رسم؟می

 

وقت این کارم هم یکی از آن کارهایی بود که هیچ

اش کرده دادم ولی در این نه روز تجربهانجامش نمی

 بودم.

 

 پرسیدم.وقت چنین سوالی از کسی نمیهرگز هیچ

 

ام به نظر دانستم که کامالً مثل همیشهاز ته قلبم می

رسیدم. جوزت از این موضوع مطمئن شده بود. با می

رفتیم کمی بیشتر تالش داشتیم می توجه به جایی که

کرده بود. موهایم را به شکل زیبایی مدل داده بود و از 

 جواهرات زیبایی هم استفاده کرده بود.

 

 شب#روح_نیمه
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 175#پارت_

 

برای لباسم هم همین شیوه را در پیش گرفته بود. حاال 

پیراهنی شرابی رنگ، اندامم را به زیبایی در حصار 

ای از ی مربعی شکلش هم فقط ذرهیقه خود گرفته بود،

داد و بافت زیبایی که روی هایم را نشان میباالی سینه

کمر و باسنم قرارداشت هم این محدوده را ظریف و 

 داد.زیبا نشان می

 

ترین شنلم را کنندهترین و خیرهقیمتطور گرانهمین

هایی که کالهش را هم انتخاب کرده بود. وقت

ای بلند داشت که نه یقاً مثل حاال، یقهگذاشتم، دقنمی

 پوشاند.های را هم میتنها گردن که تا گوش

 

 دانستم.ها را میی اینهمه

 

 دانستم.ولی انگار نمی
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و وقت که این سؤال را از نوک پرسیدم، واکنش 

 عجیبی نشان داد.

 

حاال صورتش مالیم و مهربان شد. کامل به طرفم 

هم رو در رو و نزدیک به هم برگشت و حاال کامالً با 

اش را پایین آورد و صورتش را به من بودیم. چانه

نزدیک کرد و تمام این مدت هم چشم از من برنداشته 

 بود.

 

هات به زیبا شدی فرانکا. همیشه زیبا هستی. گونه»

زنن چون هات برق میخاطر سرما سرخ شدن، چشم

تر به دیگه دردت کم شده، از دیروز و روز قبلش زیبا

دستش « رسی و من خیلی از این خوشم میاد.نظر می

هایش قرار هایم که روی تای انگشتبه دور انگشت

هایش به شکل ی لبداشت، پیچیده شد و گوشه

 «چیزت عالیه.همه»بخشی باال رفت. اطمینان
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 شنیدم ولی انگار نشنیده بودمشان.هایش را میحرف

 

هایش را متوجه شده و این هم اصالً مهم نبود که حرف

 بودم یا نه.

 

 شب#روح_نیمه

 176#پارت_

 

تونی بگی که هنوزم درد دارم؟ وقتی حرکت می»

یا »ای برای ادامه دادن تردید کردم. لحظه« کنم...می

روی پاهایم بلند شدم و ادامه دادم: « وقتی ایستادم؟

 «تونی همچین چیزی بگی؟اصالً می»

 

شه چنین ل. ابداً نمینه جون د»از ته قلبش گفت: 

چیزی گفت. هر روز که به وضعیت قبل و حالت فکر 

ترین زنی رسم که تو قویکنم فقط به این نتیجه میمی

 «هستی که تا حاال دیدم.
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دستم باال رفت و از روی پلیورش به بازوی او چنگ 

ی انداخت. ولی در آن وضعیتی که بودم اصالً متوجه

 می نبودم.ی زیر پلیور پشسفتی عضله

 

گی ها رو فقط برای این نمیتو که این»پافشاری کردم: 

 «که من رو آروم کنی، مگه نه؟

 

ش ابداً. حقیقته. به خدا قسم که همه»سری تکان داد. 

 «حقیقته فرانی.

 

جایی که بودم ایستادم، تا جایی که ممکن درست همان

بود به نوک ایستاده بودم و بازویش را گرفته بودم. 

سرم به سمت جایی برگرداندم که فری هنوز آنجا  ولی

 بود و پشت سرش گذرگاهی تیره و تاریک قرار داشت.
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بازوی آزاد نوک آرام به دور کمرم پیچیده شد و 

اگه »ام را به خودش جلب کرد و با جدیت گفت: توجه

جا کنی، ما همینداری دوباره به تصمیمت فکر می

 «هستیم.

 

 م.هایش خیره شدتوی چشم

 

شان آمده بودند. با وجود این سرما باز هم آمده همه

 بودند تا اینجا کنار من باشند.

 

 تا به خاطر من اینجا و در کنارم باشند.

 

جا بود. نزدیکم بود، نگهم داشته نوک هم درست همان

 داد.بود و به من اطمینان خاطر می

 

 شب#روح_نیمه

 177#پارت_
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 گذاشت.نها نمیوقت تاز نظر خودش من را هیچ

 

من هم حتماً یک فرانکا درکار جدید شده بودم چون 

 شناختم.کردم و نمیدیگر خودم را درک نمی

 

کردم این بود فهمیدم و درکش میچیزی که کامالً می

 که باید این کار را انجام بدهم.

 

 ولی این بار به خاطر برادرم نبود.

 

 به خاطر خودم بود.

 

د و من دوباره حواسم را جمع نوک به حرفش ادامه دا

اگه بخوای این کار رو بکنی، ما کنارت »کردم: 

هستیم. این فصل آخره فرانی. پایان اون کتابه. پایان 

ست. نقطه. تمومش کردی. این کار رو که اون دوره
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دی که نتونستن تو رو در هم بکنی، بهشون نشون می

 وقت تو رو در هم نشکستن عزیزها هیچبشکنن. اون

 «ری.ذاری میبندی و میدلم. این کتاب رو می

 

تک تک کلماتی که با آن صدای قوی، بم، خشن ولی 

پر محبت گفته شد را شنیدم و انگار که توی گوشت، 

ی ها و درونم  نفوذ کردند. همهماهیچه، قلب، ریه

ها باعث شد کمر مجروحم را صاف کنم و سرم را این

 باال بگیرم.

 

 توانسته بودند من را در هم بشکنند.وقت نها هیچآن

 

 آزاد بودم. هم خودم و هم برادرم امنیت داشتیم.

 

انگیزی بودند که جا توی آن تاریکی ماللها هم آنو آن

 کردند.ی عمرشان را در آن سر میباید باقیمانده
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 «گی نوک.درست می»با لحن محکمی گفتم: 

 

که درست معلومه »با یک نیش باز و پت و پهن گفت: 

 «کم.می

 

 «م.آماده»هایم را صاف کردم و گفتم: شانه

 

 شب#روح_نیمه

 178#پارت_

 

حرفش را با لحن خرناس مانندی گفت و « همینه.»

پس »تر کرد. صورتش را پایین آورد و به من نزدیک

 «بیا بریم انجامش بدیم.

 

سر تکان دادم. نوک این حرکتم را دید، دستش را از 

شت و ما را به سمت فری، فینی و دور کمرم بردا

کرد هم آن دستم نگهبان برگرداند. وقتی این کار را می
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را که روی آرنجش بود را بلند کرد و یک سمت 

 اش گذاشت.سینه

 

 «ی رفتنه.آماده»به فری گفت: 

 

که برگردد و به من نگاه کند، به نوک فری قبل از این

 که این حرف را زده بود، نگاه کرد.

 

چیزی گفت که اگر نوک من را نگه نداشته بود، سپس 

 شدم.رفتم و پشت سرش پنهان میمی

 

که یه برای اولین بار توی عمرم باعث شدی به این»

 «درکار هستم افتخار کنم.

 

ی کوچکی به گوشم رسید و حس کردم که باید سرفه

صدای کورا باشد که سمت چپم و نزدیک به من 
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که انگار داشت جلوی  ایستاده بود. صدا طوری بود

 گرفت.هق کردنش را میهق

 

چنان بزرگ فینی را ببینم که به توانستم لبخندن آنمی

 شد صورتش درد بگیرد.نظرم باعث می

 

های فری دلم نگاهم را از صورت فینی برداشتم. حرف

را گرم کرده بود و انگار اضطراب به کل از وجودم 

 ا درست دیدم.رخت بربسته بود و تازه دور و برم ر

 

 شب#روح_نیمه

 179#پارت_

 

دیدم که آن ساختمان از چوب نه بلکه از سنگی سرد و 

هایی آهنی هم داشت که به مات ساخته شده بود. نرده

اش گذاشته شده بود. اتاقی که توی آن عنوان دروازه

بودیم، چند صندلی چوبی داشت که کنار دیوار به صف 
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که بنشینی و کمی ای اینچیده شده بودند ولی اصالً بر

استراحت کنی مناسب نبودند. در کنجی از اتاق هم یک 

های فرم نگهبان میزی قرار داشت که دو مرد با لباس

بودند و حواسشان به ما و اتاق  شهر پشت آن نشسته

هایی روی دیوار جا هم حلقهکوچک بود. اینجا و آن

زان هایشان زنجیر و دستبند آوینصب بود. از بعضی

ها به که زندانیبود. مشخص بود که قبل از این

ها بسته هایشان منتقل شوند، به این حلقهسلول

 شدند.می

 

که احتمال داشت پدر و مادرم هم به این حتی فکر این

ها بسته شده باشند، باعث شد حس شادی حلقه

ای از گلویم باال بیاید و من به خاطر این حسم شرورانه

 م.احساس شرم کرد

 

کرد به سمت نگهبانی که فری داشت با او صحبت می

ی بزرگی که پر از کلید بود را در آهنی رفت و حلقه

 جیلینگ جیلینگ صدا داد.
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یک کلید پیدا کرد، در را باز کرد و من و نوک که به 

دنبال او و فینی و فری از چارچوب در گذشتیم، بقیه 

 مان آمدند.هم به دنبال

 

در دو نگهبان دیر هم داشت که اولین بخش پشت 

کدام در  های شهر را به تن داشتند. هرلباس نگهبان

فضای پشت میزی نشسته بودند. دیوار پشت میزها هم 

بندی شده بود. در یک سمتش هم کشوهایی کامالً قفسه

ها را توی رسید پروندهقرار داشت که به نظر می

به خودش نگه داشته بود و سمت دیگر هم با توجه 

رسید های محکمی که داشت، به نظر میقفل و بست

 شدند.داری میها نگهجایی باشد که سالح

 

 شب#روح_نیمه
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به ما نگاه کردند و بالفاصله بلند شدند و ایستادند. اول 

های خود گذاشتند. این سالمی شان را زیر چانهمشت

ه شکل شد، بعد کمرشان را ببود که به درکار داده می

شان فینی ادای ی یخیمتفاوتی خم کردند و به شاهزاده

 احترام کردند.

 

شد و وارد وقتی گروه ما از کنار میزهایشان رد می

شد، با احترام سر جای ها میراهروی پهن پشت آن

خود ایستادند. توی این محیط در دو سمت راهرو یک 

 ردیف سلول قرار داشت.

 

 خالی بود. دو جفت سلول چپ و راست اول

 

توی سلول سومی از سمت چپ مردی زندانی بود که 

انگار از مستی خوابش برده بود. حینی که از کنارش 

گذشتیم هم بوی ناخوشایندی از اون به مشام می

 کرد.رسید که این حدسم را تأیید میمی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دو جفت سلول دیگر بعدی هم خالی بود. که تا حدودی 

فینگارد شهر کوچکی به نظرم غافلگیرکننده بود. 

نبود. مطمئناً باید متخلفانی خیلی بیشتر از این داشته 

 باشد.

 

فقط یک سلول دیگر بود که توی آن هم مردی حضور 

های بدی پوشیده بود و به نظر داشت که لباس

هایش ها درست و حسابی به دندانرسید سالمی

جایی که از روی تختش رسیدگی نکرده بود. از آن

حسابی برای ما باز کرده بود، به وضوح نیشش را 

رسید که یک توانستیم این را ببینیم. به نظر میمی

رسیدگی درست و حسابی هم به موهایش نشده بود، 

چون بلند و به هم چسبیده بودند ولی یک سمت 

 موهایش هم انگار با چاقو کوتاه شده بود.

 

 آن هم با یک چاقوی کند.

 

 شب#روح_نیمه
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 181#پارت_

 

که گذشتیم، پیش از اینطور که از راهرو میهمین

مجدد به پشت سر فری و فینی چشم بدوزم، چند 

 ای با کنجکاوی به مرد نگاه کردم.لحظه

 

شدیم هشداری وقتی به سلول پدر و مادرم نزدیک می

گفتم و فری هم بود که این هشدار را به من داد. 

 اش به من نگاه کرد.برگشت و از روی شانه

 

های او هم باال رفت. ی لبام را باال گرفتم و گوشهچانه

 سر برگرداند و به سمت راستش نگاه کرد.

 

 من هم به سمت راست نگاه کردم.

 

 نوک من را کشید و به خودش نزدیکتر کرد.
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مادرم توی آن سلول دراز کشیده بود، شکوهش را از 

دست داده بود. دیگر یک پیراهن زیبا از جنس پشم 

ی لطیف، آنغوره یا کشمیر بدن هنوز جوانش را در بره

حصار خود نگرفته بود. حاال یک پیراهن بلند کرباسی 

های بلند به تن داشت که کمرش با زمخت با آستین

چیزی شبیه به طناب بسته شده بود. مشخص بود که 

هایی چرمی هایش ضخیم و زبر بودند و پوتینجوراب

 بلندی بهم به پا داشت.

 

که دید بلند شد و نشست. موهای درخشانش که  ما را

ای در بین خود ی زیبای نقرهحاال فقط چند رشته

داشتند، گیس شده و با چیزی که شبیه یک تکه 

رسید، بسته شده و روی یک ی کثیف به نظر میپارچه

 اش انداخته شده بود.شانه

 

 «دخترم.»نگاهش را به من دوخت و نجوا کرد: 

 

 چیزی نگفتم.
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استش با دیدنش هیچ احساسی به من دست نداده ر

 بود.

 

 چقدر عجیب.

 

 شب#روح_نیمه
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فری ما را از سلول او هم گذراند ولی بین دیوار سلول 

او سلول بغلی ایستاد. آنجا پدرم را توی آخرین سلول 

 توی راهرو دیدم.

 

او هم از نظر رخت و لباس شبیه مادرم بود، البته به 

ی بلند، شلوار به پا داشت. تنها های زنانهجز جوراب

چیز تمیزی که توی سر و ظاهرش بود، پانسمانی بود 

که به صورت اریب روی صورتش بسته شده بود. 
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اش تا پانسمانش باند سفیدی بود که از یک سمت چانه

ی سمت مخالفش کشیده شده و سرش را دور زده گونه

 بود.

 

ی نازکی روی متوجه شدم که هر دو پتوهای پشم

های کوچکشان داشتند بدون ملحفه و بالشت. یک تخت

سطل چوبی هم داشتند که کاربری لگن مستراح را 

 داشت.

 

 هایشان نداشتند.چیز دیگری توی سلولبه جز این هیچ

 

 هیچی.

 

با شنیدن صدایش خودم را به « فری!»پدرم فریاد زد: 

ملکه وقتی وکیلم برسه اینجا، حتماً با »او فشردم. 

کنه. بودن توی این ساختمون و با این صحبت می

با خشم بلوزش را کشید و با « آمیزه.ها اهانتلباس

اصالً آسایشی در کار »های بلند به سمتشان رفت. قدم
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داشتن سوز و نیست. این پتو حتی برای دور نگه

ی کافی سرمایی که از بین دیوارها میاد هم به اندازه

کتاب هم نیست که باهاش وقت ضخیم نیست. حتی یه 

کشی کنی. دستور دادم که آنیکا هم بیاد توی سلول من 

رویی که بتونیم همدیگه رو کم توی سلول روبهیا دست

 «کنیم.ببینیم وقتی داریم صحبت می

 

 شب#روح_نیمه
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معتقدم فراموش کردی که »فری با آرامش جواب داد: 

ونی دستور بدی، دیگه توی موقعیتی نیستی که بت

 «عمو.

 

صبر کن تا پدرت این ماجرا رو »صدای پاپا باال رفت: 

 «بشنوه!
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های سلولش نزدیک وقتی حس کردم مادرم به میله

 شد، خودم را سفت و محکم نگه داشتم.

 

شوکه شدم که چقدر کم حواست به »فری جواب داد: 

شک دور و برت بوده نیلز. هرچند حق داری. پدرم بی

این وضعیتی که در حال حاضر داری حسابی  به خاطر

ای برام شه. ولی موضوع اینه که ذرهعصبانی می

وقت اهمیت اهمیت نداره که اون چه نظری داره. هیچ

 «نداشته.

 

 «فرانکا.»مادرم با مالیمت صدایم زد: 

 

که به سمتش برگردم، مطمئن شدم که پیش از این

 احساس باشد.حالت صورتم کامالً بی

 

همان صدای آرام، لحن مالیم و در تنگنا قرار با 

به حرف  ای که تا به حال از اون نشنیده بودم،گرفته
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ممکن نیست چنین آرزویی برای من »زدن ادامه داد: 

 «و پدرت داشته باشی.

 

با همان اولین نگاهی که به او انداختم، متوجه شدم که 

حسابی درهم شکسته است. بدون اسم شوهرش، 

اش و جادوی خودش که خودبزرگ بینی خاندانش،

کرد، هیچی ها پنهان میهمیشه خودش را در پشت آن

نبود. و حاال بعد از گذشت ده روز به شبحی از آن زن 

 رحم و شرور تبدیل شده بود.توز، متکبر، بیکینه

 

ها از نظر ذهنی و سی و چهار سال تمام به دست آن

 یده بودم.جسمی و روحی شکنجه شده و به اینجا رس

 

 به اینجا رسیده بودم.

 

 شب#روح_نیمه
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آن وقت او فقط توی نه روز این طور از هم پاشیده 

 بود.

 

توانست از پس زندگی در زندان بربیاید. یا هرگز نمی

اش در زندان به در واقع این طور بگویم که زندگی

 شد.ای کوتاه میشکل قابل توجه

 

به « مکانش هست...فری اگه ا»شروع کردم: 

اش را به من معطوف ام که بالفاصله توجهعموزاده

دستور بده بهشون یه پتوی دیگه، »کرد، نگاه کردم. 

هاشون یه بالشت و یه ملحفه برای پوشوندن بالشت

بدن. جلوی سوز و سرما هم گرفته بشه. شاید بشه 

 «بهشون یه کتاب هم داد.

 

لی سرش را خم اش را پنهان نکرد.  وفری غافلگیری

 کرد و به سمت نگهبان برگشت.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «مطمئن شو که این کارها انجام بشه.»

 

 «البته سرورم.»نگهبان جواب داد: 

 

یه پتوی کوفتی و یه کتاب؟ »پدرم با خشونت پرسید: 

 «فرانکا درخواست کن که همین حاال آزادمون کنن.

 

 اش گرفتم و دوباره به مادرم نگاه کردم.نادیده

 

هایش نگاه کردم، نگاهش را پایین ی چشموقتی تو

 «محبتت قابل تقدیره دخترم.»انداخت و گفت: 

 

نگاه گیجش به « این رو با محبت اشتباه نگیر.»گفتم: 

این رو به عنوان »هایم دوخته شد. توضیح دادم: چشم

یه محبت درخواست نکردم مادر. این درخواست رو 

طوری باشه که تون دارم. نباید اینکردم تا سالمت نگه
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یه سرماخوردگی شدید بگیری و حکم زندانت رو با 

 «مرگت کوتاه کنی.

 

 های سلولش فاصله گرفت.رنگش پرید و قدمی از میله

 

 «فرانکا.»ای غرید: پدرم با لحن هشدارگونه

 

اش گرفتم و قدمی به سمت سلول مادرم باز هم نادیده

 برداشتم.

 

 شب#روح_نیمه
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ی توی زدهکه اشکم برای نگاه وحشتبدون این

هرچی »هایش در بیاید، با صدای آرامی گفتم: چشم

های سال هیچی کنی. سالبکاری همون رو هم درو می

رحمی بهم یاد ندادی. بهم یاددادی به جز سنگدلی و بی
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که قدرت توی بازی دادن دیگران و استفاده کردن از 

دی که از خود هاشون به نفع خودمه. بهم یاد داضعف

راضی بودن هدف غروره و سالحیه که باید به 

ش کنم. بهم یاد دادی که برای م اضافهزرادخونه

امان باشه. وفاداری باید تنبیه بشم. ترس باید بی

همیشه باید انتظار درد رو داشته باشم. فقط امیدوارم 

ی های باقیمونده از زندگیم، به اندازهتوی این سال

شب درونم بتابه که بتونم این روح نیمهکافی نور به 

این تخم بدی که که توی خاکستر وجودم ریشه دونده 

رو بسوزونه و یه تخم دیگه توی نهادم بکاره که 

ریشه کنه و برگ و بال بده. ولی اگه این طوری هم 

طوری که بهم یاد دادی با خودخواهی و نشه همون

که ستن اینکنم و امیدوارم که دونرحمیم زندگی میبی

 زندگیت پر از رنج و عذابه برام کافی باشه.

 

هایش دستش را آرام آرام روی گلویش گذاشت، چشم

ی نعلبکی درشت شدند. ترسش را نه تنها به اندازه

توانستم آن را حس کنم و بو توانستم ببینم که میمی

وقتی »داد. پدرم فریاد کشید: بکشم. بوی گندی هم می
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ی شی، هرزههات پشیمون مین حرفآزاد بشیم از ای

 «ناسپاس!

 

جا شدم. از نوک فاصله گرفتم و به سمت جابه

های سلول پدرم رفتم. ولی حس کردم که نوک با نرده

 ی کمی آمد پشت سرم.فاصله

 

 شب#روح_نیمه
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 سرم را بلند کردم و به پاپا نگاه کردم.

 

 طور نگاهاش و همینصورت خشمگین و آزرده

داد که او درهم نشکسته بود. کامالً سوزانش نشان می

توانست این شرایط مطمئن بود که جایگاه و نامش می

 ی نزدیک تغییر بدهد.را در آینده
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 ولی کور خوانده بود.

 

 نه.

 

 احمق بود.

 

و پاپا دقیقاً باید به خاطر کدوم چیزی که تو »پرسیدم: 

 «و مادر به من دادین سپاسگزار باشم؟

 

رش را با خشم به سمت بدنم تکان داد و گفت: س

 «برای مثال این شنل خزی که پوشیدی.»

 

ی ی سه ماههکه کمک هزینهاین خز بعد از این»

خاندان درکار به دستم رسید، خریده شد. کمک 

ای که حاال از وقتی که برادر فری رئیس خاندان هزینه

س شده زیادتر شده. نه مثل وقتی که برادر شما رئی
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خاندان بود و اون رو تقریباً به مرز نابودی کشونده 

 «بود.

 

درکار اسمیه که به خاطر من روی تو »با خشم غرید: 

 «هست.

 

 «افسوس.»زیر لب گفتم: 

 

 «گستاخ.»با خشم گفت: 

 

 به او خیره شدم.

 

تیپی و بدون جادوی مادر و البته به جز خوش

ود و جذابیتش که آن هم فقط به خاطر نژاد درکار ب

هیچ ربطی به خودش نداشت، مثل یک دلقک پیر و به 

 رسید.درد نخور به نظر می
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دقیقاً به جز جادوی مادر که همیشه تنها چیزی بود که 

 خواست داشته باشدش.دلش می

 

این آخرین باریه که من »آمیزی گفتم: با لحن تشویق

بینی پاپا. هیچ حرف محبت آمیزی هست که دلت رو می

 «ی؟بخواد بگ

 

 شب#روح_نیمه
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فرانکا، اگه با ملکه »شروع کرد به هشدار دادن: 

 «صحبت نکنی تا آزادمون کنه...

 

چی »ابروهایم را باال انداختم و حرفش را قطع کردم. 

بعد دستم را بلند کردم و نوک « کنی پاپا؟کار می

هایی که ما را از هم جدا ام را روی میلهانگشت اشاره
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ود، کشیدم و موقعیتش را به او یادآوری کردم. کرده ب

 «تونی بکنی؟چی کار می»

 

پدر درست مثل همیشه خیلی سریعتر از مردی به سن 

ام و سال خودش، دستش را بلند کرد و انگشت اشاره

طور که را در مشت آهنینش گرفت و فشار داد. همان

فشرد، های سلولش میی نردهصورتش را بین دو میله

 من را هم فشار داد. انگشت

 

ی کنم فاحشهلهت می»کنان گفت: هیسهیس

 «شورشی.

 

توانست بکند ولی این مال قبل از آن این کار را هم می

 بود که آزاد شدن ناگهانی انگشتم را حس کنم.

 

صدای وحشتناک شکستن استخوانی را شنیدم که 

ی دردناک پدرم در بین دیوارهای سنگی زوزه
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بیا عقب »سپس نوک دستور دادک  انداز شد.طنین

 «فرانکا.

 

های پدرم را از دور انگشتم باز کرد و بعد انگشت

انگشتانش را خم کرد و برای درد بیشتر روی همان 

های توانستم ببینم که انگشتمیله نگه داشت. حاال می

 ی اشتباهی و دردناکی قرار داشتند.پدرم در زاویه

 

 عقب رفتم. حس کردم احتیاط شرط عقل است و

 

وقتی این کار را کردم، نوک دست پدرم را رها کرد و 

 او هم عقب آمد و پشت سرم ایستاد.

 

 شب#روح_نیمه
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نشینی کرد و با دست دیگرش، ها عقبپدرم هم از نرده

اش را گرفت، هر دو دستش را با دیدهدست صدمه

اش نگه داشت و ای روی سینهکارانهحالت محافظه

 شان خم شد.یرو

 

شاید باید یه طبیب خبر »فری به نگهبان پیشنهاد داد: 

 «ها رو درست کنه.کنی که بیاد اون انگشت

 

سرش « وکیلمون میاد سراغمون.»پاپا با خشم غرید: 

را بلند کرد و به ما اخم کرد. ولی صدایش به او خیان 

 کرد و دردش را نشان داد.

 

ی گفتن داره مطمئنم هر حرفی که برا»فری گفت: 

 «ست.خیلی سرگرم کننده

 

ی به اندازه»پدرم با اخم نگاهی به سمتش انداخت. 

کافی تحقیرمون کردی، دیگه کافیه. همین که 

مون رو ی یخی رو آوردی که خواری و خفتشاهزاده
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ی بلبرین با شدهببینه کافی نبود که حاکم نفرین

ی سرزمین عروسش و پادشاه وحشی با ملکه

ایش رو هم آوردی؟ کافی نیست برادرزاده؟ اگه میانه

شم ما رو تنها بذاری تا برای اثبات کافیه که ممنون می

 «مون آماده بشیم.گناهیبی

 

 فری جواب پدرم را نداد و به سمت من برگشت.

 

 «کارت تموم شد فرانکا؟»

 

به پاپا نگاه کردم، درد صورتش را در هم جمع کرده 

 درخشیدند.از تنفر می بود ولی چشمانش هنوز هم

 

بعد به مادرم نگاه کردم. خودش را عقب کشیده بود و 

کنار تختش به دیوار انتهایی سلولش تکیه داده بود. 

هر دو دست زیبایش باال آمده و پایین گردنش را گرفته 

 بود و نگاهش به من بود.
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 ام نگاه کردم.سرانجام به عموزاده

 

 «بله عموزاده.»

 

 شب#روح_نیمه

 189#پارت_

 

صدایش طوری بود که « پس بیاین بریم.»فری گفت: 

انگار خیالش راحت شده بود و بالفاصله ما را برای 

 برگشتن راهنمایی کرد.

 

 نه پدر و نه مادرم با من خداحافظی نکردند.

 

رفتم، من هم همین کار را کردم، حتی وقتی داشتم می

 برنگشتم و نگاهشان نکردم.
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و حینی که دستم را روی تای  نوک دسمت را گرفت

انگشتت خوبه »گذاشت، خم شد و پرسید: آرنجش می

 «عزیز دل؟

 

با نگاهی که مستقیم به جلو دوخته شده بود، جواب 

 «کامالً خوبم نوک.»دادم: 

 

اونجا خیلی باحال شده بودی جون دل. ای کاش »گفت: 

 «تونستم یه فیلم توپ ازت بگیرم.می

 

توانست فیلم توپ چه چیزی میدانستم یک اصالً نمی

 باشد ولی سؤال هم نپرسیدم.

 

حتی سعی نکردم کاری که میل داشتم انجام بدهم را 

 متوقف کنم.
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 فقط انجامش دادم.

 

 سرم را دادم باال و بعد دوباره پایین آوردم.

 

وقتی این کار را کردم و نگاه نوک را روی خودم دیدم، 

 دست از این کارم برداشتم.

 

ام را پنهان کنم، که خوشحالیرام و بدون اینآرام آ

 لبخند پر لذتی زدم.

 

 یک لبخند بزرگ.

*** 

 

هاش ارباب نوک انگشت»جوزت با ناباوری پرسید: 

 «رو شکست؟
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 «هاش رو.حداقل سه تا از انگشت»به او گفتم: 

 

کرده بود ولی  ای انگار وحشتبه من خیره شد. لحظه

بود و بدنش شروع به بعد این حالتش از بین رفته 

ی آرامی سر داد و بعد هم لرزیدن کرد و هرهر خنده

 ی بندی از دهانش خارج شد.ناگهان قهقهه

 

 شب#روح_نیمه

 190#پارت_

 

 های دهانم خودم هم باال رفت.حس کردم گوشه

 

اش را کنترل کرد، با صدای آرامی گفت: وقتی خنده

 «کاش اونجا بودم.»

 

 «بودی.آره کاش »جواب دادم: 
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زد را کرد و پلک میاو را که با تعجب به من نگاه می

نادیده گرفتم. توی این چند روز گذشته عادت کرده 

کردم گفتم و یا کاری میکه وقتی چیزی میبودم به این

که به نظر جوزت عجیب بود، واکنش پرتعجبش را 

 کرد.کم باید عادت مینشان بدهد. او کم

 

ه محافظت از خودم در برابر چون متوجه شده بودم ک

ی لحظات و ها، صحبت کردن در بارهاین گونه رفاقت

ام و حتی احساساتم بازنی خبرها و تکه هایی از زندگی

کردم، نه تنها که بیشتر وقتم را با او سپری می

 کننده و آزاردهنده بود، که غیرضروری هم بود.خسته

 

همان رحمی در وجودش نداشت، از ای بیجوزت ذره

موقع که اصالً مهربان نبودم هم همین طور ثابت قدم و 

 مهربان بود.

 

 شد.حاال داشت زیر نگاه گرمم سرخ می
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و من متوجه شدم که شاهد سرخ شدنش بودن خیلی 

 هم لذت بخش بود.

 

جایی که دم غروب بود، او حاال داشت به من از آن

کرد تا برای شامی دیگر در حضور ملکه و کمک می

 ران آماده بشوم.دیگ

 

ی جدید چطور حاال بهم بگو، استخدام ندیمه»پرسیدم: 

 «ره؟پیش می

 

ام که روییاین باعث شد بیشتر توی صندلی روبه

سه نفر رو انتخاب »رویش نشسته بود، فرو برود. 

شون خیلی توانا، با تجربه و کارکشته کردم، همه

خواد به ی خوبی دارن و دلشون میهستن. روحیه

 «فر روی دریای سبز بیان و ماجراجویی کنن.س

 

 شب#روح_نیمه
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 هایم در هم رفت.با این حرفش اخم

 

توی این چند روز اخیر متوجه شده بودم که خیلی 

بیشتر از آن چیزی که نیاز بود، بانو فرانکا بانو 

 کرد.فرانکا می

 

 البته که من یک بانو بودم.

 

رد، زیادی این را به کجوزت هر وقت که صحبت می

 کرد.من یادآوری می

 

زدم، کار خیلی صدا نمی« ندیمه جوزت»ولی من او را 

 ای بود.مسخره
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دستی جلوی خودم « جوزت اگه اشکالی نداره...»

خواد بهت بگم که از دلم می»تکان دادم و ادامه دادم: 

 «گفتنت خسته شدم.« بانو فرانکا»

 

چی بانوی »شد.  حالت صورتش گیج« من... خب...»

 «من؟

 

طور. بانوی من. البته از این هم همین»جواب دادم: 

طوری صدام خوام که همینوقتی کسی پیشمونه می

کنی. ولی وقتی خودمون تنها هستیم هیچ دلیلی 

بینم که دائماً من رو با لقبم صدا بزنی. فرانکا نمی

 «کافیه.

 

ش باز چیزی نگفت. احتماالً به خاطر این بود که دهان

 اش گیج و گنگ شده بود.مانده و نگاه خیره

 

طور به سکوتش ادامه داد، پرسیدم: وقتی همین

 «چیزی این وسط ناراحتت کرده؟»
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دهانش را محکم بست، بازش کرد و دوباره آن را 

 بست و باالخره به حرف آمد.

 

دونین بانوی... اوم... خب، همون طور که می»

شناسم ای که میندیمهدونین هیچ طور که میهمون

کس این ده. هیچطوری خطاب قرار نمیبانوش رو این

 «کنه.کار رو نمی

 

ای من هر بانویی نیستم و تو هم قطعاً هر ندیمه»

نیستی. اگه خود شاهدخت یخی چیزی از استعدادها و 

کرد تو رو از من دونست، سعی میهات میتوانایی

 «بدزده.

 

 شب#روح_نیمه

 192#پارت_
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وقت شما هیچ»هایش از لذت گلگون شد و گفت: گونه

 «کردم.رو ترک نمی

 

دونم و براش من هم این رو می»ام را باال گرفتم. چانه

ارزش قائلم. پس بیا این کارهای فرمالیته رو بذاریم 

 «کنار، باشه؟

 

لبخند مرددی روی « خب.من... خیلی»موافقت کرد: 

 صورتش جان گرفت.

 

الیه. حاال که این مسئله هم حل شد، ع»زیرلب گفتم: 

بینم. بعدش در فردا کاندیداهای نهاییت رو می

گیریم. ولی کنیم و تصمیم میموردشون صحبت می

 «خوام یه کار دیگه بهت بدم.می

 

 «و اون چه کاریه؟»پرسید: 
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هات، هات، پوتینهات، شنلهات، جورابپیراهن»

فروشی، لباس ت. باید به یههات و چیزهای دیگهکفش

های مختلف کفاشی و کالهدوزی بری و برای موقعیت

های مناسب تهیه کنی. وقتی سوار یه کشتی لباس

شویی جا امکانات رختبشیم، مطمئن نیستم که اون

های کثیف داشته باشن. منم اصالً از این فکر که لباس

ای نداری، خوشم نمیاد. بپوشی چون لباس تمیز دیگه

پوشی رو باال ببر. تو هایی که میلباس و لطفاً کیفیت

تر ی بانویی از خاندان درکار هستی ولی مهمندیمه

دونیم قراره با چه چیزهایی مواجه بشیم. که نمیاین

بینن فکر کنن تو شه کسانی که ما رو میخوب می

ی خواص برخوردار بشی. همراهم و از حفاظت طبقه

 که خدمتکارم باشی.نه این

 

حاال « واقعاً بانو... یعنی فرانکا؟»گفت:  زناننفس

زد ولی چشمانش حسابی درشت شده دهانش حرف می

 بود.
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اگه واقعاً منظورم این نبود، اصالً »جواب دادم: 

 «گفتمش.نمی

 

من... من... »اش باال  پایین پرید تقریباً روی صندلی

 «من... به خاطرش سپاسگزارم.

 

 شب#روح_نیمه

 193#پارت_

 

با »صورتش وا رفت. « نظرم رو عوض کردم.» گفتم:

خوام مطمئن بشم که مثل همیشه ریم. میهم می

کنی. وقتی برادرم رسید و خود نمیجویی بیصرفه

ش رو خواد خانوادهپرسی کردم، حتماً میباهاش احوال

جاگیر کنه و احتماالً استراحت کنه. بعد از رسیدنش 

 «ریم.می
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زدند، جواب داد: برق میجوزت که چشمانش دوباره 

 «شه، اوم، فرانکا.بهتر از این نمی»

 

متفکرانه نگاهش « طوره.دقیقاً همین»موافقت کردم: 

با رنگ و رویی که داری فکر کنم سبز یا »کردم. 

شایدم صورتی خیلی بهت بیاد. پوست خیلی خوبی 

سرم را « داری، سرخ و سفیدی و صورتی بهت میاد.

طمئن سرخ هم بهت میاد ولی م»به سمتی کج کردم. 

 «باید ببینیم.

 

اش را باال کشید و من دست از تفکر عمیقم بینی

 برداشتم و به چشمانش نگاه کردم.

 

 خیس بودند.

 

جوزت. نباید هر بار که یکمی »با صدای آرامی گفتم: 

دم با چشم گریون از اتاق محبت از خودم نشون می

 «بری بیرون که.
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 «بانوی من.»: داری گفتبا صدای خش

 

کنم در این فکر می»با محبت به او یادآوری کردم: 

 «مورد صحبت کرده بودیم.

 

ی آرامی پشت دستش را بلند کرد و سرفه« نه.»گفت: 

آن کرد. سپس دستش را پایین آورد و صاف روی 

این آخرین باریه که این رو گفتم. »اش انداخت. صندلی

ن که شما بانوی من خوام بدونیدم. ولی فقط میقول می

 «هستین.

 

این حرفش باعث شد سه بار پشت هم تندتند پلک بزنم 

 و حس کردم که چشمانم از اشک به سوزش افتادند.

 

 شب#روح_نیمه

 194#پارت_
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ی اگه این رابطه»ام صاف نشستم و گفتم: روی صندلی

رو به رشد ما به این معنی باشه که بشیم دوتا کودنی 

 «شم.شونه واقعاً آزرده میکه اشکشون دم مشک

 

 «کنم طاقتم رو بیشتر کنم فرانکا.سعی می»قول داد: 

 

 «منتظرم.»با زیرکی دستور دادم: 

 

تالشش را کرد، به چشم دیدم. ولی نتوانست جلوی 

 ای که از دهانش در رفت را بگیرد.هرهر خنده

 

 اش زدم.با خشنودی لبخندی به روی

 

این کارم و یا این  توانستم خودم را به خاطرنمی

 ام سرزنش کنم.خشنودی
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 کردم.داشتم به این جور کارهایم عادت می

 

 

 

 فصل هفتم

 رفته بود

 

 فرانکا

 

ام توی تختم بودم که صبح روز بعد با سینی صبحانه

 ای به در خورد.تقه

 

سرم را برگردانم تا چیزی بگویم که در باز شد و نوک 

 آمد توی اتاق.

 

 شده نگاهش کردم. هایی ریزبا چشم
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 واقعاً که روی اعصاب بود.

 

 هنوز حتی از تخت هم بیرون نرفته بودم!

 

 «خورم.دارم صبحونه می»تشرزنان گفتم: 

 

حتی لذتی که از خرد « صبح تو هم بخیر.»جواب داد: 

کردن اعصاب من برده بود را هم پنهان نکرد و سالنه 

 سالنه توی اتاق راه رفت ولی سمت من نیامد.

 

بلکه رفت آن سمت خالی تخت. باسنش را روی تخت 

گذاشت و بعد چرخید و کل بدنش را روی تخت آورد. 

 رو به من دراز کشید و به ساعدش تکیه داد.
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نوک با آن شلوارهای محشر و بلوز آبی رنگش که 

آمد، توی تخت و کنار من هایش میبدجور به چشم

 دراز کشیده بود.

 

 بود.واقعاً آدم ناخوشایندی 

 

 شب#روح_نیمه

 195#پارت_

 

وقتی جاگیر شد، دست دراز کرد و یک تکه طالبی از 

 ام برداشت و توی دهانش انداخت.ی کریستالیکاسه

 

 «طالبی من بود.»به او تشر رفتم: 

 

 «دل.جوش نزن جون»با نیش باز به من گفت: 
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دانستم که این هم یکی از می« جوش نزن؟»پرسیدم: 

 دانستم.ود ولی معنایش را نمیآن اصطالحتش ب

 

 «یعنی آروم باش.»توضیح داد: 

 

 اوه.

 

 هوم.

 

که داشتم حسابی حرص راستش با توجه به این

 خوردم، کاربرد درستی برای این کلمه بود.می

 

 ولی این نظرم را با او در میان نگذاشتم.

 

شم ولی وقتی که از تختم و از اتاقم آروم می»گفتم: 

م رو با آرامش جازه بدی صبحانهبری بیرون و ا

 «بخورم.
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کنم ولی قبلش باید بهم این کار رو می»جواب داد: 

بگی امروز صبح حالت چطوره و برای امروزت چه 

 «ای داری.برنامه

 

تا حاال به ذهنت »کمی به سمتش برگشتم و پرسیدم: 

هام رو نادیده که دائماً خواستهخطور کرده این

 «خردکنه؟گیری چقدر اعصابمی

 

دونم تا حاال به ذهنت خطور کرده که می»جواب داد: 

این کارهات همه ادا و اطواره برای همین ادا و 

ولی حرفش کامل تمام « گیرم؟اطوارهات رو نادیده می

ازم خوشت میاد. خوشت میاد با من وقت »نشده بود. 

که دوست بگذرونی. دیگه دست از تظاهر کردن به این

 «نداری بردار.
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گفت، البته. همراه محشری بود. متعهد، درست می

کار، بافکر، دلسوز و گرم، مالحظهکننده، خونسرگرم

 نگاه کردن به او اصالً کار سختی نبود.

 

 ها را هم قرار نبود به او بگویم.ولی این حرف

 

 شب#روح_نیمه
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ام برگرداندم، یک سرم را به سمت سینی صبحانه

ای و کاردم را برداشتم و شروع تست کره ی مثلثیتکه

کردم به مالیدن مارماالد به روی نان تست و 

وقتی سوار کشتی بشم خیلی خوب »کنان گفتم: ِمنِمن

 ِمن کرده بودم! من!من منِ « شه.می

 

 «چی؟»نوک پرسید: 
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به مارماالد مالیدن ادامه دادم و صدایم را « هیچی.»

امروی کامالً »ادم: باال بردم و به سوالش جواب د

جایی که ممکنه فردا صبح هم همین خوبم. از اون

گم این طوری که روند کنجکاوی رو داشته باشی، می

ره، حتماً حالم از امروز هم بهتره درمان داره پیش می

 «شه.می

 

شنوم خوشحالم که این رو می»با صدای آرامی گفت: 

فک و  عزیز دلم. ولی به خاطر اون ماجرای دیروز با

رسه، این که احتماالً برادرت امروز میفامیالت و این

 «رو پرسیدم.

 

سرم را به سمتش برگرداند، نان تستم را باال آوردم و 

ماجرای با والدینم، اگه درست منظورت رو »پرسیدم: 

متوجه شده باشم، باید بگم که تموم شده و رفته. ازش 

و  ی خیلی نزدیکگذشتم. برادرم و من هم رابطه

پرمهر و محبتی با هم نداریم، ولی خوب با هم کنار 

 «میایم، پس منتظر دیدارش هستم.
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هایم را هایم گذاشتم، دندانسپس نان تستم را بین لب

 توی آن فرو بردم و گازی زدم.

 

اتفاق بزرگی مثل دیروز ممکنه ذهنت رو به »گفت: 

هم بریزه فرانی. ممکنه همون اوایل احساس آسودگی 

کنی ولی بعدها شیاطینی که همه توی ذهنشون خیال 

 «جنگن میان سراغت.باهاش می

 

 جنگیدند؟ها میشیاطینی که همه با آن

 

 شیاطینی همراهش بودند؟

 

 شب#روح_نیمه

 197#پارت_
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انگیز بود. در تمام برای من غافلگیرکننده و هیجان

 رسید. آنها خیلی با اعتماد به نفس به نظر میزمینه

گرفت و طوری که از بدنش استفاده ایی که میهژست

طور که با  کرد. آنکرد. آن طور که صحبت میمی

 کرد.دیگران ارتباط برقرار می

 

ها از انجام دادنش ناگهان نسبت به کاری که مدت

 ناپذیری احساس کردم.امتناع کرده بودم عطش سیری

 

آن هم جمع کردن تمام اطالعات موجود در مورد یک 

که چگونگی وع به خصوص بود آن هم بدون اینموض

ای برایم اهمیت داشته به دست آوردن اطالعات ذره

 باشد.

 

 این بار موضوع نوک بود.
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خوشبختانه بعد از رفتن کریستین من و جوزت هم 

شد در این مدت کوتاه کردیم، همین باعث میحرکت می

 روی نکنم.توی این کار زیاده

 

هیچ شیطانی با ذهن من بازی » به او اطمینان دادم:

هایی داشتم کنه. پیش از مالقات دیروز یه نگرانینمی

ش رو قبل از ورود به ولی حتی اگه ثانیه به ثانیه

کردم باز هم از این بهتر پیش ریزی میزندان برنامه

 «رفت.نمی

 

« شنوم.خوبه که این رو می»با صدای آرامی گفت: 

 هایم برداشت.لبیدست دراز کرد و بیشتر از طا

 

 آه کشیدم.

 

طور که تا حاال مکرراً گفتی، همون»سپس گفتم: 

 «شه.کا تلفظ می-ن-دونی که اسم من فراخودت می
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ابروهایش به سمت هم کشیده شدند، طالبی من را 

 «خب... آره.»قورت داد و گفت: 

 

اگه بخوام یه اسم کوتاه شده داشته باشم که ندارم، »

نی نه تنها مضحکه که معنایی هم فرانی نیست. فرا

نداره. باید فرانکی باشه که این هم مضحکه. حتی از 

 «تره.فرانی هم مسخره

 

 شب#روح_نیمه

 198#پارت_

 

و من حس کردم « تونیم کوکو صدات کنیم.می»گفت: 

هایم جمع شدند. بعد حس کردم که تخت در ی لبگوشه

 «این نه.باشه، »اش به لرزه افتاد و گفت: زیر خنده

 

 «چطوره فرانکا صدام کنی؟»پیشنهاد دادم: 
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تونم کاکا صدات کنم، چون نمی»به حرفش ادامه داد: 

عمالً پیشنهادم را « اینم به همون اندازه اشتباهه.

خواست این کار را نشنیده گرفته بود چون دلش نمی

 بکند.

 

 ام بر من غلبه کرد.ولی کنجکاوی

 

 «م کنی، ولی چرا اشتباهه؟نه که دلم بخواد کاکا صدا»

 

توی دنیای من یعنی گه. به معنای واقعی کلمه. یعنی »

 «مدفوع. نجاست.

 

کرد، بیشتر ای که بیان میهایم با هر کلمهاین بار لب

 جمع شدند.

 

 نوک از خنده منفجر شد.
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 «پس همون فرانیه.»اش بند آمد، گفت: وقتی خنده

 

نان « طوره.فکر کنم همین»با صدای آرامی گفتم: 

تستم را تمام کردم و چنگالم را برداشتم تا کمی از 

 ام بخورم.زدهمرغ همتخم

 

پس حالت از دیدن کس و کارت خوبه و »نوک پرسید: 

خوای چی منتظر دیدن برادرت هستی؟ دیگه امروز می

 «کار کنی؟

 

مرغم را جویدم و قورت دادم، هنوز هم کنجکاو تخم

ز ملکه محشر بود. حتی بود. باید بگویم که آشپ

 اش هم خوشمزه بود.زدهمرغ همتخم

 

 «خوای بدونی؟تونم بپرسم که چرا میمی»
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چرا نباید »جواب سؤالم را با یک سؤال دیگر داد: 

 «بخوام بدونم؟

 

 با این حال این سؤالش باز هم یک جواب بود.

 

پا  به من عالقمند شده بود. حتی به اتفاقات پیش

ام هم عالقه داشت. اول سر صبح پیش رهی روزمافتاده

توانست هیچ چیزی به جز از هر کاری به دلیلی که نمی

 همراهی من باشد، به دیدنم آمده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 199#پارت_

 

حس کردم بغض گلویم را گرفت. گلویم را خیلی آرام 

ام ام را به سینی صبحانهصاف کردم و دوباره توجه

 برگرداندم.
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 تم:ولی گف

 

ی نهایی انتخاب ندیمه رو جوزت و من قراره مرحله»

که برادرم رسید هم به شهر انجام بدیم. بعد از این

ریم تا براش چند دست لباس سفارش بدیم. وقتشه می

کم برای سفرمون آماده بشیم و خیاطی که کم

دوزه باید هرچه سریعتر کارش رو هاش رو میلباس

خواد مدتی ستین هم نمیشروع کنه. شک ندارم که کری

ی خودش رو جا باشه. بودن توی خونهطوالنی این

 «ده.ترجیح می

 

 نگاهش کردم.« چه سفری؟»نوک پرسید: 

 

 «بخشید؟می»

 

 «شی. چه سفری؟گفتی داری برای یه سفر آماده می»

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

یک ورقه نازک گوشت خوک سرخ شده برداشتم، باال 

جا بره، اینوقتی کریستین از »گرفتم و جواب دادم: 

کنیم و من به ی جدیدی که انتخاب میجوزت، ندیمه

جا روی دریای سبز سفر ریم تا از اونسادویک می

 «کنیم.

 

 «دوباره بگو؟»

 

گوشت خوکم توی هوا ماند و من دوباره به نوک نگاه 

 کردم.

 

خوایم روی دریای سبز سفر کنیم. می»تکرار کردم: 

نن، بنابراین فکر کجا سفر نمیمردم زیادی به اون

کنم باید مدتی توی سادویک بمونیم و منتظر می

ای که داره برگشتن یه کشتی باشیم یا منتظر کشتی

شه بمونیم. اون طور که شنیدم، انگار ی سفر میآماده

کشه. راستش ممکنه هیچ ای طول میچند هفته

ای هم از بندر سادویک به سمت اون طرف کشتی
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شه. اگه این طوری باشه باید یه دریای سبز بادبان نک

شهر بندری دیگه پیدا کنیم، شاید هم مجبور بشیم به 

وال بریم. سفر روی دریای سبز خیلی نامعموله. هاوک

حرفم را با لحنی « کنیم.ولی باالخره یه راهی پیدا می

 متفکر به پایان رساندم.

 

 شب#روح_نیمه

 200#پارت_

 

ویدم و قورتش گوشت خوک را توی دهانم گذاشتم، ج

 دادم. بعد این بار بیشتر برای خودم زمزمه کردم:

 

به خاطر جوزت هم که شده امیدوارم بتونیم به »

خواد ی مارعل بریم. ولی خودم بدجور دلم میجزیره

 «آیرن رو ببینم.
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ی بیشتر زدهمرغ همگوشت خوکم را تمام کردم، تخم

ان خوردم و داشتم مارماالد بیشتری روی یک تکه ن

مالیدم که متوجه شدم نوک این بار هیچ حرفی تست می

 نزده بود.

 

ام نگاهش کردم و دیدم که چشمش به سینی صبحانه

 ها بود.خیره مانده بود ولی نگاهش انگار به دوردست

 

 «صبحانه خوردی؟»پرسیدم: 

 

 حرفی نزد.

 

های سرش را برگرداند و چشم« نوک.»صدایش زدم: 

 ه کردند.اش به من نگاآبی یخی

 

 «بخشید، چیزی گفتی؟می»گفت: 
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 «صبحانه خوردی؟»

 

 «آره.»

 

 «ای؟هنوز گرسنه»

 

 «نه واقعاً.»

 

م خیره گی چرا همچین به سینی صبحانهپس بهم می»

خواد گوشت خوکم رو یه شدی که انگار دلت می

 «ی چپ بکنی؟لقمه

 

هایش به لبخندی کشیده شد که برای اولین بار باور لب

 واقعی نیست. داشتم

 

کس هرچقدرم گوشت خوک بخوره بازم هیچ»گفت: 

 «براش کافی نیست.
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 کامالً حقیقت داشت، گوشت خوک خیلی خوشمزه بود.

 

گفت دارد دروغ با این حال حسی داشتم که به من می

گوید و اصالً از این کارش خوشم نیامد. قبالً به من می

زیادی دروغ های دروغ گفته شده بود، خودم هم به آدم

گفته بودم. از وقتی هم شروع شده که حتی آغازش را 

 آوردم.به یاد هم نمی

 

تونی گوشت خوک من رو می»با صدای آرامی گفتم: 

 «بخوری.

 

 شب#روح_نیمه

 201#پارت_

 

عزیزم »با صدایی به آرامی صدای خودم جواب داد: 

 «خواد گوشت خوکت رو بخورم.راستش دلم نمی
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چیز همه»شتر نگاهش کردم و پرسیدم: با دقت بی

 «راهه؟روبه

 

 «فقط یه فکری به ذهنم رسید.»

 

 کردم.نباید بیشتر از این سر حرف را با او باز می

 

 ولی با این حال این کار را کردم.

 

 «دوست داری بهم بگی چه فکری بوده؟»

 

نگاهش به روی صورتم گرم بود و حرفش وقتی 

 «آره.»کرد:  جوابم را داد، دلم را گرم
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کارد و نان تستم را پایین گذاشتم و به سمتش برگشتم 

 ام را به او معطوف کنم.تا تمام توجه

 

از همین »این کار را که کردم، به حرفش ادامه داد: 

تونم ازت االن مشخصه که کل روزت پره. ولی می

 «بخوام روزت رو باهم به پایان برسونیم؟

 

 «با هم به پایان برسونیم؟»

 

تو و من یه جایی »این بار لبخندی حقیقی زد. « آره.»

 «توی یه اتاقی با یه بطری ویسکی.

 

 گفتم.خواست ولی هیچ وقت این را نمیخیلی دلم می

 

 هرچند با این قرار مالقاتش موافقت کردم.

 

 «تونیم این کار رو بکنیم، نوک.می»
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و سریع حرکت « عالیه فرانی. خب من دیگه باید برم.»

د و در عین حال دستش مثل برق جلو آمد و آخرین کر

 ی گوشت خوکم را قاپید.ورقه

 

 «نوک!»فریاد زدم: 

 

طور که با ولی از تخت بیرون پریده بود و همان

رفت، گوشت خوکم را های بلند از اتاقم بیرون میقدم

 توی دهانش گذاشت و لبخندی از خودراضی زد.

 

من را قورت  به در رسید، نگاهم کرد، گوشت خوک

 «تا بعد جیگر.»داد و گفت: 

 

 ای رفتم.غرهچشم
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که در را ببند هم داشت به من لبخند تا پیش از این

 زد.می

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 202#پارت_

 

 نوک

 

نوک وقتی وارد اتاقی شد که یکی از خدمتکارها گفته 

 «سالم.»بود فینی داخل آن است، گفت: 

 

رسید که دارد نامه فینی تنها بود و به نظر می

نویسد. ولی همین که سرش را بلند کرد و نزدیک می

 شدن نوک را دید، دست از نامه نوشتن کشید.
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ای که روی آن چیز را روی نشیمنگاه کاناپههمه

 «سالم.»نشسته بود، گذاشت و جواب داد: 

 

 «خواستم مزاحمت...نمی»نوک شروع کرد: 

 

و، خواهش مزاحمم ش»فینی حرفش را قطع کرد: 

کنم. مردم به خاطر گال زمستونی برای فری و من می

های تشکر رو هدیه آوردن و من هم دارم نامه

که به ملکه بگم این کار باعث قطع نویسم. از اینمی

کنه شه خسته شدم. فکر میهای زیادی میشدن درخت

دم. همین رو هم بهم گفت و دارم عقلم رو از دست می

ست دست نکنم. یه شاهدخت باید قدر دگفت که این

های تشکرش رو بنویسه و اینجا هم خیلی بیشتر نامه

از دنیای خودم درخت داریم. بنابراین واقعاً دیگه 

هایش برق چشم« ای برای انجام ندادنش ندارم.بهانه

 «که با تو صحبت کنم.به جز این»زدند. 
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ای کرد، نوک به سمت کاناپهوقتی فینی صحبت می

روی آن نشست و وقتی حرف فینی تمام شد،  رفت،

 لبخندی به رویش زد.

 

 «شم خدمتی بکنم.خوشحال می»

 

 فینی سرش را به یک سمت کج کرد.

 

خیلی طول نکشید که حال و روزش را متوجه شد. 

خوای در مورد موضوع به خصوصی صحبت می»

 «کنی؟

 

 خواست.می

 

 چند تا موضوع به خصوص هم داشت.

 

 بش#روح_نیمه
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 203#پارت_

 

شه به والنتین دسترسی پیدا دونی چطوری میمی»

 «کرد؟

 

 «الوجوه. نه.وجه منبه هیچ»

 

 لعنتی.

 

 «ولی برگشته.»فینی ادامه: 

 

 عجب خبری.

 

 «برگشته؟»نوک پرسید که مطمئن بشود: 
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اوهوم. برگشته. چند روز پیش »فینی سر تکان داد: 

 «هم یه سری به فری زد.

 

 «که ندیدمش. من»نوک گفت: 

 

راستش منم ندیدمش. ظاهراً یه عمارت این »

دونم چرا. وقتی اینجاست ها اجاره کرده. نمینزدیکی

ها باشه. ولی این ی اتفاقدوست داره توی مرکز همه

ش کجاست. دونه خونهکار رو کرده و فری هم می

 «تونه براش یه پیام بفرسته.بنابراین می

 

رم خودم پیام رو بهش دوست دا»نوک به او گفت: 

 «برسونم.

 

 «کنم و...البته. فری رو پیدا می»فینی سر تکان داد: 
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آمد از جا بلند شود که نوک دستش را بلند کرد و 

 مانعش شد.

 

کنم. یه چیز دیگه نه عزیزم. خودم با فری صحبت می»

 «خوام ازت بپرسم.هست که می

 

اش جاگیر شد و گفت: فینی دوباره روی صندلی

 «بفرما.»

 

دریای سبز همون اقیانوس بزرگ »نوک پرسید: 

 «غربه، درسته؟

 

اوهوم. دریای »فینی سر تکان داد. با لبخند گفت: 

خیلی بزرگیه و مثل اسمش سبزه. ولی یه رنگ سبزیه 

شه نوک. خیلی قشنگه. واقعاً منتظرم که باورت نمی

ببینیش. توی دنیای قدیمی خودم خیلی سفر رفتم ولی 

تونن جلوی های سبز دریای کارائیب هم نمیحتی آب

 «جا لُنگ بندازن.زیبایی دریای سبز این
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 «جا هم خیلی سفر رفتی، آره؟و این»نوک پرسید: 

 

 «آره.»دوباره سر تکان داد: 

 

 «از دریای سبز گذشتی؟»

 

 «ازش گذشتم؟»رسید. فینی حاال گیج به نظر می

 

 شب#روح_نیمه

 204#پارت_

 

به جایی به اسم مارعل یا آیرن یا  ازش گذشتی و»

 «همچین جایی رفتی؟
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اوه نه. ما توی حوالی »فینی سرش را تکان داد. 

های شمالی سفر کردیم، روی دریای ساحل سرزمین

زمستانی سفر کردم. توی دریای مارهاک هم 

 «وقت از دریای سبز رد نشدیم.طور، ولی هیچهمین

 

 «ه؟فری به اون سمت این دریا سفر کرد»

 

 فینی باز هم سر تکان داد.

 

آره دوبار. وقتی پدرم زنده بود، به عنوان سفیرش »

های النوین رو که نباید جا رفت و چندتا از گنجبه اون

« بودن هم سر راهش برداشت و آورد.جا میاون

گفت که هایش برق زدند و این حالش به نوک میچشم

اشت. پشت این حرفش داستان طول و درازی وجود د

 «ها رو جمع کنه.فری عادت داره که این گنجینه»

 

پذیریه و خطرناک پس سفر انجام»نوک پافشاری کرد: 

 «نیست.
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خوای به اون سمت دریای می»دوباره فینی گیج شد. 

 «سبز سفر کنی؟

 

 «خواد این کار رو بکنه.نه، فرانکا می»

 

دهانش طوری باز شد که انگار فهمیده بود قضیه از 

 «آهان.»رار است. تکیه داد و زیر لب گفت: چه ق

 

 «امنیت داره؟»

 

سفرش طوالنیه. »هایش نگاه کرد. فینی توی چشم

وقت از فری نپرسیدم چقدر طوالنیه خیلی طوالنیه. هیچ

کنم چند ماهی طول بکشه. خیلی راحت ولی فکر می

امکان داره تدارکاتت تموم بشه یا اگه ندونی داری کجا 

یه طوفان بیفتی راحت رو گم کنی. و  ری یا گیرمی

ی عجیب و غریب جا کلی جزیرهفری بهم گفته که اون
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نواز ها هم مهمانی این جزیرههست که مردم همه

 «نیستن...

 

 شب#روح_نیمه

 205#پارت_

 

هایی که مردمشون و بعضی از اون جزیره»...

هایی هم نواز نیستن قایق هم دارن. صخرهمهمون

ه درست نشناسیشون رد شدن ازشون هستن که اگ

خیلی سخته. توی این دنیا دزد دریایی و مهاجم هست. 

ها ها دوست دارن به خشکی حمله کنن. اونمهاجم

ندازن و به خشکی حمله نزدیک به خشکی لنگر می

کنن. ها رو غارت میکنن. دزدهای دریایی هم کشتیمی

کنن و کارهای ها معموالً فقط دزدی میمهاجم

کنن. ولی کنن و خسارت جدی وارد نمیرحمانه نمیبی

ها رو هم کنن و زندزدهای دریایی غنیمت جمع می

ای کنن و کشتیگیرن. بقیه رو هم از دم تیغ رد میمی
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زنن. البته اگه نخوان که بهش حمله کردن رو آتیش می

 «اون رو هم بدزدن.

 

 «یا مسیح.»نوک نجوا کرد: 

 

ره. چندتا کشتی دزد دریایی دیدم. آ»فینی موافقت کرد: 

سعی کردن بیان توی کشتی فری. ولی وقتی پرچمش 

های آدم»ای زد. لبخند مغرورانه« رو دیدن فرار کردن.

ذارن. چون اگه بذاری یهو سر فری نمیزیادی سربه

شی. بینی یه اژدها باالی سرته و داری برشته میمی

 «اون هم به معنای واقعی کلمه.

 

آره، فکر کنم این »هایش را چین انداخت. منوک چش

ها رو فراری بده، حتی دزدهای موضوع اکثر آدم

 «دریایی رو.

 

جا شد، یک پایش را در زیر پیراهن بافتش فینی جابه

در واقع، فکر »روی آن یکی پا انداخت و ادامه داد: 
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کنم کشتی مسافربری زیادی توی اون خط کار کنه. نمی

کنن. یه سری اجناس هستن کار می ولی قطعاً تاجرها

که از اون سمت دریا میاد و اینجا خیلی ارزشمندن. 

بنابراین ارزش پذیرفتن خطر سفر رو دارن. یه جور 

و پتوهایی از  ی پشمی دارن که محشره. لباسپارچه

این جنس دارم و تا حاال هیچی به راحتی و نرمیش 

. فری های سرخ فرنزیایی دیدنی هستنندیدم. یاقوت

برام یه گردنبند و یه گوشواره با این یاقوت گرفته، 

انگیزن. هزاران چیز دیگه هم ن. شگفتالعادهخارق

 «هست.

 

 شب#روح_نیمه

 206#پارت_

 

« پس اگه امنیت داشته باشه، دوست داری که سفر...»

حرفش را ادامه نداد چون فینی همان موقع هم داشت 

 داد.سر تکان می
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ریم. چون ت داشته باشه به این سفر میآره اگه امنی»

های فری متوجه ناامنیش شدم، حتی از بین حرف

جا ببره. دیگه دلیلی ازش نخواستم که من رو به اون

برای صحبت کردن در این مورد وجود نداشت. فری 

کنه. ولی وقتش هم که بشه جدیت به خیلی لوسم می

البته  ده و هیچ مشکلی هم با این کار نداره.خرج می

کنه، دیگه یاد این کارش گاهی اعصابم رو خرد می

گرفتم بفهمم کی جدیه و موضوعی براش اهمیت داره 

خودی اصرار کنم. پس اصرار و من هم نباید بی

 «کنم.نمی

 

 «کنی.کار خوبی می»نوک لبخندی به رویش پاید: 

 

های فینی به لبخندی تاب برداشتند با این حرفش لب

 «نباید بره.»شد. ولی نگاهش جدی 

 

 لبخند نوک خشکید.
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کرد، آن هم به خاطر خودش هم همین فکر را می

ای که خود فرانکا های فینی، بلکه از همان لحظهحرف

 به رفتنش اشاره کرده بود.

 

کرد این بود که چرا به خاطر چیزی که فکرش را نمی

که فرانکا بعد از رفتن برادرش دیگر هیچ تعلق این

 جا نداشت، تا این حد پریشان شده بود.آنخاطری در 

 

این هیچ تعلق خاطری نداشتن دقیقاً همان چیزی بود 

داد و این همان چیزی بود که فکرش را که آزارش می

 کرد.هم نمی

 

 «کنم.طور فکر میمنم همین»گفت: 

 

خواد خوام بدونم اینه که چرا میچیزی می»فینی گفت: 

 «بره.
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چون مردی که عاشقش بوده رو از دست داده. پدر و »

ش بهش مادرش هم براش مردن و خیری هم از خونه

ها رو پشت سر بذاره و ی اینخواد همهنرسیده. می

ی سرگذاشتن همهی پشتکنندهرفتنش هم تضمین

چیز ی کامالً متفاوت به هیچهاست. توی یه قارهاین

 «خوره.آشنایی برنمی

 

کننده. درسته. بدجور تضمین»ی جواب داد: فین

واره. و خیلی هم هم دیوانه انگیزه و قطعاً یه کمیغم

 «ده.خوبه چون دیوونه بازی کلی حال می

 

 لعنتی.

 

 «نباید بذاری بره، نوک.»فینی گفت: 
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مطمئن نیستم وقتی که داره خوب برای زندگیش »

 «نی.جنگه، حرف زیادی برای گفتن داشته باشم فیمی

 

ی دهان فینی باال آمد و نوک براندازش کرد. با گوشه

های العاده و چشمآن موهای بلوند پالتینی، اندام فوق

طور کنار آبی زیبایش، متوجه شد که فری چرا او این

 خودش نگه داشته بود.

 

طوری نگاهش کرد، متوجه شد لعنتی، وقتی فینی این

 داد.میگرفت و جان که چرا فری برایش جان می

 

کنم اون هم یه فکر می»فینی با صدای آرامی گفت: 

هایی نسبت به تو داره عزیزم. دیروز سخت حس

 «ی حالت شما دوتا توی زندان نشد.شد متوجهمی

 

 حالتی که آن دو دیروز توی زندان داشتند.
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نه، بیشتر موضوع سر حالتی بود که فرانکا دیروز 

 اش.توی زندان داشت. همه

 

. خیلی به او افتخار کرده بود، این همه احساسی لعنتی

که نسبت به یک زن داشت خودش هم به سختی 

 اش بود، برایش ترسناک بود.متوجه

 

ولی وقتی فرانکا به سمتش برگشت، چنان شکننده 

بود و به او چسبیده بود که انگار به قدرتش نیاز 

داشت. به او نگاه کرده و ترسش را به او نمایانده بود 

و این خودش باعث فوران احساسات بیشتری شده 

جا در بود. بدجور خوشحال بود که توانسته بود آن

کنارش باشد. از بیشتر از این خوشحال بود که فرانکا 

قدرت این را داشت که ترسش را نشان بدهد، ترسش 

را به او نشان داده بود و اجازه داده بود او در کنارش 

 باشد.
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تره که بذاره گهگداری قطعاً براش راحت»جواب داد: 

کنم که چرا شقه و من درک مینقابش بیفته، ولی کله

ش رو جایی بذاره که خواد گذشتهخواد بره. چرا میمی

بهش تعلق داره و به جایی بره که هیچیش اون رو به 

 «ندازه.نمی یاد گذشته

 

رو بکنه، ولی باز  خواد این کارم چرا میمنم متوجه»

 «هم تصمیم درستی نیست.

 

یه دنیایی هست که اصالً شبیه دنیای »نوک گفت: 

تونه به جایی بره که هیچ دزد خودش نیست، می

 «ش رو بدزده.ای نیست که گنجینهدریایی

 

 های فینی درشت شد و صاف نشست.چشم
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 «یا خدا، آره هست.»زیرلب گفت 

 

نم که وقتی دارین تور مطمئن نیستم بتونم راضیش ک»

ی ما گردونین همراه همهو کورا رو به خونه برمی

بیاد. مطمئن نیستم بتونم راضیش کنم که با من 

تونم برگرده. ولی از این کامالً مطمئن هستم که نمی

که والنتین این اون رو به دنیای خودم ببرم مگه این

 «کار رو برام بکنه.

 

رسه ولی دل به نظر میکنه. خیلی سنگاین کار رو می»

 «اونم دل داره.

 

این دقیقاً همان چیزی بود که نوک هم رویش حساب 

 باز کرده بود.
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که باید با فری گردونه سر اینپس این ما رو برمی»

 «صحبت کنم تا یه پیام برای والنتین بفرسته.

 

که حرفش تمام بشود هم فینی از روی حتی قبل از این

 د.اش بلند شده بوصندلی

 

 «بیا بریم پیداش کنیم.»گفت: 

 

 نخیر.

 

این حالتی که توی صورتش بود و این هیجانی که 

کرد، احتماالً چیزی بود که فری را پنهانش نمی

گیر کرده بود. همان نگاهی بود که حاضر بودی زمین

هایی بود که هر روز ببینی. یکی دیگر از آن نگاه

 .حاضر بودی برایش جان بگیری و جان بدهی

 

 شب#روح_نیمه
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شد از این نگاه نوک حینی که از روی کاناپه بلند می

 فینی لذت برد.

 

 سپس با هم راه افتادند تا شوهر فینی را پیدا کنند.

*** 

 

 فرانکا

 

همان روز صبح کمی بعد همراه جوزت توی اتاق 

نشیمنی نشسته بودم که منشی ملکه برای من و 

های انتخاب تا آخرین مالقاتجوزت هماهنگ کرده بود 

 مان را انجام بدهیم.ندیمه
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هایش داشتنی بود. یکی از بهترین ویژگیاتاقی دوست

اش جا زده شده بود و های پنجرههم این بود که شیشه

 بخش شده بود.حاال نورگیر، آفتابی و خیلی روحیه

 

ی کاندیدها را خوانده بودم. ی همهنامهو معرفی رزومه

ای هم از طرف کسانی که قبال نامهعرفیچند م

شد شناختم هم بود. ولی تنها به یکی از آنها میمی

اعتماد کرد. دختری که قبالً توسط نورفولک 

اسکارف استخدام شده بود. او مردی باهوش و راون

ی ملکه بود. با تمام کاندیدها صحبت کرده عموزاده

های ؤالبودیم. چند سؤالی پرسیده بودم ولی جوزت س

 بیشتری پرسیده بود و جلسه را مدیریت کرده بود.

 

 و االن بیشتر سکوت کرده بودم.

 

رسید متوجه شده باشد. چنان داشت تندتند به نظر نمی

کرد دارد با کرد که آدم فکر میو طوفانی صحبت می

 کند.صدای بلند فکر می
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کنم فقط برای این مشتاق دومیه، دیونا. فکر می»گفت: 

خواد مناظر فیرنز رو ببینه. ولی ن شغله که دلش میای

 «ها دردسرسازه.بازیاین دیوونه

 

 «هوم...»فقط توانستم یک چنین چیزی بگویم: 

 

 گفت.کامالً درست می

 

 به وراجی کردن ادامه داد.

 

 شب#روح_نیمه
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هاتون نگاه کنه. تونست توی چشماولیه سخت می»

رویی بود. حجب و حیا و کم مطمئن نیستم علتش چی

که یک ساعت و نیم باهاش چیز خوبیه ولی این
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صحبتی کنی و اون نتونه دل و جرئتش رو جمع کنه 

که مستقیم توی صورتتون نگاه کنه چیز عجیبیه. فکر 

کنم اگه این حالتش رو کنار نذاره به مرور زمان می

کنم کنه. فکر هم نمیاین کارش اعصابتون رو خرد می

 «ونه این رفتارش رو کنار بذاره.بت

 

 چون باز هم به هدف زده بود.« هوم...»دوباره گفتم: 

 

کنه که توی گم که اگه جرئت نمیدیگه این رو نمی»

تونه جرئت این رو های شما کنه، چطوری میچشم

داشته باشه که سوار یه کشتی بشه و روی دریای 

 «سبز سفر کنه؟

 

 «ه.سؤال خوبی»با مالیمت گفتم: 

 

یا اصالً صدایم را نشنید یا عمیقاً فکرش درگیر 

 های خودش بود.صحبت
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ولی آخری. ازش خوشم اومد. حتی »جوزت ادامه داد: 

های دوختش رو هم با خودش آورده بود و خیلی نمونه

هم کارش با سوزن خوب بود. تقریباً از منم بهتر 

 «بود.

 

خیلی این یکی حقیقت نداشت. جوزت در کار با سوزن 

العاده بود. با استعداد بود. آن قدر که به نظر من خارق

 ولی این را به او نگفتم.

 

ای کرد. منم باید به نظرم کار هوشمندانه»ادامه داد: 

های خواستم برای مصاحبه با شما بیام، نمونهوقتی می

جا ای هم به اینآوردم. هیچ وابستگیدوختم رو می

طور ماللتش بشه. همین شدن ونداره که باعث دلتنگ

کنم ارزش امتحان کردن برای هردومون که فکر می

 «رو داره.

 

 شب#روح_نیمه
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 گفت.باز هم داشت درست می

 

هاش با فکر سفر کردن به و چشم»جوزت ادامه داد: 

اون سمت دریای سبز برق زدن. حقیقی به نظر 

ون های زیادی همچین واکنشی از خودشرسید. آدممی

دن. هم شماره یک و هم شماره دو گفتن که نشون نمی

مشکلی با این سفر ندارن، ولی کامالً حرفشون رو 

کنم مثل باور نکردم. کاندید شماره سه، خب، حس می

شاهدخت سوفنه... و البته شبیه شما. یه زن با 

 «ی یه مهاجم.روحیه

 

 چیزی نگفتم و منتظر ماندم.

 

 «اره سه.کنم شمفکر می»جوزت گفت: 
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انتخاب خوبی کرده بود. شماره سه که اسمش ایرن 

بود، دختر ظریف و باالبلندی بود که خیلی خوش 

هایی آماده داشت. گفته بود که کار رفتار هم بود. جواب

تر از جوزت تجربهتر و کمکردن را دوست دارد و جوان

ها بود. این یعنی در آینده ممکن نبود یکی از ندیمه

 ام را بگیرد.ا توطئه جای آن یکی ندیمهبخواهد ب

 

 «نظر شما چیه؟»جوزت پرسید: 

 

 «سومی.»گفتم: 

 

 «ازش خوشتون اومد؟»با تردید پرسید: 

 

شناسمش. برای این کار ازش خوشم اومد و به نمی»

رسه که شما دوتا خوب با هم ارتباط برقرار نظر می

 «کنین.می
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 «ازش خوشم اومد.»جوزت گفت: 

 

 «ره سه.پس شما»

 

 «ولی شما باید ازش خوشتون بیاد.»جواب داد: 

 

هایش نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم تا توی چشم

صبرم که ناگهان لبریز شده بود را دوباره به دست 

 بیاورم.

 

ی نگاهم شده بود، لبخندی زد و گفت: او که متوجه

 «ی سه.باشه. شماره»

 

 شب#روح_نیمه

 212#پارت_

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

پیامت رو »حالت تأییدآمیزی پایین آوردم. ام را با چانه

بفرست. باید اون رو هم برای سفر آماده کنیم. اون هم 

 «هاش رو شروع کنه.ریزیباید برنامه

 

اش پرید و سریع راه افتاد که جوزت از روی صندلی

 از اتاق بیرون برود و حین بیرون رفتن گفت: 

 

 «گردم که با هم بریم خرید.برمی»

 

 کند.م که این کار را میمطمئن بود

 

 «پس تا اون موقع.»جواب دادم: 

 

 در بسته شد.

 

 لبخند زدم.
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 این کار هم تمام شد، پیش به سوی کار بعدی

 

 حاال هرچیزی که قرار بود باشد.

*** 

 

ی قصر آمد پیش من و گفت که کریستین یکی از خدمه

 به قصر رسیده.

 

این حرفش ای به این اعتنا نکردم که نگاهان با ذره

بلند شدم و سرسی و کورایی که با من توی اتاق 

نشیمن نشسته بودند را تنها گذاشتم و به سمت در 

 دویدم.

 

 ناپذیر شده بود.راهرو انگار پایان
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ولی در نهایت به راهروی جلویی قصر رسیدم و او 

جا بود. اجازه داده بود یک نوکر شنلش را بگیرد و آن

ی خودش داشت در شنل همسرش را هم ندیمه

 آورد.می

 

 همسرش اول من را دید.

 

 بریکیتا درکار.

 

زنی موش مانند بود که موهایش هم زیبایی خاصی 

نداشت و اندامی به شدت ریزه و الغر داشت. برادرم 

 نسبت به او جذابیت بیشتری داشت.

 

وقت ندیده بودم که کریستین این را هم بگویم، هیچ

 حضور او بود، لبخند بزند.بیشتر از زمانی که در در 

 

 یا بخندد.
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 شب#روح_نیمه
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دانستم که حالت خشک و سرد صورتش را دیدم. می

کرد ترسی که از من داشت را پنهان داشت سعی می

 کند.

 

توانم بگویم که رفتارم با او خیلی با با اطمینان می

 مهربان بودن فاصله داشت.

 

ن دوست نداشتم با از همان اول همین طور بود چو

که شبیه یک موش بود. برادرم باشد. نه به خاطر این

بلکه به خاطر این بود که رفتارش هم شبیه به یک 

خواست برادرم همسری قوی در موش بود. دلم می

کنارش داشته باشد. کسی که به او کمک کند شرایط 

هایی که در گذشته اش را تحمل کند و عذابزندگی

راموش کند. ولی باعث شده بود که کشیده بود را ف
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قلبش او را هدایت کند نه ذهنش و این چیزی بود که 

توی دنیای ما مخصوصاً توی خاندان ما یک ضعف 

 ی دیگران بشوی.شد طعمهشد و باعث میتلقی می

 

های شد برادرم لبخند بزند و بخندد. چشماو باعث می

کرد و مهربانی داشت. با مالیمت صحبت می

ساتش را نه تنها برای برادرم که برای احسا

اش و هر کسی که نزدیکش بود، پنهان خانواده

 اش هم صمیمی بود.کرد. حتی با خدمهنمی

 

 پدر و مادرم ممکن بود کریستین را در هم بشکنند.

 

ها به سمت کریستین و کردم و آناگر من سقوط می

توانستند همسرش را هم گشتند، میاش برمیخانواده

 نابود کنند.

 

خواستم اگر زمانی من شکست خواستم بترسد، میمی

 خوردم، او پوستش کلفت شده باشد.
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دیدم که تنها کاری که کرده بودم این بود ولی حاال می

 که او را بترسانم و احتماالً از خودم متنفر کنم.

 

 شب#روح_نیمه
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ه توی نسبتاً مطمئن بودم که در این چند روز اندکی ک

ماندند هم کار زیادی در این مورد از دستم قصر می

 آمد.برنمی

 

 کردم.ولی به این معنی نبود که تالشم را نمی

 

آنتوان توی ذهنم گفت: فکر خوبیه قلب من. چیزی 

نمانده بود که سکندری بخورم. بعد از چندین روز 

 شنیدن صدایش غافلگیرکننده بود.
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 کردم ترکم کرده بود.فکر می

 

حتی خیلی هم امیدوار بودم که رفته باشد، امیدی که 

 شد احساس وحشت کنم.باعث می

 

خیلی لحنم گرم نبود چون هنوز « بریکیتا.»گفتم: 

 مهارت کافی برای این کار پیدا نکرده بودم.

 

 «فرانکا.» با متانت گفت:

 

به آن سمت برادرم که همسرش را دور زد و به سمت 

و تیموفی »و پرسیدم:  من آمد، نگاهی انداختم

 «کجاست؟

 

 کریستین بود که جوابم را داد.
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مون توی سورتمه ت درست قبل از رسیدنبرادرزاده

بره برای همین خوابش برد. خیلی سخت خوابش می

نخواستیم بیدارش کنیم. همراه پرستارش بیرون زیر 

 «پتوی خزه.

 

های آبی برادرم نگاه سرم را باال گرفتم و توی چشم

دم که حتی وقتی نگاهش روی من نشست هم کر

 محبتش را از دست نداد.

 

 «برادر.»زیرلب گفتم: 

 

 «خواهر.»به همان شکل جوابم را داد: 

 

 شورش را ببرند.مرده

 

 گرفت.ام میداشت گریه
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ام برای اولین بار از وقتی کوچک بودم داشت گریه

گرفت، آن هم درست توی راهروی بزرگ قصر می

 نزدیک بود بزنم زیر گریه.زمستانی. 

 

 جا بود. بلندباال، جذاب، سالمت و در امنیت.برادرم آن

 

من هم در کنارش بودم، شاید سالمت نبودم ولی امنیت 

 داشتم.

 

 شب#روح_نیمه
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 مان به سر رسیده بود.رنج و عذاب

 

آسودگی خاطر ناشی از آن مثل موجی وجودم را در 

تم که باید در برابرش ایستادگی دانسبرگرفت و من نمی

 کنم یا نه.
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 کردم.باید فرار می

 

 بالفاصله.

 

که بتوانم این کار را بکنم، کریستین پیش از این

دستکشش را از دستش در آورد و دستش را باال 

 آورد.

 

ام را قاب گرفت، نزدیک آمد و صورتش را به گونه

 طرف صورتم پایین آورد.

 

 «ا.فرانک»با مالیمت گفت: 

 

با صدایی که هیچ شباهتی به صدای خودم نداشت و 

خوشحالم که »دار و لرزان بود، به زور گفتم: خش

 «خوبی.
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خواست من بشنوم به حرف با صدای آرامی که فقط می

 «خیلی بد بود.»زدن ادامه داد: 

 

خواستم مثل زمانی که می« بله بود.»تأیید کردم: 

در و مادرمان موقتاً که پتر بودیم و قبل از اینجوان

دست از این کارشان بردارند، لمسش کنم، او را به 

سمت خودم بکشم و بازوهایم را به دورش بپیچم و او 

 هم همین کار را بکند.

 

 «خواهر.»حاال صدای او هم خشدار شده بود. 

 

 «تحمل کردم.»چیزی که مشخص بود را برایش گفتم: 

 

واب داد: کم از اشک برق زدند و جهایش کمچشم

 «همیشه تحمل کردی.»
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ای که گلویم را با صدای آرامی صاف کردم و به اندازه

 دستش پایین بیفتد، عقب رفتم.

 

ت رو جاگیر کنی. استراحت کن. کمی باید خانواده»

نهار بخور. وقتی خستگی سفر از تنت در رفت، همه 

 «کنیم.با هم صحبت می

 

 شب#روح_نیمه
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هم دعوت کردم و متوجه شدم با این کارم بریکیتا را 

چنان به من خیره شد که انگار تا به حال من را ندیده 

 بود یا اصالً چیزی شبیه به من ندیده بود.

 

 «بله فرانکا. البته.»کریستین گفت: 
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ها رسیدن. آه اون»صدایی از پشت سرمان شنیدیم: 

همه به سمت صدا برگشتیم و ملکه آرورا را « عالیه.

 شد.یدیم که داشت به ما نزدیک مید

 

 بریکیتا و من تواضع کردیم و کریستین هم تعظیم کرد.

 

بلندشین، بلندشین. خوشحالم که به »آرورا گفت: 

دستش را همراه « سالمت رسیدین کریستین و بریکیتا.

ست. هاتون آمادهاتاق»با نگاهش به سمتی تکان داد. 

هم کنارش داره. بچه هاییه که یه اتاق یکی از اون اتاق

 «ست.بنابراین تخت کوچیک تیموفی هم آماده

 

 «سپاسگزاریم واالحضرت.»کریستین جواب داد: 

 

جا این پا و آن بعد به نوکری که آن« ابداً.»ملکه گفت: 

هاشون به اتاق»کرد اشاره کرد و گفت: پا می

هاشون شون کن و لطفاً ترتیبی بده که چمدانراهنمایی
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هاشون برده بشه و یه ندیمه براشون اقهم به ات

 «بفرست.

 

تعظیم کوتاهی کرد « بله واالحضرت.»نوکر جواب داد: 

ای برای کریستین و کنندهو دستش را با حالت دعوت

 بریکیتا دراز کرد.

 

کریستین دستش را زیر آرنج همسرش گرفت و به من 

 «کنیم، باشه؟بعداً با هم صحبت می»گفت: 

 

 «لبته. خوشحالم که سالمتی.ا»جواب دادم: 

 

بریکیتا سر تکان داد و نگاهش به سمت دیگری پرواز 

کرد. کریستین لبخندی به من زد و بعد به سمت 

شه لطفاً ببینی اوضاع می»ی بریکیتا برگشت. ندیمه

 «پرستار بچه و تیم چطوره؟
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 «بله لرد کریستین.»

 

 ای جلویی به راه افتاد.زن بالفاصله به سمت دره

 

 کریستین و بریکیتا هم به همراه نوکر رفتند.

 

 آرورا به سمت من آمد.

 

 «حالت خوبه فرانکا؟»پرسی: 

 

 «ی من.خیلی خوبم، ملکه»جواب دادم: 
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افتاد که برود، گفت: طور که راه میهمان« عالیه.»

 «هات رو بشنوم.خیلی منتظرم سر شام صحبت»

 

 به پشت سرش خیره شدم. حرکت ماندم وبی

 

ای از گلویم بیرون زد و همان بعد تازه حس کردم خنده

 موقع جلویش را گرفتم و سرکوبش کردم.

 

زدم. برای اولین به زحمت سر میز شام حرفی می

جا بودم، به من دستور داده شده بود که شامی که آن

ی کافی برای این کار بهبود پیدا که به اندازهبعد از این

ها بپیوندم. به خاطر این هم بود ردم، برای شام به آنک

که هیچ قصدی برای صحبت کردن نداشتم. دیشب هم 

ها و ها در بین خانمبه خاطر این بود که مسیر صحبت

انگیز بود و من نتوانسته آقایان خیلی سریع و هیجان

 بودم حتی یک کلمه بگویم.
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رای گفتن ام بی نامحسوس ملکهکنم این شیوهفکر می

 این بود که خودم را با دیگران وفق بدهم.

 

واقعاً نیاز نبود برای این کار اصرار کند. اخیراً 

کردند و بیشتر چیزهای زیادی بودند که غافلگیرم می

از همه همین رفتارهای خودم بود که موجبات 

 کرد.ام را فراهم میغافلگیری

 

بود  هایی قراردانستم چه اتفاقطوری که حتی نمی

 بیفتد.

*** 

 

که من کسی نبودم که سر میز شام جو را زیر و رو این

 کرد، غافلگیرکننده بود. 

 

 برادر همیشه مؤدبم این کار را کرد.
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که به او اطالع دادم بعد از رفتنش از دقیقاً بعد از این

ی جدیدم روی دریای کاخ زمستانی با جوزت و ندیمه

 خواهم کرد، این اتفاق افتاد. سبز سفر

 

او همراه شام من بود، سمت راستم نشسته بود فکر 

توانم این کردم که فضایی خصوصی داریم میمی

اطالعات را بدون اینکه کسی نظر بدهد با او در میان 

 بگذارم.

 

 «عقلت رو از دست دادی؟»که فریاد کشید: تا این

 

بلندش  طور صدایمن که از این واکنشش و همین

« کریستین.»حیرت کرده بودم، با صدای آرامی گفتم: 

راستش کامالً از نگاه دیگران به روی خودمان هم آگاه 

بودم. مخصوصاً نگاه نوک که دقیقاً آن سمت میز و 

 روی من نشسته و همراه شام بریکیتا بود.روبه
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برادرم با صدایی که هنوز هم بلند بود، با خشم گفت: 

 «دم.مزخرفه، بهت اجازه نمیکل این ایده »

 

ام به هم فشرده حیرتم محو شد و حس کردم آرواره

 شد.

 

 داد؟او به من اجازه نمی

 

داد کاری که دوست داشتم کریستین به من اجازه نمی

 را انجام بدهم؟

 

انگار این من نبودم که عقلش را از دست داده بود، 

 بلکه او بود.

 

 نه. این اشتباه بود.
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در اطراف من به هم ریخته بود و من را هم کل دنیا 

 کرد.داشت دیوانه می

 

توانستند در پدر و مادرم زندانی شده بودند و دیگر نمی

 آزادی نفس بکشند.

 

ام مهربان بودم و از او خواسته بودم که من با ندیمه

که چه را به اسم صدا بزند و در امر مهمی مثل این

ها و خوابگاهم به لباسام کند و کسی قرار بود همراهی

 رسیدگی کند، نظرش را پرسیده بودم.

 

 شب#روح_نیمه
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آمد ای که دستش میدادم نوک در هر لحظهاجازه می

ام دخالت کند. تاز این لحظات را هم خودش توی زندگی

 کرد.انتخاب می
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ام فری دوستم داشت. همسرش هم دوستم عموزاده

هایشان هم من را دوست ستداشت. باالتر از این دو

 داشتند.

 

ها و شوهرهایشان در موقعیتی که ها، خانمآن دوست

ام کرده کننده باشد، همراهیممکن بود برایم ناراحت

 بودند.

 

 شنیدم.ام را هم توی ذهنم میصدای معشوق مرده

 

ی کل این کشور کوفتی طوری با من صحبت ملکه

ری با من شوخی ام بود و طوکرد که انگار ََلِ می

داشتنی کرد که انگار دوست صمیمی و دوستمی

 شناخت.دخترش بودم و من را از دوران مدرسه می

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

رسید هیچ کنترلی روی که به نظر میاز همه بدتر این

ای تحت کنترلم ها نداشتم، حتی ذرههیچکدام از این

 نبود.

 

 «موضوع چیه؟»آرورا پرسید: 

 

ت بماند، آمدم مداخله کنم که برادرم ساکبه امید این

که حرفی از دهانم خارج شود، خودش ولی پیش از این

 حرف زد.

 

خواد روی واالحضرت، خواهرم می»اعالم کرد: 

که من و دریای سبز سفر کنه. قصد داره به محض این

 «جا رفتیم، راه بیفته.بریکیتا از این

 

ملکه آرورا ظاهر خشمگینی به خود گرفت و گفت: 

 «ا، حقیقت داره؟فرانک»
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ها را به هم هایم را به هم فشردم و سعی کردم آندندان

نسابم و باالتنه و صورتم را به سمت باالی میز 

 برگرداندم.

 

 «ی من.بله ملکه»

 

کریستین نگاهش را از ملکه برداشت و به من دوخت. 

که کنه. اگه دوست نداری بعد از ایناین کار رو نمی»

دادی به آپارتمانت برگردی، خواهر آنتوان رو از دست 

تونی تا کامالً قابل درکه. پس با من و بریکیتا میای. می

گیری پیش من و وقتی که یه تصمیم عاقالنه می

بریکیتا بمونی. لعنتی، تا جایی که به من مربوطه 

تونی برای همیشه پیش ما بمونی. خونه به می

ی، گی کافی بزرگ هست و مهم نیست چی میاندازه

 «دونم که دوستش داری.می
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هایی که برادرم زد، بریکیتا با شنیدن بخش آخر حرف

تونستم صدایی صدایی از خودش درآورد که فقط می

حاکی از ترس و وحشت توصیفش کنم. حاال احساس 

آزردگی داشتم، آن هم نه فقط به خاطر رفتار خودم که 

 ود.به خاطر رفتار او هم ب

 

دونی که این فکر برادر، می»خیلی سریع جواب دادم: 

« خوبی نیست. تنها زندگی کردن برام خیلی بهتره.

آمد مسائلی تا این حد خصوصی در اصالً خوشم نمی

 بین عموم گفته شود.

 

 ای هم نداشتم.ولی از سوی دیگر چاره

 

یه برگ جدید توی زندگیت باز »اش را باال کشید. بینی

به بشقابش نگاه کرد و قاشقش را توی « کنی.می

 «بحث تمومه.»غذایش فرو برد. 
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تمام تالشم را کرده بودم که « نه نیست.»جواب دادم: 

جلوی خودم را بگیرم و فریاد نکشم ولی موفق نشده 

ای که دارم عالقمندم و هیچ کامالً به برنامه»بودم. 

 «تمایلی به عوض کردنش ندارم.

 

قاشقش را توی بشقابش انداخت کریستین با خشونت 

مطمئنم وقتی دزدهای دریایی »و به سمت من برگشت. 

 «کنی.پریدن توی کشتیت نظرت رو عوض می

 

پره ای نمیهیچ دزد دریایی»پوزخندی زدم و گفتم: 

 «توی کشتیم.

 

هایی بگو این رو برو به ملوان»کریستین جواب داد: 

کردن فکر میها هم دقیقاً وقت برنگشتن، اونکه هیچ

 «پره توی کشتیشون.ای نمیهیچ دزد دریایی

 

 «رن.تجار معموالً به این سفر می»جواب دادم: 
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کنن که به تجار معموالً سعی می»کریستین جواب داد: 

فرصت نداد جوابش را بدهم، رو به « این سفر برن.

گی درکار؟ از هر چندتا تاجری تو چی می»فری کرد. 

 «گرده؟برمی ره چند نفرشکه می

 

 شب#روح_نیمه
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رسید که فری از این بحث خوشش آمده بود به نظر می

و این بیشتر اعصابم را خرد کرد و وقتی جواب 

داد، اصالً حس و حال پنهانش کردنش را نداشتم. می

دوست دارم بگم پنجاه پنجاهه ولی خودم شرط »

 بندم بیشتر سی به هفتاد شانس برگشت وجودمی

 «داره.
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ام جواب بدهم، نفسم را با که به عموزادهپیش از این

خودت رفتی اون سمت »پریشانی به بیرون دمیدم. 

 «دریای سبز؟

 

 «بله.»جواب داد: 

 

 «چند بار؟»پرسیدم: 

 

 «دو بار.»گفت: 

 

گم پس می»ام تکیه دادم. رضایتمندانه به صندلی

 «مطمئناً احتمالش خیلی بهتر از سی به هفتاده.

 

من دریانورد خوبی هستم. کارم با »فری جواب داد: 

ای شمشیر خیلی خوبه دیگه به تیر و کمان اشاره

کنم. افرادم باید بگم از خودم هم بهترن... توی کار نمی

با هر دو وسیله. کشتیم سریعه. و وقتی پای 
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ای برای نجات دادن جون ها وسط باشه ذرهدزددریایی

هایش لب« دم.ودم راه نمیخودم و افرادم ترس به خ

اوه و »آرام آرام فرم لبخندی مغرورانه به خود گرفتند. 

این حقیقت کوچیک هم وجود داره که من به اژدهایان 

 «دم.فرمان می

 

پوفی کردم، قاشقم را برداشتم و درخواست کردم: 

شه لطفاً از این موضوع بگذریم؟ مطمئنم همگی می»

 «ط به خودم مربوطه.عقیده داریم که این موضوع فق

 

خواد نهایتاً پنجاه یعنی خواهرم می»کریستین پرسید: 

درصد احتمال سالم رد شدن از چنین دریای بزرگی رو 

کدوم چیز به جون بخره تا برسه به سرزمینی که هیچ

صدایش لحن ناباوری به « دونیم؟زیادی ازش نمی

ست که باهاش ی همهکنم وظیفهفکر می»خود گرفت. 

ای باکانهت کنن و اون رو از چنین تصمیم بیصحب

 «منصرف کنن.
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حتی سعی نکردم خشم صدایم را کنترل کنم و تشر 

 «باکانه نیست.بی»زدم: 

 

هست، کامالً »کریستین با حرارت جواب داد: 

مالحظگیه. کامالً هم طور بیست و همیناحمقانه

 «مزخرفه.

 

ادبی قاشقم را توی سوپم م که با بیحاال این من بود

کردم صدایم باال رفت. انداختم و وقتی صحبت می

 «کنی؟چطور جرئت می»

 

کنم. اونم وقتی که خیلی راحت جرئت می»جواب داد: 

بینم باالخره خواهرم رو آزادانه به دست آوردم و می
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که با یه تصمیم احمقانه و با عجله قراره دوباره از 

 «دستش بدم.

 

با این حرف برادرم دهانم را محکم بستم و حس کردم 

گلویم طوری پر از بغض شد که معجزه بود بالفاصله 

 نفس زدن.شروع نکردم به نفس

 

با ما میای خونه. همسرم، »کریستین نتیجه گرفت: 

ای که همسرم االن بارداره رو وقتی به پسرم و بچه

شت به با این حرفم نگاهم برگ« شناسی.دنیا اومد، می

 سمت بریکیتا که حاال سرخ شده بود.

 

 برادرم حرفش را هنوز تمام نکرده بود.

 

تونی یه جایی خوای با ما زندگی کنی، میو اگه نمی»

توی فلوریدا نزدیک به ما زندگی کنی که بتونی به 

دیدن ما بیای و ما هم بتونی به دیدنت بیایم. دیگه هم 

شنوم. در میهای مضحکت رو نکدوم از مخالفتهیچ
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واقع مصمم هستم که تو رو با خودمون برگردونم. 

هایی که اخیراً کشیدی، عقلت مشخص با تمام مصیبت

سرجاش نیست و به زمان نیاز داری که دوباره خوب 

 «بشی.

 

 شکن نوک زبانم داشتم.کلی جواب دندان

 

 شب#روح_نیمه
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ولی این فرانکای جدید نگاهش را به سمت زن 

 «بارداری؟»رادرش برگرداند و پرسید: ب

 

 «بله.»بریکیتا بیشتر سرخ شد. « من...»

 

 «برات خوشحالم خواهر. خیلی.»

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 هایش درشت شد.چشم

 

طور. برای تو هم همین»دوباره به برادرم نگاه کردم. 

 «کنیم.این صحبت رو بعداً تمومش می

 

کنیم، چون همین حاال این کار رو نمی»مخالفت کرد: 

 «ست.م این بحث تموم شدهه

 

 «نیست.»

 

 «هست.»

 

 «نیست.»

 

 «خیلی هم هست.»
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 «نه!»فریاد زدم: 

 

 «بله!»او هم در جواب فریاد کشید: 

 

مان شنیدم و از پس آن ای را از اطرافصدای خنده

دیدم که ملکه آرورا از خنده به لرزه افتاده بود. 

ت و فرانکا، دیگه از این چر»لرزید! دستور داد: می

ت خطرناکه و تو ها نگو. حق با کریستینه. نقشهپرت

این تصمیم رو وقتی گرفتی که خیلی ضعیف و شکننده 

کنم. هستی. سفرت روی دریای سبز رو منع می

کم تا یک سال آینده. اگر خواستی باز هم به این دست

سفر بری، اون وقت دوباره در موردش صحبت 

 «کنیم.می

 

 فرمانروایم خیره شدم. با زبانی بند آمده به

 

ولی ملکه آرورا که زبانش بند نیامده بود، به حرفش 

 ادامه داد:
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ی ت به خونهتصمیمش با خودته که با خانواده»

برادرت برگردی، یا با من به رمی کیپ بیای. یا با 

فری، فینی و ویکتور کوچولو به سمت بلبرین راه 

بیفتی. من کامالً تنها هستم و تو همراهی 

 «شی.داشتنی برای من میدوست

 

 شدم؟داشتنی میمن همراهی دوست

 

 من؟

 

 زبانم همچنان بند آمده بود.

 

 طور نبود.ولی آرورا این

 

 شب#روح_نیمه
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گردن پنج روز تا روزی که کریستین و بریکیتا برمی»

به دور « فرصت داری تصمیمت رو بگیری. حاال...

تموم شد. اجازه بده به خاطر این بحث »میز نگاه کرد. 

خبر دلپذیر کریستین و بریکیتا بنوشیم و از دعوای 

 «خواهر و برادری بگذریم.

 

لیوان شرابش را برداشت و همه از جمله خودم با او 

همراهی کردیم. وقتی یک ملکه به سالمتی کسی 

 کردی.نوشید، نباید درنگ میمی

 

ان ولی من عصبانی بودم. ظاهراً به خاطر پای

ی پدر و مادرم ها رنج و شکنجهی سالغیرمنظره

باعث شده بود از احساسات، آینده و کل طبیعت خشنم 

شد، نامطئمن باشم. هرچند این که داشت حاال نرم می

باعث شده بود برادرم مردی احساساتی و قوی بشود. 

دیگر تمایلش به بحثی که در نهایت ملکه آن را 

 ف کرده بود، که بماند.دعوای خواهر و برادری توصی
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 یک دعوای خواهر و برادری.

 

 آن هم توی مراسم شام سلطنتی.

 

ای از شرابم نوشیدم و لبخندی که روی لب جرعه

دیگران بود را نادیده گرفتم. لبخندی که شک نداشتم 

ی برادرم داشت بزرگتر به خاطر این بود که خانواده

عوای شد. ولی بیشتر از آن مطمئنم به خاطر دمی

 ی من و برادرم بود.بچگانه

 

 به خاطر همین اخم کردم.

 

رسید از این هرچند دیدم تنها کسی که به نظر نمی

اش نگرفته بود، نوک بود. لبخند گفتگوهای ما خنده

 کرد.زد. با دقت نگاهم مینمی
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صدا گفت: وقتی نگاهم با نگاهش تالقی کرد، بی

 «خوبی؟»

 

 «بم.خو»صدا جوابش را دادم: بی
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طور ای همانکه سر تکان بدهد، چند لحظهپیش از این

 به دقت من را زیرنظر گرفت.

 

هنگامی که همه دوباره شروع به خوردن کردند، 

آرورا با صدای بلندی شروع به حرف زدن کرد و من 

با نگاهی که به او انداختم، متوجه شدم که روی 

امیدوارم تیموفی کوچولوت ». حرفش با بریکیتا بود

امروز حسابی خوب خوابیده باشه. فرانکا امروز 

ش برای خرید بره، از که با ندیمهعصر پیش از این
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سروصدا حرکت خدمه خواست دور و بر اتاق شما بی

 «کنن چون کوچولوی شما اخیراً با خواب مشکل داره.

 

 هایم آتش گرفته بودند؟ی ادل، االن گونهیا الهه

 

نگاه بریکیتا سریع به سمتم برگشت و دوباره 

 چشمانش درشت شده بودند.

 

 هایم آتش گرفته بودند.بله، گونه

 

 لعنتی!

 

موقتیه. مطمئنم. به زودی دست از »آرورا ادامه داد: 

بره. شرط داره و زود خوابش مینق زدن برمی

 «بندم.می
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 که ملکه حرفش را تمام کرد، کریستین تویبعد از این

گم فرانکا، نگاه کردن به این می»گوشم گفت: 

زادهای که شبیه به شاهزاده نوکتورنوعه چقدر نجیب

عجیبه. صادقانه بگم، خوشحالم که شاهزاده یه جای 

تونستم زخم روی صورتش داره، وگرنه نمی

 «شون بدم.تشخیص

 

سر برگرداندم و نگاهم سردی به برادرم انداختم. 

ش کردم، من برخالف او چیزی نگفتم و فقط نگاه

 هنوز از بحثی که با هم داشتیم دلخور بودم.

 

نما زد و با لحنی پر در جواب نگاه سردم لبخندی دندان

 «ت لذت بردی؟از خرید با ندیمه»از شیطنت پرسید: 

 

 نگاهم سردتر شد.

 

 شب#روح_نیمه
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برادرم خیلی راحت نگاه سردم را تحمل کرد و پا پس 

 نکشید.

 

هرهر زد زیر خنده و نگاهش را به بشقاب سوپش 

 برگرداند.

 

آمد، من هم جایی که کار دیگری از دستم برنمیاز آن

به سمت بشقابم برگشتم و به این فکر کردم که ابهتم 

 ام.را از دست نداده

 

 بلکه کالً پرکشیده و رفته بود.

 

دانستم که باید چه فکری در مورد این من هم اصالً نمی

 وضوع داشته باشم.م
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 که بگویم، بگذار چنین باشد.به جز این

 

 

 فصل هشتم

 قهرمان من

 

 والنتین

 

ی خانة کوچکش در حومة شهر والنتین پشت پنجره

فینگارد ایستاده بود و در زیر نور ماه به سرزمین 

 وار و پر از برف و یخ خیره شده بود.رویاهای سایه

 

اق ایستاده بود و ی اتفری درکار پشت سرش در میانه

 کرد.داشت صحبت می

 

توانست کرد، والنتین به سختی میحینی که صحبت می

 لبخندش را کنترل کند.
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گیری اش از والنتین نتیجهدرکار بعد از اعالم خواسته

 «شیم که حتماً برات جبران کنیم.مطمئن می»کرد: 

 

 حاضر بود آن کار را مجانی برایش انجام بدهد.

 

 ز نبود درکار این را بداند.هرچند نیا

 

مطمئنم که همسرت چیزهای »رو به پنجره گفت: 

تونی زیادی برات تعریف کرده، هرچند معلومه که نمی

گم وسعتش رو درک کنی. ولی این رو بدون که اگه می

کم دنیا خیلی فرق داره، یه جور دست دنیای من با این

 «گرفتن تفاوتشونه.

 

کنم والنتین، ت رو درک میاین حرف»فری جواب داد: 

به جز چیزهایی که کوچولوی من دلش براشون تنگ 

دم، اون شه و من برای آوردنشون بهت پول میمی
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دنیا هیچ جذابیتی برام نداره. خیلی پر سروصدا و 

ست و با اون ازحد پیچیدهرسه. بیششلوغ به نظر می

چیزهایی که از فینی شنیدم، بیشتر کسانی که توی اون 

کنن در مورد چیزی که واقعاً توی نیا زندگی مید

 «کنن.زندگی اهمیت داره، اشتباه می

 

 شب#روح_نیمه
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و با این وجود »والنتین به سمت مرد برگشت. 

 «جا؟خوای فرانکا رو بفرستی اونمی

 

نیاز داره که از شر خاطرات بدش خالص »جواب داد: 

کنم که ی حس میشه. به یه چالش هم نیاز داره. ول

گرده که خیلی با مردی که در اون دنبال کسی می

گذشته توی زندگیش بوده، فرق داره. با وجود تو، 

هاتون دوباره راهش نوک و شاید سرسی و راهنمایی

 «کنه، حتی توی اون دنیا.رو گم نمی
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 «ی منظورت شدم.متوجه»والنتین زیرلب گفت: 

 

ثروتش. گفته  و»فری تکان کوتاهی به سرش داد. 

جا مقدار خیلی زیادیه، ولی اگه کسانی که بودی که اون

کنن بفهمن، بهش شک توی اون دنیا حکمرانی می

کنن. فرانکا به یه استاندارد زندگی مشخص عادت می

طور داره، حاال هر جایی که باشه مهم نیست. همین

ها و اعمال پدر و ی قدرتجایی خارج از دامنه

تونم تصور کنم مستقل زندگی کرده. نمیمادرش، کامالً 

ی زندگیش تغییری بکنه. با وجود از بین که این شیوه

تونم رفتن تهدیدی که توی زندگیش داشت، فقط می

تصور کنم میل به استقالل شخصیش افزایش پیدا 

کنه.خوشش نمیاد که استانداردهای زندگیش پایین بیاد 

ه پیدا کردن یه یا آزادی جدیدش با چیزهایی مثل نیاز ب

ها باعث ی اینشغل یا همچین چیزی تهدید بشه. همه

شن که تصمیماتش مسیر اشتباهی رو در پیش می

 «بگیرن.
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هایی من راه»های والنتین به لبخندی تاب برداشتند. لب

تونم ثروتش رو به ارز دنیای خودم تبدیل دارم که می

ل مشکل ای مثکنم. ناگفته نمونه که ممکنه مسائل دیگه

پرداخت هزینه برای محل اقامتش براش پیش بیاد. اما 

اون زندگی خیلی خوبی خواهد داشت درکار و براش 

 «مونه.منتظر رخصت از کسی نمی
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 «خوبه. رخصت؟»فری گفت: 

 

توضیحش »والنتین دستی توی هوا تکان داد و گفت: 

 «مشکله فری.

 

 درکار جواب نداد.
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ی نوک این ایده»نتین سرش را کج کرد و پرسید: وال

 «بود؟

 

بله، من هم »فری تکان کوتاه دیگری به سرش داد. 

هایش با این حرف گوشة لب« معتقدم که فکر خوبیه.

امشب سر شام متوجه شدیم که قصد داره »باال رفت. 

به اون سمت دریای سبز سفر کنه. البته ملکه منعش 

ی یه که فرانکا آماده دهکرد ولی این نشون می

 «ماجراجوییه، هرچی بزرگتر بهتر.

 

و من باید این پیشنهاد رو بهش بدم یا »والنتین گفت: 

 «کنه؟نوک این کار رو می

 

دونم، نوک امشب باهاش در این تا جایی که من می»

 «کنه.مورد صحبت می

 

عالیه. خب، من رو در »والنتین لبخند کوچکی زد. 

فری. وقتی موافقت کرد که این دنیا جریان قرار بده، 
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شم که رو ترک کنه و به دنیای من بیاد، مطمئن می

 «چیز براش حاضر و آماده باشه.رسه همهوقتی می

 

موضوع پرداخت دستمزدت »ابروهای فری باال رفتند. 

 «هم هست، والنتین.

 

البته. تو به این کار رسیدگی »با صدای آرامی گفت: 

قراره دستمزد خدماتم رو پرداخت کنی؟ یا فرانکا می

 «کنه؟ شاید هم نوک؟

 

ست از طرف من و این یه هدیه»فری جواب داد: 

 «فینی.

 

ها طوره درخواست دارم که الفاگه این»والنتین گفت: 

فری « ها ببینم.رو توی سرزمین خودشون در زیر یخ

 هایش به هم فشرده شدند.را تماشا کرد که لب
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 «درخواست بزرگیه.»اب داد: فری خیلی کوتاه جو
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جا رو ندارم، ولی حس که قدرت دیدار اونبا این»

 «جا باید خیلی جالب باشه.کنم اونمی

 

ها قلمروشون رو کامالً حق داری والنتین. ولی اون»

دارن و شاید این خیلی عزیز و محفوظ نگه می

 «درخواستت رو اجابت نکنن.

 

 «دی فری.تو فرمان می»به او یادآوری کرد:  والنتین

 

بله، ولی مثل یکی از اجدادم ظالمانه »جواب داد: 

شه چند قرن از ش میکنم، چون نتیجهفرمانروایی نمی

هاشون رو در ها و نگرانیها. خواستهدست دادن اون
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گیرم. اگه هم چیزی براشون اهمیت داشته نظر می

 «گیرم.میباشه شدیداً اون رو در نظر 

 

داد، صدایش را پایین آورد و وقتی به حرفش ادامه می

 های والنتین دوخت.نگاهش را به چشم

 

دونی که به خاطر تمام کارهایی که برای فینی، می»

خود من و کشورم انجام دادی سپاسگزارم، حتی با 

که به خاطر بیشتر کارهایی که کردی دستمزد خیلی این

هم اکثر مواقع در خطر بود و زیادی هم گرفتی. جونت 

با این حال شجاعت و وفاداری زیادی از خودت نشون 

دونی که کنم. این رو هم میداد که من تحسینش می

ی ی زیادی بهت دارم. ولی با همهمثل همسرم عالقه

تونن دوباره به ی آزاد دارن و میها ارادهها الفاین

ی جدیدی قلمروی زیرزمینی برگردن و تا وقتی که فر

ها بهشون حکومت نکنه دیگه برنگردن. اگه اون

تونم بهت پیشنهاد بدم که مالقات با تو رو رد کنن، می

نیلن و شوراش رو به روی یخ فرا بخونم تا با هم 

ای به صحبت کنین. این موضوع نباید هیچ دلخوری
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وجود بیاره و امیدوارم این کار هم به همون اندازه 

 «برات جالب باشه.
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ها ماجراجویی خودم توی قلمرو الف»والنتین گفت: 

دم درکار، ولی اگه مجبور بشم یه رو ترجیح می

 «کنم.جایگزین بپذیرم، همین کار رو می

 

 «متشکرم.»

 

والنتین به در نگاه کرد و بعد دوباره نگاهش را به 

ونی دادبی کنم و میخواد بیدلم نمی»فری برگرداند. 

برم، ولی حاال که که همیشه از هم صحبتیت لذت می

شه، باید به یه سری کارها رسیدگی داره دیروقت می

 «کنم.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 «البته.»فری به سمتش رفت و با صدای آرامی گفت: 

 

 جایی که بود ایستاد.والنتین همان

 

ای روی وقتی فری به او رسید، خم شد و بوسه

هایش ره توی چشماش گذاشت، عقب کشید و دوباگونه

وقتی تصمیم فرانکا رو فهمیدم، برات یه »نگاه کرد. 

 «فرستم.پیام می

 

 «امیدوارم تصمیم درستی بگیره.»

 

با این حسی »های فری باال رفت. ی لباین بار گوشه

کنه، شک بینم داره بین اون و نوک رشد پیدا میکه می

 «گیره.ندارم که تصمیم درستی می
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دوار بود این موضوع حقیقت داشته والنتین هم امی

 باشد.

 

ازت سپاسگزاریم »درکار از او فاصله گرفت و گفت: 

 «والنتین.

 

والنتین رفتنش را تماشا کرد، خوشحال بود که برای 

از »کرد. بنابراین جواب داد: چنین انسانی کار می

 «برم.خدمت کردن بهت لذت می

 

د. حاال فری جلوی در اتاق ایستاد و به او نگاه کر

 لبخند پهنی روی لب داشت.

 

از دستمزد گرفتن لذت »با لحن پر شیطنتی گفت: 

 «بری.می

 

 «اون هم هست.»والنتین موافقت کرد: 
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 «بدرود.»فری سری تکان داد و دستش را باال گرفت. 

 

 شب#روح_نیمه

 231#پارت_

 

جایی که فری رهایش والنتین چیزی نفت. فقط همان

در را تماشا کرد. خوشحال بود که  کرده بود، ایستاد و

چیز داشت برای فرانکا و ی خودش همهبدون مداخله

 رفت.نوک خیلی خوب و خیلی سریع پیش می

 

ولی االن یک دعوت واقعی برای مداخله کردن داشت 

 و والنتین هم منتظر چنین چیزی بود.

 

با فکر مداخله کردن، نگاهش را از در برداشت و به 

که روی بالشتک مخمل سبزش قرار گوی کریستالش 

 داشت، نگاه کرد.
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به سمتش رفت، نوک انگشتانش را روی آن کشید و 

مهی که در آن اوج گرفت را تماشا کرد. ذهنش نه تنها 

درگیر نوک و فرانکا بود که درگیر چیزی بود که توی 

کشید. ذهنش ی پایین همین خانه انتظارش را میطبقه

 طوف کرد.را هم به همین موضوع مع

 

دوباره نوک انگشتانش را روی گوی کشید و مه را 

تماشا کرد که تغییر جهت داد و تصویر جدیدی شکل 

 گرفت.

 

ها را به امید خودشان کرد. اگر آندست مینباید دست

گذاشت، هرگز در مکان و موقعیت درست قرار می

توانست کاری کند که همدیگر گرفتند. بعداً هم نمینمی

 کنند. را پیدا
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تحقیق کرده بود. موضوع را حسابی زیر و رو کرده 

دانست که تصمیم درستی گرفته بود. بیشتر از بود. می

 آمد.این کاری از دستش برنمی

 

 کرد.که یک زمان عالی پیدا میبه جز این

 

 کرد.و بعد مداخله می

 

ای که برای فرانکا داشت، همکاری در واقع، با نقشه

ی فرانکا کار خوشایندی رای آیندهکردنشان با هم ب

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 232#پارت_

 

 فکر محشری هم بود.
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 بشکنی زد و مه توی کریستال ناپدید شد.

 

بعد به ساعتی که روی طاقچة باالی شومینه بود، نگاه 

 کرد.

 

که دستوراتش را داده فری پانزده دقیقه بعد از این

خواست آن ر میبود، رسید و مدت زیادی هم نماند. اگ

کار سخت را امتحان کند، باید نیم ساعت دیگر یا شاید 

 ماند.هم بیشتر منتظر می

 

کشید، که چه چیزی انتظارش را میولی با فکر به این

که خالف شخصیت خودش بود ولی دلش با این

 ی دیگر هم منتظر بماند.خواست حتی یک لحظهنمی

 

 نه.
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ای راتش چه نتیجهبدجور مشتاق بود که ببیند دستو

 داشتند.

 

 بنابراین وقتش بود که برود و ببیند.

 

با این فکر والنتین با تأنی به سمت در رفت تا به سمت 

خواب چیزی برود که دستورش را داده و توی اتاق

 کشید.انتظارش را می

*** 

 

 فرانکا

 

 «اینجایی.»

 

های بلند با صدای برادرم برگشتم و دیدم که با قدم

 آمد.ه سمتم میداشت ب
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دوباره به سمت پنجره برگشتم و به باغ پشتی قصر که 

ی حاال پوشیده از برف بود، نگاه کردم. داشتم نقشه

کشیدم برای جمع کردن وسایل خودم و ای میپیچیده

 جوزت، پیدا کردن ایرن و فرار.

 

ترسیدم اگر هر کدام از کارهایی را افسوس که می

ن شام برایش نقشه کشیدم دادم که از زماانجام می

بودم، خود ملکه دستور پیدا کردنم را صادر کند. 

فرستاد تا من را پیدا کند و پیش احتماالً دامادش را می

زدم که کشان کشان برگردانده شویم حدس میاز این

 فقط بتوانیم یک روز و نیم در فرار باشیم.

 

 شب#روح_نیمه

 233#پارت_

 

 رو به پنجره آه کشیدم.
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خیلی دیروقته فرانکا و دوست دارم برم » رادرم گفت:ب

توانستم صدایش را حاال می« توی تختم پیشم همسرم.

که ولی بدون این»ی نزدیکتری بشنوم. از فاصله

 «تونم.مطمئن بشم دلخوری کمی پیشت رفع نشده نمی

 

این باعث شد نگاهم با ابرویی قوس برداشته به 

 «وریم؟دلخ»سرعتش به سمتش برگردد. 

 

نیشش را باز کرد. نگاهش به سمت پنجره رفت و بعد 

مطمئناً حتی تو هم بعد از چند »به سمت من برگشت. 

ساعت فکر کردن، ممکن نیست همچنان فکر کنی که 

 «سفر به روی دریای زمردی ایدة خوبیه.

 

شاید »دوباره به پنجره نگاه کردم و پیشنهاد دادم: 

 «صحبت نکنیم.بهتر باشه دیگه در این مورد 

 

ای شاید همین کار عاقالنه»با صدای آرامی گفت: 

 «باشه.
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 چیز بیشتری نگفت.

 

به رفتار سردم با او ادامه دادم، همین باعث شد پشت 

 پنجره که ایستاده بودم، سردتر و سردتر هم بشوم.

 

فرانکا، فقط »ی نزدیکتری گفت: شنیدم که از فاصله

طوری ز شام اوننگرانیم بود که باعث شد سر می

 «واکنش نشون بدم.

 

 حقیقت داشت.

 

ناپذیر چون حقیقت داشت هم به شدت و به شکلی تحمل

 خردکن بود.اعصاب

 

تمام عمرم تو از من »با صدای آرامی ادامه داد: 

 «مراقبت کردی، حاال نوبت منه.
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خردکن شد، چون این کارش حاال بیشتر هم اعصاب

 ود.آمیز بکامالً و به شدت محبت

 

 و او همیشه با محبت بود.

 

دونم که خیلی دیره ولی می»حرفش را به پایان رساند. 

سرانجام به سمتش « کم االن فرصتش رو دارم.دست

 برگشتم.

 

 شب#روح_نیمه

 234#پارت_

 

 «نیاز ندارم ازم مراقبت کنی، کریستین.»

 

دونم فرانکا. ولی باز هم دوست دارم این کار رو می»

 «بکنم.
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برادر، »رویش بودم. جا شدم و حاال کامالً روبههجاب

تونیم زیبایی اتفاقی که افتاده اینه که حاال هر دو می

که زندگی خودمون رو داشته باشیم. اون هم بدون این

 «خودمون رو با همچین مهمالتی آزار بدیم.

 

صورتش چنان حالت سردی به خود گرفت که مطمئناً 

 اش نبود.برازنده

 

 حال خیلی هم مناسبش بود.با این 

 

 آمد.کم به این کریستین جدید که میدست

 

به عنوان برادرت همیشه وظیفة من بوده که ازت »

مونه و مراقبت کنم، همیشه هم وظیفة من باقی می

اصالً هم مهمل نیست. تا حاال توی این کار شکست 
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خورم. حاال خوردم. از حاال به بعد دیگه شکست نمی

 «دم.من کارم رو انجام مینوبت منه و 

 

براندازش کردم، ولی خیلی محتاطانه این کار را کردم 

 خواست معذبش کنم.تا معلوم نشود. چون دلم نمی

 

که با محبت شروع به حرف زدن کنم، پیش از این

خیلی تغییر »طور نگاهش کردم. ای همانچندلحظه

 «کردی.

 

 «مثل تو.»جواب داد: 

 

 حرفش تکان دادم.سرم را در موافقت با 

 

گلویم را نامحسوس صاف کردم و دوباره « تو...»

 «رفتم و توی زندان دیدمشون.»شروع کردم: 
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سرش ناگهان با حالتی معذب به سمتم برگشت و گفت: 

 «عموزاده فری بهم اطالع داد.»

 

قبل از این کار »ام را باال گرفتم و ادامه دادم: چانه

فاقی که افتاده و تغییر متوجه شده بودم که هنوز با ات

 «چیز کنار نیومدم.کردن همه

 

 شب#روح_نیمه

 235#پارت_

 

چهرة کریستین گیج و در عین حال نگران شد. نجوا 

تونم تصور کنم چطوری بوده، حتی نمی»کرد: 

 «خواهر.

 

سر تکان دادم و دوباره برگشتم و نگاهم را به بیرون 

 «از پنجره دوختم.
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چیز را برایش که داشتم همه به بیان دیگر، با این

توانستم گفتم ولی به بهترین شکلی که میمی

 احساساتم را از او پنهان کردم.

 

 «دونستم کی هستم.بدون اون تهدیدها نمی»

 

دانستم دیگر گیج نیست، با صدای با حالتی که می

 «فرانکا.»آرامی گفت: 

 

هنوز »ام نگاهش کردم و اعتراف کردم: از باالی شانه

م مطمئن نیستم. تو هم... تو هم همین احساس رو ه

 «داری یا شاید هم داشتی؟

 

نه عزیزم. وقتی اون جادوگر »با صدای آرامی گفت: 

جادوی مادر رو ازش گرفت و بهم گفت که پدر هم به 

که دست فری دستگیر شده، حسی داشتم مثل این

هام های بزرگی که چندین قرن روی شونهسنگ

، ناگهان برداشته شدن. در این حد که کردنسنگینی می
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تونستم تونستم پاهام رو تکون بدم، که مینه تنها می

 «هام رو هم تکون بدم و پرواز کنم.دست

 

این حرفش باعث شد احساسی به من دست بدهد که تا 

 اش نکرده بودم.به حال تجربه

 

 دلم برای برادرم به پرواز در آمد.

 

آمد تا دستش را  بدون هیچ فکری، به حرکت در

 بگیرد.

 

 هایمان به دور همدیگر پیچیدند.انگشت

 

 «خوشحالم برادر.»به او گفتم: 

 

 «کنی خواهر.تو هم راهت رو پیدا می»به من گفت: 
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 امیدوار بودم.

 

کردم راه من همان ماجراجویی سفر به هرچند فکر می

آن سوی دریای سبز بود. ولی کریستین خرابش کرده 

 بود.

 

 شبنیمه#روح_

 236#پارت_

 

 کردم.حاال باید راه دیگری پیدا می

 

کردم. سرانجام پشتم کامل درمان اوه خب، پیدا می

ها به شد و شوک ناشی از بالیی که تمام این سالمی

سر من و کریستین آمده بود، باالخره روزی از بین 

کردند از ما رفت. به نظرم دیگران کمتر سعی میمی

کردم بیش از آن طور که من فکر می محافظت کنند. یا
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حد از ما محافظت کنند. بعدش من، جوزت و نیاز به 

گفتن نیست که ایرن آزاد بودیم تا سر کار خودمان 

 برویم.

 

ام را به فقط به تمرین نیاز داشتم و وقتی دوباره آزادی

 کردم.آوردم، از آن استفاده میدست می

 

 رفتیم.پس از آن هم می

 

 «شید که مزاحم شدم.اَه، ببخ»

 

کسی این را از جلوی در گفت. وقتی هر دو برگشتیم و 

رفت، عقب بیرون مینوک را دیدم که داشت عقب

 کریستین دستم را ول کرد و کنار رفت.

 

نه آقای نوک، یا... اوم، »کریستین با دستپاچگی گفت: 

ولی سریع خودش را جمع و جور کرد. « ارباب نوک.
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ا بودین، پیداش کردین. من هم باید اگر دنبال فرانک»

 «برم پیش همسرم.

 

 «خوریم؟با هم صبحانه می»برادرم به من نگاه کرد. 

 

 «شه.خیلی خوب می»سر تکان دادم. 

 

 لبخند زد، جلو آمد و به سمتم خم شد.

 

ام چسباند و زمزمه کرد: اش را به گونهگونه

 «بخیر قهرمان من.شب»

 

ه شد، چون این حرفش حس کردم دهانم به هم فشرد

آزارم دادم. آزارم داد چون برای من معنای زیادی 

داشت و قطعاً از هجون مداوم احساسات مختلف آزرده 

 شده بودم.
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 شب#روح_نیمه

 237#پارت_

 

با این حسم عقب کشید و به صورتم نگاه کرد. سرش 

 هایش نشست.را باال گرفت و لبخند پهنی روی لب

 

وقت کر که بعضی چیزها هیچخدا رو ش»نجوا کرد: 

رفت، هنوز هم لبخند وقتی داشت می« شن.عوض نمی

 زد.می

 

بخیر رفتنش را تماشا کردم و شنیدم که به نوک شب

 گفت و او هم جوابش را داد. 

 

ام فقط وقتی به نوک معطوف شد که برادرم از توجه

 دیدم خارج شد.
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به نظر کرد و نوک حاال وسط اتاق بود، به من نگاه می

 رسید خیلی سرحال باشد.نمی

 

امیدوار بودم مظلوم به نظر « اتفاقی افتاده؟»پرسیدم: 

ام و او هم دانستم اشتباه کردهبرسم. چون خودم می

جای صورتش دانست، چون انگار روی همهحتماً می

 نوشته شده بود.

 

قطعاً اتفاقی افتاده. جون دل، ما با هم یه قراری »گفت: 

ساعت تمام توی اتاقمون نشسته بودم و  داشتیم. دو

 «منتظرت بودم.

 

ی اتاقمان استفاده کرده بود و این باعث لعنتی، از کلمه

 شد موج گرمی به دلم سرازیر شود.

 

دانستم دقیقاً داشت به چه چیزی که میحتی با این

 «اتاقمون؟»کرد، پرسیدم: اشاره می
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عزیز »: دادم، غریددانست، منظورش را میاو که می

 «دل!

 

 خب، پیش به سوی جلو.خیلی

 

 «چرا از یه خدمتکار نپرسیدی کجا هستم؟»پرسیدم: 

 

طوری که قرار گذاشته چرا همون»با عصبانیت گفت: 

 «بودیم، به اتاق خودمون نیومدی؟

 

ما با هم یه قرار گذاشتیم نوک، روی محلش که »

 «توافق نکرده بودیم.

 

 کم این حرفم درست بود.دست
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 «جا منتظر من بودی؟این»دستش را تکان داد. 

 

 شب#روح_نیمه

 238#پارت_

 

که منتظرش نبودم، دچار عذاب وجدان نه، برای این

شدم. توی این اتاق بودم که از دیدن او اجتناب کنم 

ولی از این فرصت برای فکر کردن و لیسیدن 

هایی که سر شام برداشته بودم هم استفاده کردم. زخم

واری برای فرار های دیوانهریزیشد  برنامه که باعث

هم توی ذهنم شکل بگیرد. آن قدر که حساب زمان از 

 دستم در رفت.

 

ولی هدفم بیشتر اجتناب از دیدار او بود و این کار را 

ای مثل گفتن دو کردم چون او با کارهای سادههم می

توانست موجی از گرما به دلم سرازیر کالم حرف می

 کند.
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کردم جوابی که سعی میدرحالی« خب...»تم: گف

آمیز نباشد، حرفم کننده پیدا کنم که برایش توهینقانع

 تمام باقی ماند.نیمه

 

هایی خشمگین با قدم« بخشکی شانس.»زیرلب گفت: 

ی اتاق رفت و آن را کشید. بعد به سمت طناب گوشه

دوباره به سمت من برگشت و دستانش را روی سینه 

شینی جا با من کنار آتیش میمیای این»ه زد. در هم گر

جا جلوی خوای تا وقتی یخ بزنی و بمیری همونیا می

 «پنجره بایستی؟

 

ولی خب بود. از « نیاز نیست حرف تلخ بزنی.»گفتم: 

جلوی پنجره که واقعاً هم سرد بود راه افتادم و به 

سمت جایی رفتم که دو صندلی رو به آتشی دلپذیر 

 شده بود.قرار داده 

 

 «فرانی، دو ساعت تموم منتظرت بودم.»
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خدایان. احساس گناهی که داشتم باعث شد لبم را گاز 

 بگیرم!

 

موفق شدم کاری احمقانه نکنم و فقط جلوی صندلی 

 هایش نگاه کنم.بایستم و توی چشم

 

 شب#روح_نیمه

 239#پارت_

 

 دهانم را باز کردم تا حرفی برای توجیه خودم بگویم.

 

خوام نوک، ذهنم خیلی عذرمی»در عوض گفتم:  ولی

 «مشغول بود.

 

وقتی به سمتش رفتم، مقداری از دلخوری توی 

 صورتش از بین رفت.
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انتظار داشتم جلوی صندلی خودش بایستد ولی او 

 داد.نوک بود. آن کاری که انتظار داشتی را انجام نمی

 

 گرم بود.آدمی احساسی و خون

 

قدمی من ایستاد. بنابراین ی نیماین یعنی او در فاصله

توانستم عطر تنش، یعنی بوی تازه و تند و تیزش می

را حس کنم. سرش را کمی پایین آورد و توی 

 هایم نگاه کرد.چشم

 

دونی که دارم سعی می»شروع کرد به حرف زدن: 

 «کنم به این شرایط عادت کنی؟می

 

 سر تکان دادم.

 

ینه که وقتی یه بخشی از این کمک ا»توضیح داد: 

چیزی ذهنت رو مشغول کرد، بدونی که وقتی کسی 
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هات رو ده، برای اینه که دلمشغولیبهت اهمیت می

 «باهاش در میون بذاری.

 

شون یه سری چیزهایی هست که خودم باید از پس»

 «بربیام.

 

گی عزیز دلم. ولی با اون اتفاقی که دونم چی میمی»

که شاید دلت بخواد یه  کنمسر میز شام افتاد، فکر می

مدتی دست از این کار برداری و مشکالتت رو به من 

کنم و بذاری بهت کمک تر فکر میبگی که خیلی دقیق

ای کنم از پس مشکالتت بربیای. شاید هم بتونم یه ایده

 «جا بهش بری بهت بدم.تونی از اینبرای جایی که می

 

فش در نفسی کشیدم تا گرمای بیش از حدی که این حر

 شکمم به وجود آورده بود را کم کنم.

 

 شب#روح_نیمه
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 240#پارت_

 

توانست بگوید که آنتوان خصوصیات هر کسی می

شان هم خصوصیات خوبی زیادی داشت. تقریباً همه

بودند و بخشی از آن خصوصیات خوب هم باهوش و 

 قدرتمند بودنش بود.

 

نجام قدرها هم قدرتمند نبود، بیشتر برای اهرچند آن

هایش. کارها به من وابسته بود. برای مثال هزینه

فروش که همنشین من بشود، یک تنچون قبل از این

مان، فلوریدایی بود. در تصمیمات مربوط به خانه

خدمتکارها، سفر، مسائل مالی نگاهش به من بود تا 

ها رسیدگی کنم. از کارش درآمد خیلی خوبی به آن

ا برای آنچه که آینده دانستم که آن رداشت و می

انداز کرده بود. من هم زد، پسبرایش رقم می

توانستم هر دو نفرمان را تأمین کنم و این چیزی می

 بود که او بدون هیچ تردیدی پذیرفته بود.
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این کاریه که باید در موردش فکر »گفت: وقت نمیهیچ

باید این کار رو بکنی چون »گفت: یا قطعاً نمی« کنی.

 «تونی بکنی.کاریه که می بهترین

 

آنتوان حساس بود. از او مراقبت شده بود. نه تنها 

نسبت به من که نسبت به همه مهربان و با شفقت بود. 

طبعی داشت که از آن لذت یک جور حس شوخ

توانست بردم. و او هم مثل نوک، به نحوی میمی

تر و بیشتر از آن چیزی که تمایل داشتم خیلی عمیق

 ا بخواند و متوجه شود.وجودم ر

 

 العاده بود.توی تخت هم کارش خارق

 

ولی آن مرد بخصوص نبود. مثل فری برای فینی، لهن 

برای سرسی، تور برای کورا یا آپولو برای مدالین 

 نبود.
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پرسید: داد ولی بعد حتماً میشاید به مشکالتم گوش می

 «خب، قصد داری چی کار کنی قلب من؟»

 

 شب#روح_نیمه

 241پارت_#

 

این کاریه که باید به انجام دادنش »گفت: وقت نمیهیچ

این کاریه که »گفت: وقت نمیقطعاً هیچ« فکر کنی.

 «باید بکنی چون بهترین کار ممکن برای توئه.

 

ای که من داشتم هرگز حتی به خودم هم با این زندگی

گرفتم، هایی که میتک تصمیمکردم که تکاعتراف نمی

تا بزرگ برایم وحشتناک سخت بود و حتی از کوچک 

ام را در تنهایی زندگی کنم برایم که کل زندگیفکر این

 کننده بود.مثل باری سنگین و خسته
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که ام با کسی نه تنها برای اینشریک شدن بار زندگی

ها به مشکالتم گوش کند که به من در گذر کردن از آن

ه به هم کمک کند، چنان هدیة ارزشمندی بود ک

ی صندوقی پنج برابر بزرگتر از صندوق الماس اندازه

 یخی خودم ارزش داشت.

 

 روی صورتش تمرکز کردم.« فرانی.»نوک صدا زد: 

 

هایی داشتم ولی برای خودم یه برنامه»ناگهان گفتم: 

 «حاال گند خورد بهشون.

 

کرد. صورتش حالتی به خود گرفت که انگار درک می

یزم. یه کمی ویسکی بشین عز»با محبت گفت: 

 «گم.دم و ایدة خودم رو بهت میسفارش می

 

کردم نقشة یک ایده داشت و من اصالً فکر نمی

ای برای این باشد که من، جوزت و ایرنه را پیچیده
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کس نتواند پیدامان غیب و در جایی ظاهر کند که هیچ

 کرد.کند. البته تا وقتی که فری پیدامان می

 

 نشستم.

 

عجیبی قصد داشت کارهای پیش پا  نوک به شکل

دنیای خودش هم ای را انجام دهد که قطعاً توی افتاده

جا هم کردم مجبور باشد اینداد ولی گمان نمیانجام می

اش را این کارها را بکند. به سمت پنجره رفت و پرده

جا کرد و های توی آتش را جابهکشید و بست. هیزم

. در این میان هم چند هیزم جدید به آن اضافه کرد

 ویسکی سفارش داد.

 

 شب#روح_نیمه

 242#پارت_
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ی کم پخش شد و همههای آتش کموقتی گرمای شعله

ای سرما را از بین برد و ما را در گرمای صمیمانه

کدام مجبور نبودیم خدمتکاری صدا بزنیم پیچید که هیچ

تا هرچند وقت یک بار کمی هیزم به آتش اضافه کند، 

کرد. نوک م که چرا داشت این کارها را میمتوجه شد

 انداخت.خودش بلند می شد و هیزم در آتش می

 

تنگ ویسکی هم رسید و هنوز خدمتکار کامل سینی را 

روی میز بین ما دو نفر نگذاشته بود که نوک تشکر 

 کرد و خودش شروع به ریختن نوشیدنی کرد.

 

 «شه لطفاً در رو هم پشت سرت ببندی؟می»گفت: 

 

بله »صدای خدمتکار را شنیدیم که از جلوی در گفت: 

 صدای بسته شدن در آمد.« قربان.

 

ی نوک یک لیوان کریستالی به دستم داد که به اندازه

 دو بند انگشت توی آن ویسکی ریخته بود.
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 یک پیک درست و درمان بود.

 

ای که همین پیک هم بود که من را واقعاً نسبت به ایده

 رد.داشت، کنجکاو ک

 

نوشید، گفتم: ای از لیوانش میحینی که داشت جرعه

خب نوک، گفتی یه فکری داری. پس شاید باید خیلی»

 «این سکوتت رو بشکنی و فکرت رو بگی.

 

وقتی لیوانش را پایین آورد و شروع به حرف زدن 

 ای خوردم.کرد، من هم جرعه

 

فری و فینی کمی کار دارن که قبل از راه »گفت: 

کنم این مون باید انجام بدن. هرچند فکر میافتادن

جا بمونه. که بیشتر اینی فینی باشه برای اینبهانه

 «چون دوست داره با مامانش وقت بگذرونه.
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 شب#روح_نیمه

 243#پارت_

 

این چیزی که گفتی »وقتی به حرفش ادامه نداد، گفتم: 

 «ت رو برام روشن نکرد.ای ایدهذره

 

گم یه مدتی دارم می»به من زد. نمایی لبخند دندان

جا هستیم و احتماالً تا زمان رفتن برادرت طول این

 «کشه.می

 

توانستم با نوک وقت این یعنی پنج روز بیشتر می

 بگذرانم.

 

انگیزی متوجه شدم که چقدر از این به شکل هراس

 موضوع خوشحال شدم.
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 من اصالً آنتونی را دوست داشتم؟

 

دامه داد، به سختی مانع خودم وقتی نوک به حرفش ا

 جا نشوم.ام جابهشدم که توی روی صندلی

 

به جز همراه برادرت یا ملکه »خیلی ناگهانی گفت: 

تونی با ما رفتن یه حق انتخاب دیگه هم داری. می

 «بیای.

 

 حس کردم بدنم با این پیشنهادش از جا پرید.

 

 «من...»شروع کردم: 

 

پیشنهاد رو بهت دادم  این»حرفم را قطع کرد و گفت: 

جا تصمیم که همین االن همینکه بهش فکر کنی. نه این

 «بگیری.
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ام خوردم و افکارم را سر و ای از نوشیدنیجرعه

 سامان دادم.

 

نوک »که قورتش دادم، به دقت گفتم: بعد از این

ای و من خیلی خوشحال شدم. پیشنهاد سخاوتمندانه

ون سمت دریای سبز ای که برای رفتن به اولی نقشه

آمیز ای که همه معتقدن مخاطرهداشتم، به اون اندازه

نیست. یه دلیلی برای این تصمیمم دارم و خودم از 

خطرهایی که داره کامالً مطلع هستم. جوزت هم با 

که از این خطرها آگاه بود، همراهی با من وجود این

 «رو قبول کرد.

 

پدر و مادرت خوای از هرچیزی که تو رو به یاد می»

 «ندازه دور بشی.طور آنتوان میو همین

 

 شب#روح_نیمه
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که درست حدس زده بود، دهانم را بستم و به خاطر این

 حیران ماندم.

 

قبالً بلبرین بودم، »دهانم را دوباره باز کردم تا بگویم: 

جا. تا اون هم همراه آنتوان. یه تعطیالت با هم به اون

رین نرفته بود و خیلی بهش اون موقع بلب

 «گذشت.خوش

 

 «جون دل...»

 

ماجراجویی من و جوزت »حرفش را قطع کردم: 

ست. این رو احتماالً به چیزی فراتر از فرار از گذشته 

ای در نظر گرفته بودم که چیزهای عنوان ماجراجویی

کنی و هیچی به جز تجربیات زیادی توش تجربه می

 «جدید توش مهم نیست.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

تونی از مشکالتت فرار کنی عزیز دل، از ینم»

طور. باید یه راهی برای رها احساساتت هم همین

 «کردنشون پیدا کنی.

 

 گفت.شک درست میبی

 

ای در جریان باشه و های دیگهبله. ولی وقتی اتفاق»

ها مدت زیادی ادامه پیدا کنه، اون احساسات این اتفاق

 شن.مکم فراموش میکم

 

 «قانعم کردی.»زیرلب گفت: 

 

کنم، نوک. ولی دونستم دارم چی کار میدر نتیجه، می»

های پیش روم محدود دونم. حاال گزینهاالن دیگه نمی

هستن. با این حال از وقت گذروندن با برادرم و دیدن 

م وقتی حاال دختره یا پسره به دنیا میاد، لذت برادرزاده

روشون دونستم و االن باید برم. چیزی که نمیمی

تونیم روی این کنم هر دو میحساب باز کنم. فکر می
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توافق کنیم که توی زمان کمی تغییرات خیلی زیادی 

کنم هرچه زودتر با توی زندگیم اتفاق افتاده. حس می

 «این تغییرات کنار بیام، بهتره.

 

 «با من بیا خونه.»

 

 ام خشکم زد و نگاهم به او دوخته شد.روی صندلی

 

 شب#روح_نیمه
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 نوک خشکش نزده بود.

 

 ادامه داد:
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ده. اگه دلت برای گه ترتیب این کار رو میوالنتین می»

جا تنگ شد، شاید بتونیم کمی بهش طال بدیم که ما این

تونم یه تعطیالت جا. اون وقت میرو برگردونه به این

جا و این دنیا رو بیشتر بشناسم. ولی حاال، یا بیام این

رم و به که برادرت بره، با فینی و فری نمیز اینبعد ا

 «برم.جاش تو رو به دنیای خودم می

 

توانستم نگاهم را از او حرکت ماندم، نمیای بیلحظه

 چرخید.بردارم، ولی صدها فکر توی ذهنم می

 

 شاید هم هزاران فکر.

 

ولی چیزی که نسبت به تمام فکرهای دیگرم برتری 

با من بیا »گفت: بود که می داشت، صدای جذاب نوک

 «خونه.

 

چیز فری قبالً ازش پرسیده، ترتیب همه»ادامه داد: 

جایی دورتر جا بری، هیچداده شده. اگه بخوای از این
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خواد از این نیست، فرانی. اگه دلت یه ماجراجویی می

که از این حال و هوا در بیای، این بزرگترین 

جا دزد اشی، اونتونی داشته بایه که میماجراجویی

 «دریایی نیست و من هم هستم که ازت محافظت کنم.

 

 من هم هستم که ازت محافظت کنم.

 

 کرد.محض رضای الهه، دیگر باید تمامش می

 

 «نوک.»در تالش برای ساکت کردنش، گفتم: 

 

مان دراز کرد، دستم را دستش را از آن سمت میز بین

هایش را شتام بود، گرفت و انگکه روی دستة صندلی

 هایم قفل کرد.توی انگشت

 

هایی خیلی های خیلی بلندی داشت. انگشتانگشت

 رسیدند.ماهر و بیشتر جذاب به نظر می
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 لعنتی.

 

 شب#روح_نیمه

 246#پارت_

 

همین االن تصمیم نگیر. وقت داری در موردش »گفت: 

لبخند زد و این لبخندش هم « دل...فکر کنی، ولی جون

خیلی »طور بود. ود. همیشه همینبه شدت جذاب ب

جا دوست دارم دنیای خودم رو بهت نشون بدم. اون

تنها هم نیستی. والنتین رو داری. سرسی هم با ما یه 

طوری که کنه. قبالً برگشته و اونجا زندگی می

هایی گفت، اون هم چندتا دوست پیدا کرده. دوستمی

ت جا مشکلی برااطرافت هستن. تأمین هستی. اون

به »تر شد. لبخندش پهن« پیش نمیاد. امنیت داری.

نیواولئان میای. این یعنی کلی موسیقی خوب هست، 

یه عالیه غذاهای محشر گیرت میاد و هزاران نوع 

 «خوشگذرونی گیرت میاد.
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 باالخره توانستم خودم را جمع و جور کنم.

 

تونم ازت بخوام ماجراجویی خودت رو ول کنی نمی»

 «ماجراجویی ببری. که من رو به

 

گفت من یه تعطیالت و چند اون طور که والنتین می»

تونم برگردم و لذتش رو جا دارم. میای طال اینسکه

 «ببرم.

 

رسونه، ولی حتی فکر کردن نوک، این محبتت رو می»

 «بهش هم خودخواهیه.

 

خیال با خوشحالی حاضرم ماجراجویی خودم رو بی»

 «گه بهت بدم.بشم و که یه ماجرجویی دی

 

 انگار منصرف کردنش کار سختی بود.
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کردم افکارم طور که سعی میکه هماناز آن بدتر این

را جمع و جور کنم، به این فکر کردم که اصالً چرا 

 سعی داشتم این کار را بکنم.

 

جوزت رو هم باید در نظر »به او یادآوری کردم: 

 «طور ندیمة جدیدم ایرنه.بگیریم، همین

 

دونم فرانی. ولی یه ندیمه داشتن توی رنه رو نمیای»

دنیای من مرسوم نیست. چه برسه به دوتا. اما 

کنم که طور برداشت میجوزت، اون دوستته و من این

خواست همراهت خوای همراهت باشه. ولی اون میمی

کنی به اون سمت دریای سبز سفر کنه، فکر نمی

 «کنه؟ممکنه نخواد به یه دنیای موازی سفر 

 

 شب#روح_نیمه

 247#پارت_
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کردم که اگر من راه را ای فکر میکنندهبه شکل نگران

آید. این نشان بدهم، جوزت تا خود جهنم همراهم می

که اش برایم خیلی ارزشمند بود، حتی با اینوفاداری

 دانستم چطور به دستش آورده بودم.نمی

 

، اگر انگیز که موتورسیکلت و تلفن داشتجایی حیرت

که صدای جوزت توی این اتاق بود، پیش از این

دیگری از دهانم خارج شود، به جای هرنفرمان 

 گفت بله.می

 

ی خوبیه و خودت فرانی، معامله»نوک پافشاری کرد: 

دونی، بهتر از اون چیزیه که هم این رو می

 ی دیگة همین دنیا ببینی.خواستی توی یه قارهمی

شی که بزنی، خودت شاکی می وقتی یه گاز از پیتزا

که پیشنهادم رو کامل کنم بله رو چرا قبل از این

 «نگفتی.
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 دانستم که نباید بپرسم.می

 

 ولی پرسیدم.

 

 «پیتزا چیه؟»

 

دار. فرنگی تند، پنیر نرم، سوسیس ادویهسس گوجه»

هاس جویدنی شون با هم روی یه نون ترد با لبههمه

شی آدم بکشی. ر میشن. برای خوردنش حاضپخته می

دم و وقتی برسم خونه یکی برای خودم سفارش می

اگه تو همراهم باشی، یه دونه پپرونی با پنیر اضافه 

 «گیرم.برای تو هم می

 

دار دوست سس تند، پنیر نرم و سوسیس ادویه

 «داشتم.

 

 نان هم دوست داشتم.
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 نه، عاشق نان بودم.

 

 شورش را ببرند.مرده

 

حقیقت « اید در موردش فکر کنم، نوک.ب»به او گفتم: 

 هم داشت.

 

حقیقت دیگری هم که وجود داشت این بود که دلیلی 

برای نپذیرفتن این ماجراجویی جایگزین وجود نداشت. 

 شد از برادرم دورتر بشوم.که باعث میبه جز این

 

 شب#روح_نیمه

 248#پارت_

 

هرچند اگر والنتین من را با یک یا دو سکه حاضر 

شد من را به خانه برگرداند، خب من هم سکه زیاد می
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تر از سفر به توانستم خیلی سریعتر و امنداشتم و می

 اش برگردم.روی دریای سبز پیش برادرم و خانواده

 

 نه، این نوک بود که به خاطرش نگران بودم.

 

که چقدر از وقت گذراندن با او خوشم نوک و این

 آمد.می

 

 رم اشتباه بود.که چقدر این کاو این

 

شروع به حرف زدن کرد و حواسم دوباره به او جمع 

های بیشتر. من همراه فینی، فری و بقیه گزینه»شد. 

گردی. چند ماه یا رم. تو هم همراه برادرت برمیمی

مونی و شاید هم تا بعد از به دنیا اومدن بچه می

راه و خوبه. اون وقت چیز روبهشی که همهمطمئن می

جا ماجراجوییم بره خونه. من هم اینین ما رو میوالنت

ت وقت گذروندی، بعدش با رو کردم، تو هم با خانواده

 «ریم ماجراجویی.هم می
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 خدایا.

 

 حاال این پیشنهادش شدنی بود.

 

چندین ماه دور بودن از نوک به این معنی بود که 

توانستم درست در موردش فکر کنم. چون مطمئناً می

داشتنی بود و ای دوستاش هدیهتوجهمهربانی و 

ترین حالتم زمانی به من داده شده بود که در شکننده

 راهم کرده بود.قرار داشتم و کمی روبه

 

دلم برای آنتوان تنگ شده بود. او را تا ابد از دست 

 داده بودم.

 

که کاری برخالف وفاداری بود، ولی شاید حتی با این

به دنبال جایگزینی  مثل یک حرکت ناخودآگاه ذهنم

 گشت.برای او می
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 باید همین باشد.

 

 «باشه؟»نوک پرسید: 

 

کنم، بله. به این گزینه هم فکر می»جواب دادم: 

 «نوک.

 

 شب#روح_نیمه

 249#پارت_

 

عالیه »نمایی زد و قلبم یک جوری شد. لبخند دندان

 «عزیزم.

 

رسید. فشاری به حاال از خودش راضی به نظر می

 ، به سمت آتش برگشت و لیوانش را باال برد.دستم داد
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 من هم همین کار را کردم.

 

پیتزا. تلفن. »صدای نوک دوباره آمد. 

« ها. تلوزیون. فیلم. کامپیوترها. فوتبال.موتورسیکلت

سرم را به طرفش برگرداند و دیدم که او هم همین کار 

دونی، دوست دارم بهت قول بدم که به و می»را کرد. 

 «وشی توی نورداستورم ببرمت.فرکفش

 

 «کلکسیون کفش خوبی هم دارین؟»پرسیدم: 

 

لبخندش این بار متفاوت بود. باعث شد نفسم بگیرد و 

 ام منقبض شود.باالتنه

 

که روی میز به سمتم خم شد و صدایش از آن بدتر این

حاال بم و آرامتر بود. انگار داشت رازی دلپذیر را با 

 . گذاشتمن در میان می
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 «جون دل، فقط وایسا و ببین.»

 

 خدای من.

 

از درون تکان محکمی به خودم دادم و خودم را جمع 

 و جور کردم.

 

تون که این ماجراجوییارباب نوک، معتقدم برای این»

ای های ناعادالنهرو قبول کنم دارین از اعمال فشار

 «کنین.استفاده می

 

اگه فردا »داد: تکیه داد، لیوانش را باال برد و هشدار 

ت با برادرت نیای بهم بگی که موافقی بعد از صبحانه

باید توی چند روز آینده به این ارم عادت کنی. 

 «فرانی.
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 معرکه بود.

 

به همان شیوه مخصوص فرانکا درکار، نگاه 

ای به او انداختم و جرعه دیگری از انکارکننده

ام خوردم. این کارم فقط باعث شد صدای نوشیدنی

 ندة نوک را بشنوم.خ

 

 خدایان.

 

 شب#روح_نیمه

 250#پارت_

 

با کفش پاشنه میخی خیلی خوب »نوک گفت: 

 «شی.می

 

 پاشنه میخی؟
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 چه جالب.

 

 «بسه.»امر کردم: 

 

 ام گرفت.نادیده

 

 «و یه پیراهن سیاه کوتاه.»

 

 «بسه.»تشر رفتم: 

 

که حسابی ها رو بپوشی و بعد از اینهر دوی این»

روم ور دور کردیم توی کافه دوموند روبهتوی شهر د

بشینی و به موسیقی جاز گوش کنیم. توی خیابون 

بوربون مست کنیم. یه کیک شکری با خاک قند و 

 «قهوه با عرق کاسنی بزنیم.

 

 جاز؟ این دیگه چی بود؟
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دانستم چی بود ولی انگار یک کیک شکری؟ اصالً نمی

گفتند. حتماً می« خاک قند»چیزی رویش بود که به آن 

 خوشمزه بود، نه؟

 

 سرم را به سمتش برگرداندم و اخم کردم.

 

 «نوک، تمومش کن!»گفتم: 

 

 «خوراک میگو.»

 

 عاشق میگو بودم.

 

 «ساکت.»
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های بلوط پونصد هایی که دو طرفش درختخیابون»

های قشنگی که مال قبل از جنگ ساله هست و عمارت

 «داخلی هستن.

 

 بودم.ها قطعاً عاشق عمارت

 

 «ساکت!»

 

 «خوراک میگو و برنج تند و فلفلی.»

 

 دیگر بسم بود.

 

ای شیرین بود، پرسیدم: با لحنی که به شکل مسخره

 «خواد سرتاپات بشه ویسکی؟دلت می»

 

 «دل.نه جون»با خنده گفت: 
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 «پس محبت کن دیگه حرف نزن.»

 

مثل یه گربه کنجکاوی، مگه نه »با شیطنت پرسید: 

باهام نیای خونه کنجکاوی مثل خوره فرانی؟ اگه 

 «خوره.وجودت رو می

 

 با من بیای خونه.

 

 ای خدا!

 

االن دیگه »دوباره به سمت آتش برگشتم و گفتم: 

 «گیرم.ت مینادیده

 

پنج دقیقه وقت داری. دقیقاً همون قدری »قبول کرد: 

« که برات کافیه تا این موضوع رو هضم کنی.

 چون به نظرم حق با او بود.عصبانیتم را کنترل کردم. 
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 شب#روح_نیمه

 251#پارت_

 

 و حق با او هم بود.

 

هرچند خوشبختانه وقتی دوباره من را به حرف گرفت، 

ام را با کلمات عجیبی که اصالً سعی نکرد کنجکاوی

گفت برانگیزد، در عوض مراعاتم را کرد و در می

مورد اینکه چه حسی نسبت به رفتار برادرم سر میز 

که چطور از ام داشتم، صحبت کرد و در مورد اینش

 وقتی آمده بود، کارهایمان تغییر کرده بود.

 

گذراندیم و ویسکی خوردیم. بنابراین حسابی خوش

ولی به حدی نوشیدنی خوردیم که مست نکنیم. فقط از 

 همنشینی همدیگر لذت بردیم.
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هایمان تمام شد، تنها  به ولی این بار وقتی صحبت

 نرفتم. اتاقم

 

که در نوک من را تا خوابگاهم رساند و پیش از این

اتاق را باز کند و من را با فشار اندک دستش به روی 

 ام را بوسید.کمرم به داخل کیش کند، شقیقه

 

که در اتاق را ببندد و از دیدم در نهایت هم پیش از این

خارج شود، لبخندی به من زد که معنایش را متوجه 

 نشدم.

 

 

 

 

 

 فصل نهم

 فرمان سخت زندگی
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 فرانکا

 

گاهی رفتم و فقط بریکیتا صبح روز بعد به اتاق صبح

 کرد.را دیدم که داشت کرپش را تمام می

 

سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد. گیج به نظر 

رسید، انگار اصالً خبر نداشت که برای صبحانه می

روم. دیشب که با کریستین در این مورد صحبت می

ده بودیم، او حضور نداشت. ولی فکر کرده بودم با کر

 کند.همسرش در این مورد صحبت می

 

روی او را صندلی روبه« بخیر بریکیتا.صبح»گفتم: 

 پشت میز بیضی شکل انتخاب کردم.

 

 شب#روح_نیمه

 252#پارت_
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درست « بخیر فرانکا.صبح»محتاطانه جواب داد: 

کرد. طوری که همیشه با من صحبت میهمان

کننده طوری که همیشه به نظرم آزاردهند و کسلهمان

ی فهمیدم که این رفتارش نتیجهبود. ولی حاال می

 رفتار خود من بود.

 

شنیدم از دست خودم بنابراین حاال که این لحنش را می

 خاطر شدم.آزرده

 

ام هنوز درست و حسابی ننشسته بودم و دستمال سفره

بودم که نوکری آمد و برایم را روی پاهایم پهن نکرده 

 قهوه ریخت.

 

ام را آماده کردم و با شیر و یک حبه قند قهوه

ای آن نوشیدم. به زن برادرم نگاه کردم که جرعه

سرش را به دقت پایین نگه داشته بود و داشت آخرین 

 داشت.ی کرپش را برمیتکه
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 «خوب خوابیدی؟»پرسیدم: 

 

گاه کند و جوابم را که دوباره به بشقابش نپیش از این

بدهد، نگاهش کسری از ثانیه به روی من نشست. 

 «های راحتی داره.قصر تخت»

 

 به این نتیجه رسیدم که جوابش بله بود.

 

 «و تیموفی؟ شب خوبی رو گذروند؟»پرسیدم: 

 

که چنگالش را پایین بگذارد و فنجان پیش از این

تری روی اش را بردارد، نگاهش مدت طوالنیقهوه

هایم اجتناب کرد. ن ماند. اما از نگاه کردن توی چشمم

قرار بود. مثل زمان نوزادیش مرتب ما رو از بی»

کنه. امیدوارم حق با ملکه باشه و این خواب بیدار نمی

 «مرحله رو هم پشت سربذاره.
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طور که ست. همونمطمئنم حق با ملکه»جواب دادم: 

زرگ دونی، اون هم بچة خودش رو بخودت هم می

ای که بزرگ کرده بود، کسی نبود هرچند بچه« کرده.

که حاال توی قصر سکونت داشت. ولی فرقی توی این 

 آورد.ماجرا به وجود نمی
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اش ای قهوهجرعه« البته.»کنان گفت: منبریکیتا من

 «البته.»نوشیدو گفت: 

 

 «میاد؟کریستین زود برای صبحانه »دوباره پرسیدم: 

 

مطمئن بودم که این حرفش بیشتر « امیدوارم.»گفت: 

 از یک معنا داشت.
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که کردم با وجود اینحس می« هوم.»زیرلب گفتم: 

تمام تالشم را برای این صحبت کرده بودم، باز هم در 

دانستم چه وضعیت ناخوشایندی قرار داشتم. نمی

موضوعی برای او خوشایند است و این هم فقط به 

وقت به خودم زحمت نداده این بود که قبالً هیچ خاطر

 بودم این را بفهمم.

 

دوست دارین از آشپز »نوکری نجاتم داد و پرسید: 

بخوام براتون کرپ بپزه بانوی من، یا دوست دارین از 

 «پیشخوان صبحانه انتخاب کنین؟

 

شم پیشخوان، ولی ممنون می»تصمیم گرفتم و گفتم: 

 «نون تست تازه بیارین.

 

نوکر سری تکان داد، با دستی که پشت سرش قرار 

شک داشت تعظیم کوتاهی کرد و به سمت دری که بی

 نشینی کرد.شد، عقببه آشپزخانه ختم می
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ام ام خوردم، از روی صندلیجرعه دیگری از قهوه

ام را بلند شدم و به سمت پیشخوان رفتم تا صبحانه

 انتخاب کنم.

 

ام ناخنک زدم. نوکر انهبرگشتم پشت میز و به صبح

ای برگشت و نان تستم را آورد و متوجه شدم که ذره

رویم بردم. چون زن برادرم روبهام لذت نمیاز صبحانه

کردم راهی پیدا نشسته بود و من ناامیدانه تالش می

ای کامالً متفاوت با او به وجود کنم تا بتوانم رابطه

 د.کننده بوبیاورم و این به شدت دستپاچه

 

وقتی خود بریکیتا سر صحبت را باز کرد، نه تنها 

 کننده بود.غافلگیرکننده بلکه شوکه
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خوام بگم امیدوارم از چیزی که می»شروع کرد: 

 نگاهم به سمتش برگشت.« ناراحت نشی...

 

نگاه سریعی به نوکر انداخت و من صبورانه منتظر 

 بدهد.ماندم تا به حرفش ادامه 

 

اش سرانجام انگار باالخره احساس امنیت کرد و توجه

کرد، صدایش را به من برگرداند. ولی وقتی صحبت می

 را پایین آورد.

 

 «ش برام گفته.شوهرم چیزهای زیادی از گذشته»

 

ام را چنگالم را پایین گذاشتم و دوباره فنجان قهوه

هایش خیره داشتم. توی چشمبرداشتم و آن را نگه

شدم. یک بار آرام سر تکان دادم که به حرفش ادامه 

 بدهد.
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 این کار را کرد.

 

 «گم زیاد، منظورم بیشترشه.وقتی می»توضیح داد: 

 

 «تو همسرشی، جای تعجب نیست.»محتاطانه گفتم: 

 

با همان صدای آرام به حرفش ادامه داد و من آرزو 

 البته که مابینش در»کرد. کردم کاش بلندتر صحبت می

 «مورد تو هم صحبت کرد.

 

 «البته.»موافقت کردم: 

 

 هایش را تر کرد و به هم فشرد.لب

 

 ام نوشیدم و به او زمان دادم.ای از قهوهجرعه
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 «من... در جایگاهی نیستم که...»سرانجام گفت: 

 

در جایگاه چی »وقتی توضیحی نداد، پرسیدم: 

 «نیستی؟

 

م بزنم رو خواتا حرفی که می»حرفش را تمام کرد: 

 «بگم.

 

نفس عمیقی کشیدم و فنجان را روی نعلبکی گذاشتم. 

هایم را روی پاهایم در هم وقتی این کار را کردم، دست

هایم را صاف کردم. امیدوار بودم گره کردم و شانه

خواستم بزنم، چه تالشی نبیند برای این حرفی که می

کرد در زدم که حس میکردم. چون حدس میمی

نبود که حرفش را بزند. ولی چون او و  جایگاهی

شوهرش تازه از بند پدر و مادری زورگو آزاد شده 

 کرد.بودند، داشت تالشش را می
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های من هم راه ولی انگار فشار و استرسش به دست

 پیدا کرده بود.

 

خواست در مورد رفتارم با خودش و بنابراین حاال می

که با رفتار طور در مورد اینینکریستین و هم

ام کریستین را هم درگیر کرده و پسرشان را به خائنانه

 خطر انداخته بودم، صحبت کند.

 

ها نه تنها خودم بودم که این مقصر این حرف

 سزاوارشان هم بودم.

 

 بردم.با این حال قطعاً از شنیدنشان لذت نمی

 

 ولی حقم بود.
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دم باید او را دعوت وقتی چیزی نگفت حس کردم خو

 به صحبت کنم.

 

 این کار را هم کردم.

 

طور رفتار نکردم بریکیتا و دالیلی من باهات این»

برای کارهام داشتم که در این لحظه ممکنه مسخره یا 

حتی ظالمانه به نظر برسن. بنابراین با توضیح دادن 

کنم، ولی هرچی باشه تو دالیلم بهت توهین نمی

هری که برادرم وقتی عاشقت شد، خواهرم استی. خوا

مون اضافه کنه. مطمئنم که تصمیم گرفت به خانواده

نیاز نیست بهت یادآوری کنم در گذشته برای گفتن 

کردم. بیشتر های زیادی به تو هیچ تردیدی نمیحرف

ها هم خوشایند نبودن. مطمئنم حس کردی اون حرف

ین که توی چند هفتة اخیر خیلی تغییر کردم. بنابرا

دوست دارم االن بهت جرئت بدم که تالفی کنم. هرچی 

تونم بهت قول بدم که مهم دوست داری بگو. فقط می
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هات هیچ عواقبی ندارن. نه گی، حرفنیست چی می

 «برای تو و نه برای برادرم.

 

شده به خیره شد و دهانش از هایی درشتبا چشم

 حیرت باز ماند.

 

شد و حرفی که حیرت کرد ولی از تعجبش خارج ن

 خواست بگوید را نگفت.می
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هایش درشت شده بود و دهانش به من خیره شد، چشم

 از حیرت باز مانده بود.

 

به این حال افتاد ولی از حیرتش بیرون نیامد و حرفی 

 خواست بگوید را نگفت.که می
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 به عبارتی بریکیتا تو خواهر»بنابراین ادامه دادم: 

م هستی. قطعاً در جایگاهی منی. عضوی از خانواده

 «هستی که هرچی توی ذهنته بگی.

 

 «ممنونم.»زمزمه کرد: 

 

تونی حرفی که چون بهت گفتم می»سر تکان دادم. 

 «توی زهنته رو بهم بگی، نیاز نیست ازم تشکر کنی.

 

کردم در خواستم بگم و فکر مینه چیزی که می»

 «.. ممنونم.جایگاهش نیستم اینه که.

 

 گیج به او خیره شدم.

 

 «بخشید؟می»پرسیدم: 
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 «تو... من عاشق شوهرم هستم.»گفت: 

 

 «دونم.این رو می»به گفتم: 

 

و تو ازش محافظت کردی. چندین و چند سال ازش »

 «محافظت کردی. متشکرم.

 

ناگهان این من بودم که نگاهم را به سوی دیگری 

به سمت دیگری برگرداندم. در واقع کل سرم را 

که دید. درحالیرخم را میبرگرداندم و حاال او فقط نیم

دلیل کردم کمی به خودم تسلط پیدا کنم، بیتالش می

 هایم کشیدم.ام را به لبدستمال سفره

 

 «فرانکا.»با مالیمت صدایم کرد: 

 

اگه اشکالی نداره یه لحظه بهم فرصت »جواب دادم: 

 بود. لعنتی، صدایم زمخت شده« بده.
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 «حتماً.»زیرلب گفت: 

 

ام را روی پاهایم گذاشتم. نفسی کشیدم و دستمال سفره

 رو شدم.بعد دوباره به زن برادرم روبه

 

هایش نگاه کردم، دیدم که ای که توی چشملحظه

زده بود، نه خجالتی. بلکه از نگاهش نه وحشت

های زدند، بیشتر درست مثل چشماحساسات برق می

 خودم بودند.
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دیگه تموم شده. این رو هم پشت سر »پرسید: 

دار صدایش مثل صدای خود من خش« ذاریم، خب؟می

 شده بود.
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ام سر تکان دادم، مطمئن نبودم که صدایم شرمنده

 کند برای همین چیزی نگفتم.نمی

 

 به دقت گلویش را صاف کرد.« خوبه.»گفت: 

 

شتم و از آن برای تکه کردن دوباره چنگالم را بردا

 دار استفاده کردم.یک سوسیش تپل و آب

 

طور دوست دارم که به نوبة خودم ازت همین»گفت: 

کارتونوی ما بیای. دعوت کنم که همراه ما به آدلی

کنم گه، اتاق زیاد داریم و فکر میکریستین درست می

که خواهرش مدتی پیشش باشه خوشحال از این

ت رو که ببینه داری برادرزادهماند اینشه. دیگه بمی

 «کنه.شناسی چقدر خوشحالش میبیشتر می
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که کردم. به جز اینها فکر نمیوقت خیلی به بچههیچ

ای به دنیا بیاورم. وقت قصد نداشتم خودم بچههیچ

مثال خوبی برای مادری کردن نبودم و فکر بودن در 

ودم اعتراف کرد. به خام میزدهچنین موقعیتی وحشت

 کردم ولی حقیقت داشت.نمی

 

ترین داشتنیشد گفت که تیموفی دوستولی قطعاً می

ای بود که تا حاال دیده بودم. و با همان چیزهای بچه

العاده ی فوقدانستم، او بچهاندکی که در موردش می

خواست در این ای دلم نمیباهوشی بود و من ذره

 مورد نظری بدهم.

 

ی برم. بعالوهها لذت میاز هر دوی این»به او گفتم: 

 «زمان بیشتری برای بهتر شناختن خواهرم.

 

با این حرفم سرخ شد و بعد لبخندی به من زد که فکر 

کنم اولین لبخندش به من بود. البته به جز آن می

لبخندی که توی اولین مالقاتمان به ن زده بود. لبخندی 
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صورتش پاک  که من با گفتن حرفی وحشتناک از روی

 کرده بودم.
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 ی دهانم را باال بردم.در جواب من هم گوشه

 

دوتا دختری که توی این دنیا بیشتر »کریستین گفت: 

از همه دوستشون دارم، با هم پشت میز صبحانه 

ام چرخیدم و او را دیدم که روی صندلی« نشستن.

ن یه روز این خودش خبر از شروع شد»داخل آمد. 

 «ده.خوب می

 

 به دالیل نامعلومی دیر کرده بود.

 

 البته تا آن موقع نامعلوم بود.
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جا بین من و بریکیتا افتاده شاید هم اتفاقاتی که این

ریزی او بود. شاید هم خود بریکیتا بود، با برنامه

 دستورش را داده بود.

 

 طور هم بود.همین

 

 شکوفا شده بود. انگار تازه هنر دسیسه کردن برادرم

 

 «صبح بخیر بردار.»گفتم: 

 

لبخند درخشانی به رویم زد، « خواهر.»جواب داد: 

 ام نشاند.ای روی گونهام ایستاد و بوسهکنار صندلی

 

وقتی ایستاد و به سمت همسرش رفت، لبخندش تغییر 

 «همسرم.»مختصری پیدا کرد و گفت: 
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 «شوهر.»بریکیتا جواب داد: 

 

اش رسید و او سرش را عقب داد تا لیبرادرم به صند

هایش را ببوسد. برادرم کمی از او فاصله برادرم لب

گرفت و نگاهی با هم رد و بدل کردند که باعث شد 

نگاهم را به سمتدیگری بدوزم تا به صمیمیتی که نباید 

دیدم، نگاه نکنم. حاال درست است که سر میز می

 صبحانه این کار را کرده بودند.

 

دیدنش ناگهان حس کردم کریستین توضیح داده اما 

بود که با دیدن پدر و مادرمان چه حسی به او دست 

 داده بود.
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او بریکیتا را داشت، زنی که عاشقش بود. کسی که 

شد برایش فرزند به دنیا آورده بود. کسی که باعث می

ران بود لبخند بزند و بخندد. کسی که برای امنیتش نگ

و شجاعت این را داشت تا از زنی که حتی یک بار هم 

روی خوش به او نشان نداده بود، برای محافظت از 

شوهرش تشکر کند. و زنی بود که به او این صمیمیت 

را بخشیده بود، صمیمیتی که مشخص بود برادرم نه 

 پرستید.اش بود که آن را میتنها تشنه

 

من دست داد این بود حسی که از دیدن این صحنه به 

هایم برداشته شده که انگار وزن زیادی از روی شانه

بود. چنان وزن سنگینی که حاال با برداشته شدنش 

توانستم نه تنها روی پاهایم بلند شوم که شاید حتی می

توانستم توانستم پرواز هم بکنم. آن قدر آزاد که میمی

لم به پاهایم اجازه بدهم من را به هرجایی که د

 خواست ببرند.می
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کردم زن برادرم وقت فکر نمیدیگر گفتن ندارد که هیچ

برایم جذابیت داشته باشد، ولی با این چیزی که دیدم، 

 نظرم را عوض کردم.

 

رسید، عشق زیبایی خلق طور که به نظر میاین

 کرد.می

 

در دنبالة این فکرها، با کمی عذاب وجدان متوجه شدم 

سی را با آنتوان تجربه نکرده وقت چنین حکه هیچ

مان بودم. البته که صمیمیت و احساساتی در بین

شناخت، حتی جریان داشت. او من را خیلی خوب می

بهتر از خودم و این حقیقت داشت. لحظات زیادی با هم 

به خنده و شوخی گذرانده بودیم و دقایق زیادی هم در 

 سکوت که برایم خیلی ارزشمند بودند.

 

 شبمه#روح_نی

 260#پارت_
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 کردم.ولی او معشوقی بود که خودم ازش مراقبت می

 

 وقت همراه من نشده بود.هیچ

 

وقت چنین همراهی نداشتم. نه با آنتوان و نه با هیچ

 کس دیگری.هیچ

 

ای که توانستم با برنامهاما خوشحال بودم که می

 ام ریخته بود، پیش بروم.برادرم برای آینده

 

ت رو هم تموم خب حتی اگه صبحانه»: کریستین گفت

« کرده باشی، بازم دوست دارم پیش ما بمونی عزیزم.

شان برگشتم و او را دیدم که در انتهای میز به سمت

نشسته بود و همسرش سمت راست و من سمت چپش 

 بودم. نگاهش به معشوقش بود.
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اش را روی پاهایش پهن کرد و دستمال سفره

 ریخت.هوه میپیشخدمت داشت برایش ق

 

چند لحظه کریستین. »بریکیتا به سؤالش جواب داد: 

 «بعدش دوست دارم برم پیش تیموفی.

 

ای به لبخند عاشقانه« البته عزیز دلم.»کریستین گفت: 

جا توی راه این»رویش زد و بعد به طرف من برگشت. 

 «به نوک تو برخوردم.

 

هایم همین که اسمش را آورده بود، باعث شد نفس

 سطحی بشوند، ولی برادرم گفته بود: نوک تو.

 

شه گفت که اون نوک منه، سخت می»جواب دادم: 

 «برادر.
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بعد به همسرش نگاه « هوم.»به شکل مبهمی گفت: 

تازه از بیرون برگشته بود، داشته »کرد و ادامه داد: 

های دویده. چه عجیب. بیرون توی برف کفشمی

اف کنم راحت به نظر عجیبی پوشیده بود که باید اعتر

ترین بلوز و شلواری از جنس پشم رسیدن. عجیبمی

گوسفند پوشیده بود که تا حاال دیدم ولی به نظر 

ها ی اینرسید خیلی هم گرم باشن. ولی از همهمی

دویده و اون طوری که که داشته میتر اینعجیب

کرد. کار رو میگفت، بیرون توی سرما اینخودش می

زد ولی خیلی نفس مین کارش خیلی نفسبه خاطر ای

سرش را با حیرت تکان « رسید.سرزنده به نظر می

 «چه کار عجیبی.»داد. 

 

 شب#روح_نیمه

 261#پارت_

 

طبیعتاً هم بریکیتا و هم کریستین کامالً از وجود دنیای 

که شاهدخت فینی، موازی مطلع بودند. البته به جز این
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ورا هم کورای شاهدخت واقعی نبود و شاهدخت ک

واقعی نبود. اینکه ملکه سرسی هم همین وضعیت را 

 شان بود.داشتم هم حتماً جزء اسرار ملی

 

 «خیلی غیرعادیه.»بریکیتا موافقت کرد: 

 

چیزی نگفتم و سعی کردم نوک را در آن لباسی که 

گفت و با آن سرزندگی که کریستین گفته بود، می

 «تصور کنم.

 

زنده دیده بودم، بنابراین قبالً یک بار او را سر

بالفاصله همان را تصور کردم. سعی کردم این فکرها 

 را از ذهنم پاک کنم ولی شکست خوردم.

 

که بریکیتا به بهم گفت که برنامه داره بعد از این»

سالمتی فارغ شد تو رو به دنیای خودش ببره. من هم 

 «از صمیم قلبم موافقم.
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ار پشمی و نگاه بالفاصله تصور نوک توی آن شلو

اش از ذهنم پاک شد و نگاهم به سرعت به سرزنده

 سمت برادرم برگشت.

 

 «بخشید؟می»

 

 کریستین حرفش را تکرار نکرد.

 

تصمیم گرفتیم که تو این کار رو انجام بدی. با »گفت: 

ما برگردی خونه و وقتی که بچه به دنیا اومد، ارباب 

گشت و که حسابی توی دنیای ما نوک بعد از این

گذارش رو کرد میاد و تو همراهش به دنیای اون 

ری. فکر خیلی خوبیه. زمان زیادی رو با جادوگری می

که اهل اون دنیاست نگذروندیم ولی توی همون زمان 

رسید و این هم هست کوتاه هم خیلی توانا به نظر می

کنه. دیگه گفتن نداره که که اون جادوگر همراهیت می

کنه و شاید توی ازت مراقبت می ارباب نوک گفت که
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دنیای خودش یه شاهزاده نباشه، ولی با این حال رفتار 

واری داره. در نتیجه کامالً مطمئن هستم که شاهزاده

 «جا با حضور اون و جادوگر در امنیت هستی.اون

 

 شب#روح_نیمه

 262#پارت_

 

که خودم هم مایل بودم همین تصمیم را بگیرم. با این

که نوک این موضوع را با برادرم دم اینولی حس کر

گفت در میان گذاشته بود و او هم االن داشت به من می

 که باید این کار را بکنم، خیلی آزاردهنده بود.

 

اطمینان دارم که نیاز نیست بهت »به تندی گفتم: 

رم با خودمه که کجا مییادآوری کنم تصمیم این

 «کریستین.
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کس پوشیده نیست که تو یچبر ه»کریستین جواب داد: 

ی نزدیکی داری و اون هم اصالً با این مرد رابطه

ی زیادی به تو داره فرانکا. کنه که عالقهپنهان نمی

رسه که به خواد و به نظر میخیر و صالح تو رو می

این جادوگر اعتماد داره. اگه مایلی که محیطت رو 

های تر از برنامهتغییر بدی، این کار خیلی معقول

ای هست که داری. بعالوه، ارباب نوک به من دیگه

تونی با چند سکه طال و در گفت که هر وقت بخوای می

 «عرض چند دقیقه برگردی نه در عرض چند ماه.

 

دوم من با این جادوگر صحبت نکردم، نمی»گفتم: 

 «شه.ی این سفر چقدر میهزینه

 

ک شدانستم که بیکه این را گفتم ولی میبا این

ی این سفر هر چقدر هم که باشد، از پس آن هزینه

 آمدم.برمی
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همین به من یادآوری کرد که هنوز با برادرم در مورد 

این صحبت نکرده بودم که قصد داشتم سهم بزرگی از 

 ثروتم را به او بدهم.

 

کردم نیاز افتاد ولی در آن لحظه حس نمیاین اتفاق می

 ام به او بگویم.باشد چیزی در مورد این بخشندگی

 

 شب#روح_نیمه

 263#پارت_

 

طور که به اش را عقب داد و همانکریستین صندلی

بعداً بیشتر در این »رفت، گفت: سمت پیشخوان می

کنیم. بریکیتا دوست داره بره پیش مورد صحبت می

شون باشم. پسرون و من هم دوست دارم همراه

م توی تیموفی شب ناآرومی داشت. شاید بعداً با ه

« فینگارد گشتی زدیم و براش شکالت داغ گرفتیم.

و برای بریکیتای »نگاه مهربانی به همسرش انداخت. 
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طور، تو هم بدجور عاشق شکالت داغ من هم همین

 «ازمرلدا هستی.

 

 «خیلی دوست دارم کریستین.»بریکیتا موافقت کرد: 

 

مرغ طور که برای خودش تخمکریستین همان

ش ریخته پس برنامه»گیری کرد: هداشت، نتیجبرمی

 «شد.

 

ام اهمیتی بدهم، که به تمام نشدن صبحانهبدون این

خب، اگر من رو »ام را عقب دادم و ایستادم. صندلی

کننده دارم که ترجیح ببخشید، چندتا کار خشمگین

 «دم تنهایی انجامش بدم.می

 

بریکیتا سرش را پایین انداخت و به بشقابش لبخند 

 زد.
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اش کرد خندهاهراً کریستین به سختی داشت سعی میظ

را مخفی نکند. ابروهایش را باال انداخت و پرسید: 

 «کننده؟خشمگین»

 

دونی این رفتار دیکتاتوریت رو تظاهر نکن که نمی»

 «پسندم، برادر.اصالً نمی

 

 «کنم.دارم ازت مراقبت می»حالت صورتش جدی شد. 

 

 «ه.خردکنو این هم اعصاب»گفتم: 

 

اش دوباره برگشت و به سمت سینی گرم خنده

ی غذایی که پر از سوسیس بود، برگشت و نگهدارنده

 «کنی.بهش عادت می»زیرلب گفت: 

 

 آه کشیدم.
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کردیم دیر کردیم و همراهی دیگران عالیه. فکر می»

 «رو سر میز صبحانه از دست دادیم.

 

شدند، وقتی سرسی و لهن داشتند از در وارد می

رسی این را گفته بود. اول سرسی وارد شد و پشت س

سرش هم لهن آمد که برای وارد شدن باید سرش را 

آورد تا بتواند از قاب در بگذرد. عجب قدی پایین می

 داشت.

 

 شب#روح_نیمه

 264#پارت_

 

برای بریکیتا خیلی دیر شده، چون »کریستین گفت: 

کار ره پیش پسرمون و فرانکا هم قراره به داره می

 «ش برسه.کنندهخشمگین
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لهن و سرسی هر دو به من نگاه کردند و سرسی کسی 

 «خشمگین؟»بود که پرسید: 

 

کنه آزاده در جایی که انگار برادرم فکر میاز اون»

دم م با هر کسی صحبت کنه، اجازه میمورد من و آینده

ابرویی برای برادرم « خودش براتون توضیح بده.

اری برم خدمتکارها رو هم جمع دوست د»قوس دادم. 

ها هم بپرسی که توی تونی از اونکنم؟ این طوری می

 «م بهتره چی کار کنم.های آیندهروزها و ماه

 

نشست، زد زیر خنده. طور که میکریستین همان

بریکیتا به سمت دیگری نگاه کرد و هیچ صدایی ازش 

 لرزیدند.هایش داشتند میدر نیامد، فقط شانه

 

نگاه عبوسی به سرسی انداخت که اگر برای لهن 

کردم. دیدم، وحشت میاولین بار این نگاهش را می

شد کنم که خیلی راحت میدیگر به این اشاره نمی

هایشان به هایشان را از نگاهاحساسات و محبت
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همدیگر تشخیص داد. ولی این نگاهش مال وقتی بود 

شانی به که گیج می شد. با این حال سرسی لبخند درخ

 من زد.

 

هایم عصبانی کسی از این حرفواقعاً که، یعنی هیچ

 نشد؟

 

برگشتم و با « همگی روز خوبی داشته باشین.»گفتم: 

هایی بلند و خشمگین راه افتادم که از در بیرون قدم

ی راه رفتنم احساس شرم بروم. اصالً هم از نحوه

 کردم.نمی

 

م احساس شرم کردم برای این کارالبته اگر فرصت می

 کنم.

 

رفتم، کریستین پشت سرم صدا زد: وقتی داشتم می

 «بینیمت.خوایم برای شکالت داغ بریم، میوقتی می»
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 شب#روح_نیمه

 265#پارت_

 

شان کنم، اصالً که قصد داشتم همراهیحتی با این

 جوابش را ندادم.

 

ام وقت از وقتی رسیده بودند، اصالً با برادرزاده

 دم.نگذرانده بو

 

 ولی موضوع فقط این نبود.

 

ام داشتم که هرگز یک قانون سفت و سخت توی زندگی

 شکستم.آن را نمی

 

خواهد باشد، از شکالت را حاال به هر شکلی که می

 دادم.دست نمی
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 هرگز.

*** 

 

 والنتین

 

وقتی حمام گرفت، لباس پوشید و موهایش را آراست، 

و را تنها اش تکان داد. ندیمه اسری برای ندیمه

ای وقت هدر نداد و در خانه گذاشت و والنتین هم لحظه

راه افتاد و به سمت گوی کریستالش رفت که روی 

بستر مخملینش خفته بود. تصویر والنتین را از عمق 

گوی احضار کرد، مکانش را پیدا کرد و بالفاصله 

 جا ظاهر کرد.خودش را غیب و در آن

 

ار داشت سعی روی یک صندلی نشسته بود و انگ

اش آن کرد کتاب پیش رویش را بخواند. ولی ندیمهمی

زد. وقتی نگاه فرانکا به والنتین اطراف پرسه می

 افتاد، از جا پرید.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 «خدایان، تو اینجایی.»زمزمه کرد: 

 

نرمک به سمت نرم« بله.»والنتین جواب داد: 

روی فرانکا و جلوی آتش ای رفت که روبهصندلی

که کسی از او دعوت به ر داشت. با اینانگیز قرادل

که نگاهش را از زن زیبا نشستن نکرده بود، بدون این

بینم حالت خیلی خوشحالم که می»بردارد، نشست. 

 «بهتر از آخرین باریه که همدیگه رو دیدیم.

 

اش غافلگیری« من هم خوشحالم.»فرانکا جواب داد: 

او بود،  طور که نگاهش رویرا کنار زده بود و همان

 کتابش را با صدا بست.
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بهم گفته شده که خیلی خوب ازت »والنتین گفت: 

 «کنن.مراقبت می

 

درسته. دقیقاً به »فرانکا با لحن خشکی جواب داد: 

 «کنه.خرد میهمون حدی که اعصاب

 

 والنتین لبخندی زد که خاص خودش بود.

 

رگیه. حتی اکثر مواقع البته که مهربانی، محبت بز»

وقفه و ست. مخصوصاً وقتی که بیخیلی هم آزاردهنده

 «بیش از حد باشه.

 

های آبی و زیبای فرانکا ی سریعی از چشمنگاه آسوده

ای از این بود که به خاطر حضور گذشت. این نشانه

ها قبل ی اینیک هم عقیده آرامش پیدا کرده بود. همه

 کان بدهد، اتفاق افتاد.از اینکه سرش را با دقت ت
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بهم خبر دادن که برای سفری به دنیای »والنتین گفت: 

 «من دعوت شدی.

 

 «طوره.بله. همین»فرانکا تأیید کرد: 

 

 «تصمیم گرفتی که بیای؟»والنتین پرسید: 

 

 «نه.»

 

 هوم.

 

 «تونم بپرسم چرا؟می»والنتین پافشاری کرد: 

 

، ولی کامالً هم چون کامالً قصد دارم این کار رو بکنم»

مصمم هستم که این تصمیم رو نگیرم. چون همه 

کنن که به این سفر برم. بدجور دارن اصرار می

کنن ها حس میطوری برداشت کنی که اونتونی اینمی
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بدون نظر خودم برام تصمیم گرفتن. من هم قصد دارم 

بهشون بفهمونم که تصمیمی قطعیه که تصمیم خودم 

 «باشه.

 

این رفتارت رو تأیید »ا مالیمت گفت: والنتین ب

 اش را باال گرفت.به فرانکا نگاه کرد که چانه« کنم.می

 

 «با احترام، برام مهم نیست تأیید کنی یا نکنی.»

 

او را تماشا « کنم.این رو هم تأیید می»والنتین گفت: 

ای هایش تاب برداشتند و بدون ذرهی لبکرد که گوشه

 «جادو داری. تو»معطلی ادامه داد: 
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فرانکا نتوانست بالفاصله واکنشش را پنهان کند. به 

شکل مشهودی منقبض شد و صورتش حالتی 

 کار به خود گرفت.محافظه

 

آروم باش خواهر. این راز »والنتین با مالیمت گفت: 

 «توئه و به عنوان خواهرت راز من هم هست.

 

د. محتاطانه والنتین را از نظ فرانکا بالفاصله آرام نش

گذراند و کمی زمان برد تا سری تکان بدهد و 

پذیرشش را اطالع بدهد. با این حال والنتین حس نکرد 

 که او کامل اعتماد کرده باشد.

 

دونی جادوی طور که میهمون»والنتین ادامه داد: 

 «مادرت رو دارم.

 

 «بخشید؟می»فرانکا پرسید: 
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جادوی مادرت. دست منه. »: والنتین توضیح داد

تونم جذبش کنم، به همین سادگی. بهش نیاز ندارم. می

شه گفت جادویی که آدم داره وقت نمیهرچند هیچ

براش کافیه. به هر جهت این کار رو نکردم. منتظر 

موندم که خودت بگی دوست داری باهاش چی کار 

 «کنم.

 

ی ای طول کشید تا فرانکا جواب بدهد، ولیک دقیقه

 سرانجام جواب داد.

 

دونستم چنین اتفاقی جایی که نمیراستش از اون»

تونم بگم باید باهاش چی کار کنی. ممکنه رخ بده، نمی

خواد هیچ دخالتی توی این که دلم نمیالبته به جز این

 «کار داشته باشم.

 

طور که والنتین شک داشت، فرانکا درکار جادو همان

کرد یا حتی درکش هم میداشت ولی از آن استفاده ن

 کرد.نمی
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های فرانکا را نشنیده تصمیم گرفت آخرین بخش حرف

تونم هایی داری عزیزم. میانتخاب»بگیرد و گفت: 

کنه. حس بدمش به تو، قدرتی که داری رو تقویت می

که از کنم قدرتت کافیه، مخصوصاً با توجه به اینمی

کنی. در مادرت به ارث بردیش و ازش استفاده نمی

نتیجه درونت مثل یه انبار بزرگ رشد کرده. مادرت 

کرد. مرتباً و برای کارهای شر. اغلب ازش استفاده می

قدرتش ناچیز نبود ولی با این قدرتی که تو داری قابل 

 «قیاس هم نیست.
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ها خبرهای خوشایندی نبودند، مشخص بود که این

دانست این فکر بیفتد که اگر می باعث شدند فرانکا به

توانست خودش، چطور از قدرتش استفاده کند، می

 برادرش و معشوقش را از آسیب محفوظ دارد.
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های ها را با همان نگاهی که به شعلهی اینفرانکا همه

 آتش انداخت به والنتین گفت.

 

فایده نداشت. فقط یه حدس »والنتین با دلسوزی گفت: 

الً دیدم کسایی رو که سعی کردن با و گمانه ولی قب

ی می که داشتن یه کارهایی بکنن ولی هی تجربه

چیز رو داد و همهای نداشت. نتیجه معکوس میفایده

کرد. پس ذهنت رو درگیر این خرابتر از قبل می

اومد. نه موضوع نکن خواهر. کاری از دستت برنمی

ای برای تو و نه برای برادرت ولی از همه بیشتر بر

 «تونستی کاری بکنی.ت نمیمعشوق از دست رفته

 

 اش را باال داد ولی چیزی نگفت.فرانکا چانه

 

دیدی. این باید آموزش می»بنابراین والنتین ادامه داد: 

باید زمان خیلی زیبا و ارزشمندی برای تو و مادرت 

طور ای بهش نداشت. ولی اگه اینشد که تو عالقهمی
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داد چطور به جادوت ت یاد میشد، زمانی که بهمی

ای که افسار ببندی و کنترلش کنی، با عشق به زیبایی

کردی. درست مثل ذاشت نگاه میبا تو در میون می

گرفتم چطور به قدرتم تک لحظاتی که وقتی یاد میتک

 «فائق بشم، با مادر خودم و مادربزرگم گذرونم.

 

 فرانکا به سمتش برگشت.

 

 «د.این کار رو اون نکر»

 

دونم، ولی برام باعث افتخاره می»والنتین جواب داد: 

 «اگه من بتونم برات انجامش بدم.
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های فرانکا درخشید ولی برقی از عالقه در چشم

هیچی از اون »بالفاصله آن را دفن کرد و جواب داد: 

 «خوام.نمی

 

اال به تو این تنها محبتیه که تا ح»والنتین جواب داد: 

کرده. و هیچ زنی هم نباید در برابر قدرتی که اون 

داشته یا به دست آورده یا برای شکست دشمنی 

استفاده کرده، اجتناب کنه. مادرت برای این دنیا ضرر 

داشت ولی جادوی تو نباید ضرری داشته باشه و جادو 

مونه هم نباید مقدسه. پس جادویی که از اون به جا می

 «باشه.ضرری داشته 

 

ی که برای جادوش اهای دیگهانتخاب»فرانکا پرسید: 

 «دارم چیه؟

 

کرد، ولی والنتین که این اخالقش را تحسین میبا این

 شقی فرانکا عصبانی شد.در آن لحظه از کله
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تونم وارد زمین کنمش. درست می»والنتین جواب داد: 

نزدیک یه درخت آدال که االن دارن توی سرتاسر 

 «کنن.ن رشد میالنوی

 

های آدال تقریباً توی جنگ جایی که درختاز اون»

منقرض شدن، زیبایی و قدرت خیلی زیادی دارن که 

کشه تا شه و چندین دهه طول میازشون استفاده می

کنم این انتخاب بهتریه، کامل رشد کنن. فکر می

 «کنی؟طور فکر نمیاین

 

می کنه و این رشدش رو بیشتر »والنتین جواب داد: 

کشه بلکه شاید فقط چند ماه دیگه چندین دهه طول نمی

 «طول بکشه.

 

 «ست و خیلی مفیده.العادهچند ماه خارق»

 

شان در پیش گرفته بود، والنتین از مسیری که صحبت

 راضی نبود.
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سر وقتش بود که موضوع بحثش با این جادوگر خیره

 کرد.را عوض می
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وقتی همراهم به دنیای من »این فکر ناگهان گفت:  با

خواد بهت آموزش بدم، بلکه دلم بیای، فقط دلم نمی

هام رو های مشتریخواد تو هم همراهم من سفارشمی

« های خودت رو بگیری.انجام بدی تا بتونی سفارش

تونم می»بیشتر به سمت خواهر جادوگرش خم شد. 

شم، که درگیرشون می هاییبهت اطمینان بدم که فتنه

 «انگیزن.اغلب بدجور دل

 

 ی فرانکا را به خود جلب کرد.سرانجام توجه

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «واقعاً؟»فرانکا پرسید: 

 

واقعاً. در واقع یه کاری »والنتین تکیه داد و گفت: 

هست که قصد دارم انجامش بدم و اگه یه همکار 

 «شه.داشته باشم خیلی کمک حالم می

 

قط به نگاه کردن به  والنتین فرانکا جوابی نداد. ف

 ادامه داد.

 

دوست دارم توی دنیای »زبانی گفت: والنتین با چرب

کنم کنم برات مناسبه. فکر میمن باشی. فکر می

های شی. و امیدوارم تحت آموزشجا شکوفا میاون

 «من شکوفا بشی.

 

طور که قبالً گفتم، همون»فرانکا به او یادآوری کرد: 

این مورد گرفتم. به دنیای شما سفر تصمیمم رو در 

 «کنم.می
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که طوره، ولی من دارم در مورد جادوت و اینهمین»

 «کنم.جادوی مادرت رو جذب کنی، صحبت می

 

فرانکا آمد سرش را تکان بدهد که والنتین دوباره 

 گفت:

 

که تقریباً هر کسی توی هر دوتا دنیا دوقلویی از این»

 «داره مطلعی.

 

 «بله.»ید کرد: فرانکا تأی

 

و دوقلوی دکس لهن توی نیواورلئان زندگی »

 «کنه.می
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والنتین راضی بود که دید چشمان فرانکا اندکی درشت 

هایش ی کامل در چشمشدند و نگاهی حاکی از توجه

 نقش بست.

 

جا البته سرسی این دنیا هم اون»والنتین ادامه داد: 

 «کنه.زندگی می
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خواهر جادوگرش « خدای من.»فرانکا زمزمه کرد: 

حسابی گیج شده بود و والنتین بیشتر از این توضیح 

 نداد.

 

یه کمی اون رو زیر نظر گرفتم و به »در عوض گفت: 

 «این نتیجه رسیدم که اون دوتا برای هم مناسبن.
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های فرانکا ی لبای طول کشید ولی گوشهلحظه

نظر والنتین آشنا بود. چون انحنایی پیدا کرد که به 

های خودش هم افتاده ی لببارها همین انحنا گوشه

 بود.

 

 «خدای من.»فرانکا تکرار کرد: 

 

ممکنه کمی »ای گفت: کنندهوالنتین با لحن دعوت

زمان ببره، این مهمه که تو به جادوت عادت کنی، 

ها توی زندگی ولی دوست داری از این دست مداخله

 «باشی؟دیگران داشته 

 

اش ی دیگری فکر کرد و این لحظهفرانکا لحظه

 تر هم بود.طوالنی

 

 والنتین منتظر ماند.
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وقتی جوابش را گرفت متوجه شد که ارزش انتظار را 

 داشت.

 

 «قطعاً.»

*** 

 

 فرانکا

 

دوست دارم اون رو بذاری زمین و »به بچه گفتم: 

 «بیای اینجا.

 

اری که گفته بودم ام به من نگاه کرد ولی کبرادرزاده

 را انجام نداد.

 

داشته بود را مستقیم توی در عوض آن چیزی که نگه

 دهانش گذاشت.
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کنم. بذارش تکرار می»کنان به بچه گفتم: جیغجیغ

 «زمین و بیا اینجا.

 

 تیموفی فقط به من خیره شد.

 

ای زد که باعث شد همان تعادل ناچیزی سپس قهقهه

م از دست بدهد و پاهایش که به دست آورده بود را ه

از زیرش در بروند. تلوتلو خورد، افتاد و النگویی که 

جوزت به دستش داده بود، افتاد و زیر کاناپه رفت. 

جوزت این النگو را به دستش داده بود تا حواسش را 

از پدر و مادرش که داشتند او را با من تنها 

 گذاشتند، پرت کند.می
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تیموفی خودش را بلند کرد و حاال را وی باسن کهنه 

کرد که اش نشسته بود. داشت به جایی نگاه میگرفته

النگو در آن ناپدید شده بود. به من نگاه کرد و 

صورتش شروع کرد به چروک شدن. فهمیدم داشت 

 افتاد.چه اتفاقی می

 

ه حتی ب»بنابراین سریع بلند شدم و با تحکم گفتم: 

 «گریه کردن فکر هم نکن.

 

 پلک زد و به من نگاه کرد.

 

با کمی درد خم شدم و به زور نوپایی که به سختی یک 

شد را بلند کردم. پسر درشتی بود. در سال و نیمش می

آغوش گرفتمش. این طوری پاهایش روی پهلویم 

داشته هایم نگهی بدنش روی شکم و دستبودند و بقیه

اندام و قدبلند پدرش درشتشده بود. درست مثل 

 شد.می
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دهم، انگار مربی باشم و دارم به شاگردم درسی می

ی کافی توی زندگی وقت برای گریه به اندازه»گفتم: 

ای که به من خیره شده بود، بچه« کردن هست، فرزند.

های خودم هایی خیس ولی کامالً شبیه چشمچشم

بودند که  هایش سرخ بودند که زیباتر از آنداشت. لب

تونم بهت اطمینان بدم که ولی می»بتوانم اعتراف کنم. 

 «ها نیست.یه النگوی گمشده یکی از اون زمان

 

ام زد و به این نتیجه رسیدم که به این یکی به سینه

 شکل موافقتش را با حرف من اعالم کرد.

 

 «کامالً درسته.»گفتم: 

 

 او را به سمت شومینه بردم، به یک چیز غیرجذاب

دانستم که اثر هنری به شدت اشاره کردم، ولی می

حتی اگه این هم بشکنه، نباید »گرانبهایی بود. گفتم: 

 «گریه کنی.
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زد، بنابراین به دالیل نامعلومی داشت به من لبخند می

ی کمی بیشتر باال انداختمش و همین باعث شد قهقهه

 دیگری بزند.

 

 چه عجیب.

 

 چه کنیم.خب 

 

اش زدم، کمی فشار دادم و با صدای انگشتم را به سینه

حاال اگه این بشکنه، باید گریه کنی. »تری گفتم: مالیم

کسی بهت چیزی خالف اینه بگه. برام مهم نذار هیچ

نیست که یه پسری. یه قلب شکسته سزاوار اشکه. 

 «راستش معتقدم این تنها راه بهبود دادنشه.
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 «گی لب عسلی.می فکر کنم درست»

 

با شنیدن صدای پرشیطنت نوک از جا پریدم و  همراه 

 «ام به سمت در برگشتم.برادرزاده

 

 صدایش پر از شیطنت بود.

 

کرد ولی وقتی داشت از آن سوی اتاق به من نگاه می

ام را در آغوش داشتم، هیچ که کنار شومینه برادرزاده

 شیطنتی توی صورتش نبود.

 

که دقیق فاوتی داشت و من پیش از اینحرف کامالً مت

 حرف دلش را بفهمم، آن را نادیده گرفتم.

 

 «تونم بهت بکنم؟چه کمکی می»پرسیدم: 
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 «باهام میای خونه؟»با سؤال خودش جوابم را داد: 

 

طور در موردش کاش دیگر اینی عزیز، ایالهه

 کرد.صحبت نمی

 

 خانه.

 

 با او.

 

 «هنوز تصمیم نگرفتم.»

 

 «مزخرفه.»داد:  فتوا

 

این طوری صحبت کردن خیلی »به تیموفی نگاه کردم. 

ای ولی دونم بچهادبانه و زشته برادرزاده. میبی

 «وقت برای توی حک کردن چیزی زود نیست.هیچ
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به من نگاه کرد و خودش را روی پهلویم به باال و 

اش را متوجه شدم و حسابی پایین تکان داد. اشاره

 «او هم قهقهه زد.دورش دادم و 
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 به نظرم خیلی دلپذیر بود.

 

 «دل.جون»نوک صدایم زد: 

 

 به طرفش برگشتم و ابروهایم را باال انداختم.

 

ها برای رفتن برای این هم اومدم که بهت بگم، اون»

 «به ازمرلدا حاضرن.
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 «وقت شکالته.»به تیموفی نگاه کردم. « آه.»

 

ودی بلد بود ولی فهمیدم این یکی را خوب کلمات محد

ار توی ای کشید، چند بزدهبلد بود چون جیغ هیجان

ام کوبید و بغلم باال و پایین پرید و با مشتش به سینه

 «ُشُکل ُشُکل!»کنان گفت: جیغجیغ

 

زودباش عزیز دلم، شنلت رو بپوش. »نوک گفت: 

 «ی من بشی.قراره سوار سورتمه

 

خوای وقتی توی می»ه طرفش رفتم. نگاهش کردم و ب

هایی که برای وسوسه ت هستیم، با حرفسورتمه

 «گی، آزارم بدی؟کردنم به اومدن به دنیای خودت می

 

 «احتماالً.»
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م به او که هنوز از جلوی در تکان من و برادرزاده

ی پس سوار سورتمه»نخورده بود، رسیدیم. گفتم: 

 «شم.برادرم می

 

 «دل.جونش پره سورتمه»

 

دوباره به تیموفی « تونه من رو جا بده.چرنده، می»

 «مگه نه برادرزاده؟»نگاه کردم. 

 

 «ُشُکل ُشُکل!»جواب داد: 

 

 «این یعنی بله.»به سمت نوک برگشتم و گفتم: 

 

هایی که انحنا پیدا کرده بودند، جواب داد: نوک با لب

 «طور نبود.اصالً هم این»

 

 «د.قطعاً بو»جواب دادم: 
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خیال شد و پوزخندی زد. مان را بیبدوینوک یکه

ام را با سهول سری تکان داد و برادرزاده

کننده و در عین حال ای که به نظرم مبهوتشدهتمرین

بخش بود، از آغوشم بیرون به شکل عجیبی لذت

کشید. به همان شکل تیموفی را روی پهلوی خودش 

. انگشتانش نشاند. دست دراز کرد و دستم را گرفت

طور که محکم به دور انگشتانم پیچیده شدند و همان

کرد، من ام را در آغوش داشت و صحبت میبرادرزاده

 را کشید توی راهرو.
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دل. ولی همه ریزی جونمثل همیشه داری نمک می»

کنن، برای همین از این شکالت مایع تعریف می

برای این کار به شنلت نیاز خوام امتحانش کنم. می
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داری، من هم باید کتم رو بپوشم و این فسقلی هم باید 

 «قنداق بشه. پس بیا دست به کار بشیم، باشه؟

 

که با برای دست به کار ای نداشتم به جز اینچاره

 شدن، موافقت کنم.

 

کشید، من طور که دستم را گرفته بود و مینوک همان

 برد.را هم همراه خودش می

 

جایی که جوزت با شنلم جلوی در بزرگ قصر از آن

ای به جز پذیرفتن دستکش و کالهم ایستاده بود، چاره

 باقی نماند.

 

اش باال انداخت. هایش را در کت آن دنیایینوک شانه

یک کت آبی پر رنگ قشنگ دکمه دابل پشمی بود که 

کت ارتشی نیروی دریایی... »فینی بعداً گفته بود: 

 قیقاً همین را گفته بود.د« جذاب.
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 تیموفی را هم پرستارش قنداق کرد.

 

 و راه افتادیم.

 

 ی نوک نشسته بودم.توی سورتمه

 

نه توی راه اصرار کرد که با او به دنیای خودش بروم 

و نه زمانی که توی ازمرلدا بودیم و نه بعداً وقتی که 

سر میز شام همراه شامم بود. انگار ملکه آرورا عمداً 

هایی کرد، البته گهگداری هم توی شامن کار را میای

 گرفت.ها بودم، کریستین جای او را میکه همراه آن

 

 کرد.ام میبا این حال باز هم وسوسه

 

و این کار را هم بدون هیچ تالشی و فقط با نوک 

 داد.بودنش انجام می
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*** 
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 والنتین

 

 ان الوینیا را برانداز کرد.والنتین با انزجاری پنه

 

داگ ای از هاتکه دوستش با اشتها لقمهبعد از این

های داگ فروشی در یکی از خیاباندستفروش هات

تونم غذاهای می»نیواورلئان را بلعید، والنتین گفت: 

 «تری رو بهت معرفی کنم، دوست من.خیلی خوشمزه

 

لفل و داگش که پیاز، فالوینیا دوباره گازی به هات

های والنتین خردل داشت، زد و همین باعث شد لب
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ولی این خیلی »جمع شوند. الوینیا با دهان پر گفت: 

 «ست.خوشمزه

 

 کامالً در اشتباه بود.

 

 ولی چیزی در این مورد نگفت.

 

 به آن سمت خیابان نگاه کرد.

 

 تقریباً وقتش بود.

 

به این نتیجه رسیدم که قراره بیشتر به دنیای من »

برمت به رستوران ی بعدی که اومدی، میبیای. دفعه

 «آرناد.
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« ها هم دارن؟توی آرناد از این»الوینیا پرسید: 

والنتین دوباره برگشت و نگاهش کرد. دید که یک 

 داگ را هم باال برد.ی هاتچهارم باقی مانده

 

 «نه.»والنتین با انزجار گفت: 

 

زد، نگاهش را الوینیا نیشش را باز کرد و گاز دیگری 

داگ توی گلویش از والنتین برگرداند و ناگهان هات

 پرید.

 

توجه والنتین به سمتی که نگاه دوستش به آن دوخته 

شده بود، جلب شد و دکس لهن را دید که از یک 

ساختمان زیبا بیرون آمد و کت و شلوار به شدت 

 دوختش را هم پوشیده بود.خوش

 

دی مثل او بیاید، ولی کرد کت و شلوار به مرفکر نمی

 کرد.اشتباه می
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دکس لهن رو به این دنیا »الوینیا ناباورانه پرسید: 

 «آوردی؟

 

 «نه عزیزم. این کار رو نکردم.»والنتین جواب داد: 

 

این... »ای ساکت شد و بعد پرسید: الوینیا چند لحظه

 «این... دکس این دنیاست؟
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اهش را از دکس لهن برنداشت که هرچند دوستش نگ

رفت، که داشت به سمت مرسدس براق و سیاهی می

 کنار جدول پارک شده بود.
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گن وحشی. یه وکیله که بهش می»والنتین به او گفت: 

برن. گن توی دادگاه خیلی ازش حساب میمی

رحم تیزهوش. مکار، شرور. استراتژیست مکاریه. بی

 «هم هست.

 

که والنتین داشت صحبت  مرد مورد بحث حینی

کرد، سوار ماشین شد و هر دو زن ماشین را تماشا می

 کردند که به نرمی از جدول فاصله گرفت.

 

 تا وقتی از دیدشان خارج شد، تماشایش کردند.

 

تازه آن لحظه بود که نگاه الوینیا را روی خودش حس 

 اش را به دوستش معطوف کرد.کرد و توجه

 

ی. واضحه که مجرده. نه فقط با ثروتمنده. خیل»گفت: 

های خودش که از خدمات شرکتش بخشندگی از دارایی

هم که یکی از اعضای هیئت مدیرشه برای کمک به یه 

کنه. های خشونت خانگی استفاده میپناهگاه قربانی
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که تونم پیدا کنم جز اینبرای این کارش هیچ دلیلی نمی

گی به شدت مرد خوبیه. پدر و مادرش یه رابطه و زند

عاشقانه و سعادتمند داشتن که فقط با مرگ پدرش 

 «شون به پایان رسید.انگیز رابطهتوی یه تصادف غم

 

 «والنتین...»الوینیا شروع کرد: 

 

 والنتین اجازه نداد به حرفش ادامه بدهد.

 

ی زندگیش طوریه که ممکن نیست با یه شرکت نحوه»

 «باربری در ارتباط باشه.

 

های الوینیا قبالً خاموش شده بود، ولی برق توی چشم

 تر شد.حاال به والنتین نزدیک

 

ای در مورد سرسی، مطمئن نیستم کار عاقالنه»گفت: 

 «باشه.
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اشتباه »اش را باال کشید و گفت: والنتین بینی

 «کنی.می

 

 «عزیزم...»

 

ی اشتباهه چون هیچ»والنتین به او یادآوری کرد: 

 «تونه از سرنوشت فرار کنه.نمی

 

نگاه الوینیا دوباره در سمتی که ماشین دکس لهن در 

 آن ناپدید شده بود، سرگردان شد.

 

 «وحشی.»سپس زمزمه کرد: 
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 «ست.معرکه»والنتین گفت: 

 

نگاه والنتین دوباره به سرعت به سمتش برگشت. 

 «کنی.امیدوارم بدونی که داری چی کار می»گفت: 

 

 تین سعی کرد دلخور نشود.والن

 

 ولی شکست خورد.

 

دونم دارم چی دقیقاً می»با کمی تندخویی جواب داد: 

 «کنم.کار می

 

کنم از اعماق روح زمردیت بهش اعتقاد فکر می»

 «داری. فقط امیدوارم حق با تو باشه.
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 «حق کامالً با منه.»

 

 هایش نگاه کرد و سر تکان داد.الوینیا توی چشم

 

گرفتش واقعاً حد دست کم میدوستش تااین این که

 آمیز بود.توهین

 

توی النوین االن دیروقته و من هم یه »والنتین گفت: 

با « کارهایی برای انجام دادن دارم... غذات تموم شد؟

داگ الوینیا ی هاتشدهی فراموشسر به باقیمانده

 اشاره کرد.

 

را توی داگ ی هاتبا این حرکتش الوینیا آخرین لقمه

جویدش، لبخندی به طور که میدهانش انداخت و همان

 او زد.
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هایش را کنترل کرد تا با تمسخر تاب والنتین لب

 برندارند.

 

کس ای رفتند که خلوت بود و هیچسپس با هم به کوچه

 کرد.شان نمینگاه

 

مه سبز زمردی و چمنی که با هم ترکیب شد، هر دو 

 جادوگر ناپدید شدند.

 

 

 دهمفصل 

 همیشه و همیشه

 

 فرانکا

 

 «خدای من، تقریباً زد توی خال.»
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با این حرف کورا از جا پریدم و به او نگاه کردم. 

غرق تماشا شده بودم که حتی نزدیک متوجه شدم این

 شدنش را حس نکرده بودم.
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کردم، فینی و فری به و چیزی که داشتم تماشا می

از افراد فری و لهن بود که داشتند به  همراه چندتا

 دادند چطور با کمان تیراندازی کند.نوک یاد می

 

کردم و متوجه شده شان میمدتی بود که داشتم تماشای

رسید که با بودم که نه تنها این بار خیلی به نظر می

کم داشتند به کرد که تیرهایش کمکمان راحت کار می

بار هم سریعتر و  شدند. هرمرکز هدف نزدیک می

 زد.تر به خال مینزدیک
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خواد شنلت دلت می»کورا برگشت و نگاهم کرد. گفت: 

 «ها؟رو برداری و بری پیش اون

 

خودم را مجبور کردم که با طمأنینه از « اصالً.»گفتم: 

هایی بنشینم پنجره فاصله بگیرم و روی یکی از کاناپه

ر داشتند. که در موازات همدیگر و کنار شومینه قرا

ای که انتخاب کردم، خالی بود. سرسی و بریکیتا کاناپه

رویی نشسته بود. سرسی لبخند ی روبهروی کاناپه

 آمیزی به من زد و بریکیتا به دقت نگاهم کرد.شیطنت

 

هر دو را نادیده گرفتم و دستم را به سمت سرویس 

مان گذاشته شده بود، دراز کردم تا برای چایی که برای

 چای بریزم. خودم

 

دانستم که می« خواد.خیلی هم دلش می»سرسی گفت: 

 کرد.داشت با کورا صحبت می
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 کرد.دانستم که داشت اذیت میاین را هم می

 

وجدان و شرمم خودی نشان داد. حاال احساس عذاب

شدم هر چند وقت یک بار با این احساساتم گالویز می

 ها را پس بزنم.توانستم آنو نمی

 

براین به سرسی نگاه کردم و به تندی گفتم: بنا

متوجه هستی که هنوز از وقتی معشوقم رو شکنجه »

 «گذره.دادن و کشتن، زمان زیادی نمی

 

 شب#روح_نیمه
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داشتنی سرسی وا رفت و حتی دیدنش صورت دوست

 وجدانم شدت بگیرد.هم باعث شد عذاب
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م. نباید دونستبخشید. این رو میمی»سریع گفت: 

 «گفتم.همچین چیزی می

 

ام حس گرفتههای آتششرمم را توی گونه« نه.»گفتم: 

کردم و فنجانم را باال تا نزدیک دهانم بردم. ولی 

وقتی فقط داشتی شوخی »ای از آن نخوردم. جرعه

 «کردم.کردی، نباید باهات تند رفتار میمی

 

ای رعهکه این بحث کنار گذاشته شود، جبا امید به این

 ام خوردم.از چای

 

 امیدم به باد رفت.

 

تو و نوک مناسب هم »کورا آمد و کنارم نشست. 

هستین و این بد نیست. پسر خوبیه فرانکا و درک 

وقت چیزی که تو از دست دونم. من هیچکنه. نمیمی

دادی رو از دست ندادم، ولی اون مرد خوبیه و فقط 

ی ما ه همهطور ککنه کنارت باشه، همونسعی می
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سعی داریم کنارت باشیم. تو هم باید این رو بپذیری 

عزیزم. دیگران دوستت دارن. بذار نزدیکت بشه. بذار 

 «ما بهت نزدیک بشیم. ممکنه بتونیم کمکت بکنیم.

 

که آن کلمات رو امتحان کنم، پیش از این« اون...»

مرد خوبیه. این طور نیست که »ای مکث کردم. لحظه

 «.خودم ندونم

 

 خودش را کشید و به من نزدیکتر کرد.

 

منظورم اینه که اگه دلت »کورا بیشتر توضیح داد: 

کسی هیچ خواد ذهنت رو آزاد کنی، برای هیچمی

ضرری نداره که شنلت رو بپوشی و بری بیرون، پیش 

کسانی که دوست دارن باهات وقت بگذرونن و کنارت 

 «باشن.

 

 «بهش دارم. یه احساساتی نسبت»ناگهان گفتم: 
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 خدایان!

 

 شب#روح_نیمه
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 ریختم.حاال ناخواسته داشتم افکارم را بیرون می

 

کورا به من خیره شد و در همین حین انگار کل اتاق 

 حرکت ماند.بی

 

دانم. ولی درست مثل این اواخر چرا این را گفتم، نمی

 توانستم جلوی خودم را بگیرم، اداه دادم. انگارکه نمی

 توانستم جلوی حرف زدنم را بگیرم.نمی

 

 و این دقیقاً آن چیزی بود که گفتم:
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ی آنتونیه. از آوره. خیانت به خاطرهاشتباه و شرم»

وقتی  که به آغوش خدایان شتافته وقت زیادی 

جا دارم یه مرد دیگه رو وقت من اینگذره. اوننمی

 «کنم.تحسین می

 

وک رو تحسین ها نخیلی»سرسی محتاطانه گفت: 

 «کنن، فرانکا. این پسره خیلی جیگره.می

 

اون طور که فهمیدم این کلمه جزء زبان »جواب دادم: 

بومی شماست. ولی کامالً حق داری. اما این موضوع 

 «کنه.بار بودنش کم نمیآور و خیانتاز شرم

 

 «کنم.درگیریت رو درک می»با صدای آرامی گفت: 

 

 «هاست.بیشتر از این حرف»گفتم: 
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 لعنتی.

 

 توانستم دهانم را ببندم؟چرا نمی

 

 «بیشتره؟»بریکیتا با محبت نگاهم کرد و پرسید: 

 

 نگاهش کردم و دهان وراجم را باز کردم.

 

طور این چند روز گذشته، کنار تو و کریستین و همین»

ی گذشته که کنار بقیه و همسرهاشون این چند هفته

م با آنتونی شدم. ابطهی ناکامل بودن ربودم، متوجه

ذهنم دائماً اون کمبودها رو به یاد میاره تا عذری برای 

احساسی که نسبت به نوک دارم برای خودش 

 «بتراشه.

 

 «گندش بزنن.»سرسی زمزمه کرد: 
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 متوجه شده بود.

 

 قدر حس خوبی داشت؟چرا این

 

 «دقیقاً.»جواب دادم: 
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سرم را « گم.ه، گوش کن ببین چی میباش»کورا گفتم: 

پسرهای جذاب قدرت »برگرداندم و نگاهش کردم. 

دارن. باور کن. پسر جذاب من دقیقاً شبیه نوکه پس 

مکث « دونم دردت چیه. وقت ما، اوه...قشنگ می

هایش به سمت بریکیتا برگشت و بعد کرد، تخم چشم

دیگه اوایل که هم»دوباره به من نگاه کرد. ادامه داد: 

اومد، ازم نفرت داشت. جدی رو دیدیم، از من بدش می

کردم که کرد. بازم فکر میگم. اصالً هم پنهانش نمیمی
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کرد غش و ضعف جذابه و  هر بار که لمسم می

 «کرد که بماند.رفتم. دیگه وقتی بوسم میمی

 

 کننده بود.به نظرم گیج

 

چرا زنی که ازش نفرت داشت رو لمس »پرسیدم: 

 «بوسید؟کرد و میمی

 

اومد و البته به خب چون از این کار خوشش می»

نگاهی طوالنی به « خواست.که یه وارث میخاطر این

بدجور هم توی »سرسی انداخت و با نیش باز گفت: 

خواست شدت و حدت نشون رسیدن به چیزی که می

 «داد.می

 

او دوباره به من  شروع به حرف زدن کردم و توجه

که یه مرد گی فقط به خاطر اینپس داری می»برگشت. 

که بد به دلم به شکلی استثنایی جذابیت داره، برای این
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وفاییم وجدانی برای بیراه ندم، نباید کوچکترین عذاب

 «نسبت به معشوقم داشته باشم؟

 

زدند، گفت: هایی که از شوخی برق میکورا با چشم

رسه. نمیگی خیلی خوب به نظر این طوری که تو می»

گم هرچند منظورم رو درست متوجه نشدی. دارم می

دستش را روی شکمش گذاشت که حاال دومین « که...

آورد فرزندی که برای شاهزاده نوکتورنو به دنیا می

کرد. این یکی قطعاً به خاطر داشت توی آن رشد می

خواست، به وجود نیامده که آن مرد یک وارث میاین

مون بود. یه چیزی که آخرش یه چیزی بین»بود. 

 «واقعاً خیلی خوب از آب در اومد.
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 ادل، این حقیقت داشت. الهه
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 «چه کمبودهایی؟»بریکیتا پرسید: 

 

های کورا تأثیر حرفنگاهش کردم، هنوز هم تحت

 «بخشید؟می»بودم. 

 

ت با آنتونی رو به یادت گفتی ذهنت کمبودهای رابطه»

 «ها چی هستن؟ره. این یادآوریمیا

 

 «کردم.من ازش نگهداری می»گفتم: 

 

 «چی؟»سرسی پرسید: 

 

اون یه مرد فاحشه بود. با هم قرار »نگاهش کردم: 

گذاشتیم که اون کارش رو ول کنه و فقط برای من 

کرد، خورد و خوراک، رخت و باشه. با من زندگی می

مین ش رو هم تألباس، تفریحات و چیزهای دیگه

کردم و اون هم یه طورایی به کردم. این کار رو میمی
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این ماجرا عادت کرد. مرد زندگیم نبود ولی خب یه 

کردم که بود. ولی خب از هر جهت جورایی هم حس می

که به ماجرا نگاه کنی، اون معشوقی بود که پولش رو 

 «دادم.می

 

 «هوم...»کورا زیرلب گفت: 

 

این طبیعی نیست »: بریکیتا با صدای آرامی گفت

به سرسی و کورا نگاه کردم که حاال حالت « فرانکا.

صورت هر دو نفرشان متعجب بود و با این حالتی که 

ها هم چنین چیزی داشتند فهمیدم که توی دنیای آن

 طبیعی نیست.

 

ها را ببیند، هر دو این که بریکیتا آنپیش از این

 واکنش خودشان را پنهان کردند.

 

 مام حواس بریکیتا به من بود.ولی خب ت
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 آن هم با محبت.

 

این طور روابط عمر خیلی »بریکیتا ادامه داد: 

ای هم ندارن. اصالً به این معنی نیست که هیچ طوالنی

احساساتی بین دو نفر در جریان نباشه یا حتی در 

مورد تو هیچ عشقی در میان نباشه، نه. مهم نیست 

بهت توجه نشون چه احساساتی نسبت به مردی که 

ده داشته باشی، این احساسات اندوهت رو کمتر می

کنن. چون موقعیتی که االن توش هستی خیلی نمی

حساسه. در نهایت چیزی که قصد دارم توضیح بدم 

گی که انگار ذهنت این اینه که تو یه جوری می

که واقعاً سازه درحالیکمبودها رو از خودش می

 «حقیقت دارن.
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شد انکار کرد که خواست باور کنم ولی نمیدلم نمی

 حق با او بود.

 

 حاال هرچی.

 

موضوع فقط این نیست که اون یه »با اصرار گفتم: 

معشوق معمولی به شکل سنتیش نبود. اون از جهات 

وقت توی دیگه هم کمبودهایی داشت. مثالً آنتوان هیچ

کرد. یا اصالً نمیهای زندگیم بهم کمک گیریتصمیم

خواستم بگیرم. نه تنها ای که میتوی هر تصمیم دیگه

در جایگاهی نبود که این کار رو بکنه، که اصالً چنین 

ها بتونم اخالقی نداشت. ستونی نبود که وقت سختی

بهش تکیه کنم. هرچند وقتی براش یه سری مشکل 

خانوادگی پیش اومد یا دردسرهایی که وقتی زندگی 

هاش رو کنار گذاشت و اومد پیش من دوستقبلیش 

 گاه بودم.براش به وجود آوردن، من براش تکیه
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وقتی سکوت به اتاق حاکم شد، متوجه شدم که خودم 

 هم غرق در افکارم شده بودم.

 

 حواسم را جمع کردم، گلویی صاف کردم و گفتم:

 

وقت کالمم بود ولی هیچشاید وقتی که نیاز داشتم هم»

پیشنهادی در کار نبود. نوک هر دوی این نصیحت یا 

که اصالً دوست کنه. خیلی قویه و با اینکارها رو می

ندارم اعتراف کنم ولی در حال حاضر خیلی بهتر از 

ها و پیشنهادهاش خودم به زندگیم واقفه و نصیحت

بینه که من حتی هایی رو میعالی هستن. گزینه

ا رو بهم هکنم. طوری هم اینبهشون فکر هم نمی

 «داشتنی.خردکنه و هم دوستگه که هم اعصابمی

 

جا نیست که آنتوان االن این»بریکیتا با محبت گفت: 

 «چنین کارهایی رو برات بکنه.

 

 شب#روح_نیمه
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جا هم بود شناسمش، اگه اینولی من می»جواب دادم: 

 «کرد.باز هم چنین کاری نمی

 

گی نسبت بهش  که میحاال»بریکیتا نتیجه گرفت: 

 «مونه.شناخت داشتی، دیگه حرفی نمی

 

انگار اصالً عاشقش نبودم که همچین فکرهایی »گفتم: 

کنم. به احساسی که نسبت به هم در موردش می

 «داشتیم شک کردم.

 

تندتر از چیزی که  تر نشست و با لحنیبریکیتا صاف

همچین اصالً »کردم اصالً از او بربیاید، گفت: فکر نمی

 «چیزی نیست.

 

 «باهات مخالفم.»جواب دادم: 
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ممکنه در غیاب آنتوان و با وجود »بریکیتا گفت: 

ده که برات ارزشمندن، مردی که چیزهایی بهت می

چنین احساسی پیدا کنی خواهر. داری به این فکر 

کنی که اگه اون زنده هم بود، همچین احساسی پیدا می

که از دستش دادی و ینکردی و االن هم به خاطر امی

 «ای، این طور نیست؟این افکار رو داری شرمنده

 

 «شم.منظورت رو متوجه نمی»گفتم: 

 

ی عمرت رو با آنتوان کردی بقیهفکر می»پرسید: 

 «گذرونی؟می

 

ولی حقیقت این بود که من « دونم.نمی»جواب دادم: 

کردم. در زمان حال زندگی خیلی به آینده فکر نمی

ام همیشه تیره و تار و پر از تهدیدها و م. آیندهکردمی

خواست با دقت بیشتری به خطرهایی بود که دلم نمی

 اعماقش فکر کنم.
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ولی حقیقت این بود که آنتوان عاشقم بود، من 

عاشقش بودم اما او خودش بود و من هم خودم بودم. 

هر دو همیشه در این مورد صادق بودیم، هیچ چیز 

داد، ای که به من میو من از آزادی پنهانی نداشتیم

 بردم.لذت می
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داد، او کاری را که برای شغلش نیاز بود، انجام می

برد. چون در آن مهارت داشت و از انجامش لذت می

احتمال زیادی داشت که به دنبال سرگرمی دیگری 

 برود.

 

که درک کردن این موضوع خیلی سخت و بااین

کننده بود، ولی دقیقاً به همان اندازه این احتمال اراحتن
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هم وجود داشت که خود من به دنبال سرگرمی دیگری 

 بروم.

 

مان دانستم که اگر یک جدایی در بیناز ته دلم می

که تلخ باشد، افتاد، این جدایی به جای ایناتفاق می

دانستم که با وجود شد. این را هم میخیلی شیرین می

ام نبود، باز هم به که دیگر معشوقهمان و اینیجدای

 ماند.ام باقی مییک شکلی در زندگی

 

بیا بگیم آنتوان هنوز هم زنده بود »بریکیتا ادامه داد: 

شدی که دیدی و متوجه میو تو ارباب نوک رو می

کنه که برات اون همون چیزهایی رو بهت ارزونی می

وقت دیگه به شد. شاید اون ارزشمندن و جذبش می

کردی فرانکا. چون ای که توش بودی فکر نمیرابطه

دونی که توی اون رابطه هرگز به چیزی که برات می

دونی که این چیزها رسی. و فرانکا میارزشمنده نمی

فقط ارزشمند نیستن بلکه بهشون نیاز هم داری، 

ها چیزهایی هستن که هر زنی نیاز دارن. درسته؟ این

العاده هم ارزشمندن. حاال . بلکه فوقارزش نیستنبی
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با هر مردی هم باشی، باید بدونه چطوری از 

ش مراقبت کنه، اگه ندونه، باید در موردش معشوقه

 «تجدید نظر کنی...

 

به خاطر یه »میان کالمش پریدم و ناباورانه پرسیدم: 

 «چیز بهتر بندازمش دور؟
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به رابطه پایان »واضح گفت: بریکیتا منظورش را 

خوای بلکه چیزی بدی تا بتونی نه تنها چیزی که می

 «که بهش نیاز داری رو داشته باشی.

 

ی احترامی به خاطرهاین هم یه بی»به تندی گفتم: 

 «آنتوانه.
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های توانستم بگویم که حرفاین را به او گفتم ولی نمی

 بریکیتا صحیح نبودند.

 

خواهر، اگه آنتوان زنده بود،  خب»با مالیمت گفت: 

دنیا باز هم به اون به چشم معشوق پولیت نگاه 

شک دونست و بیکرد. حتی خودش هم این رو میمی

 «ریزی کرده بود.تون برنامهبرای بعد از پایان رابطه

 

 گه.صدای آنتوان توی ذهنم گفت: درست می

 

 در دل به او تشر رفتم: ساکت.

 

ست ی دیگهاین هم یه بهانه»با صدای بلند گفتم: 

کنی حس که تالش میبریکیتا و من به خاطر این

 «بهتری داشته باشم، سپاسگزارم...
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تو آسیب دیدی و من درک »کورا وسط حرفم پرید: 

بالها سر  ی اینکنم فرانکا. عزیزم. لعنت. اگه همهمی

طور که نوک وارد زندگیت اومد و تور همونمن و می

شد، حتماً ذهن من هم حسابی دگی من میشده، وارد زن

 «ریخت.به هم می

 

 «ریخت.ذهن من هم قطعاً به هم می»سرسی گفت: 

 

 «واقعاً محبت دارین.»گفتم: 

 

آره، ما دخترها این کارها رو برای »کورا گفت: 

کنیم. ولی فرانکا با وجود حال و روزی که همدیگه می

 امکان نداره. کنیم. اصالً داری ما اصالً بزرگنمایی نمی

اگه با بریکیتا موافق نبودم اصالً دهانم رو باز 

 «کردم.نمی

 

 «من هم.»سرسی گفت: 
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که داری احساسات در حال رشد این»بریکیتا گفت: 

تونه به کنی، میبین خودت و ارباب نوک رو انکار می

خواد خودت رو تنبیه کنی، خاطر این باشی که دلت می

ن و چند سال پدر و مادرت طور که چندیدرست همون

این کار رو باهات کردن. به خاطر اینه که باور نداری 

 «که الیق شاد بودن هستی.
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خواد بهت توهین کنم، ولی اصالً دلم نمی»به او گفتم: 

معناست. بذار بهت یادآوری کنم که من این حرفت بی

الً دلم اص« به خاطر آنتوان مرتکب خیانت شدم.

خواست به او توهین کرده باشم ولی واقعاً حرفش نمی

 مزخرف بود.
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های ما به این کدوم از حرفهیچ»بریکیتا جواب داد: 

کنیم، ت به اون رو انکار میمعنی نیست که عالقه

دونم که تو عاشق فرانکا. من این حقیقت رو می

برادرت هستی و اگه جادوگرها اون رو اسیر کرده 

کردی. عشق باعث باز هم همین کار رو میبودن، 

وقت انتظارش رو شه کارهایی بکنیم که هیچمی

نداریم. تو با کاری که کردی، خیلی برای آنتوان ارزش 

 «قائل شدی.

 

های با این حرفش از تعجب پلک زدم ولی حرف

 داداشم هنوز تمام نشده بود.زن

 

اگه خوام برات روشن کنم که حاال که اون رفته، می»

به زندگیت ادامه بدی، احساسات جدید داشته باشی و 

افکار جدیدی به ذهنت برسه، به این معنی نیست که 

احترامی کردی. کامالً طبیعیه و نباید به ش بیبه خاطره

این خاطر خودت رو مجازات کنی. به این هم باید دقت 

ای، مهم نیست چقدر عشق توش کنی که هیچ رابطه

نقص نیست. شک رتمند باشه، بیباشه یا چقدر قد
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ای که داشتین خواد به آنتوان و رابطهندارم که دلت می

حالت صورتش مالیم شد. « خوشبینانه نگاه کنی.

کنم که این هم روند طبیعی توی ولی خواهر، فکر می»

ی عزاداری و اندوهه. تا متوجه سپری کردن دوره

ه ای که داشتی قوی و زیبا بود ولی ببشی رابطه

 «نقص بوده.شه گفت... کامل و بیوجه نمیهیچ
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 در این مورد هم حرفش اشتباه نبود.

 

داداشم نه تنها ها متوجه نشده بودم که زنانگار سال

کارش درست بود و چیزهای ارزشمندی به برادرم 

 بخشیده بود که خیلی هم دانا بود.
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ناگفته نمونه که تو »سرسی هم به من یادآوری کرد: 

 «برای نجاتش جونت رو به خطر انداختی.

 

 نگاهم به سمتش برگشت.

 

و وقتی داشتم مرتکب »من هم به او یادآوری کردم: 

ش رو هم به شدم، زندگی برادرم و خوانوادهخیانت می

 «خطر انداختم.

 

دل، داری هی گذشته رو زیر و رو جون»کورا گفت: 

 «شته. ولش کن بره.کنی. گذشته، دیگه گذمی

 

 «کنی به همین راحتیه؟فکر می»از او پرسیدم: 

 

کنم به حد مرگ سخته. فکر می»بالفاصله جواب داد: 

کنم حق با بریکیتاست. پدر و ولی منم فکر می

های خوبی نیستن. آدم»سرش را تکان داد. « مادرت...
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دونم مجبورت کردن چه باوری نسبت به خودت نمی

لی من هم توی اون زندون بودم. شنیدم داشته باشی، و

بهشون چی گفتی. شنیدم تربیتت کردن که چطوری 

ای خوای یه آدم دیگهباشی. و این رو هم شنیدم که می

باشی. نذار تو رو اسیر خودشون کنن. باشه هرچی 

بودی، بودی. هر کاری کردی، دیگه کردی. ولی دیگه 

ون تموم شده. ولش کن بره. ولشون کن برن و هم

 «خوای.کسی باش که خودت می

 

چای  ها برداشتم، فنجانی آننگاهم را از همه

ای از چایی که ام را بلند کردم و جرعهفراموش شده

 حاال سرد شده بود، نوشیدم.

 

دستش را « فقط دوستش باش.» کورا نصیحتم کرد:

دراز کرد و روی رانم گذاشت. فشاری داد و حس کردم 

اون دوستیت »زیادی به من داد. این حرکتش دلگرمی 

خواد. تو بهش نیاز داری. حاال هر اتفاقی که رو می

 «خواد بیفته...می
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تمام گذاشت و من نگاهش کردم. دیدم حرفش را نیمه

 ای متزلزل شد.که لبخند دلسوزش لحظه

 

هایش خیره شدم، اجازه دادم تمام توی چشم

ی که هنوز هم برای خودم پریشان هایش به شکلحرف

 کننده بود، به ذهنم راه پیدا کنند.

 

 کرد.ای نامشخص راهی برای رخ دادن پیدا میآینده

 

ها مهمتر این بود که چیزی از من ی اینولی از همه

 شد.کاسته نمی
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آور بودند. وقتی کردند که افکار من شرمها فکر نمیآن

ذاشته بودم، در موردم ها در میان گافکارم را با آن

 کردند.فکرهای بد نمی

 

 کردند.دوستم داشتند و از من حمایت می

 

 شد این را نادیده انگاشت.و نمی

 

 حس خوبی داشت.

 

شورش را ببرندف باید به خاطر این حس از و مرده

 کردم.شان تشکر میهمه

 

هام گوش متشکرم که به حرف»با صدای آرامی گفتم: 

 اش گذاشتم.و فنجانم را روی نعلبکی خم شدم« کردین.

 

 «هر وقت که بخوای عزیزم.»سرسی گفت: 
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 «طوره.قطعاً همین»کورا گفت: 

 

 «باعث افتخار بود خواهر.»بریکیتا گفت: 

 

های دهانم کمی باال شان نگاه کردم و گوشهبه همه

 رفت.

 

خب، من »سرسی بالفاصله بحث را عوض کرد: 

شون باید تا حاال چرت خوام. وقتهام رو میبچه

گذشته باشه. طناب رو بکشیم و از ندیمه بخوایم 

 «ها رو بیاره؟بچه

 

 «خیلی دوست دارم.»بریکیتا  گفت: 

 

از جا پرید و به « کنم.من این کار رو می»کورا گفت: 

 ی اتاق رفت.سمت طناب گوشه
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خب، این چیزی بود که من هم منتظرش بودم. توی 

که با تیموفی وقت گذرانده بودم این چند روز گذشته 

توانستم بگویم که او بدون حرف پس و پیش می

محشر بود. این بچه تقریباً به شکل غیرقابل تحملی 

داشتنی بود. قطعاً مثل پدرش بلند قد و تنومد دوست

 شد، به شکلی استثنایی هم باهوش بود.می
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 از صبح ندیده بودمش.

 

خیلی بیشتر از تماشای تمرین نوک با کمان آمدنش 

 باعث شد ذهنم از مشکالت خودم فاصله بگیرد.

 

 کم به خودم که این را گفتم.یا دست
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*** 

 

که برای خوردن نوشیدنی قبل از شام پیش از این

برویم، همراه برادرم توی اتاق رختکنم ایستاده بودیم. 

ر در کمدی که همیشه قفل بود، حاال باز بود. د

ی بزرگ خزها کامالً ها هم باز بود و دستهصندوق

 نمایان بودند.

 

 کرد.برادرم داشت صحبت می

 

 «پذیر نیست.امکان»

 

 تازه به او پیشنهاد تقسیم کردنش را داده بودم.

 

 «کریستین...»

 

 نگاه خشمگینش را به من دوخت و من دهانم را بستم.
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ستادی. ی شیطانی مینروا ایتو رفتی و جلوی الهه»

زندگیت قطعاً توی خطر بوده، ممکن بود با یک بشکن 

دستش را بلند کرد و بشکنی زد. « جونت رو بگیره.

به عنوان مجازات کاری که کرده بود. برای مجازات »

من. درسته که یه جاهایی یه کمکی کردم، ولی آزادی 

این رو هم نداشتم که خالف اون کار رو انجام بدم و 

 «وی خطر نبود.قطعاً جونم هم ت

 

هر کاری کردی به خاطر من »به او یادآوری کردم: 

 «بوده.

 

 «بسه.»هایی به هم فشرده گفت: با دندان

 

 از صدای خشمگینش حیرت کردم و پلک زدم.
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ازم کمک خواستی، منم بهت کمک »به تندی گفت: 

م کردم. هیچ اجباری نداشتم. زندگی خودم یا خانواده

این تصمیم خودم بود فرانکا.  رو تهدید نکرده بودی.

تصمیم گرفتم به خواهرم که آشفته و پریشون بود 

خواستم یه کاری براش کرده باشم. من کمک کنم، می

مرتکب خیانت شدم و این کار رو دانسته انجام دادم 

چون دوستت دارم. تو هیچ مسئولیتی در قبال اتفاقی 

ن، که افتاد نداری. دوست ندارم ناراحتت کنم عشق م

قدر ضعیفم که باید حمایتم کنی اینکه فکر میولی این

 «آمیزه.کنم، برام توهین
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با صدای ضعیفی که حتی خودم هم درستو حسابی آن 

« قصد نداشتم بهت توهین کنم.»شنیدم، گفتم: را نمی

م کند هم با چنین خواست تنبیهحتی وقتی پدرم هم می

 ت نکرده بودم.تن صدایی صحب
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کریستین با لحنی که حاال مالیم شده بود، گفت: 

دونم که قصد نداشتی. ولی خواهر، ولی دقیقاً می»

خوام دیگه همین کار رو کردی، برای همین ازت می

 «دست از این کار برداری.

 

 سعی کردم تاکتیک دیگری پیاده کنم.

 

قطعاً به »دستم را به سمت کمد تکان دادم و گفتم: 

دونی ها نیاز ندارم کریستین. خودت هم میی اینهمه

چهارمش رو بهت بدم، تونم یکگم. میکه راست می

ی عمرتون دیگه به هیچی اون وقت تو و بریکیتا بقیقه

 «کنین.نیاز پیدا نمی

 

 «ما این گنجینه رو به دست نیاوردیم.»جواب داد: 
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 خب، اگه باور داری که من خودم به دستش آوردم،»

پس خودم باید تصمیم بگیرم که باهاش چی کار کنم و 

بخشمش به اگه باز هم بخوای ردش کنی، اون وقت می

تیموفی. بعد هم وقتی این دختره یا پسره به دنیا بیاد، 

تونی بخشم. و تو نمیت هم میی به دنیا نیومدهبه بچه

 «با این کارم مخالفت کنی.

 

ای طوالنی با اخم به هکه جوابم را بدهد، لحظقبل از این

 «شقی.خیلی کله»صورتم نگاه کرد. 

 

تو رو خدا یه طوری نگو که انگار کل »جواب دادم: 

 «دونستی.عمرت این اخالقم رو نمی

 

ای که برایش به نمایش گذاشته بودم، نگاه به گنجینه

 کرد.

 

 منتظر ماندم.
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 برادرم چیزی نگفت.

 

 شد.کم داشت لبریز میصبرم کم
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تصمیم گرفتم برم پیش یه طالساز و برای »گفتم: 

بریکیتا یه سرویس گوشواره، گردنبند، دستبند و 

انگشتر سفارش بدم که حداقل صدتا الماس یخی سوفن 

داشته باشه و شاید چندتا سنگ قیمتی کورواکی هم 

 «توش کار کنیم.

 

تکان کریستین به من نگاه کرد، نیشش باز شد و سر 

 داد.
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 «بینی نبودی.وقت قابل پیشهیچ»گفت: 

 

ایه که بهش افتخار جنبه»سری تکان دادم و گفتم: 

 «کنم.می

 

 اش ناگهانی و بدون هشدار بود.حرف بعدی

 

دانستم این داد، میهرچند، حتی اگر هشدار هم می

دانستم بدون درهم حرفی بود که در تمام عمرم می

 هضم کنم.توانم آن را شکستن نمی

 

 «دونی که عاشقتم.می»

 

 قدم کوچکی به عقب برداشتم.

 

 ام اصالً سر در نیاورد.برادرم از این پاسخ غیرکالمی
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ای که ازت دارم، عاشقت توی همون اولین خاطره»

شدم. به عنوان یه بچه خیلی خوشگل بودی، 

وقت تغییر نکرد. حتی بعدش درخشیدی و این هیچمی

 «کردم. که قدرتت رو احساس

 

 «کنم کریستین.خواهش می»زمزمه کردم: 

 

 جا نبودم.مبدون تو االن این»

 

 «این حقیقت نداره.»

 

شکست. به دونی که حقیقت داره. ذهنم درهم میمی»

 «کردن.م میمعنای واقعی کلمه دیوونه

 

 «کریستین این کار رو نکن.»سر تکان دادم. 
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 التماسم را نادیده گرفت.

 

کشم عاشقت فسی که زمان مرگ میتا آخرین ن»

هات، قدرتت و هام داستان شجاعتمونم. برای بچهمی

طوری کنم. اینعمق عشقت به خودم رو تعریف می

مونن. ها هم تا زمان مرگشون عاشقت میاحتماالً اون

هاشون تعریف ها رو برای بچهها هم این داستاناون

قت وطوری اسم فرانکا درکار هیچکنن. اینمی

میره و تا زمانی که نسلم وجود داشته باشه همراه نمی

 «شه.با احترام و سرسپردگی به زبان آورده می

 

 شب#روح_نیمه

 294#پارت_

 

هایم شان کردم، سرد و خیس روی گونهاحساس

هایم را آشکار غلتیدند. سوزش توی گلویم تهدید اشک

شان را بگیرم ولی شکست کرد. سعی کردم جلوی

 خوردم.
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لطفاً به این دنیای دیگه برو و »کریستین زمزمه کرد: 

 «شادی رو برای خودت پیدا کن.

 

های سر تکان دادم، آب دهانم را قورت دادم و اشک

 بیشتری سرازیر شدند.

 

 «حاال بیا توی بغلم.»

 

 پاهایم من را مستقیم به آغوشش بردند.

 

 بازوهایش به دورم بسته شدند.

 

هقی جانم در آغوش کشید، هقکه من را به محض این

 را به لرزه انداخت.
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دردناک بود، دردی بسیار عمیق که درمانی برایش 

 وجود نداشت.

 

کرد که در کننده هم بود. چنان دل آدم را سبک میپاک

تا به حال حتی یک بار هم اتفاق نیفتاده بود که تا این 

 حد احساس سبکی کنم.

 

کاش من هم مثل  ای»در بین موهای باالی سرم گفت: 

تو قدرت جادویی داشتم، اون وقت تمام جاهای زخمی 

که روی بدن زیبات افتاده رو به همراه تمام خاطراتی 

ی شاد بودن وقت به خودت اجازهشن هیچکه باعث می

کردم تا بردم. این کار رو میبه خودت ندی، از بین می

بدونی که تو هم حق شاد بودن رو داری تا برای شاد 

 «ودن تالش کنی.ب

 

تو... باید... -ت»هایم با لکنت گفتم: هقدر بین هق

 «تمومش... کنی.
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 «کنم.به خاطر تو فرانکا، تمومش می»

 

کاری را کرد که قولش را داده بود، وقتی او هم همان

کردم من را در آغوشش نگه داشت. داشتم گریه می

اده شان را ندی ریخته شدنها اجازههایی که سالاشک

بودم، حاال داشتند بلوز مثل دریاچه روی بلوز برادرم 

کردند. برای اولین بار شدند و خیسش میجمع می

دادم که به من لطف کند و داشتم به او این امتیاز را می

 تمام درد و رنجم را به جان بخرد و جذبش کند.

 

 شب#روح_نیمه

 295#پارت_

 

ر خود هایم که هیچ لطافت خانمانه دوقتی سکسه

نداشت، آرام گرفت، کریستین من را به خود فشرد و با 

تونی خواد میهرچی که دلت می»صدای آرامی گفت: 

ت به من و بریکیتا بدی عشق من، ما هم از از گنجینه

 «کنیم.ته قلب و با خوشحالی قبولش می
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 سرتکان دادم.

 

ام یکی از دستانش را از دورم برداشت و زیر چانه

ام را باال کشید و به ه عقب خم شد، چانهبرد. کمی ب

 صورتم نگاه کرد.

 

خوای به باید از جوزت بخوام بهت رسیدگی کنه. می»

دی برای نوشیدنی قبل از شام بقیه بگم که ترجیح می

 «پیوندی؟نیای و سر میز شام به ما می

 

 ام درب و داغان شده بود.این یعنی قیافه

 

 خدایان.

 

 .دوباره سر تکان دادم
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ام لبخند با محبتی به رویم زد. دستش را از زیر چانه

ام را توی دستش قاب گرفت. با برداشت و آرواره

انگشت شستش اشکم را پاک کرد. وقتی این کار را 

 ام را بوسید.کرد، خم شد و پیشانی

 

صاف ایستاد و با دست دیگرش فشار دیگری به من 

به خودم دادم  ام داشت تا تکانیقدر ثابت نگهداد و آن

 توانم خودم به تنهایی بایستم.و نشان دادم که می

 

ی اتاق رفت تا رهای کرد و به سمت طناب گوشه

 جوزت را خبر کند.

 

 آن را کشید و به سمت در رفت.

 

سر شام »جلوی در ایستاد و به سمت من برگشت. 

 «بینمت خواهر.می
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 «طوره.همین»دوباره سر تکان دادم و گفتم: 

 

 شبح_نیمه#رو

 296#پارت_

 

لبخند مالیم دیگری زد و خواست در را پشت سرش 

 «کریستین.»ببند که صدایش زدم: 

 

 ایستاد و سرش را به سمتی خم کرد.

 

دونی که من هم عاشقت خودت می»به او گفتم: 

 «هستم.

 

حرکت بین چارچوب در ایستاد و نگاهم کرد. به بی

 زدند. چشم خودم دیدم که چشمانش از اشک برق
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 طور شاهد چکیدن یک قطره اشکش هم بودم.همین

 

و زمانی که جواب داد، صدای خشدار و زیبایش را 

های شنیدم که اگر قدرت شفابخشی داشت، قطعاً زخم

خواهر عزیزم، »شدند. پشتم در یک لحظه ناپدید می

ی همیشه باید بدونی که خودم این رو همیشه

 «دونستم.می

 

پشت سرش بست و پشت آن ناپدید  با این حرف در را

 شد.

*** 

 

ام را برایم که نوک صندلییک ساعت بعد درحالی

کشید، رویم را از او برگرداندم. دوباره بیرون می

کردم همراه شام من بود. با کمک جوزت حاال حس می

ام و از همه مهمتر سرزنده به نظر شده سرزنده

 رسیدم.می
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رگردانده بودم تا فکر کند که رویم را از نوک ببا این

شاد و سرزنده هستم، ولی او باالخره راهی پیدا 

کرد که تا پی به حال و روزم ببرد و از بین تمام می

 خواست چنین اتفاقی بیفتد.ها امشب اصالً دلم نمیشب

 

نشست، رویم را به سمت دیگری وقتی نوک داشت می

 م.ام مشغول کردسفرهگرفتم و خودم را با دستمال

 

هایم که ماتحتش صندلی را لمس کرد، تمام تالشهمین

 هایش نزدیک گوشم آمدند و گفت:به باد فنا رفت. لب

 

 «دل، چه مرگته؟جون»

 

 لعنتی.

 

 شب#روح_نیمه

 297#پارت_
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احتماالً حتی نتوانسته بود درست و حسابی من را 

 ببیند!

 

 ام را روی پاهایم پهن و صاف کردم.دستمال سفره

 

خبر و مظلوم به جا بیکردم از همهکه تالش میالیدرح

به شکل « بخشید؟می»نظر برسم، پرسیدم: 

ای شکست خوردم. چون این حالت مفتضحانه

مظلومیت چیزی بود که پدر و مادرم از پنج سالگی در 

وجودم کشته بودند. بنابراین اصالً بلد نبودم چطور 

 تظاهر به مظلومیت کنم.

 

 «به من نگاه کن.»

 

 وای بخشکی شانس.
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کرد. آن هم توانستم درنگ کنم، چون پافشاری مینمی

ی کافی سر میز شام. باید این را هم بگویم که به اندازه

 آبروریزی سر این میز شام را تحمل کرده بودم.

 

به طرف نوک برگشتم و او هم همزمان سرش را عقب 

 کشید.

 

وی نگاهش روی صورتم سفر کرد و من سعی کردم جل

جا ام جابهخودم را بگیرم تا سرخ نشوم و روی صندلی

 نشوم.

 

مانندی حرفش را نگاهم کرد این بار با لحن غرش

 تکرار کرد.

 

 «عزیزم، چه مرگته؟»
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م رو به بعد از اینکه بریکیتا برادرزاده»اعالم کردم: 

 «گردم.دنیا بیاره همراهت به دنیای تو برمی

 

ش را زد که هم آرام های عجیبنوک یکی از آن پلک

 انداخت.بود و هم همراهش ابروهایش را باال می

 

 «دوباره بگو ببینم چی گفتی؟»

 

به دنیای تو میام و وقتی این رو کمی پیش با »گفتم: 

ای برادرم در میون گذاشتم، اون و من یه... یه لحظه

بیشتر برای « رو با هم گذروندیم. که به نظرم...

احساسی بود. به کمی زمان ... »زدن تقال کردم. حرف

برای جمع و جور کردن خودم نیاز داشتم. االن خودم 

 «رو تحت کنترل دارم. حاال شراب نیاز دارم.

 

 شب#روح_نیمه

 298#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

دونم برم بزنم قد کریستین که عالیه. حاال نمی»گفت: 

 «راضیت کرده یا برم بهش مشت بزنم توی صورتش.

 

هایم صاف شد. ارش شانهبه خاطر این توهین آشک

 «خوای مشت بزنی توی صورتش؟چرا می»

 

ی رسه که به خاطر اون لحظهچون به نظر می»

احساسی، کامالً از نظر احساسی به فنا رفتی و اون 

 «مسئول این اتفاقه.

 

 «نوک...»

 

ولی قراره با من بیای خونه، بنابراین باید خودم رو »

 «کنترل کنم.

 

 «حتماالً موضوع این نیست.ا»با گستاخی گفتم: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

سرانجام خشکی و خش صدایش ناپدید شد و نیشخندی 

 زد.

 

 این بدتر بود.

 

 لعنتی.

 

 «این بزنم قدش یعنی چی؟»رویم را برگرداندم و گفتم: 

 

که توضیح بدهد، مچ دستم را که روی پاهایم بدون این

 بود، گرفت و آن را بلند کرد.

 

بیرون بگیر و کف دستت رو رو به »دستور داد: 

 «هات رو صاف نگه دار.انگشت
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 کاری که گفته بود را انجام دادم.

 

همچنان مچ دستم را نگه داشت و بعد با دست دیگرش 

 یکی کوبید به کف دستم.

 

 کاری که کرده بود، با تعجب از جا پریدم.به خاطر این

 

سپس دستی که مچم را نگه داشته بود را رها کرد و 

یگرش را بین انگشتانم قفل کرد. های دست دانگشت

دست هردو نفرمان را روی میز گذاشت، انگار که 

معشوق همدیگر بودیم حاال داشتیم شامی عاشقانه 

که پشت میزی نشسته بودیم که خوردیم، نه اینمی

 اعضای خاندان سلطنتی هم پشتش نشسته بودند.

 

 محض رضای خدایان.

 

 شورت را ببرند، نوک.مرده
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 «یم قدش.زد»گفت: 

 

 «بخشید؟می»

 

 شب#روح_نیمه

 299#پارت_

 

 «مون رو باال گرفتیم و زدیم به هم، زدیم قدش.دست»

 

 اوه.

 

 داد.خب این کاری که کرده بود را توضیح می

 

 داد.ولی باز هم چرند بودن این حرکتش را توضیح نمی
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 «چرا آدم باید این کار رو بکنه؟»پرسیدم: 

 

 «گرفتن.برای جشن »جواب داد: 

 

 «خودیه.دونی که خیلی کار بیخودت هم می»گفتم: 

 

داری با من میای خونه، »دوباره نیشخند زد. 

برمت به سرزمین عشق و عسلی. این یعنی دارم میلب

ریم و هر وقت هرچی بهمون حال. به کشور مقدس می

 «زنیم قدش.طوری میحال داد، این

 

دونم ولی می دونی که معنی تمام این کلمات رومی»

 «فهمم.اصالً مفهوم حرفت رو نمی

 

 تر شد.نیشخندش پهن

 

 آه کشیدم.
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« شراب، بانوی من؟»خدمتکاری جلو آمد و پرسید: 

ام دستم را از دست نوک بیرون کشیدم و از روی شانه

 به مرد نگاه کردم.

 

 «قطعاً.»

 

خدمتکار سر تکان داد و برایم شراب ریخت. پیش از 

ر بتواند به آن سمت نوک برود، که خدمتکااین

ام خورده و قورتش داده ی بزرگ از نوشیدنیجرعه

 بودم.

 

هایم برداشتم و نفس عمیقی لیوان را از روی لب

 کشیدم. بازدمم را رها کردم و کمی آرام شدم.

 

وقتی دست نوک از زیر میز روی رانم قرار گرفت و 

 فشارش داد، آرامشم به فنا رفت.
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وقتی کورا رانم را فشرده بود،  این کارش مثل

 کننده نبود.دلگرم

 

 کامالً یک حس دیگری داشت.

 

بدجور »خدا را شکر رانم را رها کرد و گفت: 

 «خوشحالم که همراهم میای خونه.

 

 «هوم.»زیرلب گفتم: 

 

 شب#روح_نیمه

 300#پارت_

 

شه. بهم اعتماد کن، برات مثل یه شوک فرهنگی می»

ی باهاش کنار میای و عاشقش شی. ولخیلی شوکه می

 «شی.می
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 امیدوار بودم.

 

 ی دیگری از شرابم نوشیدم.چیزی نگفتم و جرعه

 

 «عزیزم؟»صدایم زد: 

 

نگاهش کردم و به خاطر خوشحالی توی صورتش 

اش نزدیک بود لیوانم را پایین بیاورم. این خوشحالی

صورت جذابش را چنان جذاب کرده بود که دیدنش 

 ناپذیر شده بود.تقریباً تحمل

 

 «تصمیم درستی گرفتی.»گفت: 

 

 «امیدوارم نوک.»
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 «دونم تصمیم درستی گرفتی، فرانی.من می»

 

 سر تکان دادم.

 

 لبخند زد.

 

 من هم در جواب با تردید لبخند زدم.

*** 

 

که جوزت من را برای دیروقت همان شب، بعد از این

ی خواب آماده کرد و رفت تا خودش هم بخوابد، جلو

 هایم را بستم.کنم ایستادم و چشمی اتاق رختآینه

 

از آخرین باری که این کار را کرده بودم، زمان خیلی 

گذشت. آخرین باری هم که این کار را کرده زیادی می

م کرده بود. حاال بودم، مادرم احساسش کرده و تنبیه

 شدم.کامالً مطمئن بودم که موفق به انجامش نمی
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دادم. شد را باید انجام میاید انجام میولی کاری که ب

 های زیاد و گوناگونی گرفته بودم.امروز تصمیم

 

 شان کنم.حاال وقتش بود که عملی

 

بنابراین به دنبالش گشتم و پیدا کردنش کار سختی 

نبود. به سرعت آن را در درونم احساس کردم، در 

ها بود جا بود، ولی مبهم بود و مدتحقیقت همیشه آن

ه در وجودم بود. یاد گرفته بودم که با این احساس ک

 زندگی کنم.

 

 اش بگیرم.و نادیده

 

 شب#روح_نیمه

 301#پارت_
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که این حاال روی آن تمرکز کرده بودم و به محض این

کار را کردم، در کمال حیرت حس کردم توی ستون 

فقراتم جرقه زد، حسش مثل لمس یک معشوق بود، 

اش سراسر وجودم را در که آگاهیمثل مورمور شدنی 

 بر بگیرد.

 

نور چراغی که ی کمهایم را باز کردم و شعلهچشم

روشن کرده بودم را دیدم، ولی از آن مهمتر ابر آبی 

 دیدم.کبودی بود که توی آینه به دور خودم می

 

به مهی که «  خدایان، جواب داد.»نجواکنان گفتم: 

دن کرد، خیره رویم شروع به پیچ و تاب خورروبه

 شدم. این مه هم به رنگ آبی بود.

 

ام را موفق شده بودم، حاال وقتش بود که کار بعدی

 امتحان کنم.

 

 «خوام باهات صحبت کنم.می»به آینه گفتم: 
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 جا ایستادم و منتظر ماندم.همان

 

 حالی موج برداشت.مه آبی با بی

 

 بیشتر منتظر ماندم.

 

 هیچ چیزی به جز مه آبی نبود.

 

با گذشت زمان متوجه شدم که این کارم به شکل 

 بخش بود.انگیزی آرامشحیرت

 

ولی بعد از گذشت زمان بیشتری، متوجه شدم که خیلی 

 بار بود.هم کسالت

 

 ای نداشت.خب، شاید این کارم نتیجهخیلی
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های آبی گرداندم که دیدم جرقهدیگر داشتم رو برمی

کل اتاق به رنگ سبز توی اتاق ناگهان ناپدید شدند و 

 درخشید.

 

نگاهم به سمت آینه پرواز کرد و تصویر والنتین را 

 توی آن دیدم نه بازتاب خودم را.

 

 «تأثیر قرار گرفتم.تحت»اعالم کرد: 

 

 انجامش داده بودم!

 

این کارت خوشحالم کرد خواهر. این یعنی تو »گفت: 

دونی که چطوری باید به قدرتت به شکل غریزی می

 «ر بزنی.افسا

 

 شب#روح_نیمه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 302#پارت_

 

 رسید.طور به نظر میاین

 

 عالی بود.

 

 «خوشحالم که خوشحالی.»جواب دادم: 

 

هرچند یه کارهایی دارم که باید »به من گفت: 

انجامشون بدم. دارم توی سطح اختری باهات صحبت 

کنم و این داره تمام توجهم رو به خودش معطوف می

خواد به چیز ی این لحظه دلم میکه توکنه. درحالیمی

ای توجه داشته باشم. یه چیز خیلی خوب انتظارم دیگه

کشه. ولی من االن اصالً حس و حالش رو رو می

خواستی بهم ندارم. بنابراین بگو ببینم، چیزی می

 «بگی؟
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بله. به برادر و زن داداشم اطالع دادم »جواب دادم: 

گردم، منتظر یها برمی اونشون به خونهکه همراه

شون به دنیا بیاد و بعد به دنیای شما مونم تا بچهمی

ها هم با خوشحالی به عالم و آدم خبر کنم. اونسفر می

 «دادن.

 

همین یادم انداخت که اصالً در مورد این ماجرا با 

جوزت صحبت نکرده بودم، دیگر بماند که باید کاری 

درک کند. کردم تا کامالً مفهوم دنیای موازی را می

هرچند با توجه به دوقلوهایی که تا حاال آزادانه توی 

دانستم خودش به نوعی خیلی رفتند، میشهر رژه می

خوب این را درک کرده بود. ولی من خودم شخصاً به 

 هیچ شکلی با او در این مورد صحبت نکرده بودم.

 

ام هم دیگر بماند که به او در مورد قدرت جادویی

 م.چیزی نگفته بود
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چیز را برایش روشن باید صبح قبل از هر کاری همه

 کردم.می

 

م ولی باید بگم که اگه ندیمه»به حرفم ادامه دادم: 

 «قبول کنه، هرجایی که برم اون هم باهام میاد.

 

 شب#روح_نیمه

 303#پارت_

 

شم البته، خوشحال می»والنتین با صدای آرامی گفت: 

 «ترتیبش رو بدم.

 

که بیشتر وقتت رو نگیرم، و برای این» سر تکان دادم.

گم که موافقم بهم یاد بدی چطور از جادوم بهت می

استفاده کنم و جادوی مادرم رو جذب کنم، البته فقط در 

صورتی که ضمانت کنی اون جادو خباثت مادرم رو 

 «توی خودش نداره.
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وقت سیاه نیست فرانکا، فقط کسی که ازش جادو هیچ»

 «تونه سیاهش کنه.، میکنهاستفاده می

 

 به نظرم این حرفش جالب بود.

 

پس نیاز نیست از این موضوع بترسی و »ادامه داد: 

که بتونم ترتیب مراسمش رو من هم به محض این

 «دم.می

 

 این حرفش باعث شد کمی مضطرب بشوم.

 

 والنتین حتی از پس آینه هم اضطرابم را احساس کرد.

 

فرانکا و تو تا آخرین  شهمراسم خیلی باشکوهی می»

 «نفس اون رو به یاد میاری.
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 «پس منتظرشم.»ام را باال گرفتم. چانه

 

طور. موضوع من هم همین»والنتین جواب داد: 

 «ای هم هست؟دیگه

 

که سطح اختری چه ام در مورد اینبه جز کنجکاوی

 بود، موضوع دیگری نبود.

 

 توانستم بعداً در این مورد بپرسم.می

 

 «ممنونم که جوابم رو دادی. نه،»

 

جایی که این خبرها رو شنیدم، خیلی برام از اون»

دونی که نظرم بخیر عزیزم. میکننده بود. شبخوشحال

 «گم، انتخاب درستی کردی.اینه ولی دوباره می
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با این حرفش از جلوی دیدم محو شد و جادویش اتاق 

 را ترک کرد.

 

نه خیره شده. آینه حاال جا ایستادم و به آیولی من همان

 ی معمولی بود.فقط یک آینه

 

 امیدوار بودم که حق با او باشد.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 304#پارت_

 

ام از که حتی سینی صبحانهصبح روز بعد، پیش از این

شد راه برسد، با شلختگی و به طوری که باعث می

مادرم ناراحت شود و پدرم خشمگین چهارزانو روی 

رویم م و جوزت هم به همان شکل روبهتختم نشست

 نشست.
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ام و تغییری که در داشتم با او جریان قدرت جادویی

که امیدوار ام به وجود آمده بود و اینهای آیندهنقشه

اش داشت ای که برای آیندهبودم او هم با من در نقشه

 گذاشتم.تجدید نظر کند را در میان می

 

أسفانه احتمال خیلی مت»حرفم را به پایان رساندم: 

کمی وجود داره که بتونیم ایرن رو هم با خودمون 

جا جا خیلی با ایندونم اونجایی که میببریم. تا اون

 «کنیم.فرق داره و نیازی بهش پیدا نمی

 

 جوزت فقط نشست و به من خیره شد.

 

 «جوزت.»صدایش زدم: 

 

 پلک زد ولی چیزی نگفت.
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دست دراز « یزم.جوزت، عز»دوباره صدایش زدم: 

 کردم و انگشتانم را به دور دستش پیچیدم.

 

دستش را از دستم  کار را کردم، که اینبه محض این

 بیرون کشید و دست خودم را گرفت.

 

قرار نیست یه ماجراجویی معمولی »زنان گفت: نفس

داشته باشیم، قراره یه ماجراجویی محشر داشته 

و تو یه  انگیزه!باشیم. وای که چقدر هیجان

 «جادوگری!

 

جادوگرهای زیادی توی دنیای ما بودند، بنابراین از 

که به جادوگر بودنم واکنش بدی نشان بدهد، بابت این

 ای نداشتم.نگرانی

 

بیشتر نگران این بودم که قبول نکند با من برای 

دیدم که ی چیزی کامالً متفاوت بیاید. اما حاال میتجربه
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ند و به نظرم اتاق از برق زدچطور چشمانش برق می

 چشمانش نورانی شده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 305#پارت_

 

 «همراهم میای؟»برای اطمینان بیشتر پرسیدم: 

 

هرجایی که »دستم را محکمتر نگه داشت و گفت: 

 «بری، فرانکا. هرجا.

 

حس کردم قلبم سبک شد و محکم کوبید و دهانم 

 شروع به حرکت کرد.

 

شد که نعمت وفاداریت نصیب من  دونم چی باعثنمی»

خوام بدونی که ارزش خیلی بشه، جوزت. ولی می

 «زیادی برام داره.
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هایی جایگاهم یعنی که تو زخم»خیلی راحت گفت: 

ها رو هات اونداری و من باید کمکت کنم که با لباس

ها رو از تونی اون زخماز دیگران پنهان کنی، ولی نمی

 «من پنهان کنی.

 

چطور چنین چیزی »سر تکان دادم. « ونم...دنمی»

 «وفاداریت رو جلب کرده؟

 

چطور »جوزت با کنجکاوی نگاهم کرد و پرسید: 

 «ممکنه جلب نکنه؟

 

 «شماری جای زخم دارن.های زیادی به دالیل بیآدم»

 

کنم. ولی شون رو تحسین میو من همه»جواب داد: 

 کنم. چون داریتو رو از همه بیشتر تحسین می

کنی و زندگی رو همون طوری زندگیت رو می
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ها دی اون زخمسازی که دوست داری. اجازه نمیمی

تو رو پس بزنن و عقب برونن. پدرم به قدرت احترام 

ذاشت و به من و خواهرم هم یاد داد که این کار رو می

بکنیم. خودش هم خیلی قوی بود. به حدی قوی بود که 

ش رو از زیر خانواده تونهنخواست باور کنه که نمی

مرد هم زده نجات بده. حتی وقتی داشت میهای یخآب

کنه. دست از باورش برنداشت. این من رو غمگین می

وقت من رو از پا ننداخت چون به ولی این غم هیچ

ذارم، حتی وقت مرگ هم داشت شدت بهش احترام می

داد. بنابراین نذاشتم این اون قدرتش رو نشون می

شه اون ازم من رو زمین بزنه، چون باعث میاندوه 

خب، فکر کنم به »ای باال انداخت. شانه« ناامید بشه.

 «خاطر همینه.

 

 شب#روح_نیمه

 306#پارت_

 

 بعد از این حرفش، من به او خیره شدم.
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خوای احساساتی بشی؟ وای نه، االن می»زمزمه کرد: 

 «.خب... نباید بشی چون اگه بشی منم اشکم در میاد

 

ام را باال کشیدم و دستم را از دستش در آوردم. بینی

 «قطعاً نه.»گفتم: 

 

 نیشش باز شد.

 

 «گرسنمه جوزت.»لبخندی به رویش زدم و گفتم: 

 

 «البته.»از روی تخت پایین پرید و جواب داد: 

 

او که داشت به سمت در « جوزت؟»صدایش زدم: 

و یه بهشون بگ»دوید، ایستاد و به طرفم برگشت. می

سینی هم برای تو آماده کنن. دوست دارم امروز صبح 

خورم، همراه و هر روزی که توی تختم صبحونه می
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ی من رو تو صبحونه بخورم. وقتی داری صبحانه

میاری از یه خدمتکار بخواه که یه سینی هم برای تو 

 «بیاره باال.

 

ولی... فرانکا من... »هایش درشت شدند. چشم

ار برای خدمتکارهای قصر ها... این کاون

 «ست.کنندهشوکه

 

 «و چرا باید برام مهم باشه...؟»

 

این حرفم باعث نشد نیشخندی نصیبم بشود، در عوض 

 لبخندی  پهن و درخشان به رویم زد.

 

 «گردم.برمی»گفت: 

 

 «جا هستم.همین»
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 در پشت سرش بسته شد.

 

 به پاهایم نگاه کردم.

 

 «کارها انجام شد. یباالخره همه»زیرلب گفتم: 

 

نفس عمیقی کشیدم و بعد سرم را بلند کردم تا بازدمم 

 را بیرون بدهم.

 

و بعد این من بودم که لبخندی پهن و درخشان روی 

 هایم داشتم.لب

 

 شب#روح_نیمه

 307#پارت_

 

 فصل یازدهم
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 عجیب

 

 والنتین

 

والنتین با پاهایی روی هم انداخته توی آپارتمان 

ی سرسی هم روی پاهایش د. گربهتاریکی نشسته بو

هایی با هوش سرشار بود. گربه موهایی بلند و چشم

کنند طور که سالهاست مردم فکر میداشت. همان

ها هم ها موجوداتی ماوراءالطبیعه هستند، گربهگربه

قدر باهوش هستند که به خودشان اجازه بدهند یار آن

 جانی جادوگرها باشند.

 

 کرده بود.سرسی خیلی خوب رامش 

 

ی کافی زمان گذشته بود که صبرش لبریز به اندازه

 بشود.
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ی کافی زمان نگذشته بود که عصبانی ولی به اندازه

 شود.

 

دیگر عصبانی نبود. متوجه شد که همراه 

اش قدرت این را داشت که به شکل داشتنیدوست

 زیبایی او را آرام نگه دارد.

 

 سرسی واقعاً خوشحال بود.

 

که تصمیم س هم بود که والنتین پیش از اینشانخوش

بگیرد بیشتر از این منتظر نماند، صدای باز شدن قفل 

 در را شنید.

 

واقعاً؟ توی تاریکی نشستی منتظر »سرسی پرسید: 

 «من؟
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این احوال پرسی سرسی اصالً غافلگیرکننده نبود. 

تواند شد که فکر نکند میقدر سرش میوالنتین آن

 ه یک جادوگر را چوب بزند.سیادزدکی زاغ

 

که مجبور شده بود از این« شی.داری مانعم می»

حرفی را به زبان بیاورد که نیازی به گفتنش نبود، 

 عصبانی شده بود.

 

در بسته شد. کلید برقی زده شد و چند المپ روشن 

ی معدود ولی زیبایی را شد. نور تابیده به اتاق اثاثیه

 به نمایش گذاشت.

 

اش ی خانهه. سرسی فقط برای اسباب و اثاثیهواقعاً ک

کرد. والنتین باید از بخشی از پاداشش استفاده می

 متوجه شده بود که او حتی به آن انگشت هم نزده بود.

 

 شب#روح_نیمه
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 308#پارت_

 

توانست با آن پول یک خانه بخرد. اگر دوست ولی می

تر تر که امکاناتی خیلی بیشای خیلی مجللداشت خانه

 از... این یکی داشت.

 

 والنتین افکارش را با صدای بلند نگفت.

 

سرسی را تماشا کرد که کیفش را روی یک صندلی 

انداخت، دستانش را روی سینه در هم گره زد و 

 نگاهش را به خواهر جادوگرش دوخت.

 

کنی که باید حتماً داری کاری می»سرانجام جواب داد: 

 «جلوش گرفته بشه.

 

فقط حواسم بهت هست عزیز »ه دروغ گفت: والنتین ب

 «دلم.
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کنم االن مدتیه که توی این دنیا دارم زندگی می»

 «شه گفت نیاز به مراقبت دارم.والنتین. به سختی می

 

چرا این »والنتین با نخوت دستی دراز کرد و گفت: 

جریان رو مثل خرس مادری در نظر نگیریم که مراقب 

 «ی خودشه؟توله

 

دونیم که ت برخوره خواهر، ولی هر دو میلطفاً به»

تو مادر نیستی و هیچ مسئولیتی هم در قبال من 

نداری. من خودم به این دنیا اومدم و موندنم به تصمیم 

 «خودم بوده. این ماجرا هیچ ربطی به تو نداره.

 

ی مادر را با هم توی یک وقتی سرسی والنتین و کلمه

ه شکل عجیب، جمله به کار برد، حواس والنتین ب

آزاردهنده و در نهایت دلپذیری پرت شد. تصور 

های آبی و موهای پرپشت دخترهای کوچکی با چشم

 طالیی توی ذهن والنتین به رقص در آمد.
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اش که جدیداً اجازه داده بود به همراهش تبدیل بازیچه

 های آبی و موهای پرپشت طالیی داشت.شود هم چشم

 

 زمانی فقط یک جسم بود.

 

 شبروح_نیمه#

 309#پارت_

 

 ولی حاال...

 

 نه.

 

 شورش را ببرند.مرده
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دونیم حاال هر دو هم می»سرسی به حرفش ادامه داد: 

که جادوم جایگزین شده، اون هم توی جهانی که 

 «جادوی کمی توش هست، نیازی به مراقبت ندارم

 

شان والنتین ذهنش را مجبور کرد که به صحبت

خوای من دلیلی داره که نمی»معطوف شود و پرسید: 

 «رو ببینی؟

 

م خوشم نمیاد و فقط از ورود سرزده به خونه»

 «دونی، حق هم با منه.طور که میهمون

 

 درست بود.

 

 مزاحمش شده بود.

 

هرچند، اگه بدونم چی شده که » سرسی به دروغ گفت:

 «یهو مراقبم هستی، شاید دیگه مانعت نشم.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

مورد نه هیچ غیرجادوگری  جادوگری و در این نه هیچ

 اش مداخله کند.آید کسی توی زندگیخوشش نمی

 

 دیگر زیرنظر گرفتن که بماند.

 

کم گفت که او را زیرنظر گرفته بود تا کمنباید به او می

گفت که قصد داشت اش را شروع کند. نباید میمداخله

اش آشنا با یک مانور جادویی سرسی را با عشق آینده

ای که قرار بود با هم ازدواج کنند، یندهکند. عشق آ

دار شدن انجام بدهند و تا آخر کارهای جالبی مثل بچه

 عمر با خوشبختی با هم زندگی کنند.

 

سرسی به شدت مستقل بود، این اخالقش چیزی بود 

کرد، هرچند از دلیلی که باعث که والنتین تأییدش می

از شده بود سرسی این طوری بشود و به هر قیمتی 

 خودش محافظت کند، نفرت داشت.
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آمد. ای بود که والنتین اصالً از آن خوشش نمیگذشته

 سرسی قبالً هیچ استقاللی نداشت. حتی آزاد هم نبود.

 

 شب#روح_نیمه

 310#پارت_

 

ی حاکمی ظالم بود اش زندانی و بردهتقریباً کل زندگی

که از جادوگر جوان زیبا و قدرتش به هر شکلی که 

 کرد.واست سوءاستفاده میخمی

 

الهه. امیدوار بود دکس لهن این دنیا بتواند از چنین 

 چالشی سربلند بیرون بیاید.

 

ذهن والنتین به این واقعیت معطوف شد که در این دنیا 

اش لهن بود. این اسم کوچکش دکس و اسم میانی

بینی شده طور که پیشداد که او همانخودش نشان می
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اش را پس از مرگش به پسرش شاهیبود، عنوان پاد

 کرد.منقل می

 

این یعنی سرسی و دکس این دنیا هم احتماالً پسری با 

 آوردند.همین اسم میانی به دنیا می

 

 داشتنی.چه دوست

 

والنتین دوباره روی « والنتین؟»سرسی صدایش زد: 

 او تمرکز کرد و حس کرد وجودش کمی منقبض شد.

 

 حسابی احساساتی شده بود.

 

 امیدواری.

 

 عالقه.
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 نگرانی.

 

 و حاال هم احساساتی شده بود.

 

 از انزجار به خود لرزید.

 

وقتی به این فکر کرد که در این لحظه و در این 

ی جادویی را کنار بگذارد و مثل موقعیت باید مداخله

لرز دیگری از انزجار  یک انسان دست به کار شود،

 وجودش را در برگرفت.

 

 کرد.را با هم ترکیب میباید این دو 

 

 کننده.چقدر منقلب
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این طور که معلومه داری در »سرسی نتیجه گرفت: 

کنی و من هم ی کامل با خودت میسکوت یه مکالمه

 «هیچی ازش سر در نمیارم.

 

با این حرف سرسی، والنتین بلند شد و ایستاد. گربه 

هم با موفقیت از روی پاهایش پرید و روی زمین فرود 

 .آمد

 

 شب#روح_نیمه

 311#پارت_

 

فرانکا تصمیم گرفته به دنیای ما بیاد و یه » گفت:

ی رو و در مورد رابطه« زندگی جدید رو شروع کنه.

ای که داشت به رشد فرانکا و نوک و روابط دوستانه

کرد، برایش توی آن دنیا برای خودش دست و پا می

 تعریف کرد.
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اش سمت کاناپه سرسی که انگار حیرت کرده بود، به

اش هم سریع ی آن نشست. گربهرفت و روی دسته

خودش را به او رساند و روی کاناپه پرید و خودش را 

 به ران او مالید.

 

 «این حرفت غافلگیرم کرد.»سرسی گفت: 

 

بینم. من هم غافلگیر شدم. البته می»والنتین ادامه داد: 

است. ها رو بهت گفتم تا بگم که اون هم خواهر ماین

تصمیمش خوشحالم کرد. اون برخالف تو تصمیم 

طور که به گرفته پیشنهاد آموزشم رو قبول کنه. این

از  رسه وقتی یاد بگیره هیچ ابایی در استفادهنظر می

 «بخش نداره.جادوش توی مقاصد لذت

 

کل زندگیم از جادوم »سرسی به او یادآوری کرد: 

ال خودم باشه سوءاستفاده شده والنتین. دوست دارم م

 «و خودم تصمیم بگیرم کی و چطور ازش استفاده کنم.
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که از این« قابل درکه.»والنتین با صدای آرامی گفت: 

 خودش به این فکر نیفتاده بود، اعصابش خرد شد.

 

من هم خوشحالم که این تصمیم رو »سرسی گفت: 

جا سرزمین عجیبیه ولی برای یه شروع گرفته. این

ی شه توی همهمه. خیلی راحت میجدید جای خوبیه

شه روی کسی که دوست طوری میمردم گم شد و این

 «داری باشی تمرکز کنی.

 

جمعیت تقریباً توی هر »والنتین به او یادآوری کرد: 

 «ست. تفاوت چندانی هم نداره.دوتا دنیا به یه اندازه

 

 شب#روح_نیمه

 312#پارت_
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قدیم من از  متوجه شدم که دنیای»سرسی جواب داد: 

شه نظر وسعت دو برابر این دنیاست. همین باعث می

 «مردم توی فضای بیشتری پخش بشن.

 

 دانست که این حرف سرسی حقیقت داشت.والنتین می

 

 ولی تصدیقش نکرد.

 

ش رو منتظره که زن داداشش به سالمت بچه»گفت: 

افته تونم حدس بزنم کی این اتفاق میبه دنیا بیاره. نمی

ی خیلی کمی از جایی که زن نشونهاز اونولی 

ده، زایمانش باید پنج یا شش ماه بارداریش نشون می

 «دیگه باشه.

 

هر وقت که برسه به هر شکلی که بتونم بهش کمک »

 «کنم، خواهر.می
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 «شنوم.خوشحالم که این رو می»والنتین جواب داد: 

 

 «زنی.سیاهم رو چوب نمیولی به خاطر این زاغ»

 

نتین با شنیدن این حرف او سرش را کمی کج کرد. وال

تونی به این فکر کنی که من به خاطر واقعاً اصالً می»

 «ای چشمم بهت باشه؟هدف شریرانه

 

کنی چون به نظرم فکر می»سرسی نیشخندی زد. 

روحت سبز زمردیه باید شرور باشی ولی قلبت از 

با  وقتی والنتین دهانش را باز کرد تا« طالی خالصه.

ی او مخالفت کند، سرسی دستش را این حرف مسخره

بلند کرد و با نیشخندی که به لب داشت، ادامه داد: 

گین طور که توی این دنیا میانکارش نکن. همون»

کارهای آدم خیلی بلندتر از کلمات حرفشون رو 

مهم نیست چی »نیشخندش بزرگتر شد. « زنن.می

 «کنم.گی حرفت رو باور نمیمی
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کنم حس می»هایش را بلند کرد و گفت: لنتین دستوا

 «این دیدار به پایان خودش رسیده.

 

 شب#روح_نیمه

 313#پارت_

 

که بتواند جادویش را فرا بخواند، سرسی پیش از این

 شروع به صحبت کرد.

 

 با مالیمت.

 

خوشحالم خواهر، خوشحالم به هر کاری که قلب »

 «کنی.گه عمل میطالییت می

 

ای در فراخواندن جادویش تعلل کرد و ن لحظهوالنتی

شد به دنیای دیگر منتقل شود این افسونش باعث می

 ولی ماند و با دقت بیشتری به سرسی نگاه کرد.
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 «شی.تر هم میخوشحال»سپس گفت: 

 

که سرسی بتواند دهان باز کند با این حرف پیش از این

 شد.و چیزی بگوید، جادویش را احضار کرد و ناپدید 

*** 

 

شب رسید، ی ساعت به نیمهوقتی در النوین عقربه

والنتین سر ساعت مقرر در جایی که باید ظاهر شد و 

ای در نزدیکی خودش دید که چهار اسب به سورتمه

ها هم پتویی قرار داشت آن بسته شده بود. روی اسب

کرد. دو هم شان را از سرما محافظت میکه پوست

 .جا بودندمسلکش هم آن

 

خواست طور که خواسته بود، الوینیا کسی که میهمان

 را آورده بود.
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جادوگرها تصمیم گرفته بودند که مراسم فرانکا را 

نزدیک درخت آدال برگزار کنند. فقط یک نهال بود ولی 

شد قدرتش را حس کرد و مکانش در این باز هم می

دنیا برای هرکسی که قدرت جادویی داشت، مقدس 

 بود.

 

نکا کنار نهال آدال ایستاده بود. شنلی زیبا از فرا

های خز قاقم ی پشمی آبی اعالی پروسیان با لبهپارچه

های آبی رنگی پوشیده بود و دستانش در دستکش

بودند، بدون کالهی روی سرش که موهای زیبایش را 

بپوشاند. موهای زیبایی که حتی در زیر نور ماه هم از 

 درخشیدند.سالمتی می

 

 شبح_نیمه#رو

 314#پارت_

 

هایش شق و هیچ اضطرابی توی نگاهش نبود. شانه

 اش را باال نگه داشته بود.رق بودند و چانه
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 کرد.والنتین هیچ ترسی در وجودش حس نمی

 

 هیچ هیجانی هم حس نکرد.

 

 کرد.این یکی تغییر می

 

از روی « ای خواهر جادوگرم؟آماده»والنتین پرسید: 

ه سمت او رفت. شنل سبز رنگ ها گذشت و ببرف

های خز روباه سرخ دوخته شده خودش که به  لبه

 کرد.بود، او را از سرما حفظ می

 

 «البته.»فرانکا جواب داد: 

 

والنتین نزدیکش ایستاد و  نگاهش را به الوینیا که 

 آمد، دوخت.داشت به طرفش می
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 وقتی الوینیا رسید، برایش سر تکان داد.

 

 همان شکل جوابش را داد. الوینیا هم به

 

 هر دو به فرانکا نگاه کردند.

 

دست من رو توی یه دست و دست »دستور داد: 

 «الوینیا رو توی اون یکی دستت بگیر.

 

فرانکا بدون معطلی کاری که از او خواسته شده بود 

 را انجام داد.

 

والنتین با لمس دستش قدرتش را احساس کرد و 

توجهی داشت. از همان  متوجه شد که چه قدرت قابل

دانست که فرانکا بسیار قدرتمند است اما تا این اول می

 حدش را حس نکرده بود.
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توانست این همه قدرتی که فرانکا درکار داشت، نمی

فقط به خاطر استفاده نشدن و انبار شدن جمع شده 

 باشد.

 

ی طور الوینیا یک نوادهاو هم مثل والنتین و همین

توانست حس کند ن طور که والنتین میقدرتمند بود. آ

فقط یک یا دو نسل از اجداد والنتین نبودند که آموزش 

جادوگری دیده بودند، نه بلکه چندین و چند نسل 

 بودند.

 

 شب#روح_نیمه

 315#پارت_

 

این خبر محشری بود. خیلی خیلی عالی بود و باعث 

 شد والنتین لبخند بزند و به الوینیا نگاه کند و بفهمد

که او هم این موضوع رو حس کرده بود. نه فقط به 

ی این موضوع که ممکن نبود الوینیا متوجهخاطر این
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نشده باشد، بلکه به خاطر این بود که یک لبخند 

 های او هم نشسته بود.پرسشگر روی لب

 

قدر ممکنه بگین چی فهمیدین که این»فرانکا پرسید: 

 «بامزه بوده؟

 

قدرت جادوییت »تند و گفتند: هر دو به سمت او برگش

 «خیلی زیاده.

 

 «دونین؟و این رو از کجا می»فرانکا پرسید: 

 

و « کنی؟خودت حسش نمی»الوینیا به نرمی پرسید: 

هایشان نگاه کرد، والنتین فهمید وقتی فرانکا به دست

باید »که او دستش را فشرده بود. الوینیا ادامه داد: 

 «حسش کنی.
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انکا سر بلند کند به الوینیا نگاه کند، که فرپیش از این

ای بیرون آمد و لب پایینش را تر نوک زبانش لحظه

بعد نگاهش به سمت « کنم.قدرت تو رو حس می»کرد. 

از سمت تو قدرت »والنتین برگشت و ادامه داد: 

 «کنم.بیشتری حس می

 

ما هم قدرت همدیگه و... قدرت »والنتین به او گفت: 

 «م.کنیتو رو حس می

 

تو از یه نسل قدیمی جادوگر »والنتین مداخله کرد: 

ی فرانکا را جلب کرد و این حرفش توجه« هستی.

ی دهندهتغییری که در حالت صورتش ایجاد کرد، نشان

متأسفانه آخریشون خیلی »حیرت پنهانش بود. 

جادوگر خوبی نبود، این افتخار میراثی رو با تو سهیم 

ز داشتن یه همراه جادوگر تونستین انشد. هر دو می

جایی که حاال در کنار دو لذت ببرین. ولی از اون

ی جادوگری ایستادی که قدمت نسبشون هم اندازه

 «دیم.خودته، پس ما بهت آموزش می
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 شب#روح_نیمه

 316#پارت_

 

وقت از انجام دادن کاری که به هیچ»فرانکا گفت: 

 «خاندان اجدادیم ربط داشته، افتخار نکردم.

 

به خاطر اینه که خاندان شما با »والنتین توضیح داد: 

قلدری همیشه برتری داشتن نه با نجابت و پاکی. البته 

تون ها و درکارها رو به خانوادهبه جز جادویی که فری

 «بخشیده.

 

فرانکا با تکانی که به سرش داد، نشان داد که 

تمام جلسات »منظورش را درک کرده. سپس پرسید: 

طوری توی تاریکی شب مون هم ایندهدرس آین

هستن؟ چون سوز سرماش خیلی بیشتر از روزه، اگه 

 «های گرمتری بدم.طوریه بگین که دستور لباساین
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خواست با صدای بلند بزند زیر والنتین بدجور دلش می

 خنده.

 

وای خدا، این جادوگر را دوست داشت. خیلی دوستش 

 داشت.

 

 «صبور نیست.»حبتی گفت: طبیعی پرمالوینیا با شوخ

 

ولی نفسی گرفتی و « سردمه.»فرانکا جواب داد: 

طور که نگاهش بین آن دو در رفت و آمد بود، با همان

و وقتی این کار تموم بشه، منم »صدای آرامی گفت: 

 «شه.کارم با مادرم تموم می

 

 گفت.قطعاً درست می

 

 شد.و باید خیلی زود به این موضوع رسیدگی می
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 «پس بیاین بیشتر از این معطل نکنیم.»لنتین گفت: وا

 

 به الوینیا نگاه کرد و سر تکان داد.

 

وقتی این کار را کرد، الوینیا نگاهش را به فرانکا 

 دوخت.

 

جادو طبیعته و طبیعت جادو. »الوینیا توضیح داد: 

چیزی که در وجودت جریان داره، هزاران سال پیش 

آسمان، از هوا و از  از زمین بیرون کشیده شده. از

خاک بیرون کشیده شده. از دریاها، از بادها، از 

ها رو ها، از انوار خورشید. پیشینیان ما اینبارون

داشتن، نفس ها راه قدم برمیپرستیدن، درون همینمی

کردن. با احترام هم این کار کشیدن، تولید مثل میمی

کردن. عناصر طبیعت هم به خاطر این رو می

ها قدرت امشون خیرخواهی نشون دادن و به اوناحتر

دادن. بهشون اجازه دادن تا جادوهایی رو که 
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خواستن رو تغییر بدن با وجود خودشون سازگار می

کنن و ازشون استفاده ببرن. و کاری فراتر از این هم 

ی خواهری با هم قدرتمندتر ها رو با رابطهکردن. اون

کاری کردن که جادو  شونهم کردن. به پاداش وفاداری

ها ها به فرزندهاشون به ارث برسه و اگر اوناز اون

هم با خواهرهای جادوگرشون از جادو استفاده 

 «شد.کردند، قدرتشون افزایش تقویت میمی

 

 شب#روح_نیمه

 317#پارت_

 

 «ها.انجمن»فرانکا زمزمه کرد: 

 

والنتین فشار « جا...دقیقاً و این»الوینیا لبخند زد: 

دست الوینیا را به دور دست دیگرش احساس کرد و 

ما توی »دانست که دست فرانکا را هم فشرده بود. 

طبیعت و درون جادو ایستادیم. حاال فرانکا، خواهر 

پیمان و دوستم، ازت جادوگرم، دخترم، مادرم، هم
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هات خوام که سرما رو حس کنی. برف زیر پوتینمی

پوستت رو حس رو حس کنی. سوز سرد هوا رو روی 

کنی. سرما و تازگیش رو توی بینیت، گلوت و توی 

هات حس کن. قدرت آدالی در حال رشد و طبیعتی ریه

ی که زمین رو در آغوش گرفته رو حس کن. زمزمه

هات رو ببند هات بشنو. چشمنسیم مالیم رو توی گوش

دوست من و احساساتت رو باز کن. جادویی که در 

حس کن. به خاطر زیباییش و  اطرافت جریان داره رو

 «کنه، جشن بگیر.ای که درونت زندگی میزیبایی

 

 هایش را بست.والنتین تماشایش کرد که چشم

 

 هایش را بست.وقتی این کار را کرد، والنتین هم چشم

 

 وقتش بود.

 

 «ما یکی هستیم.»با صدای آرامی گفت: 
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 «ما یکی هستیم.»الوینیا بعد از او تکرار کرد: 

 

 النتین دست فرانکا را فشرد تا او هم بگوید.و

 

ما یکی »اش را گرفت و زمزمه کرد: فرانکا اشاره

 «هستیم.

 

 «ما زمینیم.»والنتین گفت: 

 

 «ما زمینیم.»الوینیا تکرار کرد: 

 

 «ما زمینیم.»فرانکا گفت: 

 

رفت، گفت: کم داشت باال میوالنتین با صدایی که کم

 «ما هواییم.»
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 «ما هواییم.»با همان صدا گفت:  الوینیا هم

 

ما »ها پیروی کرد. فرانکا هم به همان شکل از آن

 «هواییم.

 

 شب#روح_نیمه

 318#پارت_

 

ما »والنتین حاال با با صدایی نسبتاً فریاد مانند گفت: 

حینی که عناصر هم به خاطر قدرت جدید « دریاییم.

گرفتند، باد سرعت گرفت. سرما حاال سوزان جشن می

شان داشت در هوا تاب های ضخیمشده بود، شنل

شان در باد به بازی گرفته شده بود خورد و موهایمی

و بعد از والنتین جادوگرهای همراهش حرفش را 

 تکرار کردند.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

گفتند، صدایشان کمی بلندتر و با هر وردی که می

تکان رسید. درخت کاج تکانبلندتر در هوا به گوش می

مانند زیر پاهایشان به دست باد خورد. برف پودر 

 سپرده شد و به دورشان پیچید.

 

 «ما بادیم.»

 

 «ما بادیم.»

 

 «ما انوار خورشیدیم.»

 

و با این اعالم، سه جادوگر با هم شروع به خواندن 

کردند. فرانکا جادو را از خواهرهایش بیرون کشید. 

شناخت، صدایشان انگار این کلمات را از ته دل می

آمد، کلماتشان انگار بویی از خود بهشت می مستقیم از

چرخاند و باد در خود داشت و برف را در هوا می

 زدند.های برف در زیر مهتاب برق میدانه
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ما نور ماهیم. ما قدرتیم. ما توانایی هستیم. ما »

 «تاریکی هستیم. نوریم. جادوییم. ما... خواهریم!

 

چمنی و آبی ناگهان انفجاری از نور سبز زمردی، سبز 

ای به دور پاهایشان بیرون زد و به کبودی از دایره

آسمان تابید. هر سه زن چند قدم به عب تلوتلو 

خوردند. با از دست دادن ارتباطشان با هم، 

هایشان را باز کردند. با خوشحالی دیدند که چشم

ابرهایی از مه سبز و آبی با درخششی مالیم در 

 شان در تالطم بود.اطراف

 

 شبروح_نیمه#

 319#پارت_

 

های که پیش رویش نگه داشته ولی فرانکا با دست

های سرخ رنگی اطراف بود، ایستاده بود و جرقه

 زد.دستش سوسو می
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الوینیا با لحن آرام و در عین حال پریشانی گفت: 

ره. روح آبیت سوزه و مینترس فرانکا، اون زن می»

ون رو سالم و خوبه. قویه. شرارت و بدخویی ا

کشه، هیچ دردی بره. خیلی طول نمیشوره و میمی

 «شه.نداره و خیلی زود تموم می

 

گفت و چند دقیقه بعد این الوینیا کامالً درست می

های سرخ از بین کم آخرین جرقهحرفش ثابت شد. کم

های آبی کبود باقی رفتند، دیگر چیزی به جز جرقه

 نماند و بعد همان هم از بین رفت.

 

طور ساکت ماند و به دستانش خیره تی فرانکا همانوق

 شد، والنتین و الوینیا ساکت ماندند.

 

 مدتی زمان برد ولی سرانجام سرش را بلند کرد.
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ی خواهرش را دید، زدهو والنتین وقتی حالت حیرت

 های خودش حس کرد.ی لبانحنای کوچکی گوشه

 

م او ه« زیباست، مگه نه؟»با صدای آرامی پرسید: 

کرد. همان حسی بود که وقتی همان زیبایی را حس می

خواند یا کنار خواهری بود جادوی خودش را فرا می

کرد. کرد، احساسش میکه از جادویش استفاده می

شد. گرمایی در وجودش احساس پوستش مورمور می

کرد. موج هیجانش را روی ستون فقراتش حس می

حس کرد. مزه اش تنهکرد. گرمایش را در پایینمی

غلیظش را توی گلویش حس کرد و انرژی 

 اش روی نوک انگشتانش بازی کرد.العادهخارق

 

نشینش توی  خانه اوه، ولی خیلی خوب بود که هم

هایش را عملی توانست نقشهمنتظرش بود و او می

توانست این احساساتش را با کند. برای اولین بار می

 ببرد.خوشی بپذیرد و حسابی از آن لذت 
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 شب#روح_نیمه

 320#پارت_

 

چیزی که تا این... خب، شبیه هیچ»فرانکا جواب داد: 

 «شناختم نیست.حاال می

 

 «ولی زیباست، نه؟»الوینیا پرسید: 

 

فرانکا سر تکان داد و والنتین حس کرد که ابروهایش 

 در هم گره خوردند.

 

« کنه.این کلمه توصیفش نمی»فرانکا توضیح داد: 

را روی سینه در هم گره کرد، ولی حالت دستانش 

ای نداشت. انگشتانش را به دور محافظت کننده

بازوهای خودش پیچید و طوری مالش داد که انگار 

خواست خودش را خواست گرمشان کند. انگار میمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

تونه ای نمیکلمه هیچ»سرپا نگه دارد. سرانجام گفت: 

 «زیباییش رو توصیف کنه.

 

 و دوباره لبخند زد. والنتین آرام شد

 

ولی دوباره سرش را تکان « من...»فرانکا ادامه داد: 

تر و تندتری به سرش داد، داد. این بار تکان کوتاه

کرد، ولی نگاهش به انگار داشت ذهنش را آرام می

متشکرم. متشکرم... »دقت به والنتین دوخته شد. 

سپس حرفش را با نجوایی از ته دل تمام « خواهرم.

چیزی که مربوط به وقت هیچکردم هیچفکر نمی» کرد:

آب « چیزی، ولی...مادرم باشه رو بخوام... هیچ

حق با تو بود. تا »دهانش را قورت داد و ادامه داد: 

مونه، پایان اون و آغاز خودم ابد امشب رو یادم می

 «مونه.رو یادم می

 

 آمد.اوه بله، والنتین خیلی از این جادوگر خوشش می
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وینیا و والنتین به او نزدیک شدند و دوباره هر سه ال

 های هم را گرفتند.دست

 

 «باعث افتخارم بود.»والنتین حقیقت را گفت: 

 

 «جا بودن برای من هم افتخاری بود.این»الوینیا گفت: 

 

اگه نصیحتم نکرده بودی، »فرانکا به والنتین گفت: 

س گرفتم و تا وقتی هنوز هم نفاین تصمیم رو نمی

 «کشم قدردانت هستم.می

 

 شب#روح_نیمه

 321#پارت_

 

خیلی سپاسگزارم. خیلی »والنتین لبخندی زد و گفت: 

بینیم. هم سردمه. به زودی همدیگه رو دوباره می

 «آموزشت شروع شده.
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خیلی توی چشم نبود ولی هیجان فرانکا از توی 

 کرد.هایش مشخص بود و او هم پنهانش نمیچشم

 

 پیشرفت.

 

 لی بود.عا

 

انجمن »هایشان را فشرد و گفت: الوینیا دست

 «خواهری.

 

انجمن »والنتین همان کار را کرد و تکرار کرد: 

 «خواهری.

 

هایی هایشان را فشرد و با لبزده دستفرانکا هیجان

 «انجمن خواهری.»برداشته، گفت: تاب
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 هایشان را رها کرد.والنتین دست

 

ولی دیگر نگفت « ما.و حاال پیش به سوی گر»گفت: 

ی مردی با که پیش به سوی  بدن گرم، سفت و برهنه

های آبی زیبا، لبخند تو دل برو و صورت جذاب، چشم

 بارید.دهانی که از آن قند و عسل می

 

به سوی گرما. تا دیداری دیگه »الوینیا موافقت کرد: 

 «بدرود دوست من.

 

 والنتین برای الوینیا و فرانکا سر تکان داد.

 

کرد، مراسم زیبایی از آب طور که فکرش را میهمان

دانست هم خیل احساس طور که میدر آمد. همان

کرد. حسش مثل چیزی از آب در آمده که افتخار می

شباهت خیلی زیادی به خود فرانکا داشت و کامالً 

مطمئن بود که خودش و الوینیا هرگز امشب را 

 کردند.فراموش نمی
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ر انجام شده بود و وقت رفتن به خانه ولی حاال این کا

 بود.

 

 وقت گرم شدن بود.

 

وقتش بود که چیزی فراتر از اتفاق امشب را جشن 

 بگیرد.

 

وقتش بود که جشن بگیرد، احساسی که داشت بین 

 خودش و...

 

 نه فقط آن بدن...

 

 نه یک همخواب...
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 نه یک همنشین...

 

ت را بلکه احساسی که بین خودش و لورنت وجود داش

 بزرگتر کند.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 322#پارت_

 

 فرانکا

 

زدم. تنها نوری که فضا را داشتم توی اتاقم قدم می

 کرد، نور آتش بود که گرمابخش بود.روشن می

 

زده قدر هیجانپاهایم برهنه بودند ولی سردم نبود، آن

 بودم که اصالً حواسم به یخ کردن پاهایم نبود.
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 خوابیدم.باید توی تخت می

 

شدند. ولی افکار و احساسات خروشانم ساکت نمی

توانستم کردم انرژی زیادی دارم. انگار میحس می

دوباره و دوباره به دور قلعه بدوم. درست مثل نوک 

کرد و دلیلش متناسب ماندن که هر روز این کار را می

 کرد.بود. آخر چه کسی چنین کاری می

 

بگویم چه اتفاقی افتاده  مردم که به یک نفرداشتم می

 ترکیدم.گفتم میبود و چقدر زیبا بود. اگر نمی

 

توانستم خودم را کنترل کنم به سمت جایی که نمیاز آن

در دویدم، بازش کردم و به سرعت توی راهرو به 

که دیروقت بود ولی سمت اتاق نوک رفتم. با این

 دانستم که اهمیتی برایش ندارد.می
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کسی صدای خواستم هیچر نزدم، نمیدر زدم. محکم د

 در زدنم را بشنود.

 

چند ثانیه بعد، کمی محکمتر در زدم، چون مطمئناً 

خواستم که صدای در زدنم نوک خوابیده بود و من می

 را بشنود.

 

 زدم.وقتی در ناگهان باز شد، هنوز هم داشتم در می

 

های شومینه اتاق نوک را هم روشن کرده نور شعله

 گر چراغ توی راهرو هم که گفتن نداشت.بود. دی

 

در نتیجه خیلی واضح دیدم که بلوز به تن نداشت و 

و ولی پوشیده بود که با بندی در زیر نافش شلوار شل 

 محکم شده بود.

 

 شب#روح_نیمه
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 323#پارت_

 

با دیدن این صحنه دهانم خشک شد. ولی خب باید 

هایم روی شکم تخت و اعتراف کنم که چشم

، موهای ضخیم سیاهی خیره ماند که از اشنیعضال

ی شلوار خواب عجیبش بیرون زده بود و تا نافش لبه

 رسید.می

 

 «دل؟ خوبی؟جون»نوک پرسید: 

 

نگاهم را باال بردم و به صورتش دوختم. موهای به هم 

هایم و اش را دیدم و با میل باال بردن دستریخته

 کردن موهایش مقابله کردم.مرتب

 

 شان.بیشتر بهم ریختنیا 

 

 به سختی حواسم را جمع کردم.
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 «مراسم امشب بود.»

 

ی بعد یک لحظه توی راهرو ایستاده بودم و لحظه

 جا نبودم.دیگر آن

 

نوک دستم را گرفت، من را توی اتاقش کشید و در را 

که من را مستقیم به سمت آتش بست. برای این

م شویم، راهنمایی کند تا جلوی آن بایستیم و گر

 ای تردید نکرد.لحظه

 

که من را به سمت جا رسیدیم، برای اینوقتی به آن

دونم. به خاطر می»خودش بکشد هم تردید نکرد. 

حینی که « همین بود که ازت پرسیدم خوبی. انگار...

کرد، سرش را به به دقت صورتم را واررسی می

 «عجیب شدی.»سمتی کج کرد. 
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 «عجیب؟»

 

جوش و خروش، سراسیمه. عصبی، زده، پرهیجان»

 «هشیار.

 

ها ی اینفکر کنم همه»بیشتر به سمتش خم شدم. 

 «هستم، نوک. اما حال خوبیه.

 

داد، پرسید: طور که به وارسی صورتم ادامه میهمان

 «پس خوب پیش رفت؟»

 

 «اون... اون...»تکان شدیدی به سرم دادم. 

 

اپذیر ندادم که شرحچطور باید چیزی را توضیح می

 بود؟
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حتی اگر کلمات درستی برای توضیح دادنش پیدا 

که نوک کامالً درکش راهی برای اینکردم هم هیچمی

 کند، وجود نداشت.

 

 شب#روح_نیمه

 324#پارت_

 

بنابراین تیری در تاریکی انداختم و شروع کردم. 

خواست خیلی اضطراب داشتم. اصالً دلم نمی»

ها ی اونم یا به گفتهچیزی از مادرم داشته باشهیچ

این بیشتر از هر »سری تکان دادم. « جذب کنم...

کرد. بودنش حاال به هر شکلی توی چیزی نگرانم می

حتی کامل به این موضوع هم فکر « وجودم خیلی...

نکردم. ولی حالت صورت نوک نشان می داد چیزی که 

خواستم بگویم را درک کرده بود. برای همین ادامه می

ولی... حسش کردم و... بعدش، بعدش انگار »دادم. 

دوبار « فقط خودم بودم. این چیزی که درونم بود...

نتوانستم حرفم را به پایان برسانم. خودم را کمی عقب 
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بیا، »کنان گفتم: پچکشیدم، دستم را بلند کردم و پچ

 «بزار نشونت بدم.

 

روی آرام کردن خودم تمرکز کردم و این آخرین کاری 

ه پیش از  فوران جادو را در ستون فقراتم، در بود ک

ام احساس ها و جمجمهکل وجودم و گزگز سر انگشت

 های آبی با تنبلی از کف دستم بیرون زدند.کنم. جرقه

 

طور که بهت گفتم هرچقدر همون»نوک زیرلب گفت: 

نگاهم « وار باشه باز هم بدجوری باحاله.هم که دیوانه

و به صورتش دوختم که حاال را از کف دستم برداشتم 

های با نور آبی روشن شده بود و باعث شده بود چشم

هایش به تر به نظر برسند. چشمالعادهاش خارقآبی

 دست من بود.

 

وقتی شروع شد، وقتی که والنتین جادوی اون »گفتم: 

زد. جادوی اون های قرمز میرو بهم داد، اولش جرقه

دم. خباثتش رو حس بود. جادوی مادرم بود. حسش کر
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« کردم. تاریکیش رو حس کردم ولی خود من هم بودم.

های آبی هنوز هم دستم را بلند کردم. جرقه

جادوی من اون رو به زور بیرون »درخشیدند. می

 «بینی؟کرد. بهش پیروز شد. می

 

 شب#روح_نیمه
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حاال فقط »متر دیگر باال بردم. دستم را سه سانتی

ش مال منه. و ش آبیه. همهه. نه سرخ. همهجادوی من

دستم را کمی بیشتر باال بردم و صدایم را « ببین نوک.

به نظرت زیبا »با تحسین و احترام پایین بردم. 

 «نیست؟

 

هایم نگاه کند، فقط که دوباره توی چشمپیش از این

 ای به دستم نگاه کرد.لحظه
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 «دل. بدجور خوشگله.آره جون»زمزمه کرد: 

 

 لبخندی به رویش زدم.

 

 ها شد.او هم لبخندی زد و حواسش دوباره پرت جرقه

 

بالفاصله مشتم را « تونم بهش دست بزنم؟می»پرسید: 

 ها ناپدید شدند.بستم و جرقه

 

 نوک دوباره نگاهش را به صورتم برگرداند.

 

ای خواست به احساساتش صدمهجایی که دلم نمیاز آن

رد کنم، سریع توضیح دادم:  اش رابزنم، یا خواسته

دونم. ممکنه خطرناک باشه و چیز زیادی ازش نمی»

 «خواد بهت آسیب بزنم.من اصالً دلم نمی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «متوجه شدم.»سر تکان داد: 

 

شاید وقتی چیزهای بیشتری یاد »دوباره لبخند زدم. 

زنه دوباره احضارش کنم و گرفتم و فهمیدم آسیبی نمی

 «بتونی بهش دست بزنی.

 

 «شه.خیلی خوب می»وک هم دوباره لبخند زد. ن

 

دوباره به او « گفتم.من... خب، فقط باید به یکی می»

تکیه دادم، دستی که جادو در آن جرقه زده بود را بلند 

کردم و دور پوست نرم و ابریشمین بازوی محکمش 

توضیح دادنش غیرممکنه. همراه والنتین و »پیچیدم. 

یره. گرفتن موهبتی که ناپذالوینیا بودن توصیف

وصاً که وقتی خوامش حس عجیبیه. مخصنمی

گرفتمش فهمیدم چقدر ارزشمنده. حاال بیشتر درک 

های کنم کی هستم و چی در وجودم هست. زنمی

ای هم هستن که همین رو توی وجودشون دارن دیگه

تونم توصیف ها رو نمیحس و مثل مادرم نیستن. این
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ی توصیف کردن چنین شکوهی ای براکنم. یعنی کلمه

کردم ولی دونم دیروقته و نباید بیدارت میندارم. می

زدم. و خب به جز باید با یکی در این مورد حرف می

جوزت، والنتین و الوینیا تو تنها کسی هستی که 

دونی من کی هستم و چی توی وجودم دارم. این رو می

 «کنم. تونم بهت اعتماددونم که در این مورد میهم می

 

 شب#روح_نیمه

 326#پارت_

 

ولی لحنش « تونی.آره می»با لبخندی جواب داد: 

ای را داشت که خیلی دوست داشتم. این همان خشکی

هایش به روی پهلویم و لحنش با گذاشتن یکی از دست

که و جداً از این»فشار دادنش چند برابر دلپذیر شد. 

حال شدم بیدارم کردی و برام تعریف کردی خیلی خوش

 «عزیز دلم و بدجور توی کف تجربیاتت موندم.
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دانستم با ذوق برایش سر تکان دادم، هرچند نمی

منظورش از توی کف ماندن چه بود. ولی منظورش از 

طور نوک. من هم همین»فهمیدم. تجربیات را می

 «بدجور.

 

 با حالت مهربان صورتش نگاهم کرد.

 

ه شدیم و پیش از نزدیک هم ایستادیم، به همدیگر خیر

کدام صحبت ای هیچکه متوجه شویم چند لحظهاین

 کردیم، همدیگر را لمس کردیم.نمی

 

اش ریختهناگهان دستپاچه شدم و نگاهی به تخت به هم

انداختم. دستم را از روی بازویش برداشتم و قدمی 

عقب رفتم. با این کارم دست نوک هم از روی کمرم 

 جدا شد.

 

بیدارت »ی کنارم انداختم و گفتم: لیچهنگاهم را به قا

 «کردم، االن باید بذارم بخوابی.
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تونیم به آشپزخونه یا می»با کنجکاوی پیشنهاد داد: 

 «پاتک بزنیم.

 

 «بخشید؟می»نگاهش کردم. 

 

ای از اون حالت عجیبی که وقتی اومدی دل، ذرهجون»

توی اتاق داشتی، کم نشده. این یعنی باید به آشپزخونه 

پاتک بزنیم، یا بپریم توی یه سورتمه و یه گشتی توی 

که یه بطری ویسکی پیدا کنیم و فینگارد بزتیم، یا این

 «مست کنیم.

 

 واقعاً گرسنه بودم.

 

 بردم.بخش لذت میهمیشه هم از یک نوشخواری لذت

 

 «کنم.اولی و آخری رو انتخاب می»گفتم: 
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نما و پهن شد. بالفاصله ند نوک دندانبا این حرفم لبخ

به آن سمت اتاق و اتاق رختکنش رفت. وقتی برگشت 

اش یکی از آن بلوزهای جذاب آستین بلند و بدون دکمه

هایش ی لباسرا پوشیده بود. متوجه شده بودم که همه

 یک جور کشسانی عجیبی داشتند.

 

یک چیز پشمی به دستم داد که متوجه شدم یک جفت 

هایش بود. خودش هم جلوی آتش خم شد وراباز ج

 یک جفت جوراب پشمی پوشید.

 

 «بپوش تا پاهات گرم بمونن.»امر کرد: 
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نگران آسایشم بود، کاری در این مورد هم کرده بود و 

این کارش هم حرکتی به شدت صمیمانه مثل پوشیدن 

 هایش بود.یکی از لباس

 

به خودم  این کارش به شکلی شیرین بود ولی من نباید

 دادم تا احساسش کنم.فرصت می

 

حتی یک ثانیه هم معطل نکردم، کنار نوک نشستم و 

 هایش را پوشیدم.جوراب

 

های پشمی و به شدت بزرگ را پوشیدم، وقتی جوراب

او هم جوراب پوشیده و ایستاده بود. دستم را گرفت و 

 به سمت در کشید.

 

 «بیا بریم لب عسلی.»
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ای که به رویم گذاشته بود، خرهبه خاطر این اسم مس

 ای رفتم.غرهچشم

 

 ولی چیزی نگفتم.

 

دست در دست نوک رفتیم تا به آشپزخانه پاتک بزنیم 

 و خودمان را با ویسکی خفه کنیم.

 

 همین کار را هم کردیم.

 

 هایش لذت بردم.تک ثانیهو من از تک

 

که در کمال خوشحالی او هم حتی از آن بهتر این

اش را از من مخفی نکرد. نوک هم خوشحالیای ثانیه

 برد.داشت لذت می

 

 شب#روح_نیمه
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 فصل دوازده

 دکتر ژیواگو

 

 فرانکا

 

 وقتش بود.

 

گفت کتاب طور که نوک میها منتظر بودم تا همانهفته

ام را ببندم و فصل اول زندگی جدیدم را قدیمی زندگی

 د.باز کنم و سرانجام زمانش رسیده بو
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خواست زمانش ولی حاال که وقتش بود، دلم نمی

 رسیده باشد.

 

ی اتاقم دانستم به خاطر این بود که حاال پشت پنجرهمی

ایستاده بودم و داشتم بار زدن سورتمة خودم و 

ها کردم. جلوتر از آنسورتمة کریستین را تماشا می

های بیشتری در حال آماده شدن برای فینی و سورتمه

را و تور، سرسی و لهن... و نوک بود تا به فری، کو

سمت سادویک رهسپار شوند و ماجراجویی نوک را 

 شروع کنند.

 

 شدیم.چندین ماه از هم دور می

 

 خواست از هم دور شویم.دلم نمی

 

توی چند ماه هر اتفاقی ممکن بود بیفتد. چند ماه 

 زمانی طوالنی بود.
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پیدا کند،  والی زیبایی توی هاوکممکن بود ندیمه

عاشق شود و تصمیم بگیرد توی این دنیا بماند. یا 

ممکن بود بخواهد با آن زن توی دنیای خودش زندگی 

 کند و او را با خودش بیاورد.

 

یا ممکن بود به این فکر بیفتد که چرا تا این حد با من 

مهربان و صمیمی، حمایتگر و مراقب، شیطان و 

ی که از هم دوریم شیرین رفتار کرده و به خاطر زمان

طوری وقتی دوباره همدیگر از من فاصله بگیرد. این

چیزی از محبتش برایم باقی دیدیم دیگر هیچرا می

 ماند.نمی

 

کسی در زد و من آن قدر غرق در فکر بودم که با 

شنیدن صدایش از جا پریدم و به سمت در برگشتم. 

ی هدهانم را باز کردم تا به کسی که پشت در بود، اجاز

 ورود بدهم.
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دهانم را محکم بستم و فشار دادم، بیشتر هم به خاطر 

 تعجبم بود چون اصالً نیاز نبود دهانم را باز کنم.

 

در همان موقع هم باز شده بود و نوک حاال داشت آن 

 بست.را پشت سرش می

 

سالنه به سمتم او را دیدم که با نیش باز و سالنه

طبقة پایین همه دارن از جون و دل مایه »مد. آمی

 «ذارن، لب عسلی.می

 

از وقتی نوپا بودم تا حاال بارها »به او یادآوری کردم: 

ها رو دیدم. و بارها تا حاال حاضر کردن سورتمه

 «شه گفت کار خیلی محشریه.نمی
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ام به بیرون نگاه رویم ایستاد و از پنجرهنوک روبه

ه با نیشخندی به سمتم برگردد رو به ککرد. پیش از این

اگه جالب نیست، چرا داری از این باال »پنجره گفت: 

 «کنی؟تماشا می

 

های به شدت زیبایش به صورتش خیره شدم، به چشم

ای که برای بهتر کردن حالم بعد از و ناگهان از لحظه

هایش قدم به اتاق شکست دادن مینروا و همدست

به حال را به یاد آوردم. تمام  پذیرایی گذاشته بود، تا

لحظات دوست شدن و وابسته شدنمان به همدیگر 

 برایم دلگرم کننده...

 

 کننده بود.و مأیوس

 

وا رفتن « ترسم دلم برات تنگ بشه.می»نجوا کردم: 

 لبخندش را تماشا کردم.
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نزدیک آمد و « فرانی.»با همان تن صدا جواب داد: 

آن را به پشتم  یک دستش را روی کمرم گذاشت و

 ُسراند.

 

سر تکان « خیلی با من مهربون بودی. تو... تو...»

زندگیم رو عوض کردی »دادم و حقیقت را به او گفتم: 

و نفس سریعی کشیدم و از آن سریعتر به « نوک.

مهم نیست چه اتفاقی برای ما دو »حرفم ادامه دادم: 

ی که بهت بگم همهتونستم بدون ایننفر بیفته، نمی

ها چه معنایی برام دارن و چقدر ازت سپاسگزارم این

 «باهات خداحافظی کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 330#پارت_

 

دست دیگرش را بلند کرد، یک سمت صورتم را گرفت 

و سرش را پایین آورد. حاال صورت جذابش به من 

 نزدیک بود.
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افته اینه که من ماجراجوییم رو اتفاقی که برامون می»

ت هم اوقات خوشی رو با خونوادهکنم و تو می

گذرونی. بعدش توی نیواورلئان همدیگه رو می

کنم اینه که بهت بینیم. بعدش اولین کاری که میمی

 «پیتزا بدم و از طوفان مستت کنم.

 

از حرف آخرش گیج شدم ولی دیگر از این هم 

شدم. گذرندان چند هفته در کنار نوک و عصبانی نمی

نیت، باعث شده بود دیگر داشتن همین حس عصبا

خواستم عادت کنم. ناگفته نماند که هر وقت از او می

داد و من از این توضیح بدهد، صبر زیادی به خرج می

 بردم.گاهش هم لذت میهای گاه و بیشوخی

 

های شدید میاد، خیلی شدید توی فلوریدا طوفان»گفتم: 

تونن های آموزش دیده میو بدن. دریانوردها و سگ

شون رو حسش کنن و به مردم هشدار بدن تا بار و بنه
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جمع کنن از اون ناحیه دور بشن تا از نابودی و مرگ 

 «ناشی از طوفان اجتناب کنن.

 

این عارضة آّب و هواییه عزیز »هایش برق زد. چشم

ای بود که دمار از دلم. ولی معنای حرفم نوشیدنی

 «روزگارت در میاره.

 

که دمار از منظورت از این کنمفکر می»حدس زدم: 

 «روزگارم در میاره اینه که نوشیدنی خیلی خوبیه.

 

دوباره با لبخندی که روی کنج لبش نشسته بود، تأیید 

 «آره بابا.»کرد: 

 

پس منتظرش هستم، »اش گذاشتم. دستم را روی سینه

 «نوک.

 

 شب#روح_نیمه
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ودم وقتی دستش را از گردنم برداشت و روی دست خ

گذاشت و آن را روی پلیور پشمی ضخیمش فشرد، 

 هنوز حرف را درست و حسابی کامل نکرده بودم.

 

و با این « خوام برام نامه بنویسی.می»دستور داد: 

 اش به او خیره شدم.خواسته

 

 «ای ممکنه...شی. هر نامهاما خیلی دور می»

 

برام مهم نیست که »حرفم را قطع کرد و گفت: 

خوام گیرم مال سه ماه قبل باشن. میه میخبرهایی ک

 «نویسم.برام نامه بنویسی و من هم برات نامه می

 

 اوه.
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 قرار بود با هم مکاتبه کنیم.

 

 چقدر عالی!

 

دم که تمام قول می»اش فشردم. دستم را روی سینه

ای که وقتی منتظر به دنیا کنندهاتفاقات مسخره و خسته

افته رو برات رام میم هستم، باومدن برادرزاده

بینی و تونی دربارة هرچیزی که میبنویسم. تو هم می

طور در مورد تمام چشی و همینشنوی یا میمی

تجربیات سفرت به اعماق دنیای موازی رو برای من 

 «بنویسی.

 

 طبیعی برق زد.هایش از شوخاین بار چشم

 

بندم که یه راهی برای شرط می»به من گفت: 

 «کنی.پیدا می گذروندنخوش
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 حق داشت.

 

مثالً قرار بود کار کردن با جادویم را یاد بگیرم. این را 

 خودم به او گفته بودم.

 

ولی حقیقت این بود که من هنوز هم خودم بودم، فرق 

 کرده بودم ولی باز هم خودم بودم.

 

 ام سر برود.اما قرار نبود که بگذارم حوصله

 

 «شه.ببینیم چی می»جواب دادم: 

 

دوباره خودش را به من نزدیک کرد و این بار 

 سابید.هایمان دیگر به هم میشکم

 

 نفسم را حبس کردم.
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 شب#روح_نیمه

 332#پارت_

 

 اش نگه داشتم.تر روی سینهدستم را محکم

 

تو »حاال بدجور جدی شده بود، با صدای آرامی گفت: 

ری عزیز دلم. جا میزودتر از من و به زودی از این

خوام جلوی همه کنم و میرو تا پایین همراهی می تو

بغلت کنم و همون رفتاری رو داشته باشم که احساسم 

گه. که همین هم خیلی مزخرفه چون من هم بهم می

 «شم.واقعاً دلتنگت می

 

 شد.دلتنگم می

 

شد تا این حد احساس بهتری چرا این حرفش باعث می

 داشته باشم؟
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... جلوی دیگران کسی بغلم وقتتا حاال هیچ»گفتم: 

 «نکرده.

 

خوشحالم که »دوباره چشمهایش از خنده برق زدند. 

 «کنم.افتتاحت می

 

افتتاحم »حس کردم ابروهایم در هم گره خوردند. 

 «کنی؟می

 

وقتی به دقت به اخمم نگاه کرد، بعد هم سرش را پایین 

ام چسباند، حس کردم اش را به پیشانیآورد و پیشانی

خشک شد. به جای جواب دادن به سؤالی که صورتم 

 «شم.آره، منم دلتنگت می»پرسیده بودم، گفت: 

 

 «نوک.»نجوا کردم: 
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 «مراقب خودت باش.»دستور داد: 

 

 بار بود.مراقب خودم بودن خیلی کسالت

 

کردم دیگر عوضی ولی خب این من بودم، سعی می

 بازی در نیاورم.

 

ت کردن از خودم ای به جز خوب بودن و مراقبچاره

 نداشتم.

 

 اَه.

 

ام سر برود، که حوصلهالبته امیدوار بودم بدون این

 راهی برای خوب بودن پیدا کنم.

 

 «کنم.این کار رو می»قول دادم: 
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 «برام نامه بنویس.»ادامه داد: 

 

قبالً که قول دادم این کار رو »به او یادآوری کردم: 

 «کنم.می

 

 ام.ار اصالً حرف نزدهیک طوری رفتار کرد که انگ

 

 شب#روح_نیمه
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و وقتی اون مه سبز از بین بره عزیز دلم، حسابی »

 «گذرونیم.خوش می

 

خواستم. خیلی منتظر رفتن به دنیای او این را می

بودم، مخصوصاً این چند روز گذشته که گفته بودم 

جا بروم و او هم در مورد دنیایش قصد دارم با او به آن
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که چه چیزی در انتظار من و جوزت بود، اینو 

 توضیح بیشتری داده بود.

 

خواست بروم، چون به این معنی االن بیشتر دلم می

بود که ماجراجویی من و جوزت سرانجام شروع 

 رسید.شد و جدایی بین من و نوک به پایان میمی

 

 «باشه؟»وقتی چیزی نگفتم، پرسید: 

 

 «اشه نوک.ب»شناسی جواب دادم با وظیفه

 

که خودش را عقب بکشد، کمی بیشتر پیش از این

ام به پایین ام فشرد. از پنجرهاش را به پیشانیپیشانی

 «وقتشه.»نگاه کرد و با صدای آرامی گفت: 
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نفس عمیقی کشیدم. با شنیدن این حرفش درد شدید 

گوید حس کردم ولی وقتی برگشتم تا ببینم که دست می

 هانش کنم.یا نه، سعی کردم پن

 

ی حرکت آن متأسفانه جوزت شنل پوشیده و آماده

بیرون ایستاده بود و سرش را باال گرفته بود و به 

 کرد.قصر و مستقیم به من نگاه می

 

شد برای بردنم بیاید باال و جنبیدم، مجبور میاگر نمی

 این رسماً هدر دادن زمان و انرژی بود.

 

اشتم و کمی خودم بنابراین یک دستم را روی پنجره گذ

را از نوک فاصله دادم. برایش دست تکان دادم و به 

شکلی که امیدوار بودم متوجه شود، اشاره کردم که 

 آیم.خیلی زودی پایین می

 

 شب#روح_نیمه
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در جواب دست تکان داد، دوبار باال و پایین پرید و بعد 

و زیبایش که به رنگ  چرخید. باعث شد شنل پشمی

های خز خرگوش طالیی دوزیبری بود و لبهنکر

 های خشک را به هوا بلند کند.داشت، برف

 

های جدیدش قشنگ بودند، نه فقط به خاطر لباس

که اصالً لذتش آمدند، نه به خاطر اینکه به او میاین

 کرد.ها پنهان نمیرا از داشتن آن

 

های نوک، وقتی به دنیای او هرچند طبق حرف

 ها را بپوشد.توانست این لباسجوزت نمیرفتیم می

 

این اهمیت نداشت. من به حد مرگ ثروتمند بودم. فقط 

خریدم و برای چند ماه برایش یک کمد کامل لباس می

 بردم.از این کارم هم خیلی لذت می
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انگیزی بود ولی بخشیدن به برای من موضوع حیرت

 دیگران خیلی خیلی خیلی حس خوبی داشت.

 

فکر بودم که نوک من را از جلوی پنجره کنار  توی این

اش بود حاال زیر آرنجش کشید. دستم که روی سینه

بود و حاال داشت من را به بیرون اتاق راهنمایی 

 کرد.می

 

شد، گفته شده بود. هایی که باید گفته میظاهراً حرف

رفتیم هر دو ساکت ها پایین میحینی که داشتیم از پله

 بودیم.

 

طور شدم که پای رفتن نداشتم. نوک هم همینمتوجه 

 کرد.کم داشت معذبم میمان کمبود و سکوت بین
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رفتیم وقتی داشتیم به سمت در ورودی بزرگ کاخ می

داشتم خودم را هایی که برمیتک قدمباید برای تک

کشیدم و جلوی در بزرگ کردم، وگرنه پا میوادار می

ین از غم و اندوه ایستادم. حاال دیگر سکوت سنگمی

 شده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 335#پارت_

 

به در خیره « خدایان، خیلی احساساتی شدم.»گفتم: 

ی نوکری شدم که با شنلم شدم و خیلی محو متوجه

 جلو آمد.

 

 «خداحافظی خیلی مزخرفه.»نوک موافقت کرد: 

 

دستم را رها کرد و توانستم به نوکر اجازه بدهم شنلم 

یم بیندازد و وقتی داشتم کالهم را تا هارا روی شانه
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آوردم، نوک لبخند بازیگوشی ام پایین میروی پیشانی

 به رویم زد.

 

 «دکتر ژیواگو.»زمزمه کرد: 

 

 «بخشید؟می»هایش را پوشیدم و گفتم: دستکش

 

گم، غیرممکن رک و راست می»کنان ادامه داد: زمزمه

تی رسه ولی تو یک دنیا از جولی کریسبه نظر می

دونی عزیز خوش بر و روتری. خودت هم این رو نمی

 «دلم ولی معنای بزرگی پشت این حرفمه.

 

دانستم با این حرفش سر جایم خشک شدم. اصالً نمی

داشت به کی اشاره میکرد، ولی از لحنش و این حالتی 

که روی صورتش داشت معلوم بود که داشت از من 

 کرد.تعریف می
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ی کنم که به عمرم انجامش این کارش باعث شد کار

 نداده بودم.

 

که در احساساتی که داشتم غرق نشوم، مثل برای این

گر دستش بخت عشوهی لوس یا یک دختر دمیک بچه

داری »تکان دادم. متهمش کردم: را گرفتم و تکان

 «کنی.ترش میسخت

 

کرد، گفت: ی لبش بازی میبا لبخندی که گوشه

تم را گرفت و ما را به دوباره دس« خوام.عذرمی»

ما باز  سمت در جلویی کاخ هدایت کرد که نوکر برای

بزار »داشتیم گفت: طور که قدم برمیکرده بود. همان

 «ماتحتت رو بذاریم توی سورتمه.

 

نوک ما را در سرمای زیاد هوا به بیرون از در هدایت 

ای جدید و ی قصر با تجربههاکرد تا پایین پله

 رو شوم.بهناخوشایند رو
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ی جدید و ناخوشایند، بدرود گفتن با ملکه و این تجربه

لهن، سرسی، فینی، فری، تور و کورا و آرورا، دکس

توانستم ببینمشان. نه به تمام کسانی بود که دیگر نمی

این زودی و شاید در مورد سرسی و لهن دیگر هرگز 

 توانستم ببینمشان.نمی

 

های کردنناپذیری به معنای بغلن به دالیل درکو ای

زیادی در معرض دیدی عموم بود. بغلی که با سرسی 

 تر بود.داشتم از همه طوالنی

 

رسید فقط من نیستم که دلم که به نظر میاین

ای که حس خواهد او را رها کنم، به همان اندازهنمی

 آورد.بدی برایم داشت، حس خوبی هم به وجود می
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از طرف من به اون یکی سرسی »ین موهایم گفت: ب

 «سالم برسون.

 

 «کنم.این کار رو می»قول دادم: 

 

و خیلی هم به خودت سخت نگیر که بهترین »گفت: 

ی این مزخرفات گذشته. االن دیگه باشی. دور و زمونه

چیز رو ول کنی و حسابی خوش وقتشه که همه

 «بگذرونی.

 

توانستم کاری که اشتم میآرزو د« حتماً.»جواب دادم: 

دانستم که تا گفته بود را بکنم، ولی از روی تجربه می

توانستم کاری که گفته بود را انجام مدتی به راحتی نمی

طور، امیدوارم بارداری راحت و تو هم همین»بدهم. 

بخشی داشته باشی و وقتی فسقلیت دنیا میاد، لذت

 «زایمان راحتی داشته باشی.
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این زایمانم »ید ولی رهایم نکرد و گفت: کمی عقب کش

تونه از قبلی بدتر باشه. ولی خب نباید بگم، وگرنه نمی

 «زنم.خودم رو چشم می

 

 زنم؟چشم می

 

 سؤالی نپرسیدم.

 

 فقط لبخند کوچکی تحویلش دادم.

 

 شب#روح_نیمه
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ولی او لبخند پهن و درخشانی به رویم زد و در نهایت 

 رهایم کرد.
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توانستم بگویم که دوست داشتن به نظرم حاال می

ها هم دوستت داشته باشند، که آندیگران و این

انگیز است و باید تا این حد پیش احساسی به شدت دل

بروم که بگویم ارزش خیلی زیادی برایم داشتند. 

توانست به شان حتی لهن که ترسناک بود ولی میهمه

 د. خیلی هم عزیز بود.کننده و مهربان باششدت سرگرم

 

هایی هم داشت. چون تا توانم بگویم که بدیهرچند می

وقت، حتی یک بار هم برای رفتن از جایی به حال هیچ

که تا این حد معطل نشده بودم. آن هم نه به خاطر این

 هایی ناراحت بودم.از ترک کردن آدم

 

نوک اولین کسی بود که بغلم کرده بود و در نهایت هم 

ین کسی بود که بغلم کرد و دستم را توی دستش آخر

نگه داشت. نیازی به این کار نبود ولی دستم را پس 

نکشیدم... اوه، واقعاً این کار را نکرده بودم. دستم را 

نگه داشت و حین رفتن به سمت سورتمه و کنار 

جوزت که قبالً توی آن نشسته و زیر خزها جا گرفته 

 خورم.بود، مراقب بود روی یخ سر ن
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وقتی من هم زیر خزها جا گرفتم، نوک به من گفت: 

 «بینمت.به زودی می»

 

 های آبی رنگش نگاه کردم.به چشم

 

 خیلی هم زود نبود.

 

خیلی که دوباره ببینمش، زمانی خیلیپیش از این

 گذشت.طوالنی می

 

 «بله، خیلی زود.»موافقت کردم: 

 

ک به سمتم خم شد و من نفسم را حبس کردم. نو

 ام را بوسید و من نفسم را به بیرون دمیدم.بینی
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خودش را عقب کشید و این کارش را هم قاطعانه و با 

عزمی راسخ انجام داد. در سورتمه را هم پشت سر ما 

 بست.

 

 «حاضرین؟»کریستین صدا زد: 

 

نگاهم را از نوک برداشتم و به برادرم نگاه کردم تا 

 ر تکان بدهم.برایش س

 

او هم در جواب سر تکان داد و سرش را رو به جلو 

ای زد و فریاد کشید: برگرداند. با افسارش ضربه

 «هی!»
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مان را از روی قالب پیش خم شدم و افسار سورتمه

 رویم برداشتم و کار برادرم را تکرار کردم.

 

معنایی مثل دست تکان دوست نداشتم  هیچ کار بی

سر انجام بدهم. چون ای طوالنی به پشتهدادن یا نگاه

 کردند.دانستم همه همین کار را میمی

 

بنابراین دست تکان ندادم و به پشت سرم نگاه نکردم. 

 نگاهم فقط روی نوک ماند.

 

در عوض فقط یک بار برگشتم تا برای آخرین بار با 

 شان خداحافظی کنم و تکان کوچکی به دستم دادم.همه

 

هم در حالی انجام دادم که نگاهم در  ولی این کار را

 های نوک قفل شده بود.چشم

 

 دستش را در جواب بلند کرد.
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 حس کردم بغض گلویم را گرفت.

 

این موقع بود که برگشتم و با عزمی راسخ به پشت 

ی برادرم نگاه کردم. به این فکر کردم که باید سورتمه

آن  ی ما شود.خواستم که تیموفی هم سوار سورتمهمی

که از حضور برادرم لذت هم نه فقط به خاطر این

پرتی توانست حواسکه میبرمد، نه، به خاطر اینمی

 دلپذیری باشد.

 

 شب#روح_نیمه
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کاخ زمستانی را که پشت سر گذاشتیم، جوزت گفت: 

 «بهش وابسته شدی.»

 

 «هوم...» زیرلب گفتم:
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بهش وابسته  دوننطور که همه میهمون»ادامه داد: 

شدی، ولی حقیقت اینه که خیلی خیلی بهش وابسته 

 «شدی.

 

 «هوم...»تکرار کردم: 

 

جا کس فکر نمی کرد ما از ایناین طوری که هیچ»

که تا با اون خداحافظی کنی. همه شک بریم. یا این

ها طول داشتن که اگه حداحافظی کنی هم ساعت

 «.ترکشه، حتی روزها یا شاید هم طوالنیمی

 

 «در این مورد صحبت هم شده بود؟»نگاهش کردم. 

 

فکر کردم شاهدخت کورا بود که گفت احتماالً ارباب »

کشون تو رو به گیره و کشوننوک از موهات می
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کس تا بره و اگه این اتفاق بیفته هیچخوابش میاتاق

 «بینه.چند هفته شما دوتا رو نمی

 

 افسوس که این اتفاق نیفته بود.

 

 وقت هم بیفتد.قیقتش را بگویم، شک داشتم هیچو ح

 

توانستم زدم ولی نمیداشتم با خودم سر و کله می

 انکار کنم که جذبش شده بودم.

 

 داد، گرم و حقیقی بودند.احساساتی که به من نشان می

 

ای به این ولی حتی یک بار هم کوچکترین اشاره

 .نکرده بود که احساساتش چیزی فراتر از این بود

 

ام را دوباره به جاده برگرداندم. این کاری بود که توجه

کردم. باید حواسم در حال حاضر باید رویش تمرکز می
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روم. از این دقیقه تا کردم که دارم کجا میرا جمع می

ی بعد. از این ساعت تا ساعت بعد و حتی از این دقیقه

 روز تا روز بعد.

 

شویم  که متوجهو امیدوار بودم پیش از این

 مان شروع شود.ماجراجویی

 

 شب#روح_نیمه

 340#پارت_

 

 شد.این ماجراجویی شامل برگشتن پیش نوک هم می

 

ام بود، البته بعد از با اینکه او اولین دوست واقعی

جوزت، ولی احساساتم به او چیزی فراتر از این 

 ها بود.حرف
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حاضر بودم هر چیزی بدهم تا نوک را در کنار خودم 

 ه باشم.داشت

 

جوزت دست دراز کرد و مچ دستم را نوازش 

 «ریم پیشش.دوباره می»مختصری کرد. 

 

ها افسار اسب« طوره.بله همین»با او موافقت کردم: 

شان کوبیدم، چون کریستین هم را تکان دادم و به تن

همین کار را کرده بود و حاال داشت سریعتر پیش می 

 رفت.

 

یجه رسیدم که دیدار درنتیجه با خودم به این نت

 ها نخواهد بود.مان به این زودیدوباره

*** 

 

 ده روز بعد.
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 «این گوی کریستالیته.»

 

با کمی انزجار به گوی کریستالی که روی بالشتک 

مخملی به رنگ آبی کبود قرار داشت، نگاه کردم. 

 والنتین همین االن آن را به من هدیه داده بود.

 

 یک گوی کریستالی بود.

 

 ای.در کلیشهچق

 

 طوری بود؟واقعاً جادو کردن این

 

 چه ناامیدکننده.

 

چندتا وسیله »والنتین به گوی کریستالی اشاره کرد: 

نیاز داری تا بهت کمک کنه جادویی که درونت داری 

شون رو یاد ی استفاده از همهرو جال بدی. نحوه
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کنی. این ت رو پیدا میی مورد عالقهگیری و وسیلهمی

 «ی منه.ی مورد عالقهلهوسی

 

 نگاهم را از پشتش برداشتم و به گوی نگاه کردم.

 

خب، پس این ماجراجویی خودم بود. یعنی خودم باید 

توانست بگوید که از گرفتم. چه کسی میتصمیم می

ای که در این مدت با خواهرهای ی جادوییکمی تجربه

 جادوگرم داشتم، لذت نبرده بودم.

 

 داشتم.ذهنم را باز نگه می به عبارتی باید

 

 شب#روح_نیمه
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بنابراین دستم را بلند کردم و این کار را هم فقط برای 

 این انجام دادم که کریستال سرد را لمس کنم.
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ای به جانم افتاد وقتی این کار را کردم، از لذت رعشه

که اول از پشت کمرم شروع شد و بعد از ستون فقراتم 

، باال آمد و تا گردنم، بازوهایم و نوک پیشروی کرد

انگشتانم رسید. داخل گوی کریستالی هم زیباتری مهی 

 که تا حاال دیده بودم، فوران کرد.

 

 تمام وجودم از درون به بیرون گرم شد.

 

چیزی به این زیبایی ندیده بودم، البته به تا حاال هیچ

 های زیبای نوکتورنو هاثورن دنیای دیگر.چز چشم

 

مشخصه، خیلی راحت انجامش »النتین نجوا کرد: و

 «دادی.

 

زد خیره شدم و به مهی که داشت توی گوی موج می

هایم ناگهان میلی عجیب و غریب به دلم افتاد که دست

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

را دور این گوی درخشان بپیچم و در آغوش بکشمش. 

هایم به خاطر با بدنم گرمش کنم و حسش را روی سینه

 بسپرم.

 

 این حسم را انکار کنم.توانستم نمی

 

 ای بود.که خیلی هم تکراری و کلیشهحتی با این

 

 عاشق شده بودم.

*** 

 

 دو هفته بعد.

 

 «وای خدا. خیلی جالبه.»
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ام نگاه کردم. این را گفتم و همچنان به گوی کریستالی

ی فراوان متوجه شده بود که مهارت به جدیداً با عالقه

م آن را از والنتین یاد شدت کارآمدی بود و حاال داشت

 گرفتم.می

 

کردم. داشتم به دکس لهن آن یکی دنیا نگاه می

حال جذابی به تن هایی غیرعادی و در عینلباس

ی لباسش داشت. موهایش کوتاِه کوتاه و تا پشت یقه

بود و ریش نداشت. ولی با این حالت پر ابهتی که توی 

او  کهشد در اینوجه نمیاش بود، به هیچچهره

 دوقلوی دکس لهن بود، اشتباه کرد.

 

 شب#روح_نیمه
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 «عصبانیه؟»پرسیدم: 
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ای طول کشید تا متوجه بشوم که قرار نیست چند لحظه

 جوابی بگیرم.

 

به والنتین نگاه کردم که  کنارم نشسته بود ولی 

ها خیره شده بود ولی چشمش به نگاهش به دوردست

 ود.ی میز بی حکاکی شدهپایه

 

حواسش جمع شد، به من و « والنتین.»صدایش زدم: 

 ام نگاه کرد.بعد به گوی

 

انگار توی این کار ماهر »دوباره به من نگاه کرد. 

 «شدی.

 

 بله شده بودم. کار سختی نبود.

 

 به شکل عجیبی توی این کارها استعداد داشتم.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

آن طور که والنتین یادم داده بود، تنها کاری که باید 

ردم دقیقاً همان کاری بود که در تمام تجربیات کمی

 جادویی کوچکم امتحان کرده بودم.

 

به جریان جادویی مداومی که در وجودم بود، 

سیخونک بزنم، اجازه بدهم تسریع شود و خیلی ساده 

خوام به گوی کریستالی خیره بشوم و چیزی که می

ببینم را در عالم اثیر پخش کنم. سپس با موجی از مه 

 بست.ام در گوی نقش میبی خواستهآ

 

توانستم تصویر لهن ای کاش می« بله.»جواب دادم: 

آن دنیا را پاک کنم و نوک تصاویری از نوک احضار 

شک تا حاال سوار بر کشتی فری راهی دریا کنم. بی

جا وال بود. البته اگر هنوز به آنشده و نزدیک هاوک

 نرسیده بود.

 

م. این کارم فضولی بود. خودم کردولی این کار را نمی

که بدانم نگاهم کند یا خواست کسی بدون ایندلم نمی
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من را زیر نظر بگیرد. در نتیجه هرچقدر هم که دلم 

خواست صورتش را ببینم و حتی اگر شده از پشت می

اش شریک شوم، باز گوی کریستالی در ماجراجویی

 کردم.هم این کار را با او نمی

 

 شب#روح_نیمه

 343#پارت_

 

رسید که دوباره والنتین جوابی نداد و به نظر می

حواسش پرت شده باشد. که این کالً با شخصیتش 

 خوانی نداشت.هم

 

ای که دو هفته پیش به الیوشیال رسیده بودیم، از لحظه

 شش بار تا حاال به دیدنم آمده بود.

 

ها یاد گرفته بودم که سطح اختری در این مالقات

گرفته بودم چطور خودم را منتقل کنم و به  چیست. یاد
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دیدن والنتین یا الوینیا بروم. گوی کریستالی خودم را 

گرفته و یاد گرفته بودم چطور از آن استفاده کنم. یاد 

ای که گرفته بودم که چطور روی افکارم در بین ولوله

در سرم بود و والنتین گفت وردهای مختلف است، 

ی قدرتم تمرکز کنم تا اشیاء طور روتمرکز کنم. همین

جا کنم. اول از جایی که در آن قرار کوچه را جابه

 داشتند و بعد از آن سمت اتاق به سوی خودم.

 

ام در حال کردم غریزهروندش آهسته بود. حس می

متولد شدن است، البته اگر تا حاال متولد نشده بود و 

 کرد.والنتین هم این را حس می

 

داد که چطور کنترلش کنم و اد میفقط داشت به من ی

داد که نگذارم چطور از آن استفاده کنم. داشت یادم می

داد که از جادویم من را کنترل کند. این را هم یادم می

 جادویم نترسم.
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این آخری خیلی مهم بود. چون هر درسی که یاد 

کردم جادوی درونم در حال رشد گرفتم، حس میمی

قدری رشد کند توانست آنمیکردن است و خیلی راحت 

 که از کنترلم خارج بشود.

 

 شب#روح_نیمه

 344#پارت_

 

به هر حال در کنار والنتین امنیت داشتم. با وجود 

قدرتم هم در امنیت بودم. فقط باید به آن عادت 

 کردم...کردم، کنترلش میمی

 

 زدم.و به آن افسار می

 

همیشه هایی که با هم داشتیم، او ی درسدر بقیه

 حواسش کامالً جمع بود.
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 ولی حاال نبود.

 

 «چیزی فکرت رو مشغول کرده؟»پرسیدم: 

 

شاید درس امروزت »جواب داد:  نگاهش به من افتاد.

ی جوابی که به نه. در واقع خودم متوجه« کوتاه بشه.

 من داده بود، شدم.

 

 خردکن بود.به نظرم این رفتارش اعصاب

 

 یز هم بود.آمو به شکل عجیبی توهین

 

 «آره، خواهر؟»بلندی دوباره پرسیدم: با صدای نیمه

 

 «معلومه.»بالفاصله جواب داد: 
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کنم یه جور نسبت روحی با حس می»سر تکان دادم. 

هم داریم. من به کسی مستقل نیستم و شرایط زندگیم 

طوری بارم آورده. تو هم به دالیلی که چیزی این

نیازی به گفتنش  ازشون نگفتی و اگه دوست نداری

نیست، کامالً مثل من هستی. فقط دوست دارم این رو 

بدونی که اگه نیاز به صحبت کردن داشتی، من فقط 

جام تا هر چیزی برای آموزش دیدن اینجا نیستم. این

جایی که در که نیاز داشتی بهم بگی و من هم تا اون

 «توانم باشه هر کاری برات بکنم.

 

رفت و با دقت بیشتری به من اش از بین پرتیحواس

 نگاه کرد و یک تصمیمی گرفت.

 

خواد توی دنیای خودم سرسی دونی دلم میمی»گفت: 

 «و دکس اون دنیا رو با هم آشنا کنم.

 

 «طور.من هم همین»تأیید کردم: 
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 شب#روح_نیمه

 345#پارت_

 

دونی که هر دوتا سرسی خودت هم می»ادامه داد: 

 «مند هستن.جادوگرن، خیلی هم قدرت

 

 «دونم.این رو هم خیلی خوب می»

 

های مقدماتیم رو حس کرد و درنتیجه سرسی فعالیت»

 «مسدودشون کرده.

 

مشکلش را فهمیدم و امیدوار شدم « آه.»زیرلب گفتم: 

خواست زاغ سیاهم را چوب که من هم اگر کسی می

 ام مداخله کند، حسش کنم.بزند و توی زندگی

 

اً هم دوباره تالش کردم ولی اون بعد»والنتین گفت: 

 «همچنان راهم رو بسته.
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 کردم.کامالً منظورش را درک نمی

 

ممکن نیست از چنین چیزی غافلگیر شده »گفتم: 

 «باشی.

 

خردکنه. این دوتا معنی داره. نه نشدم. ولی اعصاب»

که وقتی به دنیای من رفتیم، هر دخالتی که اول این

از طریق آموزش تو اتفاق امیدوارم انجام بدم باید 

بیفته. و این یعنی تأخیر توی کارمون که من زیاد از 

 «این کار خوشم نمیاد.

 

 «و؟»وقتی دیگر  چیزی نگفت، پرسیدم: 

 

 «ها باید به صورت سنتی انجام بگیره.و این مداخله»

 

 «سنتی؟»ابرویم را قوس انداختم. 
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یعنی آشنا »ی دهانش انحنایی گرفت و گفت: گوشه

 «کردن دو نفر بدون جادو.

 

ای که از دهانم در رفت حتی سعی نکردم جلوی خنده

 را بگیرم.

 

 دار نبود.از نظر والنتین این ماجرا اصالً خنده

 

 «خیلی معمولیه.»گفت: 

 

هایم حس کردم لب« خواهر عزیزم.»زیر لب گفتم: 

هایش طور به شکل لبخند باقی ماند و توی چشمهمان

طوری که من مولی نیست. نه اونمع»نگاه کردم. 

کردم تا با دم. قبالًها خیلی از این کارها میانجامش می

از هم پاشیدنش سرگرم بشم. ولی این یکی... 

انگیزه. از اون کارهاییه که انتظارش رو هیجان
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تونم کشم. میکشم. واقعاً. خیلی هم انتظارش رو میمی

 «بری.بهت قول بدم که تو هم حسابی ازش لذت می

 

 شب#روح_نیمه

 346#پارت_

 

 کرد.شد گفت که این کار خوشحالم نمیمی

 

کرد زده میشد گفت که این کار رسماً من را هیجانمی

 شد سرازپا نشناسم.و باعث می

 

هایم ادامه ها و توطعهتوانستم به نقشه کشیدنمی

 بدهم.

 

توانستم به دلیلی کامالً متفارت این کار را ولی خب می

کنم. با دیدن لهن دنیای دیگر توی گوی کریستالم این ب

 گذشت.بار خیلی هم خوش میدانستم که اینرا می
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ی عاشقانه کردم که نوک با سرسی رابطهفکر نمی

ای کرده داشته باشد. نه من به این موضوع اشاره

کس به چنین چیزی اشاره نکرده بودم نه نوک. هیچ

انم این طور فرض کنم توبود و من متوجه شدم که می

 ای ندارند.که با هم رابطه

 

توانستم به آن فکر کنم این بود که وقتی چیزی که نمی

شدیم، توی دنیای دیگر با هم توی یک شهر ساکن می

 هایی ممکن بود بیفتد.چه اتفاق

 

 بنابراین اصالً به این موضوع فکر نکردم.

 

تی به رسه، وقطور که به نظر میاین»والنتین گفت: 

 «شه.دنیای ما رسیدیم استاد خودش شاگرد می
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بری. نه به هام لذت میاز آموزش»با افتخار گفتم: 

برم ولی خب، هات لذت میای که من از درساندازه

 «دم.خوشت میاد. قول می

 

 مشغولی والنتین از بین رفت و لبخند زد.سرانجام دل

 

حاال »فتم: ام اشاره کردم و گبا دست به گوی کریستالی

تونیم بیا این مرد رو بررسی کنیم. باید تا جایی که می

 «بشناسیمش تا وقتی به اون دنیا رفتیم، آماده باشم.

 

 «این بررسی کردن نباید خیلی سخت باشه.»

 

هیچ جادویی نداره که بخواد جلوی نگاه »پرسیدم: 

 «کردن ما رو بگیره؟

 

 «ته.ازحد راحنه، تماشا کردنش بیش»جواب داد: 
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که به سمت گوی برگردیم، با این حرفش پیش از این

 لبخندی به رویش زدم.

 

 و نگاه کردیم.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 347#پارت_

 

 نوک

 

 یک ماه بعد

 

در بلبرین توی بالکن کاخ تور ایستاده بود و آفتاب 

های زمردی کرد. نسیم آبهایش را گرم میلباس

مثل یکی از آن چیز را شد همهدریای سبز باعث می
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وپریان کوفتی محشر کرده بود. سرش های شاهداستان

 قیمتی خم کرده بود.ی ضخیم گرانرا روی برگه

 

ای بود که همین االن تور برایش آورده بود. این نامه

جایی که کامالً شبیه حاکم این شهر و کاخ بود، از آن

کرد. بنابراین حواسش را به رفت و آمدش جمع می

ریزی کردند که در گشت و گذارهایش برنامه طوراین

در شهر همراه کورا باشد. نداشتن جای زخم هم به این 

گذاشت. معنی بود که باید کالهی بزرگ روی سرش می

ای بود ولی حداقل آن پرهای کاله به شدت مسخره

 ی این کشور را نداشت.های مردانهمضحک اکثر کاله

 

نامه با پست سلطنتی  به او گفته شده بود که چون این

رسیده بود، درنتیجه کمتر از چند هفته از نوشتنش 

گذشت. آرورا محبت کرده و به فرانکا اجازه داده می

بود تا پیش از ترک این دنیا از سرویس پست سلطنتی 

 استفاده کند.
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این یعنی نوک داشت با لبخندی به روی صورتش نامه 

بود که اولین  خواند. دلیل این لبخندش هم اینرا می

 نامه از زیدش را دریافت کرده بود.

 

 نوک عزیزترینم

 

 لعنتی، عجب شروع خوبی داشت!

 

های زیادی برای گفتن هست ولی چیز زیادی حرف

 کنی.توانم بنویسم، مطمئنم که منظورم را درک مینمی

 

 کرد.در این مورد اشتباه نمی

 

اش مشخص بود که دروس ولی از فحوای نامه

 رفت.اش خوب پیش میریجادوگ

 

 شب#روح_نیمه
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دونی، والنتین خیلی خوب من رو طور که میهمون

های کنه و من از حضورش و صحبتهمراهی می

 برم.زیادی که با هم داریم، به شدت لذت می

 

 رفتند.هایش خیلی خوب پیش میبفرما. آموزش

 

 تر شد.لبخند نوک عمیق

 

آد. برای همین دستور اره باال میکم دشکم بریکیتا کم

های دوران بارداری تیموفی را از انبار داده که لباس

 بیرون بیاورند.

 

ام کار مزخرفی توانی مطمئن باشی که به او گفتهمی

کند. خواستم همراه من به الیشیال بیاید و به می

 ی یک کمد پر لباس نو بخرد.اندازه
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ه چون وقتی توضیح داد که این کار اصراف پول

 شکمش بزرگتر شد باز هم باید لباس بخره.

داری  ثروتمند هستم. بهش گفتم که من به شکل خنده

به  اش هم بعد از اینکه یعنی خودش و کل خانواده

لطف من به همین شکل ثروتمند هستند. که این یعنی 

قرار نیست خواهر من در زمان بارداری دختر یا پسر 

ند که به دو سال پیش تعلق دارد. برادرم لباسی به تن ک

به نظر من که دختر است و بریکتا هم مخفیانه با من 

موافقت کرده. چه دختر باشد چه پسر کریستین از به 

شود، ولی به عنوان یک مرد دنیا آمدنش خوشحال می

 خواهد. در نهان دلش یک پسر دیگر می

 

برده یک رگ لجبازی دارد که البته بریکیتای نام

ام را رد کرد. ای جذابیت ندارد و این خواستهذره

بنابراین وقتی به شهر رفتم، خودم برایش سفارش 

 لباس دادم و او شکایتم را نزد کریستین برد.
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 شب#روح_نیمه
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های همسرش را به من گفت. خیلی کریستین هم گالیه

ذهنش را درگیر این مسائل نکرده بود، بنابراین اگر 

کرد، مان زیادی برای تغییر دادن نظرم صرفبگویم ز

 آید.یک جور سؤتفاهم به وجود می

 

های جدید بریکیتا از دیروز یکی یکی دارند تازه، لباس

 شوند.به خانه تحویل داده می

 آیند.بدجور به او می

 

 کریستین هم با من موافق است.

 

 آورد.طور ولی به زبان نمیبریکیتا هم همین
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تیموفی هم یاد گرفته چطور در عین حال 

 هایش را به دیگران منتقل کند.خواسته

 

شود. تر میمعلوم است که روز به روز دارد باهوش

بین نیستم ولی مطمئنم وقتی زمانش برسد رئیس غیب

 شود. خاندان درکار می

 

از خط ریاست خارج کردن یکی از بستگان فری سخت 

االن چی و یک موفقیت خیلی بزرگ است ولی ببین 

 افته.گفتم. مطمئناً این اتفاق می

 

که جوزت و من چیز زیادی برای گفتن ندارم به جز این

متوجه شدیم که خدمتکارهای کریستین و بریکیتا به 

گن خانم سرخانه، جوزت. آن هم به خاطر جوزت می

کنم که با قدر باهاش صمیمانه رفتار میکه من آناین

 .خوریمهم صبحانه و نهار می
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طور صدایش نکنند. اون از ها نخواستم که ایناز آن

 ی افرادی که توی جایگاه شغلی همه

 خودش هستن خیلی برتر و کارآمدتره.

 

 جا که رسید، نوک زد زیر خنده.به این

 

توانست به خدمتکاری که کارآمد بود، فقط فرنکا می

 برتری بیشتری بدهد.

 

دیگری برای  طور که گفته بودم چیزمتأسفانه همان

 گفتن ندارم.

 

 هات هستم.حال منتظر نامهبا این

 

 شب#روح_نیمه

 350#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 و امیدوارم که از ماجراجوییت حسابی لذت ببری.

 

ی بعدی باهات خداحافظی کنم. حاال دیگه باید تا نامه

های جدیدی که بریکیتا رو مجبور برات در مورد لباس

برای نهار خوردم، طور سوپی که کنم بخره و همینمی

 نویسم.می

 

 بینمتتا اون موقع... و تا وقتی که دوباره می

 

 دوست همیشگی تو

 

 فرانکا

 

خودش هم وقتی در شهری بندری توی النوین بود که 

گفتند، در گذشته به آن قسمت سرزمین میانی می

ای برای او فرستاده بود و چون از سیستم نامه
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بود، پس شاید تا به حال رسان فینی استفاده کرده پیام

اش را تا امروز گرفته بود، البته اگر زودتر فرانکا نامه

 به دستش نرسیده بود.

 

این موضوع باعث نشد که به اتاق پشت سرش نرود. 

اتاقش در کاخ بزرگ و زیبایی قرار داشت که باعث 

نفس دیزنی جان بیهای انیمیشن والتشد نقاشمی

 بدوند سر میزهای کارشان.

 

 نشست.

 

 کاغذی بیرون کشید.

 

و خبرهایی را برایش نوشت که شاید از خبرهای خود 

تر بود، ولی خب ممکن نبود به فرانکا ماجراجویانه

نظر فرانکا خیلی ماجراجویانه باشد چون خودش قبالً 

 ی این چیزها را به چشم دیده بود.همه
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 هرچند چنین چیزی هم مانع نوشتنش نشد.

 

را مهر کرد و به دنبال کورا رفت که  اشبعد هم نامه

 آن را برایش ارسال کند.

 

که کالهی به او بدهد و او را به کورا هم پیش از این

سمت سیلم، اسب تور ببرد، ترتیب ارسال نامه را داد. 

توانست در سیلم حیوان به شدت زیبایی بود و می

شد چنین ذهنش با او صحبت کند. البته اگر می

 ور کرد.مزخرفی را با
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پیش از آمدن به این دنیا نوک کالً توی عمرش فقط دو 

 سواری کرده بود.بار اسب
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از وقتی کشتی زیبای فینی و فری در بندر بلبرین ترک 

کرده بود، را ترک گفته بود، زمان خیلی زیادی 

سواری کرده بود. انگار کشتی و بندر مستقیم از اسب

 م با محتوای دزد دریایی بیرون آمده بود.دل یک فیل

 

رفتند، همراه کورا و قرار بود تا وقتی از این شهر می

زد سواری کند، توی حومه شهر که هوا در آن برق می

 چهارنعل برود و وانمود که تور است.

 

 زد.لعنتی مثل اکلیل برق می

 

 محشر بود.

 

دلش برای فرانکا تنگ شده بود. دلش برای نگاه 

ردن به او تنگ شده بود ولی بیشتر دلش برای ک

اش تنگ شده بود. دلش برای این تنگ کارهای بامزه
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توانست چقدر شیرین باشد و چطور به شده بود که می

داد کرد. آن طور که اعتمادش را نشان میاو اعتماد می

کس مثل او اعتماد دانست فرانکا به هیچکه میو این

داد. البته شاید به ه او میکرد و این چه حسی بنمی

قدر اعتماد جوزت و شاید به آنتونی درگذشته هم همین

 کرد.داشت ولی نوک به این موضوع فکر نمی

 

ولی بدجور مطمئن بود که فرانکا این تصمیم را گرفته 

 بود.

 

شد که چه چیزی را از دست وگرنه نوک متوجه نمی

 داد.می

 

را از دست ولی حاال به شدت مطمئن بود که او 

 دهد.نمی

 

 مجبور بود.
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 آورد.ولی در نهایت او را به دست می

 

*** 
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 فرانکا

 دو ماه و نیم بعد

 

 عسلیسالم لب
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شد. نوک زدم. واقعاً نباید نیشم باز مینباید لبخند می

هایش هم همین درست شدنی نبود. حتی توی نامه

 اخالقش را داشت.

 

 حال باز هم لبخند زدم.با این

 

افتم که فری و فینی برگشتن دیگه دارم به این فکر می

م جا و نامهرسیدن اونالنوین. چون مدتی پیش باید می

 رسوندن.رو به دستت می

 

 رسیدند.در این مورد حق داشت. واقعاً باید دیگر می

 

خواست همراه من بمونه ولی فینی باز هم دلش می

نی رو به خونه ببره. چون بار فینی خواست فیفری می

خواست همسرش نزدیک تر شده و فری میهم سنگین

شه گفت که دکتری باشه که بهش اعتماد داره. نمی

فینی هم نگران چنین چیزی بود. اون افکارش دقیقاً 

کنیم. توی طوریه که ما توی دنیامون فکر میهمون
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شون انها تا وقتی که رسماً زایمدنیای ما بیشتر زن

 رن...شروع نشه سر کار می

 

 چقدر عجیب!

 

 و خطرناک!

 

...و فری و فینی حسابی سر این ماجرا دعوا کردن. 

که فینی قبول کرد فری پیروز شد. البته نه به خاطر این

شه. نه، که با پیش رفتن بارداری یه زن ناتوان می

طور نیست. ولی فری یه رفیق خوب و چون این

شن حسابی ی خوب وقتی نگران میست. و رفقاگنده

شن. فینی هم کنن و زورگو و عصبانی میپافشاری می

شناسدش که بدونه قدر باهاش زندگی کرده و میاون

نشینی کنه. در نتیجه من رو به آشیل، کی باید عقب

ی آپولو سپرد. اگر ندیده باشیش هم با وجود عموزاده

هم نسبت  ها اکثراً به همین شکل باکه خانداناین

 ایه.تونی حدس بزنی چطور رابطهدارن، می
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وال گشت و آشیل یکی از افراد لو هم هست. توی هاک

 گذار کردیم و حاال توی فلوریدیا هستیم.

 

بذار راستش رو بگم. خیلی هم طرفدار جنوب النوین 

ی نیستم. یه سرما و آب و هوایی داره که به شیوه

واقعاً قشنگه. ولی دلگیر هم هست. االن خودش 

متوجه شدم که اون بالدور روانی چرا از تقسیم کشور 

زد. ولی خب این رضایت نداشت و چک و چونه می

ی خوبی برای عوضی بودن نیست، اما درکش بهانه

 کنم.می

 

وال بدجوری نیاز نیست بهت بگم که بلبرین و هاوک

ای خودم وجود های زیادی توی دنیقشنگن. زیبایی
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شم که بینی، مطمئن میها رو میداره و تو اون

 شون.ببینی

 

جا خیلی پاکه، مثل ولی اصالً مثل این نیستن. این

رسه و این واقعیت حتی جادوئه.  واقعی به نظر نمی

 چیز زیباتر هم به نظر برسه.شه همهباعث می

 

شه به این فکر کنم که صد سال طور باعث میهمین

سال پیش یا هزار سال پیش دنیای خودم  دویستپیش، 

جا بوده؟ یعنی خودمون بهش چه شکلی بوده. مثل این

 دونی تبدیلش کردیم؟گند زدیم و به آشغال

 

چیز مزخرف بینی چقدر همهاگه کار خودمون باشه می

 شده.

 

که هنوز هم داریم به این کارمون ادامه بدتر این

 دیم.می
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 کنم.بازش نمیدیگه خیلی موضوع رو 

 

ولی حرفم اینه که به جز النوین، فلوریدیا جای مورد 

 عالقمه.

 

 وای خدا.

 

 نظر بود!او هم با من هم

 

وال رو داره ولی جادو و زیبایی بلبرین و هاوک

حسابی هم دلرباست. غذاهاش محشرن. شرابش هم 

 خیلی بهتره.
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 کامالً حق داشت!

 

ای دارن ولی رودررو چندان ار دوستانهمردمش رفت

هم خوب نیستن. برای همین ممکنه وقتی دارم توی 

کنم، به مشکل وال دور دور میبلبرین و هاوک

ها با کنجکاوی بربخورم. چون شبیه تور هستم، بعضی

کنن ولی بیشتر مردم هم کالً اهمیت زیادی نگاهم می

فتارشون دن. باید اعتراف کنم که با این ربهم نمی

چیزها دونم تور چطوری با اینشه. نمیخیالم راحت می

 خردکنه!کنار میاد! اعصاب

 

لهن و سرسی هم خیلی وقته که رفتن. چون لهن هم 

خواست وقتی به زایمان  سرسی نزدیک مثل فری می

شون در کورواهن باشه. ازم شدن، اون توی خونهمی

هایی عریفدعوت کردن که به دیدنشون برم و با اون ت

 ها کردن، دوست دارم برم.که اون
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جا خیلی برام سخته. تازه داریم به اما رفتن از این

افتیم تا مدتی مهمون آپولو و مدی سمت بنیس راه می

کم باشیم. متوجه شدم که زمان کمی برام مونده. دست

سه ماه گذشته و رفتن به هر جایی که بخوام کلی زمان 

شه. دوست دارم تا جایی که بره. ببینیم چی میمی

ممکنه جاهای بیشتری رو ببینم ولی اگه بنیس نصف 

جا بمونم فلوریدیا دیدنی باشه قصد دارم مدتی رو اون

و غذاهای خوشمزه بخورم و گشت و گذار کنم. پس 

شاید بتونیم از والنتین بخوایم که یه زمانی ما رو به 

ر یا شه که وقتی دختکورواک بفرسته. خیلی خوب می

پسر جدید سرسی و لهن به دنیا اومد، به دیدنشون 

 بریم.

 

 شد.بازه هم حق با او بود. خیلی خوب می
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کند تا ما با والنتین صحبت می»و خوشم آمد که گفت 

 «ما.»چون گفته بود: « را بفرستد.

 

که از این حرفش خوشم آمده بود ولی هرچند با این

 حرفش فکر کردم.بیشتر به 

 

 برای نوک چه معنایی داشت؟« ما»این 

 

 از آن مهمتر برای خود من چه معنایی داشت؟

 

ها باعث شد حس عجیب پرپر زدن قلبم توی این سؤال

کرد به زمان وحشتی که به دلم سنگینی میسینه و هم

 من دست بدهد.

 

ی ها را کنار گذاشتم و دوباره روی نامههر دوی این

 کز کردم.نوک تمر
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د بکنم اینه که مطمئن بشم والنتین ای که بایکار دیگه

تا جعبه شرابی که سر راه از وینیارد خریدم رو هم پنج

برامون بیاره. باهاش در این مورد صحبت کن، باشه؟ 

طور که من و رفقا و عزیز دلم محض اطالعت این

ریم احتماالً تا زمانی که این نامه به داریم پیش می

 تا.م شده پونزدهبرسه، پنج تا جعبه دستت

 

این یعنی من توی دنیای جدید هم شراب فلوریدیایی 

 داشتم.

 

و نوک را هم داشتم که آن را با هم بنوشیم. چون اصالً 

کرد که او شرابش را با من حتی به ذهنم هم خطور نمی

 سهیم نشود.

 

 عالی بود.

 

م که خب، چیز زیادی برای گفتن ندارم. خوشحالخیلی

راهه و ت رو خوندم و فهمیدم که اوضاعت روبهنامه
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چی راضی  هستی. منتظر روزی هستم که از همه

کنم زمان دل. هم زمان هم حس میدوباره ببینمت جون

کنم که  داره کش کنه و هم حس میداره پرواز می

افته رو میاد. خیلی دوست دارم اتفاقاتی که برات می

ز زبون خودت بشنوم صبر و که ابدونم و برای این

 قرار ندارم.
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رسیم. البته اگه حاال باید برم. دو روزه به بنیس می

م رو بذارم،  فردا ماتحتم رو به تخت برسونم و کپه

تونم سوار اون اسب لعنتی بشم و سواری رو تحمل می

کنم. آشیل اصالً این همه سواری کردن توی دشت و 

کم این مدت ماتحتم به ین خیالش نیست. دستدمن ع

سواری عادت کرده و دیگه آخر روز خیلی درد اسب

طور. وقتی از این دنیا برم گیره. کل بدنم هم همیننمی
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شه ولی مطمئنم که از دیدن خیلی دلم براش تنگ می

 شم.یه ماشین بدجور خر ذوق می

 

ی نوک را های نامهنیشخندی زدم و آخرین خط

 ندم.خوا

 

کنم. هنوزم دلتنگتم. جا تموم میپس نامه رو همین

 کنه فرانی.ت خیلی خوشحالم میدیدن دوباره

 

شون ت و جوزت باش. به همهمراقب خودت، خانواده

 از طرف من سالم برسون.

 دل.تو، من و یه برش پیتزا جون

 

 زودی.به

 

 با کلی عشق و عالقه

 نوک
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 او، من و یک برش پیتزا.

 

 دی.زوبه

 

خیلی زود. بریکیتا حسابی سنگین شده بود. حتی با 

های مختلف های زیادی که در اندازهوجود لباس

 داشت، باز هم کمد لباسش مبهوت شده بود.

 

ی دختر کردم انتظاری که برای آمدن برادرزادهحس می

رسید. کشیدم خیلی زود به پایان مییا پسر جدیدم می

شد، ی اگر پسر هم میامیدوار بودم دختر باشد ول

 شدم.دلسرد نمی

 

 بله.

 

 زودی.به
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 نوک.

 

 من.

 

 و پیتزا.

*** 

 یک ماه بعد.

 

کرد و غرید، ناله میریخت، میوقتی بریکیتا عرق می

به شکلی که ابداً شبیه به رفتار یک بانو نبود، 

سابید، قابله در قسمت هایش را با صدا به هم میدندان

در آن لحظه افتخار پایینی تخت نشسته بود. 

برانگیزی نصیبم شده بود. چون بریکیتا از من شک

درخواست کرده بود که در زمان زایمان کنارش باشم 

 و دستش را بگیرم.
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 شب#روح_نیمه

 357#پارت_

 

ترسیدم دستم بشکند چون بریکیتا شدیداً داشت می

کرد ولی انگار قدرتش برای این کار تالشش را می

 د.ای کافی نبوذره

 

اند چون قابله پشت هم از ترسو این موضوع من را می

هایش هم داشت خواست زور بدهد و التماساو می

گرد. زن برادرم، ضرورت بیشتری به خود می

هایش و تمام رختخوابش خیس عرق موهایش، لباس

شده بود. صورتش اول از درد سرِخ سرخ بود و حاال 

درد هم از  انگار از درد رنگ و رویش پریده بود.

چشمانش پرکشیده بود و جایش را ناهوشیاری گرفته 

 بود.
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هیلده، خواهر بریکتا که از دو هفته پیش آمده و 

ها را کنار ما مانده بود، با صدای آرامی تک لحظهتک

 «نباید بیهوش بشه.»گفت: 

 

از آن سمت تخت نگاهش کردم. او هم دقیقاً در همین 

ده بود و دست موقعیت من قرار داشت، قوز کر

خواهرش را نگه داشته بود. صورتش که در این چند 

کننده داشت، ساعت گذشته حالتی خوشحال و تشویق

 حاال مضطرب و در مرز وحشت کردن بود. 

 

به بریکیتا نگاه کردم و دیدم که نه تنها چشمانش 

حالت ناهوشیاری به خود گرفته بود که حاال سرش هم 

 د.خورهایش تاب میروی شانه

 

حاال اضطرابش « باید زور بزنه.»قابله با اصرار گفت: 

 از بین رفته بود.

 

 زد.دیگر این ترس بود که در صدایش موج می
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های من هم موج برداشته و همین ترس حاال توی رگ

 بود.

 

تونم حسش بچه داره دنیا میاد. می»قابله ادامه داد: 

نه. اگه کنم. االن باید یه زور خیلی محکم و اساسی بز

 «بتونم پسره رو بگیرم...

 

 شب#روح_نیمه

 358#پارت_

 

 «دختره.»ناخواسته به او تشر رفتم: 

 

 خواست.زن داداشم دختر می

 

برادرم برایش مهم نبود ولی بریکیتا کامالً مطمئنم 

خواست که بتواند کرده بود که دلش یه دختربچه می
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های قشنگ تنش کند. آن وقت کریستین هم لباس

توانست به تیموفی یاد بدهد که عاشقش باشد و از می

 او محافظت کند.

 

دانستم بچه دختر بود یا نه. پیشگو نبودم، سعی نمی

کرده بودم ولی شکست خورده بودم. والنتین هم 

 پیشگو نبود.

 

 ولی امیدوار بودم دختر باشد.

 

حاال هرچی که هست. »قابله در جواب به من تشر زد: 

زنه. اگه االن مادر رو از دست بدیم، یه کاری کن زور ب

 «یعنی هر دوتاشون رو از دست دادیم.

 

دیدم که زن « افته.این اتفاق نمی»با خشم گفتم: 

دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید، ولی از او رو 

تر آن چه که بریکیتا دستم را برگرداندم و خیلی محکم
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و فشرده بود، دستش را فشار دادم. به سمتش خم شدم 

 «بیدار شو!»دستور دادم: 

 

 هایش پرپر زدند و سرش روی گردن وا رفت.پلک

 

دستش را چنان محکم کشیدم که کمرش از روی تخت 

ولی بریکیتا روی « فرانکا!»بلند شد. هیلده جیغ زد: 

 من تمرکز کرد.

 

 «به من نگاه کن و زور بده.»دستور دادم: 

 

 «م فرانکا.خیلی خسته»نجوا کرد: 

 

که مطمئنم که پنج سال تموم به خاطر این»ادم: جواب د

ی عوضی بودم از دستم خسته شده بودی ولی یه هرزه

 «وقت اجازه ندادی شکستت بدم.هیچ
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 نگاهم کرد و پلک زد.

 

 شب#روح_نیمه

 359#پارت_

 

 «دیگه... جون... ندارم...»

 

ی غافلگیر دوباره کشیدمش، شنیدم که هیلده ناله

ی دلخواهم را ی این حرکتم نتیجهای سر داد ولشده

اش را از دست داد. بریکیتایی که داشت هوشیاری

 داد، دوباره تمرکز کرد.می

 

 صورتم را به او نزدیک کردم.

 

دم االن ترکمون کنی. نه زور بده خواهر. اجازه نمی»

وقت. امروز برای برادرم یه مایه االن. نه هیچ

خودت هم خوشحالی دیگه به دنیا میاری. برای 
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طور. برای من هم به دنیاش میاری. و من هر همین

خوام گیر میارم. برایم یه چیز کوفتی که می

ی دختر محشر به دنیا میاری. حاال... زور برادرزاده

 «بده.

 

 «تو... خیلی... حریصی.»بریکیتا به زور گفت: 

 

من یه درکارم. حاال دوست دارم باهات »جواب دادم: 

 «ولی قبلش اگه لطف کنی...گپ بزنم خواهر. 

 

که بتوانم هنوز حرفم تمام نشده بود، یعنی قبل از این

حرفم را تمام کنم، دستش رسماً دستم را له کرد، 

هایش را برهنه کرد و به هم فشرد و خون به دندان

 صورتش دوید. خم شد و غرید.

 

 «بینم!سر بچه رو می»قابله فریاد زد: 
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 خدایان را شکر!

 

مت نگاه کردم و همین را دیدم. سر بچه پر از به آن س

 موهای سیاه کریستین بود.

 

دختره موهاش »دوباره برگشتم سمت بریکیتا و گفتم: 

هایش برق زد. دیدم که چشم« به کریستین رفته.

 «ادامه بده دختر قشنگم.»

 

 سر تکان داد و بیشتر زور داد. 

 

وارد  دیدم که بچه بیشتر و بیشترگشتم و میهی برمی

های هیلده هم همراه من شد. حاال تشویقاین دنیا می

رسید، سرانجام با فریادی زجر کشیده که به گوش می

شنید به وحشت مطمئن بودم اگر برادرم آن را می

افتاد، بقیة بچه هم پا به این دنیا گذاشت. آخرین می

باری که چک کرده بودم، کریستین داشت جلوی در 

 زد.خواب قدم میاتاق
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 شب#روح_نیمه

 360#پارت_

 

 «پسره!»زده و با صدای آرامی گفت: قابله هیجان

 

 ها وا رفت.بریکیتا روی بالشت

 

نفسی عمیق کشیدم و بعد آن را به بیرون دمیدم. روی 

تخت نشستم. هنوز هم دستش را نگه داشته بودم ولی 

هیلده دست دیگر او را رها کرد و دوید تا حوله و پتو 

کرد و هق میخندید و هم هقهمزمان هم می بیاورد.

 «چقدر خوشگله، چقدر خوشگله.»تندتند می گفت: 

 

تمام این مدت هم بریکیتا به اتفاقات آخر تخت خیره 

هایش نشسته بود. ای روی لبشده و لبخند خسته
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چنان رضایت عمیقی روی صورتش نشسته بود که 

 ده بود.اش را هم تحت شعاع قرار داحالیخستگی و بی

 

کمی زمان برد ولی سرانجام سنگینی نگاهم را 

 احساس کرد و نگاهش را به من دوخت.

 

هایم وقتی نگاهم کرد، حس کردم اشک توی چشم

 جوشید.

 

طور که به نظر یه پسر، این»ام را باال کشیدم. بینی

 «میاد انگار قراره باز هم پسر بزایی.

 

هایش به ماش اتاق را پر کرد، چشوقتی صدای خنده

 خاطر این حرفم درشت شده بود.

 

اش را که به سمتش خم بشوم و پیشانیپیش از این

ببوسم، لبخندی به رویش زدم. دستش را رها کردم، از 
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جا بلند شدم و به سمت در رفتم تا خبر به دنیا آمدن 

 پسر جدیدش را به برادرم بدهم.

*** 

 نوک

 

 عزیزم.

 

 نوک توی تختش غلت زد.

 

 جا هستی؟نوک اون

 

هایش ناگهان باز شدند و صاف سر جای خود چشم

نشست. به دور و بر اتاقی نگاه کرد که اسباب و 

ی چندانی نداشت. البته به جز تخت. ولی با وجود اثاثیه

اش که نورش به کاری شدهو آن قاب فلزی کنده آینه

 تابید، خیلی اتاق قشنگی بود.دیوار می
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 شب#روح_نیمه

 361#پارت_

 

تابید و او ی باز به داخل مینور ماه از پنجره

 چیزی ندید.هیچ

 

 نوک؟

 

 لعنتی، این که صدای فرانکا بود.

 

 «فرانی؟»رو به اتاق خالی صدا زد: 

 

 جایی.پس اون

 

آمد، از توی دانست صدای فرانکا از کجا مینمی

 شد.ذهنش بود یا از در هوای اتاق پخش می
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 ود.ولی اصالً برایش مهم نب

 

 توانست صدایش را بشنود.خیلی عالی بود که می

 

 «بینم که چندتا ترفند یاد گرفتی.می»گفت: 

 

داد، پر از خنده بود. اگه صدای فرانکا وقتی جواب می

کرد، االن کنار تختت ایستاده جادوی زیادی صرف نمی

 بودم.

 

 کننده نبود.چنین چیزی اصالً برایش ناراحت

 

د. معشوق فرانکا دیگر کامالً رفته چندین ماه گذشته بو

زد. پدر بود و او آن طور در غم مرگش دست و پا نمی

و مادرش هم نتوانسته بودند از جایی که در آن بودند، 

راه فراری پیدا کنند. فرانکا هم برای این موضوع 
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های روحش هم اصالً ناراحت نبود که این یعنی زخم

 شفا یافته بود.اش از شالق پدرش های جسمیمثل زخم

 

 گذشت.شان میکردنمدتی بود که از با هم صحبت

 

رو ماند تا با هم روبههرچند اگر خودش بود، منتظر می

که فرانکا یک جای دیگر باشد و فقط بشوند نه این

صدایش توی ذهنش پخش بشود، یا هر اتفاق دیگری 

 افتاد.که داشت می

 

 گیرم اومد.ی پسر جدید فرانکا گفت: یه برادرزاده

 

هایش کشید و دستحینی که دوباره روی تخت دراز می

چه عالی عزیزم. »گذاشت، گفت: را زیر سرش می

 «محشره.

 

 فرانکا موافقت کرد: آره.
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 شب#روح_نیمه
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 «همه خوبن؟»پرسید: 

 

جیغو و درشته. خیلی سنگینه. بله. بچه سالمت، جیغ

اون موفق شد. خیلی  بدجور بریکیتا رو اذیت کرد. ولی

شه. یه سر هم قد بلنده. اون هم مثل پدرش قدبلند می

های دست و پاش هم ی انگشتپر از مو داره و همه

ست ولی کلی سر جاهاشون هستن. بریکیتا خیلی خسته

آدم دور و برش هستن که به بچه رسیدگی کنن تا اون 

بتونه استراحت کنه. تقریباً مجبور شدم جوزت رو 

کنم تا برای مدتی فراموش کنه که یه نوزاد این جادو 

 دور و بر داریم. رسماٌ عاشق شده.

 

نوک به خود فرانکا و زمان زیادی که با تیم 

 گذراند، فکر کرد.می
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ولی مطمئنم که تو خیلی خوشت »با شیطنت گفت: 

 «نیومده.

 

 اسمش رو گذاشتن فرانتز.

 

شنید، باز که فقط صدایش را از راه دور میحتی با این

توانست بغضی که صدایش را خشدار کرده بود، هم می

 بشنود.

 

 «جون دل.»زمزمه کرد: 

 

ای به فرانکا وقت داد تا حرف دیگری نزد، چند لحظه

خودش را جمع و جور کند. چون این زن فرانکا بود. 

 شکست.او در هم نمی
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ای طول کشید ولی سرانجام فرانکا با لحنی چند لحظه

ت: خیلی جذابه. این از همان کارهای مغرور گف

مزخرفی بود که فرانکا همیشه برای پنهان کردن 

 داد.احساساتی شدن انجام می

 

 «ن.عسلی. بامزهنوزادها جذاب نیستن لب»

 

 گی من بامزه هستم.فکر کردم داری می

 

 «ها یه جور دیگه بامزه هستن.هستی. ولی بچه»

 

 زنی.صدا می خب خودت همیشه من رو مثل نوزادها

 

 شب#روح_نیمه

 363#پارت_
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 خندید.

 

ای دارین. های هوشمندانهتون بخشتوی زبان محلی

هاییش هم اصالً با عقل جور در نمیاد. فرانکا یه بخش

ای که حرفش را به پایان برساند، لحظهپیش از این

ای که برای آشنایی مکث کرد. و حاال بعد یه هفته

کنم و توی این جدیدم صرف میی بیشتر با برادرزاده

تونم خودم بیام و شه، میمدت حال بریکیتا هم بهتر می

 بهتر زبانت رو یاد بگیرم.

 

 «تونی.آره می»موافقت کرد: 

 

 تو...

 

منتظر ماند تا فرانکا حرفش را به پایان برساند ولی او 

 این کار را نکرد.
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روی پهلو غلت زد و دو دستش بالشتی را بغل کرد و 

 ن را به سمت خودش کشید.آ

 

 انگار یک زن بود.

 

 جا بود.انگار فرانکا آن

 

گفتند زمان تمام که میلعنتی، امیدوار بود این

 برد، درست باشد.ها را از بین میناراحتی

 

ماند تا فرانکا اگر هم حقیقت نداشت، باز هم منتظر می

 کرد تا حالش خوب شود.خوب بشود. کمکش می

 

 ماند.جا پیشش میشده بود هم همانولی اگر خوب 

 

م جون دل. کورواک هر وقت آماده بودی، منم پایه»

خیلی بدوی، خیلی مشتاقم که برم و حسابی توش 
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گشت و گذار کنم. جالبه. ولی خب، بازم درب و 

دونم که سرسی خیلی عاشق لهنه چون اگه داغونه. می

همه  کرد، نه اینجا زندگی میطوری ایننبود، نه این

برد. همچین از زندگی کردن توی این دنیا لذت می

 «جا زندگی کرده.راحته که انگار کل عمرش این

 

دوست دارم من هم فرصت این رو داشته باشم که یه 

 روزی اون رو توی موقعیتی که توش راحته ببینم.

 

 شب#روح_نیمه

 364#پارت_

 

نتین بینیم. خب، اول از همه این بار که والباالخره می»

ی رفتن هستیم. ازش رو دیدی بهش خبر بده که آماده

بخواه با من در ارتباط باشه تا بدونم کی قراره بریم. 

من هم مشکلی با رفتن ندارم ولی به این معنی نیست 

که بتونم با کسی خداحافظی کنم، دلم که قبل از این

 «بخواد یهو دود سبز دورم رو بگیره و غیب بشم.
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 ه قبلش بهت اطالع بده.شم کمطمئن می

 

 «ممنونم فرانی.»

 

خوام قبل جا دیگه دیروقته و میخب دیگه باید برم، این

که بخوام، یه بار دیگه به بریکیتا و کریستین از این

 سر بزنم.

 

درسته عزیز دلم. خیلی خوشحال شدم که سر از »

 «هوشیاریم در آوردی و خبرهای خوب بهم دادی.

 

های دهر گفت: من که توی عالمهفرانکا با لحنی مثل 

هوشیاریت نیستم، االن دارم توی سطح اختری باهات 

کنم. بدون بدنم پیشت اومدم. فقط صدام رو صحبت می

به جایی که هستی منتقل کردم. هوشیاریم همراهته و 
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خودم االن توی خلسه فرو رفتم. ولی من هوشیاری تو 

 رو در اختیار ندارم.

 

حرفات حاال هرچی که بودن، دونی، این می»گفت: 

 «ای با عقل جور در نمیان.ذره

 

تر برات توضیح خوریم مفصلوقتی داریم پیتزا می

 دم.می

 

 کرد.ایول... این کار را می

 

 «بینمت.درسته. برو بخواب جون دل. به زودی می»

 

 بله نوک. به زودی. خوب بخوابی.

 

 «طور فرانی. تا بعد.تو هم همین»
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 .. اوم... تا بعد.اوه... خب.

 

نوک نیشخندی زد و وقتی که فرانکا ارتباط را قطع 

 کرد، این کارش را حس کرد.

 

 کریستین اسم پسرش را گذاشته بود فرانتز.

 

آمد، ولی حاال نوک قبالً هم از این یارو خوشش می

 دیگر بیشتر دوستش داشت.

 

 یک هفته یا یک چیزی در همین حدود بعد...

 

 گشت.ه برمیسرانجام به خان

 

 برد.و فرانی را هم همراه خودش می
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 شب#روح_نیمه

 365#پارت_

 

 فصل سیزدهم

 آمدیبه خانه خوش

 

 فرانکا

 

 «هات رو ببین!خدایان! لباس»

 

از جلوی پنجره برگشتم. روی مچ پایم چرخیدم و 

 چیزی نمانده بود که بیفتم روی زمین.
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را آوری به سختی جلوی افتادن چنین کار خجالت

گرفتم. ایستادم، تندتند پلک زدم و به جوزت که همین 

 حاال تازه از در به داخل دویده بود، نگاه کردم.

 

او مثل من برای انتقال به دنیای جدید لباس نپوشیده 

 بود. 

 

 نه. والنتین برای او لباسی کامالً متفاوت آورده بود.

 

او هم مثل نوک شلوار پوشیده بود. نوک گفته بود که 

اش هم گویند. لباس باالتنهه این شلوارها جین میب

حال بسیار اندک بود. کفشی هم که به پا مجلل و درعین

 داشت...

 

 با دیدنش سر تکان دادم.
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دانستم چطور ساخته ناپذیر بودند. حتی نمیتوصیف

شده بودند. یک کفی خیلی شیک داشت و در محل 

ه کفش اتصال انگشت اول و دومش هم دو بند داشت ک

 ی پایش هم معلوم بود.داشت و بقیهرا نگه می

 

 همین.

 

والنتین خرامان پشت سر جوزت داخل آمد و گفت: 

گن دمپایی انگشتی. انگار خیلی... بهش بهش می»

 «میان.

 

ها باال و جوزت یک قدم دورتر ایستاد. روی دمپایی

خیلی راحتن. ولی حس عجیبی »پایین پرید و گفت: 

رفتم که یکیشون از پام در اومد و اه میدارن. داشتم ر

پرت شد ته راهرو. باید انگشتام رو جمع کنم تا بتونم 

 «توی پام نگهشون دارم.

 

 طور.که این
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هایش عجیب بودند، ولی باز حاال هرچقدر هم که کفش

های یک زن خیلی بهتر هایش به عنوان لباسهم لباس

یدن جوزت که به دهای من بود. پیش از ایناز لباس

برویم والنتین به زحمت به من یاد داده بود که صورتم 

را به انواع برس و مداد و چیزهای عجیب دیگری 

باید در آینده خودت تجربه کنی »رنگ کنم و گفته بود: 

برمت و یاد بگیری و وقتی به دنیای من رفتیم، می

 «های این کار رو یادت بده.پیش یه هنرمند تا تکنیک

 

 شبه#روح_نیم

 366#پارت_

 

آرایش یا »گفت: همان کاری که والنتین بهش می

 را انجام دادم.« خودآرایی عزیز دلم.

 

که مدتی زمان برد و خودم هم کامالً توی این کار بااین

مبتدی نبودم، ولی نه تنها از نتیجه که از کیفیت 
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موادی که والنتین تهیه کرده و با خود آورده بود، 

ها توی دنیای خودم هم خیلیحیرت کرده بودم. 

هایشان را با سرخاب یا همان رنگ لب، پودر صورت

هایشان و هایشان. سرمه توی پلکبرای پشت چشم

کردند. این اتفاق در هایی برای ابروها آرایش میمداد

افتاد ولی خب توی فلوریدیا این جای این دنیا میهمه

هم  تر بودند و لوازمشها همیشه غلیظآمیزیرنگ

 تر از این بود.خیلی ابتدایی

 

زیر مخصوص آن بعد از این کار، والنتین چندتا لباس

دنیا به من داد. که خیلی هم از آن خوشم آمد. پارچه 

های فلزی جالبی هم خیلی خوبی داشتند و سگک

داشت. بعد هم از اتاق بیرون رفت تا به دیدن جوزت 

من برود و فرصتی هم برای عوض کردن لباس به 

ای که روی بدهد. به دستش هم تکانی داد و به جعبه

ها هم اون»یک صندلی قرار داشت اشاره کرد و گفت: 

 «هات هستن جادوگر کوچولو.کفش
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هایی که به من داده بود را بررسی کردم. متوجه لباس

شدم که فقط باید مثل یک کت آن را بپوشم. جلویش هم 

خبری از دکمه یا شد ولی بند داشت و با آن بسته می

 سگک نبود. فقط یک کمربند با سگکی فلزی داشت.

 

 شب#روح_نیمه

 367#پارت_

 

توانستم بگویم که پارچه بسیار لطیف بود و می

کیفیتش عالی بود. رنگش هم برنزی کدر بود. رنگی 

رسید که تا حاال هرگز نپوشیده بودم، ولی به نظر می

دهد. دیگر یکه رنگ زیتونی پوستم را بیشتر نشان م

هایم بیشتر شد رنگ موها و چشمکه باعث میبه این

 کنم.ای نمیمشخص شود هم اشاره

 

 ها خیلی خوب بودند.ی اینهمه
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های ی لباس این بود که لبهکنندهتنها بخش نگران

پایین لباس هماهنگ و صاف نبودند. پایین دامن یک 

ود. سمت لباس مثل پیراهن از آن یکی سمتش بلندتر ب

که خیلی هنرمندانه و  دلپذیر هم بود. ولی باز هم یک 

رسید در ساختار لباس جوری بود که انگار به نظر می

 یک اشتباهی رخ داده.

 

توانستم به این مسئله کنار بیایم. چون البته من می

دانستند که کافی بود یک چیزی به نظرم هنری همه می

چیز همهوقت دیگر این هنری بودنش از باشد، آن

 شد.مهمتر می

 

ی لباس محل قرارگیری کنندهدر واقع موضوع نگران

 ی دامن بود که روی رانم قرار داشت.لبه

 

 بله.

 

 رانم.
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 از رانم به پایین کل پاهایم معلوم بود.

 

 لخت.

 

حیا باشم. ممکن بود گاهی اوقات ممکن بود بی

روی کرده باشم که واقعاً هم کرده بودم تا یک زیاده

هایی بگیرم. ولی چندین ماه بود که در سری واکنش

جامعه حضور نداشتم ولی مطمئن بودم که آن بخش 

 کرد.وقت تغییر نمیوجودم هیچ

 

 اما این لباس دیگر به شدت عجیب و غریب بود.

 

در واقع احتمال خیلی زیادی وجود داشت که وقتی 

ی لباس رفتم ناگهان بادی بوزد و لبهداشتم راه می

 چیز را به نمایش بگذارد.ار برود و همهکن
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 شب#روح_نیمه

 368#پارت_

 

حیا باشد ولی دیگر نه تا مطمئناً یک زن باید کمی بی

 این حد.

 

توانست خیلی با دنیای ما و این مسائل در آن دنیا نمی

فرق داشته باشد. اگر داشت، نوک و والنتین حتماً به 

 گفتند.من می

 

هایم را پنهان کنم. ودم که جذابیتکه زنی نبحتی با این

ی بسته و آستین بلند چیزی نبود که برای همین یقه

بپوشم. با اضافه کردم تزئینات به لباسم هم هیچ 

مشکلی نداشتم. برای همین کمربندی که انگار از 

 طالی براق ساخته شده بود را خیلی دوست داشتم.
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کس یچام را به هوقت به عمرم پاهای برهنهولی هیچ

 هایم نشان نداده بودم.به جز معشوق

 

 بحث کفش هم که جدا بود.

 

های جوزت بود. ساختار ها شبیه به کفشحس کفش

تر، سه بند باریک تشکیل کفش من هم از چند یا دقیق

هایم بود، یک طورهایی شد. بندی که روی انگشتمی

ضخیم بود. دوتای دیگر هم از دو طرف پاشنه شروع 

شد و خیلی زیبا و ظریف به دور مچم می شدند ومی

 بود.

 

بندهای کفشم هم طالیی و براق بودند و زیبایی خیلی 

 انگیزی داشتند.دل

 

ولی پاشنه از یک میخ طالیی در قسمت پشتی تشکیل 

کم ده شده بود. برای نگاه کردن زیبا بود ولی دست
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شد روی نوک متر بلندی داشت و باعث میسانتی

 ستم.انگشتانم بای

 

 ها تقریباً غیرممکن بود.دیگر نگویم که راه رفتن با آن

 

 پاشنه»ی بارزی از آن ها نمونههرچند این کفش

هایی بود که چندین ماه پیش نوک در موردشان «میخی

 صحبت کرده بود.

 

 داد.در واقع به معنای واقعی کلمه آن را توضیح می

 

 شب#روح_نیمه

 369#پارت_

 

م را با صدای بلند جیغ کشید: جوزت فکرهای خود

و مقدار زیادی « ری؟ها راه میچطوری با اون کفش»

 کردم را نشان داد.از اضطرابی که خودم حس می
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 «با دقت زیاد.»جواب دادم: 

 

هایم خیره شده بود، جوزت که هنوز هم به کفش

تونم تصور کنم. هرچند، خیلی می»زیرلب گفت: 

های صور کنم که زنتونم تخوشگل هستن. ولی نمی

ها راه برن. احتماالً به جاش اون دنیا خیلی با این کفش

شینن و با تحسین نگاهش پوشنش، میوقتی می

 «کنی؟کنن. این طور فکر نمیمی

 

کردم که برای رسیدن به ولی من داشتم به این فکر می

ها راه رفت. خیلی هم ای، باید با این کفشهر صندلی

ها را همان لحظه از پا در کفشخواست آن دلم می

پوشید بیاورم. به نظرم هر زنی که چنین کفشی می

هنگام نیاز به حرکت و راه رفتن کالً شانس و بخت و 

 کردند.اقبال رهایش می
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بهم بگو که تمرین کردی، فرانکا. به »والنتین گفت: 

زودی باید بریم. نوک االن توی محل قرارتون حاضر 

 «و منتظره.

 

ن حرفش بدنم تکانی خورد، چون قلبم طوری با ای

ام را بدرد و محکم کوبیده بود که ترسیدم نکنه سینه

 بیرون بپرد.

 

قدمی برداشتم و بعد هم « تمرین کردم.»جواب دادم: 

 قدم دیگری جلو رفتم تا نشانش بدهم.

 

کم داشتم به در حالت ایستاده تعادل خوبی داشتم و کم

 کردم.کفش عادت می

 

یک راه رفتن طبیعی نیاز به تمرین و زمان برای 

بیشتری داشتم. زمانی خیلی بیشتر از آن چیزی که 

 حاال در اختیارم بود.
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 شب#روح_نیمه

 370#پارت_

 

 کشید.شاید چندین روز طول می

 

 یا چندین هفته.

 

دادم کفشی بپوشم که به آن عادت هرچند ترجیح می

 دلم ی اعال. اصالً پاشنههای بیداشتم؛ کفش

 ها بپوشم.خواست از این کفشنمی

 

که باید خیلی وقت پیش برای خودم و تر ایندرست

خواستم هایی مناسب آن دنیا میو کفش هاجوزت لباس

 ها عادت کنیم.تا بتوانیم به آن

 

 االن دیگر خیلی دیر شده بود.
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خب، یکم دیگه تمرین کن، اول »والنتین دستور داد: 

 «گردم دنبال تو.بعد برمی برم وجوزت رو می

 

جوزت از من رو گرداند و سریع به سمت والنتین 

 «چی؟»برگشت. 

 

 «بخشید؟می»هایی ریز شده گفتم: با چشم

 

ی خودم جوزت رو به خونه»والنتین جواب داد: 

گردم دنبال تو تونه جاگیر بشه. بعد برمیبرم. میمی

یه ری. چون توی اون ای میچون به یه جای دیگه

 «جا بری.خواد تو به اونجای دیگه نوک فقط می

 

 خواست.نوک فقط من را می

 

 چیزی در دلم منقبض شد.
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بهت بر نخوره عشقم. ولی تو به »به جوزت گفت: 

 «دیدار مجددشون دعوت نشدی.

 

دیگر به « اصالً اشکالی نداره!»جوزت با ذوق گفت: 

رار ی ورود به دنیای موازی قکه در لحظهخاطر این

ای نگران نبود و با بود از هم جدا بشویم، ذره

 زدند، به طرفم برگشت.هایی که برق میچشم

 

سرسی میاد و جوزت رو برای »والنتین ادامه داد: 

بره. بعدش من هم کارهای خودم رو شام بیرون می

گردم کنم و باالخره برمیجا راست و ریست میاین

از داشت، من خونه. پس البته که اگه به چیزی نی

 «همون دور و بر هستم تا کمکش کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 371#پارت_
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خواستم نوکی را ببینم که خواستم نوک را ببینم. میمی

جوزت را برای دیدار مجددمان دعوت نکرده بود. 

دلتنگش بودم و برای دیدنش چندین ماه صبر کرده 

 بودم. حاال هم این انتظار به پایان رسیده بود.

 

 کردم.ی باید از جوزت هم مراقبت میول

 

کنم بهتره که من و جوزت با فکر می»به والنتین گفتم: 

کم برای مدتی. هم سفر کنیم و پیش هم بمونیم. دست

وقتی هر دو به زندگی توی دنیای جدید عادت کردیم، 

 «تونی از هم جدا بشیم و تنها زندگی کنیم.وقت میاون

 

ی تکان داد تا بر حرفی جوزت سرش را به عالمت منف

نه. نهنهنهنه»گفت صحه بگذارد و سریع گفت: که می

 «من هیچ مشکلی برام پیش نمیاد.
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والنتین دستش را با تنبلی به سمت جوزت تکان داد و 

 «دیدی، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد.»گفت: 

 

عزیز دلم، این ماجراجویی »به جوزت نگاه کردم. 

ی ما تأکید ه روی کلمهماست و من توی این جمل

کنم. این مسئولیت منه که ازت مراقبت کنم. می

جا رسیدیم، تو رو به حال که به اونتونم همیننمی

 «خودت رها کنم.

 

بانو والنتین از من مراقبت »جوزت جواب داد: 

 «کنه.می

 

ی طوره و همهدقیقاً همین»والنتین اضافه کرد: 

کامالً در این مورد  «هاش هم انجام شده.ریزیبرنامه

هایش را بلند کرد، این را مطمئن بود و وقتی دست

 فهمیدم. بدون معطلی اتاق پر از دود سبز شد.

 

 دانستم این چه معنایی داشت.می
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خواهر، باید در این مورد »قدمی به سمتش برداشتم. 

 «صحبت کنیم. جوزت مسئولیت منه و...
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با او »فم را قطع کرد و نصیحتم کرد: والنتین حر

ها تمرین کن فرانکا. پونزده دقیقه وقت داری که کفش

مطمئن بشی همین که نوکتورنو رو دیدی به شکل 

 «شی.پا نمیآوری کلهخجالت

 

این فکر بالفاصله من را خلع سالح کرد و فکرم را به 

ای طول کشید تا متوجه شدم خود مشغول کرد. لحظه

شد و من باید بالفاصله یک ت سبزتر میاتاق داش

 حرکتی بکنم.
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توانم هایم را بلند کردم. مطمئن بودم که نمیدست

جادوی والنتین را شکست بدهم ولی باید تالشم را 

 کردم... به خاطر جوزت.می

 

وقتی مه آبی در میان مه سبز رنگ شروع به پیچ و 

 «...گموالنتین، ببین چی می»تاب خوردن کرد، گفتم: 

 

 «هیچ مشکلی برام پیش نمیاد.»جوزت قول داد: 

 

 والنتین قدمی به او نزدیک شد.

 

 «والنتین...»جوزت را نادیده گرفتم. 

 

والنتین لبخندی زد که خودم آن روز برایش زیباترش 

 کرده بودم.
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کم سپس او و جوزت ناپدید شدند. دود سبز هم کم

و  ناپدید شد و دیگر چیزی به جز مه آبی رنگ

درخشان خودم باقی نماند. اصالً دلیلی نداشت که آن را 

فرا بخوانم تا جادوی سبز را شکست بدهند، چون 

 دیگر والنتین و جوزت رفته بودند.

 

 هایم را پایین انداختم و مه آبی ناپدید شد.دست

 

زمزمه کردم: « لعنتی!»با صدای خیلی بلندی گفتم: 

که در باز ننگاهم به سرعت به امید ای« لعنتی!»

 نباشد، به سمتش برگشت.

 

هایم خداحافظی قبالً با برادر، زن برادر و برادرزاده

دانستم که ی دلپذیری نبود ولی میکرده بودم. لحظه

دادند را ها و گرما و عشقی که به من میهرگز آن

 فراموش نخواهم کرد.

 

 شب#روح_نیمه
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ریستین و بریکیتا کردیم، کوقتی داشتیم خداحافظی می

پیش رویم بودند.  گفته بودند که نگران ماجراجویی

کردند ولی حاال که زمانش قبالً هر دو تشویقم می

رسیده بود، انگار منصرف شده بودند. مخصوصاً حاال 

که فهمیده بودند ارتباط برقرار کردن با هم در بین دو 

 توانست کار سختی باشد.دنیا می

 

حتماً « لعنتی!»ام ید که فریاد کشیدهشناگر کریستین می

شد. تر میآمد و از قبل هم نگراندوان میدوان

 خواستم دوباره از اول با او خداحافظی کنم.نمی

 

 یک بار کافی بود.

 

 نوک حق داشت.
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 خداحافظی کردن خیلی مزخرف بود.

 

شد که برادرم من را در یعنی چیزی بدتر از این نمی

 این لباس ببیند.

 

ی رفتن ندهد، هرچند مکن بود اصالً به من اجازهم

توانست جلوی والنتین را کنم چیزی میفکر نمی

ی بگیرد. آن زن به معنای واقعی کلمه، خودش قوه

 ی طبیعت بود.قاهره

 

دانستم که اعصابم از دست والنتین خرد بود ولی می

خواست جلوی کار درستی کرده بود. قطعاً دلم نمی

بشوم، در نتیجه دوباره محتاطانه و آرام پا نوک کله

های زیبا ولی به شدت آرام شروع کردم و با آن کفش

 ناراحت و خطرناک راه رفتم.

 

ام متوجه شدم که هرچه در کمال شرمندگی و پریشانی

ها را گذشت و من بیشتر با آن کفشزمان بیشتری می
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د گرفتنرفتم، نه تنها پاهایم بیشتر و بیشتر درد میمی

که داشت چه که دیگر کمتر و کمتر به جوزت و این

کرد و این حقیقت که من هم همراه چیزهایی تجربه می

کردم کردم. فکر میکردم، فکر میشان نمیاو تجربه

 چیز را با هم تجربه خواهیم کرد.همه

 

 شب#روح_نیمه
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گذشت، بیشتر و بیشتر به دیدار نه، هرچه بیشتر می

 کردم.ام با نوک فکر میدوباره

 

 که او من را در این لباس ببیند.به این

 

 ها.و با این کفش

 

 و فقط... او را ببینم.
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هایم را تکان دادم، حس کردم وقتی داشتم تالش دست

تر قدم برداشتم، انگشتانم عرق کرده کردم سریعمی

 بودند.

 

 خلقی بود.کرده برای من برابر با کجکف دست عرق

 

 تصور بود.رقابلغی

 

شناختمش آه، ولی آن فرانکا درکاری که یه زمانی می

 چه شده بود؟

 

 دونی.آنتوان توی ذهنم گفت: خودت جوابش رو می

 

 حرکت ماندم.بی
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چندین ماه بود که صدایش را نشنیده بودم. حتی پیش 

که از نوک جدا بشوم. قطعاً بعد از آن هم از این

 صدایش را نشنیده بودم.

 

وقت واقعاً دای آنتوان ادامه داد: اون دختر هیچص

کرد، شد. یه بخشی از تو نقش بازی میزده نمیهیجان

کرد. ولی خیلی هم عشق من. خیلی هم خوب بازی می

به نقش و گریمت عادت کرده بودی. االن هم با تمام 

وجود برای یه نقش متفاوت آماده هستی. یه نقش 

عمر ادامه داشته باشه. پا افتاده که قراره یه پیش

 نقشی که قراره... خود تو باشه.

 

 سرم را برگرداندم و خودم را توی آینه دیدم.

 

این من بودم؟ زنی که موهایش بدون سنجاق آزاد و 

هایش از هیجان صورتی شده بود و رها بود، گونه

والنتین گفته بود که در دنیای خودش به این حالت 

هایش از اضطراب که چشمگفتند گل انداختن. زنی می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

های از هیجان سرعت گرفته زدند و نفسبرق می

 بودند. این زن من بودم؟
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 آنتوان نجوا کرد: همیشه عاشق پاهات بودم.

 

 زمزمه کردم: قلب من.

 

کنم شاد باشی ولی به بدرود فرانکای من. آرزو می

 آروزی من نیاز نداری.

 

 «چرا؟»پرسیدم: 

 

 فهمی.خودت می
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اش باعث شد ستون فقراتم همین حرف معمولی

 مورمور شود.

 

 حرف دیگری نزد.

 

 «آنتوان؟»صدا زدم: 

 

دانستم با من صحبت نکرد و من از اعماق روحم می

 کند.که او دیگر با من صحبت نمی

 

حسی عجیب و در عین حال « آنتوان.»زمزمه کردم: 

شنیدم. دایش را میشادی داشتم که برای آخرین بار ص

 صدایش خوشحال بود.

 

که قرار بود بزرگترین ولی بیشتر از همه از این

ام را شروع کنم و برای این کار ماجراجویی زندگی
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خیلی وقت بود که او را رها کرده و رو به جلو 

 رفتم، احساس اطمینان نداشتم.می

 

ام این نبود که به دنیایی بزرگترین ماجراجویی زندگی

ها را مثل نوزادها خطاب زی بروم که در آن زنموا

هایی زیبا و در ها کفشدادند و در آن زنقرار می

 پوشیدند.حال کشنده میعین

 

ام این بود که فقط و نه، بزرگترین ماجراجویی زندگی

 فقط قرار بود به عنوان خودم زندگی کنم.

 

 فرانکا درکار.

 

د هرچه مشرب. هرچنزنی بخشنده، خیرخواه و خوش

خواستم ببخشم را باید به زور به کسانی که با که می

 بخشیدم.کردند، میشقی ردش میکله
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طور به عنوان زنی که داشت جادوگری یاد و همین

 گرفت.می

 

 به این فکر که رسیدم، اتاق پر از نور سبز شد.

 

به سمتی که حس کردم قرار است ظاهر شود، برگشتم 

 پدیدار شد. جاو والنتین درست همان
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 «حاضری؟»سرش را به سمتی کج کرد. 

 

 بودم.

 

 و در عین حال نبودم.
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اگه با این لباس به دنیای تو برم، چقدر »پرسیدم: 

 «رسه؟عجیب به نظر می

 

توی نیواورلئان هیچی عجیب نیست. به »جواب داد: 

یای خاطر همینه که بزرگترین شهر دنیای من... یا دن

 «شه.خودت هم محسوب می

 

 «پس من...»

 

که بتوانم حرفم را برزبان بیاورم، گفت: پیش از این

هایش را بلند کرد و مه سبز دست« مزخرفه.»

 جادویش دوباره برگشت.

 

 «والنتین.»به تندی گفتم: 

 

 «تر جادوگر کوچولوی من.بیا نزدیک»
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تر رفتم ولی با لحن تندتری تکرار کردم: نزدیک

 «والنتین!»

 

زمانی که حس کردم اتاق از اطرافم محو شد و دیگر 

چیزی به جز جادویش در اطرافمان وجود نداشت، هیچ

 دوباره به من لبخند زد.

 

 انگیز نبود.به نظرم هراس

 

 انگیز آمد، لبخندش بود.چیزی که به نظرم هراس

 

ها پیش خودم در آن این همان لبخندی بود که سال

 م.استاد شده بود

 

های این همان لبخندی بود که وقتی یکی از دسیسه

 نشست.هایم میرسید، روی لبباشکوهم به نتیجه می
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 «چی کار کردی؟»پرسیدم: 

 

 هیچ جوابی نداد.

 

درعوض ناگهان زمینی زیر پاهایم حس کردم، نور 

هایم زد، سروصدای بلندی به گوشم زیادی توی چشم

م بود. چنان بوی های زیادی در اطرافرسید و حرکت

 بدی برایم آمد که دلم زیر و رو شد.

 

که حواسم را جمع نکرده بودم، این طور به خاطر این

 نشده بود.

 

 نه در واقع حواسم به رفتن والنتین پرت شده بود.

 

 رویم ایستاده بود.و نوک درست روبه
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اش العادههای آبی خارقسرم را باال گرفتم و در چشم

شایش کردم که به خاطر حضور نگاه کردم. تما

 ام سرش را عقب کشید.ناگهانی

 

 ای خدا.

 

 جا ایستاده بود.درست همان

 

 جا.درست همان

 

 تر.متر آن طرفچند سانتی
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شد برگردم و به او جا. به سختی میجای همانهمان

 کشیده نشوم.

 

آورد وقتی اسمم را بر زبان « فرانی.»نجوا کرد: 

 حسی ناشناخته و پر از آسودگی وجودم را پر کرد.

 

 لعنتی!

 

 نزدیک بود بزنم زیر گریه.

 

 «نوک.»به زور گفتم: 

 

 «فرانی.»تکرار کرد: 

 

 شورش را ببرند!بله، مرده
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دقیقاً چند لحظه بعد از شروع ماجراجویی بزرگم اشکم 

 آمد!داشت در می

 

 نوک لعنتی.

 

از نیشخندهایی که  هایش آرام آرام شکل یکیلب

دوست داشتم را به خودش گرفت و یک دستش را بلند 

های براق به رنگ طالیی، ای از مهرهکرد. توی رشته

بنفش و سبز بود. آن را باال گرفت و به دور گردنم 

 انداخت.

 

رسید سنگین ظاهرشان طوری بود که به نظر می

ها را به هایش عقب رفت و آنباشند، ولی وقتی دست

 ای گذاشت، خیلی هم سبک بودند.ج

 

 سبک، درخشان و زیبا.
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نگاهم از روی « اومدی.به خونه خوش»نوک گفت: 

هایی که جلوی تنم آویزان بودند، بلند شد و به مهره

« الیسز لس بون تمپس رولر.»نوک دوخته شده. 

 )باشد که بهت خوش بگذره.(

 

زد. چقدر عجیب، داشت به زبان فلوریدیایی حرف می

 وقت به این زبان صحبت نکرده بود.قبالً هیچ

 

که بتوانم چیزی در این جا که رسید پیش از اینبه این

مورد بپرسم، انگار تازه متوجه شد که چیزی بیشتر از 

 جا منتقل شده بود.صورتم از آن دنیا به این

 

کمی به عقب خم شد و نگاهش روی بدنم به پایین 

 تش را تماشا کردم.سفر کرد و من تغییر حالت صور

 

 خدایان.
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ها نداشتم. خودم عاشق یک مرد هیچ فرقی با فاحشه

فاحشه شده بودند و خودم بدون کوچکترین شرمی مثل 

 ها رفتار کرده بودم.یکی از آن

 

 هرچند حاال...

 

به لباسی که نوک به وضوح به آن زل زده بود، اشاره 

والنتین انتخابش کرده. ممکنه »کردم و گفتم: 

 «مناسب...

 

 «لعنتی.»زیرلب گفت: 

 

 به خاطر زنگ صدایش ساکت شدم.

 

تر رفت و روی پاهایم نشست. بعد آرام نگاهش پایین

 آرام باال آمد.
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 راه صورتم بود که دوباره غرید.در نیمه

 

 «لعنتی.»

 

 مدتی گذشت ولی لحنش هنوز هم همان بود.

 

 شب#روح_نیمه

 378#پارت_

 

اخیرم شده بودم، اعالم کرده  ی تجردوقتی وارد دوره

 ام دیگر برایم به پایان رسیده.بودم که گذشته

 

البته، خود نوک باعث چنین تغییری بود و اگر بخواهم 

 صادق باشم، چند ماه پیش این کار را کرده بود.
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ولی اگر این کار را هم نکرده بود، االن با همان یک 

ای که گفت و حالتی که حین گفتنش روی کلمه

صورتش بود و لحنی که به کار برده بود، این کار را 

 کرد.

 

هایی که در رسید، تمام سؤالو این طور که به نظر می

مورد چگونگی همراهی مجددم با نوک داشتم، پاسخ 

داده شده بود. تمام احساس اضطراب، ترس و تردیدم 

 دود شد و به هوا رفت.

 

 آن هم فقط با یک کلمه.

 

ای که گفته بود و حالتی که کلمهکه آن حتی با این

هایم جواب داده بود، ولی حرکتی که داشت به سؤال

 هایم را داد.بعد از آن انجام داد، دیگر واقعاً تمام جواب

 

حرکتش هم این بود که ناگهان یک دستش روی کمرم 

 نشست.
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 فشاری نیاورد.

 

ولی من را هل داد و روی بدن بلندباالی خودش پهن 

 کرد.

 

که به او چسبیدم، دست دیگرش بین حض اینبه م

 موهایم فرو رفت و بینش چرخید.

 

لمسش هیچ دردی نداشت. با این حال نفسی که ناگهان 

هایش وزید و احساسات هایم خارج شد به لباز ریه

 تماماً متفاوتی را به نمایش گذاشت.

 

هایم نشست، هایش محکم روی لبهمین که لب

 هایم را بستم.چشم

 

 شبوح_نیمه#ر
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 379#پارت_

 

از روی غریزه نبود، بلکه انگار یک نیاز بود که 

هایم را بین موهای ضخیم و در عین باعث شد انگشت

حال نرمش فرو ببرم و او را بکشم و به خودم نزدیک 

 کنم.

 

از روی سخاوت که نه ولی از روی طمع بود که دهانم 

 تر کردم.را باز و بوسه را عمیق

 

یرفت و غرش آرامش از گلویم پایین رفت. دعوتم را پذ

سرش کمی کج شد و دستش دور کمرم پیچید و روی 

تر و پهلویم قرار گرفت تا من را به خودش نزدیک

 تر کند.بوسه را عمیق

 

 ای.طعم خوبی داشت. تازه، گرم و ادویه
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داد، دقیقاً همان بوی تازگی، گرما و بوی خوبی می

 داد.ادویه می

 

 داشت. حس خوبی هم

 

وقت که هیچحس خوبی مثل به خانه آمدن و من با این

در طول عمرم چنین حسی نداشتم ولی آن را 

 شناختم.می

 

پذیرفتم، خودم را به او هایش را میحینی که بوسه

ای تکیه دادم و موجی از سرتاسر وجودم به ناحیه

ممنوعه در وجودم منتقل شد و باعث شد کمرم را به 

خواستم، حریصانه به دنبال چیزی که میاو بفشارم و 

 بگردم.

 

 صمیمیت.
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 رابطه.

 

 فقط نوک.

 

هایم را از بین موهایش بیرون کشیدم و یکی از دست

به دور گردنش پیچیدم. خودم را روی نوک پاهایم 

 باالتر کشیدم و بیشتر به او چسباندم.

 

 نه صدایی شنیدم، نه سوتی و نه فریادی.

 

یدم که کسی به خاطر اتفاقی ولی به شکل مبهمی شن

واقعاً که رفیق. یه اتاق »که در جریان بود، گفت: 

 «کوفتی برای خودت گیر بیار.

 

 شب#روح_نیمه

 380#پارت_
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ای روی هایمان را شکست و لحظهنوک ارتباط دهان

نفس زدیم و نگاهی هوسناک در های همدیگر نفسلب

 فکر»های همدیگر خیره شدیم. زمزمه کرد: چشم

 «محشریه.

 

و بعد ناگهان داشتم بیرون از آغوشش تلوتلو 

 خوردم.می

 

 البته فقط یک دقیقه طول کشید.

 

دستش به دور دستم پییچیده شد. برگشت و من را هم 

 به دنبال خودش کشید.

 

زمین زیر پاهایم با سنگی غیرعادی و طول دراز 

فرش شده بود که بعضی جاهای آن هم ناهموار سنگ

توانستم نه به این زمین ود. ولی واقعاً نمیو شکسته ب

ها و سروصداهای بلند و کدام از حرکتو نه به هیچ

 مان توجه کنم.بوگندوی اطراف
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های پشنه بلند تمرکز باید روی راه رفتن با آن کفش

 کردم.می

 

 که خوب هم پیش نرفت.

 

سکندری رفتم و جیغی از دهانم خارج شد. خودم را 

 «نوک، من...»ا زدم: نگه داشتم و صد

 

ایستاد، دستم را کشید و به کل تعادلم را از دست دادم. 

افتادم. دستم را رها ولی این بار داشتم به سوی او می

اش قرار کرد ولی ناگهان خم شد و من باشکم رو شانه

اش بودم و یکی گرفتم. یک دفعه و ناگهان روی شانه

شده بود و  هایم پیچیدههایش هم به دور راناز دست

های بلند نوک داشتیم با بیشترین سرعتی که قدم

 رفتیم.داشتند، در خیابان به پیش می
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 «برو حالش رو ببر داداش!»یک نفر فریاد زد: 

 

 «برو تو کارش رفیق!»یک نفر دیگر فریاد زد: 

 

وای خدا، فکر کنم »یک نفر هم کمی جلوتر گفت: 

 «همین االن یه دور لذت رو تجربه کردم!

 

 شب#روح_نیمه

 381#پارت_

 

 دو صدای اول مردانه بود.

 

 و صدای آخر هم به یک زن تعلق داشت.

 

کدامشان توجه کنم. نوک داشت با توانستم به هیچنمی

رفت و طوری هایی بلند در خیابانی شلوغ پیش میقدم
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کرد که جمعیت از سر راهش کنار این کار را می

سمت کمرش گذاشته  هایم را دورفتند. من هم دستمی

 کردم.بودم و از پهلویش نگاه می

 

به سر خیابان رسید، به سمت چپ پیچید و توی 

تر هم بود، خیابانی که ازدحام کمتری داشت ولی پهن

 به راهش ادامه داد.

 

های نقلیة توی توانستم ببینم، وسیلهتنها چیزی که می

 خیابان بود.

 

ها را نوک ی اینها. همهها. وانتها. ماشیناتومبیل

برایم توصیف کرده بود. ولی توی زندگی واقعی خیلی 

انگیزتر بودند و برای به دست آوردن جایی در شگفت

 کردند.خیابان با هم رقابت می

 

 خدایان!

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

هایی که گفته بود، حقیقت ی حرفممکن نبود همه

 داشته باشند.

 

 حتماً جادو در کار بود.

 

که نوک ایستاد. ماندم تا این چیزها خیرهقدر به اینآن

خم شد و من را روی پاهایم گذاشت، دستم را گرفت و 

 هایم نگاه کرد.توی چشم

 

کنی االن به اندازه کافی خوب هستی فکر می»پرسید: 

 «که راه بری؟

 

 دانستم.جواب این سؤالش را نمی
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ولی همراه نوکتورنو هاثورن دنیای موازی بودم. 

ها و ب برای تمام سؤالدرنتیجه تنها یک جوا

 هایش داشتم.درخواست

 

 «بله.»نجوا کردم: 

 

تکان کوتاهی به سرش داد، برگشت و دوباره شروع 

به راه رفتن کرد، آن هم سریع. من را هم با خودش 

 کشید و برد.

 

 شب#روح_نیمه

 382#پارت_

 

خوشبختانه خیلی دور نشدیم. یک دری در سمت 

گشت، آن را هل داد و چپمان بود که نوک به سمتش بر

باز کرد. و من را هم همراه خودش به فضایی کشید که 
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شبیه یک راهروی ورودی به شدت بزرگ و مجلل 

 بود.

 

مستقیم ما را به سمت یک میز بلند و دراز برد که 

که پشتش یک مرد و یک زن ایستاده بودند. با این

شان فرق داشت ولی به شکل عجیبی هر دو جنسیت

 نیفرم مشابه پوشیده بودند.یک جور یو

 

از « تونم بهتون کمک کنم، قربان؟می»مرد پرسید: 

 نوک به من و بعد دوباره به نوک نگاه کرد.

 

 «یه اتاق با بزرگترین تخت ممکن.»نوک گفت: 

 

مرد نگاهش را به میز دوخت و انگشتانش شروع به 

ها هایی روی یک دستگاه کرد. روی دکمهفشردن دکمه

 و حروف نوشته شده بود.هم اعداد 
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 زده به او خیره شدم.حیرت

 

چه مدت »که سرش را بلند کند، پرسید: مرد بدون این

حواسم پرت شد، به نظرم این کارش « کنید؟اقامت می

 ادبانه بود.بی

 

 «شب.»نوک جواب داد: 

 

 «دو نفر؟»

 

 «فقط دو نفر.»

 

مرد سرش را بلند کرد و با لبخندی مؤدبانه به نوک 

جا داریم. چطور پرداخت »اه کرد و گفت: نگ

 «کنین؟می
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پولی از جیب پشت نوک دستم را رها کرد و کیف

های بعد از آن را شلوارش بیرون کشید، من همه اتفاق

 با حیرت تماشا کردم.

 

پولش را توی جیبش گذاشت و وقتی نوک دوباره کیف

پاکت کوچکی از مرد گرفت، دست از تماشا برداشتم. 

اگه به چیزی نیاز داشتین با »هم که مرد گفت: وقتی 

« ما تماس بگیرین و امیدوارم از اقامتتون لذت ببرین.

 «ممنون.»نوک غرید: 

 

 شب#روح_نیمه

 383#پارت_

 

دوباره دستم در دست نوک قرار گرفت و من را به 

ی براق سمت دیواری برد که در آن چهار در دو لنگه

ن نبود از طالی واقعی و طالیی قرار داشت. البته ممک

ناپذیری کامالً باشد. هر چهار در هم به شکل توضیح

 به هم کیپ شده بودند.
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ای را فشرد که ها ایستاد و دکمهیکی از آن نزدیک

 روی دیوار و بین دوتا از درها قرار داشت.

 

 کرد، تماشایش کردم.وقتی داشت این کار را می

 

ا گرفت و سرم را ام روقتی همان دست جلو آمد، چانه

عقب برد تا بتوانم مستقیم توی صورتش نگاه کنم، 

 دست از تماشای کارهایش برداشتم.

 

 خدای من، خیلی جذاب بود.

 

 «دل.خوایم سوار آسانسور بشیم، جونمی»گفت: 

 

 دانستم این حرفش یعنی چه.اصالً نمی
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اصالً هم برایم اهمیت نداشت که این حرفش چه معنایی 

 داشت.

 

های زیبایش برایم اهمیت ط حرارت نگاه چشمفق

 داشت.

 

ی کوچیک. حس ریم توی یه جعبهمی»توضیح داد: 

کنه. این جعبه تو رو به شکل کنی که حرکت میمی

بره، این طوری نیاز نیست از خودکار باال و پایین می

 «پله باال بری. قراره بریم باال، متوجه شدی؟راه

 

بود توی دنیای خودشان  با تمام چیزهایی که گفته

دارند، مثل موتورسیکلت، اتومبیل و این... آسانسورها 

کردند، به شکل که بیشترشان هم خودکار عمل می

که نوک مرتباً به دور کاخ زمستانی مبهمی علت این

 دوید تا متناسب بماند را متوجه شدم.می
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ها باال برود، اگر کسی مجبور نبود توی این دنیا از پله

توانست کامالً برای ین بدون تحرک بودنی میچن

 سالمت مضر باشد.

 

 شب#روح_نیمه

 384#پارت_

 

با صدای بینگی که آمد، حواسم از این فکر پرت شد و 

 نگاهم را به سمت صدا برگرداندم.

 

درهای طالیی طوری به طرفین سر خوردند و باز 

ها خیره شدم. ولی وقت زده به آنشدند که حیرت

ز آن حالت شوکه بیرون بیایم. دست نوک از نداشتم ا

روی صورتم برداشته شد و دستم را گرفت. من را به 

طور که ها گذراند و حاال همانسمت درها کشید، از آن

 ی کوچک بودیم.گفته بود، توی یک جعبه
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هایی دیده بودم و این جعبه واقعاً کوچک بود. مستراح

 که از این هم بزرگتر بودند.

 

نماند که نوک گفته بود، قرار است حرکت هم  ناگفته

 بکند.

 

 رو به باال.

 

 برد!و ما را هم با خودش می

 

ی کمرم حس کردم و نگاهم لرزی از وحشت در تیره

 به سرعت به سمت نوک برگشت.

 

 «نوک مطمئن نیستم که...»

 

وقتی درها شروع به بسته شدند کردند، نگاهم 

 بالفاصله به سمتشان برگشت.
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 م محکم توی گلویم زد و انگار بدنم قفل  کرد.قلب

 

ی جعبه خورد و بدن نوک سپس بدنم محکم به دیواره

ام قرار هم به من فشرده شد. هر دو دستش روی چانه

 گرفت و سرم را بلند کرد.

 

هایم که بتوانم نفس بکشم، دهانش روی لبپیش از این

نشست و زبانش دست به کار شد. وحشت هم از بین 

 ت.رف

 

 ای نبود.دیگر جعبه

 

 جهانی نبود.

 

 اش... و خودش.فقط و فقط نوک بود و زبانش، مزه
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که حس کردم دلم ُهری پایین ریخت، باز هم به با این

بوسیدنم ادامه داد. این حسم هم فقط به خاطر 

 های او نبود.بوسه

 

 شب#روح_نیمه

 385#پارت_

 

را هم حتی وقتی که صدای هیس آرام باز شدن درها 

 شنیدم، به بوسیدنم ادامه داد.

 

هایش کشید، دستم را گرفت و من را به دست از بوسه

راهروی بزرگ و مجللی کشید که حسابی روشن بود و 

 پوش شده بود.کف قالی

 

که کردم بدون اینکشیدم و سعی میبه سختی نفس می

که تمرکزم کار با وجود اینبیفتم راه بروم. البته این
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ها و گزگز پوست و بین پاهایم بود، مور لبروی مور

 کار سختی بود.

 

جلوی یک در ایستاد، پاکت کوچکی که آن مرد داده 

بود را از جیب جلوی شلوارش بیرون کشید و بازش 

کرد. بعد هم چیزی چهار کوش و صاف از ان بیرون 

ی در چسباند. کشید و به فضایی در باالی دستگیره

اند و قسمتی در باالی وقتی نوک آن چیز را چسب

دستگیره نور سبزی از خود داد و صدای زنگ مانندی 

 شنیدم، از تعجب پلک زدم.

 

 «خدای من.»به نور سبز خیره شدم و زمزمه کردم: 

 

توانست بگوید که این دنیا جادویی در نوک چطور می

 خود نداشت؟

 

 شد!جا دیده میجادو در همه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 و هر دو ایستادیم.در را باز کرد، من را داخل کشید 

 

به چیزی در روی دیوار دست زد و جایی که در آن 

 بودیم روشن شد.

 

 به.

 

 همین.

 

 سادگی!

 

 بفرما این هم جادوی بیشتر!

 

 «خدای من.»زنان گفتم: نفس
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تابلوی کوچکی که پشت در از دستگیره آویزان بود را 

ی جلوی در آویزان کرد. بعد هم برداشت و به دستگیره

ی در بست. یک چیزی را هم روی دستگیرهدر را 

چرخاند تا آن چفت هوشمند در بسته شود و کسی 

نتواند از بیرون در را باز کند. این یک ویژگی امنیتی 

ی جا بود که مشخص شد یک مسافرخانهعالی در این

 به شدت بزرگ بود. بعد هم دوباره دستم را گرفت.

 

 شب#روح_نیمه

 386#پارت_

 

ه بتوانم ببینم کجا بودم و جریان از چه کپیش از این

قرار بود، کنار یک تخت بزرگ ایستاده بودم و پشتم 

 رویم ایستاده بود.به آن بود. نوک هم روبه

 

 نگاهش کردم.
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 «نوک...»

 

 «شو عزیزم.خفه»

 

 پلک زدم و با تعجب نگاهش کردم.

 

کمرش را چرخاند و با حرکت انگشتانش آن چیزی 

ت یک میز در کنار تخت انداخت چهارگوش را به سم

که واقعاً که مستقیم روی آن افتاد. ولی پیش از این

 روی آن بیفتد، نوک به سمت من برگشته بود.

 

 «نوک...»

 

ام را گرفت و من هایش دوباره باال آمد، آروارهدست

 خودم را جمع کردم.

 

 «دلم برات تنگ شده بود.»با مالیمت گفت: 
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 دم.هایش نگاه کرتوی چشم

 

 دلش تنگ شده بود.

 

هایش نوشته بود تا من اش توی چشمانگار دلتنگی

 بتوانم ببینم.

 

 با کلی چیزهای دیگر.

 

 شان را دوست داشتم.که همه

 

 «من هم دلتنگت بودم.»جوابم دادم: 

 

از دلتنگی برات خسته شده بودم و واقعاً »گفت: 

 «بینمت.خوشحالم که دوباره می
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هایش خیره شده بودم، چیزی چشممن که هنوز هم به 

 نگفتم ولی سر تکان دادم..

 

من هم خسته شده بودم و خیلی خیلی از دیدنش 

 خوشحال بودم.

 

انگار که این حرفم را با صدای بلندی گفته باشم، گفت: 

 هایم دوخته شده بود.نگاهش هم به لب« آره.»

 

این بار با هدفی دیگر خودم را به سمتش کشیدم و 

 «نوک.»صدا زدم:  اسمش را

 

قدر شیرین ها ایندونستم این لبباید می»زیرلب گفت: 

 «هستن.
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ام را کردم نوک باید جای دیگری به جز چانهحس می

ام را گرفته بود و گرفت، چون این طور که چانهمی

حین صحبت کردن به دهانم چشم دوخته بود، باعث 

 شد پاهایم ضعف بروند.می

 

 شب#روح_نیمه

 387ت_#پار

 

هایم هایش را به روی لبسرش را پایین آورد و نفس

 حس کردم.

 

تونه که چقدر میای اینکه تمام مدت دربارهبا این»

وقت حتی توی شیرین باشه، کنجکاو بودم، ولی هیچ

تونستم تصور کنم ترین رویاهام هم حتی نمیسرکش

 «که تا این حد شیرینه.

 

 بله.
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داشت وگرنه م من را نگه میباید از یک جای دیگر بدن

 رفتم.جا جلوی پاهایش وا میهمین

 

 «نوک...»دوباره نجوا کردم: 

 

 طور که انتظار داشتم، من را نبوسید.آن

 

 خواستم من را نبوسید.طور که میآن

 

 نه.

 

ام برداشته شد و روی باسنم دستانش از روی چانه

نشست. آن را فشرد و من وقتی از روی زمین بلند 

 دم، نفسم را حبس کردم.ش
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ی دیگری داشته باشم، پاهایم به دور که چارهبدون این

کمرش پیچیده شدند و طولی نکشید که روی 

 زانوهایش رفت توی تخت و من را روی آن گذاشت.

 

 بعد هم خودش را روی من رها کرد.

 

 تازه آن موقع بود که من را بوسید.

 

برایم رخ نداده سپس اتفاقی افتاد که تا به حال هرگز 

 بود.

 

قدر در این بازی داشتم. آنمهارتی استثنایی در عشق

بازی یک جور هنر زمینه تمرین داشتم که از عشق

ساخته بودم. بدون عجله و با طمأنینه و دقت در آن 

ی اوج لذت برای چیزی نبود که رفتم. نقطهپیش می

بخواهم با عجله به آن برسم، نه. احساسی بود که به 

دادم و زمانی که به آن دادم، تغییرش مین شکل میآ

 رسیدم... با شادی زیادی همراه بود.می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 کرد.بازی نمیطوری عشقنوک این

 

 شب#روح_نیمه

 388#پارت_

 

راستش روش نوک اصالً آن چیزی نبود که من برای 

 دادم.هایم مورد توجه قرار میانتخاب معشوق

 

هایمان را گذرانیشداد که خواین به من اجازه می

 رهبری کنم.

 

چیز را به دست طور نبود، خودش همهولی نوک این

 گرفت.می

 

 اصالً هم اهل صبر و تحمل، شکل دادن و خالقیت نبود.
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عمیقاً من را بوسید و در ازای آن چیزهای زیادی طلب 

اش را عملی نکنی. شد خواستهای نمیکرد، به گونه

شد. و دلیل اصلی وجودت میانگار میل به همراهی با ا

هایش این کارش را هم با دهان، زبان، دندان و دست

 کرد.می

 

کردند، انگار کل جایم حرکت میهایش روی همهدست

عمرش این عطش را داشت و حاال در عرض چند 

 لحظه قرار بود عطشش سیراب شود.

 

توانستم سرعتش اش کنم و نمیتوانستم همراهینمی

 را هم کم کنم.

 

 خواست این کار را بکنم.دلم هم نمی
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رسید، طعم و لمس دستانش به هر کجای بدنم که می

 توانستم کنترلش کنم.کرد که نمیمیلی شدید به پا می

 

 اش فرای تصور بود.زیبایی

 

 خواستم.بالفاصله بیشتر می

 

 تر شدم.پس از آن هم بالفاصله مشتاق

 

و روی تخت  بدون هشداری دهانش را از من جدا کرد

 و بین پاهایم، دو زانو روی تخت بلند شد.

 

هایم شدم. انگار زدنبه او خیره شدم و متوجه نفس

بدنم با تماشای صورتش زیبایش که حاال پر از عالقه 

و احساسات بود، به آواز خواندن افتاده بود. حاال 

های بلوزش را دستانش باال رفته بود و داشت دکمه

 کرد.باز می
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ای برای باز کردن کمربندم در را به عنوان نشانهاین 

 نظر گرفتم.

 

 شب#روح_نیمه

 389#پارت_

 

بازش کردم و کمربند فلزی سنگین در دو سمتم رها 

شد. بدون کمربند هم پیراهن از هم باز شد و 

زیری که والنتین به من داده بود را به نمایش لباس

 گذاشت.

 

ا بخشی از لباسم زیرم تنهتصادفاً در آن لحظه لباس

 بود که بدون هیچ قید و شرطی عاشقش بودم.

 

کرم رنگ و توری به شدت ظریف، ساختارش هم 

معجزه بود. پشتش هم از ساتن براق و قشنگی بود. 
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بندم توری و ولی بخش جلوی آن هم مثل کاپ سینه

 العاده بود.انگیز بود. خارقشگفت

 

ظر او هم فقط با یک نگاه به صورت نوک فهمیدم که ن

 همین بود.

 

حرکت که من بی« لعنتی...»نوک با چنان شدتی گفت: 

 ماندم.

 

کردیم، با طمأنینه، با ظرافت و و اگر کاری که قبالً می

بازی بدون این مفاهیم آرام نبود، حاال داشتم کالً عشق

 گرفتم.را یاد می

 

 بردم.ی پر حرارتش لذت میو از هر لحظه
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ش بیرون کشید و به سمتی پرت هایبلوز را از شانه

کرد و در حرکت تاری حس کردم بازویش  پشتم قرار 

 گرفت و من را کمی باال کشید.

 

به خاطر این حرکت ناگهانی جیغی کشیدم ولی جیغ 

ام دلیل متفاورتی داشت. چون نوک با دست بعدی

بندم را کنار زد. بعد هم ی توری سینهدیگرش پارچه

 ست و مکید.ام نشدهانش روی سینه

 

 محکم.

 

 قوی.

 

ام منتقل شد و آن تنهقدرت مکشش مستقیم به پایین

توانستم به قسمت را به شدت به گزگز انداخت. نمی

هایی که نوک به من هیچی فکر کنم. حس کردم مهره

داده بود، سر خوردند و روی گلویم نشستند، ولی 
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حرکتشان روی پوست حساسم شبیه حرکت دستی 

 داشته بود.که من را نگه نوازشگر بود

 

 شب#روح_نیمه

 390#پارت_

 

های یک دستم در از روی غریزه حرکت کردم. انگشت

های بین موهایش فرو رفتند و چنگ انداختند و ناخن

 دست دیگرم هم در پوست کمرش فرو رفت.

 

ام را رها کرد و روی با این حرکتم دهانش سینه

چانه و دهانم  ی سینه و گردنم،هایی روی قفسهبوسه

کاشت. هنوز هم به خاطر دستی که زیر کمرم گذاشته 

هایش هم حاال روی بود، کمرم قوس برداشته بود. لب

 دهانم بود و نگاهش در چشمانم ذوب شده بود.
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هایش حس کردم که بدنم هم با یک نگاه توی چشم

 ذوب شد.

 

متر بدنت بدجور زیباست. متر به سانتیسانتی»غرید: 

دونستم ولی حاال دیگه مال دیده بودم و می این رو

 «خودمه.

 

 این حرفش انگار رسماً تا خود رحمم پیش رفت.

 

 اجازه نداد جوابش را بدهم.

 

من را بوسید و دستش سرتاسر وجودم را جستجو 

کرد. بوسه را قطع کرد ولی فقط این کار را کرد تا 

تر و ی دیگرم بگذارد و محکمدهانش را روی سینه

دتر بمکد. این کارش باعث شد با شدت و عطش شدی

بیشتری پشتم را قوس بیندازم و با هر مکش نوک 

 بیشتر و بیشتر داغ کنم.
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من هم او را لمس کردم. پوستی ابریشمی روی 

عضالت سفتش را پوشانده بود. سعی کردم او را 

 ببوسم.

 

کنترلی روی توانستم تمرکز کنم. هیچولی انگار نمی

توانستم روی چیزی که حرکاتم نداشتم و نمیبدن و 

 باعث لذت نوک شود، تمرکز کنم.

 

بوسیدم،  چنگ رسید، میفقط هر جایی را که دستم می

 گرفتم.انداختم و گاز میمی

 

 شب#روح_نیمه

 391#پارت_

 

گرفتم و هرچه که نوکه به من هرچه که از او می

ها کنم، شد بیشتر و بیشتر خودم را رداد، باعث میمی
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تر چنان در فراموشی فرو بروم که تر و عمیقعمیق

 چیز دیگری وجود خارجی نداشت.انگار هیچ

 

 چیزی به جز من و نوک وجود نداشت.انگار هیچ

 

زیرم را از وقتی دوباره جا به جا شد تا بتواند لباس

هایم به بیرون پاهایم پایین بکشد، نفسی از بین لب

دوباره به جایش در بین  دمیده شد. ولی بالفاصله

پاهایم برگشت. مچ یکی از پاهایم را گرفت، لبش را 

زنان به ساق پا، داخل ران روی آن گذاشت و بعد بوسه

 و تا مرکز وجودم پیش رفت.

 

کردم، لرزیدم و نفسم را حبس حینی که تماشا می

هایم مثل سنگ کردم. بین پاهایم خیس شده بود و سینه

ها انگار داشتم شکنجه ا با آنسفت و در برخورد هو

وقت تا به حال کردم که هیچشدم. به این فکر میمی

طور بدنم را شاهد چیزی به زیبایی نوک که آن

 بوسید، وجود نداشت.می
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باالی مثلثی موهای بین پاهایم را بوسید و نگاهش را 

 به چشمانم دوخت.

 

 «باید به دستت بیارم عزیزم.»

 

 ی ادل را شکر.الهه

 

کنم خودم بیشتر بهش نیاز فکر می»جواب دادم: 

که با صدای بلند توانستم از اینوجه نمیبه هیچ« دارم.

زده باشم. ولی به این نیازم اعتراف کرده بودم، خجالت

کشیدم ولی صدایم به من حتی اگر خجالت هم نمی

 خیانت کرد.

 

تر شد. دوباره روی صورت پر تب و تابش پر هوس

 یستاد و دستش را عقب برد.زانوهایش ا
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 شب#روح_نیمه

 392#پارت_

 

این کارش باعث شد حتی وقتی کیف پولش را بیرون 

 کشید هم گیج بشوم.

 

ولی وقتی چیزی که با بسته بندی مربعی از جیبش  

هایش گرفت، این بیرون کشید و آن را بین دندان

 ام از بین رفت.گیجی

 

ودم، چون دوباره تمرکزم را  به  دست آورده ب

های شلوارش را باز کرد. بعد هم کمربندش و دکمه

 هایش پایین کشید.شلوارش را تا روی ران

 

اش از بین ی آن عجله و حتی درماندگیحاال انگار همه

 رفته بود.
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 کشیدند.ولی انگار تمام حرکاتش چندین سال طول می

 

 اش بیرون آمد و دهان من از حیرت باز ماند.تنهپایین

 

ی معمول بزرگتر بود و اصالً هم ازش از اندازهدازهان

 کنم.در این مورد شوخی نمی

 

 قطرش...

 

 خدای من.

 

 ناگهان آب دهانم راه افتاد.

 

 «نوک.»مصرانه زمزمه کردم: 

 

 «دو ثانیه، فرانی.»
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بندی عجیبش بیرون کشید و آن غالف را از بسته

 پوشید.

 

 این را که دیدم به پیچ و تاب افتادم.

 

 «نوک.»گفتم: 

 

 روی من خیمه زد.

 

 ولی دست به کار نشد.

 

یک پایم را به دورش پیچیدم و به پیچ و تاب خوردنم 

ادامه دادم. دستم را هم دور کمرش انداختم و 

هایم را بین موهایش فرو بردم و تمام مدت هم انگشت

 کردم.هایش نگاه میتوی چشم
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 «باید...»شروع کردم: 

 

هایش صورت را قاب گرفت، به توقتی یکی از دس

 حرفم ادامه ندادم.

 

زمانی که دست دیگرش، آن یکی دستم را پیدا کرد، 

انگشتانش بین انگشتانم قفل شد و پشت دستم را روی 

تخت گذاشت و زنش را روی آن انداخت، دست از 

 تکان خوردن برداشتم.

 

 شب#روح_نیمه

 393#پارت_

 

دازم دورم عزیز اون یکی پات رو هم بن»نجوا کرد: 

 «دل.
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هایش خیره شده بودم، کاری همانطور که توی چشم

 که گفته بود را انجام دادم.

 

 «خودت اون کار رو بکن.»با صدای آرامی گفت: 

 

 نپرسیدم منظورش چه بود.

 

 دانستم.می

 

و همان کار را هم کردم، بالفاصله دستم را از دور 

 ا گرفتم.کمرش برداشتم و بین خودمان بردم و او ر

 

با لمسم حس کردم که نفسش را بیرون داد و شعله 

کشیدن آتش را در چشمانش دیدم. بدنش را خودم 

 مالیدم.
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لعنتی، حس »اش گفت: های به هم فشردهاز بین دندان

 «خوبی داری.

 

وقتی او را روی « طور.تو هم همین»زنان گفتم: نفس

 خودم کشیدم و تنظیم کردم، نفسم را حبس کردم.

 

ای که به جای مورد نظر رسید، کمرش فشار لحظه

 آورد.

 

واری دستم را پس کشیدم و دوباره با حرکت دایره

 پشت کمرش را نوازش کردم.

 

 «عزیزم.»نجوا کردم: 

 

 «به من نگاه کن.»دستور داد: 

 

 «کنم، عزیزترینم.کار رو میدارم همین»
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 «نگاهت رو از من برندار.»

 

 «رم.دابرنمی»قول دادم: 

 

آرام و حینی که نگاهم را به اسارت کشیده بود، آرام

 من را از آن خودش کرد.

 

داد. احساس خدایان نوک قبالً حس زیبایی به من می

 خیلی زیبایی در کنارش داشتم.

 

 و حاال از آن هم حس خیلی بهتری داشتم.

 

طور وجودم را از آن خود کرده بود و با حاال وقتی این

تیم، تمام تالشم را کردم تا گردنم را هم ارتباط داش

هایم را قوس نیندازم و از حس خوبی که داشتم، چشم

 نبندم.
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 شب#روح_نیمه

 394#پارت_

 

 من و نوک یکی شده بودیم.

 

داد نگاه در عوض به او احساس زیبایی که به من می

کردم و امیدوار بودم که من هم همین حس را برایش 

 به او بدهم.داشته باشم یا حس بهتری 

 

های هایم کشیده شد و انگشتانگشت شستش روی لب

 دست دیگرش هم بین انگشتانم قفل شد و فشار داد.

 

 «خوام شروع کنم جون دل.االن می»

 

 سر تکان دادم.
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 «نگاهت رو از من برندار.»دستور داد: 

 

 «دارم.برنمی»قسم خورم: 

 

 حرکت کرد.

 

 نگاه کردم.هایش لبم را گاز گرفتم و توی چشم

 

ساق پایم را بوسه باران کرد و این زیباترین چیزی 

 بود که دیده بودم.

 

 تا حاال.

 

 دوباره حرکت کرد، دور شد... و بعد نزدیک شد.
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 «نوک.»نجوا کردم: 

 

 «سریعتر؟»پرسید: 

 

 «لطفاً.»

 

 خواستم را به من داد.چیزی که می

 

 دوباره و دوباره.

 

 سریعتر و سریعتر.

 

 بیشتر.بیشتر و 

 

تر. محکمتر و تمام این مدت هم نگاهش به عمیق

هایم بود. تنفسش همراه من سریعتر شد. بدنش چشم
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خورد. دستش آمد و بدن من تکان میبدنش پایین می

های دست دیگرش دستم را در خود فشرد. انگشت

ام قرار عقب رفتند و بین موهایم و روی جمجمه

دورش پیچیده شده گرفتند. پاهایم حاال محکمتر به 

هایش کشیده هایم هم به رانکفش بودند و پاشنه

 شد.می

 

ام کشیده شد و با صدایی آرام اش به بینیناگهان بینی

اش گفت: های به هم فشردهو پرتنش از پس دندان

 «لعنتی، لعنتی، خیلی خوشگلی.»

 

 «طور.تو هم همین»زنان گفتم: نفس

 

 شب#روح_نیمه

 395#پارت_
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مان در هم گره خورده پیش، پس و پیش. نگاه پس و

بود و انگشتانمان در هم قفل شده بود. پاهایمان در هم 

 گره خورده بود و او به پس و پیش رفتنش ادامه داد.

 

 «مترت.متر به سانتیسانتی»غرید: 

 

 تر شدند.انگشتانم به دور انگشتانش محکم

 

آن  تر شد.چیز دیگری هم در وجودم محکمتر و قوی

 هم مرتباً و پاهایم به دور او محکمتر شدند.

 

هایم دمیده شد و انگار در تمام ی عمیقش روی لبناله

 وجودم بازتاب پیدا کرد.

 

 خیلی خوب بود.

 

 رسیدم.ی اوجم میدیگر داشتم به نقطه
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 «عزیزم من...»

 

 «نگهش دار جون دل. توی چشمام نگاه کن.»

 

جودم را در کل بدنم منقبض شد. جس لذت کل و

اش نگاه کردم که ای بر روی گونهبرگرفت، به عضله

مان به رقص درآمده در واکنش به نزدیکی صمیمانه

 ورتر از پیش بود.بود و نگاهش حاال شعله

 

 توانستم کاری که خواسته بود را انجام بدهم.نمی

 

 «نوک.»مصرانه صدایش زدم: 

 

 «با من عزیز دلم. با من به رضایت برس.»
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خواست، خواستم به او چیزی را بدهم که مین که میم

نفس عمیقی کشیدم و خودم را به او چسباندم و 

هایم را در هماهنگ با حرکاتش، حرکت کردم. ناخن

کمرش فرو بردم و چنگ انداختم. تمام تالشم را کردم 

 تابه ضرباتش را تاب بیاورم.

 

 «عزیزم.»التماس کردم: 

 

 «هام نگاه کن.توی چشم»

 

 «عزیزم.»نالیدم: 

 

 «نگاهت رو از چشمام برندار فرانی.»

 

 پاشیدم.داشتم از هم می

 

 «باید...»البه کردم: 
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 «رهاش کن.»غرید: 

 

تازه آن موقع بود که نگاهم را از نوک برداشتم، چون 

 از هم پاشیده بودم.

 

 شب#روح_نیمه

 396#پارت_

 

ار پشت این انفجارم انگار زندگی را تغییر داد. با انفج

چیز را ناپدیدکرد و انفجار لذِت محض ، انگار همه

چیزی به جز من و نوک به جا نگذاشت. منی که هیچ

به نوک وصل بود. منی که انگشتانم در انگشتانش 

داد و قفل شده بود و او هنوز داشت به کارش ادامه می

های بلند به داد و نالهمن را به روی تخت فشار می

 شد.انداز میی وجودم طنینره ذرهلذت رسیدنش در ذ

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی از متوجه شدم که خودم هم سرم را بلند کردم و ناله

سر لذتم را در چین گردنش خالی کردم. بعد هم وقتی 

اش کردم. داد همراهیداشت به کارش ادامه می

هایش حاال قدرت پیش را نداشت، فقط باعث غرش

 د.هایم بیشتر در پشت کمرش فرو بروشد ناخنمی

 

وقتی موهایم را کشید و به من فهماند که باید سرم را 

کم داشتم به آرامش پس از رضایتم پایین بیاورم، کم

داد رسیدم ولی نوک هنوز هم به حرکاتش ادامه میمی

 رفت.هایم فرو میهایش مثل موسیقی در گوشو غرش

 

سرم را پایین آوردم و هنوز درست و حسابی سرم را 

هایم اشته بودم که دهان نوک روی لبروی بالشت نگذ

 نشست.

 

ای که شروع به بوسیدنم کرد، برای لحظهدرست همان

آخرین بار من را مال خودش کرد و دست از حرکت 

 برداشت.
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 ش داشتم.همچنان محکم نگه

 

بوسه را شکست و صورتش را توی چین گردنم پنهان 

 کرد.

 

 و من باز هم او را محکم نگه داشتم. 

 

 شب_نیمه#روح

 397#پارت_

 

به سقف خیره شدم و گرما وجود نوک، وزنش، بوی 

ادویه مانند پوستش و حس خوب ارتباطمان با هم را 

های نوک هم حس کردم. حینی که حس کردم نفس

گرفت، اجازه دادم تنفس خودم هم آرام داشت آرام می

 شود.
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ای که دهانش دانستم چه سرم آمده بود ولی لحظهنمی

ی گردنم کشید، دستش توی دستم فشرده شد و را رو

با انگشت شستش برجستگی کف دستم را نوازش 

 «این یعنی پیتزا گیرم نمیاد؟»کرد، ناگهان گفتم: 

 

 حرکت ماند.نوک کامالً بی

 

 حرکت ماندم.من هم در زیرش بی

 

 اصالً چرا این را پرسیده بودم؟

 

 چرا؟

 

 خودش را باال کشید و به من نگاه کرد.

 

دهانم را باز کردم تا چیزی بگویم. هرچیزی. 

خواستم افسونی بخوانم تا ما را به حس زیبایی که می
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چند ثانیه پیش داشتیم برگرداند، نه این خجالت و 

 حماقتی که همین االن مرتکب شده بودم.

 

 ولی مجبور نشدم این کار را بکنم.

 

 این نوک، نوک خودم بود.

 

 دهنده و دوستم بود.نجات

 

 اال... معشوقم بود.ح

 

 بخشید.فقط می

 

ی پیش حس زیبایی به عبارت دیگر همین چند لحظه

 را با هم تجربه کرده بودیم.
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 بخشید.و او باز هم چیزهای بیشتری به من می

 

این کار را هم با یک دفعه زیر خنده زدن انجام داد و 

اصالً هم سعی نکرد خودش را کنترل کند. نزدیک شد 

 خندید، من را بوسید.که توی دهانم می طورو همان

 

ام بدون کوچکترین استثنایی این زیباترین حرف زندگی

 بود.

 

 بدون استثناء...

 

 هیچی.

 

 شب#روح_نیمه

 398#پارت_
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حتی در این رضایتی که به من بخشیده بود هم اوج 

 رضایت خودش را با من تقسیم کرده بود.

 

 وسیدم.پس البته که من هم او را در جواب ب

 

 محکم و شدید.

 

افسوس که در نهایت مجبور شد سرش را باال بگیرد 

تا هر دو بتوانیم نفس بکشیم. ولی خوشحال بودم که 

 او هنوز هم نیشش تا بناگوش باز بود.

 

 «رسونن.می»گفت: 

 

 «بخشید؟می»پرسیدم: 

 

ست. دن. پس جواب بلهپیتزا فروشی. تحویل می»

قرار نیست بعدش ببرمت  گیری. هرچندپیتزات رو می
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خوای غذا بخوری. منم غذا مستت کنم، چون می

هامون رو باز خورم. بعدشم تا وقتی که نتونیم چشممی

نگه داریم قراره ترتیب هم دیگه رو بدیم. بعدش هم 

شیم و دوباره ترتیب هم رو خوابیم. بیدار میمی

هات رو برمت خونه که فقط لباسدیم. بعدش میمی

ی تا بتونم به کافه دوموند ببرمت و برات عوض کن

 «قندی بخرم.شیرینی خاک

 

کنی عزیزترینم. ولی خیلی از این کلمه استفاده می»

ی کنم که االن معنای این کلمهمتأسفانه درک نمی

 « *لعنتیت چیه.

 

جا کرد و من حضورش را توی وجودم خودش را جابه

ورتش حس کردم، البته فراموشش هم نکرده بودم. ص

 ام کشید.اش را به بینیرا هم پایین آورد و بینی

 

ترتیب دادن جون دل. قراره این کار رو بکنیم و خیلی »

 «هم قراره این کار رو بکنیم.
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-------------------------------- 

ی * نوک دائماً مثل هر آمریکایی دیگری از کلمه

Fuck که کند، به طوری با معانی مختلف استفاده می

شه چه معنایی مد نظر نوک این بار فرانی متوجه نمی

 بوده. م

 

 شب#روح_نیمه

 399#پارت_

 

 «بازیه؟منظورت عشق»با صدای آرامی پرسیدم: 

 

 «کنیم.اون کار رو هم می»

 

 پلک زدم.
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خواستم به او بگویم که حرفش را می...« فـ نمی»

 شوم ولی او با بلند شدن از روی من و درمتوجه نمی

عین حال بلند کردن من و نشاندنم به روی پاهای 

 خودش، حرفم را قطع کرد.

 

اول پیتزا. وقتی هم منتظریم که بیارنش، برات »گفت: 

دم که فرق عشقبازی و ترتیب دادن چیه. توضیح می

نیشش را برایم باز کرد. « هرچند شایدم توضیح ندادم.

هایم از آن نیشخندهایی بود که باعث شد دوباره سینه

شاید هم تا وقتی که دیگه نایی برات »سفت شود. 

 «نمونه عملی بهت نشون بدم. نقشه خوبیه؟

 

 تا وقتی نایی برایم نماند؟

 

 حس کردم کل بدنم مورمور شد.
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 «من، اوه... خب...»

 

 شد به این سؤالش جواب داد؟چطور میاصالً 

 

 «فکر کنم.»در نتیجه گفتم: 

 

پایین رفت و دامن پیراهنی بازویش که دور کمرم بود، 

 که هنوز هم به تن داشتم را باال زد و باسنم را گرفت.

 

چیز »طور که نگاهش روی دهانم بود، پرسید: همان

 «ای هم هست که دلت بخواد؟دیگه

 

من در یک دنیای کامالً متفاوت و موازی بودم. احتماالً 

 توانستیم با هم انجام بدهیم.میلیاردها کار بود که می

 

 «نه.»سریع جواب دادم: 
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 هایم نشست.نگاهش توی چشم

 

 «مون همینه.پس نقشه»گفت: 

 

 «مون همینه.بله نوک، نقشه»جواب دادم: 

 

نمایی که من را پایین بگذارد، نیشخند دندانپیش از این

 به رویم زد.

 

بعد هم شلوار جینش را روی باسنش باال کشید، خم 

های پیراهنم را کشید بهام را بوسید. لشد و نوک بینی

و به هم چسباند که به خاطر بودن کربندم به روی 

ای برای پوشاندن بدنم بود. بعد هم تخت، عمل بیهوده

 اش دست به کار شد.برای عملی کردن نفشه

 

 شب#روح_نیمه
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 400#پارت_

 

 فصل چهاردهم

 ده بار

 

 فرانکا

 

خوابی به من داد که از که نوک لباسبعد از این

انات  مسافرخانه بود، من را کنار تخت نشاند و با امک

ها هایم را در آورد که به این زودیچنان لطافتی کفش

فراموشش نخواهم کرد. لباس خواب برایم غیرمعمول 

هایی که به من داشتنی بود. مهرهو عجیب ولی دوست

داده بود را از گردنم در آورد و بعد من را به سمت 

 مان بود.جاور خوابگاهاتاق کوچکی برد که م

 

جا ایستادم به خاطر روشنایی غیرمعمولش پلک همان

 زدم.
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لحنش طوری بود که « خب، اصول اولیه.»نوک گفت: 

خواست موضوع مهمی را برایم توضیح انگار می

بدهد، بنابراین سعی کردم نگاهم را به او بدوزم و 

 تمرکز کنم.

 

 «نداره.توالت. این دیگه نیازی به توضیح »گفت: 

 

 این حرفش حقیقت نداشت.

 

 که در توالت را باز کرد.تا این

 

 محض رضای خدایان.

 

 این یک صندلی توالت بود.
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« کنی.کنی، بعدش هم از اون استفاده میکارت رو می»

ای به و سفت شده به چیزی شبیه به دستمال پیچیده

روی دیوار اشاره کرد. اهرمی را فشار داد و حرفش 

وقتی کارت تموم شد، این رو »ایان رساند: را به پ

 «زنی.می

 

صدای پر شدن آب در کاسه به گوش رسید و من 

مبهوت ناپدید شدن آب و دوباره آب ریختن از 

شک با این های کاسه توالت را تماشا کردم. بیدیواره

ی توالت بود، بدون کوچکترین ها هرچه در کاسهآب

 شد.ردی ناپدید می

 

 یرکی خالص بود!استعداد و ز

 

ی توالت نگاه کردم و به موج خوردن آب توی کاسه

 «محشره.»زنان گفتم: نفس

 

 شب#روح_نیمه
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 401#پارت_

 

وقتی پشت گردنم را گرفت و من را به پهلوی خودش 

شد در صدایش حس کرد. ما را به کشید، لبخندی را می

هایی را وقتی پیچ« روشویی.»سمت لگنی برد و گفت: 

پیچاند و آب بدون پمپ کردن با فشار توی لگن می

 «آب گرم و سرد.»ریخته شد، گفت: 

 

توانستم نگاهم را از این نمی« خدایان!»زمزمه کردم: 

 ی با شکوه بردارم.منظره

 

پیچ چپ را « چپ همیشه آب گرمه.»نوک ادامه داد: 

 پیچاند.

 

 همیشه داغ؟

 

 ولی چطور؟ من آتشی ندیدم.
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لی در این مورد بپرسم، نوک به فرصت نکردم سؤا

 حرفش ادامه داد.

 

ولی از همون اول داغ نیست.که یعنی فرانی باید »

تونه خیلی خیلی مراقب باشی. این آب گرم گاهی می

 «خیلی داغ باشه. سمت راست هم همیشه سرده.

 

دانستم بیرون زده بودند، به او هایی که میبا چشم

 نگاه کردم.

 

رد و ناگهان از خنده ترکید. من را هایم نگاه کبه چشم

کامل به سمت خودش برگرداند و دستانش را به دورم 

 حلقه کرد.

 

سپس سرش را پایین آورد، حاال صورتش نزدیک 

اش را قطع کرد ولی همچنان لبخند صورتم بود. خنده
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طوری این»رقصید و گفت: زد. نگاهش در حدقه میمی

کنی نگاه میکه تو قشنگ به یه توالت و روشویی 

 «ی آینده حسابی محشر باشه.یعنی قراره چند هفته

 

اگه تا حاال کمی تجربه داشته باشم به این معنی بود که 

 کرد.او ابداً اشتباه نمی

 

کردم. یا ولی من اصالً به توالت و روشویی فکر نمی

 ها بودند، نه.ی فکر و ذکرم اینشد گفت که همهنمی

 

گاه کردم و جواب دادم: هایش نمستقیم توی چشم

 «طوره.همین»

 

 شب#روح_نیمه

 402#پارت_
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وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد، هنوز هم لبخند 

کمی برم بیرون. انتظار نداشتم حاال من باید یه»زد. می

طوری پیش بره، برای همین با مون اینبه هم رسیدن

بجو آمادگی نیومدم. باید برم چندتا کاندوم و یه تعداد آ

ذارم دم و یه خرده پول میبگیرم. پیتزا هم سفارش می

که اگه قبل از رسیدنم اومدم و تحویل دادن، پول داده 

گردم. ولی قبل باشی. تا جایی که به تونم سریع برمی

دم که از رفتن بهت کار کردن با تلوزیون رو یاد می

 «سرت گرم شه.

 

 خواست برود.دلم نمی

 

 خواست.نی خنک میهرچند دلم خیلی نوشید

 

 «کاندوم چیه؟»پرسیدم: 
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با نگاه گنگی که به او انداختم، بیشتر « مراقبت.»

همون چیزی که قبل از به دست آوردنت »توضیح داد: 

 «خوایم.کدوم نمیپوشیدم تا اتفاقی نیفته که هیچ

 

که ناگهان جوابش به نظرم هیچ معنایی نداشت تا این

 چیزی به ذهنم خطور کرد.

 

 «گی.اوه، غالف رو می»تم: گف

 

سر تکان داد، صورتش را کمی به سمتم کشید ولی 

آره، غالف. باید برم و »زد. هنوز هم داشت لبخند می

 «ها بردارم.چندتا دیگه از اون

 

 کرد.دقیقاً باید همین کار را می

 

 «کنم.ت رو تأیید میبرنامه»گفتم: 
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 شت.تر شد و من را محکمتر نگه دالبخندش پهن

 

بردمت ولی انگار هنوز  به راه رفتن با خودم می»

 «هات عادت نکردی.روی پاشنه

 

 حرفش گیجم کرد.

 

ی پاهام راه ست که دارم روی پاشنهچندین دهه»

تونن راه طور که همه میرم، نوک. درست همونمی

 «ها واقعاً سخته.برم. ولی راه رفتن روی اون میخ

 

 شب#روح_نیمه

 403#پارت_

 

بعد دوباره سرش « حق داری.»ی آرامی گفت: با خنده

که من را به سمت را پایین آورد تا پیش از این
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خواب کوچک ببرد، یک بار دیگر دهانم را ببوسد. اتاق

 «این تلوزیونه.»گفت: 

 

 سپس من را به تلوزیون معرفی کرد.

 

 آور بود.و شگفت

*** 

 

ن موقع صدای باز و بسته شدن در را شنیدم و فقط آ

طور که چهارزانو بود که از وضعیت راحتم یعنی آن

روی تخت نشسته بودم، کمی به جلو خم شدم و دیدم 

که نوک از راهروی کوتاه گذاشت و آمد توی اتاق. 

طور روی تخت جوزت همیشه وقت صبحانه همین

نشست و من اخیراً متوجه شده بودم که چقدر می

 راحت بود.
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نی تصور کنی همین االن توی توعزیزم، نمی»گفتم: 

ای که دستم را با وسیله« تلوزیون چه اتفاقی افتاد.

ها بود، به سمت تلوزیون جا کردن کانالبرای جابه

گرفتم. این هم یکی از آن چیزهایی بود که پیش از 

 رفتن به من یاد داده بود.

 

ها را روی میز که بطریآمد توی اتاق و پیش از این

نگاه کرد و بعد نگاهش به سمت بگذارد، به من 

بندی شکیلی ها توی بستهتلوزیون برگشت. بطری

اش هم صدای بندیقرار داشتند و از توی بسته

 خرچی آمد، انگار چیز دیگری هم توی آن بود.خرچ

 

داری برنامه آشپزی نگاه »رو به تلوزیون پرسید: 

 «کنی؟می

 

مشخصه که دقیقاً و خیلی... هم... محشره. »تأیید کرد: 

دیده و به شدت ماهر هستن. سرآشپزها خیلی آموزش

دونم چرا اون مرد عینکی سرآشپزها رو در برابر نمی
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ده که یه غذای ده ولی بهشون وقت نمیهم قرار می

 گیرن...خوشمزه و ماهرانه بپزن و بهشون سخت می

 

 شب#روح_نیمه

 404#پارت_

 

جا نشستن ...بعد هم اون سه تا آدم وحشتناک که اون

های سرآشپزها رو قضاوت می کنن. بعدش هم بشقاب

ها رو ی تالش اونکه فرصت چشیدن نتیجهبا این

ادبانه بهشون بخشیده شده، به شکلی نابخشودنی بی

دونن چه که میکنن. اون هم با وجود اینرفتار می

هایی کار کردن و حتی خودشون تحت چه محدودیت

که به ا کردن. چالش اینفقط روند کار رو هم تماش

آشپزها مواد غذایی عجیب و غریب بدی رو درک 

کنم و به نظرم ش رو درک نمیکنم، ولی بقیهمی

 «ست.معنا و حتی گاهی ظالمانهبی
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طوری هستن که های تلوزیونی کل دنیا اینبرنامه»

کنن و بعدش های با استعداد با همدیگه رقابت میآدم

عسلی. کنن، لبتشون میهای ظالم قضاوهم آدم

های آشپزی، آوازخوانی، رقص و حتی مسابقه

های تلوزیونی شدن همه و همه جز سرگرمیعاشق

 «هستن.

 

با این حرفش ابروهایم باال پریدند و نگاهم را از 

ی تلوزیون برداشتم و به او نگاه کردم. صفحه

 «عاشق شدن؟»پرسیدم: 

 

برنامه رو ولی خب من این »سری تکان داد و گفت: 

 «کنم.تماشا نمی

 

مزخرفه. مردم دوست دارن این چرندیات رو »گفتم: 

 «تماشا کنن؟
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با لبخندی که کنج لبش نشسته بود، به سمتم آمد. 

م. حتی ضبطش دل، من بدجور عاشق این برنامهجون»

 «هم کردم. حتی یه قسمتش رو هم از دست ندادم.

 

نیست، چون شد. البته منظورم ضبط کردن باورم نمی

دانستم این حرفش یعنی چه. بلکه منظورم اصالً نمی

محتوایی بود که نوک برای سرگرمی انتخاب کرده 

ی یک نوک شد. او حتی به اندازهبود، باورم نمی

 سوزن ظلم در خود نداشت.

 

 شب#روح_نیمه

 405#پارت_

 

 «جدی؟»پرسیدم: 
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که به سمتم خیز بردارد و ناگهان درست پیش از این

احساس بلند شدن از روی تخت به من دست بدهد، 

 «آره.»جواب داد: 

 

قدر راحت ننشسته بودم، اصالً ننشته بودم. دیگر آن

بلکه در پایان حرکت نوک روی کمرم دراز کشیده 

 بودم و او هم روی من خیمه زده بود.

 

 توانستم تلوزیون را ببینم.و نمی

 

 «پیتزا نیومد؟»با صدای آرامی پرسید: 

 

 «نه، هنوز تحویلش ندادن.»زنان جواب دادم: نفس

 

خب، پس تا وقتی برسه »هایم افتاد. نگاهش به لب

 «کنیم.خودمون رو مشغول می
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 دانستم این حرفش یعنی چه.اصالً نمی

 

غذا به پایان رسیده دانستم که زمان پیشفقط این را می

 ی غذای اصلی شده بودند.بود و حاال وارد مرحله

 

، تقریباً امیدوارم که آشپز زن دوتا آشپز مرد نوک»

ی ها تازه وارد مرحلهدیگه رو شکست بده و اون

 «غذای اصلی شدن.

 

فرانی، مشغول کردن »هایم نگاه کرد. توی چشم

خودمون یعنی حسابی همدیگر رو بوسیدن با کلی ناله 

 «چیزها. اون هم خیلی زیاد.و این

 

اوه. مطمئنم »گفتم: تصمیم سریعی گرفتم و نجواکنان 

که پیروزیش رو شه، به جای اینکه زنه برنده می

 «گی رو انجام بدیم.تماشا کنیم، بیا کاری که می
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نمایی زد و دوباره سرش را پایین نوک لبخند دندان

 آورد.

 

 بعدش هم کاری که گفته بود را انجام دادیم.

*** 

 

 «خب؟»نوک پرسید: 

 

 «چیه؟»با دهانی پر پرسیدم: 

 

 کار بدی بود.

 

 ولی خب برایم اهمیتی هم نداشت.

 

 انگیز بود.پیتزا شگفت
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ای که داشتم توی دهانم سرش را به سمت معجزه

 «دوست داری؟»گذاشتم تکان داد. می

 

 شب#روح_نیمه

 406#پارت_

 

که هنوز هم داشتم با این« ست.خیلی خوشمزه»گفتم: 

ی ی چرب و چیلجویدم، گاز دیگری به لقمهمی

 دار و پرپنیری زدم که توی دستم بود.ادویه

 

سری تکان داد و به « ست.خیلی خوشمزه»نجوا کرد: 

مان و روی تخت باز بود، دست ای که بینسمت جعبه

 دراز کرد.

 

اش سریع دستم را پیش بردم با این حرکت هشداردهنده

 و مچ دستش را گرفتم.
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ن آخرین نوک، ای»ام را قورت دادم و نالیدم. لقمه

 «ست!تیکه

 

ی آره و تو هم نصفه»سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. 

ی سهم خودت رو بلعیدی. این تیکه آخرین تیکه

 «خودمه.

 

 مایه تأسف بود ولی حقیقت داشت.

 

منصفانه بود و ظاهراً در کنار سخاوت، بخشندگی و 

رسید این فرانکایی که شده به نظر می رفتار دوستانه

 هم بود. بودم، منصف

 

گذاشتم سهمش را بخورد و پرسیدم: این یعنی می

 «شه یکی دیگه سفارش بدیم؟می»

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

فرانی، این یه »های نوک درشت شد. با این حرفم چشم

پیتزای بزرگ بود. معموالً سه یا چهار نفره 

 «خورنش.می

 

که دوباره به نوک نگاه کنم، با ناراحتی به پیش از این

 م.ی خالی نگاه کردجعبه

 

 «شه فردا هم بخوریم؟پس می»

 

لبخندی به رویم زد. پشت گردنم را گرفت و من را 

هایم به سمت خودش کشید ای به روی لببرای بوسه

آمد و بعد هم ولم کرد. انگار از این کار هم خوشش می

طور من را به سمت خودش آمد که اینچون خوشم می

 بکشد.

 

 د.درنگ درخواستم را رد کربعد هم بی
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 «خوایم اِتوفی بخوریم.فردا شب برای شام می»

 

ی تکه پیتزایی که در دست داشتم را باال باقیمانده

 « خوام.این رو می»گرفتم و گفتم: 

 

ای که تالشی در پنهان کردنش نداشت، گفت: با خنده

بهم اعتماد کن. اِتوفی که بخوری، دیگه از اون »

 «خوای.می

 

ای به جز اعتماد کردن به او نداشتم. او پول این چاره

فهمیدم دنیا را داشت ولی من نداشتم. حتی اگر می

توانستم برای دهند، باز هم نمیچطور سفارش می

 خودم پیتزا بخرم.
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خوام در بعدیم در مورد تلفن می»با این فکر گفتم: 

باشه و همراهش غذا سفارش دادن رو هم یاد 

 «بگیرم.

 

اش را جوید و قورت داد. بعد هم با چشمانی نوک لقمه

که از خنده چین افتاده بودند به من نگاه کرد و گفت: 

بعد از خرید لباس، کار بعدی اینه که تو و جوزت »

برای خودتون تلفن داشته باشین. بنابراین فردا به این 

 «کنیم.کار رسیدگی می

 

خرین یکی از آ« ممنونم.»با صدای آرامی گفتم: 

گازهایم را به تکه پیتزایم زدم و تصمیم گرفتم حواسم 

انگیز که شاید فقط دو گاز دیگر را از این فکر نفرت

مانده باشد، پرت کنم. به نوک نگاه کردم و پرسیدم: 

 «چندتا غالف تهیه کردی؟»

 

 «تایی.ی دهیه جعبه»
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 پلک زدم.

 

 چندین بار.

 

تونی توی یه می»با صدایی که باال رفته بود، پرسیدم: 

 «ش استفاده کنی؟شب از همه

 

بدن نوک تکان خورد و تخت را هم با خودش تکان 

داد. وقتی هم که جواب داد، متوجه شدم صدایش از 

تایی های دهتوی بسته»لرزید. خنده می

 «فروشنشون، عزیز دلم.می

 

 شب#روح_نیمه

 408#پارت_

 

نظر کردم، صدایم گیج به وقتی بیشتر اصرار می

 «این جواب سؤالم نبود عزیزترینم»رسید. می
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دونم یه عزیزترینم دیگه نمی»نوک نجواکنان گفت: 

قدر شیرین و خواستنی تونی اینساده رو چطوری می

 «بگی.

 

ترسیدم. چون کم داشتم میکم« نوک!»به تندی گفتم: 

طور که نوک ی ماهری بودم ولی آنمن خودم معشوقه

توانستم از پس ده بار در یک میاشاره کرده بود، ن

 شب بربیایم.

 

حال ده بار رو »زدند، پرسید: هایی که برق میبا چشم

 «نداری؟

 

 کرد؟داشت شوخی می

 

 کرد.حتماً شوخی می
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 «وقت...من، خب... این... موضوع اینه که هیچ»

 

ی پیتزا را از وقتی نوک دست دراز کرد و باقیمانده

جعبه انداخت، دست از دستم بیرون کشید و توی 

 من کردن کشیدم.زدن یا خدا لعنت کند، منحرف

 

چپ به او نگاه به پیتزایم نگاه کردم و بعد هم چپ

کردم. ولی باقی پیتزای خودش هم رفت پیش پیتزای 

 من و نوک جعبه را از روی تخت کنار زد.

 

اش با که بتوانم به رفتار غیرمتمدنانهپیش از این

تراض کنم، این کار را کرده بود. من را پیتزاهایمان اع

در آغوش کشید و روی خودش چرخاند و حاال دوباره 

 روی پشتم دراز کشیده بودم و او روی من بود.

 

نه جون دل، از پس ده »با صدای آرامی اعتراف کرد: 

 «بار توی یه شب برنمیام.
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مطمئن نبودم که « اوه.»با صدای آرامی جواب دادم: 

احت شود یا ناامید بشوم. فقط این را خیالم باید ر

خواستم هم بخش خاصی از دانستم که حتی اگر میمی

 بدنم تحمل چنین چالشی را نداشت.

 

 شب#روح_نیمه

 409#پارت_

 

 لبش را روی دهانم گذاشت.

 

ولی تو قراره توی یه شب ده بار به رضایت »گفت: 

 «برسی.

 

 نفسم بند آمد.
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دستش را روی تنم « ده.یه بارش انجام ش»نجوا کرد: 

 «نه بارش مونده...»کشید. 

 

 «نو...»

 

 نتوانستم اسمش را کامل بگویم.

 

 بوسید.داشت من را می

*** 

 

 «خوام یکی بشیم.می»نالیدم: 

 

نوک پشت سرم برهنه روی زانو ایستاده بود و من هم 

جلوی او برهنه روی زانوهایم ایستاده بودم. دستانش 

ام را گرفته بود دستانش سینهدور من بود و یکی از 

کرد و دست دیگرش هم آن ای میکارهای معرکه

داد. دهانش هم ای انجام میالعادهها کارهای خارقپایین
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بوسید. گرفت و میمکید، گاز میروی گردنم بود، می

 ی گوشم را گاز گرفت.تا گوشم باال آمد و الله

 

 وای خدا.

 

 خواستم را واضح گفته بودم.

 

بدنم را روی « کنم.خواهش می»زنان گفتم: نفس

دستش حرکت دادم و وجود سفتش را روی پشتم حس 

 خواستم.کردم. او را برای خودم می

 

 «بعدی توی راهه.»توی گوشم نجوا کرد: 

 

کم داشتم با قدرت و شدید تقریباً صدایش را نشنیدم. کم

 شدم.برای رسیدن به اوج رضایتم آماده می
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ش، اون کار رو بکن. دیگه تقریباً نوک، زودبا»

 «دارم...

 

 انگشتش روی بدنم سریعتر و محکمتر حرکت کرد.

 

 «بیا فرانی.»زیر گوشم غرید: 

 

نیاز نبود دستورش را به من بدهد. با حرکت انگشتش 

اش به روی بدنم تسلیم شدم. سرم عقب افتاد و به شانه

تکیه زد. بدنم به شدت در آغوشش لرزید و به 

انگیزشان را نش چنگ انداختم تا حرکت سحردستا

دانستم که چیز دیگر و متوقف کنم. چون می

تری از این کارش وجود داشت. تا همان لحظه لذتبخش

اش کرده بودم و انگار که وجودم در این تجربه تجربه

 بلعیده شده بود.

 

 شب#روح_نیمه
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کمر با پایان یافتن اوج رضایتم، نوک من را روی 

خواباند و با بدن بزرگ و گرمش رویم خوابید. 

بخشی روی پورستم حرکت دستانش با حرکت آرامش

 کرد و دهانش روی گردنم نشست.

 

وقتی توانستم تنفسم را کنترل کنم، دستانم را دورش 

انداختم. عاشق حسی که داشت، گرمای تنش و قدرت 

سرانگشتانم بودم که به نوعی قدرت خود نوک هم 

اش گریطبعی، مهربانی و مالحظهعاشق شوخ بود.

 بودم که با آن روی شر و شیطانش در تضاد بود.

 

توی همین فکر بودم که دست نوک از روی رانم باال و 

 بین پاهایم رفت.

 

نفس تند و تیزی کشیدم و سرم را به سمتش 

برگرداندم. درست در همان لحظه نوک هم سر 
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ود همدیگر را لمس هایمان نزدیک ببرگرداند و دهان

 کنند.

 

با این حرفش و به خاطر معنایی « دو.»زیرلب گفت: 

ترین که داشت و حرکت انگشتانش به روی خصوصی

بخش وجودم در زیر او به لرزه افتادم. زمزمه کرد: 

خیلی خیسه. انگار برای سومین بار صبر و قرار »

 «نداره.

 

 «تو.»تنها جوابی که توانستم بگویم این بود. 

 

 «بعداً.»

 

 «نوک...»

 

من را بوسید. پای زبانش را هم وسط کشید. محشر 

 بود.
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 ولی خیلی کوتاه بود.

 

که بتوانم پیش از این« بعداً.»هابم تکرار کرد: روی لب

هایش روی بدنم حرکت کرد و پایین چیزی بگویم، لب

 رفت.

 

 نوک به معنای واقعی من را چشید.

 

ای از خود العادهوقت گذاشت و مهارت خیلی خارق

 نشان داد.

 

 و در نهایت هم سومین رضایتم را به دست آوردم.

*** 

 

 شب#روح_نیمه
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برهنه و توی تخت بودیم، نوک روی کمر خوابیده و 

ها بود. من هم در هایش روی بالشتسر و شانه

 کنارش خودم را جمع کرده بودم.

 

ی د روی سینهآلواتاق تاریک بود و فقط با نور آبی مه

 نوک روشن شده بود.

 

دستش را گرفته بودم و کف دست بزرگش را روی 

 دادم.ها حرکت میجرقه

 

ها را بلند کردیم و من دستش را با دست با هم جرقه

های آبی را چرخاندم و شکل خودم برگرداندم و جرقه

 یک توپ به آن دادم.
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خواستم دوست داشتم آن توپ نور همان کاری که می

را انجام بدهد. دستم را پس کشیدم و با مالیمت گفتم: 

 «ش مال تو عزیز دلم.همه»

 

باید »نوک به چرخاندنش ادامه داد و جواب داد: 

 «باهاش چی کار کنم؟

 

ی جذابش که با به صورتش نگاه کردم و با دیدن چهره

نور آبی و زیبای جادویم روشن شده بود، حسی عمیق 

 تجربه کردم.

 

حس کردم بدنم بیشتر در کنارش جا گرفت و با دیدنش 

ست. هیچ قدرتی نداره که فقط یه بازیچه»جواب دادم: 

تونی با حرکت آسیبی وارد کنه. باهاش بازی کن. یا می

تونی بذاریش روی میز دادن دستت از بین ببریش. می

تونی بندازیش کنار تخت تا بعداً بری سراغش. یا می

کار رو بکنی، انگار که مال اون سمت اتاق. و اگه این 
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گرده پیشت. اون رو بهت خودت باشه دوباره برمی

 «گره زدم.

 

رمق دستش را پس کشید، توپ هم دنبال دستش بی

حرکت کرد و بعد نوک آن را پرت کرد به آن سمت 

اتاق. نور آبی قوس برداشت و به آن سمت پرواز کرد. 

دم خواستم به خوبه شدت زیبا بود. البته اگر می

 اعتراف کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 412#پارت_

 

گوی تا نزدیک دیوار پرواز کرد سپس ایستاد و آرام 

 آرام برگشت سر جایش.

 

وقتی نوک آن را گرفت، چند باری آن را دور دستش 

چرخاند و بعد دستش را مشت کرد و فقط انگشت 
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اش را باال نگه داشت. سپس گوی را روی نوک اشاره

ر نهایت دوباره دستش را باز کرد، انگشتش چرخاند. د

انگشتانش را بین گوی تکان داد و گوی  ناپدید شد و 

 ما را در تاریکی رها کرد.

 

 بدون مکث به طرفم برگشت و من را در آغوش کشید.

 

تر شده بود، پرسید: با صدایی که از غرور بم

 «ای هستی، مگه نه؟پارهدونی که بد آتیشمی»

 

 کرد.در موردم فکر میطور دانستم اینمی

 

 کردم.که چنین فکری در موردم داشت افتخار میاز این

 

 و عاشق تن صدایش بودم.
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گه کارم خیلی خوبه. والنتین می»با مالیمت گفتم: 

گه دیگه چیز زیادی نیست که بتونه بهم یاد هرچند می

ش گه بقیهطوری که خودش میکه اونبده. به جز این

ون یاد بگیرم. یعنی به تمرین عملی رو باید توی مید

خودم را بیشتر به او « نیاز دارم تا پیشرفت کنم.

و بهت بگم نوک، خیلی »چسباندم و ادامه دادم: 

که هیجان زدم. یاد گرفتن جادو و مهار کردنش، این

جادوم رو بشناسم و چطور ازش استفاده کنم و 

ست. با العادهچطوری ازش سؤاستفاده نکنم، خارق

که وقتی از هم جدا بودیم خیلی دلتنگت بودم، ولی ینا

والنتین بهم نشون داد چه قدرتی درونم دارم و توانایی 

هایی که با هم انجام چه کارهایی رو دارم... تا ابد زمان

 «کنم.بودیم و کارهایی که برام کرده رو فراموش نمی

 

 شب#روح_نیمه

 413#پارت_

 

 «خیلی دلتنگم بودی؟»
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 یکی به او زل زدم و بدنم را منقبض کردم.توی تار

 

جون »من را بیشتر به سمت خودش کشید و گفت: 

که وحشت کنی، باید بگم که خودت هم دل، پیش از این

 «دونی که من هم بدجور دلتنگت بودم.می

 

ای که های معنای زیادی برایم داشتند و از لحظهحرف

ایش و هدوباره به هم رسیده بودیم، او اصالً حرف

 داشت.حقیقت را توی دلش نگه نمی

 

حال برای اولین بار پس از آمدنم به دنیای او، با این

واقعیت جلوی چشمانم آمد و از این تغییر ناگهانی 

 مان در عجب ماندم.رابطه

 

 ترین دوستم بودم.به جز جوزت، نوک نزدیک
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در واقع، تنها دوست دیگری که در دنیای خودم 

مادر فری بود. ولی حتی به او خبر نداده داشتم، والریا 

روم و این یعنی با او خداحافظی بودم که دارم می

 نکرده بودم.

 

باید بگویم آخرین خبری که از او شنیده بودم و مربوط 

شد، این بود که پدر فری رسماً از به چند ماه پیش می

شان پایان داده بود. او جدا شده بود و به ازدواج

 فاقی نبود که والریا از آن ناراحت شود.هرچند این ات

 

در حال حاضر هم با فاسقش که به شکل عجیبی 

 کرد.ثروتمند و در عین حال یک تاجر بود، زندگی می

 

کرد. ولی قطعاً فرانکای قدیمی به این موضوع فکر می

در آن لحظه برهنه و در آغوش یک نگهبان شهر 

ولی نه  بودم. مردی که ثروت داشت، این حقیقت بود

ای داشت و نه عنوانی. نوک گفته بود که پاداش خانه

ی مینروا خودش برای شرکت کردن در نابودی نقشه
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ای به این موضوع را گرفته بود. ولی من حتی ذره

دادم. بنابراین دیگر برایم مهم نبود که اهمیت نمی

عشق جدید والریا یک لرد بود، تاجر بود یا یک کارگِر 

 عمله.

 

 شبیمه#روح_ن

 414#پارت_

 

هرچند والریا به خاطر مقام نداشتن مردش در سختی 

اش را با او بود. ولی خب وقتی که شوهرش رابطه

 قطع کرد، مجبور شد با این مسئله کنار بیاید.

 

هایی بود این دوستم که در دنیای دیگر بود، از آن آدم

اش بر وفق مراد نبود، همیشه که وقتی اوضاع زندگی

 گشت تا برایش گله و شکایت کند.ال کسی میبه دنب
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که تبدیل به زنی شود که یک تاجر ثروتمند پیش از این

آمد که شاد باشد. کرد، کم پیش میاز او مراقبت می

 ولی حاال انگار کامالً ناپدید شده بود.

 

دانستم که او حاال به شدت خوشحال و شاد بنابراین می

که به ندرت خبری از او  بود. خیلی خیلی زیاد. آن قدر

 شد تشخیص داد.طور میشنیدم. رضایتش را اینمی

 

این موضوع این واقعیت را که او برایم اهمیت داشت 

داد. آن وقت کرد. او هم به من اهمیت میرا نفی نمی

من تمام دنیای خودم را که او هم جزئش بود، حتی 

 بدون یک خداحافظی پشت سر گذاشته بودم.

 

ر دوستی بودم که این کار را با والریا کرده من چه جو

 بودم؟
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از آن گذشته، چه جور دوستی بودم که بدون فکر 

طور ناگهان با نوک پریده بودم کردن به عواقبش این

 توی تخت؟

 

 «فرانی؟»نوک صدایم زد و توجهم را جلب کرد. 

 

 «شاید ما باید...»تر شد. بدن منقبضم منقبض

 

 «نباید. نه»حرفم را قطه کرد: 

 

پرید وسط حرفم، اعصابم را به اش میطور که همهاین

 ریخت.هم می

 

 شب#روح_نیمه

 415#پارت_
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پری وسط حرفم و من از ش میهمه»با دلخوری گفتم: 

 «این کارت خوشم نمیاد.

 

تا حاال اعتراضی نکرده بودی و احتماالً »جواب داد: 

یی کردم و ها یه کارهابه خاطر این بوده که اون پایین

کنم که تو هم مشکلی با این کارم نداشتی. حاال حس می

خوای چیزی در خلق و خوت عوض شده و نمی

خوای به موردش بگی، االن نه. ولی حس کردم که می

حس و حالمون گند بزنی و من این اجازه رو بهت 

خوای رو دم. ولی تو هم عادت نداری چیزی که میندا

گی از این کارت ن یهو میبه دست نیاری، برای همی

 «خوشم نمیاد.

 

 زد توی خال.

 

 «ها یه کارهایی کردی؟اون پایین»پرسیدم: 

 

 «اون پایین با دهانم یه کاری کردم.»توضیح داد: 
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ها یک کاری کرده شد گفت که نوک آن پایینخب، نمی

بود. کارش در این مورد خیلی خوب بود و باعث شده 

 کنم.بود حس کنم دارم پرواز می

 

بابت توضیح متشکرم. حاال من هم بهت »گفتم: 

کنم که اگه حرفی برای گفتن داشته باشم، یادآوری می

دوست دارم بتونم اون رو بگم. و حقیقتش حتی 

 «کنم.تونم باور کنم که دارم چنین درخواستی مینمی

 

 «چیز گند بزنی.نه اگه بخوای به همه»جواب داد: 

 

 «چیز گند بزنم.به همهخوام نمی»جواب دادم: 

 

به سمتم چرخید و کمی از وزنش را روی پاهایم حس 

کردم، پاهای بلندش انگار با پاهای من گره خورده 

بودند. روی پهلو به آرنجش تکیه داد. این طوری 
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روی من خیمه نزده بود ولی کامالً به من چیره شده 

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 416#پارت_

 

زدم دانستم ولی حدس مینمیکه به طور قطع با این

آمد و فری، لهن و وقتی موضوعی توی تخت پیش می

شان را توی تخت کردند که همسرهایتور قصد می

 کردند.مهار کنند، از همین ترفند استفاده می

 

خردکن بود و هم به این کارش هم به نظرم اعصاب

 آمیز.شکل دلپذیری تحریک

 

 کرد.میکه همین هم بیشتر آدم را دلخور 

 

 لعنتی!

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

پهلویش را بیشتر به من فشرد و اصرار کرد: 

خوای در موردش صحبت کنی. در مورد می»

مونه. در مورد کاری خودمون، در مورد چیزی که بین

خوای این که اصالً چطور پیش اومد. میکه کردیم. این

کنی کار رو هم بکنی چون وحشت کردی. فکر می

کنی مسیر اشتباهیه فکر می خیلی سریع اتفاق افتاده یا

 «یا یه همچین کوفتی.

 

حتی فرصت نکردم تأیید کنم که این دقیقاً همان کاری 

بود که قصد انجامش را داشتم، چون به حرفش ادامه 

 داد.

 

خیلی سریع اتفاق نیفتاده فرانی، به نظر من خیلی »

خیلی طول کشیده. جهت اشتباهی هم نیست. حداقل 

اً همون جایی هستم که عمالً از برای من، االن دقیق

خواستم باشم. تو ای که همدیگه رو دیدیم، میلحظه

توی موقعیت بدی بودی و من باید ازت مراقبت 
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کردم. این کار رو کردم. دیگه تموم شده. االن دیگه می

اون شرایطت رو نداری، بنابراین باید رو به جلو 

اون ..».خودش را به من فشرد. « حرکت کنیم و این...

 «جهتیه که قراره توش پیش بریم.

 

که گفته بود: به نظر من که خیلی خیلی راستش این

طول کشیده، باعث شد دلم بخواهد از تخت بپرم بیرون 

 و از خوشحالی جیغ بکشم و شاید کمی هم قِر بدهم.

 

 شب#روح_نیمه

 417#پارت_

 

های دلپسندی که گفته بود بماند. ی آن حرفدیگر همه

 ای که همدیگه رو دیدیم!که گفته بود از لحظه همانی

 

 من یک فرانکا درکار به شدت تغییر یافته بودم.
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 قدرها هم تغییر نکرده بودم.ولی آن

 

که از تخت بیرون بپرم، با بنابراین به جای این

گیری و من اصالً حق تصمیم»شقی پرسیدم: کله

 «ندارم؟

 

ا حس کنم که اش رکه بتوانم لرزش خندهپیش از این

ای سکوت کرد. بدنش را به لرزه انداخته بود، لحظه

فرانی، جون دل، سه بار »سپس به من یادآوری کرد: 

باهات بودم، االن برهنه و چسبیده به من توی تختی و 

ها به خاطر کنم یه سوراخ دائمی پشت رانفکر می

که به هات به وجود اومده. و پیش از اینی کفشپاشنه

م گیر بدی، باید بگم شکایتی هم ندارم، حتی این حرف

حسم به شکایت نزدیک هم نیست. پاشنه کفشت 

تونست زخمیم کنه، ولی نکرد. هرجا و هر زمان می

مونه چون دوستش دارم. هم این خاطره رو یادم می

ها رو نداشتی، فقط مشکل کدوم از اینولی تو هیچ

ها باز اینی اشاره کردی و به دست آوردی ولی با همه
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خوای این موضوع رو مطرح کنی که توی جهت هم می

 «درستی نیستی؟

 

هایش درست بود. هرچند من نگران آن ی حرفهمه

رسید که نوک نگران هایم بودم. به نظر نمیجای پاشنه

ها باشد و من امیدوار بودم که ماندگار شدن جای ان

 آسیب کمی به او وارد کرده باشم.

 

است این تصور را به وجود بیاورم که خودلم هم نمی

 از مسیری که در آن بودیم، رضایت ندارم.

 

 ولی اعتراف نکردم.

 

 شب#روح_نیمه

 418#پارت_
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من بهت فشار نمیارم. این تویی که داری بهم »گفتم: 

 «فشار میاری.

 

گی، ولی جون دل همین سه دقیقه درست می»گفت: 

 «دادی.می پیش این تو بودی که خودت رو بهم فشار

 

 این هم حقیقت داشت.

 

 هایم را به هم نسابم.دهانم را بستم و سعی کردم دندان

 

تر آمد و اش نزدیکدیدم که صورت به سایه نشسته

 هایش را ببینم.توانستم سفیدی دندان

 

 هوم.

 

چطور ممکن بود یادم برود که نوک چقدر روی 

 اعصاب بود؟
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؛ جهتی که پرسمپس برای اطمینان می»پرسیدم: 

دوست داری توش پیش بریم اینه که با هم رابطه 

 «داشته باشیم؟

 

داد، بدن و صدایش بیشتر از خنده وقتی جواب می

خوام باهات رابطه داشته آره عزیز دلم. می»لرزید. 

 «باشم.

 

و »ها را پس زدم. بیشتر به امیدم دست آویختم و بدی

 «فردا و روز بعدش چی؟

 

از قبل هم با هم توی رابطه بودیم.  کنم، مااصالح می»

که بیرون تر شد و بعد از اینمون عمیقامشب، رابطه

ریم سر زندگیمون به این رفتن از این اتاق هم وقتی می

دیم و اغلب و پشت هم با هم خواهیم رابطه ادامه می

 «بود.
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 عمالً قول داده بود.

 

جهت  خوایتا آخر، می»که تأیید بشود، گفتم: برای این

دوستیمون طوری باشه که آزادانه با من رابطه داشته 

 «باشی؟

 

ناگهان چنان زد زیر خنده که صدایش توی اتاق پیچید، 

 به خاطر این واکنشش چسبیده به او خشکم زد.

 

واقعاً »لرزید، پرسید: با صدای آرامی که هنوز هم می

ولی قطعاً « پرسی؟داری همچین سؤال مزخرفی می

 از خنده نبود.لرزش صدایش 

 

 شب#روح_نیمه

 419#پارت_

 

 از خشم بود.
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 وقت از دستم عصبانی نشده بود.نوک هیچ

 

 حتی یک بار.

 

 از عصبانی شدنش خوشم نیامد. اصالً.

 

کردم ولی درست داشتم به عاقالنه بودن جوابم فکر می

شد انکار کرد. درست مثل قبل که آن بودنش را م نمی

 بودم.سؤال مزخرف را پرسیده 

 

 «خب... بله.»با تردید گفتم: 

 

 «خوامت؟کنی فقط برای خوابیدن میفکر می»

 

 مطمئن نبودم حرفش را درست شنیده باشم.
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 «بخشید؟می»

 

 «خوامت.کنی که فقط برای خوابیدن میفکر می»

 

اولین بار این حرفش را با حالتی ناباورانه و سؤالی 

 گفته بود.

 

 بری بر زبان آورده بود.ولی دومین آن را با لحن خ

 

 آمیز بود.ی توهینیک جمله

 

ام برای عصبانیتش را کنار گذاشتم و کنترلم کالً نگرانی

 را از دست دادم.
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خودم « طور نباشه.خب، امیدوارم این»به تندی گفتم: 

را از زیرش بیرون کشیدم. به این فکر نکردم که بعد 

تمرکز  از این کار چه کنم، فقط روی انجام دادنش

 کردم.

 

ولی من با نوک بودم. او یک مرد بود، مرد قوی و 

 جویی هم بود.سلطه

 

دیگر به این اشاره نکنم که او دستش را هم دورم 

 انداخته بود.

 

این طور بگویم که فقط از همان دستش استفاده کرد تا 

 جایی که بودم برگرداند.من را به همان

 

 «باید برم توالت.»به دروغ گفتم: 

 

 «نخیر اصالً نیاز نداری.»جواب داد: 
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درست گفتی. نیاز ندارم برم دستشویی. به چند لحظه »

دور بودن از تو نیاز دارم. چون از دستت عصبانی 

هستم و عصبانیتم هم خیلی شدیده. برای همین به 

تونم نظرم این کار بهتره. اگه االن نرم، اون وقت نمی

 «م.کشه کنترلش کنوقتی خشمم شعله می

 

 شب#روح_نیمه

 420#پارت_

 

که موضوع رو روشن کنم، فرانکا، فقط برای این»

چون انگار که خودت متوجه نشدی، باید بگم چیزی 

ی ی جنسی نیست. همهخوام فقط رابطهکه ازت می

خوام. که تونی بهم بدی رو میچیزهایی رو که می

دل شه. پس جونشامل خشم غیرقابل کنترلت هم می

ای فی برای گفتن داری، بگو. و اگه مسئلهاگه حر

شه که برای شروع بگی چرا از نیست خیلی خوب می
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م کنی که تنها خواستهدستم عصبانی هستی و فکر می

 «اینه که بذاری راحت ترتیبت رو بدم.

 

 خدایان!

 

 ام؟چطور ممکن بود فکر کند چنین چیزی گفته

 

 «من همچین چیزی نگفتم.»جواب دادم: 

 

 «ی.گفت»

 

 «نگفتم.»

 

ی خوبی دارم، ولی نیاز نیست زیر و حافظه»گفت: 

م اینه که روش کنم. همین دو دقیقه پیش گفتی خواسته

 «کنی؟آزادانه باهات بخوابم. حاال انکار می
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 «البته که نه.»جواب دادم: 

 

نوک کمی خودش را عقب کشید، با لحنی که انگار 

خب »رد، امر کرد: کجا یخدمای اتاق پایین آورد و همه

دوباره برام توضیح بده که چطور وقتی خودت گفتی 

خوام بدنته، از دستم عصبانی هستی. تنها چیزی که می

کنی من هر بار که پای تو وسط چون این یعنی فکر می

 «بوده، فقط چنین چیزی خواستم.

 

 شورش را ببرند!مرده

 

 عقلش را از دست داده بود!

 

 «ین چیزی نگفتم، نوک.من همچ»با خشم گفتم: 
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کمی بیشتر خودش را از من فاصله داد و صدایش 

خیلی »رفت. کم باال میداد، داشت کموقتی جواب می

هم گفتی فرانکا و همین االن هم خودت تأیید کردی که 

 «گفتی.

 

 شب#روح_نیمه

 421#پارت_

 

 «نخیر نگفتم نوکتورنو!»صدای من هم باال رفت: 

 

طوری من رو این»م فشرده گفت: هایی به هبا دندان

 «صدا نزن.

 

وقتی همچین منظوری نداشتم، ادعا نکن » جواب دادم:

 «ای زدم.آمیز و مسخرهکه حرف توهین

 

 «پس بهم بگو منظورت چی بود.»دستور داد: 
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 «تو دوستم داری.»با خشم گفتم: 

 

 «بله.»او هم با خشم جواب داد: 

 

 «م تنگ شده بود.وقتی از هم دور بودیم، دلت برا»

 

 «ها رو ولش کن. بگو این چه...اوه... آره، این»

 

دونی که من هم همین و می»حرفش را قطع کردم. 

احساس رو نسبت بهت دارم. بنابراین منظورم امیدم 

شکلی باقی بمونه. مون همینبه این بود که رابطه

اینکه همدیگه رو دوست داشته باشیم. از همراهی 

ریم و زمان زیاد و دلپذیری رو با هم همدیگه لذت بب

مون االن داره ی جهتی که رابطهبگذرونیم، به اضافه

 «ی آزادانه با من.و میلت به رابطه
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 جوابی به این حرفم نداد.

 

 جای تعجب هم نداشت.

 

تر گیری کرده بود، باید عاقلخیلی سریع از حرفم نتیجه

ی در رابطه ی مستقیمحال من هیچ تجربهبود. با اینمی

توانستم حدس بزنم که مردی با او نداشتم. ولی می

اش در مهر و محبت ورزیدن، مانند او سوای توانایی

 باید بیش از حد مغرور هم باشد.

 

ای به اعتراف کرد، هیچ عالقهبنابراین وقتی اشتباه می

 کردن به اشتباهش نداشت.

 

این چیزی بود که من را بیش از پیش عصبانی 

 د.کرمی
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و به همین خاطر بود که دهانم را بسته نگه نداشتم و 

 ادامه دادم.

 

 شب#روح_نیمه

 422#پارت_

 

شه که با این همه زمانی که با من وقت باورم نمی»

گذروندی، فکر کردی چنین نظری در موردت دارم. من 

شب دارم، صحیح. ولی گهگداری هم یه یه روح نیمه

افته ین اتفاق میتابه. وقتی انوری به روحم می

کنم و این برای من به معنای گرماش رو حس می

چیز. تو نور وجودت رو به من چیزه. همههمه

بخشیدی و فقط پنج نفر توی دنیا هستن که حاضرم به 

خاطرشون شالق بخورم... کریستین، جوزت، تیموفی، 

 «فرانتز و تو.

 

با لحنی که تغییر زیادی کرده بود، نجوا کرد: 

 «...فرانی»
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 شد جلوی من را گرفت.ولی خب مگر دیگر می

 

گم که و اگه برای این حرف دلتنگ شدی، بهت می»

وقت چیزی حقیقتاً از عشقبازیت لذت بردم. هیچ

ش رو تجربه نکرده بودم. این کار رو کنار شبیه

گذاشته بودم و حاال یه جورایی حس آزادی داشت 

رو به تو  که این من بودم که وجودمبرام. با این

دادم ولی انگار تو هم داشتی همین کار رو برای من می

دونم چطور از پس این کار کردی و من اصالً نمیمی

های گم.  حتی اگه تو بخشبرمیای. پس صادقانه می

مختلف وجود نوکتورنو هاثورن رو قبالً به من 

هاییه که نبخشیده بودی، منظورم بخش

ا چیزی که از من پرستمشون، باز هم اگه تنهمی

ای برام اهمیت خواستی خوابیدن باهام بود هم ذرهمی

 «نداشت.

 

 باز هم جوابی نداد.
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دیگر حرفی برای گفتن نداشتم و چون او رهایم نکرده 

بود، مجبور بودم که صبر کنم تا رهایم کند. چون تقال 

ای کردن برای خارج شدن از آغوشش هیچ فایده

 نداشت.

 

 شب#روح_نیمه

 423ارت_#پ

 

وقتی منتظر بودم، توی ذهنم شروع کردم به 

ریزی. که همان پیدا کردن والنتین با جادو، از برنامه

او بخواهم بیاید و من را هم ببرد پیش خودش و 

جوزت و این کار را هم سریع انجام بدهد، بود. اگر این 

کرد، خودم مجبور بودم این کار را بکنم کار را نمی

قل کردن خودم را یادم نداده بود. گفته ولی او هنوز منت

 بود بدون حضور خودش هم امتحان نکنم.
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ش اگر اشتباه کنی عزیز دلم نتیجه»هشدار داده بود: 

 «بار باشه.ممکنه فاجعه

 

دادم. کرد، باید انجامش میاگر خودش این کار را نمی

دادم هم اصالً برایم ام را از دست میاگر هوشیاری

هرچند این بیهوشی تا ابد ادامه پیدا  اهمیت نداشت.

 کرد.نمی

 

ناگهان متوجه شدم که نوک دیگر خودش را از من 

کشید. دیگر هم جو حاکم به خاطر حالتی که پس نمی

داشت سرد و غیر دوستانه نبود. همین باعث شد 

 وارش تمرکز کنم.دوباره روی صورت سایه

 

حض ی جلب شدن توجهام شد، چون به مانگار متوجه

 «حرفت تموم شد؟»که نگاهش کردم، پرسیدک این

 

 «که چی؟»پرسیدم: 
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 «شد یا نه؟»

 

 «بله.»جواب دادم: 

 

و وقتی بعد از تموم شدن حرفت داشتی خودخوری »

کشیدی، یا داشتی ی قتلم رو میکردی، داشتی نقشهمی

زنی یا قصد داشتی با کردی که کتکم میتصور می

بخوای بیاد و تو رو  والنتین تماس بگیری و ازش

 «ببره؟

 

این حرفش باعث شد به یاد گفتگوی چند ماه پیشم با 

کورا بیفتم. همان موقعی که کورا خیلی مفصل توانایی 

تحقیقات پلیس در دنیای خودش را برایم توصیف کرده 

ها و یا چیزی در مورد تواناییبود. من خودم هیچ

ای قهدانستم و هیچ عالوظایف یک نگهبان شهر نمی

هم به این موضوع نداشتم. البته وقتی کورا در این 

 کرد، سرتاپا گوش بودم.مورد صحبت می
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 شب#روح_نیمه

 424#پارت_

 

برانگیز بودند، نه فقط به خاطر های کورا تحسینحرف

هایی شرکت دانستم نوک در چنین فعالیتکه میاین

ده العاچیز در مورد نوک فوقدارد، بلکه به نظرم همه

 آمیز بود.تحسین

 

حال برهنه با یک مرد توی تخت بودن و بودن در بااین

ی کافی آزاردهنده میانة یک بحث خودش به اندازه

تواند ذهنت بود، ولی اینکه معلوم شود مرد مزبور می

 خردکن بود.را بخواند دیگر اعصاب

 

 «خوام با والنتین تماس بگیرم.می»گفتم: 

 

 «نی.کنه این کار رو نمی»
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 خدایان.

 

 شناختم.دقیقاً همان نوکی که می

 

 آه کشیدم و به سقف تاریک نگاه کردم.

 

این سؤال نه با طنزی که همیشه در « شب؟روح نیمه»

 صدایش بود، بلکه با لحنی جدی پرسیده شده بود.

 دوباره نگاهش کردم.

 

متوجهی که با فرانکا درکار توی تخت هستی، نه با »

 «ییش مگه نه؟دوقلوی این دنیا

 

تازه آن لحظه بود که در مورد دوقلوی خودم در این 

وقت تا به دنیا کنجکاو شدم، این موضوعی بود که هیچ

 حال در موردش فکر نکرده بودم.
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خدایان. امیدوار بودم که توی همین شهر زندگی نکند. 

توانست مان با همدیگر چقدر میبرخورد ناگهانی

 کننده باشد؟دستپاچه

 

خوای روی من تمرکز کنی یا داری ون دل، میج»

 «گیری؟شماره والنتین رو می

 

دوباره حواسم را به او جمع کردم ولی دقیقاً جوابی که 

 خواست را به او ندادم.می

 

 «گیرم.شماره والنتین رو نمی»

 

خوای حواست رو به من بدی؟ چون خب، پس می»

 انگار داریم در مورد یه چیز مهم با هم صحبت

 «کنیم.می
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 حق داشت.

 

 ایش.

 

 شب#روح_نیمه

 425#پارت_

 

 «حواسم به توئه نوک.»به او اطمینان دادم: 

 

 «شب؟روح نیمه»دوباره پرسید: 

 

 «بله؟»

 

توانستم ببینم یک سایه بود و ناگهان تنها چیزی که می

ی آن سایه همان صورت نوک بود که حاال به اندازه

 یک نفس با من فاصله داشت.
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 «شبی؟کنی یه روح نیمهواقعاً فکر می»

 

حس کردم ابروهایم در هم گره خورد، ولی چون 

گیری اش در نتیجهالعادهاحتماالً در کنار توانایی خارق

توانایی دیدن در تاریکی را نداشت، موضوعی که 

به نظرت »گیجم کرده بود را پرسیدم. 

 «ست؟غافلگیرکننده

 

 «ت شالق خوردی.فرانی، به وقتش به جای برادر»

 

 حاال این من بودم که جوابی برای این حرفش نداشتم.

 

این یه جور از خودگذشتگیه که تا حاال مثل و »گفت: 

 «مانندش رو ندیدم.

 

 چرا، آه چرا بحث را به اینجا کشانده بود؟
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عدالتی نشود، که در حق نوک بیبه هر حال، برای این

های دیگران تا رفکردیم. اگر از حباید این کار را می

شد که حاال متوجه نشده بود، ولی حاال باید متوجه می

 با کی برهنه توی تخت دراز کشیده بود.

 

دونی که من کارهای می»با صدای آرامی گفت: 

 «وحشتناکی کردم، نوک.

 

ی عوضی رفتار دونم که رسماً مثل یه هرزهمی»

ن کردی تا دیگران بهت نزدیک نشن، فرانی. ولی ایمی

 «اصالً هیچ معنایی نداره.

 

شب هم من از پشت پدر و مادرم هستم و حتی نیمه»

 «ها چیزی نیست. روحشون خبیثه.در برابر اون
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بابات یه خوک از خودراضیه. مامانت، »جواب داد: 

ای که جادوش رو از دست داد، دونم ولی از لحظهنمی

 انگار خودش رو هم از دست داد. بنابراین تنها فکری

تونم در این مورد داشته باشم اینه که قدرتش و که می

جایگاهی که شوهرش بهش داده بود، اون رو 

طوری کرده بود. اون مرد خیلی عوضیه. مادرت از این

اون بدتره چون در نهایت واقعاً هیچی نبود، 

 «طور که درگذشته هم هیچی نبود.همون

 

 شب#روح_نیمه

 426#پارت_

 

 الً درست بود.هایش کامی حرفهمه

 

همین باعث شد به این فکر بیفتم که چرا تأیید من را 

 خواسته بود.
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 «ها من رو به وجود آوردن.اون»تکرار کردم: 

 

ها از دل. بعضیی زندگیه جوندرسته و این معجزه»

ها هم از بدی. گیرن. بعضیخوبی، خوبی رو یاد می

 ها هم مثل پدر و مادرت هستن، فقط فضا روبعضی

دن ولی تو و برادرت رو به وجود آوردن، پس هدر می

 «شه گفت کالً حیف نون بودن.نمی

 

 کرد.طور فکر میخوشحال بودم که این

 

 ولی خب حرفش واقعیت نداشت.

 

 «دونی که من چه آدمی بودم.نمی»

 

دونم صاف توی چشم مدی نگاه کردی و چی می»

رو  بهش گفتی. لو بهم گفت. اون هم االن داستانت

دونن، طور که همه میدونه فرانی. درست همونمی
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نظرش رو نسبت بهت تغییر داده. ولی بگم که هنوز 

بخشدت هم به خاطر حرفی که زدی عصبانیه و نمی

ولی اون همچین مردیه. عاشق همسرشه و تو 

وقت این کارت همسرش رو ناراحت  کردی. اون هیچ

رفی که به کنم حکنه. من هم درک میرو فراموش نمی

 «همسرش زدی خوب نبوده. در واقع زننده بوده.

 

وقت که نه در آن لحظه و شاید نه هیچراستش با این

کردم، ولی حرفی که زده بود دیگری اعتراف نمی

 حقیقت داشت.

 

شناختم. با این حال آن موقع خیلی خوب مدی را نمی

اش با آپولو را درک توانستم درست رابطهنمی

 کردم.نمی

 

شک نباید ربطی به من نداشت و بیدرست است، هیچ

 گفتمنظرم را در مورد مدالین می
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هرچند، آن موقع در موقعیت خطیری بودم. معشوق 

شد. من داشت به دست جادوگرهایی خبیث شکنجه می

هم درست وسط یک منجالب خیانت به کشورم بودم و 

ه باید کمی حواسم را پرت کردم کدر آن لحظه حس می

 کنم.

 

طوری بود چون راه و روشت این»نوک نتیجه گرفت: 

 «کردن.پدر و مادرت هم همین کار رو باهات می

 

ترسیدم لمسش کنم، ولی به لمس کردنش ناگهان می

که با صدای آرامی نیاز داشتم. بنابراین پیش از این

تم: اش را گرفصحبت کنم، دستم را بلند کردم و چانه

هایی داری، ترسم که چون بهم یه حسنوک، می»

کنی و این کارت باعث بشه تراشی میداری بهانه
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نتونی من واقعی رو ببینی. یا همون منی رو ببینی که 

 «قبالً بودم و اون کارهای بد رو انجام دادم رو ببینی.

 

جا کرد و حاال دیگر کامل به بالفاصله خودش را جابه

هایش را از روی کمرم باال ود. دسترویم خیمه زده ب

کشید تا بتواند سرم را دو دستش بگیرد. جواب داد 

فرانکا، بهت برنخوره جون دل، ولی این حرفت خیلی »

 «مزخرف بود.

 

 نوک.

 

 بدجور روی اعصاب بود.

 

 حتی در لحظاتی مثل این.
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اش بود، حرکت کرد و دستم که هنوز هم روی چانه

اش و یکی محکم به شانهاش قرار رفت روی شانه

 «نیست.»کوبید. 

 

دونی رو از گی تا هرچی که میاین رو به خودت می»

طور که چند کنم عزیز دلم. اوندست ندی. من درک می

ماه پیش زندگی قبلیت توی یه چشم به هم زدن تموم 

شد، حتماً باید بدجوری ترسناک بوده باشه. ولی همه 

بازی کردن بود. یلمی اون کارهات فدونن که همهمی

ها توی واقعی رو بازی کردن بوده. اونهمیشه فیلم

شناسه، شناسن. تنها کسی که توی واقعیت رو نمیمی

 «خودتی.

 

 شب#روح_نیمه
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 ای بود که قبالً هم شنیده بودمش.این سخنرانی
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 در مورد فرانکای جدید حق با او بود.

 

ید فقط همین بود هم که فرانکای جدولی در مورد این

 کرد.اشتباه می

 

 جدید.

 

که دیگران از جمله تو، من رو از خودم هم بهتر این»

 «بشناسن غیرممکنه.

 

های کم دایرههای شستش کمیکی از انگشت

بخشی در زیر گوشم کشید که حس خیلی خوبی آرامش

که دست دیگرش حرکت کرد و با هم داشت. درحالی

را نوازش کرد، این یکی ام انگشت شستش آرواره

 حس خیلی بهتری داشت.
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که تو رو بینی، برای اینمی»این کار را کرد و گفت: 

از حال و هوای بدت بیرون بکشم، کارهای بیشتری 

ام بود، انگشت شستش که روی آرواره« یاد گرفتم.

هایم قرار گرفت و بعد هم جلوتر رفت و روی لب

به نوازش لبم  هایشخودش سرش را خم کرد و با لب

پرداخت. وقتی کارش تمام شد، روی لبم زمزمه کرد: 

کنیم، برای االن ولی بعداً در این مورد صحبت می»

ی بحث خیلی سنگینیه و خب راستش وقت شماره

 «چهاره.

 

 ی چهار؟شماره

 

 دیوانه شده بود؟

 

کردم وقت فکر نمیهایی گفتم که هیچوار حرفزمزمه

گم بعد از بحثی که داشتیم و محض اطالعت ب»بگویم. 

ی یه دور ها اصالً حال و حوصلهی این جریانهمه

 «دیگه رو ندارم.
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 مخصوصاً رضایتی که از بودن با نوک نسیبم شود.

 

 هایش گاز کوچکی از لب پایینم گرفت.با دندان

 

 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم...

 

 تنم لرزی رفت.

 

یدی که در ی شدخنده« مزخرفه.»زمزمه کرد: 

 شد شنید.زد را به وضوح میصدایش موج می

 

 شب#روح_نیمه
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خردکنی و اصالً از دونی که خیلی اعصابمی»گفتم: 

این بخش وجودت خوشم نمیاد نوکتورنو هاثورن. 

برای این بخش از وجودت هم اصالً دلتنگ نشده بودم. 

 «حتی یه ذره.

 

ی وجودش ه ذرهاین هم دروغ بود. دلم برای ذره ب

 شد.تنگ شده بود. که شامل آزاردهنده بودنش هم می

 

شورش را هایم هومی کشید و مردهروی لب« هوم.»

 ببرند!

 

 دوباره به لرزه افتادم.

 

برات مهم نیست که گاهی اوقات به نظرم »پرسیدم: 

 «شی، مگه نه؟خیلی آزاردهنده می
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دل، جون»دهانش را روی گوشم کشید و زمزمه کرد: 

هایی که یه بخشپرستی. دیگه به اینتو من رو می

های هست که دوست نداری، اهمیت نده وگرنه اتفاق

هایی که یه بخشافته. فقط به خاطر اینخوبی نمی

 «زده باش.هستن که دوست داری هیجان

 

وقت کی ممکنه طور... اونکه این»رو به سقف گفتم: 

 «دهنت رو ببندی؟

 

االن وقتش »هایم برگرداند. لبهایش را روی لب

 «نیست.

 

آمدم حرفی بزنم ولی نتوانستم، چون شروع کرد به 

 زد.های عمیقی هم میبوسیدن دهان بازم و بوسه

 

و بعد عزمش را جزم کرد تا به من ثابت کند حرفم 

ی یک دور دیگر مزخرف بوده که دیگر حال و حوصله

 به رضایت رسیدن را ندارم.
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 ظاهراً داشتم.

 

ی دوبار دیگر را هم در واقع ظاهراً حال و حوصله

 داشتم.

*** 

 

هایم را فشار دادند و زمزمه کرد: های نوک راندست

 «سریعتر عزیز دلم.»

 

 ولی من سریعتر حرکت نکردم.

 

باز دراز کشیده صاف رویش نشستم و به او که طاق

بود و توی نور روز نگاهش کردم و با تأمل رویش 

به او که با هر حرکتم انگار غافلگیر حرکت و کردم 

 برد، نگاه کردم.شد و لذت میمی
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 کرد.کردم، تماشایم میاو هم وقتی داشتم کارم را می

 

 انگشتانش انگار توی گوشتم فرو رفته بود.

 

 «فرانی، عزیزم، سریعتر.»

 

 ولی باز هم به حرکتم سرعت ندادم.

 

به رضایت رسیده بودم. ولی او  آن شب من هشت بار

یک بار. قصد داشتم حسابی سر رساندن او به اعماق 

لذت وقت بگذارم و حاال هم داشتم همین کار را 

 کردم.می
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با همان سرعت قبل حرکت کردم، رویش خم شدم و 

اش کشیدم. ای روی سینهدستم را با حرکت تنبالنه

ند، روی ام پایین ریخته بودموهایم که از روی شانه

شد و من خودم را به دورش اش کشیده میسینه

 ام را رویش چرخاندم.تنهمنقبض کردم و پایین

 

 

لعنتی، »اش گفت: های به هم فشردهاز پشت دندان

کشید و انگشتانش حاال هایش شعله میچشم« فرانی.

 به من چنگ انداخته بودند.

 

 «بذار یه لذت درست و حسابی بهت بدم عزیز دلم.»

 

کنی، ولی اگه بیشتر این کار داری همین کار رو می»

 «شه.رو بکنی، خیلی بهتر می

 

 لبخندی به رویش زدم.
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هایم افتاد و بدنش در زیرم کامالً نگاهش به لب

 حرکت ماند.بی

 

 ای بود.به نظرم واکنش عجیب و آزاردهنده

 

بعد با جیغی از سر غافلگیری دوباره خودم را روی 

 تم. ولی دیگر روی نوک نبودم.زانوهایم یاف

 

نه، رو به تاج تخت بودم و کمرم به خاطر از پشت 

چسبیدن نوک به من، کمی خم شده بود. یک دستش 

ام پیچیده بین پاهایم بود و دست دیگرش هم دور سینه

 و انگشتانش روی یک طرف گردنم بود.

 

 شب#روح_نیمه
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 کرد.و محکم و سریع داشت درونم حرکت می

 

 وای.

 

 خدایا، خدایا، خدایا.

 

داد، نوک وقتی با خشونت به حرکاتش ادامه می

ام فشرده شد و سرم را به انگشتانش زیر چانه

 اش تکیه داد.شانه

 

 محشر بود.

 

شماره نه رو »هایش روی گوشم نشست و غرید: لب

 «خوام.می

 

 «نوک.»به زور گفتم: 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

درتش که من من که عاشق کوبیده شدنش به خودم، ق

را احاطه کرده بود تسلطی که روی من داشت، شده 

بودم، تاج تخت را گرفتم تا بتوانم بیشتر ضرباتش را 

 حس کنم.

 

انگشتش بین پاهایم حرکات « دل.زودباش جون»

نهمی رو »ای را شروع کرد. کنندهانگیز و گیجشگفت

 «بهم بده.

 

را هایم مورمور شد و کمی خودم حس کردم روی ران

هایش را حس کنم و با به عقب هل دادم تا بهتر ضربه

 نفس افتادم.ایش به نفسهر ضربه

 

ام بود، پیشروی کرد و انگشت شستش که روی آرواره

 ها و بعد داخل دهانم رفت.روی لب
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 «بمک.»دستور داد: 

 

کار را کردم، ضرباتش شدت ای که اینمکیدم و لحظه

 بیشتری گرفت.

 

ای کردم و بدنم ودش در خودم نالهبا حس طعم و وج

به خاطر شدت گرفتن موج ناگهانی رضایت به لرزه 

افتاد. از شدت ضرباتش شوکه شده بودم. انگشتش را 

اش چسباندم. داشتم شدیدتر مکیدم و سرم را به شانه

 کردم.حس با شکوهی را تجربه می

 

انگشت شستش را از دهانم « این نهمیه.»غرید: 

ام پیچید. دستش را کامل به دور چانهبیرون کشید و 

 «جاال دهمی رو بهم بده، فرانی.»

 

 شب#روح_نیمه

 432#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

لرزیدم، من که هنوز هم به خاطر نهمی داشتم می

 «نوک.»زنان گفتم: نفس

 

به حرکاتش ادامه داد، هنوز هم انگشتش روی 

 زد.کرد و ضربات محکمی میام کار میتنهپایین

 

، باید ببینی که چطوری به دستت لعنتی»غرید: 

و انگار که چنین چیزی ممکن بود، که انگار « میارم.

تر دید، محکمبود چون خودش داشت آن صحنه را می

ت، تنههات، صورتت، پایینسینه»به من ضربه زد. 

 «خدا لعنت کنه، خیلی زیبان.

 

 تک کلماتش شدم.حرفش را شنیدم و عاشق تک

 

انگیز رسیدن به اوج حس شگفت یولی حاال در میانه

 توانستم جوابش را بدهم.لذتی دیگری بودم و نمی
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این »تر شد و گفت: ام محکمانگشتانش به دور چانه

کنیم، ترتیب عزیزم، این کاری که داریم االن می

 «دادنه.

 

 «ازش... خوشم... میاد.»به زور گفتم: 

 

 «خوبه.»ی محکمی به من زد و غرید: ضربه

 

 کم گرفتن بود.ک جور دستخوب ی

 

 «کنم.ی بعد جلوی یه آینه این کار رو باهات میدفعه»

 

آمیزش، دستم به باال و پشت سرم با این حرف تحریک

پرواز کرد. به موهایش چنگ انداختم و حتی با وجود 

هایی که آن شب به من داده بود، باز هم تمام ارگاسم

 دم.دهمی را به شدت و در آغوشش به او بخشی
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ی محکمی به من بعد ضربه« برو که رفتیم.»غرید: 

جا ماند و وقتی داشت به رضایتش زد و همان

ام هایش را از روی شانهرسید، صدای غرشمی

 شنیدم.

 

هایمان آرام بعد از چند لحظه که تپش قلب و نفس

گرفت، نوک بازویش را به دور شکمم انداخت، دست 

پیچیده شد و آرام،  دیگرش هم دوباره به دور گردنم

 مالیم و زیبا درونم حرکت کرد.

 

 شب#روح_نیمه
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 رفت.طور که از نوک انتظار میدرست همان
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اش از من فاصله گرفت و بعد از این حرکات صمیمانه

ام را ام و چانهمن را روی کمر خواباند. شکمم، سینه

 هایم نگاه کرد.بوسید و تو چشم

 

 «گردم.برمیزود »نجوا کرد: 

 

کرد. از کنارم رفت تا از شر همیشه به قولش عمل می

آن غالف راحت شود. بعد دوباره پیش من و زیر پتو 

 اش چسبیده بود.برگشت. حاال کمرم به سینه

 

 من هم تقریباً خواب بودم.

 

متوجه شدم که حدوداً چهار »بین موهایم زمزمه کرد: 

 «کردیم.ساعت پیش باید تخلیه می

 

 «کردیم؟تخلیه می»کنان پرسیدم:  منمن
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بعداً برات »دستانش به دورم محکم شدند و جواب داد: 

 «دم. حاال بخواب.توضیح می

 

 طور بسته باقی ماندند. هایم بسته شدند و همانچشم

 

 ولی دهانم بسته نماند.

 

 «نوک؟»صدایش کردم: 

 

 «بله فرانی؟»

 

 «های وجودت رو.ی بخشهمه»

 

 «چی؟»

 

 «های وجودت رو.ی بخشهمه»رار کردم: تک
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صورتش را بین موهایم فرو برد و من را بیشتر در 

ببخش عزیزم، متوجه »آلود گفت: آغوش کشید، خواب

 «شم.نمی

 

های وجودت رو ی بخشهمه»توضیح داد: 

به شکل مبهمی متوجه شدم که بدن گرم و « پرستم.می

لی اعصاب فقط وقتی خی»حالش به دورم محکم شد. بی

گم دوستش ندارم. ولی این شی به خودم میخردکن می

خردکن بودنت رو هم دوست دارم، چون اعصاب

 «تویی.

 

هایش به دور کمرم و حرفم را با کشیدن یکی از دست

 فشردن مچ دستش به پایان رسانده بودم.

 

که این کار را کردم، سریع به بالفاصله بعد از این

وز هم به دورم منقبض بود و خواب رفتم. بدن نوک هن

 بازوهایش من را محکم نگه داشته بودند.
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 شب#روح_نیمه

 434#پارت_

 

 فصل پانزدهم

 های داشبردچراغ

 

 نوک

 

 «کنه؟این چی کار می»

 

تونی شماره و میداری رو میهایی که برمیتعداد قدم»

کنی، مقدار آبی که خوری، ورزشی که میغذایی که می

ده که بهش وارد کنی و این نشون می نوشی رو هممی

چقدر راه رفتی، چقدر کالری سوزوندی، چقدر فعال 

 «چیزها.بودی و این
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 سکوت کامل.

 

 بعد.

 

 «ای داره؟چه فایده»

 

 «ی سنجشه.اوه، خب... یه وسیله»

 

 «وسیله سنجش؟»

 

 «سنجش.»

 

 «ی سنجشیه؟چه جور وسیله»

 

 یک سکوت متفاوت دیگر در افتاد. بعد...
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 «گه وزنت چقدره.ری روش و اون بهت میمی»

 

 «چرا باید همچین چیزی رو بدونی؟»

 

 «اوم...»

 

 گرفت.نوک داشت به زور جلوی قهقهه زدنش را می

 

ی موبال فروشی کرد. فروشندهواقعاً باید مداخله می

زد. واقعاً نیاز احتماالً به زودی توی سر خودش می

ایند و با چندین میلیون نبود دو زن از دنیای موازی بی

 سؤال، سؤال بارانش کنند.

 

پرسید. هرچند جوزت کسی بود که داشت سؤال می

فرانی از پهلو به من چسبیده بود و یک دستش به دور 

های او کمر نوک بود. نوک هم بازویش را دور شانه

انداخته بود. فرانی ساکت ایستاده بود و داشت اولین 
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ای جدید، با لبخندی شیرین ی دوستش را در دنیتجربه

 کرد.و جذاب به روی صورتش تماشا می

 

ی والنتین برده بود نوک از وقتی که فرانکا را به خانه

هایش را عوض کند و برای بیرون رفتن آماده تا لباس

بشود، بعد هم او را همراه جوزت برای خوردن کیک 

قندی بیرون برده بود، فهمیده بود که دمار از روزگار 

دار بود ین مرد بدبخت درآمده بود. ولی خیلی هم خندها

گذشت. برای و خیلی هم داشت به جوزت خوش می

توانست خودش را راضی کند که این قائله همین نمی

 را به پایان برساند.

 

 شب#روح_نیمه

 435#پارت_

 

ی الهه»دوموند نالید:  آن روز وقتی جوزت توی کافه

« هستن! محشر نیست؟ جاها همههرمیا، مارویایی

فهمیدم که به مردهای تیره پوست عالقه دارد. تا جایی 
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طور بعضی از دانست مردم مارو و همینکه نوک می

 پوست بودند.مردم کینهاک سیاه

 

 قیافه بود.پوست خوشفروشنده هم یک مرد سیاه

 

 این هم دلیل دیگری برای مداخله نکردنش بود.

 

اش به مردان ی عالقهکه متوجههرچند پس از این

پوست شد، مدتی توی ماشین وقت گذاشت تا سیاه

طور روابط را برایش توضیح بدهد تا قدم مناسبات این

اشتباه برندارد. فقط امیدوار بود وقتی جوزت با بینی 

ی پنجره و دهان باز به بیرون نگاه چسبیده به شیشه

 هایش شده باشد.ی حرفکرد، متوجهمی

 

 «ولش کن. اهل کجایی؟»شنده گفت: جوزت به فرو

 

 «اوه، من اهل کجام؟»
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 «ای؟دونی، اهل کدوم کشور روی این سیارهمی»

 

مرد از جوزت به نوک و فرانکا نگاه کرد. وقتی هیچ 

ها دریافت نکرد، دوباره به جوزت نگاه کمکی از آن

 کرد.

 

 «آمریکا.»جواب داد: 

 

االن جاییه که همین»جوزت به سمت نوک برگشت: 

 «هستیم، درسته؟

 

آره »لرزید، جواب داد: نوک با صدایی که از خنده می

 «جاییه که االن هستیم.عزیزم. همین
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جوزت دوباره به سمت فروشنده برگشت و گفت: 

خیلی جذابی. توی جایی که من ازش اومدم مردهای »

 «جذابی مثل تو زیاد نیستن.

 

لباس و های فروشنده درشت شد و بعد به رخت و چشم

 سر وضع زیبای جوزت افتاد.

 

آن لحظه نوک مجبور شد نیم قدم عقب برود و فرانی 

را هم با خودش کشید. کمی از کمر خم شد تا دردی 

 اش را کاهش دهد.نگه داشتن خنده

 

 شب#روح_نیمه

 436#پارت_

 

ولی چیز دیگری نگفت « عزیزم.»فرانی زیرلب گفت: 

شد که این ماجرا اش متوجه و نوک از همان یک کلمه

 دار بود.از نظر او هم خنده
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جا دونم آداب و رسوم ایننمی»جوزت ادامه داد: 

طور چطوریه، ولی توی جایی که من ازش اومدم، این

ت رو انجام داد، خوام که وقتی وظیفهمواقع ازت می

تونی من رو توی یه میخونه یا اگر دوست داشتی می

« رو به تختت ببری.رستوران ببینی و بعد هم من 

دوباره به سمت نوک برگشت که حاال به سرفه افتاده 

 «کنین؟جا چی کار میشما این»بود. 

 

شه گفت... که اوه، دقیقاً نمی»نوک به زور گفت: 

 «گیمش.طوری میاین

 

جوزت نگاهی به نوک انداخت و حالت صورت و لحن 

قدرها هم احمق نبود که صدایش را متوجه شد. آن

 اند معنایش را بفهمد.نتو

 

که یعنی توجهش را به سمت مرد برگرداند و زیرلب 

 «حیف.»گفت: 
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 «یا مسیح، خودت اهل کجایی؟»پسر زمزمه کرد: 

 

جوزت جواب مبهمی داد و به کاالهایی که برای نمایش 

اهل اینجا نیستم. اون »گذاشته شده بودند، نگاه کرد. 

 «چیه؟

 

رسید، گفت مثل همون مرد با لحنی که گیج به نظر می

ی ساعت داره که تپش قلبت رو قبلیه منتهی یه صفحه

 ده.هم نشون می

 

خب، اصالً چرا به همچین چیزی نیاز »جوزت پرسید: 

 «دارین؟

 

که فروشنده بتواند جواب بدهد، فرانکا پیش از این

و نوک به خاطر کلماتی که « یار جوان.»صدا زد: 

 اش را گرفت.ی قهقههانتخاب کرده بود، به زور جلو
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 شب#روح_نیمه

 437#پارت_

 

اش  به او نگاه کردند و وقتی نگاه جوزت و فروشنده

های فروشنده درشت شده بود. احتماالً کردند چشم

صدایش نزده « یار جوان»وقت چون به عمرش هیچ

 هایش درشت شده بود.بودند، چشم

 

مراه جا که تلفن هما اومدیم این»فرانکا ادامه داد: 

جایی که مشخص شد چی نیاز داریم پس بخریم. از اون

 «شاید بهتره که به خریدمون برسیم.

 

و سریعتر به راه « لطفاً از این طرف.»مرد گفت: 

های همراه برسند، که به بخش تلفنافتاد. پیش از این

ما بهترین »اش را هم شروع کرد. زبانیچرب

ا و دیتاهای ههای همراه با برنامهی تلفنمجموعه

 «تونین پیدا کنین و...مختلفی داریم که توی کشور می
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فون رزگلدی رنگ اشاره کرد و فرانکا به یک آی

 «دارم.اون رو برمی»گفت: 

 

بله، صورتی! من هم از »جوزت با هیجان گفت: 

بعد به سمت فرانکا برگشت. « خوام.همون می

 «نیست؟ العادهگیریم فرانکا! خارقهای جفتی میتلفن»

 

اش گرفته بود، جواب فرانکا که دوباره انگار خنده

 «طوره عزیزم.دقیقاً همین»داد: 

 

فروشنده در میان دریایی از تلفن همراه ایستاد و به 

 نوک نگاه کرد.

 

بیا همونی که خواستن رو بگیریم، »نوک پیشنهاد داد: 

 «خب؟

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «باشه.»مرد زیر لب گفت: 

 

گم که تر بشه میکارت راحتکه برای این»به او گفت: 

ی ها احتماالً به بیشتر از سه گیگ رم و حافظهاون

 «خیلی باال نیاز ندارن.

 

 «گرفتم. االن براتون میارم.»فروشنده جواب داد: 

 

 و رفت.

 

 سریع.

 

ی آویزان رفتن مرد را تماشا کرد جوزت با لب و لوچه

 «ادبانه بود.خب، این کارش یه جورایی بی»و گفت: 

 

 شب#روح_نیمه
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 438#پارت_

 

برداشت من از واکنش قبلیش اینه که با »فرانکا گفت: 

جا مثل بعضی از مردها ها اینکه زنوجود این

پوشن ولی آداب و رسوم تر لباس میآزادانه

ی ما هست، شون از اون چیزی که توی خونهجنسی

 نوک نگاهش کرد.« گم؟تره. درست میسختگیرانه

 

ه هنوز هم دستش به دور او بود، فرانکا جایی کاز آن

را کشید جلوی خودش و در آغوش گرفتش. گردن 

باریک و زیبایش را تماشا کرد که عقب داده شده بود 

مطمئن »هایش نگاه کند و گفت: تا بتواند توی چشم

نیستم که بتونم دقیق به این سؤالت جواب بدم. توی 

 «عسلی.دنیای تو نرفتم پی الواتی، لب

 

جوزت »رانکا سرش را متفکرانه تکان داد و گفت: ف

چرت و پرت نگفت. توی دنیای ما غیرعادی نیست که 

یه زن یا مرد جوان به کسی که براش جذابیت داره 
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زنی هم خوابی بده. السنزدیک بشه و پیشنهاد هم

کنن ولی دیگه تقریباً از مد افتاده. اگه هر دو طرف می

هدر دادن وقت هیچ  خواسته مشابهی داشته باشن،

 «طوری نیست؟جا اینای نداره.اینفایده

 

سعی کرد نیشخند نزند و سرش را تکان داد و گفت: 

 «نخیر.»

 

وای خدا، »ای پرسید: زدهجوزت با لحن وحشت

 «ادبی کردم؟بی

 

وقت امروز رو به نظرم هیچ»نوک به او نگاه کرد. 

 کنندهکنه، منظورم به شکل ناراحتفراموش نمی

کنه که نشون نیست. و االن هم احتماالً داره فکر می

گیره که ازدواجش رو دیدی یا نه و داره تصمیم می

 «اون رو در بیاره و بیاد پیشنهادت رو قبول کنه.

 

 «نشون ازدواج؟»فرانکا پرسید: 
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 شب#روح_نیمه

 439#پارت_

 

توانست به صورت زیبایش نگاه کرد، هنوز هم نمی

توانست از این زیباتر بشود یا آیا مینتیجه بگیرد که 

 نه.

 

وقتی به نتیجه رسید، به این فکر کرد که دیشب پس از 

 چند ماه برای اولین بار دیده بودش.

 

طور به تمام اتفاقات خوشایند پس از آن هم فکر همین

 کرد.

 

ای فکر کرد که فرانکا العادهمخصوصاً به حرف خارق

 اب برود، گفته بود.که در آغوشش به خوپیش از این

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

سپس خودش را مجبور کرد که این فکرها را کنار 

کرد، فرانکا را سوار بگذارد چون، اگر این کار را نمی

برد، اصالً هم ی جدیدش میکرد و خانهماشینش می

گذاشتند. ولی برایش اهمیت نداشت که جوزت را جا می

ای نبود که توی کار خوبی نبود، چون جوزت مثل بچه

 نگل رها شده باشد، نه.ج

 

او مثل کودکی بود که توی آبنبات فروشی رهایش 

 کرده باشی.

 

 و این بدتر بود.

 

انگشتری که توی انگشِت انگشتری دست »گفت: 

چپش بود. اگه یه مردی توی اون انگشتش انگشتر 

 «بندازه، یعنی ازدواج کرده.

 

انگیز! چه فکر خوبی هم چه شگفت»جوزت نالید: 

اگه مردهای ما هم »ه سمت فرانکا برگشت. ب« هست.
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فهمن و دیگه وقتی با یکی به ها میحلقه بندازن، زن

ای بیاد که زن دیگهرن مجبور نیستن ایننوشخانه می

هاشون رو پاره کنه و به و موشون رو بکنه و لباس

 «صورتشون تف کنه رو تحمل کنن.

 

ده مشخص بود که قبالً چنین اتفاقی برای جوزت افتا

 بود.

 

 یا مسیح.

 

 شب#روح_نیمه

 440#پارت_

 

دلیل فشار فرانکا در آغوشش آرام گرفت و نوک هم بی

ی وقت انگیزههیچ»آغوشش را به دور او بیشتر کرد. 

کنن رو ی شوهرشون حمله میهمسری که به معشوقه

کنم. اگر معشوقه از وجود همسره خبر درک نمی
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هر مویی که ست. تازه خودم هم داشت، منصفانه

کنم. ولی اگه زنه رو تشویق میکشه و مشتی که میمی

معشوقه خبر نداشته باشه که طرف زن داره، چرا باید 

موهاش رو بکشن و توی صورتش تف کنن؟ معشوقه 

ی اشتباه اشتباه کرده ولی شاید اشتباهش به اندازه

همسر اون مرد بزرگ نباشه. اون همسر باید موهای 

« و توی صورت اون تف بندازه.شوهرش رو بکنه 

سرش را عقب داد و توی صورت نوک نگاه کرد. 

موافق نیستی؟ یا اون طور که کورا و سرسی »

گفتن، اینجا سوگندهای ازدواج خیلی هم محکم و پا می

 «برجا نیستن؟

 

هستن. و موافقم. مردی که به همسرش »جواب داد: 

خیانت کنه، باید چیزش رو ببرن. به نظرم حق 

 «عتراض هم نداره.ا

 

های با این حرفش برق شاد و شیرینی توی چشم

 فرانکا نشست.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

فرانکا « چیزش؟»جوزت با تعجب از فرانکا پرسید: 

به سمت دوستش برگشت و نوک برق نگاهش را از 

 دست داد.

 

ولی آن برق را دیده بود، از آن خوشش آمده بود و 

 دوستش داشت.

 

 شب.روح نیمه

 

 ک هم نبود.حتی به آن نزدی

 

اون جوری که »فرانکا با همان لحن در جوابش گفت: 

نوک در موردش صحبت کرد، مطمئنم که منظورش 

 «ی مردهاست.بخش مردانه

 

 شب#روح_نیمه
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 441#پارت_

 

 اش را گرفت.و نوک باز هم به زور جلوی قهقهه

 

جا به پیوند ازدواجشون ها ایناون»جوزت پرسید: 

 «وفادارن؟

 

 «آره، هستن.»او گفت:  فرانکا به

 

 «چه عجیب.»جوزت زیرلب گفت: 

 

توی دنیای شما، به ازدواج وفادار »نوک تعجب کرد. 

 «نیستین؟

 

ها توی جایی که والیاز اون»فرانی به او نگاه کرد. 

زنن، مراسم ازدواج به زبان باستانی حرف می

گن، حتی در برخی ها چی میدونه اونکس نمیهیچ
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گه. دونه داره چی مین والی هم نمیموارد خون او

دونم، نه. وقتی یه زن و یه جایی که من میولی تا اون

بندن، وفاداری مرد دارن رسماً با هم پیوند ازدواج می

یکی از اون چیزهایی نیست که براش سوگند یاد 

« تری داره.کنن. مگر از طرف کسی که سطح پایینمی

از هر  رف زنمگه از ط»دهانش به هم فشرده شد. 

 «زاده، نه.ای که هستن، ولی مردهای اشرافطبقه

 

طور که متوجه شدم، خیلی از این»نوک نتیجه گرفت: 

 «این موضوع خوشت نمیاد.

 

 «نباید یه عده مستثنی باشن.»جواب داد: 

 

اش را گرفت، او را بیشتر به نوک دوباره جلوی خنده

سمت خودش کشید و صورتش را نزدیکش کرد. 

گه، همین چند ماه پیش خودت بین فرانی من چی میب»

ی اجتماعیت بودی. تا عمق ی طبقهکشته و مرده
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ها حرف گرا بودی. حاال مثل سوسیالیستوجودت سنت

 «زنی.می

 

دونم معنی این کلمه چیه ولی اصالً نمی»جواب داد: 

هات و نیش بازت رو توی اون برق شیطینت توی چشم

زیادی دیدم. بنابراین معنای این های مختلف و موقعیت

شه به این فکر بیفتم که دونم و باعث میحالتت رو می

 «ذاری.سرم میاالن داری سربه

 

 شب#روح_نیمه

 442#پارت_

 

فشاری به تن فرانکا داد و با صدای آرامی گفت: 

دل. امروز عالی شروع شد و تا اینجا امروز نه جون»

ره پس لی پیش میطور هم عاهم عالی بوده و همین

 «طوری بمونه.بذار همین
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با کمال میل. ولی فقط به خاطر »فرانکا موافقت کرد: 

که فرانی من صدام کردی. تازه این اولین باریه که این

من رو یه چیزی به جز فرانی و عزیز دل صدای 

 «زنی و من خیلی خوشم اومد. حس خوبی بهم داد.می

 

رفش خوشش آمده نوک خوشحال شد که او از این ح

 بود.

 

که این شلوار جین و تیشرت مارک خوشش آمده بود 

ی پیراهنی که دیشب پوشیده بود، هم به همان اندازه

آمد. خوشش آمده بود که فرانکا اجازه به فرانکا می

های پاشنه بلند شکستش بدهند و نداده بود آن کفش

 حاال یک جفت کفش پاشنه بلند دیگر به پا داشت. البته

های پاشنه ممکن بود که والنتین فقط از همین کفش

چیز دیگری برای بلند برایش تهیه کرده باشد و او هیچ

ی پوشیدن نداشته باشد. وقتی آن روز صبح به خانه

که از والنتین رفته بودند، توی خانه نبود. پیش از این

خانه بروند پیدایش نشد که او بتواند چیزی در مورد 
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از او بپرسد. ولی به هر شکل مراتب  های فرانیکفش

 داد.تشکرش را به او نشان می

 

از این هم خوشش آمده بود که فرانکا بعد از اولین 

ور شده بود. درست گازش از کیک قندی، به آن حمله

ی خیلی شلوغ دوموند، طوری سر جا وسط کافههمان

میزشان نوک را بوسیده بود که انگار توی اتاق 

ای طوالنی و با هستند. بوسه خصوصی خودشان

ی خمیر بوسیدش مزهدخالت زبان بود. وقتی هم که می

شان خیلی خیلی داد و باعث شده بود بوسهو شکر می

 بهتر شود.

 

 شب#روح_نیمه

 443#پارت_

 

کمی بعد دستش را به دور فرانکا پیچیده و او را به 

خودش نزدیک کرده بود. از این کارش هم خوشش 

که او را در آغوش گرفته فقط به خاطر این آمده بود.
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بود، خوشش نیامده بود بلکه به خاطر این خوشحال 

ای دیگر و توی دنیایی دیگر بود که فرانکا در قاره

 توانست او را در آغوش بگیرد.نبود و می

 

توانست فرانی و خوشحال بود که از آن به بعد می

ین خودش را در کنار خودش داشته باشد تا از ا

ی بامزه داشته باشد. این رفتارهای پر فیس و افاده

شد بخواهد بزند زیر ای که باعث میرفتارهای بامزه

خواست خنده، درست مثل همان لحظه که دلش می

 قهقهه بزند.

 

دانست ولی از آن بیشتر از این خوشحال بود که می

این دختر قرار بود امشب هم توی تختش باشد و 

خواست توی تختش با او چه کند و دانست که میمی

 بعد هم قرار بود در آغوشش بخوابد.

 

 اوه بله.
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 آمد.ها خوشش میی ایناز همه

 

 آمد.خیلی هم خوشش می

 

فرانکا با صدای آرامی که فقط قرار بود نوک بشنود، 

ت رو شنیدم ولی این البته که صدای خنده»گفت: 

نم توحالتی که االن روی صورتت داری رو نمی

وقتی هم که به دقت نوک را از نظر « تشخیص بدم.

 گذراند، نگاهش گرم و مهربان بود.می

 

این حالت خوشحالیه عزیز دلم. هرچند »به او گفت: 

طوری من همیشه در کنارت خوشحال بودم ولی بیا این

 «بگیم که این حالت خیلی خیلی خوشحال منه.

 

 شب#روح_نیمه

 444#پارت_
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خوشحالی که »فرانکا باال پرید. یکی از ابروهای 

 «برگشتی خونه؟

 

 «خوشحالم که هر دو توی خونه هستیم.»

 

هایش باعث شد که فرانکا به او لم بدهد، حرف

هایش را که روی کمر نوک بودند، بلند کرد و دست

برویی به نوک زد اش گذاشت و لبخند تو دلروی سینه

 که او فکر کرد فرانکا هم خوشحال است.

 

ای که با هم داشتند را قطع کرد و شنده آن لحظهفرو

های فرانکا نوک نگاهش را از چشم« بفرمایید.»گفت: 

برداشت و حس کرد که فرانکا هم در آغوشش چرخید 

ولی طوری این کار را کرده بود که ابداً ارتباطش با او 

 قطع نشود.

 

 از این هم خوشش آمد.
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گاهی از این هم خوشش آمد که دید جوزت با ن

شد به چیزی جز سرخوش کرد که نمیتماشایشان می

 و خوشحال تفصیرش کرد.

 

 مورد تأیید دوست صمیمی فرانکا قرار گرفته بود.

 

 گرفت برایش مهم نبود.اگر هم قرار نمی

 

 ولی بد نبود که مورد تأییدش قرار گرفته بود.

 

اندازی کردند و گرفتند. برای های همراه را راهتلفن

های بانکی به اسم جوزت و فرانکا از کارت خریدشان

ها استفاده کردند. والنتین پیش از رفتن برای آن

هایی گذاشته بود که توی آن گواهینامه رانندگی، پاکت

 کارت شناسایی، پاسپورت و کارت اعتباری بود.
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بخش پلیس وجود نوک اصالً از این موضوع خوشش 

انکا و جوزت نیامد. ولی راه دیگری هم نداشتند. فر

جا توی این دنیا وجود نداشتند و حاال قرار بود این

شد تا مجبور زندگی کنند. یعنی این کار باید انجام می

 ها پنهانی زندگی کنند.نباشند دائماً مثل مجرم

 

 شب#روح_نیمه

 445#پارت_

 

 ولی باز هم از این کار خوشش نیامد.

 

و را یک به هر جهت نوک دیگر پلیس نبود. والنتین ا

ی پیش به این دنیا برگردانده بود، برای همین او هفته

اش بدهد. جایی توانسته بود سر و سامانی به زندگی

اش را از انباری برای زندگی پیدا کند و اسباب و اثاثیه

اش را که در آن قرار داشتند، به خانه منتقل و زندگی

آمد شروع کند. این طوری بود که وقتی والنتین می

 شان نشده بود.کدام از این کارها مزاحمیچه
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ولی وقتی والنتین او را به خانه آورده بود، به او یک 

توانست کاری کند که او حق انتخاب داده بود. می

که ی پلیس به دست بیاورد یا ایندوباره شغلی در اداره

ای توانست توی یک شرکت کاراگاهی خصوصیمی

نیتن قرارداد همکاری مشغول به کار شود که با وال

اش را دیده بودند، با کاپیتان ها رزومهداشت. آن

اش در سیاتل صحبت کرده بودند و از یک فرمانده

مشتری درست و حسابی که همان والنتین باشد هم 

نامه داشت. خواسته بودند که با هم دیداری معرفی

 داشته باشند.

 

پس از دیدارش رؤسای شرکت در عرض یک ساعت 

 اً یک پیشنهاد کار رسمی گرفت.رسم

 

 ی این کارها در عرض دو روز انجام شده بود.همه
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حقوقش هم سه برابر زمانی بود که برای دولت کار 

کرد. استقالل و خودمختاری بیشتری هم داشت. می

توانست تغییر بدهد و از دو ساعات کارش را هم می

 آمد.مردیی هم که صاحب شرکت بودند خوشش می

 

 خدام شده بود.است

 

 شب#روح_نیمه

 446#پارت_

 

ی دیگر قرار بود کارش را شروع کند. دو از دو هفته

چیز هفته زمان داشت تا فرانی را کامل جاگیر و با همه

 شان کند.آشا کند. دو هفته وقت داشت تا آماده

 

گشت، آن با وجود فرانکا توی آن وقت به زندگی برمی

 اش.زندگی

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 د.چیز خوب بوهمه

 

بهتر از این بود که بخواهد با فرانکا شراب بنوشد و 

که چه چیزی را شام بخورد و بعدش هم در مورد این

کجا بگذارند و به کجا ببرند، صحبت کنند. مجبور نبود 

ها شب وقتش را برای این چیزها صرف کند، چون آن

ها گذشته و یک راست سر اصل پیش کالً از این مرحله

 د.مطلب رفته بودن

 

توانست وقتش را برای شام و شراب خوردن حاال می

با فرانکا صرف کند، بعدش هم صورت زیبا، موهای 

آمیزش را توی عالی، بدن محشر و رفتار تحسین

 تختش داشته باشد.

 

 چیز عالی بود.که این یعنی همه

 

از فروشگاه بیرون آمده بودند و وقتی فرانی سؤالی 

او چسبیده بود و پرسید، دوباره از پهلو به 
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کار بعدی »بازوهایشان به دور همدیگر بود. 

 «امروزمون چیه؟

 

های پارک شده در جوزت که حواسش به ماشین

دوست دارم کار کردن »بیرون از فروشگاه بود، گفت: 

 «های نقلیه رو یاد بگیرم.با این وسیله

 

به نظرم باید قبل از اولی درس »نوک جواب داد: 

منظورش از « ند روزی صبر کنین.رانندگیتون یه چ

 چند روز در واقع چند ماه بود.

 

دم برای نهار پیتزا صرف ترجیح می»فرانی گفت: 

 نوک لبخند زد.« کنم.

 

 شب#روح_نیمه
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فرانکای او عاشق پیتزا شده بود. اصالً شکی در این 

 نبود.

 

و این یکی دیگر از چیزهایی بود که نوک دوست 

 داشت.

 

 «پیتزا؟ چی هست؟»پرسید:  جوزت

 

ش کنی تا بدونی چه چیز باید تجربه»فرانی جواب داد: 

 «ایه.العادهخارق

 

 تر شد.نوک حس کرد لبخندش پهن

 

سرسی دیشب من رو به یه جایی برد »جوزت گفت: 

گفت بویل *. گفت رفتن به این که بهش می

ها توی این دنیا کامالً عادیه، ولی خیلی رستوران

که غذا رو توی آب بیعی بود. بعد از اینغیرط
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کردن و روی میزت جوشوندن، خشکش میمی

خوردیش. غذا خوشمزه ذاشتن و تو هم با دست میمی

شد خوردنش خوش بگذره. بود و همین باعث می

خوردیمش سرسی گفت غذای هرچند وقتی داشتیم می

ش توی این دنیا تاکوئه. برام توضیح داد مورد عالقه

ه غذاییه. این هم عجیب ولی در عین حال که چ

 «رسید.خوشمزه به نظر می

 

وقتی جوزت شروع کرده بود به حرف زدن، فرانکا 

 هایش کمی تلوتلو رفت.ی کفشروی پاشنه

 

داد، نوک او طور که جوزت به حرفش ادامه میهمان

داشته بود و وقتی فرانکا صاف را محکمتر نگه

 «خوبی؟»ایستاد، پرسید: 

 

کرد. ها نوک نمیداد، توی چشمنگار وقتی جواب میا

 «بله خوبم.»
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حاال چی کار کنیم؟ من با نهار موافقم. »جوزت ادامه: 

ی صبح خوشمزه های اون کافهی کیکاگه به اندازه

میرم. پس قراره پیتزا باشن که دارم از گرسنگی می

گم که اگه باز هم از بخوریم؟ یا تاکو؟ این رو هم می

غذاهای دریایی بخوریم هم دوست دارم. میگوهای  اون

میگوی ن. خوراک شاهجا خیلی آبدار و خوشمزهاین

 «ست.ی خونه خوشمزهجا هم تقریباً به اندازهاین

 

 شود. م* به یک جور رستوران غذای دریایی گفته می

 

 شب#روح_نیمه
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رخ فرانکا نگاه کرد و تصمیم گرفت: نوک به نیم

متوجه شد که فرانکا تمام مدت نگاهش را از « اکو.ت»

 دزدید.او می
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 «من دوست دارم. تو چی فرانکا؟»جوزت گفت: 

 

 «خوبه.»فرانکا با صدای آرامی گفت: 

 

نوک دزدگیر ماشینش را خاموش کرد و قفلش را باز 

 زده به سمت ماشین رفت.کرد. جوزت هم هیجان

 

عاشقش شده عاشق ماشین سواری شده بود، واقعاً 

 بود.

 

 ای نداشت.فرانکا ولی چندان عالقه

 

شد، برد ولی فرانکا را به سمت دری که باید سوار می

 در را باز نکرد.

 

که ای جز ایناو را به سمت خودش برگرداند تا چاره

 سرش را باال بگیرد و نگاهش کند، نداشته باشد.
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وقتی فرانکا نگاهش کرد، نوک فهمید که او دارد 

 کند.ی را پنهان میچیز

 

 «راهه؟چیز روبههمه»با صدای آرامی پرسید: 

 

بعد تکانی به خودش « بله خوبه.»فرانکا جواب داد: 

 داد تا از او فاصله بگیرد. به سمت در ماشین برگشت.

 

او را بیشتر به سمت خودش کشید و نگاه فرانکا 

 دوباره به نوک دوخته شد.

 

ها امنیت ؟ ماشیندل، مطمئنیجون»پافشاری کرد: 

 «ی خوبی هستم.دارن عزیز دلم و من هم راننده

 

 سر تکان داد ولی جوابی نداد.
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 های فرانکا نگاه کرد.توی چشم

 

 گفت.رسماً داشت دروغ می

 

 «فرانی، موضوع چیه؟»

 

هیچی نوک. هرچند گرسنمه و شاید بهتر باشه بریم »

 «و نهارمون رو بخوریم، هان؟

 

جا کنیم فرانی. ولی اینرد صحبت میبعداً در این مو»

 «گن ناهار.بیشتر بهش می

 

فرانکا دوباره نگاهش را از او دزدید و زیرلب گفت: 

 «آهان.»

 

 شب#روح_نیمه
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 449#پارت_

 

آمد، آن از این تغییر ناگهانی رفتار فرانکا خوشش نمی

حالت ناراحتش و یا این حقیقت که داشت به او دروغ 

که شت. ممکن بود به خاطر اینگفت را دوست ندامی

قرار بود یک بار دیگر ماشین سواری کنند، مضطرب 

باشد. مثل جوزت از بودن توی یک ماشین چندان 

توانست به خاطر این باشد که استقبال نکرده بود. می

زده های خودش خجالتاز سکندری خوردن روی کفش

شده بود. فرانی خیلی هم توی راه رفتن اشتباه 

کرد و خیلی د. وقارش را مثل یک زره به تن میکرنمی

 آمد.زده شدن کنار نمیخوب با خجالت

 

 ولی ممکن بود چیز دیگری هم باشد.

 

اما جوزت تا حاال سوار ماشین شده بود. وقت نهار 

برد تا بتوانند ها را به جایی میبود. پس باید آن
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شان را شارژ کنند و کار کردن با های  همراهتلفن

 ی را یادشان بدهد.گوش

 

گذاشت تا فرانی بتواند آماده ها را تنها میبعدش هم آن

توانست به خانه برود و همین کار شود. خودش هم می

را بکند. چون قرار بود فرانی را برای شام بیرون 

 ببرد.

 

تصمیم گرفت حاال کمی به او فضا بدهد ولی بعداً در 

 این مورد با هم صحبت کنند.

 

ی هایش را روی شقیقهه، خم شد و لبدر آن لحظ

 فرانکا گذاشت و بوسیدش.

 

اش باعث شد که فرانکا دوباره نگاهش کند. این بوسه

ی پیش کامالً از بین بار دید که آن حالت چند لحظه

نرفته بود ولی حاال کمی گرما به نگاهش برگشته بود 

 دانست که این اتفاق خوبی بود.و می
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خود فرو برود ولی او باالخره  توانست درفرانکا می

 کرد.راهی برای بیرون کشیدنش پیدا می

 

 شب#روح_نیمه

 450#پارت_

 

دستش را پشت سر فرانکا برد و فرانکا هم خودش را 

از جلوی در کنار کشید تا او در را باز کند. زیرلب 

 «سوار شو عزیز دلم.»گفت: 

 

 سوار شد.

 

سوار شد  در را پشت سرش بست، ماشین را دور زد و

تا برای این دو دختری که از دنیای دیگر آمده بودند، 

 کمی تاکو پیدا کند.
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 محشر بودن تاکو هم که غافلگیرکننده نبود.

*** 

 

حرکت ماند. به ی والنتین باز شد و نوک بیدر خانه

 فرانی خیره شد.

 

 ای داشت.یا مسیح، والنتین عجب سلیقه

 

ی آرامی گفت: نوک به پیراهنش خیره شد و با صدا

 «دل، خیلی خوشگل شدی.لعنتی، جون»

 

یک پیراهن کوتاه مشکی توری بود. روی یک 

ی دیگرش برهنه بود. اش هم تور داشت و شانهشانه

ای هم که تور داشت، در زیرش برهنه بود. آن شانه

دامن چسبانش هم کوتاه بود و پاهای بلندش هم 

ا و ههای باز که انگشتمخصوصاً توی آن کفش
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گذاشت، هوش از سر آدم ش را به نمایش میپاشنه

 برد.می

 

های موهایش محشر شده بود، پوش داده شده و با تاب

 هایش ریخته شده بودند.بزرگ روی شانه

 

فرانی هم توی مدت خیلی کوتاهی در آرایش کردن 

 استاد شده بود.

 

ی نوک به موهایش جلب شد، فرانی گفت: وقتی توجه

گین ای شده که بهش میی اون وسیلهجوزت شیفته»

بابلیس. ما یه چیزی مثل همین توی خونه داریم، ولی 

 «کننش.شه که توی دیوار فرو میبا سیمی گرم نمی

 

نوک خودش را از بهت و حیرت بیرون کشید و به 

سمت فرانی رفت، یک دستش را دور کمرش انداخت و 

او را به سمت خودش کشید. در را هم پشت سر 

 ودشان بست.خ
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 شب#روح_نیمه

 451#پارت_

 

این »صورتش را به او نزدیک کرد و گفت: 

 «کنم، فرانی.عالقمندیش رو تشویق می

 

دانست چه بگوید فرانکا انگار نمی« موهام خیلی...»

خواست را پیدا کرد. ای که میولی باالخره کلمه

 «رسه.بزرگ به نظر می»

 

انده را هم پر کرد ی باقیمنیشخندی زد و همان فاصله

 های فرانکا گذاشت. هایش را روی لبو لب

 

 «بهت میاد.»جا هم زمزمه کرد: همان

 

 «به نظر من هم خوبه.»کنان جواب داد: فرانکا زمزمه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

بعد هم او را با هر دو دستش به « هوم.»جواب داد: 

 هایش را از آن خود کرد.سمت خودش کشید و لب

 

های کوچکی نکا دایرههای فراحس کرد که انگشت

 پشت گردنش کشید، ولی خیلی مبهم بود.

 

های فرانکا که به سینه خودش چسبیده االن فقط سینه

های خودش به او، بود، احساس فشرده شدن ران

 ی دهانش برایی نوک اهمیت داشت.عطرش و مزه

 

تر کرد. شان را عمیقنوک سرش را کج کرد و بوسه

خم کرد و داشت به این  فرانکا را روی بازوی خودش

کرد واقعاً گرسنه بود یا بهتر بود که با فرانی فکر می

 ضیافت به پا کند.
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این فکر باعث شد بوسه را قطع کند ولی خودش را 

 خیلی از فرانی فاصله نداد.

 

آمد که وقتی فرانی داشت نفسش از خوشش می

آمد، از نزدیک تماشایش کند. فرانی هایش جا میبوسه

هایش را باز کند، انگار هنوز هم ول داد تا چشمکمی ط

خواست تمام شدنش را هایش بود و نمیمحو بوسه

بپذیرد. و نگاهش... که معموالً تند و تیز، هوشیار و 

داد... حاال کار بود و چیزی را از دست نمیمحافظه

 پذیر و بخشنده شده بود.باز، آسیب

 

 شب#روح_نیمه

 452#پارت_

 

ها این دهان شیرینت رو یلی بیشتر از اینکه خبا این»

جا تمومش نکنیم به خوام، لب عسلی ولی اگه همینمی

 «ی من.جای رستوران مستقیم باید بریم خونه
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آتشی از عالقه در نگاه فرانی شعله کشید، ولی سر 

تکان داد، خودش را عقب کشید و سرش را بلند کرد و 

های او ی بوسهای که نتیجهدامنش را با حرکت آشفته

 بود، روی باسنش مرتب کرد.

 

آمیز بود که حس کرد قدر زنانه و تحریکحرکتی که آن

 اش در حال واکنش نشان دادن است.تنهپایین

 

 «خب، شاید نباید تکون بخوری.خیلی»گفت: 

 

 «ولی... چرا؟»نگاه فرانی سریع به سمتش برگشت. 

 

دارم بهت کنی، تازه دیگه فرانی، داری تحریکم می»

 «زنم.دست هم نمی
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نگاهش کرد که حالتی از خودراضی از صورت فرانی 

گذشت و لبخندی مالیم روی صورتش نشاند و 

 هایش را خمار کرد.چشم

 

لعنتی، حاال دیگه فقط با نگاه »نوک زیر لب نالید: 

 «شم.کردن به صورتت دارم تحریک می

 

 «نوک، باید خودت رو کنترل کنی.»فرانی گفت: 

 

به قبل گذشته فکر کن جون دل. مطمئن نیستم دیشب »

 «به همچین حرفی از دهنت بیرون اومده باشه.

 

های های فرانی را دید و حتی چشمگل انداختن گونه

ها خوشش آمد. دختر هم ریز شدند. از هر دوی این

که قدر برایش کافی بود که دیگر برای اینهمین آن

حمت ندهد. دستش خودش را کنترل کند، به خودش ز

را دراز کرد و دور کمرش انداخت و او را برای یک 

 هایش به سمت خود کشید.ی سریع به روی لببوسه
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 شب#روح_نیمه
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جوزت برای امشب »وقتی سرش را بلند کرد، پرسید: 

 «برنامه داره؟

 

آره، ولی دوست دارم باهاش خداحافظی »فرانی گفت: 

 «کنم.

 

 «باشه بریم این کار رو بکنیم.» سری تکان داد.

 

فرانی خودش را از آغوشش بیرون کشید و گفت: 

ولی همین که این کار « کنه.داره تلوزیون تماشا می»

را کرد، دستش را دراز کرد و دست نوک را گرفت و 

 ی والنتین راهنمایی کرد.او را توی راهروی خانه
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کار و خونه و زندگی والنتین رو ببین، انگار »گفت: 

این اولین باری نبود که در « بار جادوگرها خوبه.

ای که ی والنتین آمده بود. خانهی گذشته به خانههفته

رسید ولی این ظاهر قیمت به نظر میاز بیرون گران

کرد اش را پنهان میاش در واقع شکوه درونیبیرونی

به معنای واقعی کلمه زیبا و  که هم مجلل بود و هم

 بزرگ.

 

النتین گفت که منشیش تا چند روز دیگه یه برنامه و»

برای دیدن چندتا خونه برای من و جوزت بچینه. 

ای برامون پیدا کنه. امیدوارم که بتونه یه همچین خونه

ایستاد و به من نگاه « این از کافی هم خیلی بیشتره.

دونم که خیلی خوب تونستی بعد از برگشتن می»کرد. 

و سامون بدی عزیز دلم. ولی به خونه خودت رو سر 

امیدوارم که بتونی وقتی خالی پیدا کنی و عالوه بر 

مون هم بکنی. خیلی ازت متشکر همراهی راهنمایی

 «شم.می

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

کنم فرانی. ولی تا حاال حتماً این کار رو می»قول دادم: 

 «والنتین رو دیدی؟

 

 شب#روح_نیمه
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ش زد، ولی در به خاطر قولش فرانی لبخندی به روی

جواب سؤالش فقط تکان کوتاهی به سرش داد، 

خیلی کم به »برگشت و به راهش ادامه داد و گفت: 

جا اومد. مثالً ما رو از وجود اون دستگاه بابلیس این

مطلع کرد ولی گفت که مسائل زیادی هستن که باید 

بعد با صدای آرامتر و لحن « بهشون رسیدگی کنه.

انگار »به پایان رساند:  ای حرفش رامتفکرانه

 «حواسش خیلی پرت بود.

 

که بتواند منظورش را از این حرفش پیش از این

 بپرسد، فرانی جلوی یک در ایستاد.
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ای توی اتاق نشسته بود و از جوزت روی کاناپه

ای که توی دستش بود، ذرت بوداده توی دهانش بسته

ه چپاند. نگاهش هم به تلوزیونی خیره شده بود کمی

 کرد.آشام را پخش میداشت فیلم مصاحبه با خون

 

جوزت عزیزم، نوک رسیده و »فرانکا صدایش زد: 

 «ریم.االن داریم می

 

 شان برگرداند.جوزت سرش را به سمت

 

گفته شده که ای غذا رو با پنیر چدار طعمدار »گفت: 

کدوم از پنیرهای چداری ش شبیه هیچکردن ولی مزه

یست. باید بگم که به جز تاکویی که که تا حاال خوردم ن

 «ترین چیزی که تا حاال چشیدم.خوردم این خوشمزه

 

های همراه بعد تاکویی که وقتی منتظر بودند تلفن

ها را به فروشگاه شارژ بشوند، خورده بودند، نوک آن

مواد خوراکی برده بود. یک سبد و نصفی برایشان 
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ی کهها را عضو شبخوراکی خریده بود. حتی آن

فلیکس هم کرده بود و یادشان داده بود که چطور نت

ی والنتین فعال کنند. بنابراین آن را روی تلوزیون خانه

آن شب که فرانی قرار بود بیرون برود، جوزت 

 توانست سر خودش را گرم کند.می

 

 شب#روح_نیمه
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فلیکس فیلم مصاحبه با دانست که نتاصالً نمی

ی پخش داشت. هرچند چون هم در برنامهآشام را خون

ی محلی مرتباً آن را پخش آن فیلم بود احتماالً شبکه

 کرد.می

 

این موجودی که توی این »جوزت ادامه داد: 

العاده نوشه. وحشتناکه ولی خارقست خون میبرنامه

 «هم هست.
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فرانکا با لبخندی که روی صورتش بود، گفت: 

گذره عزیزم. تمام میخوشحالم که داره بهت خوش »

ها رو توی تلفنت داری و یادت هست که اگه شماره

 «نیاز شد چطوری ازشون استفاده کنی، درسته؟

 

 «بله فرانکا.»

 

نوک دستش را روی کمر فرانی گذاشت و حینی که او 

کرد، از اتاق به بیرون داشت با دوستش خداحافظی می

 «از شبت لذت ببر.»اش کرد. راهنمایی

 

طور. و هم سالم و شما هم همین»جواب داد: جوزت 

 «هم خداحافظ ارباب نوکتورنو.

 

جا واقعاً اسمم نوکه عزیزم. و این»به جوزت گفت: 

که حرفش را خیلی جدی با این« فقط باید بگی نوک.

 گفته بود ولی لبخند کوچکی به او زد.
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« نوک.»جوزت با لبخند پهن و بزرگ جواب داد: 

برایش تکان داد و دوباره به دستش را هم سریع 

 تلوزیون نگاه کرد.

 

نوک فرانکا را از راهرو گذراند. فرانکا ایستاد و یک 

کیف دستی سیاه برداشت. نوک هم روپوشی که روی 

یک صندلی قرار داشت، برداشت و روی شانههای 

کرد، یک فرانکا انداخت. وقتی هم که این کار را می

را کرده بود تا لمسش سمت گردنش را بوسید. این کار 

هایش داشته باشد، اما این کند و طعمش را روی لب

های پر رضایت را برایش کارش یکی دیگر از آن نگاه

 اش اثر گذاشت.تنهخرید که انگار مستقیم روی پایین

 

 شب#روح_نیمه

 456#پارت_
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وقتی فرانکا آماده شد، او را بیرون و به سمت 

 ماشینش برد.

 

رفتند، فرانکا داشتند به سمت ماشین می زنانوقتی قدم

تو هم ظاهرت خیلی خوب شده نوک. خیلی »گفت: 

تر از معمول تر شدی، یا شاید هم خیلی جذابجذاب

 «شدی.

 

او را به سمت خودش کشید و بازویش را به دور 

تعجبی نداره »کمرش انداخت. با صدای آرامی گفت: 

 «میاد. وشلوار پوشیدنم خوششکه فرانی من از کت

 

 «وشلواره؟چیزی که پوشیدی اسمش کت»

 

 «اوهوم.»

 

 «ست. خیلی هم بهت میاد.هوشمندانه» فرانکا گفت:
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خندید و دزدگیر ماشین را خاموش کرد و به او در 

 سوار شدن کمک کرد.

 

از چند باری که فرانکا سوار ماشینش بود، این را یاد 

ش را گرفته بود که بعد از روشن کردن ماشین، دست

 بگیرد.

 

که دستش را گرفته بود، زمان حرکت حتی با این

اضطراب فرانکا فضای ماشین را پر کرد. دست دیگر 

گاه روی ی تکیهفرانکا را هم دید که باال آمد و به دسته

 در چنگ انداخت.

 

ی داد، چون دوست نداشت توجهوقتی داشت گاز می

گفت:  فرانکا به این کارش جلب شود، با صدای آرامی

 «کنی عزیز دلم.بهش عادت می»
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فرانی او که خیلی هم غرور داشت، از اطمینانی که 

دانست که داده بود سپاسگزار بود ولی این را هم می

خیلی هم خوشش نیامد چون به این هم اشاره شده بود 

 که به این قوت قلب نیاز دارد.

 

و وقتی هم که فرانکا چیزی نگفت و فقط کمی 

 ا فشرد، فهمید که حق با خودش بود.انگشتانش ر

 

رفتند که او حرفش را به داشتند به سمت رستوران می

 میان کشید.

 

 «ای بخریم.های دیگهتونیم برات کفشمی»

 

 «بخشید؟می»نگاه فرانکا را روی خودش حس کرد. 

 

 شب#روح_نیمه

 457#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

پیش از اینکه جواب بدهد، نگاهی به فرانی انداخت و 

کفش متفاوت. کفشی »وباره به خیابان نگاه کرد. بعد د

جا هایی که از زمان اومدنت به اینکه مثل تمام کفش

 «ش بلند نباشه.پوشیدی پاشنه

 

 «ها خوش نمیاد؟از این کفش»

 

نوک فشاری به دستش داد و با صدای آرامی 

اوه چرا، دوستشون دارم. ولی عزیزم تا وقتی »گفت:ر

های تونی کفشادت کنی، میها عکه به پوشیدن این

برمتون بازار. جوزت ای بپوشی. فردا میدیگه

خوشش میاد و به نظرم تو هم خوشت میاد. و چون 

جا آورده، تبدیل والنتین مقداری از ثروتت رو به این

کرده و حساب هم برای هر دو نفرتون باز کرده، یعنی 

کل پول برای خرج کردن داری و حسابی بهتون خوش 

 «ذره.گمی
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هایی که والنتین برام خریده خیلی راحتم با کفش»

کنم. این هم بگم که نوک. دارم بهشون عادت می

ی کافی وقت داشتم تا امروز بعد از ظهر به اندازه

نگاهی به وسایلی بندازم که والنتین برام خریده، االن 

شون هم پنج جفت کفش توی خوابگاهم هست و همه

ن. چشم انتظار پوشیدنشون داشتنی هستخیلی دوست

 «هستم.

 

به این فکر کرد آیا فرانی با بیشتر زمان گذراندن در 

داد یا زدنش را تغییر میی حرفدنیای خودش، نحوه

 نه.

تر با این طوری راحتامیدوار بود که تغییر بدهد، این

خواست شد و نوک هم اصالً دلش نمیدنیا هماهنگ می

 زده بشود.که او خجالت

 

طرفی هم امیدوار بود که تغییر نکند، چون فرانی را  از

 به همین شکل دوست داشت.
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 «تونی از هر دو جور کفش داشته باشی.می»گفت: 

 

 «هام رو دوست دارم.همین کفش»فرانی جواب داد: 

 

 شب#روح_نیمه

 458#پارت_

 

دل، عزیزم به خاطر جون»فشاری به دستش داد. 

گم. امروز بعد از رو می اتفاقی که امروز افتاد، این

پا شدی. که از موبایل فروشی بیرون اومدیم، پیشاین

دونم، شاید بعدش اخم و تخمش رو به من کردی. نمی

این رفتارت به خاطر این بود که به ماشین سواری 

خواست سوار ماشینم بشی. عادت نداری و دلت نمی

ش شدم و به خاطر ولی هرچی که بود من متوجه

جام تا ازت خوام بدونی که من اینبود، می هرچی که

 «مراقبت کنم. پس بذار این کار رو بکنم.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

فرانی چیزی نگفت و این سکوتش هم خیلی طوالنی 

ی شد. نوک نگاهش را از او برداشت و به برنامه

یابی که تنظیمش کرده بود، نگاه کرد. به این موقعیت

در  برنامه نیاز داشت، چون یک هفته زندگی کردن

جا را یاد بگیرد، کافی که همهنیواورلئان برای این

 نبود.

 

نگاهش به سمت خیابان برگشت و با محبت گفت: 

هیچی برای خجالت کشیدن نیست فرانی. باز هم »

 «خوام ازت مراقبت کنم.گم، فقط میمی

 

 «دونم.می»فرانی زیرلب گفت: 

 

های پاشنه بلند بپوشی، من هیچ اگه بخوای کفش»

 «راضی ندارم. خیلی بهت میان.اعت

 

ای ساکت ماند. که حرف بزند، لحظهفرانی پیش از این

 «ها نبود.به خاطر کفش»
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کنی. به ها عادت میخب. پس به ماشین»جواب داد: 

تونن دیدنشون، شنیدن صداشون، به سرعتی که می

ش چند هفته طول داشته باشن به تعداد زیادشون. همه

که ندگی یاد بدم تا بتونی بدون اینکشه که بهت رانمی

تونی کسی همراهیت کنه هرجایی که بخوای بری. می

کنی و شاید هم ماشین رو کنترل کنی، بهتر درکش می

روندنش خیلی بهتر از نشستن روی صندلی مسافر 

 «باشه.

 

 شب#روح_نیمه

 459#پارت_

 

 «ت هم نیست، نوک.ی نقلیهبه خاطر وسیله»

 

پس »نگاه دیگری به او بیندازد.  این باعث شد نوک

 «به خاطر چیه؟
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 فرانی جواب نداد.

 

فرانی، اون موقع مدتی باهام حرف نزدی. با نهار »

خودت رو مشغول کردی. ولی من توی دنیای تو بودم. 

چیز توی اطرافت جدید باشه، دونم که وقتی همهمی

تونه تونه ترسناک باشه برای آدم. میچقدر می

اشه و اگه بهم نگی چی توی ذهنت آور بسرسام

 «تونم بهت کمک کنم.گذره، نمیمی

 

خواست به او اولش فرانی چیزی گفت و نوک می

 اصرار کند تا حرف بزند.

 

وقتی داری یه ماشین رو »ولی فرانی پرسید: 

رونی، صحبت کردن امنیت داره؟ با این همه چراغ، می

باید به رسه که حواست دنده، چرخ و دسته به نظر می

 «چیزهای زیادی باشه.
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فشاری به دستش داد ولی بعد دستش را رها کرد. فکر 

کرد شاید اگر برای رانندگی از هر دو دستش استفاده 

کار را کرد و  شود. همینتر میکند، او خیالش راحت

من تمرین خیلی زیادی داشتم. رسماً »جواب داد: 

ین به جز کنم. تازه ابیست و دو ساله که رانندگی می

زمانیه که بابام از چهارده سالگی بهم رانندگی یاد 

داده. از لج نامادریم بهم یاد داده بود و من هم قبل می

هام که بابام گیرم بندازه، چند باری با دوستاز این

 «دزدکی رفته بودم ماشین سواری.

 

 «دزدکی؟»

 

یعنی بدون اجازه یه ماشین برداری و بری دور دور. »

نی برای رانندگی شونزده سالگیه. اون موقع سن قانو

 «توی سن قانونی نبودم.

 

 شب#روح_نیمه

 460#پارت_
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 «االن سی و هشت سال سن داری؟»

 

لحنش شوکه شده بود و این باعث شد که نوک نگاه 

 دیگری به سمتش بیندازد.

 

 «آره.»تأیید کرد: 

 

 «دونستم.عجیبه که نمی»فرانی زیرلب گفت: 

 

جون »زد، گفت: لبخند در آن موج می با صدایی که

تونم کنم که میدل، از بحثمون منحرف شدیم. تأیید می

 «حین روندن یه ماشین صحبت کنم.

 

 حتی بعد از تأیید او باز هم فرانی چیزی نگفت.
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 «فرانی.»اصرار کرد: 

 

 «دونم.می»فرانی با مالیمت گفت: 

 

 اما چیز دیگری نگفت.

 

 «دونی؟چی رو می»نوک پرسید: 

 

وقتی فرانی شروع به حرف زدن کرد، نگاه نوک به 

ای که االن ی تو اون سرسیدرباره»سمت او برگشت. 

 «توی این دنیاست.

 

 شورش را ببرند.مرده

 

 داند.نیاز نبود بپرسد که او چه چیزی را می
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 دانست.دانست که فرانی چه چیزی را میمی

 

 لعنتی.

 

 «دونی؟از کجا می»دوباره نگاهی به او انداخت. 

 

مکثی طوالنی کرد و « دیدمتون... اون شب، من...»

شدم. هر دو داشتم از راهرو رد می»بعد ادامه داد: 

جلوی در اتاقش بودین. مشخص بود که... اوم... 

دونستم چه اتفاقی دونستم... خب، میبعدش بود. می

رخ داده. خودم رو عقب کشیدم، خیلی طول نکشید که 

پیش از « دی توی اون اتاق نشیمن و...بعدش اوم

که حرفش را به پایان برساند، مکث طوالنی این

قدر آرام بود که انگار داشت دیگری کرد. صدایش آن

 «دونی.ش رو میخودت بقیه»کرد. نجوا می

 

شان را خریده بودند، جوزت های همراهبعد از این تلفن

رده به شامی که همراه سرسی خورده بود، اشاره ک
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بود. فرانکا هم سکندری خورده بود. مشخص بود که 

سکندری خوردنش به خاطر عادت نداشتن به 

های پاشنه بلند نبود. به خاطر این بود که این کفش

 اتفاق به ذهنش رسیده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 461#پارت_

 

من... خب... من این مدتی که جدا از »فرانی ادامه داد: 

کردم. به این موضوع فکر می هم بودیم، گاهی اوقات

رسیم چه دونستم که وقتی دوباره به هم میالبته، نمی

طور که مطمئن هستم خودت به افته. هموناتفاقی می

این نتیجه رسیدی و کامالً ازش آگاهی ولی اعتراف 

کنم از مسیری که در پیش گرفتم خوشم میاد و می

م که تونم دست از این فکر بردارخوشحالم. ولی نمی

دونم تو چه اتفاقی ممکن بود بیفته. تا جایی که من می

و سرسی به هم نزدیک بودیم. هر دو، خب.... به هم 

 «میاین. اون اینجاست. تو اینجایی و من...
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نوک حرف فرانی را قطع کرد و حرفی زد که امیدوار 

ی یه شبه بود. یه رابطه»بود خوب در ذهنش بنشیند. 

دیم و حاال هم دیگه تموم شده و فقط یه بار با هم بو

 «رفته.

 

پس از سکوتی که دوباره در گرفت، فرانی حرفی زد 

که نوک فهمید اصالً حتی به آرام کردن ذهن او حتی 

 نزدیک هم نشده بود.

 

ست. درک ای که با هم داریم خیلی تازهنوک، رابطه»

کنم که اصالً نباید هیچ ادعایی نسبت بهت داشته می

 «نیست هیچ قولی به من بدی. باشم. نیاز

 

 شورش را ببرند.مرده
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این بار این نوک بود که سکوت کرد و داشت به دنبال 

 گشت که بتواند کنار خیابان نگه دارد.جایی می

 

پیدایش کرد، راهنما زد و با احتیاط در جای پارک 

خالی کنار خیابان پیچید. ماشینش را پارک کرد و به 

 سمت فرانی برگشت.

 

 شبوح_نیمه#ر

 462#پارت_

 

ی در را نگه داشته بود و با فرانی محکم دستگیره

ی جلوی ماشین به های درشت شده از شیشهچشم

 بیرون خیره شده بود.

 

ی کافی این کارش را محتاطانه انجام ظاهراً به اندازه

 نداده بود.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «فرانی، به من نگاه کن.»

 

ین ی جلوی ماشفرانی آرام نگاهش را از شیشه

 برداشت و سرش را به سمت او برگرداند.

 

که بتواند دهانش را باز کند، فرانی حتی پیش از این

دهانش را باز کرد و کلمات ناگهان بیرون ریختند، ولی 

 این بار بدون تردید و خیلی سریع گفته شده بودند.

 

خواستم خوام این رو بدونی که من چون میفقط می»

راه رو برای خودم باز  سرسی رو از تو دور کنم و

کنم، با والنتین موافقت نکردم. اصالً چنین قصدی 

کنم. خب درسته که من نداشتم. دیگه از این کارها نمی

کشیم. کمی دسیسه هایی میوالنتین االن داریم یه نقشه

کنیم و از این چیزها ولی ابداً قصدمون سرگرمی می

خیره.  کنیم. قصدموننیست. هیچ آسیبی هم وارد نمی

راستش کالً یه موضوع کامالً طبیعیه. ولی اگه قصد 

ت رو باهاش ادامه بدی، یا داری که باز هم رابطه
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آب دهانش را قورت داد و حاال ناراحت به نظر « خب...

جا دوباره قبالً بعد از برگشتنت به این»رسید. می

ت رو باهاش از سر گرفتی، دیگه به من ربطی رابطه

طوره باید بدونم تا به والنتین بگم و این ننداره. اگر ای

کنیم رو تمومش ای که داریم و کارهایی که میرابطه

کنیم تا بتونی یه فرصت دیگه با سرسی داشته باشی یا 

ای که با سرسی داری. و من اوم... حاال هر قصد دیگه

 «فقط... اوم... من و تو فقط...

 

حرف »اش گفت: های به هم فشردهاز پس دندان

 «نزن.

 

کاری را کرد که او گفته بود و به نظر فرانی همان

 رسید که حاال خیالش راحت شد بود.می

 

نوک نفس عمیقی کشید و سعی کرد عقلش را از دست 

 چیزگند نزند.ندهد و مثل شب پیش  به همه
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 شب#روح_نیمه

 463#پارت_

 

خب، خیلی»وقتی خودش را جمع و جور کرد، گفت: 

موضوع رو مثل روز برات روشن کنم  خوام اینمی

کنیم. فرانی، بعدش دیگه در این مورد صحبت نمی

دل. گوشت با خوام خوب گوش کنی جونیعنی می

 «منه؟

 

 «بله.»فرانی با صدای آرامی گفت: 

 

نفس عمیقی کشید و حرفش را « خب، خوبه. ببین...»

که من و یه چند ماه پیش یه شب بعد از این»زد: 

شناختمشون یه دنیایی رو نجات دادیم، نمی ای کهعده

هایی افتاده بود، من و حاال مهم نیست قبلش چه اتفاق

یه زن زیبا نشستیم و با هم شراب و ویسکی خوردیم. 

و از وقتی بیرون رفتنش از اتاق رو تماشا کردم تا 
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حاال اون زن داره من رو دور انگشت کوچیکش 

 «میچرونه.

 

شنید ولی به حرفش ادامه نفس عمیقی که کشید را 

 داد.

 

دونه، دونست و مشخصه که حاال هم نمیاین رو نمی»

ی دنیام شد اون زن، که اون زن ولی از اون روز همه

 «هم تو باشی.

 

دار و شیرین از دهان فرانی بیرون آمد. اسمش خش

خیلی زیبا بود و عاشق شنیدنش شد ولی « نوک.»

 هنوز هم حرف برای گفتن داشت.

 

کنم که بگم؛ من از حاال از این فرصت استفاده می و»

اون جور مردها نیستم. وقتی با یه زن هستم، به 

معنای واقعی کلمه باهاش هستم. انتظار دارم که اون 

هم برای من باشه. اگه زنی توی زندگیم داشته باشم، 
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شه اون. که بشناسمش و ببینم که کل وجودم می

فقط روی خودش  ره ومون چطوری پیش میرابطه

طور نیست که بخوام مطمئن باشم کنم. اینتمرکز می

تونم رو به دست که آزاد هستم و هر چندتا زنی که می

شه خودم و خودش. االن من بیارم. دیگه دنیام فقط می

با یه زن هستم. کامالً باهاش هستم. و توی این 

 «کنم که اون زن تویی.سناریو دوباره تکرار می

 

 شبه#روح_نیم

 464#پارت_

 

خب عزیز خیلی»بخشی گفت: فرانی با لحن آرامش

 «دلم.

 

 «حرفم هنوز تموم نشده.»
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های داشبورد تماشا کرد که فرانی دهانش در نور چراغ

 را بست.

 

 ولی خودش دهانش را نبست.

 

کنم به تو مربوط پس اینکه من با زمانم چی کار می»

کنم، دیگه کارها میم هم چی تنهشه و اینکه با پایینمی

 «قطعاً به تو ربط داره. مفهوم بود؟

 

 «بله.»فرانی تکان سریعی به سرش داد و گفت: 

 

و همین رو هم از تو انتظار دارم. خودت و اون بدن »

زیبات به من ربط دارین، فرانکا. فقط مال منه. شنیدی 

 «چی گفتم؟

 

ای که فرانکا بود، با نفسی که از دهانش «بله»حاال 

 شد، همراه بود.ارج میخ
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 عاشق شنیدن این جوابش هم شد.

 

 ولی هنوز هم حرف برای گفتن داشت.

 

زنم، یه و برای اثبات چیزی که دارم ازش حرف می»

گم که تا حاال کسی از من نشنیده و قرار چیزی بهت می

کس به جز تو. وقتی این رو هم نیست بشنوه. هیچ

رد با کسی غیر از تو گم، یعنی قصد ندارم در این مومی

صحبت کنم. انتظار دارم این موضوع رو بین خودمون 

دوتا نگه داری، چون فقط به تو ربط داره که برای من 

چه معنایی داری، توی زندگیم چه نقشی داری، چون 

دار باشه. به جز تو، این مون ادامهامیدوارم که رابطه

 «شه.موضوع فقط به خودم و سرسی مربوط می

 

ای مکث کرد تا به او فرصت بدهد کامل لحظه

منظورش را درک کند، فرانی هم با تکان آرامی که به 
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سرش داد، اشاره کرد که منظورش را درک کرده و 

 نوک به حرفش ادامه داد.

 

 شب#روح_نیمه

 465#پارت_

 

تونی بگی پرید روم، چون اون بهم نزدیک شد. می»

دقیقاً همین به شکلی که تا حاال تجربه نکرده بودم 

دونم چرا این کار رو کرد. شاید حس اتفاق افتاد. نمی

کرد بعد از نجات دادن دنیا به این کار نیاز داشته. می

خواسته بعد از نجات دادن دنیا یه جشن شاید دلش می

کوچولویی برای خودش بگیره. شاید هم زمانش بود 

دونم چرا این کار رو کرد که این کار رو بکنه. نمی

ال هم نکردم. فقط خواست اون بود و به خودش هم سؤ

که من شناختمش. والنتین قبل از اینشد. میمربوط می

چیز رو در مورد همه بهم رو به اون دنیا ببره، همه

دونستم نزدیک شدنش یعنی گفته بود. بنابراین می

چی، که چه اتفاق بزرگی بود و این یه افتخار بود که 
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ها رو هم گم... و ایند. جدی میمن رو انتخاب کرده بو

گم که حس بهتری بهت دست بده، برای این نمی

حقیقته... اون مورد پسند من نیست. زیباست و 

ی شدید و خیلی خوبی رو با هم تجربه کردیم. رابطه

رفتم. باهاش ولی اگه شرایط عادی بود، باهاش نمی

دونستم که انتخاب من برای اون چه رفتم چون می

ی داشت و خودم هم تازه جونم رو برای نجات یه معنای

قاره به خطر انداخته بودم. کامالً توی حس و حال 

 «رابطه داشتن بودم.

 

وقتی نوک نفسی گرفت، فرانی نجواکنان گفت: 

 «البته.»

 

که کارمون بیخ پیدا کنه همین. قبل از این»ادامه داد: 

هم اون خیلی واضح گفت که به جز یه رابطه چیزی 

خواد و من هم روشن کردم که مشکلی با این مین

قضیه ندارم، چون خودم هم همین حس رو داشتم. مثل 

دوتا دوست از هم جدا شدیم. هنوز هم دوستیم. از 
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گیره، اون یه وقتی برگشت خونه باهام تماس می

 «مونه...دوسته و همیشه هم یه دوست باقی می

 

 شب#روح_نیمه

 466#پارت_

 

مون افتاد رو بین خاطراتمون رها بین اتفاقی که»...

کردیم ولی اون ماجرا برام به یادموندنیه. توی اون 

برهه از زندگیم اتفاق زیبایی بود. اون بهم اعتماد کرد 

و امیدوارم که من هم تونسته باشم بخشی از اون 

زیبایی رو براش تالفی کنم. ولی خب دیگه تموم شده 

دیگه رو هم برات که یه چیز و رفته. و برای این

گم که تو مورد پسندم هستی. این روشن کنم، می

هات، اون دهان محشرت. این گردنت موهات، این چشم

ها دیدم. این ادا و که زیباترین چیزیه که توی زن

 «ش مورد پسند منه.ای که داری. همهاطوار بامزه
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وقتی فرانی متوجه شد که او دیگر حرفش را تمام 

لحنی که انگار هزاران احساس مختلف کرده بود، با 

ها رو بهم ی اینممنونم که همه»در خود داشت، گفت: 

 «گفتی.

 

نیازی نیست ازم تشکر کنی، فرانی. منظورم اینه که »

باید انتظار این کارها رو ازم داشته باشی، چون 

منقراره برای تو همچین آدمی باشم. من مال توئم. مرد 

دم نیست که مال تو نباشه تو هستم. هیچی هم از وجو

 «و بهت ربط نداشته باشه.

 

داد، به اش اجازه میفرانی تا جایی که کمربند ایمنی

 سمت نوک خم شد و دستش را روی زانویش گذاشت.

 

من، خب... این حرفت معنای خیلی زیادی برام »

داشت، نوک. امیدوارم که تو هم بدونی باید همین حس 

 «.رو نسبت به من داشته باشی
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 «دونم.همین حاال هم می»جواب داد: 

 

های فرانی باال رفت و دلش خواست ی لبدید که گوشه

او را ببوسد. به صورتش نگاه کرد، توی صورت 

فرانی یک آسودگی خاطری بود که هیچ تالشی برای 

داد. زحمتی هم برای پنهان کردنش از خود نشان نمی

خودش پنهان کردن احساسی که به نوک داشت، به 

نداده بود. انگشتان او را حس کرد که به زانویش 

 فشار آوردند.

 

 شب#روح_نیمه

 467#پارت_

 

 شان هنوز تمام نشده بود.ولی صحبت

 

چیز رو روشن کردیم، بهم بگو که تو و حاال که همه»

 «والنتین نقشه دارین چه بالیی سر سرسی بیارین؟
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ا عقب دست فرانی از روی پایش ناپدید شد و خودش ر

 کشید.

 

که دستش خیلی دور شود، آن را گرفت و پیش از این

او را دوباره به سمت خودش کشید. هر دو دستش را 

 هم روی ران خودش گذاشت.

 

چیزی در مورد تو همین االن بهم گفتی هیچ»گفت: 

عسلی. پس بگو نیست که به من ربط نداشته باشه، لب

 «ببینم چه خبره.

 

 لب پایینش را گاز گرفت.او را تماشا کرد که 

 

 «فرانی...»هشدار داد: 
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او را تماشا کرد که لبش را رها کرد و نفس عمیقی 

 کشید.

 

لهن این دنیا »بازدمش را که بیرون داد، سریع گفت: 

 «کنه.توی این شهر زندگی می

 

نگاه نوک مستقیم به سقف ماشین خیره شد و زیرلب 

 «یا مسیح.»گفت: 

 

این روند طبیعی »کرد:  فرانی از خودش دفاع

 «چیزه.همه

 

روند طبیعی دنیا »دوباره به فرانی نگاه کرد و گفت: 

 «شد که من و کورای اون دنیا با هم باشیم.باعث می

 

 لب باالی فرانی تاب برداشت.
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شناخت. او هم یکی فرانی کورای دنیای خودش را می

شد فرانکا مردم را از از کسانی بود که باعث می

براند. کورای آن دنیا فقط یک هرزه نبود، بلکه خودش 

 ی عوضی آشغال بود.یک هرزه

 

 دانست.او هم مرده بود و فرانکا این را می

 

کنان گفت: مندزدید، منفرانکا با نگاهی که از او می

مون نبود. خب، چنین چیزی به خیر و صالح آینده»

طور امروز به باید این رو هم بگم که دیشب و همین

 «ده.این هم فکر کردم و خیلی این موضوع آزارم می

 

 شب#روح_نیمه
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 «دل.جون»صدایش زد: 
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 نگاه فرانی به سمتش برگشت.

 

 نوک به دقت صورتش را از نظر گذراند.

 

 «دونی.نمی»سرانجام گفت: 

 

 «دونم؟چی رو نمی»

 

 گندش بزنند.

 

نزدیکتر  اش را باز کرد تا بتواند به اوکمربند ایمنی

شود، یک دستش را روی انگشتان او نگه داشت و 

 دست دیگرش را هم روی یک سمت گردنش گذاشت.

 

تو... تویی که توی این دنیا بود، عزیز دلم، اون »

چندین سال پیش مرده. وقتی هفده سالش بود، توی یه 

 «حادثه قایقرانی جونش رو از دست داد.
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 بس کرد.فرانکا نفسش را خیلی پر سر و صدا ح

 

 «ی پیش بهم گفت.آره. والنتین هفته»با مالیمت گفت: 

 

فرانکا سر تکان داد و کمی طول کشید « اون... من...»

این خبرها... خیلی عجیب بودن.  »تا به خودش بیاید. 

قبالً نگران این بود که اگه ناخواسته باهاش برخورد 

ای ممکنه پیش بیاد. ولی کنندهکنم که چه شرایط گیج

کنم که دونم، فقط احساس میحاال که این رو می

 «ناراحت شدم.

 

که بدونی یه دختری زنده ست. اینکنندهچون ناراحت»

که حتی فرصت کنه زندگی بوده ولی پیش از این

خودش رو شروع کنه، جونش رو از دست داده خیلی 

دونم اون دختر دقیقاً شبیه تو بوده، که میدردناکه. این

 «ریزه.به هم میاعصابم رو 
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 «بله.»فرانکا با صدای آرامی موافقت کرد: 

 

ست فرانی، هرچقدر هم که این موضوع ناراحت کننده»

 «کنه.ولی یه جورایی تعادل رو هم برقرار می

 

 «بخشید؟می»

 

ی من از اون دنیا مرده. تو و من. جفت مقدر شده»

انگیزی دوقلوی تو توی این دنیا هم به شکل غم

کنم والنتین این رو و از دست داده. فکر میجونش ر

که بدونم تعادلی در این میون وجود فقط برای این

 «داره، بهم گفته.

 

 شب#روح_نیمه
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و این تنها چیزی بود « اوه.»فرانی زیرلب نجوا کرد: 

 که بعد از این خبر بزرگ به او گفته بود.

 

 «آره، اوه.»نیشخندی زد و با شیطنت گفت: 

 

خب، این موضوع چیزیه که دیگه نیاز نیست »

 «نگرانش باشیم.

 

تونی از فهرست آره. می»به اذیت کردنش ادامه داد: 

چیزهایی که باید نگرانش باشیم، حذفش کنی، چون 

مون چی به خودمون و چیزهایی که بیندیگه همه

هست ربط داره. برای همین واقعاً نیاز نیست نگران 

که خودت یه موضوع برای ینچیزی باشیم، مگه ا

 «نگرانی به وجود بیاری.

 

 های فرانی ریز شد.چشم
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 هایش را بوسید.نوک به سمتش خم شد و لب

 

سرسی رو ولش »وقتی عقب کشید، به او دستور داد: 

 «کن.

 

 هایش کشید.فرانی هر دو لبش را بین دندان

 

 «گم فرانی، بذار زندگی خودش رو بکنه.جدی می»

 

 «کنه...والنتین فکر می»را رها کرد. هایش لب

 

 «کنه.اصالً برام مهم نیست که والنتین چه فکری می»

 

 «ولی من قبول کردم و...»

 

 «خب اشتباه کردی.»
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 های فرانی دوباره ریز شدند.چشم

 

 «کنی، نوک.داری حرفم رو قطع می»هشدار داد: 

 

 «دل، این موضوع خیلی جدیه.جون»نوک جواب داد: 

 

حرفت درسته. خیلی جدیه. و چون خیلی »ب داد: جوا

جدیه باید همین االن بهم توضیح بدی که چرا سرسی 

نباید خوشبختی خودش رو تجربه کنه. با وجود 

هایی که از بین دو دنیا با هم خوشبخت شدن، مثل زوج

فینی و فری، سرسی و لهن از کورواک، تور و کورا، 

هایی که اون وقتمدی و آپولو و خودم و خودت البته 

روی سگم رو باال نمیاری، چرا لهن این دنیا و سرسی 

ها نباید با تونن با هم خوشبخت بشن؟ چرا اونهم نمی

 هم طعم خوشبختی رو بچشن؟
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 شب#روح_نیمه

 470#پارت_

 

اگه قرار باشه این اتفاق بیفته، بذار خودش اتفاق »

 «بیفته.

 

ی ما بیفته تا اگه قرار بود این اتفاق بدون مداخله»

حاال افتاده بود، نوک. سرسی و لهن اون دنیا همین 

االن حداقل سه تا بچه دارن. تازه اگه سرسی این بار 

شن هم برای شوهرش دوقلو دنیا نیاره. این طوری می

چهارتا. سرسی و لهن این دنیا تا حاال باید به هم 

 «رسیدن، دیگه نباید زمان رو از دست بدیم.می

 

زنی و والنتین هم یه که تو به خودت میاین حرف»

کنه ولی انگار به همین طوری خودش رو توجیه می

 «این مداخله کردن اعتیاد پیدا کردین.
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فرانکا خودش را از عقب کشید و با ابرویی باال 

و بذار ببینم. النتین دقیقاً توی سه »انداخته گفت: 

روزم و کفش دی رابطه مداخله کرده. تازه انتخاب لباس

ی خودش با ای اتفاقی نبود. اون من رو طبق نقشهذره

ش رو داشت توی جایی که هایی که نقشههمون لباس

دونیم خواست قرار داد و هر دو هم میخودش می

ای اینکه اون دو نفر رو با هم جور کنه، چه نتیجه

داره. ممکنه به دالیل نامعلومی مخالف باشی ولی با 

داشته... که شامل فینی و فری، هایی که وجود نتیجه

گیری شه... نتیجهمدی و آپولو و خودم و خودت هم می

گی خود من اینه که اون توی کاری که بهش می

 «مداخله، خیلی مهارت داره.

 

 گندش بزنند، فرانی حسابی حالش را گرفته بود.

 

تونی حتی یه لحظه هم به و اصالً می»فرانی پرسید: 

و والنتین بخوایم به سرسی این فکر کنی که من 

آسیبی بزنیم؟ یا اصالً کاری کنیم که به ضررش 

 «باشه؟
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 شب#روح_نیمه

 271#پارت_

 

 «فرانی، آروم باش، البته که نه.»گفت: 

 

ی تونم بفهمم که مشکلت با این برنامهبنابراین نمی»

 «ما چیه.

 

 آمد. ولی حق با فرانی بود. که یعنی هیچخوشش نمی

 که با این کارشان کنار بیاید.اشت به جز اینای ندچاره

 

خواین بکنین، فقط هر کاری که می»زیرلب گفت: 

 «مراقب باش.

 

فرانی خودش را بیشتر عقب کشید و به او تشر رفت: 

 «البته که مراقبیم!»
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عزیزم، اون تمام عمرش مورد سؤاستفاده و »

خشونت مردها واقع شده. من تنها مردی بودم که اون 

دانه برای خودش انتخاب کرده. نسبت بهش آزا

ای دارم، بخشیش هم به خاطر اینه احساس حمایتگرانه

که من یه انسانم و از اون بدتر یه مردم که بدجور از 

متنفرم که همنوعم اون رو به یه زندگی مزخرف  این

ش رو به خواین میونهگی میمحکوم کرده. داری می

تونم تصور کنم نمی بک جور کنین کهیه یاروی گنده

ای از لهن اون دنیا کمتر ترسناک باشه، حتی ذره

 «دم. یه خرده درکم کن.معلومه که واکنش نشون می

 

که بهت و درک کردنت یعنی این»فرانی جواب داد: 

اجازه بدم واکنش نابجا داشته باشی، واکنشی که خیلی 

که قبول کنی اشتباه آمیز بود و بدون اینهم توهین

 «ی و عذرخواهی کنی ببخشمت؟کرد
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آره، درک »نوک به زور جلوی نیشخندش را گرفت. 

 «کردن یعنی همین.

 

 «کنم.خب نوکتورنو، یه کمی درکت میخیلی»

 

 دیگر نیاز نبود جلوی نیشخندش را بگیرد.

 

عزیزم. بذار یه چیز دیگه رو »ای گفت: با لحن بّرنده

دلم هم االن برات روشن کنم. یه چیزی هست که 

خواد دوباره بگی، خوشم نمیاد نوکتورنو صدام نمی

 «کنی.

 

 شب#روح_نیمه

 472#پارت_

 

شنیدم که قبالً این رو گفتی، اون هم بارها. ولی »

ای و اسمت همینه. خیلی هم اسم با شکوه و مردانه
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ری هم خیلی وقتی این طوری روی اعصاب می

خوره. برای همین شی و خیلی بهت میمردونه می

کنم که کنم. درنتیجه اعتراف میطوری صدات میینا

کنم که حرصت رو در میاره، ولی از اسمی استفاده می

که تو هم حرصم رو در فقط این کار رو بعد از این

 «دم.میاری انجام می

 

 نوک آه کشید.

 

 هایش نگاه کرد.فرانکا توی چشم

 

خوبه که این قدر شیرینی، وگرنه با »زیرلب گفت: 

 «هات ارزشش رو نداشتی.این تلخی یهمه

 

 «امیدوارم شوخی کرده باشی.»فرانی با حرص گفت: 
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کنم که حرصت رو در فقط دارم یه چیزی پیدا می»

 «که اعصابم رو خرد کردی.بیاره، اون هم بعد از این

 

 چپ نگاهش کرد.فرانکا چپ

 

 بعد ناگهان از خنده منفجر شد.

 

 نوک به او خیره شد.

 

ا حاال نه دیده بود و نه شنیده بود که فرانی لعنتی، ت

طوری که رسماً طوری بخندد. این طوری نه. نه ایناین

طوری که انگار کرد. نه اینداشت از خنده غش می

 بخشید.اش را به او میی خنده و خوشیداشت همه

 

 اش هم شبیه خرخر گربه بود.یا مسیح، حتی خنده

 

 زیبا بود.
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شان ی بیناش را باز کرد و فاصلهیوقتی کمربند ایمن

خندید. دهان طور میرا بست هم هنوز داشت همان

هایش را خندانش را روی دهان نوک گذاشت و دست

 های او کشید.روی ران

 

مطمئنم که باید سیرم کنی عزیز دلم. بدجور »

 «زده شدم.قحطی

 

 شب#روح_نیمه

 473#پارت_

 

بعد از حرفی که  کار بماند. مخصوصاً توانست بینمی

همین االن فرانی گفته بود، مخصوصاً حاال که دهانش 

ی توی صدایش طور روی دهان خودش بود و خندهاین

های داشبورد رقص شنید و زیر نور چراغرا می

 دید.نگاهش را می
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پس »های فرانی کشید و گفت: هایش را روی لبلب

 «بهتره کمی بهت غذا برسونیم.

 

ا عقب بکشد که فرانی صورتش را خواست سرش رمی

 قاب گرفت.

 

 «ما دنیاها رو متعادل کردیم.»با صدای آرامی گفت: 

 

 حس کرد که این حرفش در دلش جای گرفت.

 

 «آره.»با مالیمت جواب داد: 

 

تو مرد مورد پسند من هستی، نوک. »فرانی گفت: 

 «دونستم.که تا قبل از دیدنت این رو نمیحتی با این
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 لعنتی.

 

 همین بود.

 

توی رستوران میز رزرو کرده بودند. وقت نداشتند که 

 توی ماشین او بنشینند و با هم گپ بزنند.

 

 شد.ولی صحبت مهمی بود و باید انجام می

 

 بنابراین این کار را هم کردند.

 

خواست االن وقت نداشتند تا آن طور که دلش می

و  شااش را از شکل پایان دادن به مشاجرهقدردانی

 همینطور حرفی که فرانی به او گفته بود، نشان بدهد.

 

 ولی مهم بود که این کار را انجام بدهد.
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 گذاشت و صحبت کردند.بنابراین برایش وقت 

 

 بیست دقیقه برای رزروشان دیر کرده بودند.

 

 ها را سر میزشان بردند.رستوران شلوغ بود ولی آن

 

از بین میزها رد اصالً هم تعجب نکرد که وقتی داشتند 

شان فرانی را تعقیب ی مردها با نگاهشدند، همهمی

توانست آن وجه نمیکردند، که این یعنی به هیچمی

لبخند رضایتمندانه را از صورتش پاک کند، چون تمام 

 فرانی مال خودش بود.

 

اصالً غافلگیر نشد که فرانی از میگوی اوتوفی بیشتر 

 از پیتزا خوشش آمد.

 

 یلی زیاد.آن هم خ
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 شب#روح_نیمه

 474#پارت_

 

 فصل شانزدهم

 فرمان من

 

 فرانکا

 

 «نوک؟»

 

 «هوم؟»

 

هایی بودم که این صدا را در خدایان، عاشق وقت

 آورد.می
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هایی هم بودم که این طور طور عاشق وقتهمین

 کرد.هایم گره میهایش را توی انگشتانگشت

 

اشقش ولی در آن لحظه چیزی که بیشتر از همه ع

بودم، این بود که آن طور تنبالنه داشت با انگشت 

کشید. شستش روی بخش داخلی مچ دستم دایره می

ها را کرد هم این دایرهحتی وقتی داشت رانندگی می

ی کشید. هرچند به نظرم اگر با دو دست وسیلهمی

 تر بود.راند، خیلی ایمناش را مینقلیه

 

ای که تا لمه معرکهبعد از یک شام به معنای واقعی ک

به حال مانندش را تجربه نکرده بودم، داشتیم به سمت 

هایی داشت. پیچیده، قوی، رفتیم. چه طعماش میخانه

 دار و لذیذ بود.ادویه

 

رسید، بوی این دنیا شلوغ و پر سروصدا به نظر می

خوبی هم نداشت. به نظرم خیلی آزاردهنده بود که 

شد جا میو کمی آنخیلی به ندرت و کمی اینجا 
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هایی ها دید، مثل درختهایی از طبیعت در خیاباننشانه

رو روییده بودند. با های پیادهکه از بین سنگفرش

های خیلی هایشان زیباییحال بعض از ساختماناین

زیادی داشتند، مطمئن نبودم که نسبت به کلیت این دنیا 

 مثل ظاهر، سروصدا و بویش چه حسی داشتم.

 

 شان معرکه بود.غذای ولی

 

چیزی و همراهی نوک... مثل همیشه عالی بود و هیچ

 شد.بهتر از این نمی

 

توی راه رفتن به رستوران به پدر و نامادریت »گفتم: 

 «اشاره کردی.

 

 «خب؟»وقتی حرف دیگری نگفتم، پرسید: 

 

 شب#روح_نیمه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 475#پارت_

 

خب من چیزهای زیادی در مورد پادشاه لودلوم و »

ش توی اون دنیا منظورمه. دونم، گذشتهش میگذشته

چیز رو در مورد با توجه به شرایط موجود، همه

دونی و متأسفانه حتی پدر و مادرم رو م میخوانواده

ی کوتاهی به هم دیدی. توی بحثی که داشتیم یه اشاره

های ت کردی ولی چیز زیادی به جز خاطرهخانواده

 « گذشته نگفتی.

 

همیشه سخاوتمند بود، برای جواب دادن به نوک که 

 دست نکرد.من دست

 

ها، با لبخندی که روی صورتم ی اینولی با همه

طور که خودش گفته بود، نشسته بود، فکر کردم همان

کل وجودش مال خودم بود، بنابراین معلوم بود که 

 گفت.چیز را به من میبدون وقت تلف کردن همه
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 از وجود خودش بودند.هایی چیزهایی که بخش

 

 اش مال خودم بود.وجودی که همه

 

چیز مثل اون کنی، همهاحتماالً اصالً تعجب نمی»گفت: 

که دنیاست. اسم پدرم لودلوم هاثورنه و سنت این

هاش بذاره رو حفظ های درب و داغونی روی بچهاسم

کاری هاش توی کتکای هم داشت. بچهکرده. یه فایده

، چون هر احمقی که اسمشون رو حسابی ماهر شدن

کرد که مشت حسابی به صورتش نوش مسخره می

 کرد.جان می

 

دوباره فکر کردم. انگار « وای عزیزم.»زیرلب گفتم: 

از اسمش از زمان مدرسه آب  این ماجرای بیزاری

 خورد.می

 

آره. باحال نبود، ولی خب باالخره »نوک تأیید کرد: 

فتن و خبرها هم دهان های مدرسه درسشون رو گربچه
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به دهان پخش شد و دیگه کسی اسممون رو مسخره 

نکرد. این طوریه که من یه برادر به اسم دشیِل دارم 

کنن وگرنه اون خیلی بیشتر از من که دش صداش می

 «شه.زنی عصبانی میوقتی نوکتورنو صدام می

 

 «طور.که این»زیرلب گفتم: 

 

 شب#روح_نیمه

 476#پارت_

 

ر کوچکترمون هم اورالندوئه که اورلی و براد»

تره. چون ن بدشانسموکنیم. اون از همهصداش می

شه خیلی خوب نیست ولی ای بدک هم نیست. دش می

 «گفت خیلی هم باحاله. ولی اورلی واقعاً بده.

 

ی آرامی از دهانم در رفت، فشاری به وقتی هرهر خنده

 دستش دادم.
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 ام خیلی طوالنی نشد.خنده

 

درست مثل »خاطر این بود که خیلی آرام گفت:  به

 «هامون.مامان

 

انگیز پادشاه فشاری به دستش دادم، چون داستان غم

دانستم که نه یکی بلکه سه عشق لودلوم را می

 اش را از دست داده بود.زندگی

 

 نوک داستانش را ادامه داد:

 

الریه مامانم سر زایمان من مرد. مامان دش از ذات»

مامان اورلی خیلی بیشتر از اون چیزی که  مرد و

مامان اورالندوی دنیای شما تونست، زنده موند و با 

ما زندگی کرد. ولی در نهایت از سرطان سینه مرد. 
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اون بود که از دست بابام به خاطر رانندگی یاد دادن به 

 «من عصبانی شد.

 

ای که ظاهراً مجبور بودم با وجود کمربند مشمئزکننده

و من را روی صندلی نگه داشته بود، تا جای  ببندم

 ممکن به سمتش برگشتم.

 

 «خیلی متأسفم عزیز دلم.»

 

 «اوهوم.»زیرلب گفت: 

 

 «کشیدم.شاید نباید بحثش رو وسط می»

 

خوای نه، می»تکان آرامی به دستم داد و گفت: 

 «بدونی. پس بپرس.
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رویم نگاه کردم. ی جلوی ماشین به روبهاز پنجره

داشتنی با پرسم عزیزم، ولی االن یه شب دوستمی»

جایی که هر دو دنیاهای خودمون هم داشتیم. از اون

شناسیم، به نظرم باید از فرصت استفاده رو خوب می

 «کنیم و اوقات خوشی رو با هم بگذرونیم.
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دل، اون عالی بود. مامان تنها جون»نوک گفت: 

، بود و مامان خوبی هم بود. اون مادری که داشتم

درگذشت و من دلم خیلی براش تنگ شده. هر روز 

کنم. اون سزاوار این یادآوری هر روزه بهش فکر می

هم هست. الیق این هست که در موردش صحبت کنم. 

که یادش رو به هر شکلی زنده نگه دارم. اون بابام 

گه به رو با دو بچه قبول کرد. به برای بابام یه پسر دی

ی دنیا آورد. یه برادر دیگه برای ما دنیا آورد. بچه

خوبی بود که حاال هم به یه مرد بزرگ و خوب تبدیل 
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کنم که اون برادر کوچیکمه. باعث شد شده. افتخار می

مون بهتر بشه و دیگه نیاز نبود پدرم برای خانواده

هاش حرص بخوره. بچه بودم داری کردن از بچهنگه

ه همیشه نگه داشتن ما برای پدرم سخت ولی یادمه ک

کرد. ولی وقتی جودی پیداش بود ولی تالشش رو می

 «چی داشتیم.شد، دیگه همه

 

که زمان کمی حتی با این»رخش نگاه کردم. به نیم

 «باهات بوده، ولی خوشحالم که اون رو داشتی.

 

من هم. تنها چیزی که حاضرم »با صدای آرامی گفت: 

ییر بدم، شکل از دست دادنشه. سر از اون دوران تغ

کریستینا مادر دش خیلی کوچیک بودم، یه طوری یادم 

میاد که انگار یه روز پیشمون بود و روز بعدش نبود. 

دونم که بیماریش یه مدتی طول کشید. یعنی یه االن می

ی بارداریش خیلی ای طول کشیده بود. دورهچند هفته

ه دنیا آوردن دش وقت حالش بعد از بسخت بوده. هیچ

الریه گرفت، این خوب نشد. برای همین وقتی ذات

بدترین اتفاقی بود که امکان داشت بیفته. اون موقع 
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ی کوچیکی بودم و تنها چیزی که حس کردم کمی بچه

کردم و بعدش هم بدتر شد. گیجی بود که درکش نمی

مکثی کرد و جو توی ماشینش « جودی، فرانی...

 «تی.لعن»تر شد. سنگین
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ناگهان دست از حرف زدن کشید و من هم چیزی 

نگفتم. فقط دستش را نگه داشتم و نگاهم را از او 

برداشتم و به خیابان خیره شدم تا کمی زمان به هر دو 

 نفرمان بدهم.

 

در نهایت وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد، 

محکمتر نگه  تر بود و من هم دستش راصدایش گرفته

 داشتم.
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با بیماریش جنگید. با تمام وجود جنگید. تمام مدت »

ش رو حفظ کرد. هنوز هم حیرانم که چطور روحیه

قدر گشت خونه، اونهای درمانش برمیوقتی از جلسه

رفتن توی روحیه داشت. ولی وقتی اون و پدر می

شنیدیم. هاش رو میاتاق، صدای استفراغ کردن و ناله

کرد، هنوزم انگار اون طوری که ناله می خدایا،

حال و هاش بیصداش توی گوشمه، فرانی. خیلی ناله

ای شبیه اون نشنیدم. انگار وقت نالهخسته بودن. هیچ

کاری نداشت ولی باز هم هیچ قدرتی برای انجام هیچ

هاش رو بگیره. بدجور از تونست جلوی نالهنمی

اصالً دلم هاش نفرت داشتم. شنیدن صدای ناله

 «وقت اون طوری ناله کنه.خواست جودی هیچنمی

 

های زیبا و در عین حال که این حرفبعد از این

ای وحشتناکش را با من در میان گذاشت، دوباره لحظه

در خود فرو رفت و من هم همین کار را کردم. سعی 

ای از غبار گلویم را پوشانده کردم اندوهی که مثل الیه

م. اتفاقی که افتاده بود، وحشتناک بود. بود، قورت بده
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که نوک عمق احساساتش را با من در میان ولی این

 گذاشته بود، خیلی زیبا بود.

 

روز بعدش بهش »سرانجام نوک به حرفش ادامه داد: 

کرد. حتی روزهایی هم که واقعاً بهبود پیدا غلبه می

رفت توی آشپزخونه، کرد. مینکرده بود هم وانمود می

کرد و برامون یه غذای جادویی مون غرغر میسر

کرد. هرچند آخرش سرطان کار خودش رو درست می

کرد و این خیلی عصبانیم کرد. هنوزم عصبانی هستم. 

با تمام توان با بیماریش مبارزه کرد، باید پیروز 

شد. ولی سرطان شکستش داد و این درست نیست. می

طوری شد. جودی نباید ایننباید این طوری می

 «شد.می
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 آخرین حرفش از بغض لرزید.
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گلویش را صاف کرد و با صدای آرامی حرفش را به 

 «جودی نه.»پایان رساند. 

 

دانستم که سرطان سینه چی بود. ولی توی اصالً نمی

های وحشتناک زیادی داشتیم دنیای خودم هم بیماری

شدند، کابوسی میکه برای کسانی که به آن مبتال 

وحشتناک به همراه داشتند و برای اطرافیان بیمار هم 

کردند، که بعدها با خاطراتش دست و پنجه نرم می

 آورد.تر به ارمغان میهای وحشتناک و طوالنیکابوس

 

به من گفته بودند که همسر اول آپولو هم چنین مرضی 

داشت. خیلی هم باور داشتند که به خاطر همین آپولو 

تا این حد طوالنی و جانگداز برای او عزاداری کرده 

بود. او نه تنها همسرش را از دست داده بود که 

ی مرگ مجبور شده بود به اجبار با دیدن نحوه

فرسا شکنجه همسرش مدتی طوالنی به شکلی طاقت

 شود.
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من خودم مطمئن بودم که دلیل عزاداری طوالنی مدتش 

 هم همین بود.

 

 «االن پدرت چطوره؟»پرسیدم:  با صدای آرامی

 

تا همسر خوب رو از دست داده و دیگه دوباره سه»

کنه. با یه خانمی رفیقه. تالشی برای ازدواج نمی

شون نیست ولی احتماالً ای بینگه رابطهخودش می

طوری نیست، اینه که که اونتنها منظورش از این

ی قصد نداره باهاش ازدواج کنه. انگار داشتن حلقه

لود هاثورن روی انگشت خانمه مثل یه نفرینه. درک 

کنه، به من هم ربطی طوری فکر میکنم چرا اینمی

کنم. خانمه نداره، برای همین در موردش صحبت نمی

هم مشکلی با این جریان نداره. عاشق پدرمه. به 

طوری داشتنش هم رضایت داره. با هم زندگی همین

ش خوشحاله. کنن. اسمش سوئه. پدرم باهامی

قدر هم باهوش هست که دستپخت خوبی هم داره. اون
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هاشون ای که مامانسعی نکنه برای سه تا مرد گنده

رو به بدترین شکل ممکن از دست دادن، مادری 

 «کنه...
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کنه. مثالً ش به بابامون رو پنهان نمیولی عالقه»... 

ست بجنبونیم و با کسی خواد سریع دوقتی پیشمونه می

هاست و دلش رابطه داشته باشیم، چون عاشق بچه

که از خون خودش گه؛ حتی با اینخواد. مینوه می

شن. از نیستن، ولی بازهم باعث خوشحالیش می

های خودش دوتا نوه داره، انگار جایی که از بچهاون

فقط من، دش و اورلی هستیم که داریم مقاومت 

بینیش ست، مییلی هم شیطون و بامزهکنیم. تازه خمی

 «و ازش خوشت میاد.

 

 خدایان، قرار بود آن زن را ببینم؟
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هایش قرار بود زنی را ببینم که به مثالً پسرخوانده

کرد برایش نوه به دنیا بیاورند؟ که نوک هم اصرار می

 ها بود؟یکی از آن پسرخوانده

 

 ی عزیز!الهه

 

 «اسم مامانم آمارا بود.»

 

ام ناپدید شد و نگاهم زدهاین حرفش افکار وحشت با

 سریع به سمتش برگشت.

 

تنها چیزی که ازش دارم چندتا عکسه، ولی زن »

که تو رو ببینم، زیبایی بود فرانی. تا قبل از این

 «زیباترین زنی بود که به عمرم دیده بودم.
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دوباره حسش کردم. این حس را امشب وقتی قبل از 

ها را به من گفته رک کرد و آن حرفای پاشام گوشه

 بود، چندین بار دیگر هم حس کرده بودم.

 

 هایم به سوزش افتادند.چشم

 

اگه یه دختر داشته باشم، اسم اولین دخترم رو »گفت: 

 «ذارم آمارا.می

 

 زیباترین اسمی بود که تا به حال شنیده بودم.

 

سعی کردم آن لحظه از احساسات زیادی منفجر نشوم 

به نظرم این کارت »ب دهانم را قورت دادم و گفتم: و آ

 «تره.خیلی قشنگه و اسم مادرت از این هم قشنگ
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انگشت شستش از دایره کشیدن متوقف شد و دستم را 

محکم گرفت، آن را بیشتر کشید و روی ران خودش 

 گذاشت.

 

 «ای.خوبه که تو هم پایه»و زمزمه کرد: 

 

 «م؟پایه»م: پرسید

 

 «یعنی موافقی.»توضیح داد: 

 

کردم رو نگاه کنم، حس میبرگشتم تا دوباره به روبه

 شد.قلبم داشت در احساسی هشداردهنده غرق می

 

ی نوک العادههای آبی خارقی زیبا با چشمیه دختربچه

 به اسم آمارا.
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تر هم مگر خدای من، اصالً چیزی از این شیرین

 شد؟می

 

 «خواد؟تو دلت بچه می»ی آرامی پرسید: با صدا

 

ای من چنین آینده»با همان تن صدا جوابش را دادم: 

 «ندارم.

 

 «چطور ممکنه؟»

 

 «هرکسی که دوستش داشتم، توی خطر بودن.»

 

انگشت شستش دوباره شروع به نوازش مچم دستم 

دیگه همچین مشکلی »کرد و به من یادآوری کرد: 

 «وجود نداره فرانی.

 

 «دونم.می»مه کردم: زمز
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 «خواد؟کنم، دلت بچه میپس تکرار می»

 

های آبی و موهای سیاه دلم یک دختر کوچولو با چشم

 خواست.به اسم آمارا می

 

ی وقت به خودم اجازهو این میلیم، میلی که هیچ

داشتنش را نداده بودم، انگار داشت از گلویم 

قع هم به زد. گلویی که همان موجوشید و بیرون میمی

خاطر احساسات مختلف پر از بغض بود. این بغضم هم 

بزرگتر و بزرگتر شد و راه گلویم را بست. بنابراین 

 حرف نزدنم به خواست خودم نبود.

 

 امکان حرف زدن نداشتم.

 

 «فرانی؟»صدایم زد: 
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 برای باز کردن گرفتگی گلویم تالش زیادی نیاز بود.

 

دادم، صدایم هیچ  موفق شدم. با این حال وقتی جواب

همین االن به ذهنم »شباهتی به صدای خودم نداشت. 

رسید که از اون شب توی آبدارخونه، چقدر زندگیم 

هایم محکم بین حس کردم انگشت« تغییر کرده.

انگشتانش پیچیدند. دست خودم نبود ولی ناخودآگاه به 

که االن واقعاً چقدر آزاد هستم. که »حرفم ادامه دادم: 

ع زندگیم و آیندم برای اولین بار چقدر مال خودم در واق

 «هستن.
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امیدوارم برات خوب باشه و »نصیحتم کرد: 

ت نکنه عزیز دلم. چون اتفاق خوبیه و باید زدهحشت

 «به خاطرش خوشحال باشی.
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که به نیمرخ جذابش نگاه کردم و ناگهان پیش از این

دلم »بگیرم، با حرارت گفتم: بتوانم جلوی خودم را 

خواد، نوک. چندتا دختر، چندتا پسر. دلم چندتا بچه می

تونم بچه بیارم و فقط وقتی خواد تا جایی که میمی

دیگه دست از این کار بکشم که فکر کنم اگه یکی 

ای که شون به اندازهتونم به بقیهدیگه بیارم نمی

 «سزاوارش هستن عشق بدم و مراقبشون باشم.

 

دوباره دست از نوازش دستم کشید تا بتواند دستم را 

محکم بگیرد، ولی این بار خیلی محکمتر گرفت و 

 باعث شد دستم درد بگیرد.

 

 «از شنیدنش خوشحال شدم.»زیرلب گفت: 

 

 این آرزوی خود او هم بود.

 

 خدای من.
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کردم واال خودم را انگار باید خودم را جمع و جور می

جا توی ماشین روی پاهایش کشیدم و همانمی

نشاندم که این خودش به معنای مرگ صددرصدی می

 بود.

 

دیگه نباید در این مورد صحبت کنیم، »بنابراین گفتم: 

 «شه.بار میش فاجعهوگرنه نتیجه

 

 «اون وقت چرا؟»

 

ولی به همین بسنده « خواد ببوسمت.دلم می»گفتم: 

هم باهات ای و کارهای دیگه»نکردم و ادامه دادم: 

بکنم. تو هم باید کامالً روی رانندگی کردنت تمرکز کنی 

که من بیام روی پاهات بشینم و کنم اینو فکر نمی

 «ببوسمت کمکی به تمرکز کردنت بکنه.
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گی. اگه وقتی دارم درست می»با شوخی جواب داد: 

کنم، بیای و روی پاهام بشینی و ببوسیم، رانندگی می

 «شه.بار میش فاجعهحتماً نتیجه

 

 شب#روح_نیمه

 483#پارت_

 

ت نوک. چون پس زودباش بریم خونه»دستور دادم: 

بازی با تو و یه بالشت نرم نیاز کننده، عشقیه هضم

دارم. متأسفانه بعد از اتفاقات دو روز گذشته خیلی 

 «ضعیف شدم.

 

 «آرزویی که داری از خدامه، خوشگله.»زیرلب گفت: 

 

عجب »دم و زیرلب به خودم گفتم: رو نگاه کربه روبه

 «ای گفت.داشتنیحرف دوست
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 «ای.لعنتی، چقدر بامزه»او هم زیرلب گفت: 

 

که او چنین نظری در موردم جوابی ندادم، دیگر از این

 کرد.ترسیم. در واقع خوشحالم هم میداشته باشد، نمی

 

های خطرناک نزدیم و مسیرمان هم دیگر از این حرف

یلی طوالنی نبود و خیلی زود هم نوک خوشبختانه خ

انگیزی برای توقف کرد و بعد هم خیلی حرکت هراس

رو توقف گرفت و خیلی نزدیک به پیاده دقیق عقب

 کرد.

 

گفت به این ماشینش که طور که میامیدوار بودم همان

 نامیدش عادت کنم.وی مییوبه آن اس

 

کا هرچند شک داشتم عادت کنم، چون من هنوز فران

درکار بودم. بنابراین شک داشتم با گذر زمان به چنین 

 چیزی عادت کنم.
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ی نقلیه از خاموش وقتی حس کردم که موتور وسیله

بعد هم شنیدم که « دل.رسیدیم جون» شد، نوک گفت:

 در ماشین را باز کرد.

 

رو به جایی که او گفته بود، ولی من از این سمت پیاده

 رسیدیم نگاه کردم.

 

شنیدم که نوک هم در را « وای خدای من.»ی گفتم: وقت

 کوبید و بست.

 

هایی که تا حاال دیده کدام از خانهاین خانه شبیه هیچ

هایی که از روی بودم، نبود. نور خیلی کمی از پنجره

ی روی در از داخل به بیرون دیدم و شیشهپیاده رو می

، تابید. تاریکی شب رنگ خانه را پنهان کرده بودمی

ها توانستم ببینم که در و قاب چوبی پنجرهولی می

ی ی زیبایی هم از لبههای فرفورژهسفید بودند. نرده
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کاری شده با غرور سربرآورده حیاط کوچک چمن

 بودند.

 

 شب#روح_نیمه
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کاری روی قاب درها و طور مقدار زیادی منبتهمین

 ها وجود داشت.پنجره

 

وسطی ی ی جلوی خانه، پنجرهاز بین سه پنجره

رنگ ولی مشجع داشت که خیلی ای ساده و تکشیشه

 داشتنی بود.هم دوست

 

تمیز بود. شدیداً جذابیت داشت. انگار این خانه برای 

کننده خودش شخصیت داشت. ابداً بزرگ یا مبهوت

 نبود. ولی به خوبی به آن رسیدگی شده و گرم بود.
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 کامالً مثل خود نوک.

 

ام خالص کردم، ی خودم را از شر کمربند ایمنیوقت

نوک در ماشین را برایم باز کرد و در پیاده شدن کمکم 

 کرد.

 

اش رویی که به خانهتازه آن موقع بود که دیدم پیاده

 شد، آجری بود.ختم می

 

 داشتنی بود.خیلی دوست

 

برد و من هم به وقتی داشت من را به سمت خانه می

ی شاتگان. به یه خونه»کردم، گفت: اش نگاه میخانه

خوام توی والنتین گفتم حاال که اومدم نیواورلئان می

جا زندگی کنم. دیگه های مخصوص همینیکی از خونه

ها زندگی کنم به که من بتونم توی یکی از این خونهاین

این بستگی داشت که تا چه حد سریع بتونم پولش رو 
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جا رو برام پیدا کرد این جور کنم. مأمور امالک والنتین

 «ست.و باید بگم که معرکه

 

ی آهنی را باز کرد و داشت من را با خودش از دروازه

 «شاتگان؟»برد که پرسیدم: ها باال میپله

 

درسته. یادم رفته بود. شما توی »به من نگاه کرد. 

من را وارد ایوان کوچکی کرد « دنیاتون تفنگ ندارین.

تفنگ یه »بایستم و توضیح داد:  و اجازه داد جلوی در

ای رو هم های دیگهسالحه. تیر و در مواردی گلوله

شه کنه که نمیقدر سریع شلیک میکنه. اونشلیک می

ش رو با چشم غیرمسلح دید. گلوله مستقیم از گلوله

خوره. با شه و به هدف میی تفنگ پرت میلوله

سیرش هایی مثل مسافت و باد ممکنه کمی از ممؤلفه

منحرف بشه ولی این انحراف خیلی جزئیه. مطمئن 

نیستم اون موقع توی شرایطی بودی که متوجه بشی، 

ولی وقتی داشتیم علیه اون جادوگرهای عوضی دنیای 

 «جنگیدیم، از تفنگ استفاده کردم.تو می
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ی واقعاً در آن لحظه توی شرایطی نبودم که متوجه

ی بشوم. با این حال یک چیزهایی خیلی چنین چیز

مبهم یادم بود. قطعاً آن موقع چیزهای دیگری ذهنم را 

 درگیر کرده بود.

 

نوک در را باز کرد و من چندین متر کف چوبی براق 

ای چوبی و حکاکی ی آجری با طاقچهو یک شومینه

شده در اتاقی دیدم که به پهنای خانه بود. اتاق نشیمن، 

دیک به اتاق غذاخوری قرار داشت و شومینه هم نز

ی این دنیایی قرار داشت که کامالً بعد یک آشپزخانه

 داخلش مشخص بود.

 

 در پشتی خانه هم مشخص بود.
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ی خونه»ام را به خودش جلب کرد و گفت: نوک توجه

تونی جلوی در ورودی خونه که میشاتگان یعنی این

 «ی.بایستی و مستقیم به در پشتی خونه شلیک کن

 

سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم. او هم ایستاد و در 

 را پشت سرمان بست و قفل کرد.

 

 «چرا باید یه نفر بخواد همچین کاری بکنه؟»

 

اش برد. دستم را گرفت و من را بیشتر به داخل خانه

کنن. این همچین کاری نمی»نیشخندی زد و جواب داد: 

هایی است. خونههفقط یه جور لقب برای این مدل خونه

ی گرما ساخته شدن. وقتی هوا گرم مثل این برای دوره

ذاری. باد میاد و خونه رو شه، درها رو باز میمی

 «کنه.خنک می
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 دقیقاً امکانش بود.

 

 چه هوشمندانه.

 

ها باریک و کوچیکن، برای تازه این خونه»ادامه داد: 

ه ها رو توی یشه تعداد زیادی از این خونههمین می

ی دابل بوده. یعنی یکی یه خونهخیابون ساخت. این

ی مجزا ولی دیوار به دیوار بوده ولی اوایل دوتا خونه

ها رو با هم یکی کرده. فضایی که االن مال یکی اون

ست قبالً به دوتا خونه تعلق داشته، برای این خونه

 «خواب و دو حمام داریم.همین االن سه تا اتاق
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من را به آشپزخانه برد که دراز ولی باریک بود و یک 

جاظرفی خیلی قشنگه داشت که یک جور کمد 

 پیشخوان مانند هم توی نشیمن داشت.

 

ها برگشت و رهایم کرد و به سمت در یکی از کابینت

 آن را باز کرد.

 

هضم را « ویسکی برای هضم غذات خوبه؟»پرسید: 

بود، انگار او را به خنده  به شکل عجیبی تلفظ کرده

 انداخت.می

 

اش انداختم و با صدای نگاهی به مبلمان و دکور خانه

 «بله عزیزم.»آرامی گفتم: 

 

چیز کامالً مردانه بود. جای تعجب نداشت که همه

های بلندمرتبه که زادهدرست مثل یکی از اشراف

ی شکار را تزئین کند. البته با وسایل بخواهد یک کلبه

 های متفاوت این دنیا.بلمانو م
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حس کردم که نوک دستی به کمرم کشید و من دست از 

اش برداشتم، به طرفش برگشتم و بررسی محل زندگی

دیدم که لیوانی پر از مایع کهربایی رنگی به سمتم 

 گرفته بود.

 

هنوز درست و حسابی نگاهش نکرده بودم که من را 

 چرخاند و کمرم را به پیشخوان چسباند.

 

 هایم باال رفت.ی لبحس کردم گوشه

 

 «خوشت اومد؟»با صدای آرامی پرسید: 

 

خیلی زیاد. خیلی جذابه. خیلی »جواب دادم: 

ست. درست مثل  کنندهست. خیلی گرم و دعوتمردونه

 «خودت.
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تکان کوتاهی به سرش داد و چشمانش برق زدند. 

فرانی من خیلی خوب »اش را پایین آورد و گفت: چانه

 «تعریف و تمجید کردن رو بلده.

 

 «دم.به تو هم یاد می»جواب دادم: 

 

ای از نوشیدنی که فاصله بگیرد و جرعهپیش از این

خودش بخورد، بیشتر به سمتم خم شد و این کارش 

ای با من فاصله داشته باشد اش ذرهباعث شد که بینی

 هایم را ببوسد.و لب
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ی کشیدم و از تعریف و تمجیدش ذوق نفس عمیق

ای از لیوان خودم نوشیدم تا کردم، بعد هم جرعه

 واکنشم را آرام کنم.
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هایش عالی بود و نوک محشر بود که این دنیا ویسکی

 ی خوبی در انتخابش داشت.هم سلیقه

 

 «فری.»ناگهان گفت: 

 

از این حرفش تعجب کرده بودم « بخشید؟می»پرسیدم: 

کر کردم کاری که قرار بود بعد از این انجام و به این ف

 ام در آن دنیا نداشت.بدهیم، هیچ ربطی به عموزاده

 

ها با هم فری و فینی. اون»نوک به دقت نگاهم کرد. 

گه فینی این دنیا هستن. بچه دارن. ولی والنتین می

 «تونه فری خودش رو پیدا کنه.همجنسگراست و نمی

 

 «همجنسگرا؟»پرسیدم: 

 

 «ها رو دوست داره.عنی زنی»
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هایم تاب حس کردم دوباره لب« آه.»زیرلب گفتم: 

های زیادی در این مورد بود برداشتند. چون شایعه

دانستم که کردند. اما من میولی بیشتر مردم باور نمی

 «قید.بی»قید بود. گفتم: شاهدخت یخی معزول یک بی

 

 «چی گفتی؟»

 

قید. خیلی طبیعیه م بیگیما بهشون می»نگاهش کردم. 

ها و مردها جنس خودشون رو ترجیح یا هر دو که زن

جنس رو. وقتی اون زن شاهدخت یخی باشه و وظیفه 

ی نسل سلطنتی باشه، اصالً داشته باشه که ادامه دهنده

 داشتنی نیست.دوست

 

 «متوجهم.»سر تکان داد: 
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ی دیگری از ویسکی محشرش خوردم و گفتم: جرعه

 نیاز نیست که توی این دنیا تعادل برقرار احتماالً »

بشه، چون دیگه نیاز نیست اون نسل توی این دنیا هم 

 «ادامه پیدا کنه.

 

 «نوچ.»نوک سری تکان داد. 
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شاید فردا توی گوی کریستالیم نگاه کردم و فری این »

نه »سریع به حرفم ادامه دادم: « دنیا رو پیدا کردم.

خوام رای جاسوسی یا مداخله کردن. فقط میب

کنجکاوی خودم و فکر کنم کنجکاوی تو رو برطرف 

 «کنم.

 

 «گوی کریستالی.»نیشش را باز کرد. 
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اش شدم و نیشخندش را جواب دادم. ی خندهمتوجه

دونم. مسخره به نظر میاد، خودم هم دقیقاً همین می»

 «ده.نظر رو در موردش داشتم، ولی خیلی خیلی مفی

 

 نوک نظری در این مورد نداد.

 

 فکر دیگری ذهنش را مشغول کرده بود.

 

سرش را به سمت لیوانم تکان داد و پرسید: 

 «ت رو خوردی؟کنندههضم»

 

 هنوز نه.

 

 حال همین هم برایم کافی بود.با این
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ولی در جواب سؤالش، نگاهی به چشمانش انداختم، 

چه در سر سعی کردم نگاهش را بخوانم و بفهمم 

داشت. لیوانم را آرام باال بردم، به همان اندازه آرام 

ای هم از آن نوشیدم. بعد هم سر فرصت لیوان جرعه

هایم برداشتم و وقتی این کار را را از روی لب

 تر شدن نگاهش را دیدم.کردم، داغمی

 

وقتی لیوان از دهانم دور شد، سر نوک دوباره پایین 

پایین آمد که تقریباً به بینی من قدری اش آنآمد. بینی

هایش زیادی به اش عقب کشید و حاال لبخورد. بینی

وقفه در چشمانم من نزدیک بود. نگاه گرمش هم بی

 خیره شده بود.

 

 «دل؟دوست داری اذیت کنی جون»زمزمه کرد: 

 

 «شاید.»وار گفتم: در جوابش زمزمه
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تا آمد رسید که داشت جلو میاین طور به نظر می

هایم را ببوسد، برای همین نفسم را حبس کردم. لب

ی کافی برای این کار ولی درست وقتی به اندازه

 ای عقب کشید.نزدیک شد، دوباره ذره
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ی اندک را از ن فاصلهخواستم آسرم را عقب بردم، می

بین ببرم، ولی نوک مسیرش را تغییر داد، با تنبلی 

ام، های ریز و رویایی روی چانهز بوسهردیفی ا

هایم گذاشت. کامالً نزدیک ولی باز ام و پشت لبگونه

 هم کافی نبود.

 

ی بین پاهایم هم تپید، محدودهقلبم داشت سریع می

کرد و مرطوب شده بود و من کمی به سمتش گزگز می

ی اندکی که با هم خواستم همان فاصلهمتمایل شدم. می

 بین ببرم. داشتیم را از
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اش را روی پیشخوان پشت ولی نوک لیوان نوشیدنی

سرم گذاشت. بعد هم دستش را روی پهلویم گذاشت و 

 م داشت.حرکت نگهمن بی

 

 و دور.

 

هایم کشیده شد ولی حس کردم لب پایینش روی لب

 مانست.قدر کوتاه بود که بیشتر به رویا میلمسش آن

 

ی که پارچه هایم را حس کردممنقبض شدن سینه

ی دلپذیر کنندهپیراهنم هم یک جور حس ناراحت

 برایشان به وجود آورد.

 

 «کنی.تو هم داری اذیت می»با مالیمت متهمش کردم: 

 

 «هوم...»
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 تر شد.وقتی این زمزمه را کرد، صورتش نزدیک

 

 ی کافی نزدیک نبود.ولی به اندازه

 

 ود!خدایان، او توی این کار حتی از من هم بهتر ب

 

 انگیز بود.و این شگفت

 

 دستم را روی شکمش گذاشتم و به سمت باال کشیدم.

 

خیلی دوست دارم که من رو ببوسی »از او خواستم: 

 «عزیز دلم.

 

 این تنها جوابی بود که داد.« آره.»
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خودم را بیشتر به سمتش کشیدم و « االن.»امر کردم: 

ولی هایمان به هم بچسبد او هم اجازه داد که بدن

 دهانش را به من نبخشید.

 

 شب#روح_نیمه

 490#پارت_

 

 «االن؟»پرسید: 

 

 «االن.»تکرار کردم: 

 

ام کشید و بعد هم های بینیاش را روی پرهنوک بینی

جا کرد و ابرویش را حس کردم که به صورتش را جابه

 ابروی خودم کشیده شد.

 

 شد.کم داشت سنگین میهایم کمنفس
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 «خواد ببوسمت، فرانی؟ت میچقدر دل»پرسید: 

 

دستم را روی پهلو و « خیلی زیاد.»جواب دادم: 

اش باال کشیدم و پشتش کشیدم و بعد هم تا سرشانه

 فشار دادم.

 

 مقاومت کرد.

 

 زیرم خیس شد.حس کردم لباس

 

 «نوک.»زنان گفتم: نفس

 

 «کنم.بگو خواهش می»دستور داد: 

 

هایم شد هم چشمکه رحمم داشت منقبض میحتی با این

 را برایش ریز کردم.
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 «خیلی بدی.»به او تذکر دادم: 

 

کنی اگه درست درخواست کنی، به فکر می»پرسید: 

 «رسی؟ت نمیخواسته

 

 ی خیلی محشری بود.نکته

 

لبانش را به مانند نسیمی « بگو لطفاً.»اصرار کرد: 

خواستم ولی او دریغ هایم کشید. بیشتر میروی لب

 «جون دل. بگو»کرد. 

 

 گفتنش ضرری نداشت.

 

اش فشردم. نجوا کردم: ی سینههایم را به قفسهسینه

پیش از « شه دهانت رو داشته باشم؟لطفاً نوک. می»
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ام را بگیرم، از نگاه سوزانش که پاداش اصلیاین

 پاداش گرفتم.

 

خواستم را به من بعد هم چیزی که می« قطعاً.»غرید: 

 داد.

 

که به او چنگ اهنگ بودم. پیش از اینکامالً با او هم

بیندازم و بیشتر به سمت خودم بکشمش، نزدیک بود 

لیوانم را بیندازم. بالفاصله طعم زبانش را چشیدم و 

 چیز را از یاد بردم.دیگر همه

 

خوشبختانه نوک بیشتر حواسش جمع بود و پیش از 

مان شدت بگیرد، لیوانم را گرفت و پیش که بوسهاین

 خودش و روی پیشخوان گذاشت.لیوان 
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وقتی نوک ناگهان دامنم را باال کشید، بلندم کرد و 

ها ملحق روی پیشخوان گذاشت، باسنم هم به لیوان

شد. خودش را جلو کشید و پاهایم را باز کرد و محکم 

ام در آغوشم کشید. این طوری شد که بخش خصوصی

ید و دهانش عمالً به قسمت سخت وجودش چسب

 هایم را بلعید.لب

 

هایم را توی وقتی به موهایش چنگ انداختم، ناله

ام را به او فشردم، سرش تنهگلویش دفن کردم و پایین

 را بلند کرد و با شیفتگی نگاهم کرد.

 

 «برای رفتن به تخت حاضری؟»پرسید: 

 

 «کامالً.»زنان گفتم: نفس
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کرد، روی پاهای  سپس من را از روی پیشخوان بلند

خودم گذاشت، دامنم را پایین کشید و مرتب کرد و 

 دستم را گرفت و از آشپزخانه بیرون کشید.

*** 

 

 «کنم.نه خواهش می»التماس کردم: 

 

 نزدیک بودم. خیلی نزدیک بودم.

 

طور که بارها و بارها و دوباره و دوباره درست همان

بود من را وقتی که نوک در زمانی که به نظر چند قرن 

های مختلفی به دست ها و در وضعیتبه به شکل

ها را هم بلد نبودم و آورده بود که حتی بعضی از آن

 دانستم که اصالً امکان هست و وجود دارد.نمی

 

بعد ناگهان از من فاصله گرفت، بدنم را در وضعیت 

 جدیدی قرار داد و دوباره شروع کرد.
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دم و نوک بین پاهایم این بار روی کمرم دراز کشیده بو

 بود.

 

ولی دوباره فاصله گرفت، پشت یکی از زانوهایم را 

گرفت و با زانوی دیگر جفت کرد. کمرم را چرخاند و 

ام تنهطوری پایینهر دو پایم را روی تخت گذاشت. این

 رویش بود.با پاهای جفت شده روبه
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ام را منظم کنم، کردم نفس بند آمدهوقتی سعی می

 نگاهم در چشمانش خیره شد.

 

کرد، نگاهش نگاهم را وقتی داشت دوباره تصاحبم می

 به بند کشید.
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هایم را بستم وگردنم را قوس دهانم باز شد، چشم

 انداختم.

 

 «به من نگاه کن.»محکم ضربه زد و غرید: 

 

هایم را باز کردم و دوباره چشمانش را به زور چشم

 دیدم.

 

خ، دستات رو ببر باالی سرت و تاج تخت رو بچر»

 «کنی.خوام ببینم که تو هم باهام حرکت میبگیر. می

 

هم برای اطاعت از دستورش تردید  حتی یک لحظه

 نکردم.

 

هایش تکان هایم افتاد که با ضربهنگاهش به سینه

 خوردند.می
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دستش را پشت کمرم گذاشت و « لعنتی، آره.»غرید: 

ی زانویم بود را برداشت، بین پاهایم دستی هم که رو

 برد و روی بخش حساس وجودم گذاشت.

 

ام را باالتر گرفتم تا دسترسی بهتری به زانوی باالیی

 او بدهم و کل وجودم منقبض شد.

 

کمرم را قوس انداختم و موج « نوک.»نفس زدم: نفس

لذت سرتاسر وجودم را لرزاند و جودم را به 

 های نوک سپرد.ضربه

 

 «کنه؟کی داره تو رو مال خودش می»رسید: پ

 

 «تو.»به زور گفتم: 

 

 فاصله گرفت و بعد دوباره ضربه زد.
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 نالیدم.

 

 «کی؟»دوباره پرسید: 

 

به صورت جذابش که حاال از لذت تندخو شده بود، 

 خیره شدم و جواب را فهمیدم.

 

افتادم. حاال داشتم به لرزه می« مرد من.»نجوا کردم: 

کرد، نه. به خاطر ر کاری که داشت با من مینه به خاط

 افتادم.معنای پشت حرفش بود که داشتم به لرزه می
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 هایش را شروع کرد.دوباره ضربه زدن
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 «تو مال کی هستی؟»به تندی گفت: 

 

« مال توئم عزیز دلم. مال تو.»زنان گفتم: نفس

 هایم به رعشه تبدیل شد.لرزش

 

 «مالً درسته، مال منی.کا»

 

و به « عشق من، باید ارضاء شم.»التماسش کردم: 

شکل مبهمی دیدم که چیزی شدید، مهیب و دلپسند 

 خودش را توی صورتش حک کرد.

 

 «دوباره بگو.»دستور داد: 

 

 «باید ارضاء شم.»تکرار کردم: 
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طوری خیلی به من خم شد و به آرنجش تکیه داد. این

هایش یا فشاری که ولی ضربه تر شده بودنزدیک

 کردند را قطع نکرد.انگشتانش به بین پاهایم وارد می

 

 «ش رو تکرار کن فرانکا.ش رو، همههمه»غرید: 

 

 «عشق من، باید...»

 

عمیقاً تصاحبم کرد، کمرش را « خودشه.»غرید: 

چرخاند و موج لذت سرتاسر وجودم را درنوردید. 

سرم را محکم به  کمرم را از روی تخت بلند کردم،

ها فشردم و نامش مثل یک نیایش از دهانم بالشت

دوباره « آره، آره...»خارج شد. شنیدم که غرید: 

بدنش کامل روی من « آره.»محکمتر تصاحبم کرد. 

 اش را شنیدم.ی رهاییکنندهفرود آمد و آه مست

 

مان پایین آمدیم، خودم را که از اوج لذتپس از این

هایم را باز کردم و نوک را ردم، چشمروی تخت رها ک
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درحالی دیدم که داشت سرش را بعد از به رضایت 

طور که پیش از فاصله کرد. همانرسیدنش بلند می

ی مالیم و شیرین دیگری به من گرفتن از من ضربه

 کرد، به من نگاه کرد.وارد می

 

 بعد هم تماشایش کردم که پایین رفت.
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هایش پهلویم را لمس کرد. روی پهلویم خم شد، لب

ی دیگری هم روی بخش بیرونی رانم را بوسید. بوسه

اش هم روی ی بعدیراه زانویم کاشت و بوسهدر نیمه

 زانویم بود.

 

جا شد و من تماشایش کردم که دستش را از بین جابه

پاهایم بیرون کشید. دستش را روی زانوهایم ذشت و 
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شکل روی تخت نگه داشت. ولی همانمن را به 

هایم، دور و ام باال آمد. روی دندههایش روی باالتنهلب

 ام.بین سینه

 

سپس وزنش را روی پهلوهایم انداخت و با آن 

هایم آلود، سیراب و زیبایش به چشمهای خوابچشم

مترم حتی یه سانتی»نگاه کرد. ببا صدای آرامی گفت: 

 «تکون نخور، فرانی.

 

 «ر طور که امر کنی، عزیز دلم.ه»

 

که لبخند پرمحبتی به من بزند، آتشی از پیش از این

توانستم کامالً از آن سر دربیاورم، در حسی که نمی

ور شد. دوباره سرش را پایین برد تا چشمانش شعله

که از تخت بیرون هایم را ببوسد و قبل از اینبین سینه

د، مسیر و به سرویس بهداشتی داخل اتاق برو

 هایش را در امتداد بدنم ادامه داد.بوسه
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خواست که وقتی برگشت، فهمیدم که چرا دلش نمی

متر هم تکان بخورم. چراغ روی میز حتی یک سانتی

پاتختی پشت سرم را خاموش کرد و از پشت تنم را با 

بدن خودش قاب گرفت. خودش را به من فشرد و دست 

را هم خاموش کند.  امروییدراز کرد تا چراغ روبه

خاموشش کرد و بعد روانداز را کشید و روی خودمان 

انداخت. بازویش را هم دور شکمم انداخت و من را 

 بیشتر خودش چسباند.
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 ولی چیزی نگفت.

 

 فقط من را بغل کرد و به خودش فشرد.
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گرمای بدنش، قدرتش و احساساتش را نسبت به خودم 

ها را هم فقط با این طوری که ی این. همهحس کردم

من را در آغوش گرفته بود و دستش به دورم حلقه 

 زده بود، درک کردم.

 

داشتنی توی برای اولین روز محشر و دوست»گفتم: 

 «دنیای خودت متشکرم، نوک.

 

 «باعث افتخارم بود، عزیز دلم.»جواب داد: 

 

 «شام خیلی خوشمزه بود.»گفتم: 

 

جایی که هیچی نگفتی تا بشقابت رو پاک نآره از او»

پاک نکردی، این رو فهمیدم. فکر کردم وقتی تمومش 

 «لیسی.داری و میکنی، بشقابت رو برمی
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خواست که این کردم. راستش دلم میاین کار را هم می

کار را بکنم. خوشبختانه توانستم این میلم را فرو 

 بنشانم.

 

که ادم چون با اینجواب این توصیف و تفسیرش را ند

ی عصبی خردکن بود ولی االن حال و حوصلهاعصاب

 بودن نداشتم.

 

قدر با جوزت صبور و ممنونم که این»در عوض گفتم: 

 «مهربون بودی.

 

خیلی سخت نیست. اون شیرین و »به من گفت: 

 «ست و تو دنیای اون هستی.بامزه

 

کردم این بخش آخر حرفش بود که باعث حس می

وک تا این حد سخاوتمندانه صبوری و محبتش شد نمی

 را را به جوزت ارزانی کند.
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ای با این فکر برایم سؤال شد که چطور با آن زندگی

 که داشتم سرنوشت من را به نوک رسانده بود.
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خواست که جواب این سؤالم را همزمان هم دلم می

 که جواب را ندانم.کردم بهتر است بدانم و هم فکر می

 

 نه.

 

کردم. فقط باید آن را زندگی اش میفقط باید تجربه

 کردم.می

 

 بردم.باید لذتش را می
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چی »نوک خودش را بیشتر به من فشرد و پرسید: 

 «توی ذهنته؟

 

چطور فکر کردی که چیزی ذهنم رو درگیر »پرسیدم: 

 «کرده؟

 

م ش چهار ساعت خوابیدیم، امروز هچون دیشب همه»

روز شلوغی بود. تحریک شدم و خیلی هم بهت سخت 

که برسیم خونه هم گفته بودی گرفتم. تازه قبل از این

که خسته هستی. ولی حاال چیزی از خستگیت نشون 

ای دی. نه رفتارت طوریه که به نظر برسه خستهنمی

آخرین بخش « کنم که خسته باشی.و نه حس می

 داد، گفت.حرفش را هم با فشاری که به جانم 

 

های این دنیا خیلی کورا بهم گفت پلیس»زیرلب گفت: 

به این « چی هست.تیزهوشن و حواسشون به همه
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فکر کردم که این خصیصه برای من خوب است یا بد 

 که بالفاصله به این نتیجه رسیدم که باید بد باشد.

 

طوره. هرچند دیگه پلیس نیستم. همین»تأیید کرد: 

کنم. اگه یه زمانی پلیس ییر نمیوقت تغولی خب هیچ

 «کنی.ها رفتار میباشی دیگه همیشه مثل پلیس

 

ای به که در آغوشش بچرخم، لحظهپیش از این

 تاریکی توی اتاق خیره شدم.

 

جا شد تا به من اجازه بدهد که سرجایم بچرخم جابه

ولی باز هم به همان شکل من را در آغوشش نگه 

 داشت.

 

که والنتین یه شغلی توی محافظین گفته بودی »گفتم: 

 «کنه.شهر برات پیدا می
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 شب#روح_نیمه

 497#پارت_

 

 «بله، قرار بود.»

 

 به خاطر معنای این حرفش شوکه شدم.

 

ای که توی دنیای من بهت ولی تو با وجود گنجینه»

بخشیده شده، تصمیم گرفتی که دیگه بخوری و 

 «بخوابی؟

 

. چون نوکتورنو حتی از فکرش هم متعجب شده بودم

هاثورن هر دو دنیا مردی نبود که اهل خوردن و 

توانستم باور خوابیدن باشد. ابداً این طور نبود. نمی

کنم. در این مورد فکر کردم و ناراحت شدم. ناراحت 

 شدم چون فکر کردم این تصمیمش به خاطر من بود.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ی خورد و خوراک نه. با اون هزینه»نوک جواب داد: 

یم توی چهار کشور دنیای تو رو پرداختم. و نوشیدن

دوازده جعبه شراب فلوریدیایی خریدم. ماشین جدیدم و 

ای این خونه و رو خریدم که با وجود بازسازی و محله

که توشه اصالً ارزون نبود. ولی بیشتر اون گنجینه رو 

انداز کردم، چون یاد گرفتم که توی زندگی ممکنه پس

افته پس باید عاً این اتفاق میکاری راه بیفته و قطگه

چی حاضر باشی. یه راه برای آماده بودن هم برای همه

ی یه میلیون دالر طال داشته باشی که به اینه که اندازه

صورت غیرقانونی به اسکناس تبدیل بشه و باز هم به 

های خارجی گذاریشکل غیرقانونی توی سرمایه

داشت کنم. گذاری بشه و بعد هم سودش رو برسرمایه

کنه که سفری به یه اس شک نمیآرطوری آیاین

دنیای موازی داشتم و این سفر من رو میلیونر کرده. 

طوری نیازی هم نیست که براش توضیحی بدم. این این

دارم یعنی اون ثروتم رو تا جای ممکن مخفی نگه می

م صادر نشه. چون مهم نیست که تا حکم قضایی علیه

اس آرهوشی ولی باز هم سازمان آیفکر کنی چقدر با

ندازه. و من در واقع اون ثروت رو توی گیرت می

ها حرفم رو باور دنیای موازی به دست آوردم ولی اون
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کنن و چون توضیحی ندارم که باورش کنن، یعنی نمی

 «قانون رو زیرپا گذاشتم.

 

 شب#روح_نیمه

 498#پارت_

 

نیاز نشد به  دهانم را باز کردم تا سؤالی بپرسم ولی

 خودم زحمت بدهم. نوک جواب سؤالم را داد.

 

ایه که بهش مالیات ی دولتیاس هم ادارهآرو آی»

عسلی. با هر کسی که مالیاتش رو کنیم، لبپرداخت می

کنن و این کارشون رو هم خیلی بد نده بداخالقی می

 «دن.انجام می

 

مالیات بگیرهای دنیای من هم دقیقاً »گفتم: 

 «طوری هستن.همین
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 «طوره.بندم همینشرط می»او هم زیرلب گفت: 

 

کنم تا بگم که طور از این فرصت استفاده میهمین»

خیلی خوشحالم شراب فلوریدیایی زیادی گرفتی، ولی 

 «توضیحاتت جواب سؤالم رو نداد.

 

بخشید فرانی. منظورم اینه که اون پول قرار می»

« عار ول بچرخم.یکار و بنیست باعث بشه که من بی

توانستم بگویم که این حرف به از روی لحنش می

دار بود، ولی وقتی به حرفش ادامه داد، نظرش خنده

دار توضیح نداد که کجای این حرف به نظرش خنده

تصمیم گرفتم که دیگه به شغل محافظت از شهر »بود. 

ادامه ندم، در عوض برای یه شرکت خصوصی کار 

ده. ساعات کاریش هم ی هم میکنم که حقوق بیشتر

تری های جالبپذیرتره و امیدوارم که پروندهانعطاف

هم برای تحقیق داشته باشه. بنابراین قراره کارم 

شه آرامشی که نیاز ی باعث میمتفاوت باشه و همه

 «داشتم رو به دست بیارم.
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و خودت هم دوست داری که این کار رو »پرسیدم: 

 «بکنی؟

 

خواد، تا نستم که دلم همچین چیزی میدوخودم نمی»

که والنتین بهم حق انتخاب داد، ولی با اون چیزی این

ی کارشون برام گفتن، های شرکت از نحوهکه صاحب

« به این نتیجه رسیدم که از این کار خوشم میاد.

صدای حرکت سرش به روی بالشت را شنیدم و حس 

رد و تر ککردم که صورتش را به صورت خودم نزدیک

خوبه عزیزدلم. »بخشی ادامه داد: با لحن اطمینان

 «خوام. منتظرش هم هستم.همون کاریه که می

 

 شب#روح_نیمه

 499#پارت_

 

 «خب، این خوبه.»جواب دادم: 
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خوشحالم که تو هم خوشت »با خوشحالی گفت: 

 «اومده.

 

از این کارش خوشم آمده بود چون خودش هم آن را 

 دوست داشت.

 

حاال، دوست دارم بدونم وقتی گفتی »دم: ادامه دا

کاری راه بیفته و بعد هم گفتی قطعاً این اتفاق گه

 «افته، منظورت دقیقاً چی بود.می

 

 جوابش را بالفاصله اعالم کرد.

 

والدینت آزارت دادن، احتماالً از زمان تولد از نظر »

روانی و احساسی بهت آسیب زدن ولی آزارهای 

لگی شروع شد. تنها مامانی که شون از پنج ساجسمی

شناسمش سرطان گرفت، خیلی سخت من خودم می
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پسرت رو باهاش جنگید و باز هم مرد. دوست

جادوگرها دزدیدن، شکنجه کردن و در نهایت هم مرد. 

دنیات تقریباً به تصرف نیروهای شیطانی دراومده بود. 

توی تحقیقات یه پرنده با زنی وارد رابطه شدم که در 

ت من رو به سمت دوقلوی خودش توی این دنیا نهای

راهنمایی کرد. کسی که باهاش ارتباط برقرار کردم و 

به خاطرش اومدم تا دنیای شما رو نجات بدم. منظورم 

کاری راه بیفته، که گفتم ممکنه گهدقیقاً از این

هاییه که به وار، مزخرف و اتفاقهای دیوانهاتفاق

اد. که قطعاً هم این وجه با عقل جور در نمیهیچ

 «افتن.ها میاتفاق

 

 هایش مخالفت کرد.شد با این حرفنمی

 

باید بگویم که یک جور حس کنجکاوی داشتم و حسی 

 چیز را به من نگفته بود.گفت او همهکه به من می
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اش نگاه کردم و با به صورت توی تاریکی قرار گرفته

به این وجود زمان، حال و موقعیتی که در آن بودم، 

نتیجه رسیدم که شاید االن زمانی نبود که بخواهم روی 

 این موضوع پافشاری کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 500#پارت_

 

گفته بود هرچیزی که دارد، مال من هم هست. او نوک 

 بود، بنابراین حرفش را باور داشتم.

 

چیز ولی به این معنی نبود که حتماً باید بالفاصله همه

 سر در بیاورم. را از او بپرسم تا

 

 «ای؟خسته»پرسیدم: 
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دل. هنوز ده دقیقه هم جون»با لبخند جواب داد: 

ی کارهایی که کردم رو نگذشته، ممکن نیست همه

 «فراموش کرده باشی.

 

 خب!

 

درسته. این رو هم فراموش نکردم که »جواب دادم: 

ی کارها رو از همون اول بدون در نظر گرفتن همه

کنم که از دی. و ازت خواهش میعالیق من انجام دا

ی کارها رو خودت تنهایی نکنی و این این به بعد همه

چیز به نفع من قدر هم تالش نکنی که توی رابطه همه

 «باشه و من لذت ببرم.

 

باشه. این رو هم فراموش »با لحن گرمی زمزمه کرد: 

سرش را کج کرد و دهانم را بوسید و روی « کنم.نمی

کنی، واقعاً خیلی قشنگ خواهش می»هایم گفت: لب

 «عزیز دل.
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لعنتی. عجب استعدادی در سر کیف آوردن و در عین 

 حال حرص در آوردن داشت.

 

هرچند بخش اول استعدادش بود که باعث شد 

 اختیار بدنم را به او بچسبانم.بی

 

نوک هم در جواب دستش را روی ستون فقراتم پایین 

باید بذاری که مردت »کشید و باسنم را گرفت. گفت: 

خوای رو یه کمی استراحت کنه، بعدش چیزی که می

به دست میاری و به همون روشی که خودت دلت 

 «دی.خواد هم انجامش میمی

 

 «ی بیشتر نخواستم نوک.من رابطه»جواب دادم: 

 

 «دهانت نخواست، ولی بدنت خواست.»

 

 شب#روح_نیمه
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 501#پارت_

 

شد فش درست بود و نمیچیزی نگفتم چون این حر

 انکارش کرد.

 

 «ذاری بخوابم؟می»نوک پرسید: 

 

 کرد.که اعصابم را خرد نمیخوابیدنش یعنی این

 

 کرد.ام نمیزدهیا هیجان

 

 «بله.»جواب دادم: 

 

 «خوای بخوابی؟خودت هم می»پرسید: 
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های بدی ذهنم مشغول بود. مخصوصاً هم مشغول اتفاق

اش را بدون شکست زندگیتوی زندگی نوک بود که 

اش که زیر و رو کرده بودند. مثل مرگ نامادری

مشخص بود عمیقاً دلش را شکسته و به او آسیب زده 

بود. زخمی که التیام یافته بود و نه هرگز التیام 

 یافت.می

 

 «بله.»به دروغ گفتم: 

 

االن بخواب که فردا بریم پاساژگردی و »زیرلب گفت: 

جا ری بگیریم که بتونی اینهای بیشتبرات لباس

 «بذاریشون.

 

 ی محشری بود.نقشه

 

خودم را بیشتر به او چسباندم و با صدای آرامی گفتم: 

 «رسه.خوب به نظر می»
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آلودتر شده بود، به نقشه با صدایی که از قبل هم خواب

آشپزخونه رو به تو و جوزت » هایش ادامه داد:کشیدن

گاز، م که چطور با اجاقددم و بهتون یاد مینشون می

ماکروفر و چیزهایی مثل این کار کنین. اون حداقل 

ش دونه چطور از ماکروفر استفاده کنه و اگه گشنهمی

 «ی پاکتی بخوره.شه ذرت بودادهبشه مجبور نمی

 

 «رسه.این هم خوب به نظر می»جواب دادم: 

 

جا ای که والنتین برای شما ریخته تا از همهبرنامه»

 «کنیم و...ن کنین رو پیدا میدید

 

 «عزیز دلم؟»حرفش را قطع کردم: 

 

 «هان؟»
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بخشی روی پشتش کشیدم یک دستم را با حالت آرامش

تونیم فردا برای فردا بخواب. می»و زمزمه کردم: 

 «ریزی کنیم.برنامه

 

 شب#روح_نیمه

 502#پارت_

 

دستش را روی باسنم گذاشت و من را « درسته.»

 «بخیر فرانی.شب»ت خودش کشید. بیشتر به سم

 

 «بخیر عزیزترینم.شب»

 

 «ای.عزیزترینم. فرانی من، خیلی بامزه»زیرلب گفت: 

 

او را در آغوشم نگه داشتم و نوازشش کردم. حس 

کردم که بدن بزرگش در برابرم شل شد. سرش به جلو 

ام چسبید و دستش به اش به پیشانیخم شد و پیشانی
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خم شدن بدنش به روی من به  تر شد ولیدورم شل

معنی این بود که در خواب باید مقداری از وزنش را 

 کردم.تحمل می

 

 اش را دوست داشتم.و خیلی هم سنگینی

 

کردم از شامی خوشمزه، همراهی دلپذیر، درد حس می

بازی بدیعی های معنادار، ویسکی عالی و عشقو دل

کوتاهی های زیادی در مدت زمان ام. اتفاقسیر شده

ها خسته ی اینافتاده بود و بدن و ذهنم به خاطر همه

 شده بود.

 

حال مدتی طول کشید تا کمی آرامش پیدا کنم، بااین

ام چون دیگر نیاز نبود با تغییرات زیادی در زندگی

توانستم روی چیز دست و پنجه نرم کنم، باالخره می

 دیگری غیر از خودم تمرکز کنم.
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تمرکز کرده بودم، این مردی بود و چیزی که روی آن 

که در بسترش برهنه آسوده بودم، مردی که بدن 

اش به من چسبیده بود، مردی که قلبم را دزیده برهنه

ام را بدون توجه به آینده و و بخش بزرگی از زندگی

آورد، برای خودش تسخیر هر چیزی که به ارمغان می

 بود.کرده بود. این مرد هنوز هم برای من یک راز 

 

 کرد.و این پریشانم می

 

 عمیقاً.

 

 شب#روح_نیمه

 503#پارت_

 

 فصل هفدهم

 ثانیه به ثانیه
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 فرانکا

 

رسونمت تا کارهات رو انجام بدی. می»نوک گفت: 

وقتی نزدیک بود کارت تموم بشه، بهم پیامک بزن، 

گردم دنبالت. ولی از االن بگم، اگه زیادی موهات برمی

کنما. این رو بدون و مطمئن رو کوتاه کنن قاطی می

عسلی. چون اگه این افته لبباش چنین اتفاقی نمی

اتفاق بیفته، مطمئن باش که عاقبتش خیلی خوب از 

 «آب در نمیاد.

 

هایی که آن روز صبح سر صبحانه من و نوک برنامه

ای به من داده ریخته بودیم، لغو شد. آن روز صبحانه

ای نی و پنیر خامهگفت شیریبود که خودش به آن می

 که به نظرم خیلی خوشمزه بود.

 

این یعنی که من و جوزت حاال در ورودی نسبتاً زیبای  

جا برده ای ایستاده بودیم که نوک ما را به آنمؤسسه

بود، چون والنتین یادداشتی برای جوزت گذاشته بود. 
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توی این یادداشت نوشته شده بود که او برای ما 

ه به روش این دنیا به خودمان نوبتی گرفته بود ک

برسیم. این یعنی قرار بود به یک سالن زیبایی برویم 

تا موهایمان را مدل بدهیم و ابروهایمان را برداریم و 

 بکاریم. ناخن

 

ها اطالع داده شده است که برایمان نوشته بود: به آن

کنید، هر دو برای اولین بار این چیزها را تجربه می

ها دستور داده شده که مراقبتان باشند، بنابراین به آن

ها پرداخت عزیزان من. دستمزد و انعامشان هم به آن

شده است. تنها کاری که باید انجام بدهید این است که 

 کیفش را ببرید.

 

 شب#روح_نیمه

 504#پارت_

 

کردم که مفهوم مدل دادن مو را درک میهرچند با این

شدم. را متوجه نمیی چیزهایی که گفته بود ولی بقیه
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که والنتین به کارکنان طور بود. با اینجوزت هم همین

جا گفته بود که ما این کارها را برای اولین بار آن

کردیم، ولی این حقیقت داشت و این واقعاً تجربه می

خواست کسی به مان بود. اصالً دلم نمیاولین تجربه

ی موهایم نزدیک شود، هرچند نوک از این کار خیل

هایم. دوست نداشتم خوشش آمده بود. یا به ناخن

هایم نزدیک بشود، او خیلی کس به جوزت به ناخنهیچ

ها مهارت در کوتاه کردن و حالت دادن موها و ناخن

داشت. ولی ابرروهایم نه. آخر مگر با ابرو چه کار 

دانستم و شد کرد؟ هیچ چیزی در این مورد نمیمی

 ادن.ای نبود جز تن در دچاره

 

 گذشت.کردم تا میبه بیان دیگر باید شل می

 

 دانستم.نه من چیزی در این مورد می

 

 نه جوزت.
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 افتاد!نباید این اتفاق می

 

خرد کن بود که با لعنت به والنتین. خیلی اعصاب

اصرار ما را به این دنیا آورد ولی به محض آمدنمان 

 ناپدید شده بود.

 

جمع و جور کردم و  خودم را« من... خب... نوک.»

شه اگه توی این... اوم... خیلی خوب می»پرسیدم: 

 «قراری که داریم ما رو همراهی کنی.

 

ای کنندهتر کشید، لبخند دلگرمنوک خودش را نزدیک

مشکلی برات پیش نمیاد عزیزدل »به من زد و گفت: 

ها توی این دنیا همیشه از و ازش خوشت میاد. خانم

و عاشقش هم هستن. مثل یه درمان کنن این کارها می

 «شه.درنظر گرفته می

 

طوره، ولی با مطمئنم که همین»کنان گفتم: منمن

 «حال...این
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 شب#روح_نیمه

 505#پارت_

 

با گرفتن دستم حرفم را قطع کرد. نگاهی به جوزت 

 انداخت و ما را چند قدم از او دورتر برد.

 

دستش را نگاهش را به سمت من برگرداند و هر دو 

بلند کرد و روی گردنم گذاشت. صورتش را پایین آورد 

باشه »و آرام طوری که فقط خودم بشنوم گفت: 

عزیزم، اول موها. وقتی روی صندلی نشوندنت ازت 

هایی کارش کنی. شاید مدلخوای چیپرسن که میمی

که ممکنه بخوای امتحانشون کنی رو هم بهت پیشنهاد 

خشکش کنی، یا با سشوار بدن. مثالً با اتوی مو 

خشکش کنی و مدلش بدی. وقتی به ابروهات 

 «برسن...
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سپس صبورانه و با حوصله برایم توضیح داد که در 

 افتد.سالن زیبایی چه اتفاقی برای من و جوزت می

 

که من یه مردم. مردها در نهایت این»در پایان گفت: 

ور کنن. مانیکور پدیکهم این روزها از این کارها می

کنن و از این جلف و جفنگ بازیا. ولی من از این می

جور مردها نیستم. از اون جور مردهایی هم نیستم که 

ره، همراهش برم. اگه وقتی زنم برای این کارها می

جام. اگه بهم نیاز داری حتی یه قدم هم نگرانی، من این

کردم که ذارم. ولی اگه فکر نمیاز اون در بیرون نمی

ات پیش نمیاد، حتی به رفتن فکر هم مشکلی بر

 «گم؟کردم، متوجهی چی دارم مینمی

 

 «متوجهم نوک.»سر تکان دادم. 

 

 «تونم برم؟خوای بمونم یا میپس می»
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هایی که زده بود هایش نگاه کردم و حرفتوی چشم

 توی سرم زیر و رو شد.

 

 شب#روح_نیمه

 506#پارت_

 

 من از آن جور مردها نیستم.

 

 توانم بروم؟هی بمانم یا میخوامی

 

 توانم بروم؟می

 

 ماند.ولی می

 

 ماند.جا میبه خاطر من این
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بدجوری بهت دل بستم نوکتورنو »ناگهان گفتم: 

 «هاثورن.

 

که حالت شد. بعد از اینای از تعجب بیصورتش لحظه

این تعجبش از بین رفت هم همان نگاه پر حرارتی در 

بازی در چشمانش شقچشمانش نشست که به وقت ع

 داشت.

 

طوری خوای اینگم. هر وقت میبرای آینده می»غرید: 

ها بزنی حواست باشه که نگاهم کنی و از این حرف

حداقل یه کمد جارویی چیزی اون دور و بر باشه که 

بتونم ببرمت توش و کنار دیوار یه دلی از عزا باهات 

 «در بیارم.

 

دستم به بلوزش  کمی خودم را به سمتش کشیدم و یک

چنگ انداخت تا بتوانم خودم را نگه دارم، چون این 

 حرفش انگار مستقیم بین پاهایم را هدف گرفته بود.
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 طور هم بود.همین

 

 آن هم خیلی دقیق.

 

 «باشه؟»با غرشی پافشاری کرد: 

 

 «بله نوک.»

 

 «خواد بمونم؟حاال، دلت می»

 

ش کنم من و جوزت از پسنه عزیز دلم. فکر می»

 «برمیایم.

 

که سرش را یک قبل از این« درسته.»زمزمه کرد: 

ام ای محکم روی دهان بستهاینچ باال بکشد، بوسه

وقتی نزدیک بود »کاشت و با صدایی آشفته گفت: 

کارت تموم بشه، بهم پیامک بزن. میام دنبالت، بعد هم 
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ریم برم برای نهار بعدشم میهر دو نفرتون رو می

 «ه؟مرکز خرید، خوب

 

 «خوبه.»سرتکان دادم. 

 

از باالی سرم به پشت سرم نگاه کرد و بعد دوباره 

شی عزیز دلم. عاشقش می»نگاهش را به من دوخت. 

 «فقط آروم باش و خوش بگذرون.

 

 شب#روح_نیمه

 507#پارت_

 

 دوباره سر تکان دادم.

 

اگه بلوزم رو ول »نگاه پر هوسش پر حرارت شد. 

 «تونم برم.کنی، می
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بلوزش را رها ردم و دستم را تماشا « اوه!»الیدم: ن

 اش صاف کرد.کردم که بلوز زیبایش را روی سینه

 

اش در این کارم اشتباه بود، چون حس کردم که سینه

 زیر بلوز گرم... و خیلی سفت بود.

 

 دستم را پس کشیدم.

 

خوریم، ولی دیر نهار می»داری گفت: با صدای خش

رسونیم. بعدش وزت رو میخوریم و جزود شام می

نگاهم را « ی من.ریم خونهبرای یه ماراتن دیگه می

 دوباره به چشمانش دوختم.

 

 گرمای نگاهش پرکشید و هوس دوباره برگشت.

 

به سختی خودم را نگه داشتم که « ماراتن؟»پرسیدم: 

 در برابر نگاه پر هوسش وا نروم.
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 شما هم توی دنیاتون ماراتن»در جواب پرسید: 

 «دارین؟

 

وال برگزار هایی توی هاوکدویدن؟ بله، مسابقه»

 «های شمالی توش...جای سرزمینشه که از همهمی

 

 «شه.ماراتن من و تو شامل دویدن نمی»گفت: 

 

 تر از قبل بود.اوهی که این بار گفتن خیلی مالیم

 

رسید حرصش درآمده با لحن پر که به نظر میدرحالی

گه اوه نزدیکه توی وقتی میلعنتی، »حرصی گفت: 

 «زیرم به اوج برسم.لباس

 

هایم خمار شود و لبخندی روی که چشمپیش از این

 هایم درشت شد.هایم بنشیند، حس کردم چشملب
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نوک را تماشا کردم که به من نگاه کرد و انگار بیشتر 

 حرصی شد.

 

دستش را بلند کرد و « برو.»ناگهان غرغرکنان گفت: 

گرفت. باالی سرم را بوسید و بعد موهایم  پشت سرم را

ای روی هایش را برای بوسهرا کشید. خم شد و لب

« بهم پیام بده.»هایم گذاشت. بعد هم امر کرد: لب

که رهایم کرد و با حالتی پرخاشگر، بدون این

خداحافظی کند یا حتی به جوزت نگاهی بیندازد به 

 سمت در رفت و از آن خارج شد.

 

 شب#روح_نیمه

 508#پارت_

 

ادبی بود ولی در آن لحظه اصالً دلم این کارش بی

خواست به این موضوع فکر کنم چون در آن لحظه نمی
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اش را به داشتنیداشتم آن حالت پرخاشگر ولی دوست

 سپردم.خاطر می

 

ام، وقتی متوجه شدم که با اشتیاق به در خیره شده

رون آمدم. تکانی به خودم دادم و از آن حال و هوا بی

برگشتم و زنی را پشت میز دیدم که او هم وقتی داخل 

رفتیم بلند شد و به ما سالم گفت. او هم مثل جوزت به 

 در خیره شده بود.

 

 آن هم با اشتیاق.

 

 و این باعث شد لبخند بزنم.

 

 با ذوق.

 

 به سمت جوزت رفتم.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دادیم، هرچه زودتر این پیرایش این دنیایی را انجام می

 توانستم دوباره پیش نوک باشم.می زودتر

 

 پس وقتش بود که شروع کنیم.

*** 

 

جوزت به محل انتظار سالن زیبایی قدم گذاشت و گفت: 

 «این رو ببین. این رو ببین... این رو ببین!»

 

به آن اینی که مد نظرش بود، نگاه کردم. اینی که 

هایش در دو گفت، موهای خودش بود که با دستمی

داد و بعد هم سری تکان داد تا تکان میطرف سرش 

 موهایش را به نمایش بگذارد.

 

او مردی نداشت که بخواهد موهایش بلند بماند، برای 

همین موهایش را کوتاه کرده و حاال فقط کمی بلندتر 

هایش بودند و با فرهای مالیمی مدل داده از شانه
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ای جادویی بودند. ناگفته نماند که انگار به گونه

تر ای روشنهایی از موهایش به رنگی که فقط ذرههرگ

بود، تغییر رنگ داده شده بود. تفاوتی خیلی جزئی بود 

ولی همین تفاوت کوچک هم او را بسیار جذاب کرده 

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 509#پارت_

 

 سرش را صاف کرد و با لبخند پهنی نگاهم کرد.

 

 «ست!این یه معجزه»نالیدم: 

 

 زه بود، مدل موی به شدت جذابی بود.واقعاً هم معج

 

 «خیلی خوشگل شدی عزیزم.»
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به جایی که نشسته بودم نزدیک شد، روی من خم شد 

خدایان، »و با دقت یک این کاره به موهایم خیره شد. 

بینم که با موهات چی کار کردن. برای فرانکا. دارم می

کم کردن وزن موهات یه جاهاییش رو کوتاه کردن. 

نفسی کشید. به عقب خم شد و نگاهی « ست.ادهالعفوق

طوری قوس و ابروهات که این»به صورتم انداخت. 

انداختن خیلی خوشگل شدن. در کل باید بگم که حتی 

رسی. از حالت عادی هم زیباتر به نظر می

ت ارب...منظورم نوکه، وقتی ببیندت بیشتر شیفته»

 «شه.می

 

 شکی نداشتم.به حقیقت بودن این حرفش کوچکترین 

 

و دلیلش هم مدل موهایم نبود که خیلی هم 

داشتنی شده بود، چون تغییر کرده بود ولی دوست

خیلی خود من را تغییر نداده بود. یا ابروهایم هم نبود 

شان خیلی چون همیشه کمانی بودند ولی حاال قوس

 انگیز شده بودند.حیرت
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بود و  ی منبلکه فقط به خاطر این بود که نوک شیفته

تر کردم، او شیفتهرسید که هر کاری میبه نظر می

 شد.می

 

این فکر را در جایی نزدیک قلبم  نهفتم و طوری لبخند 

دانستم ظاهر شدنش به روی صورتم چه زدم که می

 دهد.حسی را نشان می

 

جوره اون همه»و نشان هم داد، چون جوزت پرسید: 

 «داشتنیه؟برات دوست

 

داشتنی بودن هم جوره دوستن از همهاو»جواب دادم: 

 «برای من بیشتره.

 

 شب#روح_نیمه

 510#پارت_
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شه و طوری میدونستم که اینمی»نجواکنان گفت: 

 «کنه.این خوشحالم می

 

 کرد.من را هم خوشحال می

 

 ولی این را نگفتم.

 

 دستم را دراز کردم، دستش را گرفتم و فشردم.

 

 «فرانکا؟ جوزت؟»زنی صدا زد: 

 

ای که در هر دو به او نگاه کردیم که جلوی در محدوده

 آن نشسته بودیم، ایستاده بود.
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بعد هم انگار که از او خواسته « آراییه!وقت ناخن»

های کبودی وقتشه که یاقوت»شده باشد، توضیح داد 

 «ی کف دستتون انتخاب کنین!به اندازه

 

ی داشتنی من که هر تجربهجوزت، ماجراجوی دوست

زده و خوشحال  جدیدی را با روی باز، هیجان

پذیرفت، نگاهی مشتاقی به من انداخت و با عجله می

 به دنبال زن رفت.

 

تر به دنبالشان ام بلند شدم و خیلی آراماز روی صندلی

رفتم. به دالیل نامعلومی این ماجراجویی آن دنیایی را 

که  دادم. شاید علتش این بودبا ترس و لرز انجام می

چیزی برای من خوب پیش نرفته بود در گذشته هیچ

ای را تصور کنم که وقتی از روی توانستم آیندهنمی

این دور شانس بیفتم، بتوانم خودم را از شر آن ترس 

ناخودآگاهم نجات بدهم. شاید به خاطر این بود که من 

هنوز هم فرانکا درکار بودم و هنوز نتوانسته بودم به 

ترسیدم که ناگهان به آن ادت کنم. میاین من جدید ع
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طوری تمام فرانکای قدیمی تبدیل بشوم و این

 هایی که به دست آورده بودم را از دست بدهم.خوبی

 

آرام آرام به دنبال جوزت و زن رفتم، این را هم متوجه 

هایی که داشتم احمقانه بود شدم که این فکرها و حس

 م.هایم را صاف کردو با این فکر شانه

 

 شب#روح_نیمه

 511#پارت_

 

 آنتوان حق داشت.

 

 کریستین حق داشت.

 

 جوزت حق داشت.
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 و نوک هم حق داشت.

 

این چهار نفری که اجازه داده بودم به من نزدیک 

 شناختند.بشوند، من را بهتر از خودم می

 

 این من جدید، خودم بود.

 

رسید که هیچ معنایی داشته حال به نظر نمیبا این

 .باشد

 

 ولی خب برای من معنا داشت.

 

 بردم.و بدجور هم از آن لذت می

 

هایم نشست، حینی که حس کردم لبخندی روی لب

ام که هایم بیشتر شد و در ماجراجویی بعدیسرعت قدم
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هایم را مرتب دادم کسی به جز جوزت ناخناجازه می

 کند، پیش رفتم.

 

 قرار نبود که با یک خرس دست به یقه بشوم.

 

 ام بود.ه، ولی بزرگترین ماجراجویی زندگین

 

 گذاشتم.پس باید ترسم را کنار می

 

 گرفتمش.باید در آغوش می

 

 اش را.هر ثانیه

*** 

 

یا »جوزت با صدای بلندی از پشت سرم گفت: 

اش بود و به خاطر دستگاهی که توی صندلی« هرمیا.
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مان کرد و به پشتچرخید و وز وز میلرزید، میمی

یه »لرزید. نجوا کرد: زد، تمام بدنش میمی ضربه

اش را برایم تکان های صورتیناخن« ی دیگه.معجزه

 داد.

 

های زیبا و با کمی حسادت متوجه شده بودم که ناخن

ی والنتین چیزی نبودند که ما توی دنیای آراسته

 خودمان داشته باشیم.

 

های هم من و هم جوزت همان شکلی شده حاال ناخن

به همان شکل مدل داده شده و پیراسته شده بود.  بود.

کردند هایی که داشتند به پاهایمان رسیدگی میو خانم

 هم حسابی تجربه و مهارت داشتند.

 

 جوزت صورتی را انتخاب کرده بود.

 

 شب#روح_نیمه
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 512#پارت_

 

من رنگ شرابی سیر انتخاب کرده بود. دقیقاً همان 

 ام بود.قهرنگ شراب فلوریدیایی مورد عال

 

فرانکا، هر هفته باید »زده زمزمه کرد: جوزت هیجان

 «بیایم اینجا.

 

داد، همین وقتی نوک راندن یک ماشین را به ما یاد می

 کردیم.کار را می

 

 «موافقم.»گفتم: 

 

 دوباره لبخند پهنی زد.

 

به زنی که روی صندلی پایه کوتاهی جلوی پاهایم 

 نشسته بود، نگاه کردم.
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سرش را بلند کرد، « درود، زن جوان.»زدم:  صدایش

شه لطفاً بهم بگین می»نگاهم کرد و پلک زد. پرسیدم: 

که از شه؟ نه اینچه زمانی حدوداً کارتون تمام می

برم. فقط، برم، نه واقعاً لذت میمهارتتون لذت نمی

 «اوم... هوم...

 

به جوزت نگاه کردم و یکی از ابروهایم را باال 

 مطمئن نبودم که به نوک باید چه نسبتی بدهم. انداختم.

 

 جوزت شانه باال انداخت.

 

 آه خب.

 

دوباره به سمت زنی که جلوی پاهایم نشسته بود، 

معشوقم از من خواسته که وقتی پایان کار »برگشتم. 

نزدیک شد بهش پیام بدم تا بیاد دنبالمون. ما هر دو از 
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یلی زیاد. ولی جا گذروندیم لذت بردیم. خزمانی که این

ام و اون قراره ما رو برای اوالً که من خیلی گرسنه

وقتی حالت متعجب و « ی ظهرگاهی ببره.وعده

مبهوتش ادامه پیدا کرد، حرفم را تصحیح کردم. 

دم به خاطر دیر پیام دادن برای نهار و ترجیح می»

 «بهش خیلی منتظر رسیدنش نمونم.

 

نقشی چیزی  قراره»وقتی حرفم تمام شد، پرسید: 

 «بازی کنین؟

 

 «قراره چی کار کنم؟»در جواب پرسیدم: 

 

 به من خیره شد.

 

 شب#روح_نیمه

 513#پارت_
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بر من پوشیده نبود که رفتار و طرز صحبتم با مردم 

این دنیا متفاوت بود. چند باری با چنین موقعیتی 

 رو شده بودم که نیاز به توضیح دادن بود.روبه

 

 ه او دادم.بنابراین توضیحی ب

 

ما هر دو »دستی به سمت جوزت تکان دادم و گفتم: 

جا خیلی دوره. اهل النوین هستیم. سرزمینیه که از این

های کنیم ولی تفاوتکه به یه زبان صحبت میبا این

 «زیادی هم داره.

 

به سمت « تا به حال چیزی در موردش نشنیده بودم.»

برگشت همکارش که جلوی پاهای جوزت نشسته بود، 

 «تو شنیده بودی؟»و پرسید: 

 

 آن زن سر تکان داد.
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« جا خیلی سخته. البته در مقایسه با...رفتن به اون»

دستم را دوباره تکان دادم و این بار به زمین و 

مبلمانی که رویش نشسته بودیم، اشاره کردم. 

 «ست.آمریکای شما کامالً توسعه نیافته»

 

 «درسته، باشه.»زن گفت: 

 

خب، در نتیجه، آیا نزدیک به پایان کار »دم: پرسی

 «هستیم؟

 

دونی، فقط ماساژ و برق انداختن آره، اوه، خب می»

ی دیگه تموم بشه. ولی مونده. شاید بیست دقیقه

 «احتماالً باید االن پیام بدی.

 

 «سپاسگزارم.»سر تکان دادم. 
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بعد دوباره برگشت سر « اوهوم.»زن زیر لب گفت: 

داد. پاها و ساق ت روی پاهایم انجام میکاری که داش

 پاهایم را مالش داد.

 

 محشر بود.

 

خواستم تا تلفن همراهم را از کیفم باید از کسی می

های دستم که هنوز آورد تا پیرایش ناخنبیرون می

 خیس بودند را خراب نکنم.

 

این کار را کردم و وقتی صدای بیب مانندی آمد متوجه 

ه شده بود. تلفن که توی دستم صدا شدم که پیام فرستاد

ها به هم نیشخند ایداد، من و جوزت مثل دختر مدرسه

زدیم. ولی با دیدن نام نوک در زیر حباب کوچک پیام 

 تر شد.خودم، نیشخندم عمیق

 

 شب#روح_نیمه
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 514#پارت_

 

 عسلی.رسانم لبگفت: خودم را میپیام می

 

 آه نوک.

 

 نوک من.

 

 ده بودم.خیری که به دست آور

 

 توانستم به دست بیاورم.بهترین خیلی که می

*** 

 

یک ساعت و نیم بعد دیگر چنین نظری در مورد نوک 

 نداشتم.
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 سابیدم.هایم را به هم میداشتم دندان

 

خندید و من را که حاال داشت از ته دل میبه خاطر این

که حاال یک پاپوش برد. درحالیبه سمت ماشینش می

هایی که وزن به پا داشتم. از همانیرنگی برنگی

پوشید. البته جوزت از وقتی به این دنیا آمده بود، می

 پاپوش زرق و برق خیلی کمتری داشت.

 

انداختم رسماً داشت به جای راه رفتن شلنگ تخته می

که نوک دلش و کفش و کیفم را نگه داشته بودم. تا این

ی به حالم سوخت و من را در آغوش کشید و رو

 دستانش بلند کرد.

 

طور که گفتم من را در آغوش گرفته که همانبا این

اش قدر به من رحم نکرد که جلوی خندهبود، ولی آن

 را بگیرد و از ته دل نخندد.
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شد، یا باید منتظر که پدیکور تمام میظاهراً بعد از این

هایت خشک شود یا باید پاپوشی بمانی تا الک ناخن

کسی که پدیکور کرده و سعی کرده بپوشی که تالش 

پایت در زیباترین حالتی باشد که تا به حال بوده را به 

باد ندهد. تالشی که حاضری در زندگی بدون فکر 

کردن برایش پول پرداخت کنی. چیزی که بعد از آخرین 

ترین حرکت برس الک روی ناخنت انگار به حیاتی

 شد.موضوع زندگی تبدیل می

 

 دم کفش مناسب نیاورده بودم.ولی خب برای خو

 

طور که هنوز هم نوک من را تا ماشینش برد و همان

در آغوشش بودم، در ماشین را باز کرد و طوری که 

سر هر دو نفرمان به سقف ماشین نخورد خم شد و 

 ام نشاند.من را روی صندلی

 

 شب#روح_نیمه

 515#پارت_
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ده در طول این مدت، سعی کرده بودم حضورش را نادی

که من را در آغوشش حمل بگیرم که با توجه به این

کرده بود، کار خیلی سختی هم بود. ولی تا جایی که 

توانستم با اعتماد به نفس به نادیده گرفتنش ادامه می

که دیگر امکانش وجود نداشت. چون او دادم، تا این

ام گذاشت و مجبورم کرد که دستش را زیر چانه

 نگاهش کنم.

 

 خندید.داشت میهنوز هم 

 

چپ و با اخم نگاهش کم داشتم چپکه یعنی من دیگر کم

 کردم.می

 

کرد، گفت: اش را کنترل نمیای خندهکه ذرهدرحالی

دفعه بعد که میای سالن آرایشی برات دمپایی انگشتی »

 «خریم.واقعی می
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بیشتر از دو روز از وقتی به »با ناراحتی اعالم کردم: 

تونم بگم گذره ولی همین االنم میمیدنیای تو اومدم ن

 «که من آدم دمپایی انگشتی پوشیدن نیستم.

 

اش ناگهان دوباره اوج ی تا حدودی آرام شدهخنده

که هنوز هم گرفت و به دالیل نامعلومی حس کرد با این

 اش به شدت ادامه داشت، باید من را ببوسد.خنده

 

 این کار را هم کرد.

 

 خندید.د، داشت هرهر میوقتی بوسیدنش تمام ش

 

ی شیرینی به اش به هنگام بوسیدن مزهکه خندهبا این

روی زبانم داشت، ولی هنوز هم داشتم چپ چپ 

 کردم.نگاهش می
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اش کمی آرام نگاهی به اخم و تخمم انداخت و خنده

 گرفت.

 

که مثل یه علیل لنگ اگه بگم حتی با این»پرسید: 

 «ای داره؟ی، فایدهزدی باز هم بانمک شده بودمی

 

 «نه... نداره.»به تندی تشر رفتم: 

 

 نوک هنوز هم سرخوش بود.

 

 شب#روح_نیمه

 516#پارت_

 

پرسید اگه بهت بگم اگه سه ساعت پیش یکی ازم می»

گفتم نه که ممکنه از همینی که هستی زیباتر بشی، می

بینم که خالف حرفم ثابت ممکن نیست ولی االن می

 «شده، چی؟
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اگه بهت بگم »شیرین زبانی دروغینی جواب دادم: با 

از جلوی چشمم دور شو وگرنه یه لگد به یه جاییت 

 «زنم که اصالً خوشایند نیست چی؟می

 

حاال « ست عسلم؟این کارات فیس و افاده»پرسید: 

شد ای باعث نمیدیگر فقط نیشش باز بود که ذره

یا »حرصم کمتر در بیاید. حرفش را تمام کرد: 

 «رور؟غ

 

هر »بدون خجالت حقیقت محض را در جواب گفتم. 

 «دو.

 

این دختر مال »سری تکان داد و لبخندش پابرجا ماند. 

منه. اگه کسی بهت بگه بانمک و خوشگلی عصبانی 

مونی. اگه شی. یا توی موقعیت فعلی عصبانی میمی

ای یا مغرور و از خود کسی بپرسه پرفیس و افاده

 «کنی.ر دو رو انتخاب میدرنگ به هراضی، بی
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 «حقیقته.»

 

طوره، مطمئنم. ولی هنوزم بانمکی همین»جواب داد: 

 «و قطعاً بدجور خوشگلی.

 

تصمیم گرفتم که زمان خوبی برای در میان گذاشتن 

 موضوع مهمی بود.

 

 همین کار را هم کردم.

 

به نظرم با این صحبتی که داریم مشخصه حتی تویی »

های تونی با گفتن حرفیکه برام عزیزی هم نم

داشتنی عصبانیتم رو کم کنی. که حتی برای تو دوست

هم رنجش و ناراحتی من درست مثل گذشته عمیق و 

که از بین برن، بهشون وقت ماندگاره و باید قبل از این

کنم باید من رو ببوسی، ولی بدیم. برای همین فکر می
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بگیری. سریع باید این کار رو بکنی، بعدش ازم فاصله 

بعدش هم من و جوزت رو فوراً به جایی ببری که 

 «بتونیم غذا سفارش بدیم و بخوریم.

 

 شب#روح_نیمه

 517#پارت_

 

حتی »به جای انجام دادن کاری که گفته بودم، پرسید: 

 «من؟

 

 «حتی تو.»تأیید کردم: 

 

 «حتی من.»

 

ی گفتنش باعث شد که عصبانیتم یک چیزی توی نحوه

 و حواسم را کامل به آن لحظه بدهم. را کنار بگذارم
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وقتی حواسم کامل جمع شد، متوجه شدم که دیگر 

کرد. هایم نگاه میخندید. داشت توی چشمنوک نمی

چشمانش چنان زیبا و براق بودند که انگار روحم را 

وقت روحم روی جال دادند. طوری که انگار دیگر هیچ

 برد.به تاریکی نمی

 

 «حتی تو.»نجوا کردم: 

 

هایم خیره شد و ممکن بود دنیا از هم بپاشد. توی چشم

ها از آسمان توانست هزاران سال بگذرد. ستارهمی

 سقوط کنند.

 

ای که با توانستند این لحظهها نمیکدام از اینولی هیچ

 هم داشتیم را خراب کنند.

 

ای که متأسفانه به نظرم ممکن بود بعد از چند لحظه

ادبانه طوالنی بود، جوزت گلویش کمی هم به شکلی بی

مان را صاف کرد و این حقیقت که او هم داشت دنبال
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آمد و حاال روی صندلی عقب ماشین نوک نشسته می

بود را به ما یادآوری کرد. او هم دمپایی انگشتی 

ها جایی که قبالً این پاپوشپوشیده به پا داشت و از آن

ها شکلی با آنرسید مرا تجربه کرده بود، به نظر نمی

 داشته باشد.

 

این کارش باعث شد از آن حال و هوا بیرون بیاییم. 

باعث شد نوک خم شود و نوکی به دهانم بزنم. ولی 

ی که بقیهکه آن کار را کرد، به جای اینبعد از این

کارهایی که از او خواسته بودم را انجام بدهد، دهانش 

 را زیر گوشم برد.

 

 شب#روح_نیمه

 518#پارت_

 

که ناگهان عقب بکشد و در سمت من را پیش از این

کل زندگیم، »جا زیر گوشم زمزمه کرد: ببندد، همان

 «سال عمرم یه طرف تو یه طرف.یعنی سی و هشت
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هایم را حرکت با بدنی که خشکش زده بود، فقط چشم

دادم و او را تماشا کردم که جلوی ماشین را دور زد. 

بود را با حسی مانند پرپر  چیزی که زیر گوشم گفته

 ها در اطراف قلبم درک کردم.زدن پروانه

 

جوزت در فضای محدود توی ماشین زمزمه کرد: 

که نوک و پیش از این« عاشقشم، عاشقشم عاشقشم.»

در ماشین را باز کند، حرفش را به پایان رساند: 

 «برای تو.»

 

 طور.من هم همین

 

 ی بزرگ.ای الهه

 

 قش بودم.من... هم... عاش

*** 
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خدای من، فرانکا. »جوزت با لحن پر احترامی گفت: 

 «به پیشگاه خدایان رسیدیم؟

 

دادم هم جوابم بله جواب ندادم، هرچند اگر جواب می

 بود.

 

 نوک جواب داد.

 

 «جا فقط فروشگاه کفش نوردسترمه.نه عزیزم. این»

 

جوزت آرام سرش را برگرداند و با چشمانی درخشان 

 گاه کرد.به نوک ن

 

 «تونم...؟می»شروع کرد: 
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نوک سرش را به فضای بزرگی که پوشیده از میزها و 

های این دنیایی در هایی پر از انواع و اقسام کفشقفسه

حالش رو »های مختلف بود، کج کرد و گفت: رنگ

ببر. هر وقت از کفشی خوشت اومد بهم اطالع بده. 

 «یمش.خرکنیم و میبرات یه فروشنده پیدا می

 

زدند، هایی که هنوز هم برق میجوزت با چشم

 «عاشقتم.»بریده گفت: نفس

 

 شب#روح_نیمه

 519#پارت_

 

هایم به لبخندی خودم را به پهلوی نوک فشردم و لب

 پهن از هم باز شدند.

 

 نوک خندید.
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ها نزدیک شد و جوزت بالفاصله به اولین میز کفش

ری بود که محترمانه به آن خیره شد. رفتارش طو

شوی ای نزدیک میی گنجینهانگار داری به صندوقچه

 هایت اعتماد کنی.توانی به چشمو حتی نمی

 

نوک از دستش که به دور من بود، استفاده کرد تا من 

را جلوی خودش بکشد. نگاهم را از جوزت برداشتم و 

 به او دوختم.

 

شه که دارم این باورم نمی»شروع کرد به حرف زدن: 

کنم دارم مهری رو پرسم، حس میازت میرو 

شم. ولی حاضری شکنم که بعداً ازش پشیمون میمی

 «خرید کردن رو یاد بگیری؟

 

 با این حرفش سردرگم شدم.

 

چرا ممکنه پشیمون بشی؟ هم من و هم تو »پرسیدم: 

به معنای واقعی کلمه توی این دنیا غرق پولیم. 
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انی حسابی خودم ای نگرتونم بدون ذرهبنابراین من می

 «و جوزت رو لوس کنم.

 

هایش باال رفت. ی لبکه جواب بدهد، گوشهپیش از این

درسته. احتماالً بهتره توضیح بدم. امروز که خرید »

شی. حسابی از ش میکنیم، قطعاً به حد مرگ شیفته

خجالت تو و جوزت در میایم. ماشینم رو پر از 

شما هم  کنیم وخریدهایی که عاشقشون شدین می

گه تا وقتی کنین. ولی یه حسی بهم میحسابی کیف می

طرف و اون که شما دخترها یاد بگیرین خودتون این

جا طرف برین، باید بیشتر از یه بار دیگه تا این

دم که وقتی خودتون یاد بیارمتون. ولی بهت هشدار می

گرفتین برین این طرف و اون طرف، دیگه فقط هر 

تونی ازم بخوای باهات بیام خرید. یپنج سال یه بار م

تونی نه بیشتر. ولی خودت هرچقدر که بخوای می

بری. ولی اگه به این فکر بیفتی که برای من هم خرید 

دم بشینم و لباس پرو کردنت رو تماشا کنی، ترجیح می

که برای خودم خرید کنم خوشم وقت از اینکنم. هیچ

 «نیومده.
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 شب#روح_نیمه

 520#پارت_

 

دانستم چطور های زیادی زده بود و من اصالً نمیحرف

 باید جوابش را بدهم.

 

خواست در مورد آن پنج سال یک باری که گفته دلم می

کردم بهترین کاری که بود، نظری بدهم، ولی فکر می

آمد، این بود که در مورد این حرفش از دستم برمی

ی های بیشتری برادروغ بگویم و امیدوار باشم فرصت

 خرید با او به دست بیاورم.

 

 بنابراین روی چیز دیگری تمرکز کردم.

 

 «بری؟از خرید رخت و لباس برای خودت لذت نمی»
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 «نچ.»

 

 حاال دیگر بیشتر هم گیج شده بودم.

 

هایی که انتخاب لباسی. لباسولی همیشه خیلی خوش»

کنی خیلی جذابیت دارن. کامالً بهت میان. این قدر می

ی اینه که از انتخابشون که نشون دهنده بهت میان

 «لذت بردی.

 

با این حرفم نگاهش گرمایی گرفت و وقتی حرفم تمام 

یادم رفت به این اشاره کنم که زن »شد، جواب داد: 

ها و بره. توی کریسمسبابام از خرید کردن لذت می

شه جلوش رو گرفت. این کارش نمی تولدها هم اصالً 

گه که ش بهمون میته کنه. همهشه بابا سکباعث می

رخت و لباسمون از حقوق بازنشستگیشه. ولی این 

گیره. دقت نکردم ولی کامالً جلوی زنش رو نمی

هایی کدوم از لباسمطمئنم از وقتی دیدمت تا حاال هیچ

 «که پوشیدم رو خودم نخریدم.
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 «جالب.چه»من کردم: من

 

ز این بازویش طوری فشارم داد که مطمئن نبودم ا

 آمد یا نه.کارش خوشم می

 

وقتی نگاهم به حالت روی صورتش افتاد، فهمیدم که 

 حس درستی داشتم.

 

چیز رو گفته باشم، باید بگم که که همهو برای این»

کورا، منظورم اون کوراییه که مرده، وقتی مخفیانه 

کردم، داشتم در مورد قمارهای غیرقانونی تحقیق می

 «ده بود.کلی چیزمیز برام خری

 

 شب#روح_نیمه

 521#پارت_
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دانستم، چون این را کامالً می« آه.»زمزمه کردم: 

داشتنی و زنده این موضوع را هم با کورای دوست

دقت و احتیاط با من در میان گذاشته بود. ناگفته نماند 

که نوک خیلی زیاد در این مورد صحبت نکرده بود، 

 نداشت. اما از اشاره کردن به گذشته هم بایی

 

جا و در آغوشش بودم، صدایم که همانبا وجود این

 «فرانی.»زد: 

 

 «بله؟»پرسیدم: 

 

ی نه که به خاطر شعبه»کرد. داشت به دقت نگاهم می

تونم مطمئن بشم ها، نه ولی میکفش نوردسترم باشه

که تا مدتی هیچ مشکلی برای جوزت پیش نیاد. 

دن در این بنابراین اگه به تنهایی برای صحبت کر

تونیم بریم یه جایی و با هم قهوه مورد نیاز داری، می

« مون تغییر کرده...بخوریم. چون انگار حاال که رابطه
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تو از ماجرای »صدایش را پایین آورد و ادامه داد: 

 «کورا ناراحتی.

 

 «خب، هستم.»گفتم: 

 

 «هستی؟»با شک نگاهم کرد. 

 

 خودم را بیشتر به او فشردم.

 

ت نیستم، نوک و تو هم اولین ن معشوقهمن اولی»

معشوق من نیستی. اگر بخوام کاری کنم که احساس 

ناراحتی کنی خیلی کار ناخوشایندیه. قطعاً از داشتن 

شی. این کارم هایی پیش از من پشیمون نمیمعشوقه

خوای در مورد زندگیت با شه وقتی میفقط باعث می

ی ز همهمن صحبت کنی، معذب باشی. ولی بیشتر ا

ها این کارمون فقط هدر دادن کلمات و این

احساساتمون در مورد چیزهایی هستش که به تاریخ 

پیوسته. ما االن با هم هستیم و من االن فقط به 
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ای که مون عالقه دارم. نه زیر و رو کردن گذشتهآینده

 «تونیم تغییرش بدیم.جوره نمیهیچ

 

 شب#روح_نیمه

 522#پارت_

 

که ممکنه فراموش فقط برای این»کرد.  نیشش را باز

کنم که خیلی خفنی کرده باشی، بهت یادآوری می

 «عسلی.لب

 

 «واقعاً هم هستم.»لبخندی زدم و جواب دادم: 

 

هایم زد. سرش را بلند کرد و خم شد و نوکی به لب

شه که همچین سؤالی دارم ازت باورم نمی»پرسید: 

 «خوای؟پرسم ولی، کفش نمیمی

 

 پرسید.شد که داشت چنین سؤالی میهم باورم نمیمن 
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خودم را از آغوشش بیرون کشیدم، دستش را گرفتم و 

 وارد پیشگاه خدایان شدم.

*** 

 

آینه را باز و بعد بستم. در واقع این آینه کابینتی در 

 حمام نوک بود.

 

 دوباره این کار را تکرار کردم.

 

 و دوباره.

 

استفاده از فضا و به به خاطر این ابتکاری که در 

وجود آوردن بخشی مخفی به کار رفته بود، لبخندی به 

هایی که خودم زدم. باز هم آن را باز کردم تا بطری

 خریده بودم را داخل فضای کوچکش بگذارم.
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ها هم شامل کلینزری بود که ظاهراً وقتی این بطری

پیش نوک بودم و جوزت نبود کمکم کند، برای پاک 

کردم. این عدم حضور جوزت استفاده می کردن صورتم

 کرد.به شکل عجیبی هم خوشحالم می

 

ای که کننده هم بود که زن فروشندهلوسیون مرطوب

کلینزر را به ما فروخته بود، گفته بود که برای روتین 

مان امری حیاتی بود. این لوسیون پوستی

 کننده هم دو نوع داشت، روزانه و شبانه.مرطوب

 

یک تونر بود. این هم برای ما توضیح داده بعدی هم 

ای شده بود، ولی هنوز هم مطمئن نبودم چه فایده

که پوستم سالم به دانستم که برای اینداشت. فقط می

نظر برسد، الزم بود. برای استفاده از این، الزم بود که 

از نوک بخواهم ما را به داروخانه ببرد تا بتوانیم پد 

 از تونر بخریم. های برای استفادپنبه

 

 شب#روح_نیمه
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عطری که خریده بودم را هم روی میزی که به دور 

شوی قرار داشت، گذاشتم. بطری عطر لگن صورت

خیلی زیباتر از آن بود که در یک محفظه پنهان شود. 

حاال مهم نبود که این محفظه چقدر هوشمندانه طراحی 

 شده بود.

 

 «.گن کابینت داروبهش می»

 

با صدای نوک از جا پریدم و برگشتم. دیدمش که به 

کرد. حالت قاب در تکیه داده بود و من را تماشا می

 رضایتمند مالیمی هم روی صورتش بود.

 

حس کردم روحم برای این حالتش به پرواز در آمد و 

 «چرا اسمش رو این گذاشتن؟»پرسیدم: 
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ها دیمذاری. ولی قاالن هرچی که دلت بخواد توش می»

قدر چیزمیز برای گذاشتن وقتی طراحیش کردن این

داخلش وجود نداشت و بیشتر جایی بود که داروهات 

 «کردی.رو توش نگهداری می

 

نگاهش کردم و حرکت نکردم، « هان.»زمزمه کردم: 

طور جلوی در کرد و همانچون نوک هم حرکتی نمی

اه اش را به قابش تکیه داده بود. نگایستاده و شانه

 مهربانش هم به من بود.

 

حاال بعد از رفتن به بازار بود. نوک جوزت را به 

ی والنتین برگردانده بود و جوزت هم به ما خانه

خواهد اطمینان داده بود که کامالً خوشحال است و می

اش با ماکروفر را آزمایش کند و شام آن مهارت تازه

ه بود: شب را بپزد. بعدش هم تلوزیون تماشا کند. گفت

از تلوزیون چیزهای بیشتری در مورد این دنیا یاد »

 «گیرم.می
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هایش حقیقت ای از حرفدانستم که فقط ذرهچون می

داشت، احساس عذاب وجدان داشتم. او فقط این 

زد تا  مطمئن شود من و نوک به ها را میحرف

 ی کافی زمان برای با هم بودن داشته باشیم.اندازه

 

 شب#روح_نیمه

 524#پارت_

 

این ماجراجویی او هم بود، برای همین نباید توی یک 

شد تا تنها غذا بخورد و یک جعبه خانه تنها گذاشته می

را تماشا کند، حاال مهم نبود این جعبه چقدر چیزهای 

کرد. چون وقتی برگشته بودیم، باز هم جالبی پخش می

 والنتین نبود.

 

م، گفته بود ی نوک برگشته بودیولی حاال به خانه

اش و جایی که وقتی دارم خریدهایم را توی خانه

 پزد.کنم، برایم شام میجا میخوابم، جابهمی
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نیازی به گفتن نیست که من و جوزت خیلی از زمانی 

که در بازار بودیم، لذت بردیم. دقیقاً همان کاری را 

کردیم که نوک گفته بود، ماشینش را تا سقف پر از 

 ان کردیم.های خریدمساک

 

به عبارتی کمی فاصله داشتن با او برای من خوب 

 بود.

 

کرد و وقتی که نوک داشت توی آشپزخانه آشپزی می

 هم دقیقاً همین کار را کرده بودم.

 

تعجب کرده بودم که در آشپزی مهارت داشت، ولی این 

تعجبم فقط به خاطر این بود که در دنیای خودم، مردی 

اشت که این کارها را برایش مثل او خدمتکارهایی د

 انجام بدهند.

 

رسید که هر کسی برای توی این دنیا به نظر می

کند. این خیلی برایم عجیب بود و در خودش آشپزی می
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عین حال به شکل مبهمی هشدار دهنده بود، چون 

رفت همین کار رسید که از من هم انتظار میزمانی می

 آمد.یرا بکنم و اصالً از این کار خوشم نم

 

جا کردن خیلی به این قضیه فکر نکردم. فقط به جابه

خریدهایم فکر کردم و عطر محشر آشپزی نوک را 

 بوییدم که خانه را پر کرده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 525#پارت_

 

وقتی نوک نه چیزی گفت و نه حرکتی کرد، پرسیدم: 

 «شام حاضره؟»

 

 «نه کامالً.»جواب داد: 
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دم و با صدای آرامی پرسیدم: سرم را به سمتی کج ر

 «راهه؟چیز روبههمه»

 

نگاهی به بطری عطرم که روی پیشخوان روشویی 

 بود، انداخت و بعد دوباره به من نگاه کرد.

 

 «کامالً.»

 

لحنش کامالً جدی بود ولی رفتارش حالتی عجیب 

 داشت.

 

 «حس و حال عجیبی داری عشق من.»زمزمه کردم: 

 

انگیزی اتاق پر از و حیرتبا چنان حرکت ناگهانی 

اش شد و من را محکم در آغوش فشرد که انرژی

 نفسم تقریباً بند آمد.
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که این اتفاق افتاده بود، باز هم جوابش با ولی با این

 آرامش همراه بود.

 

ای که داریم، نه عزیزدلم. فقط از اولین شب معمولی»

 «برم.لذت می

 

 «اولین شب معمولی؟»پرسیدم: 

 

ی زندگی اتفاق و شه که همهنمی»اد: جواب د

ماجراجویی باشه که فرانی. سفر بین دو دنیا. سفر با 

طوری باشه. کشتی. شام با ملکه. برای ما باید این

وسایلت توی کابینت داروهای من باشه. عطرت روی 

پیشخان روشویی حمامم باشه. شام توی فر باشه، 

امپاین چینی یه لیوان شوقتی داری وسایلت رو می

 «توی آشپزخونه انتظارت رو بکشه.

 

به دالیلی « برام یه لیوان شراب ریختی؟»پرسیدم: 

 کردم که این اوج با مالحظه بودنش بود.فکر می
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دونم دوست داری چطوری آرامش آره عزیزدلم. می»

 «بگیری.

 

طور در طول دانست. همیشه پیش از شام و همینمی

 خوردم.شام یک لیوان شراب می

 

های خالی نگاهی انداخت و بعد به من نگاه به ساک

 کرد.

 

 «خوای؟کمک نمی»

 

 شب#روح_نیمه

 526#پارت_

 

 «نه عزیزم. تقریباً کارم تموم شده.»سر تکان دادم. 
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وقت داری »دستش را خیلی عادی تکان داد و گفت: 

هنوز. پای گوشت گوسفند پختم. هنوز مونده تا بپزه. 

تونه منتظره بمونه تو کارت میولی حتی اگه بپزه هم 

 «تموم بشه.

 

 «ممنون.»لبخندی به رویش زدم و گفتم: 

 

سر تکان داد، نگاهش از سرتاپا براندازم کرد و بعد 

های زیبایش نشست و دوباره لبخند شیرینی روی لب

 تکانی به خود داد تا برود.

 

 «نوک؟»صدایش زدم: 

 

 هایم نگاه کرد.ایستاد و توی چشم
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داشتنیه. و این زندگی عادی جدید دوست»گفتم: به او 

طوری باشه. بیشتر منتظر مون باید همینزندگی عادی

دونی که همیشه این جور چیزها هستم. خودت هم می

حس کردم « وقت گذروندن با تو رو دوست دارم.

صورت خودم هم حالت مالیمی به خود گرفت و ادامه 

یم. هرچند حس مخصوصاً وقتی با هم تنها هست»دادم: 

کنم که باید از جوزت هم مراقبت کنم و اون رو می

دونم از بیشتر از این تنها و به حال خودش نذارم. می

بالفاصله « ده راضیه.که به ما وقت برای با هم میاین

ولی تا وقتی که توی این دنیا جاگیر بشه، »ادامه دادم: 

خودش تنها بیرون بره و کارهاش رو انجام بده و 

کسانی رو مالقات کنه که بتونه باهاشون زمان 

بگذرونه، ما تنها کسایی هستیم که داره، مخصوصاً با 

 «وجود این غیبت دائمی والنتین. من...

 

دوباره دستش را بلند کرد و این بار هم دستش را 

خواد چیز دیگهای بگی عزیز دلم. نمی»باالتر گرفت. 

ال داده، ولی دونم که اون خیلی بهمون حمتوجهم. می

حق با توئه. باید مراقبش باشیم. فردا شب هر دو 
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برم. خوش نفرتون رو به خیابون بوربون می

کنیم. به نظرت ترکونیم و کیف میگذرونیم. میمی

 «خوبه؟

 

 شب#روح_نیمه

 527#پارت_

 

دانستم که این ترکاندن آن چیزی نبود که من فکر می

 کردم، بنابراین سر تکان دادم.می

 

 «همین بود؟»پرسید: 

 

 همین نبود.

 

خواست به او بگویم که دنیایش خیلی پیشرفته دلم می

ها. آن چیزی که آن بود. تلفن همراه، تلوزیون، ماشین

روز با آن آشنا شده بودیم: پله برقی. چیزهای بیشتری 
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انگیز شان به شدت چشمگیر و هیجانهم بود. همه

بود و این بودند. چیزهای زیادی در این دنیا 

کننده بود. چیزهای خیلی زیادی برای یاد گرفتن مبهوت

شمار گرفتیم بیوجود داشت. چیزهایی که باید یاد می

بود و حتی فکرش هم مثل هر کشف جدیدی که 

چیز مشابهی انگیز بود. تقریباً هیچکردیم، هیجانمی

مان وجود نداشت و او حق داشت که این بین دنیاهای

توانستیم داشته ای بود که میراجوییبزرگترین ماج

 باشیم.

 

توانستم بگویم که به جز غذاهای حال، میبااین

های مانیکور و خوشمزه، امکانات رفاهی، شگفتی

ی کفش نوردسترم، باز هم طور شعبهپدیکور و همین

دادم. سادگی، سکوت، ظاهر دنیای خودم را ترجیح می

ی زیبای . منظرهدادمتر و تمیز و بویش را ترجیح می

جا توانستی در همهای را میطبیعی و دست نخورده

حتی توی شهرها ببینی. ولی این چیزی بود که هرچه 

توانستی ببینی. مگر کردی، نمیجا نگاه میدر این
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که نزدیک دریا باشی که در این صورت باز هم این

 ها پر از پل و قایق بودند.اغلب مواقع دریا و رودخانه

 

این یعنی توی روی این زمین یا حتی زمین دنیای که 

جایی نبود که دلم بخواهد بایستم، مگر خودم هم هیچ

 توی این حمام و در کنار نوک.

 

 «دل؟جون»پرسید: 

 

 شب#روح_نیمه

 528#پارت_

 

سری تکان دادم و با این کار خودم را از افکارم بیرون 

 کشیدم.

 

ود میام ش همین بود. خیلی زبله عزیزم، همه»

 «پیشت.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

هایش کمی باال رفت و به ی لبسر تکان داد و گوشه

 سمت در برگشت.

 

او را تماشا کردم که بیرون رفت و نفس عمیقی 

 کشیدم.

 

های این فکرها را رها کردم و دوباره به سمت ساک

 ها را تا کردم.ام برگشتم و آنخرید خالی

*** 

 

شتانم صاف روی نوک نشسته بودم و نگاهم به انگ

اش حرکت بود که داشتند با نخوت در بین موهای سینه

اش ای که به زیبایی روی سینهکردند. موهای تیرهمی

را پوشانده بودند. سپس راهشان را روی 

های عضالنی شکمش باز کردند و با تعلل برجستگی

روی هر برجستگی دست کشیدند. بعد هم انگشتانم 
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های روی برجستگیای کنندهدوباره با حالت عبادت

 هایش چرخیدند.دنده

 

لمس انگشتانم آرام و سبک بود و قرار نبود که 

کننده باشد، هر دو به اوج لذت خودمان رسیده تحریک

ی بودیم. البته نوک باعث شده بود که دوبار به قله

 رضایتم برسم.

 

 نه.

 

حاال یک نوک به شدت راضی روی دستانم مانده بود. 

ن به پایان رسیده بود و حاال خودم مااولین شب عادی

توانستم با لمس را در حالی یافته بودم که فقط می

 کردن، نوازش کردن و شناختنش لذت ببرم.

 

اش کشیدم، نوک به سستی خطی روی سینه و شانه

انگشت وسطم را روی بازویش کشیدم و زمزمه کردم: 

 «توی آشپزی خیلی مهارت داری.»
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د. پای گوشت گوسفندش غذای طور بوواقعاً هم همین

و در عین حال به شدت خوشمزه و مطبوع  خیلی ساده

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 529#پارت_

 

« دم.به تو و جوزت هم یه چیزهایی یاد می»گفت: 

تونیم با می»نگاهم به سرعت به سمتش برگشت. 

همدیگه آشپزی کنیم. وقتی هم که خودمون دوتا باشیم 

 «ا هم غذا بپزیم.تونیم دوتایی بهم می

 

 «با هم آشپزی کنیم؟»پرسیدم: 

 

هایم خیره شد و بعد از من تکرار کرد، ولی توی چشم

 «با هم آشپزی کنیم.»لحنش سؤالی نبود. 
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 «هوم.»به شکل مبهمی زمزمه کردم: 

 

طور امیدوارم توجه او به وقتی توجه خودم و همین

کشیده شدن انگشت دست دیگرم روی قسمت داخلی 

اش ی دو سر بازو و شانهطور عضلهج و همینآرن

 مان حاکم شد.جلب شد، سکوتی در بین

 

ام کشیدم که کمی هم لرزش نفسی از اعماق سینه

 داشت.

 

 هایش نگاه کردم.دوباره توی چشم

 

 نگاهش خندان بود.

 

 «اصالً قصد نداری آشپزی یاد بگیری، نه؟»پرسید: 
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 «اوم.»طفره رفتم: 

 

 «کنن.جا خودشون آشپزی میایندل، مردم جون»

 

جایی که آشپزخونه یه بخش باز و جدا نشده از اون»

طور ی نشیمنه اینو درست توی محدوده توی خونه

ی والنتین هم یه فضای حدس زده بودم. حتی خونه

بزرگ با میز غذاخوری و کاناپه به عنوان آشپزخونه 

 «داره و خیلی محیط خودمونی و راحتی داره.

 

 «ست.ه خاطر اینه که آشپزخونه قلب خونهب»

 

 نبود.

 

 اتاق پذیرایی قلب خانه بود.

 

 دانستند.همه این را می
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 طور نبود.هرچند انگار توی این دنیا این

 

حتی سعی نکردم عدم « چه جالب.»زیرلب گفتم: 

 موافقتم با او را پنهان کنم.

 

 بدنش دوباره در زیر دستم از خنده لرزید.

 

ی جانانه بروم ولی این غرهواست یک چشمخدلم می

 کار را نکردم.

 

 شب#روح_نیمه

 530#پارت_

 

فرانی، هر دو بدجور ثروتمندیم. تو بیشتر از من. که »

تونی یه آشپز استخدام کنی. ولی این یعنی احتماالً می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

نباید این کار رو بکنی، چون آشپزی کردن خوش 

 «گذره.می

 

ای به م که این حرفش ذرهتوانستم تصور کناصالً نمی

 حقیقت نزدیک باشد. بنابراین هیچ جوابی ندادم.

 

حال این موضوع را در رأس فهرستی گذاشتم که بااین

ای پیدا کردم. تا وقتی خانهباید به آن رسیدگی می

کردیم، با والنتین در مورد استخدام یک آشپز صحبت 

 کنم.

 

باره دو« کنم.باشه، پس من آشپزی می»نوک گفت: 

خوام وقتی فقط می»نگاهم را به صورتش برگرداندم. 

کنم، کنارم بشینی و شرابت رو دارم آشپزی می

کنم تمام بنوشی. چون با این نگرشی که داری فکر می

ها رو هم خودم باید انجام بدم. این یعنی باید تمیزکاری

 «برای به دست آوردن غذات من رو همراهی کنی.
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ها را توی سینک از شام ظرفبه خواست خودش بعد 

 ظرفشویی گذاشته بودیم.

 

کرد و ها را تمیز میحتی به ذهنم هم نرسیده که باید آن

قطعاً به ذهنم خطور نکرده بود که امکان داشت دلش 

 بخواهد کمکش کنم.

 

یک پیشخدمت هم به فهرست کارهایی که نیاز بود 

 انجام بدهم، اضافه کردم.

 

لبخند پهن و صدای آرامی  به دقت نگاهم کرد و با

 «کنی.ها عادت میی اینبه هر حال به همه»گفت: 

 

خونه همه سرخه. خون تو رنگ سرخ خاندان »

 «شد.درکاره. اگه نبود، حتماً آبی می

 

 «خون آبی؟»ابروهایم در هم گره خوردند. 
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 شب#روح_نیمه

 531#پارت_

 

ها، اون روزها و زادههای سلطنتی، نجیبخانواده»

اومدن. مردم عادی هم ها زیاد از خونه بیرون نمیقدیم

کردن. اگر قرار بود همیشه زیر آفتاب بودن و کار می

رفتن چون کالسکه و گاهی اوقات جایی برن پیاده می

تونستن از نور حتی اسب هم نداشتن. برای همین نمی

آفتاب دوری کنن. هرچقدر پوست طرف سفیدتر بود، 

هاشون از زیر رسید. رگر میتر به نظزادهنجیب

رسید. خیلی پوست مشخص بود و آبی به نظر می

ها شون  رگشد از زیر پوست سفید گچیراحت هم می

 «زاده ها.ها. اصیلرو دید. خون آبی

 

پس این یه اصطالح برای »گیری کردم: نتیجه

 «هاتونه.اشرافی
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 «بله.»تأیید کرد: 

 

دارم. وقتی توی توی آفتاب بودن رو دوست »گفتم: 

ی جذابی به خودش ی تیرهآفتاب هستم، پوستم سایه

 «گیره.می

 

برای همین منتظر »اش دوباره او را لرزاند. خنده

کنم. شرط روزی هستم که تو رو با مایو آشنا می

 «بندم تا حاال باهاش کار نکردی.می

 

حال چون تابه« البته که استفاده نکردم.»پوفی کردم: 

ام کار نکرده بودم. ز هم توی زندگیحتی یک رو

 قصدش را هم نداشتم.

 

آمد. چون این خود من تمرین جادوگری به حساب نمی

کردم، البته بودم و وقتی کار با والنتین را شروع می

پذیرفتم. پول، پول بود و هر چه بیشتر که پولش را می

شود. ولی خب چیز بهتر میپول داشته باشی همه
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اطر خودم و کاری که ناشی از طبیعتم ها به خمشتری

دادند و من اصالً با این موضوع بود، به من پول می

 مشکلی نداشتم.

 

داد، لبخند همچنان هایش به من فرمان میوقتی لب

بدجور من رو ببوس بانو »روی صورتش ثابت بود. 

 «فرانکا.

 

 شب#روح_نیمه

 532#پارت_

 

 دادم.این کار را با خوشحالی انجام می

 

اش باال و برای این کار هر دو دست را روی سینه

 کشیدم و روی صورتش خم شدم.
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اش چسباندم. او هم دستش را به هایم را به سینهسینه

های مبهمی روی دور کمرم انداخت و دستش طرح

 بخش بیرونی رانم کشید و من بوسیدمش.

 

درست مثل حس و حالی که داشتیم آرام و عمیق 

 بوسیدمش.

 

 پذیر.و دل

 

وقتی سرم را بلند کردم، در چشمانش احساس رضایت 

دیدم. خطوط صورتش مالیم بودند و این دو او را از 

همیشه زیباتر کرده بودند و این خودش یک شاهکار 

 بود.

 

کشیدم، اش میوقتی دستم را روی استخوان ترقوه

صورتش چنان حالت پرآرامشی به خود گرفت که در 

اغلب از زیباییم »آرامی گفتم: روحم خانه کرد و به 
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دونی کنی، ولی برام سؤال شده که میتعریف می

 «خودت چقدر زیبایی؟

 

کس رم، هیچوقتی یه جایی می»به شوخی گفت: 

 «کنه.کشان فرار نمیجیغ

 

خودم را بیشتر به او چسباندم و انگشتم را خیلی آرام 

اش خندیدم. و مالیم به گردنش کشیدم و به شوخی

شک حقیقت داره. هرچند این کمال و حرفت بی این»

 «دهنقصیت رو کمتر جلوه میبی

 

هایش برق زدند، دستش فشاری به رانم داد و چشم

بازویش روی کمرم باال آمد و انگشتانش بین موهایم 

 «فرانی.»گره خورد و همزمان غرید: 

 

شانسی شه حس خوشحقیقت داره. باعث می»گفتم: 

 «زیادی داشته باشم.
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و چرا »فشار دستش کاهش پیدا کرد و پرسید: 

 «دل؟شانسس داری، جوناحساس خوش

 

 شب#روح_نیمه

 533#پارت_

 

 «چون انتخابم کردی.»

 

 «تو انتخابم کردی.»جواب داد: 

 

 «نقصی اما من نیستم.بله، ولی تو بی»

 

نقص نیستم من بی»سرش را روی بالشت تکان داد. 

 «فرانی.
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خرکن باشی، ولی بیشتر ی اعصابتونی خیلبله می»

نقصی. از نظر جسمانی که همیشه هم همین اوقات بی

نقصی. در نتیجه ست، کامل و بیتوی چشم بیننده

تونی در این مورد باهام بحث کنی عزیزترینم، پس نمی

 «نقصی.خود نزن. قطعاً بیزور بی

 

 ای به همان شکل من را نگه داشت.لحظه

 

 حرکت شد.کردم که در زیرم بیولی بعد ناگهان حس 

 

 «نوک؟»صدا زدم: 

 

نقص و کاملی، خودت که تو هم بی»نجوا کرد: 

 لحن عجیبش باعث شد دلم پیچ بزند.« دونی.می

 

توانم خالف این داد نمیبا لحنی که به وضوح نشان می

حرفش چیزی بگویم ولی خیلی هم با این حرفش 
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که تو داری  جاییاز اون»موافق نبودم، جواب دادم: 

 «تونم با این حرفت مخالفت کنم.بینی، نمیمن رو می

 

خشکی توی صدایش حاال « تو محشری فرانکا.»گفت: 

 تقریباً سرزنشگر شده بود.

 

هایم را روی دهانش گذاشتم و به سمتش خم شدم و لب

که نجوا کنان چیزی بگویم، به قدر نفسی پیش از این

 «ممنونم عشق من.»عقب کشیدم. 

 

 «قرار نیست این فکرهای مزخرف رو بذاری کنار.»

 

به خاطر این حرفش و تغییر ناگهانی حس و حالش با 

 تعجب پلک زدم و سرم را کمی بیشتر بلند کردم.
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نوک چشمانش را در کاسه گرداند، حاال دیگر این من 

نبودم که روی او نشسته بود، نه بلکه او بود که روی 

 من قرار داشت.

 

 شب#روح_نیمه

 534#پارت_

 

اجازه نداد به این حالت جدیدمان عادت کنم و پرسید: 

شبه، قصد نداری منظورم همین مزخرفات روح نیمه»

 «بذاریش کنار؟

 

 ای داد.

 

 نه بابا.

 

عزیزم. ما یه روز و یه شب خیلی محشر رو با هم »

 «ها خرابش نکنیم.گذروندیم. بیا با این حرف
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ن بحث رو پیش بکشم، هر وقت که بخوام ای»پرسید: 

 «خوای بیاری؟رو می همین بهانه

 

او را در آغوش کشیدم و به رویش لبخند زدم. 

امیدوارم، چون یعنی این طوری قراره روزهای خوب »

 «زیادی با هم دشته باشیم.

 

بازی در نیار، چون االن بامزه بودن و فرانکا، بامزه»

 «شیرین بودنت حرصم رو در میاره.

 

هایی نبودم که بخواهم حرص کسی را در آدممن از آن 

 بیاورم.

 

نوک اهل این کار بود، چون هر دو داشتیم از در کنار 

چیز را بردیم ولی حاال داشت همهمان لذت میهم بودن

 کرد.خراب می
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اگه این موضوع »هایم را ریز کردم. با این فکر چشم

تونم ازت بخوام که بعداً در خیلی برات مهمه، می

 «وردش صحبت کنیم؟م

 

 «و این بعداً قراره کی باشه؟»در جواب پرسید: 

 

 «دونم که باید بعداً باشه.دونم، فقط مینمی»

 

 آشفته و سردرگم به من خیره شد.

 

جا بعد ناگهان خودش را باال کشید، پاهایش را جابه

کرد و حاال این او بود که روی من نشسته بود و من 

 را روی شکمم خواباند.

 

 نفسی عمیق و تند و تیزی کشیدم.
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هایم فشرد و زانوهایش را هم محکم به دو طرف ران

ی پایینی بدنم را حاال نه تنها رویم نشسته بود که نیمه

هم زیر وزنش زندانی کرده بود و با قدرتی که داشت، 

 توانستم تکان بخورم.کامالً مهارم کرده بود. نمی

 

 شب#روح_نیمه

 535#پارت_

 

 ای باشد.کنندهبود وضعیت تحریکقرار ن

 

دانستم برایش آمادگی وضعیت دیگری بود که می

 نداشتم، نه آن موقع و نه شاید تا ابد.

 

 «نوک.»با حرص گفتم: 

 

 «این محشره.»دستش را روی باسنم کشید و گفت: 
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خوشحالم »کردم بلند شوم، گفتم: که سعی میدرحالی

 «.کنی، پس حاال..طور فکر میکه این

 

های نوک من را دوباره خواباندند و من از حیرت دست

 نفسم را حبس کردم.

 

 دست دیگرش را حس کردم که بین پاهایم رفت.

 

 «جا هم کامالً عالیه فرانکا.این»

 

 «نوک.»زور زدم: 

 

دستش را از روی کمرم برداشت و بین موهایم فرو  

 برد.

 

 «این عالیه.»
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 «کافیه، نباید...»

 

ش رهایم کرد و دو طرفم روی تخت قرار هر دو دست

 گرفتند.

 

 این چیزی نبود که باعث شد حرفم را قطع کنم.

 

جا کرد و توانست خودش را روی دستانش را جابه

 تر بیاورد.بدنم پایین

 

 «و این عالیه.»

 

 حرکت ماندم.بی
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توانستم توانستم حرکاتش را حس کنم، ولی نمیمی

زدم که رد. حدس میکحس کنم که داشت چه کار می

باران هایم را بوسهداشت روی یکی از جای زخم

 کرد.می

 

 های زیادم را.روی یکی از زخم

 

 هایم را محکم بستم.چشم

 

 «کنی، فرانی؟حسش می»پرسید: 

 

 «لطفاً بلند شو.»از او خواستم: 

 

 بلند نشد.

 

کاری که کرد، این بود که خودش را باال بکشد و 

 قرار بگیرند. هایش روی گوشملب

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 «کنی، مگه نه عزیز دلم؟حسش نمی»

 

چشمهایم را باز کردم ولی فقط به بالشت نگاه کردم. 

 «خوام که بلند بشی.دوباره ازت می»

 

 «نقصی؟دونی که چقدر عالی و بینمی»پرسید: 

 

 شب#روح_نیمه

 536#پارت_

 

دانستم که مدرک آشکار نقصی که داشتم، درست می

ای به این موضوع د، اما اشارهجلوی چشمانش بو

خواست و خودش خیلی خوب نکردم. چون دلم نمی

 توانست آن را ببیند.می

 

 ساکت ماندم.
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کنی. اگه بخوام خیلی خوب پشتت رو حس نمی» گفت:

کنم، باید فشار بیارم. و حس کنی که دارم لمست می

کنی نقصه ولی در واقع عالیه اینه که فکر میدلیل این

ها این حس رو ازت گرفتن. توی این قسمت نکه او

وقت مثل سابقش فلجت کردن و این دیگه هیچ

توانستم حس کنم که داشت دستش را می« شه.نمی

که بتوانم حرکت کشید و برای اینروی کمرم پایین می

ها این کار اون»آورد. دستش را حس کنم، فشار می

تو رو کردن فرانی، این حست رو ازت گرفتن ولی 

 «نجات پیدا کردی.

 

دونم. هر بار که بله می»ای جواب دادم: با لحن بّرنده

کم داشتم دیگر کم« جا بودم.کردن، اوناون کار رو می

شدم. علتش هم صحبت کردن در مورد عصبانی می

موضوعی بود که دوست نداشتم از آن حرف بزنم و او 

 دانست.هم خیلی خوب این را می
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 «.نجات پیدا کردی»

 

 «دونم.می»

 

 «ها نجات پیدا نکردن.اون»

 

 ساکت ماندم.

 

میرن. خوردن و در هم شکستن و می ها کتکاون»

حال تو اینجایی. شون به پایان رسیده. با اینزندگی

کنی و نگرانی که نکنه دوستت مجبور بشه پدیکور می

ها رو هم نه به عنوان تنهایی غذا بخوره. این نشونه

که گذاشتن بلکه به عنوان نشان  داغی عالمتی

دونم. افتخارت برای زنده موندن نگه داشتی. می

تونستن شفات بدن و از بین ها میدونم که الفمی

های کمرم قرار گرفت. دستش در میانه« ببرنش.

دونم که فری پیشنهادش رو بهت داده. این رو هم می»

 شه که ایندونم که قبول نکردی و همین باعث میمی
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جاهای زخم عالی باشن. چون کاری که باهات کردن 

رو ازشون گرفتی، چرخوندیش و به چیزی تبدیلش 

کردی که مال خودته. چیزی که زیباست و به این 

معنیه که تو یه جنگجویی. یه جنگجوی پیروزی و این 

ها رو هم مثل یه مدال شجاعتت نگه جای زخم

 «داشتی.

 

 شب#روح_نیمه

 537#پارت_

 

 ا حبس کردم، دیگر عصبانی نبودم.نفسم ر

 

 کردم جلوی لرزش بدنم را بگیرم.حاال داشتم سعی می

 

 نوک به حرفش ادامه داد.
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به نظر خودت عالی نیستی، ولی هستی فرانی. »

 «نقصه.متر بدنت عالی و بیمتر به سانتیسانتی

 

وقتی التماسش کردم، صدایم ضعیف و لرزان بود، این 

اشتم ولی با تمام تالشی که کردم، لرزش صدایم نفرت د

ای کنم چیز دیگهخواهش می»نتوانستم صافش کنم. 

 «نگو.

 

ام هایش را که توی پوست شانهجا شد و دندانجابه

که فرو رفت، حس کردم. حسش کردم ولی پیش از این

بتوانم نوازشش را در آن نقطه احساس کنم، حس 

را محکم  هایش از بین رفته بود. انگشت شستشدندان

 کشید.روی پوستم می

 

نگاهش کردم و دیدم که چقدر زیباست. لمسش کردم »

ش و عاشق حسی که داره، شدم. چشیدمش و مزه

 «ی بدنت محشره.دقیقاً مثل همه جای دیگه
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 خدایان.

 

 کرد.داشت نابودم می

 

 «بسه دیگه نگو.»

 

هایم برداشت. فشار زانوهایش را از پهلوی ران

ف کرد و من را با بدن بزرگش پوشاند. پاهایش را صا

عیب و بیی وزنش روی من قرار گرفت و سینه

 نقصش با موهای محشرش روی کمرم قرار گرفت.

 

کمی از وزنش را به ساعدش که روی تخت قرار 

داشت منتقل کرد، دست دیگرش را زیر شکمم برد و 

من را به خودش نزدیک کرد و دهانش را کنار گوشم 

 آورد.
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کنه. فکر گی که نور من به روحت رو روشن میمی»

کرد، کنی که اگه نور تو هم روح من رو روشن نمیمی

 «االن توی تختم بودی؟

 

که بتوانم هایم را محکم بستم و پیش از ایندوباره چشم

دانستم جلوی خودم را بگیرم، فکری که که حتی نمی

 هایم جاری شد. توی سرم دارم، روی لب

 

 «طوری باشه.برای تو اینخوام می»

 

 شب#روح_نیمه

 538#پارت_

 

این حرف نوک مثل شالقی به « لعنتی.»به تندی گفت: 

جانم خورد. من را بلند کرد و دوباره روی پشتم 

خواباند. خودش را جابه جا کرد و بین پاهایم برای 

خودش جا باز کرد. کف دستش را حس کردم که روی 
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هات رو چشم»ا شنیدم. ام را گرفت و دستورش رگونه

 «باز کن.

 

 کاری که خواسته بود را انجام دادم.

 

اولین باری که شناختمت عمیقاً عاشق یه مردی »

بدی. دو بار زندگیت رو به خطر انداختی، اول به 

دونم توی النوین خاطرش خیانت کردی، که می

آویز شدنه و بعد هم با اون جادوگرها مجازاتش حلق

شب نظرت این کارها از یه روح نیمه رو شدی. بهروبه

 «شرور برمیاد؟

 

 «نوک...»

 

که بینی، ولی حتی قبل از ایندونی و نه مینه می»

ت با جوزت تغییر کنه، باز هم خیلی با دقت و رابطه

کردی. از رفتار احترام بیشتری باهاش رفتار می

کنن از خودشون دیگران که با کسایی که فکر می

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

فتار خیلی بهتری باهاش داشتی. کوچکتر هستن، ر

البته به جز کورا، سرسی و فینی که اهل اون دنیا 

دونن زاده هستن، نمیکه االن نجیبنیستن و با این

ها رفتار کنن. فکر نکن که زادهچطور باید مثل اصیل

دونست. فکر نکن که االن برای جوزت این رو نمی

جاست. دی یا برای ماجراجویی اینپولی که بهش می

اون به خاطر تو اینجاست. اینجاست تا کنارت باشه. به 

شی. به نظرت یه خاطر تو اینجاست چون تو خانواده

 «ای به دست بیاره؟تونه چنین وفاداریروح شرور می
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هایم داشت زد، چون اشکواقعاً دیگر نباید حرف می

شان جلوی ریختنتوانم دانستم که نمیجوشید و میمی

 را بگیرم.
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هایم را دید و دستش را مخصوصاً وقتی نوک اشک

ام گذاشت و انگشت شستش را زیر چشمم روی گونه

کشید. اشکم روی نوک انگشتش چکید. خیسی اشکم 

ام کشید و سرش را پایین آورد و ی شقیقهرا تا کناره

 به صورتم نزدیک کرد.

 

و « زرگ شدی.ای عشق بتو بدون ذره»نجوا کرد: 

های خودش هم خدایان، خدایان، اشک را توی چشم

شد، هایش جمع میدیدم. اشکی ک داشت توی چشم

دونم چطوری جون سالم به در اصالً نمی»برق زد. 

تک روزهای زندگیم بردی جون دل. من خودم تک

تونم به این فکر عشق رو دیدم و تجربه کردم و نمی

ش عشق بود و تجربهکنم که اگه زندگیم خالی از 

دونستم اگه شدم. نمیجور مردی میکردم، چهنمی

تونستم از زمانی که مادرم عشق نبود، چطوری می

ای که مرد و به من زندگی بخشید، تا همین لحظه

تونم کردم. فقط میجا در کنارتم، چطوری زندگی میاین

تونستم با وجود تمام امیدوار باشم که من هم می

ت زندگیم، یکی بشم مثل تو. زنی که کل نامالیما
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حال خودش ی عشق بوده و با اینزندگیش تشنه

طوری ایستاد و یه قالب سرشار از عشقه. اون همون

رو نگه داشت. در حالی که خون از پشت کمرش و 

آورد تا برادری که هاش جاری بود، طاقت میرون

پرستیدتش مجبور نباشه چنین چیزی رو تحمل کنه. می

شب نداری فرانی. شرور نیستی. روحت تو روح نیمه

ی کم نگاه کنم، کور قدر درخشانه که اگه از فاصلهاون

 «شم.می
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صدایم لرزید. آب دهانم را قورت « کنم.خواهش می»

کنم خواهش می»دادم و حرفم را به پایان رساندم. 

 «دیگه چیزی نگو، عشق من.

 

پرسم. واقعاً یه روح شرور ت این رو میاز»پرسید: 

 «داری؟
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 «ظاهراً نه.»به نجوا کردن ادامه دادم: 

 

 و انگار واقعاً نداشتم.

 

نه، نداری. دوباره این حرف رو ازت »دوباره پرسید: 

 «شنوم؟می

 

 سر تکان دادم.

 

 «طوری فکر کنی؟قراره بازم این»

 

ر سرم را دوباره سر تکان دادم. هرچند احتماالً این با

 پیش تکان داده بودم. با تردیدی بیشتر از دفعه
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دل. حرص من رو هم در کنی، جونبهش فکر می»

کنم که چه چیزی میاری و من هم بهت یادآوری می

 «توی فعلی رو به وجود آورده. قبوله؟

 

 سر تکان دادم.

 

 «بهم قول بده.»از من خواست: 

 

او بدهم،  خواست را بهکه چیزی که میپیش از این

 نفس لرزانی کشیدم.

 

 «دم عزیزدلم.قول می»

 

تر شود، اجازه داد این حرفم که نزدیکپیش از این

که انگشت ما معلق بماند و بعد درحالیای در بینلحظه

ام را نواسش شستش به آرامی برجستگی گونه

 کرد، دوباره با مالیمت گفت:می
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از  فرانی، روی این زمین هیچ روحی نیست که»

بعضی کارهاش پشیمون نباشه. کارهای خیلی زیادی 

ها ازشون پشیمونن. هر کی ممکنه هستن که آدم

ها کارهای احمقانه کرده باشه، اشتباه کردن سال

هاست، بخشی از زنده موندن بخشی از بزرگ شدن آدم

کنن. ولی باالخره هر کسی هاست. همه اشتباه میآدم

کسی بودی که باید  کنه. توراه خودش رو پیدا می

کرد که اون بودی. اون موقع شرایط ایجاب میمی

کنه و تو هم اون طوری طوری باشی، حاال ایجاب نمی

مونه که برات نیستی. یه کمی پیش گفتی این آینده

مون. ولی تو هنوز هم داری توی جالبه نه گذشته

کنی عزیز دلم. ولش کن، با من باش. گذشته زندگی می

جا و با من باش. چون من عاشق اینم که نواقعاً ای

جا پیش من باشی، چون ما با هم این جا و حس این

 «خوب و زیبا رو به دست آوردیم.
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 حق با او بود.

 

 کامالً حق داشت.

 

طور ایجاب گذشته گذشته بود. آن موقع شرایط آن

 کرد و حاال دیگر اوضاع عوض شده بود.می

 

 دیگر مثل قبل نبودم.من 

 

 ام باشم.آزاد بودم تا خود واقعی

 

 «گی، نوک.درست می»

 

 «دونم.می»
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ای که پشت این حرفش بود، باعث حس از خود راضی

 شد لبخند لرزانی به او بزنم.

 

ی دیگرم نشست و اشکی که دست دیگرش روی گونه

 ام چکیده بود را پاک کند.همان لحظه روی شقیقه

 

 «از گریه کردن خوشم نمیاد.»ن گفتم:  کنامنمن

 

های زیادی به ما داده تا آسیب ببینیم و بعدش خدا راه»

ازش نجات پیدا کنیم. مثالً خونریزی زخم رو تمیز 

کنه. کنه، اشک یه جور زخم دیگه رو دوا میمی

ممکنه خوشت نیاد فرانی اما نباید جلوی خودت رو 

تا بهبود پیدا کنه بگیری. اشک زخم دلت رو دوا می

 «هات رو بکن، بعد ازش بگذر.کنه. پس گریه

 

توانستم تحمل خدایان. واقعاً دیگر بیشتر از این نمی

 کنم.
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دونی با این کارهات داری حرفی که کمی می»گفتم: 

تیپی، اندام باشکوهی کنی. خوشپیش گفتم رو ثابت می

داری، بافکری، مهربونی، صبوری، با درک و دانایی. 

طور نقص و عالی هستی، اینها یعنی بیی اینهمه

 «نیست؟

 

که صورتش حالت آرامی بگیرد و نوک قبل از این

ام ای به دقت بررسیهایش باال برود، لحظهی لبگوشه

 کرد.

 

خوای فکر کنی که من عالی هستم، مهمون اگه می»

که من فکر تونی با اینشکری. ولی نمیمن باش لب

 «خالفت کنی.نقصی مکنم بیمی

 

 این هم حقیقت داشت.
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 تسلیم شدم.
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 «شه بخوابیم؟می»پرسیدم: 

 

 «ای؟خسته»پرسید: 

 

 واقعاً بودم.

 

 واقعاً له و لورده بودم.

 

انگیز و انگار کنار آمدن با این حقیقت که خیلی شگفت

 کرد.محشر هستی، انرژی زیادی طلب می
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 سر تکان دادم.

 

پس آره خوشگله. چون تو »تر شد. ایش آرامصد

 «خوابیم.خوای، میمی

 

 «ای؟خودت خسته»پرسیدم: 

 

 «نه خیلی زیاد.»

 

 «پس...»

 

کنم و تماشا شی تلوزیون رو روشن میاگه اذیت نمی»

خوابی. اگه اذیت شدی، خاموشش کنم. تو هم میمی

 «خونم، باشه؟کنم و کتاب میمی

 

 سر تکان دادم.
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هایم زد و وقتی کارش تمام خم شد و نوکی به لبرویم 

 ای خودش را عقب کشید.شد، فقط ذره

 

 «بحث سختی داشتیم. خوبی؟»با محبت پرسید: 

 

 سر تکان دادم. هرچند در واقعیت خوب نبودم.

 

 شدم.ولی به نظرم خوب می

 

موندن سر قولی که بهم دادی سخته فرانی، ولی »

 «خوام که سر قولت بمونی.می

 

 نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم.

 

 «مونم، نوک.سر قولم می»دوباره قول دادم: 
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صورتش دوباره همان حس رضایتی که کمی پیش 

داشت را به خود گرفت. به همان اندازه عمیق نبود 

 رسید.ولی خب، باز هم راضی به نظر می

 

 خوشحال بود.

 

 شد من هم خوشحال باشم.که همین باعث می

 

تر از یک نوک زدن ساده به روی ای عمیقهبرای بوس

هایم خم شد و بعد من را بلند کرد و زیر لحاف لب

ها را خواباند و آن را روی هر دو نفرمان کشید. چراغ

خاموش کرد، ولی تلوزیون را روشن کرد. تلوزیون 

روی قرار ای در آن سوی اتاق و روبهروی کمدچه

 داشت.
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ای که از روی بالشت بلند شده بود، دراز سر و شانه با

ی کشید، من را محکم به یک سمتش چسباند و گونه

 هایش قرار گرفت.من روی دنده

 

دستم را دور شکمش انداختم و به موهای زیبای 

اش خیره شدم، حرکت انگشتش را حس کردم که سینه

های مبهمی این بار داشت روی گودی کمرم طرح

 .کشیدمی

 

توانستم روی بخشی که پوست سالم داشت، چون می

خواست نوازشش را حس کنم و فهمیدم که او هم می

 این ارتباط را حس کنم.

 

 و نوازشش را حس کردم.
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ای به همچنان ارتباط ولی از آن بیشتر، این عالقه

 کردم.داشتن با هم بود که احساس می

 

او و جایی که او جا بودم. در کنار جا بودم. واقعاً آنآن

خواست باشم. جایی که دوست داشت باشم، جایی می

خواست در کنارش باشم و خوب، امن و سالمت. او می

مردی مثل نوک زنی را که لیاقت در کنارش بودن را 

 کرد.نداشت، برای همراهی انتخاب نمی

 

صدای تلوزیون به شکل عجیبی مزاحمم نشد و من 

 بالفاصله به خواب رفتم.

 

شکل عجیبی همین صدای تلوزیون و گرمای نوک،  به

اش، لمس دستانش و فقط حضورش و در نزدیکی

 کنارش بودن، باعث شد غرق خواب بشوم.

 

و وقتی خوابیدم، به خواب عمیقی رفتم و خودم را 

 نقصش چسباندم.جمع کردم و به وجود محشر و بی
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 پایان فصل هفدهم
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 مفصل هجده

 عاشق من

 

 فرانکا

 

ی والنتین های پذیرایی خانهتنها توی یکی از اتاق

کردم که ام نگاه مینشسته بودم و به گوی کریستالی

داشتنی آبی کبودش قرار روی مخدة مخمل دوست

 داشت.
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کردم تمرکز کنم، ولی از آخرین باری میداشتم سعی 

. گذشتکه این کار را کرده بودم، پنج روز کامل می

ی کافی جادو در خود دانستم که این دنیا به اندازهنمی

 داشت تا باعث شود الهاماتی ببینم یا نه.

 

دیگر ناگفته نماند که ذهنم درگیر بود. درگیر این بود 

ای که مأمور امالک والنتین  دیروز به که سه خانه

غروب به ما نشان داده بود را نه من پسندیده بودم و 

 رد قبول نوک هم نبود.نه جوزت. حتی مو

 

آن روز یک بازدید دیگر هم داشتیم و ذهنم درگیر این 

گذشت نیاز بیشتری به هم بود. چون هر روزی که می

کردم. آن هم نه به درست و حسابی جاگیر شدن پیدا می

خاطر خودم، بلکه این حسم بیشتر به خاطر جوزت 

 بود.
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هیچ نظری هایی که دیده بودیم، والنتین در مورد خانه

 نداده بود. چون اصالً نبود که بخواهد نظر بدهد.

 

در واقع، از وقتی که او من و جوزت را با شگفتی 

بابلیس آشنا کرده بود، دیگر ندیده بودمش. تنها 

ها و یا ارتباطی که با هم داشتیم از طریق پیامک

هایی بود که گذاشت یا پیامهایی بود که مییادداشت

 رساند.که محافظش بود، به ما می اش یا مردیمنشی

 

ام کرد و هرچه این این موضوع به شدت عصبانی

 شد.تر میکشید، آزاردهندهوضعیت بیشتر طول می
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شد گفت که از وقتی آمده بودیم وقتمان کامالً بله، می

پر بود و برای همین نیاز به حضور والنتین چندان 
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کارهای زیادی برای انجام دادن شد. احساس نمی

دیدیم و داشتیم، چیزهای زیادی هم بود که باید می

شد که ما را با کردیم و نوک هم خوشحال میتجربه می

 چیزها آشنا کند.ی اینهمه

 

که شاملی قولی که شب پیش برای بردن ما به خیابان 

شد. چون وقتی به این دنیا بوربون داده بود هم می

بودم، سر و صدا و بوی این خیابان برایم منتقل شده 

 آشنا بود.

 

نوک این طور علت بوی آن خیابان را توضیح داده 

دل. فکر نوشیدنی فاسد، استفراغ و مردها جون»بود. 

شون زیر آفتاب بمونن. در واقع بویی که یه کن همه

 «زن شده.زمانی خوب بوده دیگه حال به هم

 

 با او موافق نبودم.
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که او من و جوزت را با آمد تا اینخوشم نمی جااز آن

نوشیدنی هوریکن که خیلی هم خوشمزه بود و جاز 

 العاده بود.آشنا کرد. جاز یک جور موسیقی خارق

 

های نوشیدنی اولمان بودیم و داشتیم حسابی نیمه

گذراندیم. خیلی زود با کسانی که اطرافمان خوش می

شدیم. االن حتی بودند و خیلی هم خوب بودند، دوست 

ها را به اگر بیایند و من را در آغوش هم بگیرند، آن

یاد نخواهم آورد. این نوشیدنی چنین قدرتی داشت. 

نوک بعد از لیوان اول گفته بود که دست از خوردنش 

 برداریم ولی من و جوزت سه لیوان خورده بودیم.

 

با این تجربه متوجه شدم که به خاطر وفاداری و 

با دنیای خودم بود که آن را به این دنیا  امآشنایی

 دادم.ترجیح می

 

 شب#روح_نیمه
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وال وال متفاوت بود و هاوکفلوریدیا خیلی با هاوک

 هم تفاوت زیادی با النوین داشت.

 

العاده ی خودشان خارقی آن شهرها به شیوهولی همه

 بودند.

 

اد، درست مثل همین دنیا، این سرزندگی، سرعت زی

 موسیقی و غذاهایش محشر بود.

 

 من فقط با ذهن باز به این دنیا فکر نکرده بودم.

 

وقتی توی خیابان بوربون باشی هم اصالً ممکن نیست 

بتوانی ذهنت را بسته نگه داری. با حال و هوایش 

شوی، حال و هوایش هم غرق شدن در یکی می

شود گفت که سری است. به یقین میعیاشی و سبک
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بخشی سری کار شادیشدن در عیاشی و سبکغرق 

 است.

 

کردیم را دوست هایی که بازدید میاما حتی اگر خانه

ای پیدا نداشتیم، باز هم من و جوزت باالخره خانه

کردیم و آن  وقت باید در زندگی جدیدمان جاگیر می

ی زندگیمان نباید خورد و خوابیدن و به شدیم. همهمی

 د.شبطالت سپری کردن می

 

قدر ثروتمند بودیم که توانایی البته امکانش بود، ما آن

چنین کاری را داشته باشیم، اما احتماالً برایمان 

زد. اگر شد و یللی تللی دلمان را میکننده میخسته

 وقت باید چه کار کنی؟شد، آنطور میاین

 

بنابراین باید برای خودمان یک جور زندگی انتخاب 

 شیدیم.جاگیر میکردیم و در آن می

 

 و من برای انجام این کار به والنتین نیاز داشتم.
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ناگفته نماند که ما برای سرسی و دکس لهن این دنیا 

هایی داشتیم و دیگر زمانی برای تلف کردن یک برنامه

 مان حتی از قبل هم کمتر بود.نداشتیم... حاال زمان

 

ی کردم که احساس کردم کسداشتم همین فکرها را می

توی راهرو حضور دارد. روی صندلی چرخیدم و 

 والنتین را دیدم که از کنار در گذشت.
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 «خواهر.»صدا زدم: 

 

های که قدمبعید بود صدایم را نشنود، اما پیش از این

ای رفته را برگردد و جلوی چارچوب در بایستد، لحظه
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شدم و میفکر کردم که باید از روی صندلی بلند 

 رفتم.دنبالش می

 

 «فرانکا.»

 

 بالفاصله متوجه شدم که اوضاع خوب نبود.

 

 از نگاه نبود که متوجه شدم، نه.

 

 طور حس کردم.این

 

 «خوبی؟»ایستادم و او را به دقت از نظر گذراندم. 

 

 «بله.»والنتین قدمی به داخل اتاق آمد و دروغ گفت: 

 

 «بینیمت.زیاد نمی»محتاطانه گفتم: 
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زمان زیادی رو توی دنیای تو گذروندم. یعنی »گفت: 

اون قدر بوده که حاال دیگه بخوام به دنیای خودم 

 «برگردم.

 

 یک توضیح نصفه و نیمه.

 

 ولی کامالً هم حقیت نداشت.

 

که بتوانم سؤال دیگری بپرسم، نگاهش به پیش از این

 ام افتاد و بعد دوباره به من برگشت.گوی گریستالی

 

 «کنی؟رین میتم»

 

 «گشتم.داشتم دنبال فری می»سر تکان دادم. 
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البته. کنجکاوی. بایدم باشی. بچه به »سر تکان داد. 

دنیا اومد. یه دختره. اسمش رو گذاشتن آرورا  

 «یوجنی.

 

 به خاطر این خبر ناگهانی پلک زدم.

 

 «ی فری و فینی به دنیا اومده؟بچه»

 

طور. یه پسره. ی سرسی و لهن هم همینبله. بچه»

اسمش رو گذاشتن آشور. انتخاب عجیبیه، متعلق به 

دنیای ماست ولی باستانیه. اسم خدای جنگ 

« هاست. اما شاید به خاطر یه پیشگویی باشه.آشوری

مایه »اصالً فرصت نداد چیزی بگویم. ادامه داد: 

مسرت و خوشحالی تور و کورا هنوز به دنیا نیومده 

طور که دنیا بیاد و همونولی هر روز ممکنه به 

دونی، آپولو و مدالین هم االن والنتین خودشون رو می

 «دارن.
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 شنیدم را باور کنم.توانستم خبرهایی که مینمی

 

 «دونستم.ها رو نمیکدوم اینهیچ»گفتم: 

 

خب، »سرش را چرخاند ولی خیلی ساده جواب داد: 

 «طوریه.این

 

 «ها کی اتفاق افتادن؟ی اینهمه»پرسیدم: 

 

ی فری و ی سرسی و لهن همین دیروز. بچهبچه»

که اتفاق افتاد با خبر شدم، چون فینی رو بعد از این

کردم. متأسفانه توی داشتم تو رو به این دنیا منتقل می

که انگاری کردم، ولی قبل از اینپیگیری مدالین سهل

انگیز رو شگفتدنیای خودت رو ترک کنی این خبر 
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فهمیدم. ولی متأسفانه توی اطالع دادن بهت سستی 

 «کردم.

 

 واقعاً هم تنبلی کرده بود!

 

کردم عصبانیتم از این که داشتم سعی میدرحالی

کردی که ما فکر نمی»رفتارش را کنترل کنم، پرسیدم: 

 «هم دوست داشتیم این خبرها رو بشنویم؟

 

 «االن شنیدی.»

 

اندم و باز هم به دقت این کار را کردم او را از نظر گذر

 «اوضاع خوب نیست.»و گفتم: 

 

که دوباره پیش از این« ها خوبن.اون»جواب داد: 

و بهت »ام نگاه کرد. نگاهم کند، به گوی کریستالی

کنم که اگه هر خبری از دیران بخوای، یادآوری می
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تونی دنبال اون خبرها بگردی. خیلی راحت خودت می

دونم. ولی من که پیک غ بوده، این رو میسرت شلو

دستش « خوای بدونی...خبریت نیستم خواهرم. اگه می

خودت »ام تکان داد. با نخوت به سمت گوی کریستالی

 «نگاه کن.

 

 گفت.درست می

 

 توانست به من بگوید.ولی باز هم می

 

راستش دنبال اون »این بحث را رها کردم و گفتم: 

نبودم. داشتم دنبال فری این دنیا شناسم ای که میفری

 «گشتم.می
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 «و چرا باید این کار رو بکنی؟»ابروهایش باال پرید. 

 

از روی کنجکاوی. نوک برام توضیح »جواب دادم: 

داده که دو جهان در بعضی مسائل با هم تعادل ندارن. 

من و نوک هر دو دوست داریم بدونیم که چرا. چون 

الن یه تعادلی بین نبود کورای اون دنیا و نبود من این ا

دنیا به وجود اومده، کنجکاویم که بدونیم با وجود فری 

ها چطور این دنیا و سوفن دنیای من تعادل بین جهان

 «شه.برقرار می

 

فری »والنتین بالفاصله شروع کرد به توضیح دادن: 

نش به پول اندازی کارگاه تولید مبلمااین دنیا برای راه

نیاز داشت. بنابراین اسپرمش رو به یه بانک اسپرم 

ی هوشی ای بود اما با بهرهفروخت. شاید کار عجوالنه

تونست از این راه ای که داره میهای دیگهو جذابیت

درآمد خوبی کسب کنه. این اسپرم توسط سوفین و 

ای که از زمان اومدنش به این دنیا باهاش معشوقه

ها بود، انتخاب شده. اون هم دو بار. اون ازدواج کرده

یه پسر به اسم ویکتور دارن و یه دختر به نام آرورا 
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ای یونجی که به تازگی به دنیا اومده. یعنی هر دو بچه

که به که سوفین داشت. کامالً تصادفیه مگه این

 «سرنوشت به عنوان شغل نگاه کنی.

 

 خیره نگاهش کردم.

 

 ادامه داد:

 

گم که فری این ی کامل کنجکاویت، میبرای ارضا»

دنیا با همسرش که عقیمه توی شهر بویِز آیداهو 

ی سفارشیش هم کنه. تجارت مبلمان و اثاثیهزندگی می

االن کامالً موفقیت آمیزه. چون کلی زمان و تالش 

صرف کرده. حاال توی سراسر کشور مبلمان و اثاثیه 

هر سه هم  کنن ورو بزرگ می فروشه. سه تا بچهمی

جا هم به فرزندی ویتنامی تبار هستن که از همون

گفتنشون. کامالً خوشحاله، کامالً عاشقه و به 

دونه که از نسلش یه کنه. نمیش افتخار میخانواده

حال فهمه. با اینپسر و یه دختر داره و هرگز هم نمی
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ی اسپرم رو های اهدا کنندهدونه. عکسسوفن می

کرد، دیده بود. این هم یکی از می وقتی داشت انتخاب

دالیل انتخابش بود. در صورت امکان تعادل باید حفظ 

بشه و شاهدخت مخلوع ما هم از این قاعده مستثنی 

 «نیست.

 

 شب#روح_نیمه
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و « ده.خب، این جواب سؤالم رو می»زیرلب گفتم: 

که یک جاهایی از آن را داد، حتی با اینواقعاً هم می

 ست متوجه نشده بودم.در

 

تمام حرفش را نیمه« ش همین بود...خب، اگه همه»

 گذاشت و به سمت در حرکت کرد.

 

 ش همین بود؟اگر همه
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چندین روز بود که رو در رو با او صحبت نکرده 

 بودم!

 

 «والنتین.»قدمی به سمتش برداشتم و صدایش زدم: 

 

باال ایستاد، به سمتم برگشت و دوباره ابروهایش را 

صبری کامالً ها را هم با بیی اینانداخت. همه

 مشهودی انجام داد.

 

یه مسائلی »دانست را به او گفتم: چیزی که باید می

 «هست که باید بهشون رسیدگی کنیم.

 

موافقم و این کار رو بعد از انجام کارهایی »جواب داد: 

 «دیم.که خودم باید بهشون رسیدگی کنم، انجام می

 

 «شه بگی کی ممکنه برات مساعد باشه؟می» پرسیدم:
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ی کافی وقتت به اندازه»سرش را به سمتی کج کرد. 

 «پر نیست و همراه نداری؟

 

 «البته که دارم. هرچند در مورد سرسی و لهن...»

 

خوای این بله. اگه می»سریع حرفم را قطع کرد: 

موضوع رو ادامه بدی، خب ادامه بده و غافلگیرم 

 «کن.

 

 حرفش را تمام کرد، دوباره برگشت تا برود.وقتی 

 

با تمام وجود « خواهر.»سریع صدایش زدم: 

 ام را کنترل کردم.ناراحتی

 

 ام را.طور نگرانیهمین
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 آهی کشید و به سمتم برگشت.

 

یه مشکلی »هایش نگاه کردم. به دقت توی چشم

 «هست.

 

دوباره »اش منقبض شد. ی آروارهدیدم که عضله

 «دم.حرفت رو نمی جواب این

 

 «یه مشکلی هست.»تکرار کردم: 
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 «فرانکا برای این کارها وقت...»
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قدمی به سمش برداشتم و با صدای آرامی گفتم: 

دونم این دونم که یه مشکلی هست. فقط نمیمی»

دونم این مشکل هرچی که باشه مشکل چیه، ما می

ین رو بدونی که من درک ده. باید اداره عذابت می

شنوم کنم، باید بدونی که من اینجام، مشکلت رو میمی

 «کنم.و اگه نیاز داشته باشی بهت کمک می

 

طور که به سرش را به سمت دیگری برگرداند و این

که دوباره رسید انگار داشت پیش از ایننظر می

کرد. حاال آن حالت برگردد، خودش را جمع و جور می

 اش از بین رفته بود.ردیدوری و س

 

وقتی دوباره به من خیره شد، همان والنتینی که 

کم آن سپری که در شناختم نشده بود ولی دستمی

 برابر من نگه داشته بود را برداشته بود.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

توانستم چیزی که دیدم باعث شد نفسم بند برود. نمی

درست سر در بیاورم ولی کامالً مطمئن بودم از چیزی 

 آمد.یدم، خوشم نمیدکه می

 

گی جادوگر کوچولوی من. درست می»با مالیمت گفت: 

یه مشکلی هست. متوجه شدم که دارم چیزی رو 

کردم. و وقت تصورش رو نمیکنم که هیچتجربه می

خوام خودم تنهایی حلش حل کردنش برام سخته. می

وقتی دهانم را باز کردم دستش را باال « کنم، اما...

اگه نتونم راهی برای حلش پیدا »داد:  گرفت و ادامه

 «کنم.کنم، پیشنهادت رو قبول می

 

های سر تکان دادم و بیشتر از این اصرار نکردم. زن

شناختم چون تا همین چند وقت پیش مثل او را می

 خودم مثل خودش بودم.

 

 شب#روح_نیمه
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حق هم داری. تو اینجایی و »به حرفش ادامه داد: 

ی که برای سرسی و دکس داریم هم باید شروع انقشه

رسید که دوباره به نظر می« بشه. من... من فقط...

پیش از تمام کردن حرفش دارد خودش را جمع و جور 

این کاری نیست که بتونم االن درست »کند. می

 «انجامش بدم.

 

رسید ولی به این تا حاال داشت به کارهایش می

 کرد.موضوع رسیدگی نمی

 

 ن موضوع.ای

 

با دقت او را از نظر گذراندم و با چیزی که باالخره 

 متوجه شدم، حس کردم گلویم خشک شد.

 

 خدایان، قلبش شکسته بود.
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خدایان، این درماندگی که حاال عمیقاً در نگاهش پنهان 

شده بود، به خاطر این بود که معشوقی را از دست 

 داده بود.

 

 «والنتین.»دم: قدمی به سمتش برداشتم و زمزمه کر

 

کنم فرانکا. خواهش می»دیدم که بدنش منقبض شد. 

 «نکن.

 

 ایستادم.

 

 شه.راه میچیز روبههمه»دروغ گفت: 

 

سر تکان دادم و در مورد تنها چیزی که در آن لحظه 

داد، به او اش را به من میکم اجازهتوانستم یا دستمی

 اطمینان خاطر دادم.
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لهن رو راست و ریست  من خودم ماجرای سرسی و»

 «دم.کنم و بهت خبر میمی

 

 «ممنونم.»اش را پایین برد و گفت: چانه

 

ی دیگری بگویم، بدون که بتوانم کلمهپیش از این

که نگاهی به پشت سرش بیندازد، از اتاق بیرون این

 رفت.

 

ای ایستادم و به قاب در خالی نگاه کردم، قلبم به لحظه

که غرورش بود، از این خاطر دوستم سنگین شده

باعث شده بود از کسانی که دوستش داشتند کمک 

 نگیرد، عصبانی شده بودم.

 

 شب#روح_نیمه

 553#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

این هم از نظرم دور نماند که شاید در گذشته کسانی 

ام که من را دوست داشتند هم به خاطر رفتار مغرورانه

 همین حس را داشتند.

 

ه نوک اولین شب زندگی طور بود، خوب شد کاگر این

دانستم مان را به من رسانده بود. چون حاال میعادی

که خودت درد بکشی و به دنبال آرامش نباشی این

که یکی ی زیاد و سنگین است درست به همان اندازه

از عزیزانت درد بکشد و آرامشی که به او ارزانی 

 کنی را پس بزند.می

 

ام برگشتم. تالیآهی کشیدم و دوباره سر گوی کریس

دستی به رویش کشیدم، لهن این دنیا را احضار کردم 

 و مه آبی رنگی گوی را پر کرد.
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شماری نظر از دفعات بیکار را کردم، صرفوقتی این

که او را زیرنظر گرفته بودم، به خاطر اینکه چقدر 

 شد او را بررسی کرد، غافلگیر شدم.راحت می

 

گاهی به زندگی فری خواستم نبرخالف وقتی که می

دادم، کامالً این جهان بیندازم و تمرکزم را از دست می

 در تماشای زندگی لهن این دنیا غرق شدم.

 

آن قدر زیاد که با شنیدن صدای نوک از جا پریدم. 

 «شکری؟برای پیدا کردن یه خونه حاضری لب»

 

های بلند به سمت در نگاه کردم و او را دیدم که با قدم

 آمد.میبه طرفم 

 

ام بلند بنابراین لبخند زدم و دوباره از روی صندلی

 شدم.
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مستقیم به سمتم آمد و جواب لبخندم را داد. من را با 

یک دستش در آغوش گرفت و سرش را پایین آورد تا 

 هایم بگذارد.ای به روی لببا دهان بسته بوسه

 

 شب#روح_نیمه

 554#پارت_

 

جا اش به اینا از خانهکه آن روز صبح من ربعد از این

رسانده بود تا بتوانم با جوزت صبحانه بخورم، از 

جا رفته بود تا طبق برنامه من و جوزت کمی با هم آن

وقت بگذرانیم. حاال برگشته بود تا ما را برای کاری 

 ببرد که خودش اسمش را گذاشته بود شکاِر خانه.

 

 شاید حدوداً سه ساعت از هم دور بودیم.

 

 شده بودم. دلتنگش
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 «حاضرم عزیز دلم.»جواب دادم: 

 

آن دستش که به دورم بود، فشاری به جانم داد و 

شد تا رهایم کند، ولی متوجه شدم که داشت آماده می

 اش گذاشتم و مانعش شدم.یک دستم را روی سینه

 

 «قبل از رفتن باید بدونی که یه خبرهایی دارم.»گفتم: 

 

 «و اون خبرها چی هستن؟»

 

شتر به همدیگر نزدیک شدیم و من چیزی که فهمیده بی

 بودم را با او در میان گذاشتم.

 

اش به خاطر خبر فری و فینی، سرسی و خوشحالی

لهن و آپولو و مدی اصالً پوشیده نبود و من عاشق 

 همین رفتارش بودم.
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کاری خبری در کنار نوک اصالً از طفره رفتن و پنهان

ی نبود که احساساتشان را نبود. اصالً از آن مردهای

ای بود که او به کنند. کار زیبایی بود. هدیهپنهان می

هر کسی که شانس بودن و دیدن چنین چیزی بود، 

کرد. به همین خاطر هم برای من بسیار ارزانی می

 ارزش داشت.

 

ولی وقتی جریان فری و سوفن این دنیا را برایش 

 تعریف کردم، از خنده منفجر شد.

 

 شبیمه#روح_ن

 555#پارت_

 

ای تبدیل شد، گفت: اش به هرهر خندهوقتی قهقهه

 «طوری مشکل حل شد.خب، این»
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تونم یه جورایی دودوتا چهاتا کنم ولی که میبا این»

 «تونی برام توضیح بدی که بانک اسپرم چیه؟می

 

 نیشخندی زد و توضیحش داد.

 

وقتی توضیحش تمام شد، حاال این من بودم که از 

 نده منفجر شده بودم.خ

 

ای تبدیل شد، به این ی من هم به هرهرخندهوقتی خنده

فکر کردم که آیا نگاه من هم مثل نگاه او که حاال روی 

 من بود، گرم و پر محبت بود، یا نه.

 

 امیدوار بودم که باشد.

 

این دنیا امکانات خیلی زیادی داره. »نتیجه گرفتم: 

 «خیلی...
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که آره. حاال بعد از این»کرد: با نیش باز موافقت 

ها ریم خرید. برای بچهها رو دیدیم، دوباره میخونه

تونیم پنج دقیقه وقت والنتین رو خریم و میهدیه می

 «ها رو برسونه.بگیریم تا هدیه

 

اصالً از « چه فکر محشری.»با صدای آرامی گفتم: 

 که نوک چنین پیشنهادی داشت، تعجب نکرده بودم.این

جز خبرهایی که والنتین به من گفته و من هم برای به 

نوک بازگو کرده بودم، چیز دیگری در مورد والنتین 

 به او نگفتم.

 

 پرسید.که چیزی در موردش میگفتم هم، مگر ایننمی

 

 کردند.خواهرها از این کارها نمی

 

شان و حاال سرانجام من هم خواهر داشتم. باید هوای

 داشتم.را می
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داشتم و ، به خصوص باید هوای والنتین را میو حاال

 کردم.این کار را هم می

*** 

 

 «این کارش خیلی بده.»زیرلب به نوک گفتم: 

 

جا حومه شهره فرانی. این»او هم زیرلب جواب داد: 

خوای. خودت به مأمور امالک گفتی که فضای سبز می

 «تونی فضای سبز پیدا کنی.توی شهر خیلی نمی

 

 شبه#روح_نیم

 556#پارت_

 

نگاهم را از اتاق سرد برداشتم و به جوزت دوختم. این 

ی نمونه. گفتند خانهای بود که به آن میاتاق در خانه

ی نمونه داشتم، هرچند آن برداشتی که من از کلمه
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ای که داخلش بودیم، هماهنگی خانه ای با اینذره

 نداشت.

 

و  سنگینی نگاهم را حس کرد، به سمتم برگشت

 هایش را باال داد.ی لبگوشه

 

کرد دارد به به مأمور امالک که وانمود می

کند، نگاهی انداختم و گفتم: هایمان گوش نمیحرف

قدر از شهر دورتون کردم تا این خوام که اینعذر می»

ملک رو به ما نشون بدین. ولی متأسفانه 

 «خوامش.نمی

 

ب، تا حاال خ»لبخندی زورکی زد و به سمتم آمد. گفت: 

چهارتا ملک دیدیم، شاید بتونین بهم بگین که از چه 

ها خوشتون اومد و از چه چیزش چیز این خونه

طوری بتونم دایره خوشتون نیومد. شاید این

 «جستجومون رو کوچکتر کنم.
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ی نوک بود ولی دوست ای که دوست داشتم، خانهخانه

 ای داشتهنداشتم که خودم و جوزت هم چنین خانه

 باشیم.

 

آن خانه را دوست داشتم چون زیبایی داشتن تمام و 

کمال نوک در کنارم به من احساس امنیت، گرما و 

وقت در زندگی داد. یعنی چیزهایی که هیچآرامش می

اش را دوست داشتم چون نداشتم. بودن در خانه

که ی خودم باشد. با اینتواند خانهدانستم که میمی

هایی بود که تا به کدام از خانهخیلی کوچکتر از هر 

شان شک از همهحال در آن زندگی کرده بودم ولی بی

 به مراتب بهتر بود.

 

توانستم از نوک بخواهم که اجازه بدهد من و ولی نمی

 جوزت با او زندگی کنیم.

 

 شب#روح_نیمه

 557#پارت_
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اش خیلی کوچک بود. چون که خانهاوالً به خاطر این

ماند، آن وقت چیزهایی که دلم ا میاگر جوزت با م

خواست من و نوک در تنهایی با هم تجربه کنیم، می

 شد.غیرممکن می

 

ثانیاً چون به نظرم به دالیل کامالً قابل درکی این کار 

ای بود که نیاز به دعوت از سوی نوک صمیمانه

 داشت.

 

جا دعوت نکرده و او تا حاال جوزت را همراه من به آن

 بود.

 

دانست از چه حال، من فرانکا درکار بودم و میینباا

 آید.چیزی خوشم می

 

 بنابراین گفتم.
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های آجری اولین ملکی که به ما نشون دادین گذرگاه»

طور گاراژ، چون آقای هاثورن وقتی همراه ما و همین

شون به مکانی ی نقلیههستن برای نگهداری وسیله

وزت هم وقتی تر از خیابون نیاز دارن. من و جامن

ی خودمون رو خریداری کردیم، ی نقلیهوسیله

 «طور.همین

 

کرد عجیب صحبت هایی که فکر میزن مثل وقت

 کنم، به من خیره شد.می

 

ی های فرفورژهنرده»اش گرفتم و ادامه دادم: نادیده

ی دوم با درخت بزرگی که دور ایوان و بالکن خانه

اره. دو طبقه ی دلپذیری دروش هست و سایهروبه

کاری های گچداشتنی و گلبودنش و قرنیزهای دوست

ی ی روی سقفش. خلوت و زیبایی حیاط خانهشده

تونم بگم افسوس که نمی»تکانی به دستم دادم. « سوم.

های از چیزی توی این خونه خوشم اومده، به جز چمن
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های بلند که معتقدم ممکنه به خاطر داشتن مزیت

 «ه دست ازش بکشم.ای توی خوندیگه

 

دوست دارم برای »زن با صدای آرامی گفت:  

ای که دوست دارن رو پیدا کنم ولی هام خونهمشتری

 «این احتمالش کمه.

 

 شب#روح_نیمه

 558#پارت_

 

ی آقای هاثورن و در نهایت نزدیک بودنش به خونه»

 «گفتم.که این رو باید اول از همه می

 

دور کمرم انداخت و  با این حرفم نوک یک دستش را

من را کشید و به خودش نزدیک کرد. بنابراین من هم 

 همین کار را کردم.
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 «تونم یه کارهایی بکنم.می»مأمور امالک گفت: 

 

شد تا این امیدوار بودم که بتواند، به او پول داده می

 کار را بکند.

 

نویسم. ایمیل دارین یا یه فهرست می»زن گفت: 

ن همچنان با منشی خانم روسو در دین که مترجیح می

 «ارتباط باشم؟

 

برای من بفرستینشون. این طوری »نوک جواب داد: 

تون رو از فرانکا ره. شمارهکار خیلی سریعتر پیش می

 «زنم.گیرم و آدرس ایمیلم رو بهتون پیامک میمی

 

 «عالیه.»زن جواب داد: 

 

قصد ندارم هولتون »جوزت شروع به صحبت کرد: 

جا تموم شده؟ همچین چیزی، ولی کارمون این کنم یا
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ریم پاساژگردی. و یه آخه نوک گفت بعد از این کار می

تونم از بلوزی هست که به این نتیجه رسیدم که نمی

 «ذهنم دورش کنم. امیدوارم هنوز داشته باشنش.

 

اش را کمی نوک به مأمور امالک نگاه کرد، بعد چانه

موم شده. ممنونم که کارمون ت»باال گرفت و گفت: 

ها رو برامون وقت گذاشتین و وقتی که فهرست ملک

 «گیریم.بفرستین با هم تماس می

 

 «باعث افتخاره. امیدوارم دوباره به زودی ببینمتون.»

 

جوزت و من هم بدرود گفتیم و نوک ما را به بیرون از 

 خانه راهنمایی کرد.

 

، دلجون»سوار ماشینش شده بودیم که نوک گفت: 

مجبور نیستی توی مرکز شهر زندگی کنی. دلت 

خواد اطرافت سرسبزی داشته باشی، مطمئنم که می
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ی کمی از شهر های با این شرایط و فاصلهها ملکاون

 «داشته باشن.

 

 شب#روح_نیمه

 559#پارت_

 

 «بله، ولی تو توی شهری.»جوابم این بود: 

 

بله، ولی قرار نیست با »به شوخی جواب داد: 

سواری کنم رتمه بیام پیشت یا یه نصفه روز اسبسو

 «ش یه ساعت راهه.تا بهت برسم. همه

 

ی جلوی ماشین برداشتم و ی پنجرهنگاهم را از منظره

به نوک نگاه کردم و این بار با قطعیت بیشتری جواب 

 «بله، ولی تو توی شهر هستی.»دادم. 
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کرد. نگاهی به من انداخت و بعد دوباره به جاده نگاه 

دیدم، باز هم دیدم که رخش را میولی با اینکه فقط نیم

صورتش حالت مالیم و گرمی پیدا کرد و گفت: 

 «فهمیدم.»

 

هوشمندانه سری تکان دادم و به پشت سرم نگاه 

کردن تا به جوزت لبخند بزنم. او هم جواب لبخندم را 

 داد و بعد دوباره به جاده نگاه کردم.

*** 

 

بسیار زیبایی بودم که به رگالی  غرق بررسی پیراهن

در یک فروشگاه آویزان بود. شنیدم که نوک صدایی 

 از خودش در آورد.

 

حال و حوصله نگاهش کردم و دیدم که مثل قبل بی

اش سر رفته دانستم آن قدر حوصلهنیست. چون می

داد. به خاطر بود که داشت عقلش را از دست می

ها و بلوز جوزت را چهکه ما فقط چندتا هدیه برای باین
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که قرار بود خرید نخریده بودیم، بلکه با وجود این

کوتاهی داشته باشیم، باز هم حواسمان پرت اجناس 

 دیگر شده بود.

 

رسید، برگشتم و مسیر حاال او هشیار به نظر می

 نگاهش را دنبال کردم.

 

مان های بلند به سمتجوزت بودکه داشت با قدم

داد و خیلی ش را تکان میآمد. تلفن همراهمی

 رسید.خوشحال به نظر می

 

 شب#روح_نیمه

 560#پارت_

 

نتوانستم جلوی خودم را بگیرم، رفتارش باعث شد 

 لبخند بزنم.
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جوزت دوست داشتنی من خیلی از پاساژگردی لذت 

 برد.می

 

فردا یه »ایستاد، تابی به خودش داد و جیغ کشید: 

 «قرار شام دارم!

 

 لبخندم خشکید.

 

 «بخشید؟می»پرسیدم: 

 

 «یه بار دیگه بگو؟»نوک پرسید: 

 

روی نوک پاهایش تاب خورد، دوباره « گالور.»گفت: 

برگشت و بعد دوباره تاب خورد. نیشش را مثل 

همون مرده که توی »ها باز کرد و ادامه داد: مشنگ

دونی، همون مارویی خیابون بوربون دیدیمش. می
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مارویی نبود و لبخندی  جذاب و هیکلی و قدبلندی که

 «داشتنی داشت.دوست

 

 شناختم.اصالً چنین مردی را نمی

 

 «شناسم.نه نمی»گفتم: 

 

همون مرده که جو نزدیک به دو »نوک توضیح داد: 

 «گه جون دل.ساعت باهاش صحبت کرد رو می

 

به سمتش برگشتم، یک چیزهایی یادم آمد و بعد 

رد، به دوباره وقتی جوزت شروع به حرف زدن ک

 طرفش برگشتم.

 

ش رو بهم داده بود. پیامک زدم. اون هم شماره»

جواب پیامکم رو داد.  یه عالم به هم پیامک زدیم. 

جا خیلی آدم مهربونیه. داشتم به شلوارهای جین اون
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دستش را به سمت پشت سرش تکان « کردم...نگاه می

داد ولی به آن سمت برنگشت. هنوز هم نیشش برای 

خوام که زنگ زد و پرسید که می»ک باز بود. من و نو

« فردا شب باهاش برای شام برم بیرون. منم گفتم بله!

به نظرتون »ی آخر را تقریباً با جیغ گفته بود. کلمه

ی سرنوشت نیست؟ ساعت هفت میاد جلوی خونه

 «والنتین دنبالم.

 

 شب#روح_نیمه

 561#پارت_

 

 «کنه.نمیاصالً هم همچین کاری »به تندی گفتم: 

 

 جوزت پلک زد و لبخندش وا رفت.

 

 تر شد.حس کردم نوک به من نزدیک
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 «بخشید؟می»جوزت زمزمه کرد: 

 

اون طور که فهمیدم قراره بیاد جلوی در »پرسیدم: 

ی والنتین، تو رو سوار یه ماشین بکنه و برای خونه

 «شام ببره، درسته؟

 

رد: کرد، زمزمه کجوزت که هنوز هم آرام صحبت می

 «بله.»

 

 «قبول نیست.چنین چیزی قابل»گفتم: 

 

 هایش وا رفتند.جوزت دوباره پلک زد و شانه

 

 «فرانی...»نوک شروع کرد: 

 

قبول این قابل»سرم را به تندی به سمتش برگرداندم. 

 «نیست.
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طوری سرگرم مغازله با من تو مست بودی و همین»

ت از بودی، بنابراین فکر کنم متوجه نشدی که جوز

اون پسره خوشش اومده و اون پسره هم بدجور 

 «جوزت رو دوست داره.

 

برام اهمیت »به جوزت نگاه کردم و جواب دادم: 

 «دم این اتفاق بیفته.نداره، اجازه نمی

 

« فرانکا.»هایی به هم فشرده گفت: نوک با دندان

 صورت جوزت هم کامالً وا رفت.

 

 دوباره به نوک نگاه کردم.

 

جوزت حتی وقتی که یه خدمتکار بود »گفتم: به تندی 

هم یه خدمتکار معمولی نبود که کسی مراقبش نباشه. 

داره که بهش اون یه زن جوان با آبروی خانواده
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کنه دن. بنابراین اون مرد طوری رفتار میاهمیت می

ی جوزت باشه. که یعنی باید رفتار که شایسته

یعنی اون فردا ای داشته باشه. به عبارت دیگه شایسته

ی والنتین و با ما شام و ساعت هفت میاد خونه

فهمم که اون چه خوره. توی این مدت مینوشیدنی می

پرسم تا از شخصیتش ست. ازش سوالهایی میکاره

مطمئن بشم. رفتارش نسبت به جوزت رو زیر نظر 

گیرم. بعد اون وقت شاید اجازه دادم در آینده با هم می

ها مال بعد از اینه که ی اینبرن. همهسر یه قرار شام 

گذرونیم با رفتارش نسبت به توی زمانی که با هم می

جوزت ثابت کنه که یه مرد با شخصیته و نظر 

 «مون رو جلب کنه.مثبت

 

 شب#روح_نیمه

 562#پارت_

 

 نوک به من خیره شد.
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 به جوزت نگاه کردم.

 

 دوباره بهش زنگ بزن و این رو بهش»دستور دادم: 

 «بگو.

 

 جوزت به من خیره شد.

 

عزیز دلم. توی این دنیا روابط »نوک به من گفت: 

 «ره.طوری پیش نمیاین

 

برام مهم »نگاهم را دوباره به سمتش برگرداندم. 

 «نیست.

 

ای، از اون بدتر، کنه تو دیوونهاون یارو فکر می»

ست و دوتا پا داره دوتا هم کنه جوزت دیوونهفکر می

 «ذاره.ه و پا به فرار میکنغرض می
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اصالً چرا باید این کار »ابروهایم در هم گره خوردند. 

 «رو بکنه؟

 

که این قضیه توی این فرانی، به خاطر این»جواب داد: 

طوری نیست. یه پسر اگه از یه دختر خوشش دنیا این

گیره، زنه، باهاش تماس میبیاد، بهش پیامک می

بردش برای شام میخواد که برن بیرون و ازش می

بیرون تا همدیگه رو بهتر بشناسن. اگه از هم 

کنن. اون ها ادامه پیدا میخوششون اومد، این اتفاق

نگاهش به سمت « رن.ی بعدی میوقت به مرحله

االن »جوزت پرکشید و بعد دوباره به من نگاه کرد. 

 «کنیم.دیگه در مورد او مرحله صحبت نمی

 

 دم.به این اطالعات فکر کر

 

خب. پس باهاش »بعد به سمت جوزت برگشتم و گفتم: 

تماس بگیر و بهش خبر بده که من و نوک هم برای 

 «شام میایم.
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 دهان جوزت باز ماند.

 

اسمم به همراه خنده از دهان نوک بیرون « فرانی...»

 جسته بود.

 

 دار نبود.با اخم نگاهش کردم، اصالً به نظرم خنده

 

 «چیه؟»فشرده، پرسیدم: هایی به هم با دندان

 

 شب#روح_نیمه

 563#پارت_

 

تونی خودت اگه پسره ما رو دعوت نکرده باشه، نمی»

رو برای یه قرار چهار نفره دعوت کنی. مخصوصاً 

 «سر اولین قرار.
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چرا »رفت، گفتم: با صدایی که داشت باال می

 «تونم؟نمی

 

خب »اش گرفته بود. سری تکان داد، واقعاً خنده

 «تونی.نمی

 

 «پس کی قراره ازش مراقبت کنه؟»طلبکار پرسیدم: 

 

ی نوک از بین نرفت، بلکه صورتش حالتی مالیم خنده

 تر پیدا کرد.و مهربان

 

زنه و شیم که جوزت بهمون پیامک میمطمئن می»

ره و پسره گه که کجاست، اوضاع چطور پیش میمی

ه تو ک»به جوزت نگاه کرد. « گردونش خونه.کی برمی

 «مشکلی نداری؟
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 «ابداً!»جوزت با ذوق گفت: 

 

 نوک به من نگاه کرد.« من مشکل دارم.»گفتم: 

 

 «پسره که از تو نخواسته باهاش بیرون بری.»گفت 

 

با اخم نگاهش کردم و در نهایت تصمیمم را گرفتم. 

ریم و خب، پس ما هم به همون رستوران میخیلی»

ی اگه اتفاق طورشینیم. اینپشت یه میز دیگه می

ی ناجوری بیفته همون نزدیکی هستیم و به اندازه

کافی هم نزدیکیم تا بررسیش کنم و ببینم چیز 

ناخوشایندی توی رفتارش نیست و اگه جوزت هم بهم 

 «نیاز پیدا کنه، نزدیک هستیم.

 

نوک زد زیر خنده، نزدیکم شد و بازویش را به دورم 

 انداخت.
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باشه »ی آرامی گفت: سرش را پایین آورد و با صدا

ی کوچیکت خودش مامان خرسه، قراره بذاری توله

برای ماجراجویی بره. من پسره رو دیدم و کمی هم 

باهاش صحبت کردم. به نظرم آدم خوبی اومد. اگه 

گرفتم، حاال نبود، اگه کوچکترین حس بدی ازش می

هرچی، خودم کسی بودم که سنگ جلوی پاش 

که از رفتارش دستم اومد، انداختم. ولی با چیزی می

ازش خوشم اومد. جو هم ازش خوشش اومده. پس 

 «باید خودت رو عقب بکشی.

 

 شب#روح_نیمه

 564#پارت_

 

 خواست خودم را عقب بکشم.دلم نمی

 

 های نوک خیره شدم.توی چشم
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سرم را به سمت جوزت برگرداندم و امید و هیجان را 

 های براقش دیدم.در چشم

 

 لعنتی!

 

بهش بگو تا ساعت ده باید برسوندت »کردم: امر 

 «خونه.

 

 نوک از خنده منفجر شد.

 

 صورت جوزت هم با لبخندی چین افتاد.

 

ام قرار داشت، صورت را نوک با مشتش که زیر چانه

طوری به سمت خودش برگرداند و باال گرفت، این

 هایم بکارد.ای روی لبتوانست بوسه

 

 به جوزت نگاه کرد. اش به پایان رسید،وقتی بوسه
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شب کنم که بذاره تا نیمهباهاش صحبت می»گفت: 

 «بیرون باشی.

 

 خب!

 

رسید، بلکه نوک با صدایی که دیگر شاد به نظر نمی

حاال بهت دوتا کار دیگه یاد »عاجز بود ادامه داد: 

دن. اون هم این ها توی این دنیا انجام میدم که خانممی

ی اولین بار با یه مرد قرار حقیقته که وقتی یه زن برا

ذاره، از این بهانه برای خریدن یه دست لباس جدید می

کنه. شما دوتا خیلی بیشتر از مصرف یه استفاده می

کنم های جدید خریدین. ولی فکر نمیتون لباسماه

کدومشون توی این مرحله برای قرار شام با گالور هیچ

 «مناسب باشه.

 

وک. وقتی داشتم جواب گی ندرست می»جوزت گفت: 

ها رو توی ذهنم مرور دادم، همة اون لباسبله می
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کردم. فرانی، باید یه لباسی پیدا کنیم که اون از دیدنش 

 «توی تن من خوشش بیاد.

 

 زد.خدایان، حاال جوزت هم من را فرانی صدا می

 

 آه کشیدم.

 

 ولی کامالً حق داشت.

 

برای این کار  هایی که خریده بودیم،کدام از لباسهیچ

 مناسب نبود.

 

 درنتیجه االن وقت دست به کار شدن بود.

*** 

 

 شب#روح_نیمه
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 565#پارت_

 

 «عقلت رو از دست دادی؟»

 

که جوزت به من و نوک اصرار مدتی بعد، بعد از این

ی والنتین کرد که شبی را با هم تنها بگذرانیم، از خانه

کاناپه  ی نوک برگشتیم. حاال رویرفتیم و به خانه

روی من اسیتاده نشسته و به او زل زده بودم که روبه

و لیوانی شراب و یک بطری آبجو در دست نگه داشته 

بود. لیوان شراب مال من بود که بعد از گفتن حرفی که 

االن زده بودم، در دادنش به من تعلل کرده بود. آبجو 

 هم مال خودش بود.

 

 «نخیر، سرجاشه.»جواب دادم: 

 

که هنوز چند قدم دورتر از من ایستاده بود و درحالی

نه همچین »کرد، گفت: شرابم را به من تعارف نمی

کنی. از اون گذشته، من هم همچین کاری کاری نمی
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کنم، ولی تو قطعاً قرار نیست این کار رو بکنی و نمی

گم که منظورم رو کامل روشن کرده باشم، میبرای این

 «کار رو بکنیم. که ما قرار نیست ابداً این

 

شه شرابم رو بگیرم می»با صدای آرامی پرسیدم: 

 «عزیزدلم؟

 

طوری به دستش نگاه کرد که انگار فراموش کرده 

بود لیوان شرابم توی دستش بود. آخرین قدم را 

 برداشت و لیوان شرابم را به سمتم گرفت.

 

 ای از آن خوردم.گرفتمش و بالفاصله جرعه

 

چپ نگاهم کرد هم نزده بود، چپاو که به آبجویش لب 

 «بگو که شنیدی چی گفتم، فرانی.»و گفت: 
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بیا پیشم »ای دعوتش کردم: با لحن متقاعدکننده

 «بشین.

 

خوام آشپزی کنم، ولی تا نخیر. می»سر تکان داد. 

مون حل شده این کار مطمئن نشدم که این قضیه بین

 «کنم.رو نمی

 

 شب#روح_نیمه

 566#پارت_

 

نوک، عزیزترینم. هیچ مشکلی »اطمینان دادم: به او 

ها توی کار تمرین ی سالبه این کار ندارم. به اندازه

تونم تصور کنم که این مهارتم توی این دنیا دارم و نمی

چیز رو بررسی کردم و خوره. حسابی همهبه درد نمی

 «ریزی کردم.دقیقاً برنامه
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وریه طخب، قضیه این»نوک با اوقات تلخی گفت: 

ری. نه هر وکیلی بلکه دل. تو به دفتر یه وکیل میجون

ست. شدهوکیلی که به عنوان یه وحشی کوفتی شناخته

پرتی کوفتی به وجود که یه حواساون هم به امید این

بیاری تا من بتونم دنبالت بیام و مخفیانه برم توی 

ی کاریش اتاقش. کامپیوترش رو هک کنم تا به برنامه

اشی و یه قرار کاری بین اون و سرسی دسترسی ب

جور کنی. خودت هم یه پای جرمی هستی که قراره 

مرتکب بشم. اون وحشی کوفتی اگه یک کدوم ما رو 

ش رو به خاطر جرمی شور بردهگیر بندازه عقل مرده

ده. نباید یه وکیل مدافع که مرتکب شدیم از دست می

زنم یرو عصبانی کنی فرانی. اون هم کسی که حدس م

خیلی وکیل خوبی هم هست. مخصوصاً نباید وکیلی رو 

شه رو عصبانی که به عنوان یه وحشی شناخته می

 «کنی.

 

نگاه کردن به... اوم... خاطرات کامپیوتر یه »پرسیدم: 

 «نفر دیگه جرمه؟
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اجازه وارد جایی بشی، حتی اگه برای جرمه که بی»

جازه به ورود به در آسیبی نزده باشی. اینکه بدون ا

کامپیوتر شخصی یا کاری یه نفر دیگه دسترسی پیدا 

 «کنی هم جرمه.

 

شماری فکر کردم که برای خواندن و به دفعات بی

یا خاطرات دیگر کسی  دنبال کردن خاطرات عاشقانه

دیگر مخفیانه وارد دفتر آن فرد شده بودم و با فکر 

 جرم بودن این کارم به لرزه افتادم.

 

 شب#روح_نیمه

 567پارت_#

 

های بلندش به گشت و با قدمطور که برمینوک همان

یه راه دیگه پیدا »رفت، امر کرد: سمت آشپزخانه می

 «کن.
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رفتم، از روی کاناپه بلند شدم و حینی که به دنبالش می

دونم اگه ندونم قراره کجا باشه، نمی»توضیح دادم: 

 چطوری باید این کار رو بکنم. توی گوی کریستالیم

بینم که دارن توی کامپیوترهاشون یه همیشه می

تونم یه نگاهی بهش کنن. میچیزهایی رو تایپ می

کنم مطمئن نیستم دارم چی بندازم ولی وقتی نگاه می

بینم. و بیشتر اوقات وقتی که یه دید از می

ی چیزی از برنامهکنم، هیچکامپیوترشون پیدا می

نظر گرفتمش پی بینم. چون کسی که زیرکاریشون نمی

 یه چیز دیگه رفته.

 

در یخچالش را باز کرد، سرش را توی آن برد و از 

این دیگه به من ربطی نداره »جا جواب داد: همان

 «عزیزم. کار توئه. یه راه دیگه پیدا کن.

 

جلوی پیشخوانی که نوک گفته بود به آن جزیره 

های گویند، ایستادم و باسنم را روی یکی از صندلیمی

خب، با »ایه بلند جذابش گذاشتم. متفکرانه گفتم: پ

توجه به اطالعاتی که من از این شرکت امداد 
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کنه پیدا کردم، اگه خودرویی که سرسی توش کار می

ی دکس لهن از کار ی نقلیهبتونم کاری کنم که وسیله

 «کنه.بیفته، اون وقت به خدماتشون نیاز پیدا می

 

چال را شنیدم که بسته صدای کوبیده شدن و تقة در یخ

حاال هم در »کنان گفت: شد و سپس نوک زمزمه

بهترین حالت قصد خرابکاری و در بدتری حالت قصد 

 «تخریب اموال دیگری رو داره.

 

 هایم را برایش ریز کردم.چشم

 

های مداخله کردن توی تمام گونه»به او تشر رفتم: 

 «دنیای شما جرمه؟

 

حاال آن سمت « اوه آره.»در جواب با لحن تندی گفت: 

 روی من ایستاده بود.جزیره و روبه
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 شب#روح_نیمه

 568#پارت_

 

خردکنه. من فقط دلم این دیگه خیلی اعصاب»گفتم: 

خواد دوتا عاشق رو به هم برسونم. چطور ممکنه می

 خردکن بود.واقعاً هم اعصاب« چنین چیزی جرم باشه؟

 

بزاری اوضاع دم گم فرانی، پیشنهاد میباز هم می»

طوری که هست بمونه. اگه سرنوشت همدیگه همین

افته. فقط بزار اتفاق باشن، این اتفاق خود به خود می

بیفته و سعی کن اگه از پیراهن ساقدوشی که برات 

 «کنه متنفر هم بودی، خودت رو کنترل کنی.انتخاب می

 

 مان منحرف کرد.این حرفش من را از بحث

 

 «پیراهن ساقدوش؟»
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خواد تو قراره اون رو بشناسیف اون هم می»

بشناسدت. حقیقتش دیروز بهم پیام داد و پیشنهاد کرد 

که همه با هم برای شام بریم بیرون، که شامل والنتین 

شه. باید این کار رو بکنیم. این کار رو و جوزت هم می

کنه و عاشقت کنیم و اون باهات آشنایی پیدا میمی

شی. ست پس تو هم عاشقش میدهالعاشه. اون فوقمی

وقتی عاشق این یارو شد و خواستن ازدواج کنن، 

خواد و به نظرم وقتی زمانش برسه یکی ساقدوش می

 «هاش قراره تو باشی.از ساقدوش

 

 «ساقدوش چیه؟»

 

های اش را باال انداخت. با آن سرشانهخیلی کوتاه شانه

درشت و پهنش این حرکتش حرکت قوی و توی 

 بود.چشمی 

 

که ازدواج پوشی و قبل از اینیه پیراهن قشنگ می»

ها قدم کنه جلوتر از اون توی راهروی بین نیمکت
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تا دونم این جایگاه سهداری. تا جایی که من میبرمی

وظیفه داره. اول، عروس رو شب قبل عروسی از 

مستی بکشن، منظورم مرگ نیست، غش کردنه. دوم 

رن و من االن دارم از براش مهمونی قبل عروسی بگی

زیر حسابی کنم، چند دست لباسدید یه مرد صحبت می

های گیرش میاد، نه از اون همزن و کاسه بشقاب

که وقتی داماد حلقه به انگشتش آشپزخونه. و سوم این

 «دارن.گلش رو براش نگهندازه، دستهمی

 

 شب#روح_نیمه

 569#پارت_

 

 چه باحال.

 

 «گیره؟می زن هم یه حلقه»پرسیدم: 
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نه زن دوتا حلقه »سرش را تکان داد ولی گفت: 

ی نامزدی که معموالً الماس داره ولی گیره. یه حلقهمی

ای هم باشه، به این بستگی داره تونه هر چیز دیگهمی

 «ی عروسی.که خود عروس چی بخواد و یه حلقه

 

های دنیاهای ما وجود یک چیزی در مورد تفاوت

های عروسی بود که خیلی داشت، آن هم هدیه

که ها و اینشان داشتم. اهمیت نمادهای این هدیهدوست

 گیرد.ی الماس میخانم حلقه

 

« بینم که از این فکر خوشت اومد.می»نوک گفت: 

ها برداشتم و روی او دست از فکر کردن به الماس

تمرکز کردم. دیدم که حاال دیگر عصبانی به نظر 

 ز بود.رسید بلکه نیشش بانمی

 

باشه  ای که شامل الماساز هر ایده»جواب دادم: 

 «خوشم میاد.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

« طوره.بندم که همینشرط می»زیرلب گفت: 

هایش از خنده چین افتاده بودند. بعد گفت: چشم

ها هستن: استیک. همبرگر یا هات اینانتخاب»

زمینی هم دارم که هر طوری که دلت اسپاگتی. سیب

ی نون سیر یجات. به اضافهپزمش و سبزبخواد می

 «زده و ساالد. فقط بگو کدومش رو بپزم.یخ

 

 «خورم عشق من.هرچی که بپزی، می»

 

 «جواب خوبی بود.»به سمت یخچال برگشت و گفت: 

 

شروع کرد و مواد غذایی را از توی یخچال بیرون 

کشید و جلوی من، روی جزیره انبار کرد. به او 

حلی برای این کار یه راه باز هم باید»یادآوری کردم: 

کنده بگم، سری و لهن رو به پیدا کنیم. رک و پوست

 «سپریم.دست تقدیر و سرنوشت نمی

 

 شب#روح_نیمه
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 570#پارت_

 

رسیم، ای نمیانگار به هیچ نتیجه»جواب داد: 

 «عسلی. خب، این کار توئه نه من.لب

 

متأسفانه به کمکت نیاز دارم عزیزم. هنوز بلد »گفتم: 

نیستم رانندگی کنم و متأسفانه هنوز کار با کامپیوتر 

رو یاد نگرفتم. مطمئنم که اول کار قطعاً بهت نیاز پیدا 

 «کنم و شاید هم تا آخرش بهت نیاز داشته باشم.می

 

 «فرانی، من قرار نیست همدستت باشم.»

 

 «همدست؟»

 

ای که حین ارتکاب جرم برای فرار منتظر راننده»

 «مونه.می
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 یان!خدا

 

انگار »کردم صبور باشم، گفتم: که سعی میدرحالی

 «اصالً قرار نیست بهم کمک کنی عشق من.

 

 «باالخره منظورم رو متوجه شدی عزیز دلم.»

 

که نوک دوباره سکوت را بشکند، مدتی پیش از این

 طوالنی از پشت جزیره به هم دیگر چشم دوختیم.

 

االدمون تونی کمک کنی و برای سکنی میفکر می»

 «گوجه خرد کنی؟

 

 مبهوت شده بودم.

 

 «چندشن.»با تغییُر گفتم: 
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 «خوریشون.می»جواب داد: 

 

زنم. حلزون خورمشون، ولی بهشون دست نمیمی»

 «زنم.ها هم دست نمیخورم، ولی به اونهم می

 

با این حرفم نوک از خنده منفجر شد، جزیره را دور 

ش گرفت، عقب داد زد و آمد پیشم. سرم را بین دستان

 خیس و طوالنی نثارم کرد.ای خیلی عمیق، و بوسه

 

کورا، »هایم نگاه کرد. سرش را بلند کرد و به چشم

منظورم همونیه که مرده. خیلی روی اعصابم بود. هر 

گذروندم و هر چیزی که ای که باهاش وقت میدقیقه

فهمیدم اصالً خوب نبود. اما همیشه به در موردش می

روزی که بهش برخورد کردم، خدا رو شکر خاطر 

کنم. چون این اتفاق باعث شد که تو االن اینجا می

گفتن که قراره عاشق یه جیگر بشینی. اگه قبالً بهم می

زاده بشم که حتی یه گوجه هم خرد بداخالق اصیل
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گفتم عقلشون رو از دست دادن. ولی تو کنه، مینمی

بودنت خدا رو  االن اینجایی و من بدجور به خاطر

 «کنم.شکر می

 

 شب#روح_نیمه

 571#پارت_

 

که زد. زانوهایم حتی با اینقلبم داشت محکم می

ترسیدم که لرزیدند و مینشسته بودم، داشتند می

ناگهان بزنم زیر گریه یا از روی صندلی بیفتم و غش 

 کنم.

 

توانستم این دو کار آخر را انجام بدهم. برای قطعاً نمی

ردن احساسی که باعث شده بود در من به پنهان ک

که چیزی که بعد از این»وجود بیاید، با حرص گفتم: 

خوام رو ازم دریغ کردی، دیگه این همه خیلی می

 «جذاب بازی در نیار.
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دستانش سر خوردند و روی دو سمت گردنم قرار 

تونی توی چالش جفت کردن عزیزم، تو نمی»گرفتند. 

پیروز بشی و بعد هم مدال سرسی و لهن این دنیا 

 «ریزی رو بندازی گردنت.گری و برنامهقهرمان حیله

 

 «کنم.من همچین کاری نمی»صاف نشستم. 

 

 «پس وقت خالقیته.»من را به چالش کشید: 

 

کنی که بتونم این فکر نمی»ای به او رفتم. غرهچشم

 «کار رو بکنم؟

 

ی. اصالً تونی رانندگی کنکنم اینه که نمیفکری که می»

دونی چطوری این کار رو انجام بدی. اگه مرتکب نمی

ت رو دادم و از که جریمهیه جرمی بشی، بعد از این

کنم. کار ت میزندان آزادت کردم، البته که حسابی تنبیه

کردن با کامپیوتر رو بلد نیستی و حتی اگه بلد باشی 

امکان نداره در عرض چند ساعت مهارت  هم اصالً 
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ن رو یاد بگیری. بلدی با تلفن همراه کار کنی هک کرد

ولی هنوزم برای این کار باید حسابی تمرکز کنی و لب 

کنم به زودی پایینت رو گاز بگیری. بنابراین فکر نمی

بتونی توی اینترنتی چیزی رو جستجو کنی. در نهایت 

که والنتین به هر دلیلی که داره دیگه باهات این

که تو تنها موندی. با این کنه و حاالهمکاری نمی

بسته و با یه دست بسته احتماالً بتونی این کار رو چشم

توی دنیای خودت انجام بدی، ولی توی این دنیا ظاهراً 

چیز به شکل طبیعیش باید تسلیم بشی و بذاری همه

 «پیش بره.

 

 شب#روح_نیمه

 572#پارت_

 

 «شم.تسلیم نمی»جواب دادم: 

 

 «جالبی داشته باشیم. پس قراره اوضاع»گفت: 
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کنم، لبم و وقتی هم دارم با تلفنم کار می»ادامه دادم: 

 «گیرم.رو گاز نمی

 

 واقعاً که، چقدر ناشیانه!

 

وقتی رسیدیم خونه، به »در جواب خیلی قاطع گفت: 

جوزت پیامک زدی و گفتی که به سالمت رسیدیم و 

مطمئن شدی که اون هم حالش خوبه، تمام دت هم 

 «گرفتی.لبت رو گاز میداشتی 

 

 گفت.متأسفانه درست می

 

برای همین گلویم را پرصدا صاف کردم و در سکوت 

 با خودم عهد بستم که دیگر این کار را نکنم.

 

 نوک نیشخند زد.
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 غره رفتم برگشتم.دوباره سر چشم

 

 نیشخندش به لبخندی پت و پهن تبدیل شد.

 

او اطالع  لبخندی کامالً متفاوت تحویلش دادم و به

طوری عصبانی و دونی عزیزم، وقتی اینمی»دادم: 

ی صمیمیت و ناراحت هستم، اصالً حال و حوصله

 «نزدیکی ندارم.

 

 ای برای جواب دادم معطل نکرد.او هم لحظه

 

دل که اگه سعی کنی به عنوان دونی جونخودت می»

ت رو بهت ندادم، من رو از که خواستهتنبیه برای این

که اون دهان یغ کنی، اون وقت بعد از اینبدنت در

کنم که خوشگلت رو هم مال خودم کردم، کاری می

 «برای ارضاع شدن بهم التماس کنی.
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 آزاردهنده.

 

 شور برده.و مرده

 

 لعنتی!

 

غره ام را جمع کردم و دوباره به او چشملبخند مکارانه

 رفتم.

 

 «دونی.تو خوبی، خودت هم این رو می»نجوا کرد: 

ولی حتی یه لحظه هم فکر »نگاهش به دهانم افتاد. 

دونم چیزی که گفتم رو همین االن نکن که نمی

 «خوای.می

 

 شب#روح_نیمه

 573#پارت_
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هایمان لذت برده بودیم بازیتا به حال خیلی از عشق

 ولی تا به حال آن قسمتش را نچشیده بودم.

 

هم  ممکن بود پیش از این رفتارش بخواهم آن کار را

 بکنم.

 

خواست این و بدجور هم حق داشت، االن بیشتر دلم می

 کار را بکنم.

 

حرفی که زده بود را نه انکار کردم و نه تأیید. بیشتر 

شد دانستم انکارش ظاهراً باعث میکه میخاطر اینبه

بیشتر خالفش ثابت شود و این خیلی آزاردهنده بود. 

م به همان اندازه کرد که این هتأیید هم او را پررو می

 آزاردهنده بود.

 

 کدام را انجام ندادم.پس هیچ
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خوبه که »هایم نگاه کرد، گفتم: وقتی دوباره توی چشم

 «جنگی.فهمیدم منصفانه نمی

 

انگار تو خودت اصالً قصد منصفانه »جواب داد: 

 «جنگیدن رو داشتی.

 

 «البته که نداشتم.»با آرامش گفتم: 

 

 «این فرانی منه.» لبخندش دوباره برگشت.

 

 «طوره.دقیقاً همین»از خودراضی گفتم: 

 

و وخوی او از جسارت آور، خلقدر یک تغییر سرگیجه

پررویی به مهربانی و لطافت تغییر کرد و با مالیمت 

 «طوره.آره دقیقاً همین»جواب داد: 
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بعد هم سرش را کج کرد و دهانم را بوسید. این بار 

 عمیق و خیلی شیرین.اش کوتاه بود، نه بوسه

 

باید به دخترم غذا »وقتی عقب رفت، زمزمه کرد: 

 «بدم.

 

 نفس عمیقی کشیدم و سر تکان دادم.

 

داشت، اجازه داد که هر دو دستش را برمیدرحالی

یکی از دستانش با تعلل روی فکم کشیده شود. حینی 

که جلوی گرفت، برای اینهم که از من فاصله می

هایش را بگیرم، واکنشم به نوازشطور جوابم و همین

 جرعة بزرگی از شرابم خوردم.

 

 شب#روح_نیمه

 574#پارت_
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گفتن که قراره عاشق یه جیگر اگه قبالً بهم می

زاده بشم که حتی یه گوجه هم خرد بداخالق اصیل

گفتم عقلشون رو از دست دادن. ولی تو کنه، مینمی

خدا رو االن اینجایی و من بدجور به خاطر بودنت 

 کنم.شکر می

 

 خب.خیلی

 

 باشه.

 

پس برای جفت و جور کردن لهن و سرسی کمکم 

 کرد.نمی

 

و بله، والنتین دیگر در این کار با من همدستی 

اش مرهم کرد، چون داشت روی دل شکستهنمی

 گذاشت.می
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این هم حقیقت داشت که توی دنیای جدید بودم و از 

ی کم این دنیا را گذشت. خیلآمدنم فقط پنج روز می

شناختم و همین یک ذره شناختی که داشتم هم می

خورد. ظاهراً باید ای نمینصفش به درد هیچ نقشه

 مدار نبود.شدم که تا این حد قانونعاشق کسی می

 

 ولی نوکتورنو هاثورن عاشقم شده بود.

 

 عاشقم شده بود.

 

توانم هر کاری بنابراین به این نتیجه رسیدم که می

 م.بکن

 

توانم از پس این کار هم به این نتیجه رسیدم که می

 بربیایم.

*** 
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 «فرانی.»

 

 نوک یک اشتباهی مرتکب شده بود.

 

هایمان که خیلی هم در این کار بازیدر تمام عشق

مهارت داشت، هنوز اجازه نداده بود که من هم 

 های را کامل نشان بدهم.مهارت

 

ه او رسید، دقیقاً و در نتیجه وقتی سرانجام دهانم ب

 کردم.هایم استفاده میداشتم از همان مهارت

 

نیاز نیست بگویم که این کار را خیلی خوب انجام 

دادم، بعالوه نیاز نیست بگویم که نوک عمالً با این می

ای توانست نقشهمهارتم به فنا رفته و دیگر حتی نمی

 که داشت را عملی کند.

 

 شب#روح_نیمه
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 575#پارت_

 

کرد، که صدایش پیام او را به وضوح منتقل میینباا

بردم. کردم، بسیار لذت میولی من از کاری که می

های این بخش از ها و رگوزن، سفتی، برجستگی

اش کردند. هر خرخر و نالهبدنش زبانم را وسوسه می

تر حرکت کنم. کرد که سریعتر و عمیقترغیبم می

 خودش حس کنم.توانستم تالشش را برای کنترل می

 

جایی که بین نگاهم را از آن« عزیزم...»نجوا کرد: 

هایش پاهای درشتش دراز کشیده بودم، به سمت چشم

برگرداندم و زانوهایش را باال بردم. با دیدن لذت توی 

ام حس کردم. حتی تنهصورتش، رطوبت را در پایین

وقتی ادامه دادم و او دست انداخت و یک سمت سرم 

ای هم همین حس را داشتم. با صدای گرفتهرا گرفت 

که مشخص بود توان گفتن چیز دیگری را ندارد، 

 «دم.بهت هشدار می»گفت: 
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هایم خمار شد، یا حتی خمارتر شد. به حس کردم چشم

هشدارش توجه نکردم، در عوض سرعت حرکتم را 

 بیشتر کردم.

 

 و آن اتفاق افتاد.« درسته.»به زور گفت: 

 

خودش را از دهانم خارج کند، خم شد،  کهبدون این

سرم را با دستش نگه داشت و من را طوری قرار داد 

 که روی چهار دست و پا ایستاده بودم.

 

 بخشی به او نداشتم.بعدش دیگر هیچ کنترلی روی لذت

 

 کرد.بلکه او بود که داشت کار خودش را می

 

 بله.

 

 نوک.
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 چیره شده بود.

 

 و این محشر بود.

 

ای سر دادم، حس کردم بخش ایم را بستم و نالههچشم

 هایم به لرزه افتادند.داخلی ران

 

 شب#روح_نیمه

 576#پارت_

 

یک دستش همچنان به « لعنتی، اه، لعنتی.»غرید: 

موهایم چنگ انداخته بود و دست دیگرش سرم را نگه 

 «بگیرش فرانی.»داشته بود تا من را ثابت نگه دارد. 

 

فتمش. آن هم به هر شکلی که گراوه، داشتم می

 کرد.خودش را به من ارزانی می
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 شد.که شامل این هم می

 

 مخصوصاً این یکی.

 

ی خودم دراز تنهای کردم و دستم را به سمت پایینناله

کردم و انگشتم را به جایی که نیاز داشتم مالیدم. که 

 «اوه اوه.»نوک به زور گفت: 

 

ید، خودش را به بعد خودش را از دهانم بیرون کش

سمتم کشید و مچ دستم را گرفت و با دست دیگرش هم 

کمرم را گرفت و من را باال کشید به شکلی که بدن 

 ام به بدن خودش کوبیده شد.برهنه

 

ای نداشتم، پاهایم را به دورش پیچیدم. من که چاره

وقتی این کار را انجام دادم، دوباره روی ساق پاهایش 

به دور کمرم انداخته بود، من نشست و با دستش که 
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را هم با خودش پایین کشید. دست دیگرش را هم به 

 سمت میز کنار تخت دراز کرد.

 

کشو را با چنان شدتی باز کرد که چراغ روی میز 

های روی میز غلتید و به زمین افتاد. سکه

کنان روی زمین افتادند و چیزهایی که جرنگجرنگ

بیرون ریختند. همة  دانستم چی بودند، از کشونمی

ها مال قبل از این بود که نوک ما را بلند کند، روی این

 زانوهایش برگردد و کاندومی به دستم بدهد.

 

 «زودباش.»غرید: 

 

 شب#روح_نیمه

 577#پارت_

 

هایش نگاه کردم، در آغوشش به لرزه افتادم توی چشم

 و سر تکان دادم.
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به کار شدم رمق بودند ولی سریع دست هایم بیانگشت

و سرانجام با موفقیت آن را روی بدن زیبایش کشیدم. 

هنوز کامل تا پایین نبرده بودمش که نوک دستم را 

 کنار زد و خودش بدنش را گرفت.

 

 بدنم را پیدا و تصاحبم کرد.

 

هایش چنگ انداختم، ستون فقراتم قوس به شانه

ی آرامی از گلویم برداشت و سرم به عقب افتاد. ناله

هایش من را به مرز رون جهید و او با ضربهبی

دیوانگی کشاند. تمام تالشم را کردم تا بتوانم خودم را 

 نگه دارم.

 

خدایا، لعنتی، لعنتی، فرانی من بدجور »نوک غرید: 

من را بیشتر به خودش فشرد تا بیشتر « جذابه.

 ضرباتش را حس کن.
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سرم را سریع بلند کردم و یک دستم را هم دور 

ام را به ش انداختم. او را محکم گرفتم و پیشانیگردن

اش کوبیدم و بدنم با حرکاتش محکم تکان پیشانی

 خورد.

 

 «من رو مال خودت کن، نوک.»دستور دادم: 

 

 «کنم عزیزم.دارم همین کار رو می»غرید: 

 

اش را با هر دو دست گرفتم و با صدایی تو گلویی چانه

 «من.من رو مال خودت کن، عشق »گفتم: 

 

کشیدند، هایم خیره شد. چشمانش شعله میتوی چشم

درخشیدند. خودش را به جلو روی سوختند و میمی

تخت انداخت و من حاال روی کمرم دراز کشیده بودم. 

طور نوک هم روی من خیمه زده بود. حاال که این

توانست از تمام توانش حرکت مانده بودم، نوک میبی

 ه کند و به خدمتم برسد.هایش استفادبه روی ران
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 شب#روح_نیمه

 578#پارت_

 

هام را خیلی طول نکشید تا به اوج لذتم رسیدم، ناخن

هایش فرو بردم و با صدای بلندی جیغ توی شانه

هایم را به دورش پیچیدم و او همچنان به کشیدم. ران

حرکاتش ادامه داد. در وجود نوک گم شده بودم. 

کرد ودم را تصاحب میکرد و وجطوری کارش را می

توانست روی دستش بزند. دیگر به کسی نمیکه هیچ

توانست من را داشته باشد. مال کسی نمیجز او هیچ

کسی به جز کسی به جز او نبودم، او هم مال هیچهیچ

من نبود. برای همدیگر مقدر شده بودیم، به هم وصل 

های بودیم و تعادل را برقرار کرده بودیم... حرف

 تی.لعن

 

صدایش را شنیدم، حسش کردم، شدت و باال رفتن ریتم 

 ضرباتش را حس کردم.
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هایم را رسید و چشمرضایت خودم داشت به پایانش می

به موقع باز کردم تا بلند شدن ناگهانی سر زیبایش و 

های گردنش را ببینم. برجسته شدن و بیرون زدن رگ

صدای غرش آرامی هم از سر پیروزی از گلویش 

زده تماشایش کردم و حس کردم که نیده شد. شگفتش

اش را در وجودم سرازیر کرد، آرزو کردم این زیبایی

توانستم مان نبود و میکه ای کاش مانعی در بین

که سرش پایین افتاد و صورتش را جذبش کنم، تا این

 روی گردنم دفن کرد.

 

وزنش را تحمل کردم و وقتی انقباض بدنش از بین 

نوازشش کردم. سرانجام وقتی وزنش را رفت، می

روی ساعدش منتقل کرد، حرکت دهانش را به روی 

گردنم حس کردم. دست دیگرش را هم زیرم برد و من 

را در آغوش کشید. انگشتش هم با تعلل پوست رانم را 

 نوازش کرد.
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 شب#روح_نیمه

 579#پارت_

 

هایی که به گوشش چسبیده سرم را برگرداندم و با لب

 «خوامت.می»ند، گفتم: بود

 

حرکت ماند، سرش را بلند ی کوتاهی نوک بیلحظه

 کرد و با لبخندی نگاهم کرد.

 

جون دل، هنوز هم با هم یکی »با شیطنت گفت: 

هستیم، روی تو هستم و مطمئن نیستم که توی این 

 «تونی من رو داشته باشی.وضعیت تا چه حد می

 

ود. این را دستم را روی صورتش کشیدم، مال من ب

 دانستم و کامالً هم جدی بودم.می
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امیدوارم که تو هم مثل من خیلی کم حسش کنی، ولی »

با این وجود دوستش ندارم. دوست ندارم وقتی شیرة 

مون مانع باشه. حتی اگه دی بینجونت رو بهم می

خوامش. ای به وجود نیاد هم توی شکمم میبچه

همین باید از  خوام بخشی از وجودم باشه. برایمی

والنتین بخوام که به دنیای خودم برگرده و برام کمی 

 «پنیریوم بخره.

 

 نوک چیزی نگفت.

 

کرد. طوری به من ولی دیگر با شیطنت هم نگاهم نمی

توانستم توصیفش کنم ولی خیره شده بود که نمی

 گرمایی به من بخشید که تا نوک پاهایم پخش شد.

 

 «نوک.»صدایش زدم:  وقتی سکوتش ادامه پیدا کرد،

 

 «ها برم.خواد باهات فراتر از ایندلم می»

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

بدنم به دور او منقبض شد و دهانم را باز کردم تا 

 حرفی بزنم.

 

 ولی حرفش هنوز تمام نشده بود.

 

 «دار بشم.خوام باهات بچهمی»

 

 دهانم را محکم بستم.

 

 ولی نوک این کار را نکرد.

 

 شب#روح_نیمه

 580#پارت_
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تونیم بچه به دنیا بیاریم، تا خوام تا جایی که میمی»

تکشون رو با تمام وجود دوست وقتی که بدونن ما تک

دار بشی هر داریم. اگه تا وقتی که دیگه نتونی بچه

سال یه بچه از من توی وجودت رشد کنه هم برام مهم 

 « نیست.

 

دارمان وارد ای به ارتباط ادامهبا فشاری که با باالتنه

ها و روزها و تونستم ساعتاگه می»، ادامه داد: کرد

خوابیدم توقف باهات میها بیحتی خدا لعنتم کنه، سال

کشی بخشی از من توی وجودت تا با هر نفسی که می

خوام هر بار تونم این کار رو بکنم، پس میباشه. نمی

که ذهنت سرگردان شد، به من که توی وجودت هستم 

شه  در وجودت کاشته میو شیرة جونم که عمیقاً 

کنه و م که توی وجودت رشد میفکر کنی. به بچهمی

ها چه معنایی دارن فکر کنی. به ی اینکه همهبه این

چیزی که با هم داریم، به چیزی که با هم به وجود 

آوردیم و به چیزی که با هم دیگه ساختیم فکر کنی. به 

نت هم که ناجور عاشقتم و حتی برات مرتکب خیااین

که حتی حاضرم به خاطرت مرتکب جرم هم شم. اینمی
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بشم و برم زندان. حاضرم کمرم بشکنه ولی هرچی که 

تو بخوای رو در اختیارت بزارم. از خرد کردن 

های کوفتی برای ساالدت گرفته تا جنگیدن با دنیا گوجه

 «و ریختنش به پات.

 

 طور زیرش دراز کشیده بودم، خشکم زده بود.همان

 

 ناگهان زدم زیر گریه.

 

 آور.ای با صدای بلند و خجالتگریه

 

 شب#روح_نیمه

 581#پارت_

 

نوک خودش را کنار کشید. افسوس. بعد هم ما را 

چرخاند و روی پهلوهایمان خواباند. من را در 

آغوشش گرفت و به خودش چسباند. دستش کمرم را 
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مالش داد، دست دیگرش هم وقتی داشتم روی 

کردم، کمرم را محکم نگه داشته هق میاش هقسینه

که کنترلی رویش داشته باشم، از بود. بدنم بدون این

شدت احساساتی که در وجودم جریان داشت به لرزه 

 افتاده بود.

 

 و از افسوس و این جریان زمانی طوالنی ادامه داشت.

 

و حتی با وجود حسرت زیادی که داشتم، وقتی 

، به خاطر شدت احساسات کم کنترلش کنمتوانستم کم

زیادی که داشتم و هنوز هم باید به نحوی کنترلش 

 کردم، به سکسکه افتادم.می

 

 از گریه کردن متنفر بودم.

 

 از آن بیشتر هم از سکسکه کردن نفرت داشتم.
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 اه.

 

 آور بود.شرم

 

طور صورتم را همان« خب درنتیجه...»نوک گفتک 

طوری عالوه اش نگه داشتم. اینچسبیده به سینه

شنیدم، لرزشش را حس که صدایش را میبراین

دونم این پنیریوم چیه ولی نمی»کردم. ادامه داد: می

تر اینه که برات قرص بخریم. تر و راحتکار ساده

تونم بدون کاندوم داشته باشمت. یعنی تا طوری میاین

وقتی به این نتیجه نرسیدیم که دیگه پیشگیری از 

نیست، مشکلی با این کار ندارم و بعدش بارداری نیاز 

 «دار شدن ندارم.هم مشکلی با بچه

 

بار نگاهش هایی اشکسرم را عقب دادم و با چشم

 کردم.

 

 «عاشقتم.»زمزمه کردم: 
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 «خیلی ممنونم.»در جواب زمزمه کرد: 

 

 «کنم.به خاطرت گوجه خرد می»گفتم: 

 

دو دیدم که وقتی دست از نوازش پشتم برداشت و هر 

اش داشتنیهای دوستدستش را به دورم قفل کرد، لب

 لبخند زدند.

 

 شب#روح_نیمه

 582#پارت_

 

نیاز نیست همچین فداکاری بزرگی برام »زیرلب گفت: 

 «بکنی، عزیز دلم.

 

 «من یه روح زرین دارم.»با مالیمت به او گفتم: 
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دستانش چنان من را محکم فشار دادند که پیش از شل 

 هایم را خالی کرد.ای توی ریهشدن تمام هو

 

 «بله داری.»سرانجام جواب داد: 

 

 «یه روح زرین دارم.»تکرار کردم: 

 

 «دل.دونم جونمی»

 

دهانش را باز کرد « یه روح زرین دارم.»دوباره گفتم: 

دونم این رو می»که چیزی بگوید ولی من ادامه دادم: 

طور خدای چون خدایان توی دنیای خودم و همین

یای تو هرگز روحی که کمتر از زرین باشه رو با تو دن

 «کنن.جفت نمی
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دوباره من را با خودش چرخاند و من « لعنتی.»غرید: 

 را روی کمرم قرار داد.

 

زنان وزنش باعث شد نفسم به بیرون دمیده شود، نفس

 «عاشقتم نوک.»گفتم: 

 

 «لعنتی.»دوباره غرید: 

 

 سپس من را بوسید.

 

تن ماراتن جنسی که نوک چند روز آن شب برای داش

اش را داده بود، به چندین کاندوم نیاز پیدا پیش وعده

 کردیم.

 

دم به آسمان بوسه زده بود که من خسته، تازه سپیده

پذیری با شادی اجازه داده وزنم راضی و به شکل دل

روی مردی قرار بگیرد که زیرم خوابیده و من را در 
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، هانگینی، نگرانیآغوش گرفته بود. مردی که س

 ها و رویاهایم را به دوش گرفته بود.شرارت

 

مردی که طوری روح زرینم را به من نشان داده بود 

که من حقیقتاً فهمیده بودم که چنین روحی در وجودم 

 دارم.

 

 مردی که عاشقم بود.

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 583#پارت_

 

شب بعد، با دستانی که روی سینه در هم گره کرده 

کن خانة والنتین ایستاده بودم، انتهای راهروی کفش

کردم تا به گالور که دستش را بودم. تمام تالشم را می

روی پشت جوزت گذاشته بود تا او را به بیرون هدایت 
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چپ نگاه نکنم. باید اعتراف کنم که به شدت کند، چپ

 جذاب بود. 

 

 «شه.ازش مراقبت می»به من لبخند زد و گفت: 

 

جلو رفتم و در « طور باشه.بهتره که این»ادم: جواب د

که بسته شود، گرفتم و وقتی از حیاط را پیش از این

چپ نگاه کردن به به چپ رفتند،والنتین بیرون می

ها ادامه دادم تا مطمئن شوم که منظورم را کامل آن

 ام.رسانده

 

هایش فقط اندکی باال رفته بودند سر تکان داد، حاال لب

نگاهم را از او برگرداندم، وقتی جوزت نگاهم و من 

کرد، صورتم حالت مالیمی به خود گرفت. گفت: 

 «بخیر فرانی.شب»

 

 «شبت بخیر عزیز دلم.»جواب دادم: 
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وقتی گالور او را به جلو راهنمایی کرد، جوزت هم به 

 جلوی نگاه کرد.

 

دانستم که آن مرد قصد نداشت من صدایش را می

ای در هارت فالگوش ایستادن معرکهبشنوم، ولی من م

طول عمرم به دست آورده بودم. بنابراین وقتی در 

رو شروع به حرف زدن کرد، صدایش را راه پیادهنیمه

 شنیدم.

 

خواهرت، یه جورایی زیادی حمایتگره، »پرسید: 

 «آره؟

 

اوم، خب... ما »جوزت با صدای آرامی جواب داد: 

 «و اون دوستم داره.مدت خیلی زیادی کنار هم بودیم. 
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اصالً ناراضی به نظر « طور.که این»گالور جواب داد: 

 رسید، بلکه خوشحال هم بود.نمی

 

 شب#روح_نیمه

 584#پارت_

 

عالوه بر این خیلی خوشحال بودم که جوزت احساسات 

که کرد. به خاطر اینمن را نسبت به خودش درک می

گر ظهی خیلی محافگالور هم به خاطر یک خانواده

 ناراحت نبود هم خیلی خوشحال بودم. غرغری کردم.

 

 «عسلی.در رو ببند، لب»نوک از پشت سرم گفت: 

 

برگشتم و نوک را دیدم که به دیوار یک سمت راهروی 

ورودی تکیه داده بود، طوری بود که انگار 

اش را بگیرد یا بیاید و من را دانست جلوی خندهنمی

 محکم بچالند.
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کنم که به سالمت سوار دارم نگاه می»جواب دادم: 

 «ماشینش بشن.

 

 «دل.در رو ببند جون»با مالیمت گفت: 

 

از مالیمتش خوشم آمد، بنابراین عقب آمدم و در را 

 بستم.

 

 تازه آن موقع بود که نوک آمد پیش من.

 

هایم گذاشت، من را به سمت دستانش را روی ران

 خودش کشید و سرش را پایین آورد.

 

زنم که تا وقتی اون برگرده خب، حدس می» گفت:

 «جا هستیم. درسته؟خونه، ما این

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «بله.»تأیید کردم: 

 

 «مامان خرسه.»نیشش را باز کرد و زیرلب گفت: 

 

گی که انگار فکر یه طوری با طعنه این رو می»

شه. ولی من کنی این حرفت باعث ناراحتیم میمی

 «طور فکر کردنت ندارم.مشکلی با این

 

دم، از باید بگم که بهت کار کردن با تفنگ رو یاد نمی»

طوری هستی، جایی که نسبت به جوزت ایناون

معلومه وقتی که دخترهامون شروع به قرار گذاشتن 

کنن، پسرها قراره با تو مشکل داشته باشن، نه با می

 «من.

 

 شب#روح_نیمه

 585#پارت_
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 ید.به معنای واقعی کلمه حس کردم که رنگم پر

 

نوک از خنده منفجر شد، من را محکم در آغوش کشید 

 هایم گذاشت.زمان دهانش را روی لبو هم

 

 «یا عیسی مسیح. عاشقتم.»با خنده گفت: 

 

های دیدم را به چشم« خیلی هم ممنون.»جواب دادم: 

 شاد و رقصان نوک از دست دادم.

 

 بوسید.چون داشت من را می

 

 ش.معلوم است که من هم بوسیدم
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 فصل نوزدهم

 خالق

 

 فرانکا

 

وقتی جوزت داشت به آقای متشخصی که رفتار 

وقت کمی داریم »داد، گفتم: ای داشت پول میدوستانه

ی ای داشت و با لهجهمرد رفتار دوستانه« جوزت.

زد، چون از جایی به اسم آیتی آمده عجیبی حرف می

بود بود. مرد رانندة ماشینی بود که جوزت به من گفته 

 گویند.به آن تاکسی می

 

 این خودش یک نعمتی بود.

 

وقتی من داشتم برای فهمیدن عمق عشقم به نوک و 

کردم، عمق عالقة او نسبت خودم زمان صرف می
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جوزت تلوزیون تماشا کرده و با تلفن همراهش ور 

 رفته بود.

 

حرفی که نوک سه روز پیش گفته بود، حقیقت داشت. 

 دانستم.دنیا نمیمن چیز زیادی از این 

 

 گرفت.ولی جوزت خیلی سریع یاد می

 

رسید نگران است، جواب جوزت با لحنی که به نظر می

 «یه لحظه فرانی، باید انعام هم بدم.»داد: 

 

 «چی؟»پرسیدم: 

 

 «دم.بعداً توضیح می»سریع گفت: 

 

به ساعت روی مچ دستم نگاه کردم. دیروز عصر که 

الی برده بود تا در امنیت نوک ما را به یک پارکینگ خ
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به من و جوزت رانندگی یاد بدهد،  از پنجرة ماشینش 

 یک جواهر فروشی دیده بودم.

 

 شب#روح_نیمه

 586#پارت_

 

حال یک بهالبته که از او خواستم فوراً بایستد، چون تا

فروشگاه کامل ندیده بودم که فقط به جواهرات 

بود که اختصاص داشته باشد و توی یک پاساژ هم ن

محصوالت کوچک و ناچیزی داشته باشد. و بدیهی بود 

که باید این فروشگاه را بالفاصله و بدون معطلی 

 کردیم.تجربه می

 

ساعت من کوچک بود و بندهای سیاه داشت. آن طور 

دکو  هم که بانوی فروشنده توضیح داده بود، یک آرت

بود. از طالی سفید و الماس ساخته شده بود. این 

 دکو هرچه که بود، به نظرم چیز نفیسی بود.آرت
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ای از ساعت جوزت هم سفید و رزگلد بود و صفحه

جنس صدف مرواریدی داشت. اصالً هم ظریف نبود و 

های مردانه بود خیلی هم بزرگ بود. تقریباً مثل ساعت

 ولی با این حال خیلی هم جذابیت داشت.

 

رای ما آب هزار دالر باین دو ساعت با هم باالی پنجاه

طور که داره این»خورد که نوک سر تکان داد و گفت: 

ره سر ماه باید کاسة چه کنم چه کنم دست پیش می

 البته مشخص بود که مخاطبش من نبودم.« بگیره.

 

گه ارزش ثروتم به پول نخیرم. والنتین می»گفتم: 

دنیای شما برابر با نیم میلیارد دالر آمریکاست. که 

ه تا ساعت برای خودم و جوزت بخرم تونم دیعنی می

 «ولی پولم تموم نشه.

 

نوک فقط نگاهی به من انداخت که یعنی نباید ادامه 

 دادم.می
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بانوی فروشنده صدایی درآورد که شبیه خفه شدن 

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 587#پارت_

 

 

توانم فکر کردم بهترین کاری که در حال حاضر می

و لبخند بزنم. و کارت انجام بدهم، این است که به ا

 ام را به دستش بدهم.اعتباری

 

ی سری که به جواهر فروشی مان به اندازهدر رانندگی

 زده بودیم، مفید و کارآمد نبود.

 

این من نبودم که با راه بردن ماشین مشکل داشتم، نه. 

خیلی هم راحت بود. حتی بعد از تمرینم نوک با 

 «داد خالصی.استع»خوشحالی من را بوسید و گفت: 
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نه، جوزت به معنای واقعی کلمه سرگردان بود. خیلی 

زد، حتی وقتی با یک ماشین رفت و دور میتند می

 زد روی ترمز.زده میبزرگ فاصله داشتیم هم وحشت

 

نوک گفت که من احتماالً بتوانم بعد از چند بار پشت 

های فرمان نشستن، بتوانم تمرینم را توی خیابان

 کنم. واقعی شروع

 

ها باید توی بخشی جو، تو تا مدتمی»ولی به او گفت: 

 «پارکینگ تمرین کنی.

 

رسید که جوزت مشکلی با این قضیه به نظر نمی

گرفت هم داشته باشد. همین که داشت یاد می

 کرد.خوشحالش می
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که گالور خیلی مهربان و براین به خاطر اینعالوه

کرد. ها سیر میبامزه از آب در آمده بود، توی ابر

 «شه!اوه، خیلی باهوشه فرانی. باورت نمی»

 

 شد.باورم نمی

 

دیدم. چیزی که متوجه شدم های خودم میباید با چشم

این بود که هنوز هم از من دعوتی نشده بود تا چنین 

که دیشب به عنوان دومین فرصتی داشته باشم. با این

 .قرارشان برای شام و سینمای جوزت رفته بودند

 

 شب#روح_نیمه

 588#پارت_

 

که احساس عقب ماندن نداشته باشم، نوک برای این

هم من را برای اولین بار به سینما برده بود. هرچند 

طور که خواسته بودم، من را به همان سینما و آن
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برای دیدن همان فیلمی نبرد که گالور جوزت را برده 

 بود.

 

د، انگار ای صدایش بلند بوکنندهبه شکل دیوانه

 لرزاند.صدایش کل جانم را می

 

حال راه نسبتاً جالبی برای تعریف کردن یک بااین

داستان بود. تصاویر خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از 

 ها توجه کنی.ی چیزهایی که بتوانی به آنهمه

 

در نهایت به این صدای بلند و الینقطع عادت کردم و 

 غرق فیلم شدم.

 

ر اینکه در تاریکی پخش هرچند هنوز هم به خاط

شد ناراحت بودم، چون به این معنی بود که به می

توانستیم به همان سینما و فیلمی برویم که راحتی می

 جوزت و گالور رفته بودند.
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ی آویزان من وقت ولی نوک اصالً برای لب و لوچه

فرانی، فقط اجازه »نگذاشت و با قاطعیت دستور داد: 

 «دست و پاش نباش.بده خوش بگذرونه، توی 

 

 دیگری هم نداشتم از پذیرفتنش متنفر بودم ولی چاره

 

حاال توی ماشینی بودیم که بیرون از ساختمانی که 

دفتر دکس لهن در آن قرار داشت، کنار جدول پارک 

شده بود. و برای انجام کارهایی که باید به آن رسیدگی 

 شد، زمان کمی داشتیم.می

 

بعد به « درسته. خب، ممنونم.»جوزت به راننده گفت: 

 «تونیم بریم.می»من نگاه کرد و گفت: 

 

 در ماشین را باز کردم و پیاده شدم.
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 شب#روح_نیمه

 589#پارت_

 

جوزت به دنبالم آمد، در را بست و زمان ارزشمندمان 

را با دوستانه برخورد کردن با راننده و دست تکان 

 در داد.شد، هدادن برای او وقتی که داشت دور می

 

داد را گرتم و او را آن دستش که داشت تکان می

 همراه خودم کشیدم و بردم.

 

شون تا حاال ی کارکنانبیا. باید عجله کنیم. جلسه»

حتماً شروع شده. ممکنه یه ساعتی طول بکشه، 

دونیم چقدر زمان نیاز داریم، ولی به نظرم هرچی نمی

داره به  بیشتر زمان داشته باشیم، بهتره ولی زمان

 «گذره.سرعت می
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 با« خب، باشه، دارم میام.خیلی»جوزت زمزمه کرد: 

اش هم ِخرِخرکنان پشت سر من های انگشتیآن دمپایی

رو تق و تق های پاشنه بلندم روی پیادهکه با آن کفش

هایم به خاطر تند راه رفتن درد کردم، آمد. رانمی

ایم فشار گرفته بود، دامن بسیار تنگم هم به زانوه

دار و زیبایم هم به خاطر آورد و بلوز چینمی

 کرد.سرعتمان توی هوا پرپر می

 

یک نقشه درست و حسابی کشیده بودم. چون وقتی 

شد، تمام کارکنان هم در آن این جلسه برگزار می

جای دفتر به جز اتاق کردند، بنابراین همهشرکت می

ود. برای نشستند، خالی و خلوت ببزرگی که در آن می

که کسی ما را توانستیم بدون اینهمین به راحتی می

 ببیند، به دفتر دکس لهن برویم.

 

وقتی وارد شدیم، وقت نگذاشتم تا مثل همیشه دکس 

که چنین ساختمان قدیمی و زیبایی را لهن را برای این

 محل کارش قرار داده، تحسین کنم.
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به نه جوزت را همراه خودم کشیدم و بردم، سریع 

ها را زدیم ی یکی از آنسمت آسانسورها رفتیم، دکمه

ای که و آسانسور هم وزوزکنان ما را به سمت طبقه

 خواستیم برد و درها باز شدند.می

 

 شب#روح_نیمه

 590#پارت_

 

بیرون از آسانسور نفس عمیقی کشیدم و آن را به 

نفس »بیرون دمیدم. به سمت جوزت برگشتم و گفتم: 

ت. آروم باش. متین باش. کلید بودن عمیق بکش جوز

در جایی که نباید باشی، این هستش که نشون بدی 

 «جا داری.های زیادی برای حضور در اوندلیل

 

 سر تکان داد.
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 «نفس عمیق.»وقتی نفسی نکشید، تکرار کردم: 

 

نگاهش کردم تا نفس عمیقی کشید، لبخند کوچک 

که باید از  بخشی به او زدم و به سمتی برگشتماطمینان

 رفتیم.آن جهت به دفتر لهن می

 

چون توی این کار خیلی خوب بودم، نه با رفتن به 

بخشی که دفتر لهن در آن بود، به مشکلی برخوردیم و 

دانستم که به نه با وارد شدن به اتاق لهن. چون می

جا کردند، آنای که همه در آن شرکت میخاطر جلسه

مقصدمان رسیدیم حتی  خلوت خواهد بود. تا وقتی به

 یک نفر هم ندیدیم.

 

اش شدیم و مستقیم به سمت میز وارد دفتر شخصی

بزرگ، حکاکی شده و جذابش رفتیم که از چوب 

 زیبایی ساخته شده بود.
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کنارش ایستادم و به جوزت نگاه کردم، دستم را به 

سمت دستگاه عجیبی که حاال بسته و روی میز قرار 

 داشت، تکان دادم.

 

ی کاریش سر در فرما جوزت. بیا سریع از برنامهب»

 «جا بریم بیرون.بیاریم تا بتونیم زود از این

 

اول به من و بعد به دستگاه نگاه کرد و بعد دوباره به 

 من نگاه کرد.

 

 «ست.بسته»گفت: 

 

دیدم، کمی که تازه برای اولین بار دستگاه را میبااین

 اش کردم.بررسی

 

 شب#روح_نیمه

 591ت_#پار
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گفتند لپتاپ. نوک یکی داشت. همین دیشب به این می

از او خواسته بودم تا کار کردن با آن را به من نشان 

بدهد. ولی او نیشش را باز کرده و سر تکان داده و 

 «دونی که احمق نیستم، مگه نه؟می»پرسیده بود: 

 

تونی البته! چطور می»با عصبانیت جواب داده بودم: 

 «معنایی بپرسی؟یچنین سؤال ب

 

که بعد از این»دوباره سر تکان داده و گفته بود: 

سرسی و لهن یه جایی توی خیابون به هم برخورد 

ریم سروقت کنن و توی اولین نگاه عاشق هم بشن می

و بعد از گفتن این هم گذاشت و « یادگیری کامپیوتر.

 رفت.

 

 خیلی آزاردهنده بود.
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شراب بیاورد و لیوانم هرچند، رفته بود تا یک بطری 

را دوباره پر کند. بنابراین چیزی به جز ترشرویی از 

 عصبانیتم باقی نماند.

 

 که این هم خیلی آزاردهنده بود.

 

در دفتر لهن دوباره فکر و ذکرم را به جوزت 

 برگرداندم.

 

 «ست.طوره، بستههمین»تأیید کردم: 

 

بندنش یعنی توی تلوزیون وقتی می»توضیح داد: 

شه. همیشه وقتی کار خیلی مهمی رو موش میخا

بندنش و با رضایت به دن، محکم میباهاش انجام می

 «دن.عقب تکیه می
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کنیم، چون یه کار خیلی مهم خب، ما هم بازش می»

داریم که هنوز انجامش ندادیم. وقتی کارمون تموم 

 «بندیمش.شد، می

 

ه نه، منظورم اینه که اگه بازش کنم، مثل اینه ک»

ها یه روشنش کردم. و توی تلوزیون هم وقتی آدم

کنن، همین که لپتاپ رو باز همچین کاری مثل ما می

خوره، چون کنن، بالفاصله تیرشون به سنگ میمی

 «باید برای روشن شدن بهش رمز عبور بدی.

 

 شب#روح_نیمه

 592#پارت_

 

مگه »با حیرت به کامپیوتر خیره شدم و پرسیدم: 

 «زنه؟حرف می

 

 «دونم نه.تا جایی که من می»جوزت جواب داد: 
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 «خواد؟پس چطوری رمز عبور می»نگاهش کردم: 

 

 «کنی.روش تایپ می»

 

 البته.

 

 کرد.دیده بودم که نوک هم روی لپتاپ خودش تایپ می

 

 «صحیح. خب، ما...»

 

 همان لحظه بود که حسش کردم.

 

هایم ساکت شدم و خشکم زد. که البته شامل چشم

 هایم درشت شده بودند.شد. چشممین
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ساکت »بعد به سمت جوزت قدمی برداشتم و گفتم: 

 «باش.

 

این چی...؟ کمکی »صدای عمیقی به گوشمان رسید: 

 «از دستم برمیاد؟

 

در آورد و به سمت در « ههههه.»جوزت یک صدای 

 برگشت.

 

من خودم از قبل رو به در بودم، در نتیجه ورود و 

 را دیدم. ایستادن دکس لهن

 

 فراموش کرده بودم که چقدر درشت بود.

 

 خدایان!
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که بتوانیم در لپتاپش را باز کنیم هم حتی پیش از این

شدیم و قرار بود که نوک بیاید و ما را به دستگیر می

 از زندان آزاد کند.

 

م محکم گفته بود که اگر چنین اتفاقی بیفتد، برای تنبیه

کی به باسنم بزند که بدم که یزد، از اینبه پشتم می

مان از این آمد ولی شک داشتم پس از آزاد کردننمی

 کارش خوشم بیاید.

 

بک با حالت تهدیدآمیزی یک قدم به وقتی این مرد گنده

کنان مان برداشت و دوباره متوقف شد، غرشسمت

پرسم. کاری از دستم براتون دوباره می»پرسید: 

 «برمیاد؟

 

کردم و خیلی خوب ه همیشه میاین همان کاری بود ک

 دادم.هم انجامش می

 

 دادم.پس االن هم باید انجامش می
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 شب#روح_نیمه

 593#پارت_

 

تونین. در واقع می»ام را باال گرفتم و گفتم: چانه

تونین برامون توضیح بدین که چچرا برای قراری می

 «که داشتیم، دیر کردین آقای لهن؟

 

و این حرکتش هم  سرش کمی به یک سمت کج کرد

 آمیزی داشت.حالت تهدید

 

شد در کورواک این روی لهن ممکن بود باعث می

ها هم قالب ها بخیسند به خودشان و شاید بعضیبعضی

 کردند.تهی می
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مجددی که از دهان جوزت در رفت، باعث شد « هه.»

به این نتیجه برسم که شاید توی این دنیا هم همین 

 تأثیر را داشت.

 

 «بخشید؟می»د: پرسی

 

فرانکا درکار هستم. قرار بود »قدمی به جلو برداشتم. 

ساعت ده همدیگه رو مالقات کنیم. االن ده نیست. 

ده و »با آزردگی به ساعتم نگاه کردم. « ساعت...

 «ست.بیست دقیقه

 

نگاهی به « خوام خانم درکار.عذر می»لهن گفت: 

امروز ». جوزت انداخت و بعد دوباره به من نگاه کرد

 «ساعت ده قرار مالقات نداشتم.

 

 «قطعاً داشتین و با من هم قرار داشتین.»جواب دادم: 
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 «متأسفانه نداشتم.»جواب داد: 

 

 «متأسفانه داشتین.»به همان شکل جواب داد: 

 

مان در اتاق انداخت و بعد دوباره نگاهی به موقعیت

 هایم نگاه کرد.توی چشم

 

قدر به میز کارم نزدیک به خاطر همینه که این»

 «ایستادین، خانم درکار؟

 

از »کامالً طلبکار و با توپ و تشر جواب دادم: 

پرسی نکردیم، جایی که حتی با هم سالم و احوالاون

 «شه گفت دعوت به نشستن شده باشیم.نمی

 

انگار نگاهی به روی میزش انداخت و بعد دوباره به 

 من نگاه کرد.
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 شب#روح_نیمه

 594#پارت_

 

پرسی نکردین، پس چطور اگه با کسی سالم و حوال»

 «وارد دفترم شدین؟

 

دونم شما کی هستین، چون قبالً می»جواب دادم: 

دونم که طور میازتون قرار مالقت گرفتم. همین

شریک بزرگ این شرکت هستین. وقتی زمان 

ورودمون کسی رو ندیدیم، دیگه به جز بزرگترین دفتر 

بعد « تونستیم دنبالتون بگردیم؟می این ساختمون کجا

بینم که و می»هم با انزجار حرفم را به پایان رساندم: 

 «حق با من بوده.

 

تونم خب، پس شما فرانکا درکار هستین، میخیلی»

سرش را به سمت جوزت « بپرسم ایشون کی هستن؟

 تکان داد.
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 «جوزت آوباچون، دستیارم.»به او گفتم: 

 

و شاید بخواین بهم توضیح » بیشتر پافشاری کرد:

 «بدین که موضوع مالقاتمون چی بوده.

 

بخششم »صبری کشیدم و جواب دادم: آهی از سر بی

 «به بنیاد خانة مادران.

 

که این حرفم باعث شد یکه بخورد. ولی من حتی با این

 اش شدم.اش باال پریده بود، متوجهفقط کمی چانه

 

 «خانة مادران؟»پرسید: 

 

طور که از پشت تلفن توضیح داده بودم، ونبله، هم»

خوام یک میلیون دالر کمک کنم و شما هم قراره می

 «توی کارهای قانونیش بهم کمک کنین.
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امیدوار بودم که مقدار این کمکم به اندازة کافی زیاد 

که ما را توی دفترش پیدا باشد تا حواسش را از این

ظر گرفته کرده بود، پرت کند. و وقتی به دقت زیرن

بودمش، امیدوار بودم از کلماتی که در این باره قبالً 

 شنیده بودم، درست استفاده کرده باشم.

 

خواستم بکنم، با صدای به خاطر مبلغ کمکی که می

 «یک میلیون دالر؟»ای پرسید: آرام و ناباورانه

 

 شب#روح_نیمه

 595#پارت_

 

 «بله.»تأیید کردم: 

 

قدمی جلوتر آمد و با « ر...اوالً که خانم درکا»گفت: 

این کارش با هراس متوجه شدم که جلوی در خروج 

ممکن نیست دستیارم امروز و این »را مسدود کرد. 
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وقت ساعت به شما وقت مالقات داده باشن، چون هیچ

 «دیم. ثانیاً...توی این روز وقت مالقات نمی

 

قدم دیگری برداشت و من حس کردم که ترس وجود 

 برگرفت.جوزت را در

 

توانستم دستش را بگیرم یا نگاهی آرزو داشتم که می

بخش به او بیندازم ولی باید نقشم را درست آرامش

آمدم، کردم. چون اگر از پسش برنمیبازی می

 شد.بار میاش فاجعهمتأسفانه نتیجه

 

 لهن به صحبت ادامه داد.

 

اگر زنی قصد داشت یک میلیون دالر به بنیاد خانة »

موند. و آخر ن اهدایی داشته باشه، حتماً یادم میمادرا

 «تون نیازی به وکیل نداره.که اهداییاین
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 لعنتی.

 

 به زمان برای داستان جور کردن نیاز داشتم.

 

اگه موضوع مالقاتمون کامل به شما منتقل شده بود، »

 «موند.حتماً یادتون می

 

 موضوع مالقاتمون کامل به من منتقل نشده بود، پس»

شه لطفاٌ بهم توضیح بدین که توی چنین بخششی می

به یه خیریه چه کمکی از دستم برمیاد؟ اون هم وقتی 

 «که کافیه فقط یه چک بنویسین و براشون پست کنین؟

 

 آمد؟واقعاً چه کمکی از دستش برمی

 

 چطور؟

 

 لعنتی!
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 «این بخشش باید ناشناس باشه.»جوزت ناگهان گفت: 

 

 مرحبا!

 

ی خودم را گرفتم تا او را در آغوش به زور جلو

 نگیرم.

 

تونین این کار طور، میاین هم همین»دکس لهن گفت: 

 «رو بدون کمک یه وکیل انجام بدین.

 

 شب#روح_نیمه

 596#پارت_

 

 شورش را ببرند.مرده
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رازداری  بین وکیل و »جوزت با لحن پر تحکمی گفت: 

 «موکل هم داریم؟

 

های دکس لهن توی چشمنگاهش کردم و دیدم که به 

 خیره شده بود.

 

 آه، جوزت من. چه دختر باهوشی بود.

 

 طور.شجاع هم همین

 

 «شما که موکلم نیستین.»لهن خاطرنشان کرد:  دکس

 

نقشة جوزت را پیش گرفتم و با توپ و تشر گفتم: 

بله، البته که نیستیم. چون هنوز اون قرار مالقاتمون »

 «رو با هم برگزار نکردیم.
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« شه.باید اعتراف کنم که صبرم داره لبریز می»گفت: 

متأسفانه این حرفش حتی برای منی که در 

چنینی زیادی گیر افتاده بودم و مجبور های اینموقعیت

زدن باز کنم، بازی و حرفشده بودم راهم را با زبان

کلی هم کار دارم که باید »انگیز بود. بسیار وحشت

یه دقیقه فرصت دارین تا بهم  انجام بدم. بنابراین فقط

توضیح بدین که چرا توی دفترم هستین. اگر 

 «گیرم.تون راضیم نکرد، با پلیس تماس میتوضیح

 

 چپ نگاهش کردم.چپ

 

 هایم نگاه کرد.توی چشم

 

 «پنجاه ثانیه.»بعد گفت: 

 

 خدایان.
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 آمد.کاری از دستم برنمی هیچ

 

بلوزم گذاشتم  هایهایم را باال بردم و روی دکمهدست

 شان.و شروع کردم به باز کردن

 

 «فرانی.»کنان گفت: هیسجوزت هیس

 

دکس لهن یک دستش را بلند کرد، حاال انگار صورتش 

 را از سنگ تراشیده بودند.

 

 «ای نکن.هیچ حرکت دیگه»غرید: 

 

برگشتم و به او پشت کردم، بلوز را کمی از روی یکی 

و کمرم از پشت  رشانههایم پایین بردم تا ساز شانه

 مشخص شود.

 

 شب#روح_نیمه
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 597#پارت_

 

دست دیگرم را هم بلند کردم و موهایم را روی شانة 

 دیگرم جمع کردم.

 

گفتن شوکة دکس لهن « یا عیسی مسیح»وقتی صدای 

 حرکت ماند.را شنیدم، هوای توی اتاق بی

 

ام را بالفاصله پوشاندم، بلوزم را باال کشیدم و شانه

 ر دکمة بلوزم را بستم و سریع به سمتش برگشتم.چها

 

من از اهل یه جای دیگه هستم. این یه جای »گفتم: 

جا جا دوره. برای ترک کردن اوندیگه خیلی از این

کردم. مردی که این باید چیزهای ترسناکی رو تحمل می

ام کشیدم و نفس عمیقی از بینی« کار رو باهام کرد...

پول خیلی زیادی دارم. »ه داشتم. هایم را صاف نگشانه

ای نیست، ولی مال منه. خودم به پول کامالً قانونی

دستش آوردم. خیلی بیشتر از اون چیزی که برای 
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مراقبت از خودم و جوزت نیازه، دارم. اون به اشکال 

مختلفی ازم مراقبت کرده و مدت زیادی هم این کار رو 

بیشتر. دوست کرده. از این هم بیشتر پول دارم. خیلی 

دارم در راه خیر ازش استفاده کنم. هرچند، باید وقتی 

فرستمش خیلی مراقب باشم تا اشخاص برای کسی می

طور مأمورین سازمان مالیات شناساییم خاصی و همین

 «نکنن...

 

تمام گذاشتم و نفس عمیق دیگری کشیدم. حرفم را نیمه

 با انزجار سری تکان دادم و به جوزت نگاه کردم

بیا. مشخصه که توی انتخاب شرکت »امر کردم: 

 «حقوقی مناسب اشتباه کردیم.

 

هایی که به زمین هم جوزت و هم  راه افتادیم و با قدم

کوبیدیم از کنارش گذشتیم، شخصاً طوری نشان می

که دادم که توهین بزرگی به من شده است. تا اینمی

خانم »دستش را بلند کرد و صدایش را شنیدیم: 

 «کار... فرانکا. صبرکنین.در
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 شب#روح_نیمه

 598#پارت_

 

ایستادم، سرم را به سمتش برگرداندم و باال گرفتم. و 

این باال گرفتن یعنی واقعاً باال گرفتم. نوک قد بلند بود 

 ولی دکس لهن یک غول واقعی بود.

 

خوام. حتماً یه اشتباهی عذرمی»با صدای آرامی گفت: 

 «شده.

 

 «طوره، هرچند...متأسفانه همین»

 

به یک صندلی چرمی نسبتاً زیبا در جلوی میزش 

 «لطفاً بشینین.»اشاره کرد. 
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ترجیح »ام را به دلیلی کامالً متفاوت باال گرفتم. چانه

 «دم که این کار رو نکنم.می

 

شاید بتونیم دوباره از اول شروع »پیشنهاد داد: 

 «کنیم.

 

فاصلة اندکی  کامالً به سمتش برگشتم و جوزت را در

 در پشت سرم حس کردم.

 

متأسفانه این کار از طرف من اصالً عاقالنه نیست. »

ما این رازداری بین موکل و وکیل رو نداریم، چون ما 

موکل شما نیستیم. ولی امیدوارم با نقشی که شما در 

هایی با بنیاد خانة مادران دارین، درک کنین که خانم

ها من هم یکی از اونای وجود دارن و چنین انگیزه

م که طبق این انگیزههستم. بنابراین باید به خاطر این

 «رفتار کردم، بهم احترام بذارید.

 

 «دم، ولی...البته، قول می»
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حرفش را قطع کردم. ذهنم درگیر شغل آیندة نوک شد 

 اش توانایی چه کاری داشت.که در جایگاه شغلیو این

کنیم، اول شروع نمی ما دوباره از»بنابراین گفتم: 

کنین که شک کسی رو وادار میچون اون وقت بی

صحت اظهاراتم رو بررسی کنه و وقتی این کار رو 

شین که من واقعاً وجود دارم. انجام دادین، متوجه می

حال اگه کاراگاه خصوصی جوزت وجود داره. با این

شین که ما در واقع شما دقیق تحقیق کنه، متوجه می

کنم که منظورم رو از جی نداریم. فکر میوجود خار

این حرفم متوجه شدین. برای همین احتماالً احساس 

کنین که اعتبار اظهاراتم دقیقاً قابل اعتماد نیست. می

کنه که باید انجامش بده. من ولی هر کسی کاری رو می

خوام و جوزت هم کاری که باید رو انجام دادیم. نمی

کی بودم یا کجا زندگی بگم که توی زندگی قبلیم 

کردم. و اگه بخوایم دوباره از اول با هم آشنا بشیم می

و صحبت کنیم و شما داستانم رو باور نکنین، 

تون رو تحمل ها یا شک و تردیدهای کالمیتوهین

 «کنم.نمی
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 شب#روح_نیمه

 599#پارت_

 

تر شد. نه خیلی نزدیک، ولی آمد و به ما نزدیک

 تر شده بود.نزدیک

 

وقتی این کار را کرد، حس کردم که جوزت خودش را 

 پشتم پنهان کرد.

 

این حرکتش از نگاه دکس لهن دور نماند، برداشتش 

شک هم درست بود و هم از این حرکت جوزت بی

نادرست. ولی دیگر ایستاده بود، نزدیک شده بود و 

 توانست با صدای خیلی آرامتری صحبت کند.می
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که چنین موقعیتی داره،  شما اولین زنی نیستین»

فرانکا. اولین زنی نیستین که مجبور شده هویتش رو 

 «جعل کنه.

 

طوره. به همین اندازه مطمئنم که همین»جواب دادم: 

هم اطمینان دارم که این وضعیت وحشتناکیه. چون از 

این هم اطمینان دارم که موقعیت قبلیم خیلی فاصله 

ی چنین شرایطی دارم مایلم به کسایی که هنوز هم تو

 هستن، کمک مالی قابل توجهی بکنم.

 

اگه کسی دیگه به جز جوزت باشه که بتونه 

 «هاتون رو تأیید کنه، فقط یه نفر، اون وقت...گفته

 

 کردم؟شورش را ببرند. یعنی باید این کار را میمرده

 

 عشق در خطر بود.
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 ای نداشتم.چاره

 

 «نوکتورنو هاثورن.»گفتم: 

 

سم نوک سرش را کمی کج کرد، که با توجه با شنیدن ا

 های نوک شناختنش در اینجا غیرعادی بود.به حرف

 

طور نبود. که از سوی دیگر توی دنیای خودم این

جا یه شاهزاده بود علتش به خاطر این بود که او در آن

آمد، و هر وقت هم که پای خاندان سلطنتی به میان می

 اصالً این موضوع عجیب نبود.

 

 شبروح_نیمه#

 600#پارت_

 

« اون یه افسر پلیس اهل سیاتله که... خب قبالً بود...»

با نگرانی آب دهانم را قورت دادم و صدایم را صاف 
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خیلی بهم محبت داشت. و حاال اون »کردم. ادامه دادم: 

محتاطانه نگاهم را از او برگرداندم و بعد « و من، ما...

در نگاهش دیدم  وقتی دوباره نگاهش کردم حالتی را

که چندین بار وقتی لهن دنیای خودم به سرسی نگاه 

کرد، در صورتش دیده بودم. هرچند با این حالت می

 رویم بود تفاوت آشکاری داشت.لهنی که االن روبه

 

حالت مالیمی که روی صورتش نشسته بود و باعث 

 شد توی قلبم احساس آرامش کنم.

 

دهم، درست انجام می دانستم که دارم کارم رااگر نمی

شدم. ولی خب خودم حاال دیگر در آن لحظه متوجه می

 دانستم کارم درست بود.از اول می

 

اون اینجا همراه من و »با صدای آرامی ادامه دادم: 

کنه... خودشه. و اگه جوئه. اون پنهانی زندگی نمی

تونین باهاش تماس نیازه که باهاش صحبت کنین، می
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هایی که امروز بهتون گفتم رو فبگیرین، تمام حر

 «کنه.تأیید می

 

تونین یه شمارة تماس بهم بدین؟ می»با مالیمت گفت: 

تا بتونم وقتی تأییدیه رو از ایشون گرفتم باهاتون 

امیدوارم »بعد هم محترمانه گفت: « تماس بگیرم؟

 «درک کنین که این کار نیازه.

 

از پشتم  دهانم را باز کردم تا جواب بدهم، ولی جوزت

تونین در این مورد به من خبر می»در آمد و گفت: 

 «بدین.

 

 شب#روح_نیمه

 601#پارت_
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مرد برای او سری تکان داد، به هر دو نفرمان نگاه 

های کرد و بعد دست از نگاه کردن برداشت و با قدم

 بلند به سمت میزش رفت.

 

 شد از او چشم برداشت.خدای من، ولی واقعاً نمی

 

 صیتش هم محشر بود.شخ

 

خودکاری از توی جیب داخلی کتش در آورد، آن را 

ای کاغذ به روی میزش نگه داشت و باالی دسته

 «تون؟شماره»نگاهش را به جوزت دوخت. 

 

طوری از بر شماره را پشت هم گفت که برایم سؤال 

 شد آیا شماره من را هم حفظ کرده بود.

 

 خیلی به این موضوع فکر نکردم.
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 عوض سریع فکر کردم. در

 

 قدم اول انجام شده بود، حاال وقت قدم بعدی بود.

 

فقط انتظار نداشتم که قدم اول به این شکل برداشته 

دانستم که بعد از این باید چه شود، بنابراین اصالً نمی

 کردم.کار می

 

وقتی جوزت شماره را کامل گفت، او کنار میزش 

که ونم ایندمتشکرم. می»صاف ایستاد و گفت: 

نتونستیم امروز به کارمون برسیم خیلی برای شما 

ست و امیدوارم اگر آقای هاثورن در کنندهناراحت

بینیم، هر دسترس باشن وقتی دوباره همدیگه رو می

دوی شما رو به عنوان عذرخواهی به نهار دعوت 

کنم. تا در مورد وضعیتی که دارین و بهترین روش 

 «ه صحبت کنیم.اهدایی که براتون ممکن

 

 ای که باید سریع فکر نکردم.برای اولین به اندازه
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خوشبختانه او خودش یک نقشة عالی به جای من 

 کشیده بود.

 

ی نزنم. تمام تالشم را کردم تا نیشخند پیروزمندانه

 «شام.»گفتم: 

 

 «بخشید؟می»ابروهایش در هم گره خوردند. 

 

 شب#روح_نیمه

 602#پارت_

 

شام. اول هم خودمون نوشیدنی تا »تکرار کردم: 

بتونیم در مورد کاری که فقط باید بین خودمون بمونه، 

تونین مدیر مؤسسه رو برای شام بعد صحبت کنیم. می

از نوشیدنی دعوت کنین، دوست دارم ایشون رو ببینم. 

کنم، ناشناس نه ولی ای اهدا میجا مبلغ دیگهاون
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رو توضیح بده. سخاوتمنده. تا همراهیش توی شام ما 

تونه برای وقتی بمون که اون کمک مالی ناشناس می

 هاش انجام بشه.تمام هماهنگی

 

 «راستش فکر خیلی خوبیه.»گفت: 

 

خواست دانستم که فکر خوبی بود. چون سرسی میمی

مان برای شام دور هم جمع شویم، ما هم این کار همه

 کردیم.را می

 

 آن هم با حضور دکس لهن.

 

ایه و خیلی العادهپاتریشیا زن فوق»امه داد: لهن اد

تونه توضیح بده که این کمک مالی شما چقدر خوب می

های وابسته به این ها، آقایون و بچهبرای خانم

 «مؤسسه مفیده.
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 بعد هم یک لبخند واقعی به رویمان پاشید.

 

 ای سر داد.جوزت در کنار من نالة خفه

 

 هایم را به همدیگر فشردم.لب

 

لهن یک دستش را برای ما بلند کرد و گفت: 

صبرانه منتظر این شام هستم. ولی االن شما رو تا بی»

 «کنم.البی همراهی می

 

باید »جوزت به پشت دستم دستی کشید و نجوا کرد: 

 «تاکسی خبر کنم.

 

ریم، من این کار رو وقتی داریم می»لهن پیشنهاد داد: 

ریم. تنها کاری که دم. یه سرویس دابراتون انجام می

جا از در ازای هدر دادن وقتتون برای اومدن به این
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آد، اینه که صحیح و سالم به خونه دستم برمی

 «برسونمتون.

 

 شب#روح_نیمه

 603#پارت_

 

توانست به او دیگر ناگفته نماند که این سرویسش می

 بگوید که ما را کجا پیاده کرده بود.

 

ین در نیواورلئان چطور دانستم شهرت والنتاصالً نمی

گر بود. بود. خواهر جادگرم به شدت مکار و حیله

بنابراین شک نداشتم که مطمئن شده بود شهرت خوبی 

 داشته باشد.

 

 ها را به سمت خانة نوک هم بکشانم.توانستم آنمی

 

 شد.کردم، حتماً نوک عصبانی میاگر این کار را می
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. از او ولی خب ممکن بود به من کمک هم بکند

پرسیده بودم، ولی رد کرده بود. گفته بود که باید 

 خالقیت به خرج بدهم.

 

و خب هر طور نگاه کنی این ده دقیقة آخر پر از 

 خالقیت بود.

 

 لبخند آرامی به دکس لهن زدم و قبول کردم.

 

 «کنین.خیلی محبت می»

*** 

 

 «بله، اوهوم، بله.»

 

با یک  زد واش قدم مینوک داشت توی آشپزخانه

 دستش هم پشت گردنش را گرفته بود.
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های پشت جزیرة آشپزخانه جوزت و من روی صندلی

 کردیم.کمین کرده بودیم و تماشایش می

 

گرفتم که وقتی نوک به داشتم از داخل لبم را گاز می

سمتم برگشت، دستش را پایین انداخت و نگاهم کرد، 

ش دست از این کارم برداشتم. با این نگاهش پیچ

 ناخوشایندی توی دلم حس کردم.

 

جا همدیگه صحیح. فردا خوبه. اون»توی گوشی گفت: 

 «بینیم. مشکلی نیست. آره. تا بعد.رو می

 

صحبتش را به پایان رساند و تلفن را از دم گوشش 

 برداشت، نگاهش هنوز هم به من دوخته شده بود.
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عسلی، باید بگم که خیالت رو راحت کنم، لببرای این»

که همین االن با کارگاه خصوصی دکس لهن این دنیا 

 «قرار گذاشتم تا داستانت رو تأیید کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 604#پارت_

 

 «من، خب، اوم...»آمدم حرف بزنم: 

 

 به جوزت نگاه کردم.

 

زده نگاهم هایی بیروننگاهم را حس کرد و با چشم

 کرد.

 

 دوباره به نوک نگاه کردم.
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ممنونم عزیزدلم. خیلی »رساندم:  حرفم را به پایان

 «ازت سپاسگزارم.

 

چیزی نگفته طوری به حرفش ادامه داد که انگار هیچ

دونی لهن با همون شرکتی طور که میو همون»بودم: 

قرارداد داره که قراره من براش کار کنم. که یعنی 

عمالً فردا با رئیسم قرار دارم تا بدونه که زنم نافرم 

گرفته شدت مورد آزار و اذیت قرار میپولداره ولی به 

 «کنه.و حاال هم با هویت جعلی زندگی می

 

خیلی تالش کردم تا در مواجهه با این اطالعات جدید و 

تفاوت بمانم. اما این کار را کردم و گفتم: وحشتناک بی

 «شه عشق من؟ساز میو آیا این موضوع مشکل»

 

ا برای نه چون بهشون این اجازه رو داده بودم ت»

شغلم کامل در موردم تحقیق کنن. که این یعنی حاال که 

ها در مورد تو هم تو توی زندگی من هستی، اون

کنن. که یعنی حاال یه بهانة قابل قبول برای تحقیق می
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این دارم که چرا زنی که توی زندگیمه اسناد و هویت 

جعلی داره. و این چیزیه که این رفقا در عرض دو 

 «تونن ازش سر در بیارن.احت میثانیه خیلی ر

 

 خب!

 

 محشر بود. رسماً یک تیر و دو نشان بود!

 

چقدر عالی. با یه سنگ دوتا گنجیشک »زیرلب گفتم: 

 «رو زدیم.

 

دوتا گنجیشک به یه ورم. »او با صدای آرامی گفت: 

 «واقعاً عجب شانسی آوردیم.

 

 خیلی عالی شده بود.

 

 نوک به جوزت نگاه کرد.
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 شبه#روح_نیم

 605#پارت_

 

های این تا حاال باید نگران شیطنت»به من اشاره کرد: 

های بودم، از این به بعد هم باید نگران حمایتیکی می

 «هاش باشم؟تو از شیطنت

 

دونم خوام نوک، نمیعذرمی»جوزت شروع کرد: 

 «منظور...

 

وای »نوک حرفش را قطع کرد و رو به سقف گرفت: 

 مشخص بود که دیگر کامالً « محض رضای خدا.

 صبرش به سر آمده بود.

 

چیز به خیر و خوشی گذشته تصمیم گرفتم حاال که همه

 بود، دیگر وقت رفتن به سراغ مرحلة بعد بود.
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جایی که این هم حل شد، حاال باید با لهن از اون»گفتم: 

جا دکس صداش شام بخوریم، یا با همون دکس. این

سرسی رو هم دعوت  زنن. و خب البته که بایدمی

 «کنیم.

 

اصالً »نوک نگاهش را پایین آورد و به من دوخت. 

 «شنیدی که گفتم این کارهات به خودت مربوطه؟

 

این رو هم شنیدم که »با صدای آرامی جواب دادم: 

 «گفتی حاضری هر کاری برام بکنی.

 

 جنگیدم.بله، منصفانه نمی

 

 طوری بود.ولی عشق همیشه همین
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اری بود که هر کسی مشکلی با عشق تنها ب

 غیرمنصفانه بودنش نداشت.

 

بعد « من... باید به گالور پیامک بزنم.»جوزت گفت: 

هم از روی صندلی بلند شد و از آشپزخانة نوک بیرون 

 رفت.

 

رفتنش را تماشا کردم و وقتی به اتاق نشیمن رفت، 

 دوباره به نوک نگاه کردم.

 

بشکنی، رانندة  خوام که هیچ قانونی روازت نمی»

خوام کسی که هستم رو حاضر به فرارم. دارم ازت می

گم رو برای تأیید کنی و تأیید کنی که این پولی که می

خوام که سرسی رو برای خیریه دارم و دارم ازت می

 «ش همین.شام دعوت کنی. همه

 

 شب#روح_نیمه
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 606#پارت_

 

 

ارم ای ندکنم و چارهمن کسی که هستی رو تأیید می»

که نیم میلیارد دالر هم پول داری رو هم باید ولی این

تونی این یه میلیون تأیید کنم تا مشخص بشه که می

ی خشونت خانگی اهدا کنی. در مورد رو به مؤسسه

دم. توی ش رو بهت میسرسی هم باید بگم که شماره

شم که کنم. ولی کسی نمیاین شام هم شرکت می

 «ده.ی هل میسرسی رو به سمت این وحش

 

 «نوک...»

 

روی من پشت جزیرة قدم سریعی برداشت. آمد و روبه

 میان آشپزخانه ایستاد.
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کنم، هر کاری که هر کاری برات می»زمزمه کرد: 

گیرم. براش این کمین رو بخوای. با سرسی تماس می

خوام اینه که ازم دم. حاال چیزی که ازت میترتیب می

م. من همینی هستم که نخوای که این کار رو بکن

هستم. این موضوع برام جدیه. اون بهم اطمینان داره 

تر داره. پس عزیزدلم، و این برام معنای خیلی جدی

 «خوام که ازم نخوای این کار رو بکنم.ازت می

 

گیرم و تو باهاش تماس می»بالفاصله سر تکان داد. 

 «هم مجبور نیستی توی این شام شرکت کنی.

 

که هر دردسری نجاتت بدم، برای شام ینفقط برای ا»

که اگه سرسی از این دام پر از میام. میام برای این

 «گرگی که توش انداختیش ترسید، بهش کمک کنم.

 

دکس وحشتناک بود ولی من آن مالیمت و محبت توی 

 اش را هم دیده بودم.چهره
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 گرگ نبود.

 

برداشتم از شخصیت دکس لهن را با او در میان 

 تم.نگذاش

 

 «ایه.کنم کار عاقالنهفکر می»گفتم: 

 

 شب#روح_نیمه

 607#پارت_

 

نوک نفسی عمیق کشید و از بینی آن را به بیرون 

 دمید.

 

 حرکت نشستم و چیزی نگفتم.بی
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شه که باورم نمی»وقتی نفسش را بیرون دمید، گفت: 

رفتی توی دفترش و دربارة قرار مالقاتی که باهات 

 «زدی.نداشته براش بلوف 

 

 ماجرا را برایش تعریف کرده بودیم.

 

البته منهای آن بخشی که قصد داشتیم به کامپیوتر 

 دکس لهن دسترسی غیرقانونی پیدا کنیم.

 

 دانستم، هیچ قانونی را نشکسته بودم.تا جایی که می

 

 «خودت بهم گفتی خالقیت به خرج بدم.»

 

 «خب فرانی، موفق هم شدی.»

 

از »دم و با مالیمت پرسیدم: هایش نگاه کرتوی چشم

 «دستم عصبانی هستی، عشق من؟
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معلومه که نه. چرا همچین »بالفاصله جواب داد: 

 «فکری کردی؟

 

 «دلخور به نظر میای.»دستی تکان دادم و گفتم:

 

دلخوری که »هایش به لبخندی تاب برداشتند. لب

 «عصبانیت نیست خوشگله. دلخوری دلخوریه.

 

 «انی نیستی.پس دلخوری ولی عصب»

 

آره، زنی که عاشقشم با شریرترین وکیل شهر »

دو کرده، به هدفش رسیده و سالمت زد به چاک. بهیکه

که خوبه نه ترسیدم و نه عصبانی هستم. به خاطر این

ی نه به خاطر این عصبانی هستم که اون یه دیوونه

 «عیاره.تمام
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 «من دیوونه نیستم.»ستون فقرانم ناگهان صاف شد. 

 

این بحثی نیست که »سری تکان داد و جواب داد: 

وقتی گرسنه هستم و باید غذا بخورم، دلم بخواد داشته 

باشم... یا حتی اصالً دلم بخواد در موردش صحبت 

 «کنم.

 

من هم به این نتیجه رسیدم که شاید نباید در این مورد 

 کردیم. چون من هم گرسنه بودم.صحبت می

 

 شب#روح_نیمه

 608#پارت_

 

شدم کاری کنم که دیگر نوک به ولی بعداً خوشحال می

خاطر کاری که من و جوزت کرده بودیم، دلخور نباشد. 

کردم که انگار آن روز دوبار جان سالم به در حس می

طور برده بودم. بنابراین حس کردم بهتر است که همین
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ام لذت ببرم و از خیر جنجال به در سکوت از پیروزی

 رم.پا کردن بگذ

 

 «به نظرت شام چی بخوریم؟»نوک پرسید: 

 

 «پیتزا!»جوزت از نشیمن فریاد زدک 

 

نوک به آن سمت نیشخندی زد و بعد با همان 

 نیشخندش به من نگاه کرد.

 

 «خوری؟تو هم همین رو می»پرسید: 

 

 نیازی به پرسیدن نبود.

 

 خوردم.من هم پیتزا می
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 «قطعاً.»جواب دادم: 

 

باال گرفت، حالت صورتش دیگر  اش را برایمچانه

 دلخور نبود، بلکه پر از شیرینی و محبت بود.

 

 نه.

 

 فقط خود نوک بود.

 

تونی گوجه خرد کنی، ولی تلفنت رو بیار فرانی. نمی»

تونی یاد بگیری چطوری یه پیتزا حداقل که می

 «سفارش بدی.

 

ام بلند شدم تا به سمت کیفم بالفاصله از روی صندلی

فن همراهم را بیاورم. چون به نظرم برای بروم و تل

 یادگیری سفارش یک پیتزا هیچ مانعی وجود نداشت.
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 ابداً.

 

 

 فصل بیستم

 اممن پایه

 

 فرانکا

 

وقتی توی حمام نوک به لگنش تکیه داده بودم و 

دارم به مدرسة »زدم، جو گفت: لب میداشتم برق

دور زد و داشت موهایم را فر می« کنم.زیبایی فکر می

شان را با سنجاق به شنیون ریخت و دنبالهصورتم می

بزرگی که در یک سمت گردنم قرار گرفته بود، محکم 

 کرد.می

 

 توی آینه به چشمانش نگاه کردم.
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 «بخشید؟می»

 

 شب#روح_نیمه

 609#پارت_

 

خواست به یکی از این مدرسة زیبایی. دلم می»

ندگی کردن که نوک رانرفتم. بعد از اینها میمدرسه

 «خوام این کار رو بکنم.رو بهم یاد بده، می

 

صاف ایستادم. در برق لبم را گذاشتم و کامل به 

 سمتش برگشتم.

 

 هایش را پایین انداخت.دست

 

 «بخشید؟می»تکرار کردم: 
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گم. دونی، به خاطر کارم میمی»با سردرگمی گفت: 

بردم، این بهترین همیشه از آراستن موهات لذت می

نیشش « ای داری.خش شغلمه. موهای دوست داشتنیب

ولی با وجود بابلیس، اتوی مو و »را باز کرد. 

جا ی مو و... این کار توی اینکنندهاکسیرهای صاف

 «تر...خیلی باحال

 

 «جو.»حرفش را قطع کردم: 

 

 «چیه؟»پرسید: 

 

کامل توضیح بده که داری از چی حرف »دستور دادم: 

 «زنی.می

 

 «باید استخدام بشم.»گفت: 
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حس کردم با تعجبی که کرده بودم، سرم ناگهان باال 

چرا اصالً باید به همچین چیزی نیاز داشته »پرید. 

 «باشی؟

 

 این موقع بود که دیدم سر جوزت هم بلند شد.

 

اصالً چرا باید به همچین چیزی نیاز داشته »پرسید: 

 «باشم؟

 

خاطر نگاه  و به« سؤال من هم همینه.»تأیید کردم: 

تونی سرگردونیم رو می»حیرانش توضیح دادم: 

تصور کنی، چون تو همین االن هم در استخدام من 

 «هستی.

 

 «اینجا دوش حمام دارن.»گفت: 

 

 «طوره.همین»موافقت کردم: 
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طور هم بود. باران دلپذیری توی حمام بود که با همین

 همراهی نوک خیلی هم دلپذیرتر شده بود.

 

بری، دت از رنگ کردن صورتت لذت میو تو خو»

 «یعنی... اوم، منظورم آرایش کردنه.

 

 «طوره.بله همین»

 

طور ها هم ماشین شستشو دارن. همینبرای لباس»

شن. نگرانی اتوهایی که با یه سیم به دیوار داغ می

 «گرفتن هم وجود نداره. برای آتیش

 

 شب#روح_نیمه

 610#پارت_
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دانستم، واقعاً که این دنیا نمی چیزی در مورد این یکی

 خیلی بهتر از دنیای خودم بود.

 

نوک به ما یاد داده بود که چطور این کار را انجام 

دهد. البته در پی این بود که تا جایی که می

چیز را به که سر کار برود، همهتوانست، قبل از اینمی

آمد، سر کار ای که میما یاد بدهد. قرار بود دوشنبه

ود. یعنی دو روز دیگر. چیزی بود که دلم بر

 گرفت.خواست اتفاق بیفتد، چون او را از من مینمی

 

مانیم، کرد تا ما بتوانیم وقتی تنها میسخت تالش می

 از پس خودمان بربیایم.

 

ولی با وجود اهمیت این موضوع، من توجه خیلی کمی 

 دادم.به این موضوع نشان می

 

 «کاملی نبود، جو. این توضیح»به او گفتم: 
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 او هم پهلویش را به لگن نوک تکیه داد و گفت:

مونیم، مگه نه؟ منظورم توی این فرانی، ما اینجا می»

 «دنیاست.

 

که تو دلت نخواد بله، مگه این»تردید جواب دادم: بی

 «بمونیم.

 

اینجا رو »نیشخند دیگری زد. « دوست دارم بمونم.»

والنتین یه کارهایی برای دوست دارم. ولی ظاهراً تو و 

 «مونی و من...انجام دادن دارین. کنار نوک می

 

 «مونی.پیش من می»حرفش را تمام کردم: 

 

متر به سمت من خودش را به اندازة دو و نیم سانتی

 کشید و حالت صورتش مهربان شد.
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فرانی، چیزی که قصد دارم بگم اینه که تقریباً »

. انجام دادن این کارها ترهجا خیلی راحتچی اینهمه

تونم تمام روز بره. نمیبرای تو عمالً هیچ زمانی نمی

بشینم برای خودم با تلفنم بازی کنم، تلوزیون ببینم و 

که منتظر بمونم تا گالور بهم پیامک بزنه. درحالی

ست هات فقط یک روز در هفتهرسیدگی کردن به لباس

آراستن شه و و این هم در عرض چند ساعت تموم می

 «بره.موهات هم که اصالً زمانی نمی

 

 شب#روح_نیمه

 611#پارت_

 

 حق داشت.

 

رن سر کار، شغل دارن. جا میو مردم این»ادامه داد: 

 «های ثروتمند توی تلوزیون هم شاغل هستن.حتی آدم
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 «تو هم یه شغل داری.»به او یادآوری کردم: 

 

، نوک، شناسم توجا میبله، ولی تنها کسی که این»

سرسی و یه کمی هم  والنتینه. تازه خیلی هم خوب 

شناسم. اگه به مدرسة زیبایی برم والنتین رو نمی

های تونم دوست پیدا کنم. اگه کار پیدا کنم، آدممی

 «بینم.زیادی رو می

 

 در این مورد هم حق داشت. 

 

پس وقتی رانندگی یاد گرفتم و »گیری کرد: نتیجه

این طرف و اون طرف برم، به  تونستم خودم تنهایی

رم و آراستن مو رو به عنوان شغلم مدرسة زیبایی می

کنم. البته باز هم به مراقبت از تو ادامه انتخاب می

ولی بعدش وقتی »بعد بالفاصله ادامه داد. « دم.می

تونم برای تونستم توی این دنیا درآمد داشته باشم، می

 «خودم خونه بگیرم و زندگی...
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 در مورد همه این چیزهایی که گفته بود حق کامالً 

 داشت.

 

ی کافی هشیار کرد هرچند، این آخری من را به اندازه

چی »تا صدایم را باال ببرم و حرفش را قطع کنم. 

 «خودت؟

 

 «ی خودم.خونه»

 

و چرا باید به چنین چیزی »ابروهایم را باال انداختم. 

 «نیاز داشته باشی؟

 

چیزی بگوید ولی وقتی صدای  دهانش را باز کرد تا

جا چی اینهمه»نوک را شنیدیم، دهانش را بست. 

 «راهه؟روبه
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برگشتم و نوک را دیدم که جلوی در حمام ایستاده بود. 

وشلوار دیگر پوشیده بود و بدجور جذاب یک دست کت

 رسید.به نظر می

 

 شب#روح_نیمه

 612#پارت_

 

 گفتم.بعداً این را به او می

 

اش به پیراهن بعداً نسبت به آن نگاه خیرههمچنین 

زنانة زیبای لَخت و سرخم که تا حدودی هم به خاطر 

 دادم.اش لُختی بود، واکنش نشان میهای یقهبرش

 

حاال موضوع دیگری داشتیم که باید به آن رسیدگی 

 شد.می
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جوزت دوست داره به مدرسة زیبایی بره تا بتونه »

ینة آراستن مو پیدا کنه. برای خودش یه کاری توی زم

کنه تا های دیگه. این کار رو داره میاون هم برای آدم

بتونه توانایی گرفتن یه خونه برای خودش رو به 

طوری این را گفته بودم که انگار داشتم « دست بیاره.

خواهد به نام میر گفتم: جوزت خونخوار شده و میمی

 زد.عام راه بینداخدای جنگ دنیای خودمان قتل

 

انگار برای نوک خیلی سخت بود که نگاهش را از 

پیراهنم بردارد. نگاهش خیلی مختصر به سمت جوزت 

 برگشت و بعد دوباره به من نگاه کرد.

 

دل، نفس عمیق بکش و جون»با صدای آرامی گفت: 

زنی فکر کن. و وقتی پنج ثانیه به حرفی که داری می

دنیای خودت کنی، به این هم فکر کن که توی فکر می

خواد رو تونن شغلی که دلشون میچقدر از مردم می

انتخاب کنن که پول خوبی هم بابتش بگیرن تا بتونن 

ی زندگی و بقیه نیازهاشون رو باهاش هزینه

 «بپردازن.
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در این مورد به پنج ثانیه فکر کردن نیازی نبود. اصالً 

ها دانستم توی دنیای خودم چقدر از آدمنمی

ای داشته باشند. حتی برایم تند چنین زندگیتوانسمی

 اهمیت هم نداشت.

 

خواست، من دانستم که اگر جوزت این را میفقط می

 خواستم.هم این را برایش می

 

 شب#روح_نیمه

 613#پارت_

 

 خواهدش.گفت که میو او داشت می

 

 نفس عمیقی کشیدم و به سمت جوزت برگشتم.
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قتی از پیشم بری، اگه باید این رو بدونی که و»گفتم: 

ازش خوشت نیومد، اگه بالفاصله احساس تنهایی کرد 

 «ای... همیشه قدمت سر چشممه.یا هر چیز دیگه

 

 لب باالیی جوزت شروع به لرزیدن کرد.

 

خودم به سوزش افتاده،  کردم بینیکه حس میدرحالی

 «گریه نکن.»به او هشدار دادم: 

 

 «کنم.نمی» لرزید:وقتی جواب داد، صدایش می

 

که صحیح. قبل از این»مان. نوک پرید وسط صمیمیت

تون رو خراب کنین، که یعنی دوباره باید آرایش

ش رو پاک کنین و دوباره از اول انجامش بدین، همه

 «شور برده بریم؟تونیم خبرمون به این شام مردهمی
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من »دوباره به طرفش برگشتم و جوزت گفت: 

 «م رو بردارم.حاضرم. فقط باید کیف

 

کردم، جوزت به زور وقتی به صورت نوک نگاه می

 خودش را از حمام کوچک بیرون کشید.

 

امشب قرار بود برای قرار شام با دکس لهن و مدیر 

 کرد.رفتیم که حمایت میای میمؤسسه

 

ریزی من قرار بود سرسی هم در شامی که با برنامه

 آن شرکت کند.

 

دانست که دکس هم قرار بود قرار بود بیاید ولی نمی

 بیاید.

 

دانستم که نوک با خوشحالی از این کارم استقبال می

 کند.نمی
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دیدم که واقعاً حاال که او را زیر نظر گرفته بودم، می

 وحشت کرده بود.

 

اش گذاشتم و به سمتش رفتم، یک دستم را روی سینه

 به سمتش خم شدم.

 

که حتماً به این شام نیاز نیست »با مالیمت به او گفتم: 

 «بیای.

 

 شب#روح_نیمه

 614#پارت_

 

 «قبالً در این مورد با هم صحبت کردیم.»جواب داد: 

 

تونیم یه بله، ولی جوزت و من خیلی راحت می»

 «تاکسی بگیریم...
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اش محکم به هم فشرده شده بود. سر تکان داد، آرواره

وی ابداً قرار نیست وقتی کنارت ننشستم، با این یار»

 «وحشی پشت یه میز بشینی.

 

 نوکتورنوی من.

 

 زیادی حمایتگر بود. 

 

شناسمش. ایین یعنی بهش اعتماد من نمی»ادامه داد: 

ندارم. این یعنی نه تو، نه جو و نه سرسی قرار نیست 

که بدون من با اون مرد پشت یه میز بشینین، مگه این

تون جایی که همهجا باشم. و از اونخودم هم اون

 «جا باشین، پس من هم میام.قراره اون

 

جون دل، این لباست، این لبخندت، »غرغرکنان گفت: 

دونم که میم گذاشتی، اینعطرت، دستت که روی سینه
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ت فرو ببرم تا خود اگه دستم رو توی شکاف یقه

خوای رسم چون سوتین نپوشیدی... اگه میت میسینه

ری کیفت رو امشب به قرارت برسی باید همین االن ب

برداری. اگه به اندازة کافی سریع نری، ممکنه 

روشویی برام خم شی. جا روی سینکمجبورشی همین

رسه و حسابی هم برای قرارمون جو هم کامل در گوش

 «کنیم.دیر می

 

داشتنی مورمور شد، تمام تنم به شکلی دوست

هایم خمار شد و لبخندم تغییر کرد. ولی خیلی چشم

خواب بروم و او فاصله گرفت تا به اتاقعاقالنه از 

 ام را از وی تخت بردارم.کیف دستی

 

خواست به او بگویم که خیلی هم دلم دلم می

 خواست این تهدیدش را عملی کند.می

 

 گفتم.هرچند بعداً این را هم به او می
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 شب#روح_نیمه

 615#پارت_

 

وقتی نوک دوباره شروع به صحبت کرد، داشتم 

ام و درپوش شدم که تمام وسایم را برداشتهمطمئن می

داشتم را لبی که همیشه توی جیب کناری کیفم نگهبرق

 هم بستم.

 

کرد، نگاهش کردم و دیدم که وقتی داشت صحبت می

 به سمت من برگشته و به دستگیرة در تکیه داده بود.

 

خواد بهم بگی که والنتین این همه مدت چرا دلت می»

 «ناپدید شده؟

 

 خواست.ه، دلم میبل

 

 کردم.ولی این کار را نمی
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رسه، نوک. مدتی توی دنیای من داره به کارهاش می»

داده. حاال که اومده خونه به بوده و به من آموزش می

 «کارهای زیادی باید رسیدگی کنه.

 

این حرفم کامالً دروغ نبود، چون والنتین هم همین را 

 به من گفته بود.

 

 ک را به تماشا نشستم.نافذ شدن نگاه نو

 

محض »با صدای آرامی شروع به صحبت کرد: 

اطالعت خوشگله، هر وقت خواستی یه رازی رو از 

من پنهون کنی، مطمئن شو که دلیل خوبی براش 

 «داری. حاال مهم نیست اون راز درمورد چی باشه.

 

 «معشوقش رو از دست داده.»زمزمه کردم: 
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نتی، به هم زدن؟ یا... لع»دیدم که ناگهان هراسان شد. 

 «از دست داده؟

 

کنم که کالً مرده باشه. فقط باور نمی»جواب دادم: 

 «ست.شکستهوالنتین از دستش داده و خیلی دل

 

رسید بتواند باور کند. این چیزی بود که به نظر نمی

 «والنتین؟ دلشکسته؟»

 

 سر تکان دادم.

 

 «لعنت.»تری گفت: این بار با صدای آرام

 

 «ها مایلن...زن من،»

 

اش را از دستگیرة در برداشت و سر تکان داد، تکیه

به من رسید « ای نگو فرانی.چیز دیگه»به سمتم آمد. 
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خوای انگار می»و دستش را روی کمرم گذاشت. 

هوای دوستت رو داشته باشی. نیاز نیست که من 

که چیزی از حال و روز والنتین بدونم. به عبارتی این

کنی، دلیل خیلی رو مثل یه راز حفظ می وضعیت اون

 «خوبیه.

 

 شب#روح_نیمه

 616#پارت_

 

 کرد.درک می

 

 و من عاشق این اخالقش بودم.

 

 سرم را بلند کردم و دوباره لبخندی به رویش زدم.

 

هایش به لبخندم نگاه کرد، سرش را پایین آورد و لب

 را روی لبخندم گذاشت.
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برای رفتن »: وقتی خودش را عقب کشید، پرسید

 «حاضری؟

 

چند روزه که »سرم را به سمتی کج کردم و گفتم: 

 «م عزیزترینم. تو حاضری؟برای این کار آماده

 

اش را کوتاه باال انداخت. کمی فاصله گرفت ولی شانه

تا حاال »دستم را گرفت و به سمت در کشید. گفت: 

 «قدر حاضر نبودم.این

 

 جوزت را هم با خودمان بردیم.

 

وک به ما کمک کرد تا سوار ماشینش بشویم. چون ن

جوزت آن شب پاشنه بلند پوشیده و واقعاً هم به کمک 

 نیاز داشت چون اصالً به اندازه من صبور نبود.
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بعد هم به سمت رستورانی راند که دکس لهن قرار بود 

 در آن سرسی را ببیند.

 

توی راه بیشتر ساکت بودم و حواسم نصفه و نیمه به 

هایی که نوک گهگداری های جوزت بود و جوابحرف

 داد.هم نوک به او می

 

کردم چون از انتظار برای اتفاقی که این طور رفتار می

ام را صبریبردم و بیدر شرف افتادن بود، لذت می

 زدم.سریع پس می

 

هیچ وقتی بهتر از زمانی نیست که در انتظار به نتیجه 

 ات هستی.نشستن نقشه

 

 تی برایش صبر و قرار نداشتم.به عبار

*** 
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ای که نوک برایم بیرون کشیده بود، پشتم را به صندلی

 تکیه دادم.

 

ها نوشیده شده بودند و توضیحات دکس هم نوشیدنی

ام هفتة دیگر تمام شده بود. مبلغ اهدایی سخاوتمندانه

 شد.آینده به صورت ناشناس به بنیاد خیره پرداخت می

 

 شب#روح_نیمه

 617ارت_#پ

 

با پاتریسیا مالقات کرد بودیم و چکی که نوک به من 

یاد داده بود چطور بنویسمش، به مبلغ پنجاه هزار 

 دالر به اسم این زن توی کیفم بود.

 

 رفت.چیز داشت خوب پیش میهمه

 

 ای داشت.دکس واقعاً رفتار دوستانه و محترمانه
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و دکس  بعد از چند نیش و کنایه هم انگار باالخره نوک

 هم با هم کنار آمدند.

 

مطمئن نبودم که دکس از پس او برآمده بود و با رفتار 

اعتمادش را جلب کرده باشد، اما نوک دیگر آن طور 

د. این چیزی بود که در کرچپ نگاهش نمیپنهانی چپ

رسید که داکس خودش را سزاوار این ابتدا به نظر می

این بود که  دانست. احتماالً به خاطررفتار نوک می

کرد من رفتارش در اولین مالقاتمان را برای حس می

کند. وقتی ام و هم دارد تالفی مینوک تعریف کرده

اش با جوزت و من باعث نشد که نوک رفتار دوستانه

هم به او روی خوش نشان بدهد، دکس بیشتر تمرکز 

شان به حدی رسید کرد و تا جایی که جو مردانة بین

 شدم.خفه می که دیگر داشتم

 

جوزت خیلی خوب خودش را کنترل کرده بود ولی 

دار ها به نظرش خندهتوانستم ببینم که این رفتار آنمی
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کس به جز من متوجه نشده بود که به نظرش بود. هیچ

کدام از دو مرد توجه زیادی به دار بود. هیچخنده

جوزت نداشتند، چون بیشتر مشغول حالجی کردن 

 همدیگر بودند.

 

 دار نبود.ولی به نظر من که خنده

 

که این کارشان خیلی جذابیت داشت، به خصوص با این

دانستم علتش چه بود، ولی دیگر از جانب نوک که می

 شد.کننده میداشت خسته

 

 شب#روح_نیمه

 618#پارت_

 

خوشبختانه پاتریشیا رسیده بود. با او دیدار کردیم. 

و به مهمانی شام داشتنی بود. پیوستن اخیلی دوست
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تر با همدیگر باعث شد که آقایان رفتاری متمدنانه

 داشته باشند.

 

مشکل این بود که سرسی هنوز نرسیده بود و باید ده 

 رسید.دقیقه پیش می

 

نشستم و سرم را به سمت نوک برگرداندم که ایستاده 

 ام قرار داشت.بود ولی دستش روی صندلی

 

م باید به یه نفر پیامک فکر کن»با صدای آرامی گفتم: 

 «بزنم، عزیز دلم.

 

 «ولش کن.»گفت: 

 

 «نوک...»
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توانستم بشنوم، پرسید: با صدایی که فقط من می

 «سرسی هم یه گوی کریستالی داره؟»

 

 وای خدایان.

 

اش نگاه کرده و ما را دیده یعنی توی گوی کریستالی

بود یا نگاهی به جایی که قرار بود شام بخوریم 

بود تا مطمئن شود که چه لباسی باید بپوشد یا  انداخته

من قرار بود چه بپوشم؟ یا به هر دلیلی دکس را دیده 

 «بود و تصمیم گرفته بود که نیاید؟

 

 «شاید.»جواب دادم: 

 

نوک تکرار کرد: نپس ولش کن. اگه فهمیده باشه که 

قصد داشتی چی کار کنی، بعداً باید با آتیش خشمش 

خوام خوام غذا بخورم. میگرسنمه. میکنار بیایم. االن 

این شب به خوبی و خوشی تموم بشه و تو رو با این 

 «م ببرم تا فقط خودم و خودت باشیم.پیراهنت به خونه
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 هایم را به همدیگر فشردم.لب

 

ام چسباند. بعد صاف ایستاد و هایش را به آروارهلب

ام را به سمت میز هل داد. خودش هم کنارم صندلی

 وی صندلی نشست.ر

 

کرد کیفم را روی میز گذاشتم. وقتی نوک کمک می

بنشینم، دکس هم به جوزت و پاتریشیا در نشستن به 

هایشان کمک کرده بود. حاال داشت به روی صندلی

 کرد.دقت من و نوک را نگاه می

 

 شب#روح_نیمه

 619#پارت_
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وقتی نگاهش در نهایت فقط روی من نشست، اصالً 

ی که یک نر دیگر وارد قلمروش شده باشد، مثل آلفای

 خبردار و هشیار نبود.

 

خواست به من نگاهش گرم و مهربان بود، فقط می

نشان بدهد که واقعاً خوشحال بود. خوشحال بود که 

ام کرد کشیدههایی که فکر میمن بعد از تمام رنج

باالخره یک چنین شوالیة حمایتگری در کنار خود 

 دارم.

 

ین نگاهش، لبخند کوچکی به رویش زدم. و با دیدن ا

کردم او برای سرسی این حس پیروزی را که فکر می

ام را خردیطور حس اعصابواقعاً عالی بود و همین

 پنهان کردم.

 

 آخر... سرسی کدام قبرستانی بود؟

 

 «انگار یه صندلی اضافی داریم.»پاتریشیا گفت: 
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کردم  طوره. فراموشبله همین»جوزت سریع گفت: 

هامون رو هم دعوت کردیم. بگم که یکی از دوست

امیدوارم مشکلی نداشته باشین. فکر کردیم که اون هم 

دوست داشته باشه چیزهایی در مورد کار شما 

 «بدونه.

 

مشکلی ندارم. اگه »پاتریشیا به جوزت لبخند زد. 

تونستم از باالی سقف فریادکشان در مورد می

 «م.زدی خیریه حرف میمؤسسه

 

کرد، لبخند پرمحبتی به حینی که داشت صحبت می

 رویش زدم.

 

بعد چیزی حس کردم. چیزی که ناگهانی و شدید. 

 نگاهم را از پاتریشیا برداشتم و به به دکس دوختم.
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 کار را کردم، حس کردم دلم منقبض شد.وقتی این

 

 «اَه، لعنت.»نوک زیرلب گفت: 

 

 او هم این حس کرده بود.

 

 بود.یا دیده 

 

 یا هر دو.

 

 کرد. دکس تازه داشت منوی رستوران را باز می

 

 ولی حاال دیگر در حال انجام این کار نبود.

 

 شب#روح_نیمه

 620#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

کرد که یک منو در واقع حتی به فکرش هم خطور نمی

 در دست دارد.

 

دانست که همراه کردم حتی میدر واقع، فکر نمی

 ک میز نشسته است.ای برای صرف شام پشت یعده

 

ای در آن سمت رستوران خیره شده نگاهش به نقطه

 بود.

 

 و حالت صورتش....

 

 خب...

 

 وحشی شده بود.
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وقتی نگاهم را از او برداشتم و به سوی دیگر 

 رستوران دوختم، تلنگر دیگری احساس کردم.

 

با چیزی که دیدم، نزدیک بود از خوشحالی فریاد 

 بکشم.

 

شامپاینی رنگ با دامن پرپری از سرسی یک پیراهن 

العادة محشرترین تور دنیا به تن داشت. باالتنة خارق

های خیلی لباس گلدوزی شده بود و به جای آستین بنده

 برو بود.ظریفی داشت. ظریف، شیک ولی توی دل

 

 قیمت بود.و مطمئناً گران

 

اش به درستی استفاده کرده بود انگار یکی از گنجینه

 فر من نبودم.و آن یک ن
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ها موهایش با فرهای درشت زیبایی آزادانه دور شانه

 طورش ریخته بود. و همین

 

این همان چیزی بود که حسابی برایش تالش کرده 

بود. درست شبیه زنانی موهایش را عقب زد که چندین 

از  بار توی تلوزیون دیده بودم و محصول مراقبت

نوک گفته بود  کردند.مویی را در تلوزیون معرفی می

 ها یک تبلیغ تجاری تلوزیونی بود.این

 

 درخشید.آرایشش با رنگ زیبایی هلویی و برنزه می

 

 معرکه بود.

 

همین. تا وقتی که موهایش را از روی صورت کنار 

نزده بود و دستش را پایین نینداخته بود معرکه بود. با 

لبخندی پهن کامل به میزمان نگاه کرد و ظاهراً تازه 

ن موقع بود که متوجه شخص خاصی شد که پشت آ

 میزمان نشسته بود.
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 شب#روح_نیمه

 621#پارت_

 

 در نتیجه سکندری رفت.

 

 آن هم بدجور.

 

کیفش که با یک دست نگه داشته بود، پرت شد و 

گاهی پیدا کند تا جلوی همان دستش سعی کرد تکیه

افتادنش را بگیرد. دستش روی شانة یک مرد مسن 

 .فرود آمد

 

مرد وقتی کمی از وزن سرسی رویش فرود آمد، از 

 تعجب فریاد کشید.
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و من حرکتش را « گندش بزنن، لعنتی.»نوک غرید: 

 حس کردم.

 

اش را به عقب به سمتش نگاه کردم و دیدم که صندلی

 هل داد و آماده شد که به سمت سرسی برود.

 

 ولی خیلی دیر بود.

 

اشت به سمت اش بلند شده بود و ددکس از صندلی

 رفت.سرسی می

 

دانست که سرسی داشت به سمت میز ما حتی نمی

 آمد.می

 

 به جوزت نگاه کردم.

 

 او هم نگاهم را حس کرد و به من نگاه کرد.
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 لبخند زدم.

 

 او هم نخودی خندید.

 

 «حالتون خوبه؟»

 

مان برگشت، ام به چند متریبا صدای حرفش، توجه

کمر سرسی گذاشته جایی که دکس یک دستش را روی 

و او را نگه داشته بود، هرچند ضرورتی نداشت. کیف 

دستی سرسی را هم که مشخص بود سر راهش آن را 

 برداشته بود، در دست دیگر داشت.

 

سرسی سرش را بلند کرد و به او خیره شد، با 

های بیرون زده و دهانی که باز مانده بود. با چشم

مایعی غلیظ پیش حالتی که انگار دستش را داشت در 

 برد، کیفش را از او گرفت.می
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 محسورکننده بود.

 

حال دکس که قصد مراقبت از او را داشت، این بااین

نگاهش را به اشتباه تعبیر کرد. چون با حالت 

ای به او نزدیک شد، رویش خم شد و با کنندهمحافظت

مچ پاتون پیچ »نگرانی به پاهایش نگاه کرد. پرسید: 

 «دیدین؟ خورد؟ آسیب

 

 شب#روح_نیمه

 622#پارت_

 

 رخ او خیره ماند.سرسی در سکوت یه نیم

 

 لهن دوباره نگاهش کرد.

 

 «خواین؟یه کم یخ می»پرسید: 
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 سرسی ساکت ماند و به او زل زد.

 

اش مثل تنهبعد ناگهان به شکل مشهودی وا رفت. نیم

که جلوی پاهای لهن ها تکانی خورد و برای اینمست

رد، دستش را بلند کرد و روی عضلة دو سر غش نخو

 بازویش گذاشت.

 

 با تماس دستش هر دو سر جای خود خشک شدند.

 

در واقع یک طوری بود که انگار تمام اتاق در جای 

 خود خشک شد.

 

 نفسم را حبس کردم.

 

 های همدیگر تالقی کرد.نگاهشان به چشم
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 سرسی دوباره شروع کرد به تاب خوردن.

 

 این بار...

 

 به سمت جلو.

 

دانستم خوشحالی آشکاری بود، گوشة با حسی که می

 هایم باال رفت.لب

 

 به سختی حرف بعدی دکس را شنیدم.

 

 ولی این را شنیدم.

 

زد، آمیزی که در عمق صدایش موج میبا لحن شیطنت

مطمئناً از آن « عسلم، باید حرف بزنی.»زمزمه کرد: 

ها آگاه روی خانممردهایی بود که از تأثیر خودش به 
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که چنین تأثیری روی سرسی داشت، بود و از این

 خوشحال بود.

 

سرسی حرفش را قطع کرد و دوباره شروع « تو...»

 «تو...»کرد: 

 

که با یک دست همچنان کمر او را دکس لهن در حالی

شان نگه داشته بود، دست دیگرش را در فضای بین

 باال آورد تا با او دست بدهد.

 

مال »زنان گفت: ای که سرسی نفسمان لحظهدرست ه

 «دکس لهن.»لهن خودش را معرفی کرد: « من.

 

های بسیار پهن لهن از این حرف او دیدم که شانه

 راست شد.

 

 شب#روح_نیمه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 623#پارت_

 

 بعد هم دیدم که رنگ از روی سرسی پرید.

 

گندش بزنن، »نوک با صدای آرام و پر حرصی گفت: 

ی دهندهجاورت صدایش با من نشانم« لعنتی، لعنتی.

 ام ایستاده بود.این بود که او پشت صندلی

 

عذر »سرسی دوباره تکانی به خودش داد و گفت: 

 خوام.ممی

 

 این بار به عقب تاب خورده بود.

 

 اَه!

 

خیلی »هایی که انگار آتش گرفته بود، گفت: با گونه

 «خیلی متأسفم. خیلی... خیلی زیاد متأسفم.
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سریع خودش را از آغوش دکس بیرون کشید و خیلی 

نگاهی به سمت میز ما انداخت. بعد هم با آن پیراهن 

های میخی صندلش جذاب شامپاینی رنگش روی پاشنه

چرخید و به سرعت از رستوران بیرون رفت. الهه ادل 

 را شکر که سکندری نرفت یا از آن بدتر نیفتاد.

 

 اَه!

 

ادم، به نوک  که پشتم ام را هل دسریع از روی صندلی

ایستاده بود، برخورد کرد. بلند شدم و به سمت سرسی 

 رفتم.

 

 «فرانی.»هایی به هم فشرده صدایم زد: نوک با دندان

 

شدم، پرسید: وقتی از کنار دکس رد می

 «شناسینش؟می»

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

ام به سرعت از کنارش رد شدم ولی از باالی شانه

 «دیم.گریه لحظه بهم وقت بده، برمی»گفتم: 

 

فقط یک نظر صورت نوک را دیدم و به این نتیجه 

رسیدم که حاال برای ضربه زدن به باسنم دالیل دیگری 

 هم داشت.

 

 توانستم به این چیزها فکر کنم.حاال نمی

 

بردمش کردم و میرسیم، آرامش میباید به سرسی می

کردم و سر میزمان. باید اوضاع را راست و ریست می

 کردم.با هم جفت و جور می این دو نفر را

 

 شب#روح_نیمه

 624#پارت_
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ای که میزها در آن قرار داشت گذاشتم، از از محوطه

طور و بعد هم از محل رزرو گذشتم و از بار هم همین

 در بیرون رفتم.

 

 به سمت راستم نگاه کردم.

 

 سرسی نبود.

 

صبری به سمت چپ نگاه کردم و دیدم که داشت با بی

زد. مرد بلوز داد  سر مردی فریاد میان میپایش را تک

سفید و شلوار کوتاه سیاه به تن داشت و همان کسی 

 جایش کند.بود کلید ماشین نوک را گرفته بود تا جابه

 

لطفاً زود باش! »شنیدم که پشت سر مرد فریاد کشید: 

 «فوریه!

 

 لعنتی!
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 «سرسی.»صدایش زدم: 

 

هم با ترس به  سریع به سمتم برگشت. نگاهم کرد بعد

ها ی اینپشت سرم نگاه کرد و دوباره نگاهم کرد. همه

 زدن اتفاق افتاد.برهمدر یک چشم 

 

 سپس صورت زیبایش مثل سنگ سرد شد.

 

با عجله به سمتش رفتم، یعنی با بیشتری سرعتی که 

توانستم، به سمتش رفتم. در سه ها میبا آن پاشنه

د و انگشتش را به اش بودم که دستش را باال آورقدمی

ای گفت: کنندهسمت رستوران گرفت و با لحن متهم

خواست بکنه و این همون کاری بود که والنتین می»

 «بینم که پای تو رو هم به این ماجرا کشیده.می

 

 «سرسی، ما...»ایستادم و گفتم: 
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به سمتم خم شد و انگشتش را دوباره به سمت 

جا آبروی اون»ساختمان گرفت و با حرص گفت: 

 «خودم رو بردم.

 

 آه.

 

ابداً چنین کاری نکردی. اگر تمرین »به او لبخند زدم. 

کردیم، ممکن نبود ورودت از این تأثیرگزارتر هم می

 «شد.می

 

 شب#روح_نیمه

 625#پارت_

 

حالت خودش را عقب کشید و صورتش هنوز هم بی

بله، منتهی تمرین نکردیم چون من اصالً »بود. 

 ذارم.م دارم پا توی چه ماجرایی میدونستنمی
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دهد، آموزش درس میمثل معلمی که دارد به دانش

 «طوری بهتر بود.کنم مشخصه که اینفکر می»گفتم: 

 

خواست ولی نمی« کنی؟طور فکر میاین»پرسید: 

جوابش را بدهم، چون بالفاصله خودش جواب داد: 

 «کنم.طور فکر نمیولی من این»

 

 .کردمدرک نمی

 

معلومه دلش رو بردی. تازه عمالً هیچی هم »گفتم: 

 «باهاش حرف نزدی.

 

اصالً به ذهنت خطور کرده که شاید من دلم »فریاد زد: 

 «نخواد دلش رو ببرم؟

 

 چقدر مزخرف.
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من همین االن با دو چشم خودم شاهد بودم که چه 

 اتفاقی افتاده بود.

 

 او هم دلش رفته بود.

 

کنی خودت رو متقاعد می سرسی، شاید داری سعی»

 «کنی که...

 

ام را گفته بودم ولی حرف را قطع تازه نصف جمله

 »کردم. چون او به میان حرفم پریده بود. 

 

نه. به ذهنت خطور نکرده بود. به ذهن والنتین هم »

نرسیده بود. اگه رسیده بود، این افتضاحی که من به 

 «کردین.بار آوردم رو سازماندهی نمی
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آن موقع بود که حس عذاب وجدان در دلم تلنگر تازه 

 زد.

 

 «عزیزم، اون افتضاح نبود...»

 

 «تحقیرآمیز بود.»به تندی گفت: 

 

زد، قدمی به خاطر احساساتی که در صدایش موج می

 به جلو برداشتم و دستم را به سمتش دراز کردم.

 

 «کنم، بذار توضیح...خواهش می»

 

 تمام کنم. حتی به من اجازه نداد حرفم را

 

 شب#روح_نیمه

 626#پارت_

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

از « اصالً نیاز نیست توضیح بدی.»به تندی گفت: 

ام به پشت سرم نگاه کرد و حال و هوایش باالی شانه

تا بن استخوان تغییر کرد. با صدایی که دیگر عصبانی 

 «دونستی؟می»شکسته بود، پرسید: نبود، بلکه دل

 

 وای نه.

 

 «سرسی.»نوک با محبت گفت: 

 

حالت صورتش حاال « دونستی.می»او زمزمه کرد: 

 شبیه زنی بود که به او خیانت شده.

 

 شورش را ببرند.مرده

 

تمرکزم را روی سرسی نگه داشتم و به نوک که حس 

 کردم حاال پشت سرم بود، نگاه نکردم.می
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اون سعی کرد »دست چپم را بلند کردم و سریع گفتم: 

 «جلوم رو بگیره.

 

ه من نگاه کرد، هنوز هم صورتش از غصه دوباره ب

جور البته که این کار رو کرده. اون از این»در هم بود. 

ها مردها نیست. ولی تو دقیقاً از همون جور زن

 «هستی، مگه نه؟

 

این حرفش چنان مثل شالق بر وجودم فرود آمد که 

باعث شد واکنشم هم طوری باشد که انگار واقعاً شالق 

 ام.خورده

 

نوک حاال نامش را با صدای آرام و غرش « سی.سر»

 مانندی گفته بود.

 

 با لحنی درمانده.
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 با لحنی هشداردهنده.

 

سرسی نگاهش را به سمت او برگرداند. به تندی گفت: 

به من نگاه کرد. « هست. و تو هم باید این رو بدونی.»

دونم. بالدور عادت چیز رو در موردت میمن همه»

کرد ت کنه. فکر میداشت در مورد صحب

کرد، انگار ای. هر بار که بهت اشاره میالعادهخارق

 «نصفه و نیمه عاشقت بود.

 

 این یک تعریف نبود.

 

 خیلی با تعریف فاصله داشت.

 

 شب#روح_نیمه
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انگیز که خوشبختانه که شاه بالدور نفرتحتی فکر این

ده هستم العاکرد که باشکوه و خارقمرده بود، فکر می

 آوری آشوب شود.باعث شد دلم به شکل تهوع

 

کنی اتفاقی که متوجهم که فکر می»نوک جواب داد: 

داخل رستوران افتاد واقعی نبود، ولی لهن االن مثل یه 

حیوون توی قفس افتاده داره توی سرسرای رستوران 

ست که بیاد ببینه زنه و دنبال کوچکترین بهانهقدم می

 «حالت چطوره.

 

که نگاهش به سمت درهای رستوران ه محض اینب

 برگشت، بالفاصله رنگ از رویش پرید.

 

 اصالً حرف درستی نزده بود.

 

به سرسی نزدیکتر شدم و بالفاصله سعی کردم ترسش 

به « ره پیشش.نمیاد. نوک االن می»را از بین ببرم. 
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و االن هم وقت »نوک نگاه کردم و پیشنهاد دادم: 

 «عزیز دلم.خوبی برای رفتن 

 

 «اصالً امکان نداره.»مخالفت کرد: 

 

 «مشکلی برام پیش نمیاد.»به او اطمینان دادم: 

 

وقت مشکلی برات هیچ»سرسی به میان حرفم پرید: 

زنی و بعد هم خیلی پیش نمیاد. به همه آسیب می

 «ری.کشی و میراحت راهت رو می

 

 نگاهش کردم.

 

 «صدم...امشب ق»شروع کردم به توضیح دادن: 
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مثل همیشه شرورانه بود. »دوباره میان حرفم پرید: 

خواستی برای تفریح مثل همیشه خبیثانه بود. می

 «ها بازی کنی.خودت با آدم

 

که خودم قصدش را داشته باشم، به خاطر بدون این

های زهرآگینش قدمی به عقب برداشتم و به حرف

 نوک پناه بردم.

 

بخشی به دور کمرم دستش با حالت گرم و اطمینان

 پیچیده شد.

 

 ولی احساس اطمینان به من دست نداد.

 

 «ماشینتون خانم.» پارکبان گفت:

 

 شب#روح_نیمه
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هایی درنگ با قدمسرسی به سمت مرد برگشت و بی

بلند به سمت ماشینش رفت. مرد جوان دیگری با بلوز 

 سفید و شلوار کوتاه در ماشین را برایش باز نگه

 داشته بود.

 

سرسی، بزار برسونمت خونه. »نوک صدا زد: 

تونیم توی رسونمت خونه و میناراحتی. با امنیت می

بعد هم انگشتانش روی « راه با هم صحبت کنیم.

برای »بازویم فشرده شدند و صدایش را پایین آورد: 

 «کنیم.تو و جوزت هم یه تاکسی خبر می

 

در ماشین را « .ابداً »سرسی پیشنهادش را رد کرد: 

 دور زد.

 

توی وضعیتی که داری رانندگی »نوک به او گفت: 

 «کردن کار عاقالنهای نیست.
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که سوار ماشین بشود و در را محکم پیش از این

بکوبد، سر و موهای باشکوهش را به سمت من تکان 

اگه توی یه تصادف سخت بمیرم هم »داد و جواب داد: 

 «گردنه اونه.

 

داد و با سرعت زیادی به راه افتاد، وقتی سرسی گاز 

رو که در فاصلة ایمن که هیچ توی پیادهحتی با این

 بودیم، نوک باز هم من را عقب کشید.

 

 به پشت سرش خیره شدم.

 

 «جا چه خبر بود؟خواین بهم بگین اینمی»

 

من که هنوز هم به خاطر بگو مگو با سرسی به خود 

خواست به سمت نیامده بودم، االن اصالً دلم نمی

 صدای عصبانی لهن برگردم.
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ای به جز برگشتن به سمت صدای عصبانی ولی چاره

 دکس نداشتم.

 

 نوک با من برگشت.

 

 و بله.

 

 دکس عصبانی بود.

 

 خدای من.

 

طور کمی خشونت از دکس با خشم و ناباوری و همین

که اون پریشان بوده، برای فهمیدن این»نوک پرسید: 

نیست و شما اجازه دادین با این حالش خوانی نیاز ذهن

 «رانندگی کنه؟

 

 شب#روح_نیمه
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اصالً توی حال و »داری جواب داد: نوک با لحن نیش

هوایی نبود که بزاره کسی که کمتر عصبانیه نصیحتش 

کنم و کنه و حاال من دخترها رو سوار ماشینم می

 «نه.رم تا مطمئن بشم به سالمت رسیده خودنبالش می

 

کنی. ولی این رو بدون، برای کار رو می آره این»

« کنم باهام بازی شده یا از اون بدتر...که حس میاین

دستش را به سمتی سرسی رفته بود دراز کرد و یک 

با »انگشت بزرگ و قدرتمندش را به آن سمت گرفت. 

 «خوام.اون بازی شده، یه توضیح می

 

 «ندش بزنن. لعنتی.لعنتی، گ»نوک از کوره در رفت: 

 

جا عصبانی که اوناین»صبری گفت: نوک با بی

شه مطمئن بشی که اون سالمت به ایستادی باعث نمی

 «خونه رسیده.
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 «برو جوزت رو بیار.»نوک به من دستور داد: 

 

 وای نه.

 

دم شما دوتا رو تنها ترجیح می»نگاهش کردم و گفتم: 

 «نزارم.

 

 «برو جو رو بیار فرانی.»

 

اجازه بدهم مردی که عاشقش بودم توسط یک  و

وحشی جر واجر شود، آن هم جلوی چنین رستوران 

توانست تالشش را بکند، چون باشکوهی. یا دکس می

توانست از خودش دفاع نوک احتماالً خیلی خوب می

حال هر دو نفرشان در این زد و خورد آسیب کند. بااین

 دیدند، مگرنه؟می
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 قطعاً...

 

 نه.

 

 چنان به او خیره ماندم و حرکت نکردم.هم

 

 غرید، هیچ حرفی نزد. فقط غریده بود.

 

 این حرکتش خیلی هم جذاب بود.

 

ولی با این حالتی که توی صورتش بود، این کار 

 کرد.جذابش ابداً از ترسناک بودنش کم نمی

 

 شب#روح_نیمه
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 به سمت دکس برگشت.

 

و دید. از رفتارت سرسی دوست ماست. فرانی تو ر»

خوشش اومد. از ظاهرت خوشش اومد. از وابستگیت 

به مؤسسه خیریه خوشش اومد. دیگه بیشتر از این 

کنم مرد باهوشی باشی و بتونی گم، ولی فکر مینمی

دودوتا چهارتا کنی و بفهمی که سعی کرده شما دوتا 

رو با هم آشنا کنه و باز هم بتونی دودوتا چهارتا کنی 

که چرا سرسی اون واکنش شدید رو نشون  و بفهمی

داد، مخصوصاً وقتی که مشخص بود که با یه نگاهی 

 «که بهت انداخت، دلش رفت.

 

 «ها... سرکارم گذاشتین؟شما... لعنتی»

 

وقتی این غرش بدشکون از دهان دکس خارج شد، 

هایم که روی نوک قدمی به عقب برداشتم و دست

یک قدم با خودم عقب  بودند، سعی کردند که او را هم

 بکشند. ولی او جا خالی نکرد.
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دونی قضیه چی بود. ما خب، حاال می»نوک ادامه داد: 

قدر تونی االن بهم بگی اونکنیم. میخودمون حلش می

از دستم عصبانی هستی که بعداً اسمم رو روی پسرت 

بعد دوباره به من نگاه کرد و صورتش را « ذاری.می

حاال عزیزم. برو... جو رو... »رد. به سمتم پایین آو

 «بیار.

 

توانستم لحنش طوری بود که به جز این جوابی نمی

 بدهم.

 

 «رم میارمش.االن می»

 

 صاف ایستاد.

 

حین رفتن تمام تالشم را کردم تا نشان ندهم چقدر 

 عجله دارم.
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وقتی کنار لهن رسیدم، چیزی باعث شد بایستم. البته 

اش رسیده قط به نزدیکیخیلی هم نزدیکش نبودم ف

بودم. یک حرفی برای گفتن داشتم ولی احمق که 

 نبودم.

 

 شب#روح_نیمه

 631#پارت_

 

آلودش را از نوک برداشت و به من آرام نگاه اخم

 دوخت.

 

انگیزترین چیزیه که تا حاال دستت بهش اون دل»

ی تمام خورده. به دستش میاری. و اون هم جایزه

رفم یادت باشه، اگه بهش آسیب هاته. ولی این حتالش

 «کنم.بزنی، از صحنة روزگار نیستت می
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اش روی گردن رسید. چانهدیگر خشمگین به نظر نمی

 رسید.زده و مبهوت به نظر میعقب پرید و حاال حیرت

 

 احتماالً به تهدید شدن عادت نداشت.

 

مکث نکردم تا متوجه این حقیقت بشوم که دکس لهن 

 و حیرت هم به شدت جذاب بود.حتی به وقت بهت 

 

ام مشخص باشد، رفتم تا جو را که عجلهبدون این

 بیاورم.

*** 

 

های خانة والنتین ام از پلههای پاشنه بلند میخیبا کفش

 باال دویدم.

 

 «فرانی.»نوک پشت سرم صدا زد: 
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 نه یک کلمه گفتم و نه سرعتم را کم کردم.

 

 .ها ادامه دادمبه باال رفتن از پله

 

خدا لعنت کنه. »های به هم فشرده گفت: نوک با دندان

 «فرانکا.

 

به طبقة باال رسیدم و با عصبانیت به اتاق جادوی 

 والنتین رفتم.

 

جو را از رستوران آورده بودم و ما به خانة سرسی 

های روشنش را رفته بودیم. حتی از بیرون خانه چراغ

دیم و اش شده بودیده بودیم. وارد ساختمان خانه

مطمئن شده بودیم که به سالمت به خانه رسیده بود. 

وقتی نوک در زده بود، ناگهان در با آتش طالیی رنگی 

زدند، بلکه ها به در آسیب نمیشعله کشیده بود. شعله

فقط موجی از گرما به سوی ما روانه کرده بودند. در 
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واقع نیازی نبود که چیزی بگوید، همین طوری نشان 

 خواست برویم و گورمان را گم کنیم.ه میداده بود ک

 

 شب#روح_نیمه

 632#پارت_

 

 ما هم رفتیم.

 

 در سکوت تا خانه راندیم.

 

نوک کلید خانة والنتین را از دستم گرفت و در سکوت 

 در جلویی را باز کرد.

 

ها باال رفتم تا به اتاق جادوی من هم بالفاصله از پله

 ین کار را کردم.والنتین برسم. البته که در سکوت ا
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ی چراغ را روشن کردم و چراغ زیبایی با الله

ای سبز رنگی روشن شد و نورش به گوی شیشه

 کریستالی او تابید.

 

مستقیم به سمتش رفتم و دستم را روی سطح صاف و 

 سردش کشیدم.

 

سرشار از جادوی او بود ولی من لمسش کرده بودم. 

گار گیج موج پریشانی از مه در آن شکل گرفت، ان

 شده بود.

 

 «فرانکا.»نوک از جلوی در گفت: 

 

 «والنتین، همین االن بیا اینجا.»رو به گوی تشر رفتم: 

 

دوباره گوی کریستالی را لمس کردم و حس کردم 

ام جمع شد. موجی از قدرت انگار احساساتی در سینه
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پوستم را فرا گرفت و به سختی توانستم عذاب وجدانی 

 را کنترل کنم. خزیدکه در دلم می

 

 مهی به رنگ آبی مایل به سبز در گوی پخش شد.

 

 شد.جادویم داشت پیروز می

 

زد و آن را پر ام دست میاگر کسی به گوی کریستالی

کرد، از عصبانیت دیوانه از جادوی خودش می

 شدم.می

 

 «والنتین. بیا پیش من، همین حاال.»با حرص گفتم: 

 

فاصلة نزدیکی گفت: بخشی از نوک با صدای آرامش

 «فرانی، عزیز دلم.»
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نگاهش نکردم و تعجب نکردم که کل اتاق به رنگ آبی 

 درآمده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 633#پارت_

 

در حال حاضر جادوم تحت کنترل خودم »به او گفتم: 

 «جا بری.نیست، بنابراین بهتره که از این

 

 «دل، باید خودت رو آروم کنی.جون»جواب داد: 

 

نگاه « واقعاً هم باید این کار رو بکنی.»نتین گفت: وال

 هر دو نفرمان به سمت صدایش برگشت.

 

ای که دیدمش دستش را بلند کرد، رسیده بود و لحظه

بدون افسون خواندن دستش را تکان داد و مه آبی از 
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اش را با بین رفت و همان مه سبز رنگ همیشگی

 ورودش به جای گذاشت.

 

د برام توضیح بدی که چرا وسط بای»با حرص گفت: 

کارم مزاحم شدی و عمالً من رو به اینجا کشیدی. 

که توی سطح اختری من رو فرا بخونی یه چیزه این

که من رو جسماً منتقل کنی یه چیز فرانکا ولی این

 «ست.دیگه

 

دانستم که قدرت حاال من حیرت کرده بودم. اصالً نمی

رها را بیشتر انجام چنین کاری را دارم، این کا

توانست انجام بدهد که به اندازة خود جادوگری می

 والنتین قدرتمند باشد.

 

 در این مورد نظری ندادم.

 

امشب یه قرار مالقات بین دکس و سرسی »گفتم: 

 «برگزار کردم.
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بله، »دستانش را روی سینه در هم گره کرد و گفت: 

 «خبر دارم. پریشانی و ناراحتی رو تشخیص دادم.

 

وک حرکت پر حرصی در کنارم کرد ولی من روی ن

رفتار پرتمسخر او تمرکز کردم. و خودم هم نفهمیده 

که نوک بودم که این رفتارش با تمسخر بود تا این

العاده و به شدت محشری در وقتی داشتیم فیلم خارق

دیدیم، این رفتار را برایم توضیح داده بود. تلوزیون می

ی چیزها را به این شکل عاقالنه بود که گاهی بعض

 داد.برایم توضیح می

 

 شب#روح_نیمه

 634#پارت_

 

کردم گفتی توی این کارها خیلی فکر می»گفت: 

 «استعداد داری.
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کردم توی این مداخلة به و من فکر می»جواب دادم: 

 «خصوص یه همراه و همکار دارم.

 

کامالً در جریانی که این بار توی »رنگش تیره شد. 

 «ژة به خصوص در دسترس نیستم.این پرو

 

های ریزیو حاال کامالً در جریان هستم که این برنامه»

تأثیرگذار توی این دنیا ممکنه به این ختم بشه که یه 

زن کامالً عصبانی پشت فرمون بشینه. انجام این کار 

توی یه اتاق یا یه سورتمه خیلی بهتره. چون این 

اپه یا نیمکت ولو تونه روی یه کانطوری در نهایت می

بشه و غصه بخوره یا در این حالت به احساست قابل 

که درکش که احتماالً حس خیانت باشه فکر کنه. نه این

پشت فرمون یه ماشین بشینه و خودش رو به خطر 

 «بندازه.
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جا بود که خود واقعی والنتین را دیدم. نه آن نقابی این

 کشید.را که همیشه به چهره می

 

که دوباره رشته امور شاید قبل از این»داد: پیشنهاد 

 «رو از سر بگیریم، باید کمی بهش زمان بدیم.

 

سر تکان دادم و قدمی به « قطعاً نه.»جواب دادم: 

جا اتفاقی که نباید افتاده. اون»سمتش برداشتم. 

ای که حس کردی به خاطر دونی ناراحتینبودی. نمی

دیم، نبود. کنه بهش کراحساس خیانتی که فکر می

ای که چشمش به لهن افتاد، یا درستش بلکه لحظه

طوری شد. بعدش ای که لمسش کرد، اینکه لحظهاین

هم که ناگهان از هم پاشید و خیلی پریشان از 

ها مال بعد ی اینرستوران شلوغ بیرون زد. اوه و همه

از این بود که وقتی چشمش به لهن افتاد، نزدیک بود 

ها اتفاقی بود ن پهن بشه. همة اینبا صورت روی زمی

 «که در عرض سی ثانیه و خیلی به سرعت افتاد.
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انگار واقعاً توی این »والنتین با حیرت زمزمه کرد: 

 «ای.کارها خبره

 

 خب!

 

 شب#روح_نیمه

 635#پارت_

 

 ی کافی جسارت برای پیشروی داشتم.حاال به اندازه

 

شد که قدمی به سمتش برداشتم، همین کارم باعث 

نوک یک دستش را دور شکمم بیندازد و من را از 

 پشت به خودش بچسباند.

 

 بنابراین ایستادم.
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این راه پیش روی ما هر چقدر هم که سخت و »گفتم: 

ناهموار باشه، به خاطر سرسی باید ازش رد بشیم. 

که به سردی قلبش عادت کنه و همین باید قبل از این

 «کار رو انجام بدیم. دلش رو از سنگ کنه، باید این

 

 «منظورت رو متوجه شدم.»

 

 این تنها جوابی بود که والنتین به من داد.

 

خواستم بهت بگم که والنتین می»با ناراحتی گفتم: 

بهت نیاز دارم. ولی کسی که بهت نیاز داره من نیستم، 

دونم که زمانش برای تو درست نیست سرسیه. می

و کنار بذاری تا ولی متأسفم خواهرم، باید غمت ر

 «بتونی خواهرمون رو راهنمایی کنی.

 

هایش را به هم فشرد و فهمیدم که آن دیدمش که لب

که نوک توی اتاق بود، گفته ها را با وجود اینحرف

بودم. حس کرده بودم که او زنی بود که رازهایش را 
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که نوک داشت و حتی فکر اینبرای خودش نگه می

این وضعیتش بداند، برایش کوچکترین چیزی در مورد 

 خوشایند نبود.

 

توانستم نگران این موضوع باشم. باید تحمل االن نمی

 کرد.می

 

ی گذشتة زندگیش به اندازة کافی ولی سرسی در دوره

 درد و رنج را تحمل کرده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 636#پارت_

 

با تمام احترام » خدا رو شکر نوک وارد بحث شد:

ی که برات افتاده هیچ ربطی به من نداره والنتین، اتفاق

ولی باید بدونی که فرانی حق داره. اتفاقی که امشب 

افتاد خیلی بزرگ و رسماً یه فاجعه بود. تا فرصتش 
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ده. هست باید دست بجنبونی. لهن اون رو از دست می

تونم بهت بگم که همین االن هم با و با اطمینان می

کنه تا با کاراگاه د میتمام توان داره خودش رو متقاع

خصوصیش تماس بگیره و سرسی رو پیدا کنه. و 

وقتی این کار رو بکنه، سرسی رو به خونه ساحلی یا 

کشه تا ای که داره میکلبة کوهستانی یا هر جای دیگه

نتونه فرار کنه و متقاعدش کنه که بمونه. ولی اصالً 

فهمه که حسابی ترسناکه و سرسی رو تا سر حد نمی

ترسونه. تازه اگه لهن تا همین االن هم گ میمر

 «های خصوصیش رو خبر نکرده باشه.کارگاه

 

 گونه بود که والنتین واقعی دوباره ظاهر شد.بدین

 

 «لعنتی.»کنان گفت: زمزمه

 

 سرانجام.

 

 دوباره او را به دست آورده بودیم.
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به نظر من که لهن واقعاً این کارها »نوک ادامه داد: 

نه، این یعنی وقتی سرسی برای دور کردنش کرو می

های آبیش به آتیش بکشه، ش رو با اون شعلهدر خونه

ور بعدش باید کلی توضیح بهش بده. درهایی که شعله

شه مردی که گیرن، باعث میشن ولی آتیش نمیمی

کنه از شدت عالقه به یه زن دیوونه شده خیلی فکر می

 «نشینی کنه.سریع عقب

 

 «لعنتی.»این بار با صدای بلندتری گفت: والنتین 

 

 شب#روح_نیمه

 637#پارت_

 

 عالی بود.

 

 کردیم.داشتیم او را وارد ماجرا می
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به نظرم در حال حاضر بهتره که سرسی رو »گفتم: 

کم همین امشب. نباید اجازه بدیم تنها بذاریم. دست

نشینی کنه، ولی باید بهش اجازه بدیم که عقب

س بزنه. ولی تو باید به دیدن دکس هاش رو لیزخم

بری. باید کنترل بشه. اگه این حرفمون که لهن حسابی 

عاشقش شده و بدجور چشمش دنبالشه رو باورت 

کم گرفتن ها دستشه، باید بگم همة این حرفنمی

دونم وقتی ملکة زرین قدم توی اون رژة واقعیته. نمی

 مخوف گذاشت، دکس لهن چه حسی داشت. ولی حاال

تونم بگم اصالً غافلگیر نشدم که روی اسبش می

سرسی رو تعقیب کرد و بدون حتی یه کلمه حرف اون 

 «های کورواک تصاحب کرد.رو بین صخره

 

کنم. فردا من به دکس رسیدگی می»والنتین گفت: 

 «کنیم.بیشتر با هم صحبت می

 

 «ممنونم.»حس کردم بدنم آرام گرفت و جواب دادم: 
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و همین االن بهت یه چیزی »ای گفت: هبا لحن بُرند

گم فرانکا، باید بتونی قدرتت رو کنترل کنی. اگه می

اجازه بدی به جای ذهنت، احساساتت قدرتت رو کنترل 

کنن فاجعه به بار میاد. قبالً هم همین رو بهت گفتم. 

 «کنم.دوباره تکرار نمی

 

اش را قبالً هم کرده هیچ جوابی ندادم چون این موعظه

 ود و کامالً هم حق داشت.ب

 

از « راهه؟چیز روبهاون باال همه»جوزت صدا زد: 

 ها ایستاده بود.صدایش فهمیدم که پایین پله

 

راهه جو. یه دقیقه چیز روبههمه»نوک جواب داد: 

 «دیگه میایم پایین.

 

 «خب.خیلی»در جواب فریاد زد: 
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 شب#روح_نیمه

 638#پارت_

 

ز رنگ شروع کرد به ناپدید وقتی والنتین در مهی سب

 شدن، به او خیره شدم.

 

چیز حل نشده کردم هنوز هم همهجایی که فکر میاز آن

 «والنتین.»بود، به او تشر رفتم: 

 

 و ناپدید شد.« کم. تا فردا.به دکس رسیدگی می»گفت: 

 

شورش رو ببرن، اون زن واقعاً مرده»به تندی گفتم: 

 «خردکنه.اعصاب

 

 «دل.جون»
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ای طوالنی به جایی که والنتین تا چند لحظة پیش لحظه

غره رفتم و بعد به آغوش نوک ایستاده بود، چشم

 برگشتم.

 

به محض اینکه چشمش به صورتم افتاد، پرسید: 

 «خوبی؟»

 

تو رو خدا، نوک عزیزم، به »در جواب پرسیدم: 

تونم هایی که امشب افتاد، اصالً مینظرت با این اتفاق

 «ب نزدیک باشم؟به حال خو

 

کرد، با صدای آرامی که به دقت نگاهم میدرحالی

 «خب، جوابم رو گرفتم.»گفت: 

 

 «اشتباه محاسباتیم ناجور بد بود.»گفتم: 
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 ترین صدایی هم از دهانش در نیامد.کوچک

 

با وجود رفتارهای سرسی و خب... کاری که توی »

 های روحیشکاخ زمستانی کردین، تقریباً تمام زخم

کرد. انگار طور حس میدرمان شده. والنتین هم همین

 «اشتباه کردیم.

 

 نوک ساکت ماند.

 

 «بی برو برگرد اشتباه کردم.»ادامه دادم: 

 

نوک تأیید نکرد، یا کوچکترین تالشی هم برای 

 انکارش نکرد.

 

 حرفی نزد.

 

 کرد.و این حرفی نزدنش اصالً کمکی به من نمی
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 «نوک...»گفتم: 

 

کنی. ز پسش برمیای. این مشکل رو حل میا»گفت: 

نیازی نیست در این مورد صحبت کنم، چون به نظرم 

ناراحتی و به هر حال اصالً نیازی به اظهار نظر من 

دی. خودت یه راهی براش نیست. خودت انجامش می

 «کنی.پیدا می

 

 شب#روح_نیمه

 639#پارت_

 

 حقیقت داشت.

 

اون هم به تو. ولی سرسی حمله کرد، »ادامه داد: 

شاید قابل درک باشه ولی پذیرفتنی نیست. امشب 

های بدی افتاد. حاال هرچی. تنها چیزی که االن اتفاق
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برام اهمیت داره، اینه که به تو توهین کرده. اصالً 

هاش خیلی انتظارش رو نداشتم. به نظرم حرف

 «دردناک بودن، پس حالت خوبه؟

 

این دنیا گفته بود، هایی که شب آمدنم به ناگهان حرف

 یادم آمد.

 

ها گفتی. لو بهم دونم صاف توی روی مدی چیمی

دونه، فرانی. اون هم مثل گفت. حاال داستانت رو می

بقیه نظرش رو نسبت بهت تغییر داده. ولی با این حال 

هنوز هم از دستت عصبانیه و هرگز به خاطر اون 

بخشدت. چون اون همچین مردیه و ها نمیحرف

رش رو دوست داره. تو هم همسرش رو ناراحت همس

گذره. کردی. اون هیچ وقت از این موضوع نمی

همسرش رو دوست داره و تو دل همسرش رو 

 کنه.شکستی. هیچ وقت این موضوع رو فراموش نمی

 

 و بعد...
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های بدی افتاد. حاال هرچی. تنها چیزی که امشب اتفاق

توهین کرده. اصالً  االن برام اهمیت داره، اینه که به تو

هاش خیلی انتظارش رو نداشتم. به نظرم حرف

 دردناک بودن، پس حالت خوبه؟

 

من فرانکای نوک بود، مثل مدی که مال آپولو بود، 

فینی که مال فری بود و سرسی که مال لهن بود یا 

 کورای تور.

 

 من مال نوک بودم.

 

او حاال آن زنی را که چندین ماه قبل حین ویسکی 

دن و جلوی آتش نشستن در موردش صحبت کرده خور

 بودیم را داشت.

 

 و آن زن من بودم.
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 شب#روح_نیمه

 640#پارت_

 

های آبی زیبایش خیره شدم و زمزمه کردم: به چشم

 «واقعاً عاشق منی.»

 

سرش ناگهان باال پرید و ابروهایش در هم گره شد. 

 بعد هم نگاهش آشکارا حالتی شوم به خود گرفت.

 

 «داشتی؟شک »

 

کردم. نه عزیزم. فقط داشتم تأکید می»با مالیمت گفتم: 

 «تو عاشقمی، واقعاً عاشقمی. یه همچین چیزی.

 

 «اوه خب... آره.»جواب داد: 
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انگار در وجودش ذوب شدم. بازوهایم را به دور 

طوری که دلش کمرش پیچیدم و به سؤالش همان

 خواست جواب دادم.می

 

هاش حس خوبی دارن. به تونم بگم که حرفنمی»

نظرم اون موقع توی الک دفاعی فرو رفته بود و 

تونم درکشون کنم. هایی داشت که من اصالً نمیحس

ش به من شاید پذیرفته شده نباشه ولی با عقل حمله

من نه تنها قابل درک که قابل قبول هم هست. اشتباه 

هام کردم و اون کسی بود که ریزیبزرگی توی برنامه

هاش یب بهش وارد شد. پس بله. شاید شنیدن حرفآس

دردناک بود، ولی االن توی بغل مردی هستم که واقعاً 

 «عاشقشم و اون هم واقعاً عاشقمه، پس حالم خوبه.

 

دانستم که این به دقت صورتم را از نظر گذراند، می

 گویم.کرد تا مطمئن شود راستش را میطور نگاهم می
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 پریشان صورتش آرام گرفت.وقتی مطمئن شد، حالت 

 

تمام بدنش آرام گرفت به جز بازوهایش که من را 

 بیشتر فشردند و به سمت خودش کشیدند.

 

تونم در مورد امشب از روی چیزی که می»گفت: 

اطمینان بگم، اینه که وقتی دستش رو روی بازوی 

های لهن گذاشت، فکر کردم االنه که تمام پنجره

 «رستوران منفجر بشه.

 

 شب#روح_نیمه

 641#پارت_

 

 «تو هم حسش کردی؟»

 

 «های دنیای موازی هم حسش کردن.فکر کردم آدم»
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 سرم را باال گرفتم و به او لبخند زدم.

 

 «م.که یعنی من هم پایه»گفت: 

 

 با تعجب پلک زدم.

 

 «بخشید؟می»

 

دل، فکر نکن که متوجه نیستم. اون طوری که جون»

، اون یکی لهن عاشق کنهفری با فینی رفتار می

سرسیه، لعنتی، اون طوری که تور دنیاها رو زیر و 

جا ببره، مشخصه که رو کرد تا بیاد و کورا را از این

 «این عشق بین دنیاها انگار خیلی شدید و قویه.

 

با این حرفش فقط به او خیره شدم، هنوز هم گیج 

 بودم.
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و امشب این موضوع »حرفش را به پایان رساند. 

 «ت شد.ثاب

 

 «بله.»موافقت کردم: 

 

 «م.پس من هم پایه»

 

 «ای؟پایه»سرم را به سمتی کج کردم. 

 

کنم که سرسی رو با مرد یعنی بهت کمک می»

 «وحشیش جفت و جور کنی.

 

 خواست به من کمک کند!می

 

 محشر بود!
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 این بار لبخندم خیلی بزرگتر بود.

 

سرش را پایین انداخت و صورتش به صورتم 

 تر شد.یکنزد

 

دونی، وقتی گفتم که عشق بین طوری که میو همون»

دنیاها، منظورم به وقتی هم بود که در حمامم رو باز 

کردم و تو رو توی اون پیراهن دیدم و درکش کردم. 

ولی وقتی سرسی و لهن رو دیدم دیگه کامالً فهمیدم 

 «جریانش چیه.

 

 هایم را دور کمرش پیچیدم.با حرف اولش دست

 

های هر عد از به پایان رساندن حرف دومش انگشتب

 دو دستم بین موهایش بودند.

 

 شب#روح_نیمه
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 642#پارت_

 

ها برای پایین کشیدن و بنابراین البته که از فشار آن

 بوسیدنش استفاده کردم.

 

خواست در این کار به من ولی چون او پایه بود و می

 ت بگیرد.کمک کند، اجازه دادم کنترل بوسه را در دس

 

 خب به خاطر این.

 

 و به خاطر دالیل دیگری که داشتم.

*** 

 

توی آینه نوک را تماشا کردم که صورتش را در یک 

سمت گردنم فرو برد و لرزش تندرآسای قدرتمند 

 رسیدنش به اوج رضایت را حس کردم.
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من هم قبالً به رضایتم رسیده بودم. بنابراین پس از آن 

طور کامل از تصویرهجوم لذت  هجوم لذتم توانستم به

 و رضایت به نوکتورنوی زیبایم لذت ببرم.

 

که من را به حمامش راهنمایی کند، نوک پیش از این

 تنها کتش را در آورده بود.

 

 و بعد هم فقط لباس زیرم را در آورده بود.

 

بود که پیراهنم را روی  ها مال قبل از اینی اینهمه

جا جلوی لگن را همانپهلوهایم باال بزند و من 

 اش به دست بیاورد.روشویی

 

و درست در همان لحظه که خودم را با یک دست روی 

روشویی نگه داشته و صورتم برافروخته شده بود، 

نوک گردنش را توی موهایم پنهان کرده بود فقط 

موهای پرپشتش در دیدم بود. نفس گرمش را روی 

یراهنم کردم و دستش را در شکاف پپوستم حس می
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ام را نگه داشته بودند و هایش سینهدیدم. انگشتمی

بازوی دیگرش هم صاف کنار دستم روی روشویی 

 قرار داشت.

 

اش هم قطعاً هنوز سفت و محکم در وجودم و پایین تنه

 بود.

 

 شب#روح_نیمه

 643#پارت_

 

 حال یک نفر بودیم.از هم جدا و درعین

 

 زیبا بودیم.

 

روی روشویی بین انگشتانم  انگشتانش را دیدم که

هایش هم روی گردنم را خوردند و لبتکان می

 باران کرده بودند.بوسه
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اش بعد او را تماشا کردم که سرش را بلند کرد و چانه

های زیبایش از ام چسباند. نگاه چشمرا به پهلوی چانه

توی آینه روی هر دونفرمان به حرکت درآمد. حالت 

رد و او هم مانند من بیشتر از کنگاهش را پنهان نمی

 کرد.توانستیم ببیند، حس میچه که میآن

 

اش با نگاهم کنندههای آبی مبهوتسرانجام آن چشم

 تالقی کرد.

 

 نوک چیزی نگفت.

 

 من چیزی نگفتم.

 

که دستش را از روی پیراهنم بردارد و پیش از این

گیرد، فقط از توی آینه به ام میدستش را زیر چانه

 های هم خیره شدیم.مچش
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 خواهد.نیاز نبود بگوید چه می

 

خواست را به او دادم، سرم را بنابراین چیزی که می

 گیرم.گردانم و دهانم را به سمتش میبه سمتش برمی

 

 گیرد.و او آن را می

 

بوسیم، مثل حال حریصانه همدیگر را میآرام و درعین

شان، هشان، خزانهایی که از قدرتشاهان و ملکه

شان مطمئن هستند و در دامان تجمالتی که با سلطنت

ور هستند، تولدشان و لطف خدایان در آن غوطه

 بوسیدیم.همدیگر را می

 

وقتی نوک سرانجام بوسه را به پایان رساند، زمزمه 

 «برای تخت حاضری عزیزم؟»کرد: 
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 سر تکان دادم.

 

خیلی فقط آن موقع بود که ارتباطمان را قطع کرد. ولی 

 زود دوباره من را در بر گرفت.

 

 جا به خواب رفتیم.و آن

 

 شب#روح_نیمه

 644#پارت_

 

 

 فصل بیست و یکم

 فقط یک مرد

 

 نوک
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نوک در زد و قدمی به عقب برداشت تا اگر در آتش 

گرفت یا موجی از جادو به سمتش روانه شد، دور 

 باشد.

 

دن جا بود چون او و فرانکا آن روز صبح به دیاو آن

چیز را والنتین رفته بودند. داوطلب شده بود تا همه

 بین دکس لهن و سرسی حل و فصل کند.

 

برای این کار اشتیاقی نداشت ولی مردی بود که 

خواست این کار را بکند. بیشتر به این دلیل که اگر می

داد و از فرانکا سرسی همچنان به این کارش ادامه می

نداشت بگذارد زنش با  ماند، اصالً امکانعصبانی می

رو هر کاری که ممکن بود از سرسی سر بزند روبه

 شود.

 

ها اطمینان داده بود که قصد داشت دکس والنتین به آن

کند. را ببیند، ولی نگفته بود که چطور این کار را می
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خواست نوک هم نپرسیده بود چون واقعاً دلش نمی

 بداند.

 

ده بود، در خانه هنگامی که پشت در خانة سرسی ایستا

 منفجر نشد.

 

 باز هم نشد.

 

جا نزدیک در دوباره نزدیک شد، در زد و همان

دونی من دونم که میمی»ایستاد. از پشت در گفت: 

ای که باید بدونی اینه که تا وقتی هستم. چیز دیگه

 «نبینم حالت خوبه و سالمتی، از اینجا برو نیستم.

 

جام در را باز سرسی او را منتظر گذاشت ولی سران

 کرد.
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یک شلوارک لی کوتاه با تیشرتی تنگ به تن داشت. 

پاهایش برهنه و موهایش آشفته بود. آرایش هم از 

صورتش پاک شده بود. لعنتی، دکس قرار بود از همة 

 حاالت سرسی خوشش بیاید.

 

 شب#روح_نیمه

 645#پارت_

 

 بعد آمد در را دوباره ببندد.« حالم خوبه.»تشر زد: 

 

 ی نوک با یک دست آن را باز نگه داشت.ول

 

سرسی در را برای بستن هل نداد. در عوض جنگی که 

چپ به شروع کرد با چشمانش بود و سعی کرد چپ

 نوک نگاه کند.

 

 نوک پا پس نگذاشت.
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 هایش به او اصرار کرد.فقط با حرف

 

خواست یه کار خواست بهت آسیب بزنه. مینمی»

کرد که حس وری زندگی میخوب برات بکنه. قبالً ط

کرد باید برای محافظت از خودش اون شیوه رو در می

پیش بگیره. حاال دیگه زندگیش اون طوری نیست ولی 

کنه. های خوبی استفاده میها برای نیتاز اون شیوه

دونه چطور باید این کار رو درست فقط هنوز نمی

انجام بده. اون زنی نیست که دیشب گفتی، سرسی. 

هایی نتین بهم گفت که برات تعریف کرده چه اتفاقوال

کردم که برای فرانی افتاده، برای همین فکر می

دونی. ولی حتی با این وجود هم نباید با این روش می

داد. گند زد. خودش هم حاال این رو کارش رو انجام می

دونه. پشیمون هم هست عزیزم. به خود زنی افتاده می

 «و حسابی نگرانته.
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چپ طور چپسرسی فقط چند ثانیه توانست همان

نگاهش کند. بعد نگاهش را برگرداند و فاصله گرفت. 

 در را بیشتر باز کرد و او را به داخل دعوت کرد.

 

داخل رفت و دید که سرسی با وجود خانة کوچکی که 

داشت، سلیقة خوبی به خرج داده بود. ولی حتی با 

شده بود، باز هم ای که به او بخشیده وجود گنجینه

 اش را با تزئینات پرزرق و برق پر نکرده بود.خانه

 

 شب#روح_نیمه

 646#پارت_

 

نوک تا میانة اتاق نشیمن کوچک رفت و بعد ایستاد و 

 به سمت او برگشت.
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سرسی دنبالش رفت و پهلویش را به دسته کاناپه 

ای روی کاناپه ظاهر شد و تکیه داد. بالفاصله هم گربه

 از پهلو به سرسی مالید. خودش را

 

از نوک نخواست که بنشیند. به او قهوه هم تعارف 

 نکرد.

 

اش را فقط دستش را پایین برد، خز حیوان خانگی

 های نوک خیره ماند.خاراند و توی چشم

 

 نوک ادامه داد:

 

دونستم که کار درستی گرفتم. میباید جلوش رو می»

صمم بود. اما نبود. بهش این رو هم گفتم. ولی اون م

 «شدم.من باید مانعش می

 

 «کاریه که شده.»سرسی خیلی کوتاه بود: 
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طوره، ولی باید بدونی من کسی هستم که باعث همین»

اون احساس دیشبت شد و به خاطر نقشی که توی این 

 «کنم.ماجرا داشتم عذرخواهی می

 

شک زنی نبود که در مواجهه با عذرخواهی سرسی بی

به دل بگیرد. آشکارا بخشی از رفتار  صریح کسی کینه

« کاریه که شده.»اش را کنار گذاشت و گفت: خصمانه

 تر بود.ولی این بار لحنش به مراتب مالیم

 

 داد.خب، این موضوع حل شد. حاال باید ادامه می

 

 «باید در مورد دکس صحبت کنیم.»

 

سرسی از روی دستة کاناپه بلند شد و بالفاصله حالتی 

 خود گرفت. عجیب به
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 «حرفی برای گفتن نیست.»

 

هم »جا ماند. گفت: یک قدم به سمتش برداشت و همان

فهمم که چرا اتفاقی که دیشب کنم و هم نمیدرک می

کردم در این کنی. ولی اگر سعی نمیافتاد رو انکار می

 «مورد باهات صحبت کنم، دوست خوبی نبودم.

 

 شب#روح_نیمه

 647#پارت_

 

ا گواه این هستین که بین دنیاهامون تو و فرانک»

ها ادامه هایی وجود داره و هنوز هم این تفاوتتفاوت

دونم که چرا فرانکا و والنتین دارن. با این وجود می

هایی کنن که باید بین من و اون مرد یه اتفاقفکر می

بیفته. ولی کامالً واضحه که در واقع حتماً نباید 

 «طور بشه.این
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کامالً درسته. ولی این واکنش »اد: نوک جواب د

ده. یا واکنش اون به دیشبت به دکس رو توضیح نمی

 «تو رو.

 

 سرسی نگاهش را به سمت دیگری برگرداند.

 

 ادامه داد:

 

بازی در نیار. سرسی، عزیزم، لطفاً این قدر تخس»

خوام که تو جا که باهات صحبت کنم ولی میاومدم این

م حرف بزن. لطفاً بگو چیه هم با من صحبت کنی. باها

شه چیزی که دیشب بدجور روت تأثیر که باعث می

گذاشته رو نخوای. مسئله اینه که تأثیر خوبی هم روت 

فهمم ولی حدسم اینه که گذاشته. واقعاً خوبه. نمی

داره. با همة همین تأثیر خوبه که تو رو عقب نگه می

ی خوب هاکه جنبهدونم اگه برای اینهایی که میاین

این قضیه رو ببینی، تالش نکنم اصالً دوست خوبی 

 «نیستم.
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وقتی سرسی دوباره به او نگاه کرد، صورتش سرد 

 بود و نگاهش خشمگین.

 

 اش را هم پنهان کند.توانست آشفتگیبا این حال نمی

 

 لعنتی.

 

اصالً ممکن نیست بتونی درک کنی که در این مورد »

 «چه حسی دارم.

 

اجازه داد که با « نه. نه.»ن جواب داد: کنانوک زمزمه

همین یک سیالب تمام احساساتش نشان داده شود و 

خشم سرسی هم کمی آرام گرفت. ولی درد و رنجی که 

که سرسی را در این کشید به جایش باال آمد. از اینمی

دید، نفرت داشت، ولی تسلیم نشد. حال و روز می

دونم که ه. میدونم موضوع چیکنم. ولی میدرک نمی»
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چرا این حس رو داری. اینکه هیچ کاری در این مورد 

 «کشه.از دستم برنمیاد، داره من رو می

 

 شب#روح_نیمه

 648#پارت_

 

در این مورد از »سرسی با صدای آرامی جواب داد: 

 «کاری برنمیاد، نوک. کس هیچدست هیچ

 

 «تونه.این مرد می»

 

 سرسی پلک زد و نگاهش کرد.

 

من اون مرد نبودم. هر دو این رو »دامه داد: نوک ا

تونستم چنین مردی برای تو باشم. دونیم. نمیمی

دونی. هر دو دونم که خودت هم این رو میمی

قدر قوی نبودم که بتونم از پس دونستیم که من اونمی
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اتفاقی که برات افتاده، بربیام. نه توی یه مدت طوالنی. 

کوتاه بود. چون هر دو مون خیلی برای همین رابطه

تونم چیزی که نیاز داشتی رو دونستیم که من نمیمی

 «بهت بدم.

 

هایی درشت شده به او خیره شده حاال سرسی با چشم

 بود و نوک این را متوجه نشد.

 

 ولی چیزی هم در این مورد نپرسید.

 

 روی هدفش متمرکز ماند.

 

اما سرسی، این پسره »ادامه داد و به سرسی گفت: 

هر مردی نیست. وکیله. وکیل خوبی هم هست. ولی 

ش رو هم مبارز نیست. یه جنگجوئه. ثروتمنده و همه

خودش به دست آورده. ثروتش رو به ارث نبرده. 

که دلیلی داشته باشه، از یه مؤسسة خیریة بدون این

کنه. دیدگان خشونت خانگی حمایت میحمایت از آسیب
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خیریة این مؤسسه چون مأموریتش اینه. توی مراسم 

ی همکارها و خره و به همهیه میز ده هزار دالری می

کنه که خرید کنن. دیشب هاش هم اصرار میدوست

طوری اون رو به اون رستوران کشوندیم. همین

تونه توی یه شب جمعه کارهای خیلی زیاد احتماالً می

جا بود کار رو نکرد. اونای انجام بده. ولی اینو دیگه

خواست بکنه، فرانکا برای کمک مالی که می تا به

 «کمک کنه.

 

 شب#روح_نیمه

 649#پارت_

 

رسید که از این اطالعات تعجب کرده، ولی به نظر می

های خوبی در نوک، رفتار و کارهاش حرف»گفت: 

کنه و چه که چی کار میزنن ولی اینموردش می

اخالقی داره هیچ ربطی به من نداره. حاال  چیزی که 

دوست دارم درموردش صحبت کنم احساست در 

 «مورد...
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 حرفش را قطع کرد.

 

حرفم اینه که موضوع همدردی نیست، از »گفت: 

زنیم. داریم در مورد مردی حرف همدلی حرف نمی

دونه چطور زاره، میها احترام میزنیم که به زنمی

باید باهاشون رفتار بشه و اگه این اتفاق نیفته، دست 

 «ذاره.نمیروی دست 

 

 سرسی دهانش را بست.

 

 نوک به حرفش ادامه داد:

 

ممکن نیست یکی به اون مرد نگاه کنه و به این فکر »

نکنه که اون به خاطر ظاهر، پول و مهارتش 

گیره. اون اعتماد به نفس مغرورانه سرش رو باال می

داره ولی چنین آدمی نیست. حقیقت اینه که اون تمام 
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هارت رو داره ولی باز هم مردیه اون ظاهر، پول و م

 «زاره.ها احترام میکه به زن

 

هایی که گفتی خیلی گم، همة اینباز هم می»

داشتنی هستن، نوک. ولی هیچ ربطی به من دوست

 «ندارن.

 

مطمئن نیستم از دید تو چطور بود، ولی وقتی اون تو »

 «رو دید انگار دنیای اطرافش ناپدید شد.

 

که سرسی انتظارش را نداشت. ای بود این ضربه

 قدر بزرگ و محکم بود که قدمی به عقب برداشت.آن

 

و سرسی، وقتی تو هم اون رو دیدی، »پافشاری کرد: 

 «دنیای تو هم ناپدید شد.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

من فقط به خاطر »سرسی دروغی شاخدار گفت: 

 «جا دیدم، غافلگیر شدم.که لهن رو اوناین

 

 شب#روح_نیمه

 650#پارت_

 

تر ی شروع به صحبت کرد، لحنش را مالیمنوک وقت

دونی که اون مرد قضیه لهن نبود. خودت هم می»کرد. 

ش به خاطر دکس لهن نیست. قضیه دکس بود. همه

 «بود.

 

 «نوک...»

 

از این کار خوشم نیومد. وقتی فرانکا بهم گفت »گفت: 

که اون و والنتین قصد دارن چی کار کنن، اصالً از 

خوشم نیومد. اصالً هم از من تصمیمی که داشتن 

جا بودم تا نپرسید که خوشم میاد یا نه. من دیشب اون
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شناختم.  ازش مراقبت کنم. چون این پسر رو نمی

خواستم از تو مراقبت کنم، چون فرانکا مصمم بود می

که شما رو توی مسیر هم قرار بده. بعدش دکس رو با 

داشته تو دیدم سرسی. تازه من تا به کسی اعتماد ن

دم بهت نزدیک بشه. اما من باشم، هرگز اجازه نمی

 «جا هستم.اون رو کنارت دیدم و االن این

 

 «نوک...»

 

خوام خوشحال و شاد باشی. فرانکا همین رو می»

خواد. لعنتی، همه خواد و والنتین هم همین رو میمی

خوان. تنها کسی که سد راه خوشحالیت همین رو می

 «شده، خودت هستی.

 

من زندگیم رو دوست »شقی گفت: سرسی با کله

 «دارم.

 

 «و خوشحالی؟»
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 «بله، البته.»

 

 این حقیقت بود.

 

 ولی کامالً نه.

 

 «واقعاً خوشحالی عزیزدل؟»نوک پافشاری کرد: 

 

از همة عمرم بیشتر از زندگیم رضایت »جواب داد: 

دارم. االن آقای خودم هستم و رئیس خودم. خودم 

هایی کج برم و با کی باشم. دوستگیرم تصمیم می

ش مال دارم. عاشق این شهرم. قدرتم برگشته و همه

 «خودمه.

 

 «رضایت خوشحالی نیست.»نوک گفت: 
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 شب#روح_نیمه

 651#پارت_

 

 «بهتر از هرچیزیه که تا حاال داشتم.»

 

خب، این حرفت رو شنیدم و خیلی خیلی»نوک گفت: 

اون چیزی که  مزخرفه که حقیقت داره. ولی خیلی با

 «لیاقتش رو داری فاصله داره.

 

شه در مورد رضایت های زیادی مینوک حرف»

 «خودت از زندگی گفت.

 

من فرانی رو به دست اوردم. عاشقش شدم. اون »

عاشقم شد. اینجاست و این خوب نیست، بلکه عالیه. 

یه خونه خریدم، کلی پول توی بانک دارم. بنابراین نه 

دن از پس شرایط اضطراری نیستم، تنها نگران براوم

که شغلی بلکه برای زندگی هم آماده هستم. در آخر این

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

کردم، بهم دارم که بیشتر از چیزی که فکرش رو می

دن. برای همین در موقعیتی هستم که بگم حقوق می

رضایتم کارساز و عالیه. اما خوشحال بودن توی یه 

خوب،  هایالعاده با دوستمکان خوب، یه شهر فوق

خوام یه شغل عالی و زنی که عاشقش هستم و می

زندگیم رو باهاش قسمت کنم، خیلی خیلی خیلی 

 «بهتره.

 

شد، گفت: کم داشت عصبانی میسرسی که کم

شی که سعی دارم بینم متوجه نمیطور که میاین»

 «بهت چی بگم.

 

کنم این وضعیت تو خیلی هم با فکر می»جواب داد: 

 «اره.خوشحالی فاصله د

 

 «شه این موضوع رو ول کنی؟می»سرسی گفت: 
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تونم بگم بعد از چیزی که دیشب دیدم، حرفی که می»

خواد این کار رو برات بکنم، چون تو اینه که دلم می

تونم حال نمیخوای. درعینخودت هم این رو از من می

 «شی.انجامش بدم چون خود تو مانعم می

 

 «نوک...»

 

 شب#روح_نیمه

 652ت_#پار

 

خواست دست از این کارش دانست که سرسی میمی

 بردارد.

 

 ولی او اتفاق دیشب را دیده بود. احساسش کرده بود.

 

 توانست.بنابراین نمی
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تونه مرد تو ش رو داره سرسی. میاین پسره جربزه»

باشه. در واقع شاید تنها کسی باشه که توی هر دو 

جو و یه جهان بتونه مرد تو باشه. اون یه جنگ

دونی که چقدر دوستت دارم و اگه محافظه. خودت می

 «زدم.از ته دل مطمئن نبودم، این حرف رو بهت نمی

 

 «نوک...»دوباره سعی کرد: 

 

 ولی نوک به حرفش ادامه داد:

 

و مهمترین چیز در این مورد، اینه که تو دیشب با یه »

دونم که اون هم نگاه دنیاش رو تکون دادی. می

شنوه و ده. اون میری دنیات رو تکون میطوهمین

شنوه که تو کی هستی، چه قدرتی کنه. میدرک می

داری، چه اتفاقی برات افتاده و اهل کجایی. حتی اگه 

بهش بگی از ماه اومدی هم براش اهمیتی نداره. 

 «خواد.مردی که دیشب دیدم عزیزم، فقط تو رو می
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 «ه.ترسوناون من رو می»سرسی ناگهان گفت: 

 

 نوک انتظار این را نداشت.

 

 ساکت ماند.

 

سرسی نگاهش را از او برداشت و نفسی کشید که 

 شد آن را دید. بعد دوباره به او نگاه کرد.کامالً می

 

 «ترسونه.من رو می»زمزمه کرد: 

 

چرا؟ اون لهن نیست. »نوک در جواب زمزمه کرد: 

رو  هاها تجاوز کنن تا اوناهل جایی نیست که به زن

تونم درک کنم که تو به اون همسر خودشون کنن. می

بینی. ولی کنی و فقط همین موضوع رو مینگاه می

 «اون اصالً همچین آدمی نیست.
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 653#پارت_

 

موضوع این نیست. من لهن رو کنار سرسی دیدم و »

 «دونم که حتی لهن هم آدم بدی نیست.می

 

 «پس موضوع چیه؟»

 

 «چیزه.اون همه»

 

 باز نوک هم انتظار این حرفش را نداشت.

 

 و باز هم ساکت ماند.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

سرسی به حرفش ادامه داد و حرفش را با لحنی 

اون برای من »زده گفت: امیدوار که نه ولی وحشت

 «خلق شده، مال منه.

 

با اون چیزی که دیشب دیدم، فکر »نوک موافقت کرد: 

 «طوره.گی. همینکنم درست میمی

 

وقت، حتی یک بار هم شاد من هیچ»گفت:  سرسی

 «نبودم.

 

 نوک حس کرد که دلش ریش ریش شد.

 

 «سرسی.»

 

ها پیش که االن وقت، حتی یه بار هم. به جز سالهیچ»

دیگه مثل یه خواب یادمه. زمانی که پدر و مادرم زنده 

 «وقت عشق رو حس نکردم.بودن. من هیچ
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 یا مسیح.

 

 کشت.سرسی داشت او را می

 

 «عزیزدل.»

 

هایی دارم که خیلی دوستم دارن و بهم دونم دوستمی»

 «دن. ولی این با عشق یکی نیست.اهمیت می

 

 نبود.

 

 شد.این عشق یک مرد نمی
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کرد. عشقی شد که توی خانواده رشد میعشقی نمی

ساختند و در آن ای میشد که دو نفر باهم خانوادهنمی

 کردند.حس می

 

 «خوامش.می»: سرسی اعتراف کرد

 

 رسیدند.سرانجام داشتند به یک جاهایی می

 

سرسی همة منظورم »نوک به او نزدیکتر شد و گفت: 

 «تونی داشته باشیش.اینه که تو می

 

من باالخره از دست بالدور فرار کردم، »سر تکان داد. 

بازی ولی گیر دزدهای دریایی افتادم، مثل یه اسباب

ها هم فرار از دست اونشون دست به دست شدم. بین

ها شدم. در کردم و بعد اسیر شکار همسر کورواک

جا هم فرار کردم و جای خودم رو نهایت خودم از اون

با دوقلوم عوض کردم و اون رو اسیر جایی کردم که 

 «گرفت.مورد خشونت قرار می
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 شب#روح_نیمه

 654#پارت_

 

ز آمیولی این کارت موفقیت»به سرسی یادآوری کرد: 

 «بود.

 

تونست ولی می»سرسی هم به او یادآوری کرد: 

 «بار باشه.فاجعه

 

 «اما نشد.»گفت: 

 

تونست بشه و موضوع همینه نوک، من خیلی می»

 «شانس نیستم.خوش

 

در این مورد اشتباهی نکرد سرسی. حاال هم توی یه »

تونی یه زندگی امن داشته باشی یعنی چهارراهی. می
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تونی باز هم شانست رو مه. یا مییه زندگی نصفه و نی

گم عزیز دلم. یه امتحان کنی. چون خیل جدی بهت می

بینم که خیلی خوشبختی خیلی بزرگ جلوی روت می

 «تونی دست دراز کنی و بگیریش.راحت می

 

ای اش ناامید شود، لحظهکه دوباره چهرهپیش از این

 امیدوار به نظر رسید.

 

اگه من رو نخواد »د: سرسی تقریباً با خجالت پرسی

 «چی؟

 

 نوک به زور جلوی نیشخندش را گرفت.

 

عزیزدل، دیشب حواست سر جاش »در جواب پرسید: 

 «بود؟

 

 دوباره امیدوار شد و بعد دوباره نامطمئن.
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من یه »دستش را باال آورد و دوباره پایین انداخت. 

م. من... بالهای زیادی جادوگرم. اهل یه دنیای دیگه

 «...سرم اومده

 

سرسی حرفش را ناتمام گذاشت و نوک دستش را دراز 

 کرد و دست او را گرفت.

 

اون بالها سرت اومد. ولی اون بالهایی که سرت »

سازن. تو همونی هستی که اومدن شخصیتت رو نمی

همیشه بودی سرسی. یه زن زیبا، قوی و دلسوز. تمام 

وقت بالهایی که سرت اومد رو تحمل کردی ولی هیچ

یم نشدی. از دست بالدور فرار کردی و توی تسل

موقعیت بدتری قرار گرفتی. دزدیدنت و توی موقعیت 

از اون بدتر قرار گرفتی ولی باز هم تسلیم نشدی. 

راهی برای نجات خودت پیدا کردی، ممکن بود خیلی 

بد پیش بره ولی این اتفاق نیفتاد. حاال زنی که جات رو 

دار شده و بچه باهاش عوض کردی خیلی خوشبخته.
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که دالیل دونه. با اینپدرش تو رو دختر خودش می

زیادی برای تسلیم شدن داشتی، ولی همة این کارها 

وقت تسلیم نشدی. االن هم تسلیم رو کردی و هیچ

نشو، تو چیزهای زیادی برای بخشیدن داری عزیزم. 

شانس واقعی توی این سناریو تو نیستی که خوش

ه. اگه شهامت رسیدن بهش رو دکس رو به دست میار

 «شانس واقعی دکسه.داشته باشی، خوش

 

 شب#روح_نیمه

 655#پارت_

 

 «محبت داری.»زیرلب گفت: 

 

شاید. ولی بیشتر از اون که محبت داشته باشم، حق »

 «با منه.
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ای فکر کرد. که جواب بدهد، لحظهسرسی پیش از این

که در باید در این مورد فکر کنم ولی یه چیزی هست »

تونی مرد کنی، اون هم اینه که نمیموردش اشتباه می

 «زندیگم باشی.

 

 گندش بزنن.

 

 چی؟

 

به او نزدیک شد و دستش را گرفت. بدجور امیدوار 

شان افتاده بود، بود که از اتفاقی که چند ماه پیش بین

 برداشت اشتباهی نکرده باشد.

 

که سرسی به حرفش ادامه بدهد، نوک پیش از این

منظورم این نیست »بخند کوچکی را روی لبش دید. ل

خواستم، مهم هم نیست چون که اون رابطه رو می

خواستیش. چیزی که اون موقع یادته که تو هم نمی

درک کردیم همین االن هم قابل درکه. ولی یه طوری 
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کنی انگار که از اون مردهایی نیستی که یه صحبت می

ی این طور نبودی. دیده بهش نیاز داره. ولزن آسیب

اگه بودی فرانکا االن باید توی یه جای کامالً متفاوت 

بود، نه مثل االن که انگار مثل طالی زیر نور می

زنه. اون هم برعکس قبالً که انگار تا خورشید برق می

 «ابد زیر پتوی شب ابدی قرار داشت.

 

این حرفش باعث شد نوک دستش را رها کند و قدمی 

 به عقب بردارد.

 

 با این حرکتش ابروهای سرسی در هم گره خورد.

 

تو همچین مردی هستی نوک، باید »با محبت گفت: 

 «این رو بدونی.

 

من فقط کسی بودم که وقتی اون »نوک سر تکان داد. 

جا بودم. حاال که به اون موقع نگاه ها افتاد، اوناتفاق

بینم که همون موقع هم عاشقش بودم. کنم، میمی
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طوری شانس که عاقبتمون اینن خوشبرای همی

 «شده.

 

 شب#روح_نیمه

 656#پارت_

 

کرد، سرسی به او خیره شده وقتی داشت صحبت می

 «شانس؟خوش»بود و در نهایت زمزمه کرد: 

 

ولی در مورد »این حرفش را نادیده گرفت و ادامه داد: 

 «زنیم.من حرف نمی

 

پرید  که بتواند چیز دیگری بگوید، سرسیپیش از این

 وسط حرفش. 

 

 «زنیم.زدیم ولی االن داریم میداشتیم حرف نمی»
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 «جا هستم.من االن به خاطر تو این»گفت: 

 

کنم، ای باهات میخب، متشکرم. پس یه معاملهخیلی»

کنم که از امنیت خودم بیرون نوک. من به این فکر می

کنم. اما که شانسم رو امتحان کنم، فکر میبیام. به این

قط درصورتی که تو هم به مزخرفات محضی که االن ف

 «در مورد خودت تحویلم دادی، فکر کنی.

 

اش نوک حس کرد که سرش عقب پرید و آرواره

 منقبض شد.

 

حق با توئه، من داستان »سرسی با مالیمت گفت: 

تکان « دونم و باید باهاش صحبت کنم...فرانکا رو می

سرجاش نبود. دیشب عقلم »دهد. کوتاهی به سرش می

دونستم حقش نبود ولی باز هم که میحتی با این

کنم. ولی ظالمانه برخورد کردم. ازش... عذرخواهی می

جا داری برای کنم که چطور اومدی ایننوک، درک نمی
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دونی بازی در میاری ولی خودت نمی اون مرد قهرمان

 «که قهرمان فرانکا هستی.

 

 شد.دیگر صبرش داشت لبریز می

 

مون من گم سرسی، موضوع صحبتدوباره می»

 «نیستم.

 

گی گفتی اگه من یه فرصتی بدم، این دکسی که می»

شانسی آورده. موندم اگه از فرانکا کسیه که خوش

شانسی بپرسم که توی رابطة شما کی بوده که خوش

 «تونه باشه.آورده، جوابش چی می

 

شانسی آورده ولی من ممکنه فکر کنه خودش خوش»

 «دونم.قیقت رو میح

 

 شب#روح_نیمه
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 سرسی به دقت او را زیرنظر گرفت و گفت:

 

چیز داشتم، یه خانوادة پر از عشق، موهبت من همه»

ش هم به دست یه فرمانروای ظالم و دو جادو و همه

رو از من ربوده شد. ولی فرانکای تو، نوک حتی 

کشیده تونم بهش فکر کنم، از اولین نفسی که نمی

 «هیچی نداشته تا وقتی که تو رو به دست آورده.

 

حرفم رو »زد، لحنش خیلی خشک بود. وقتی حرف می

 «کنم، سرسی.تکرار نمی

 

سرسی با نگاهی جستجوگر نگاهش کرد و نجواکنان 

 «بینی چی درونت هست.شه که نمیباورم نمی»گفت: 

 

 «من فقط یه مرد هستم.»
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 «قط یه مرد نیستی.تو ف»سرسی با قاطعیت گفت: 

 

 دادند را کرد. کاری که باید هر دو انجام می

 

خب، من مردی هستم که کلی خیلی»به دروغ گفت: 

مون انجام خوبی به فرانکا کردم. بفرما. حاال معامله

رم پیش زنم. و اگه موافقت کنی، شد. من دارم می

گیریم و ازش جا با دکس تماس میوقتی رسیدم اون

کنیم. توی خونة من. من، ردا دعوت میبرای شام ف

 «اون، فرانکا و تو.

 

فقط این رو گفتی که باهات »سرسی او را متهم کرد: 

 «معامله کنم.

 

 گفت.درست می
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 ولی نوک اعتراف نکرد.

 

 حرفی نزد.

 

سرسی ناگهان متوجه پیشنهادی شد که نوک داده بود 

اش به پرکشید و به اضطرابی تبدیل شد که و نگرانی

 کل وجودش را در برگرفت.

 

تصمیم با خودته، زندگی خودت هم هست »نوک گفت: 

کنم. فرانکا و هر تصمیمی که بگیری ازت حمایت می

کنم که همین کار رو بکنه و اگه بتونم رو هم راضی می

کنم که این کار رو بکنه. ولی والنتین رو هم راضی می

اگه برای  کنم نیاز باشه که دوباره تکرار کنم،فکر نمی

شام فردا شب نیای و برای خوشحالت با این پسر 

شانست رو امتحان نکنی، به نظرم اشتباه بزرگی 

 «کردی.

 

 شب#روح_نیمه
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سرسی با چنان لحن مالیمی که تا حاال نوک از او 

 «برای شام میام.»نشنیده بود، گفت: 

 

خیالش راحت شد، نتوانست جلوی خودش را بگیرد و 

 دراز کرد و او را محکم در آغوش کشید.دست 

 

 «تصمیم درستی گرفتی.»روی موهایش گفت: 

 

 «امیدوارم.»سرسی روی سینة او گفت: 

 

سرش را بلند کرد و سرسی کمی خودش را عقب 

 کشید. ولی نوک او را رها نکرد.

 

 «هست.»به او اطمینان داد: 
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هایش را به همدیگر فشرد، آشکارا سرسی لب

 ت.اضطراب داش

 

زود بیا. بشین و با فرانکا صحبت کن. بیشتر »گفت: 

بشناسش. کمی با هم شراب بنوشین. اگه جایی باشی 

که اطرافیانت حواسشون بهت هست، احساس امنیت 

ای کنی. اگه احساس کنی معذبی یا هر حس دیگهمی

دم سرسی. کنیم. قول میداشته باشی، ازت مراقبت می

 «خورم.قسم می

 

 «اور دارم.حرفت رو ب»

 

خوبه. »فشاری به تنش داد و بعد رهایش کرد. گفت: 

حاال باید سوار ماشینم بشم، با فرانکا تماس بگیرم و 

کنه راهه. وانمود میچیز روبهبهش خبر بدم که همه

تونه اوضاع رو راست و ریس کنه ولی که خودش می

چیز خراب شده باشه و بدجور ترسیده که دیشب همه
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که باقی ماجرا ای همین باید قبل از ایننگرانته. بر

 «ادامه پیدا کنه، اول اون رو آروم کنم.

 

خواست چیزی سرسی یک طوری بود که انگار می

بگوید ولی منصرف شد، به او لبخند زد و به سمت در 

 راه افتاد.

 

 نوک به دنبالش رفت.

 

سرسی در را باز کرد و نوک بیرون رفت. برگشت و 

 «حالم که در رو باز کردی عزیزم.واقعاً خوش»گفت: 

 

 شب#روح_نیمه

 659#پارت_

 

گم که از این کارم خوشحال هستم یا بعداً بهت می»

 «نه.
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سرسی تمام شجاعتش را جمع کرده بود و آن روی 

 داد.دلیرش را به او نشان می

 

نوک به این خاطر خوشحال بود و اوایل امید نداشت 

 یا درست باشد.که حرفش در مورد دکس لهن این دن

 

دانست که حق با با چیزی که دیشب شاهدش بود، می

 خواست.خودش است و آن مرد را برای سرسی می

 

زنم و آدرسم رو خیلی زود بهت پیامک می»گفت: 

کنم و دم. ساعت چهار بیا. منم آشپزی میبهت می

کنه و با تو کنم، فرانکا تماشا میوقتی این کار رو می

ون رو هم برای ساعت شش دعوت کنه. اصحبت می

 «کنیم.می

 

 سعی کرد اضطرابش را پنهان کند و سر تکان داد.
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نوک یک دستش را بلند کرد و انگشتانش را خیلی 

 کوتاه روی گردنش گذاشت و لبخندی به او زد.

 

 «بینمت.فردا می»با سرسی خداحافظی کرد: 

 

 «تا فردا نوک.»

 

را صدا زد،  برگشت که برود ولی وقتی سرسی اسمش

 دو قدم بعد ایستاد.

 

تونی هر طور که بخوای می»با صدای آرامی گفت:

دونم. داستان من و فرانکا فرق فکر کنی. ولی من می

داره، ولی هر دو از یه تاریکی بیرون اومدیم. بنابراین 

دونم که اگه این مرد مال من باشه، این منم که می

ی باشی، یعنی شانس آوردم. و تو اگه همینی که هست
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تنها مردی که برای فرانکا وجود داره، پس اون کسیه 

 «که شانس آورده.

 

که نوک بتواند حتی یک کلمه بگوید، پیش از این

 سرسی در را بست.

 

 شب#روح_نیمه

 660#پارت_

 

به اندازة یک تپش قلب به در خیره ماند ولی دیگر 

 معطل نکرد.

 

 یا به چیز دیگری هم فکر نکرد.

 

ت ماشینش رفت، سوار شد و یک تماس تلفنی به سم

 گرفت.

*** 
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 زد.فرانکا داشت قدم می

 

نوک پهلویش را به پیشخوان آشپزخانه تکیه داده بود 

و تلفنش را روی گوشش نگه داشته بود، به صدای 

داد و روی فرانکا تمرکز کرده هایش گوش میبوق

 بود.

 

 «عزیز دلم آروم باش.»گفت: 

 

های نوک افتاد و تاد، نگاهش به چشماو بالفاصله ایس

 هایش را ریز کرد.چشم

 

آروم؟ این مرد حتماً شونزده ساعت تموم وقت داشته »

که خودش رو متقاعد کنه ما روانی هستیم و دلش 

طور سرسی داشته خواد هیچ ربطی به ما و همیننمی

باشه. والنتین مطمئن شده بود که اون دنبال سرسی 
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رفت، ولی قدرت این رو نداره که ره و اون هم ننمی

 «فکر دکس رو بخونه.

 

 ها را شمرده بود.ساعت

 

 چه بامزه.

 

 فرصت نکرد به او اطمینان بدهد.

 

های تلفن قطع شد و مردی جواب داد: چون بوق

 «لهن.»

 

 «لهن، نوک هاثورن هستم.»

 

 «اون به سالمت به خونه رسید؟»
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به پاهایش نوک سرش را پایین انداخت و با نیش باز 

 نگاه کرد.

 

لهن شانزده ساعت گذشته را صرف این نکرده بود که 

 ها دیوانه هستند.خودش را متقاعد کند آن

 

نوک دید که دست فرانکا روی سینة خودش قرار 

گرفت و نگاهش را باال آورد و با همان نیش باز به او 

 نگاه کرد.

 

 های فرانکا از آسودگی خیال پایین افتاد.شانه

 

 «هاثورن، پشت خطی؟»س به تندی گفت: دک

 

جام و اون به سالمت رسید خونه. به حد بله، من این»

مرگ عصبانی بود و ما سعی کردیم آرومش کنی، ولی 

خوبه. امروز صبح دوباره رفتم و باهاش صحبت 
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کردم. مدت زیادیه که به کسی اعتماد نداشته ولی من 

ه عبارتی بهش اطمینان دادم که مشکلی پیش نمیاد. ب

م مایلیم بدونیم که فردا شب برای شام به خونه

 «میای؟فرانی، من و سرسی هستیم. ساعت شش.

 

 «آدرست رو بهم پیامک کن. میام.»

 

 نزدیک بود از خنده منفجر شود.

 

 شب#روح_نیمه

 661#پارت_

 

تالشش برای منفجر نشدن از خنده باعث شد حرفی که 

 ای به گوش برسد.زد با صدای خفه

 

 «فرستم.می»
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اش چسباند و چشمانش را با فرانی خودش را به سینه

 گفت چه خبر شده، درشت کرد.نگاهی که می

 

 با یک دست او را در آغوش کشید.

 

 «تا فردا.»دکس غرید: 

 

 «بینمت.آره رفیق. فردا می»نوک جواب داد: 

 

 دکس قطع کرد.

 

نوک تلفنش را از روی گوشش برداشت و زد زیر 

 خنده.

 

 «چیه؟»فرانکا پرسید: 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «برای شام میاد.»

 

فرانکا دست دیگرش را روی سینة او گذاشت، لبخند 

 «خدایان، خیلی خوشحال شدم.»زد و گفت: 

 

نوک هم خوشحال بود ولی بیشتر از دیدن مسرت او 

 خوشحال شده بود.

 

فرانکا دو ثانیه دیگر هم خوشحال ماند و بعد امور کار 

 را در دست گرفت.

 

دا از شراب فلوریدیایی خبری نباشه، نوک. دلم فر»

خواد که سرسی یاد خونه بیفته. نه خبری از نمی

شراب خوب فلوریدیایی باشه و نه چیزهای بدی که 

خواد شده. دلم میاون رو یاد رفتار بدی که باهاش می

 «عقل و ذهنش تماماً توی این دنیا باشه.
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 «.شه کاپیتاناطاعت می»با نیش باز گفت: 

 

ریزی کنیم. شوخی بردار نیست. باید به دقت برنامه»

های سرسی اون عاشق سرسی شده ولی ما دوست

کم بگیره یعنی ما رو هستیم. اگه سرسی رو دست

که، برای شام چه کم گرفته. در آخر هم ایندست

 «تصمیمی داری؟

 

 «فکر کنم...»نوک گفت: 

 

ا پاته و کروت باستیک فیله اِن»فرانکا اعالم کرد: 

 «شده.قارچ سرخ

 

 شب#روح_نیمه

 662#پارت_

 

 اش را قطع کرد.نوک خنده
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 «دل، قرار نیست گوشت خوک ولینگتون بپزم.جون»

 

 «جا اسمش اینه؟این»فرانی پرسید: 

 

اوه آره و خیلی هم ضخیمه و یه دردسر تمام عیاره. »

کنم و روی گریل هم هرچند، استیک درست می

 «پزمش.می

 

قبوله. با پاتاتس رویال قابل»موافقت کرد:  فرانی

 «کنیم.ِسرِوش می

 

 «اون دیگه چه کوفتیه؟»نوک پرسید: 

 

زمینی داره و دونم. توش سیبنمی»فرانی جواب داد: 

ای هم به نظرم خامه، نمک، فلفل و چیزهای دیگه
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شن و حالت ِکِرمی مانند نرم و داره. با هم له می

 «بعد پخته...کنن و داری پیدا میپف

 

پزم. البته به چیز نرم و پف داری نمیفرانی، من هیچ»

ها. دار کنمتونم غذا رو پفخاطر این نیست که نمی

 «نه.

 

 «و محشره. خوشمزه»صبری جواب داد: با بی

 

االن وقتش بود که هر چه زودتر جلوی ضرر را 

 بگیرد.

 

 زمینی پخته یاتونی بین سیبخب، ببین خوشگله. می»

تونیم فردا بریم پوره شده یکی رو انتخاب کنی. یا می

کن و کلی روغن بخریم که بیرون و یه دستگاه سرخ

های خاللی آماده و یخ زده رو برات زمینیبتونم سیب

جا کنم. اینسرخ کم. یه مقدار مارچوبه هم گریل می

تونیم هزار جا هست که مینیواورلئانه. حدوداً هفت
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ای خیلی خوبی بخریم. حتی بریم و ازش دسره

تونیم پیدا ای هم میهای گوشت خیلی خوشمزهرولت

شه. اگه بخوای کنیم. این مأموریت فردامون می

تونیم چندتا بطری شراب چهارصد دالری و یه می

زنم این ویسکی خفن هم بگیریم. که حدس می

کنیم تا رفیقمون خیلی خوشش بیاد. و این کار رو می

دار کنم یا خمیر م هیچ غذایی رو پفمن مجبور نباش

 «شیرینی ورز بدم، باهام موافقی؟

 

 شب#روح_نیمه

 663#پارت_

 

ایدة خودم »با او موافق نبود و این را هم بیان کرد. 

 «دربارة منو خیلی تأثیرگزارتر بود.

 

تونیم یه آشپزی پیدا کنیم که کل و اگه بخوای هم می»

من هم دست  روز پدرش توی آشپزخونه در میاد و

 «کنم.ذارم و هیچ کاری نمیروی دست می
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 فرانی به او خیره شد.

 

 نوک با نیازش به بوسیدن او جنگید.

 

این جنگ را پیروز شد ولی هر دو دستش را به دور 

او پیچید، او را به سمت خودش کشید و صورتش را 

 به صورت او نزدیک کرد.

 

ر دل. مطمئن باش حتی مزة هدکس عاشقشه جون»

شه. حتی ذاریم رو متوجه هم نمیغذایی که جلوش می

های گوشت خوک تونیم یه جعبه پر از نقاشیمی

ش رو ولینگتون بذاریم جلوش و اون هم احتماالً همه

خوره. اصالً هیچی از قدرتی که داره اون رو به می

دونه. البته از اون مردهایی کشه، نمیسمت سرسی می

دن. دلش ه این موضوع نمیهم هست که هیچ اهمیتی ب

ده. از پس گه انجامش بده و اون هم انجامش میمی

کنه. ما فقط این موضوع برمیاد. تمام تالشش رو می
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شون باشیم تا سرسی از نظر ذهنی قراره همراه

 «احساس امنیت کنه و به اون اجازه نزدیک شدن بده.

 

 رسید و آرام خودش را بهحاال فرانکا آرام به نظر می

 سمت او کشید.

 

و وقتی پیشش بودی رفتار خوبی باهات »پرسید: 

 «اومد که دلگرم شده؟داشت؟ به نظر می

 

دل. یه کمی وحشت کرده ولی داره بهت که گفتم جون»

 «کنه.خودش رو کنترل می

 

 شب#روح_نیمه

 664#پارت_

 

فرانی با یقة بلوز او ور رفت و وقتی این کار را 

 تانش افتاد.کرد، نگاهش به انگشمی
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این رو هم بهت گفتم که به »نوک به او یادآوری کرد: 

 «هایی که بهت گفته احساس بدی داره.خاطر حرف

 

رفت، طور که همچنان با یقة او ور میفرانی همان

 «نباید داشته باشه.»نگاهش را باال آورد. 

 

دونم می»تر شد. نوک بیشتر روی او خم شد و نزدیک

کنی ولی اون همچین آدمیه. پیش یطور فکر مکه این

خوای باهاش تماس بگیری؟ که بریم خرید، میاز این

 «حالش رو بپرسی؟

 

های فرانی را روشن برقی از احتیاط و هشیاری چشم

 کرد.

 

 «کنی خوشش میاد؟فکر می»
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 سر تکان داد.

 

شم که قبل از خرید یه تماسی پس خوشحال می»

 «باهاش بگیرم.

 

ش رو توی تلفنت شماره»انی داد. فشاری به تن فر

 «دل.داری جون

 

فرانی این بار تکان کوتاهی به سرش داد. پیش از 

هایش بلند که برگردد و برود، روی نوک انگشتاین

 هایش کاشت.ای روی لبشد و بوسه

 

به سمت کیفش رفت که روی پیشخوان آشپزخانه بود. 

باید جایی که کیف قرار داشت، به این معنی بود که 

پیش از دوباره صحبت کردن، پیشخوان را کامل دور 

 زد.می
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راهه، نظرش چیز روبهکه مطمئن شدم همهبعد از این

 «پرسم.رو در مورد منوی غذا می

 

 نوک نیشخندی زد.

 

 مکار کوچولوی خودش.

 

 توانست تجاهل کند.خواست، میهرچقدر که می

 

 شد.سرسی هم اصالً آن شب مزة غذا را متوجه نمی

 

چیزی که آن شب دیده بود، اصالً بعید  خدایا، با آن

نبود که دکس تمام ظروف و غذاها را از روی میز 

اش پایین بریزد، سرسی هم خودش را از غذاخوری

ها کمی فضای خصوصی میز باال بکشد و از آن

 بخواهد. 
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این یعنی خودش قرار بود آن شب زنش را توی اتاق 

 .غذاخوری مال خود کند

 

اگر کسی قرار بود توی آن اتاق خاکبرسری راه 

بیندازد، خودش و مکار کوچولوی شیرینش باید 

 کردند.افتتاحش می

 

 شب#روح_نیمه

 665#پارت_

 

 فصل بیست و دوم

 خوشحالی؟

 

 فرانکا

 

اون یکی نه، اونی که قبل از این »جوزت گفت: 

 «پوشیده بودی.
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تخت نوک اواخر بعد از ظهر بود و من و جوزت روی 

ولو شده بودیم. والنتین هم کنار تخت و پشت سر ما 

خواب نوک ایستاده بود. سرسی هم جلوی در اتاق

ایستاده بود، سومین لباسی که برای مهمانی شام با 

 داد.دکس آورده بود، به تن داشت و به ما نشانش می

 

دم، اون پیراهن کوتاهت من اولی رو ترجیح می»گفتم: 

 ق مرگ به نظر برسیم.شه ذوباعث می

 

جا دم اینمن ترجیح می»والنتین از پشت سرمان گفت: 

 «نباشم.

 

نصفه و نیمه به پشت سرم برگشتم و با اخم نگاهش 

 کردم.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

آمیزی کشید و دستانش را روی سینه در هم آه اغراق

 گره کرد.

 

این لباسه خیلی »سرسی به پشتش نگاه کرد و پرسید: 

 « لختی نیست؟

 

ها و عمالً پاها، بازوها، شانه« دقیقاً.»دم: جواب دا

 اش و تقریباً کل پشت کمرش برهنه بود.کمی از سینه

 

یه شامه که توی خونة نوک »جو از من پرسید: 

شه، به نظرت بهتر نیست یه کمی برگزار می

« تر باشه؟ این یکی توی این دنیا زیادی کاریه.معمولی

ی تنگ با یک دستش را به سمت سرسی که حاال دامن

بلوز ساتن پوشیده بود با کفش پاشنه بلندی که توی 

اون شلوار »شد. ادامه داد: این دنیا میخی نامیده می

ده که پر از جین و تاپی که پوشیده بود، نشون می

 «نفسه و خیلی هم راحته.اعتماد به
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 «شلوارهای جین پارگی دارن.»گفتم: 

 

 شب#روح_نیمه

 666#پارت_

 

جا مده فرانی. حتماً تا حاال توی این»اد: جو جواب د

 «خودت دیدی.

 

دیدم و اصالً هم خوشم نیومده. اصالً چرا »جواب دادم: 

آدم باید لباسی رو بپوشه که پاره شده؟ اصالً با عقل 

جور در نمیاد. تازه اون شلوارهای جین مچ پاش رو 

 «پوشونن و بدجوری تنگن.نمی

 

چسبون برمودا  جین»جوزت با حاضرجوابی گفت: 

 «طوری هستن که باید باشن.هستن. دقیقاً همون

 

 «و هر دو هم از تحملم خارجن.»گفتم: 
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بله، خب، سرسی باسن »جو با صدای بلند جواب داد: 

خیلی خوبی داره و اون شلوارهای جین حسابی 

دن. تو هم باسن خیلی خوبی داری. نشونش می

ها بپوشی ز اوندم که ت هم یکی ابنابراین پیشنهاد می

ده. و ببینی که نوک با دیدنش چه واکنشی نشون می

 «ت جور در نمیاد.تونی بگی که با سلیقهبعد می

 

گفت. ماتحت سرسی توی آن شلوارهای درست می

 رسید.العاده به نظر میجین خارق

 

های پاها، گردن، دهان و موهای من هم جزء زیبایی

دانستم بلکه نمیشدند، این را خودم من محسوب می

دانستم که نمای نوک به من گفته بود. این را هم می

ای هم دارم، این را هم نوک دقیق و پشت معرکه

 موشکافانه برایم شرح داده بود.

 

 شاید پوشیدن آن شلوارهای جین فکر بدی هم نبود.
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های اون بلوز با شلوار جین و اون کف»والنتین گفت: 

های بلوزت رو باز از دکمهکم یکی پاشنه میخی. دست

تونی، دوتاش رو باز بزار. کنی میبزار، یا اگه فکر می

اون گردنبند ظریفی که وقتی اومدی انداخته بودی 

ت گردنت، زنجیر و تو گردنیش روی استخوان سینه

ای که با های حلقهمونه، اون رو بنداز. گوشواهمی

لهه لباس اول انداخته بودی هم خوبه و محض رضای ا

عشق، موهات رو هم آزاد بریز دورت. چهره، گردن و 

استخوان ترقوة خیلی زیبایی داری ولی این موها نباید 

 «پنهان بشن. نه امشب.

 

 شب#روح_نیمه

 667#پارت_

 

یا هرمیا، عالی »زنان گفت: جو با تأییدی عجیب نفس

 «شه. هم معمولیه، هم شیکه و هم خاص.می
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اشتم و به سرسی دوختم، این نگاهم را از والنتین برد

مدلی که گفته بود را توی ذهنم تجسم کردم و به این 

 فر کردم که والنتین سلیقه خوبی داشت.

 

 نگاه سرسی با نگاهم تالقی کرد.

 

 «موافقم.»گفتم: 

 

جوزت روی تخت نشست، روی باسنش باال و پایین 

 «منم موافقم!»کنان گفت: پرید و کف زد و جیغ و ویغ

 

هراسی ناگهانی روی صورت سرسی نقش حالت 

 بست.

 

 خودم را منقبض کردم.
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االنه که حالم »به سمت دستشویی دوید و زیرلب گفت: 

 «به هم بخوره.

 

ای کوتاه به جوزت و والنتین نگاه کردم و بعد به لحظه

 سرعت دنبالش رفتم.

 

روی در را پشت سرم بستم و دیدم که سرسی روبه

 کشد.ای عمیق میهتوالت ایستاده و نفس

 

 خیلی نزدیک نرفتم ولی خیلی هم دور نماندم.

 

 «عزیز دلم.»با مالیمت گفتم: 

 

 نگاهم کرد.

 

سر تکان داد و دوباره تکرار کرد: « دونم...نمی»

نفس عمیقی کشید و ادامه داد: « دونم...نمی»
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ست، حتی مسخره هم هست. دیدمش. احمقانه»

فتاد، نگاه توی صورتش رو دیدم. وقتی چشمش بهم ا

با « کنم.هاش رو دیدم. دیدم! ولی درک نمیچشم

قدر اضطراب چرا این»درماندگی دستانش را تکان داد. 

 «دارم؟

 

چون بهت یاد دادن که هیچی نخوای و »پاسخ دادم: 

تونه طور مجابت کردن که هر ثانیه از زندگی میهمین

اد ای برات به وجود بیاره. برای همین یدردهای تازه

وقت امیدوار نباشی. به خاطر همین حاال گرفتی که هیچ

که یه امیدی هست، نه از امید هم بیشتره، بلکه یه 

 «ای برای خوشبختیت هست، وحشت کردی.وعده

 

 شب#روح_نیمه

 668#پارت_

 

آره این هم »به توالت خیره شد و زیرلب گفت: 

 «هست.
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 «.جا فاصله بگیراز اون»با مالیمت دستور دادم: 

 

داد و به وقتی کاری را که به او گفته بودم، انجام می

شد، دیدمش که برای آرام کردن تر میمن نزدیک

 خودش تقال کرد.

 

 هایش را گرفتم.دست دراز کردم و دست

 

کنم. شاید دقیقاً اون این حست رو درک می»گفتم: 

تونم بهت اطمینان بدم حسی که داری رو نه ولی می

شگی پدر و مادرم از بین رفت، وقتی تهدید همی

تونستم سر دربیارم چطوری بدون اون تهدیدی که نمی

 زندگیم رو سیاه کرده بود، زندگی کنم.

 

های من را فشرد و زمزمه کرد: انگشتانش انگشت

که ها برات افتاده. ولی از اینمتأسفم که این اتفاق»
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شنوم خوشحال هم هستم، چون من هم ها رو میاین

 «همین حس رو دارم. دقیقاً 

 

بالدور »که نیاز باشد، به او یادآوری کردم: بدون این

 «مرده.

 

 «دونم.این رو می»جواب داد: 

 

متحدین قدرتمندی داریف نه فقط توی این دنیا بلکه »

 «طوره.مون هم همینتوی دنیای قدیمی

 

 «دونم.این رو هم می»

 

ونم که ددونی و این رو هم میدونم که میمی»گفتم: 

کنار اومدن با همچین چیزی، خیلی سخته. اون هم 

« وقتی که قبالً توی زندگیت تا این حد تنها بودی.

دستش را محکم فشردم و لبخند ریزی به رویش زدم. 
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دونم که با این موضوع کنار میای. این رو هم می»

متأسفانه باید از این احساساتی که داری دست بکشی 

عاقبت این ماجرا یا خیلی بد و بگذری. و در نهایت 

شه افته که باعث میشه یا یه اتفاق خیلی عالی میمی

 «اعماق روح خودت رو درک کنی.

 

 شب#روح_نیمه

 669#پارت_

 

نوک توی درک این »سرش را به سمتی کج کرد. 

 «موضوع بهت کمک کرد؟

 

قطعاً و مطمئناً نوک بود. ولی دیگران »سر تکان دادم. 

م. والنتین. فری. ولی نوک کاتالیزور هم بودن. برادر

کرد مطمئن بشه که من ها بود. تالش میهمة اون

خودم رو اون طوری که واقعاً هستم ببینم، نه اون 

هاش هم باعث طوری که مجبور شده بودم باشم. تالش

ای که دیگران به شد که من در برابر دوستی و عالقه
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کردن می شون سعیریختن مقاومت نکنم. همهپام می

بودم رو بهم نشون بدن. من واقعی رو منی که باید می

و اون همة این کارها رو وقتی برام انجام داد که هنوز 

ای که داریم رو نداشتیم. اون همة این کارها این رابطه

 «به عنوان یه دوست ساده برام انجام داد.

 

 «دونی، از همون اول هم عاشقت بود.می»

 

مان از موضوع ناگهانی در صحبت به خاطر این تغییر

 حرکت ماند.تعجب پلک زدم و بدنم بی

 

 «خودش این رو بهت گفته؟»پرسیدم: 

 

مان این بار سر تکان داد و متوجه شدم که حاال صحبت

در حمام دیگر برای این نبود که به او اطمینان خاطر 

بدهم. به دقت من را زیرنظر گرفته بود و ذهنش داشت 

کز کرده بود که به دو ساعت دیگر و روی چیزی تمر

 آمدن دکس لهن ربطی نداشت.
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جا بود ها افتاد، اتفاقی اونگفت وقتی همة اون اتفاق»

تا نجاتت بده. و چون همون موقع هم عاشقت بود یا 

شد، پس شانس آورده بود، چون داشت عاشقت می

همون اتفاق باعث شد احساستون نسبت به همدیگه 

ای که االن دارین رو به دست هزیاد بشه و رابط

 «بیارین.

 

 شب#روح_نیمه

 670#پارت_

 

این موضوع هم خوشحالم کرد و هم نگران. 

 هایش را رها کردم و کمی از او فاصله گرفتم.دست

 

تونی با وجود رفاقتی که با نوک داری، می»پرسیدم: 

 «این حرف رو بهم بزنی؟
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ش به من هایش را باال انداخت و نگاهیکی از شانه

تر بگم من دوستش هستم. شاید نه، دقیق»خیره شد. 

اما وقتی سعی کردم خودم رو به خاطر مشکالتی که 

هاش ممکنه امشب پیش بیاد نگران نکنم، به حرف

هاش گیج شده بودم قدر به خاطر حرففکر کردم. اون

قدر هم برام کننده باشن. اونکه به نظرم سردرگم

 «یکی در مورش صحبت کنم. عجیب بودن که بخوام با

 

 کردم.اش را درک میسردرگمی

 

 هرچند راحت نبودم که با او در این مورد صحبت کنم.

 

 شد.سرسی نباید در این مورد سردرگم می

 

کنم با پیدا شدن چنین گفتم که خیلی خوب درک می»

مردی توی زندگیت چه احساسی ممکنه داشته باشی. 

هام مخالفت نکرد، که حتی اون نه تنها در این مورد با

 «حاضر نشد در موردش باهام صحبت کنه.
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 کننده نبود.این حرفش ناراحت

 

 کننده بود.بلکه پریشان

 

« مطمئنی که اون همچین احساسی داره؟»پرسید: 

 لحنش باعث شد که دوباره توجهم به او برگردد.

 

شاید سرسی در زندگی بالهای زیادی از سر گذرانده 

ر واقع بیشتر مواقع اسیر دست دیگران باشد، ولی د

بود، زندانی بود. توی دنیای من درست زندگی نکرده 

 بود که در تفسیر هر نگاه، رفتار یا لحنی استاد شود.

 

بنابراین الزم نبود از من پنهان کند که این گفتگو 

 دربارة نوک نیست.

 

 شب#روح_نیمه
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 671#پارت_

 

طمئن بود که من کردم که از ته قلبش مداشتم درک می

 گرفتم.باید توی زندگی نوک قرار می

 

 گیری کردم:بنابراین محتاطانه نتیجه

 

امیدوارم متوجه باشی که با مردی مثل نوک و اینکه »

ست، راحت نیستم که مون هم خیلی نو و تازهرابطه

باهات در موردش صحبت کنم، حتی با جوزت هم 

 «راحت نیستم در این مورد صحبت کنم.

 

کار به خود گرفتم و جواب داد: گاهش حالتی محافظهن

 «البته.»

 

 «اون مال منه.»گفتم: 
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 دیدم که کل وجودش منقبض شد.

 

 «کنم.بهش رسیدگی می»ادامه دادم: 

 

 کردم.و این کار را هم می

 

رسید باید دست از این دل و این طور که به نظر می

را انجام  خودم بردارم و واقعاً این کارهای بیمشغولی

 بدهم.

 

هایش بنشیند و که لبخند مالیمی روی لبپیش از این

 ای به دقت نگاهم کرد.نگاهش گرم شود، چند لحظه

 

 «خوشحالم.»
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با لحن خشکی که نشان بدهد این بحث دیگر تمام 

کنی یا تا خب، االن لباست رو عوض می»است، گفتم: 

 «کنی؟نزدیکی اومدن دکس صبر می

 

الن. اگه این بلوز رو بضوشم، باید ا»جواب داد: 

ست دوباره آرایشم رو تجدید کنم، چون آرایشم برنزه

خوره. برای این کار ولی به این لباس صورتی می

 «زمان نیاز دارم.

 

 آن بلوز سایة ته رنگ صورتی زیبایی داشت.

 

 گفت.در واقع سرسی کامالً درست می

 

پس »: تکانی به خودم دادم تا بیرون بروم و گفتم

 «زارم.تنهات می

 

 «فرانکا.»وقتی به در نزدیک شده بودم، صدایم زد: 
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 به سمتش برگشتم.

 

 شب#روح_نیمه

 672#پارت_

 

خوشحالم که خوشبختی و خوشحالم که برای »گفت: 

 «اون رو هم خوشبخت کردی.

 

اجازه بده همین جمله »ام را برایش پایین بردم. چانه

 «رو برای خودت و دکس بگم.

 

 هایش نشست.لبخندی امیدوار روی لب

 

شود، برق نبود؛ اما مثل هر زمانی که امید ظاهر می

 درخششی باشکوه داشت.
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جواب لبخندش را دادم، از حمام بیرون رفتم و در را 

 پشت سرم بستم.

 

ای که صدای بسته شدن در آمد، والنتین پرسید: لحظه

 «م به عنوان متخصص مد مرخص هستم؟از وظیفه»

 

 «البته.»جواب دادم: 

 

برای رفتن از اتاق معطل نکرد. متفکرانه تماشایش 

کردم و به این فکر کردم که آیا باید برای قلب 

 دادیم یا نه.اش کاری انجام میشکسته

 

پس از ناپدید شدنش جوزت شروع کرد به صحبت 

 کردن.
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توی دنیای خودمون که بودیم، وقتی دل یکی »گفت: 

ست، خدمتکارهای دیگه یه شب شکاز دخترها می

درخواست مرخصی کردن. بردیمش به یه میخونة 

کردیم یکی گرفتیم و کمکش میمحلی، براش آبجو می

رو پیدا کنه و باهاش بخوابه تا دردش از بین بره. 

کردیم که شانس یه آدم فقط به بهش یادآوری می

دونه، احمقی که قدر جواهر توی دستش رو نمی

 «شه.محدود نمی

 

تر و داد که جو خیلی فهیماین حرفش نشان می

کردم. هرچند تر از چیزی بود که تصور میباهوش

دانستم که او فهمیده است. ولی من در مورد خودم می

هم  اتفاقی که برای والنتین افتاده بود، حتی یک کلمه

 با او صحبت نکرده بودم.

 

مطمئن که والنتین مثل یکی از اون »جواب دادم: 

 «گی نیست.دخترهایی که می
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 شب#روح_نیمه

 673#پارت_

 

به ساعتش نگاه کرد و از « چه بد.»جو زیرلب گفت: 

پنج دقیقة دیگه گالور میاد »روی تخت بلند شد. 

 «دنبالم! باید موهام رو مرتب کنم!

 

 این را گفت و با عجله از اتاق بیرون رفت.

مد جوزتی که در دسترس بود تا با خوشحالی مشورت 

لباس و فشن بدهد، خودش با گالور برنامه داشت. 

قرار بود به پارک و پیکنیک بروند، جوزت برای 

عصر و شب یکشنبه از من اجازه گرفته بود و گالور 

دانست من اصالً اهل پینیک و این چیزها هم که می

 نیستم، استقبال کرده بود.

 

دانستم اگر نشان نوک هم اهل پیکنیک نبود ولی می

ای خواهد این کار را بکنم، لحظهدادم که دلم میمی

 کرد.وقت تلف نمی
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رفتم، داشتم به همین زنان که به آشپزخانه میقدم

را  کردم. نوک هم داشت گوشت استیکچیزها فکر می

شد خواباند که باعث میتوی ظرفی پر از سس می

 آشپزخانه عطر محشری داشته باشد.

 

به دقت نگاهش کردم و « ه.ا»وقتی من را دید، گفت: 

اصالً نشونه خوبی »دیدم که نگاه او هم به من است. 

نیست که از پیش سرسی بیای و اون حالت روی 

 «صورتت باشه.

 

پوشه و سرسی داره یه لباس محشر می»به او گفتم: 

 «راهه.چیز روبههمه

 

پس صورتت چرا »گوشة دهانش باال رفت و پرسید: 

 «طوریه؟این
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الن متوجه شدم که ممکنه مجبور بشم به همین ا»

خاطر جوزت این مرتیکه گالور رو دوست داشته 

 «باشم.

 

 نوک از خنده منفجر شد.

 

 شب#روح_نیمه

 674#پارت_

 

های پشت پیشخوان خوردم را روی یکی از صندلی

اش لذت بردم. آشپزخانه باال کشیدم و از تماشا خنده

ه مطمئناً امروز کردم کهمزمان داشتم به این فکر می

 خوردم.باید خیلی زودتر از موعد یک لیوان شراب می

 

خندید، دری روی ظرف استیکها طور که میدیدم همان

گذاشت. به او نگاه کردم که ظرف را توی یخچال 

 گذاشت.
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 رفتارش پر از آرامش بود.

 

حالت صورتش راضی نبود، نه با آن لبخندی که روی 

 صورتش داشت.

 

 ود.بلکه شاد ب

 

کردم و بعد از طور که به دقت نگاهش میولی همان

صحبتی که با سرسی داشتم، برای اولین بار متوجه 

چیزی شدم. چیزی که عزیزترین عشق من آن را 

پنهان کرده بود، شمه کوچکی که او از آن نشانم داده 

بود را تا به حال متوجه نشده بودم و این باعث شد که 

که از جا نپرم و به برای ایندلم به شدت آشوب شود. 

سرعت به سمت دستشویی ندوم یک تالش درست و 

 حسابی نیاز داشتم.
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دیدم این من نبودم که متقاعد شده بود چون داشتم می

 روح نیمه شب دارد.

 

بلکه این عشقم بود که داشت در تاریکی چیزی که 

 شد.کرد مال خودش است، غرق میفکر می

*** 

 

 ود.صبرم لبریز شده ب

 

 عصبانی هم بودم.

 

 کرد؟آخر این مرد داشت چه غلطی می

 

 برایم مهم نبود.

 

 به اندازة کافی تحمل کرده بودم.
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 «ها هستم.زمینینوک عزیز دلم، نگران سیب»گفتم: 

 

همراه سرسی پشت میز زیبای بیرون خانة نوک 

راهی های راهنشسته بودیم که از آهن و بالشتک

های ه سرسی که انگشتساخته شده بود. همرا

اش را به دور لیوان شرابش پیچیده شده بود و کشیده

فشرد. همراه سرسی که با من... تنها آن را محکم می

با من پشت آن میز نشسته بود و آن مرد پشت منقل 

فوالدی و روشن نوک ایستاده بود. نوک به آن منقل 

 پز.گفت کبابمی

 

 شب#روح_نیمه

 675#پارت_

 

 جا ایستاده بود.اً بیست دقیقة تمام آندکس دقیق
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 هایش را شمرده بودم.تک لحظهتک

 

و دقیقاً بیست و نه کلمه هم با سرسی صحبت کرده 

 بود.

 

 این را هم شمرده بودم.

 

تمام مدت از بطری آبجویی که نوک به او داده بود، 

 کرد.نوشید و صحبت میمی

 

 البته با نوک.

 

من برگرداند، بلند شدم  وقتی نوک نگاهش را به سمت

 و ایستادم.

 

 «ها؟زمینیسیب»پرسید: 
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ای به او و بعد به غرهچشم« بله دقیقاً.»تشر رفتم: 

 دکس رفتم.

 

حالت صورتم را تغییر دادم تا به سرسی که آشکارا 

رنگش پریده و مضطرب بود، لبخند اطمینان بخشی 

خواستم بزنم. به خاطر این رنگش پریده بود که می

مراه نوک بروم و تنهایش بگذارم. اگر دکس یک ه

شد به این فکر کنم که با کرد، باعث میغلطی نمی

اش کنم. بعد هم وقتی داشتم به داخل خانه جادو اخته

رفتم، تمام تالشم را به خرج دادم تا پاهایم را روی می

 زمین نکوبم.

 

ها نرفتم، چون مطمئن بودم که به زمینیسراغ سیب

ای در حال پختن توی فر بودند. نوک العادهشکل خارق

 ها را توی فر گذاشته بود.آن
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به اتاق نشیمن رفتم، برگشتم و دست به کم ایستادم و 

با یکی از پاهایم روی زمین ضرب گرفتم. هم زمان به 

نوک هم نگاه کردم که داشت آرام آرام به من نزدیک 

 شد.می

 

 «خوبی؟»به من نزدیک شد و پرسید: 

 

نه »یزی که کامالً مشخص بود را به او گفتم: چ

 «نیستم.

 

 «مشکل کجاست؟»پرسید: 

 

 کور بود؟

 

 شب#روح_نیمه

 676#پارت_

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

اش ام را به سمت حیاط خانهدست و انگشت اشاره

موضوع اینه. دکس اصالً »گرفتم و به تندی گفتم: 

درست و حسابی با سرسی صحبت نکرد. تازه باورم 

در جریان بذارمت ولی اون نیومده شه که مجبورم نمی

 «جا که عاشق تو بشه.این

 

تر شد و صدایش را پایین آورد: نوک نزدیک

 «ده.دل، داره خودش رو باحال نشون میجون»

 

اصالً وقت این »حس کردم که ابروهایم باال پرید. 

 «کارها نیست!

 

تر کرد و یک دستش را روی خودش را به من نزدیک

هم خیلی جدی به من دستور داد:  کمرم گذاشت. بعد

 «آروم باش و صدایت رو بیار پایین.»

 

آشپز خیلی خوبی هستی، ولی اون هم نیومده »گفتم: 

به « جا که توی کارهای آشپزخونه بهت کمک کنه.این
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سرسی »جا که رسید، صدایم دوباره باال رفت. این

 «وحشت کرده!

 

روهایش هایش را که آرام ابباز هم یکی از آن حرکت

وحشت »زد، انجام داد. انداخت و پلک میرا باال می

 «کرده؟

 

تونم بله. صداش رو در نیاورده ولی من می»

 «ناآرومیش رو حس کنم.

 

شان باال رفته بود، تکرار هایی که گوشهدوباره با لب

 «وحشت کرده.»کرد: 

 

 دیدم؟داشتم درست می

 

ری رو داچیزی خنده»ابروهایم در هم گره خوردند. 

 «ندیدم؟
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هایش هنوز رو به باال گفت، گوشة لبوقتی دروغ می

 «نه.»بود. 

 

 وقت نوک کنار بیایم.طبعی بیتوانستم با این شوخنمی

 

ها سر و االن مشکالت بزرگتری داشتم که باید با آن

 زدم.کله می

 

 «با دکس صحبت کن.»امر کردم: 

 

ذاشت دستش را از روی پهلویم سراند و پشت کمرم گ

و باز هم نزدیکتر شد. دستم را در دست دیگرش گرفت 

 اش گذاشت.و هر دو را روی سینه

 

 شب#روح_نیمه

 677#پارت_
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جا بودی و سرسی هم خب، تو اون شب اونخیلی»

 «اون شب واقعاً وحشت کرده بود.

 

جا بودم پس نیاز بله دقیقاً. من اون»موافقت کردم: 

 «نیست االن بهم یادآوریش کنی.

 

جا بیاد هاست که تا اینکنی دکس از اون آدمفکر می»

 «بعد دست روی دست بذاره؟

 

این اصطالح دست روی دست گذاشتن را تا حاال 

 نشنیده بودم.

 

حال این طور هم نبود که معنایش را متوجه بااین

 نشوم.

 

 به هر حال منظورش مهم بود.
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 هایم را به هم فشردم.لب

 

 «ده.ه کمی به سرسی فضا میدار»نوک به من گفت: 

 

 «باید از این کارش دست برداره.»به او گفتم: 

 

 «کنه، ولی به وقتش.این کار رو می»گفت: 

 

 «وقتش پنج دقیقه پیش بود.»جواب دادم: 

 

 «بزار کارشون رو بکنن.»نصیحتم کرد: 

 

کنه که سرسی بهش نوک، عزیز دلم، اگه فکر می»

زمین از حرکت بایسته  شه، باید تا وقتی کهنزدیک می

 «صبر کنه.
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 گردنش را خم کرد و حاال صورتش به من نزدیک بود.

 

کنه تا وقتی که سرسی بهش نزدیک بشه، صبر نمی»

 «ها بزنیم.زمینیعسلم. منتظر بود تا یه سری به سیب

 

 به او خیره شدم.

 

کنی که تا حاال سر وقتش نرفته فکر می»نوک پرسید: 

ار رو بدون عصبانی یا دیوونه تونه این کیا نمی

 «کردنش انجام بده؟

 

کمی به یک طرف خم شدم تا از این سمت خانة بزرگ 

چیزی جا هیچنوک به سمت در پشتی نگاه کنم. از آن

 شنیدم.چیزی هم نمیتوانستم ببینم. هیچنمی
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بیا بریم از توی پنجرة »دوباره به نوک نگاه کردم. 

 «یم.اتاقت یه نگاهی بهشون بنداز

 

 شب#روح_نیمه

 678#پارت_

 

گوشة دهانش باالتر رفت و مخالفت کرد. 

 «کنیم.جاسوسیشون رو نمی»

 

 همان موقع بود که فکر دیگری به ذهنم خطور کرد.

 

شون گوشت رو روی آتش گذاشتی. اگه صحبت»

 «ها بسوزن چی؟طوالنی بشه و استیک

 

دل، اصالً برات مهمه که امشب استیک سوخته جون»

 «خوری؟ب
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البته که برایم اهمیت داشت. استیک خوشمزه بود، 

غذایم را دوست داشتم، مخصوصاً که دوست داشتم 

 متوسط پخته شود.

 

 شد.استیک سوخته فاجعه می

 

داد، حاضر البته اگر دکس کارش را درست انجام می

 بودم استیک سوخته هم بخورم.

 

 آمد.فقط از استیک سوخته خوشم نمی

 

 فتم.تصمیمی گر

 

ها رو بکنی ولی شاید دلت نخواد جاسوسی اون»گفتم: 

خودم را از « رم که این کار رو بکنم.من دارم می

 آغوشش بیرون کشیدم و او را دور زدم.
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 «فرانی.»صدایم زد: 

 

به رفتن ادامه دادم و نگاهم را به در پشتی دوختم تا 

 ها جلوی آن ظاهر نشود و من را نبیند.یکی از آن

 

اتفاق نیفتاد، برای همین توانستم دزدکی وارد اتاق  این

 نوک بشوم.

 

سریع به سمت پنجره رفتم و در همان حد سریع و 

ماهرانه خودم را در موقعیتی قرار دادم که بتوانم ببینم 

 ولی دیدن خودم از بیرون سخت باشد.

 

دستم را بلند کردم و کرکرة پنجرة اتاق نوک را کمی 

 باز کردم.

 

 ه بیرون انداختم.نگاهی ب

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

پز نوک نوک حق داشت. دکس دیگر جلوی کباب

نایستاده بود. بلکه رفته و کنار سرسی پشت میز 

 نشسته بود.

 

نه تنها این کار را کرده بود، بلکه صندلی پشت میز را 

کشیده و آن سمت میز گذاشته بود تا به سرسی نزدیک 

 باشد. و روی آن نشسته بود.

 

 شب#روح_نیمه

 679_#پارت

 

و نه تنها روی آن نشسته بود که از کمر به سمت 

داد که سرسی چرخیده بود و این کارش نشان می

سرسی تمام توجه او را در اختیار دارد. سرسی هم 

کرد ولی این همچنان داشت با لیوان شرابش بازی می

رسید همزمان با دکس هم صحبت طور که به نظر می

 کرد.می
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کلمات سرسی الماس آبی یخی  تکحاال انگار که تک

باشد که از دهانش بیرون بیفتد، دکس تماماً گوش شده 

 کرد.های سرسی گوش میبود و به حرف

 

 وای.

 

حس کردم که نوک آمد پشت سرم، از گوشة چشمم 

دیدم که او هم برای خودش الی کرکره را باز کرد و 

 نگاهی به بیرون انداخت.

 

دارم این کار  شه کهباورم نمی»با حرص گفت: 

 «کنم.مزخرف رو می

 

اش گرفتم و انگار که بیرون توی ایوان بودیم، نادیده

 «دکس نزدیک شده.»زمزمه کردم: 

 

 «بهت که گفتم.»نوک جواب داد: 
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 «رسه.کامالً شیفته به نظر می»گفتم: 

 

 «تعجب کردی؟»نوک پرسید: 

 

نه، فقط خوشحالم که دیگه خودش رو »جواب دادم: 

ش رو نشون ده و حاال داره عالقهشون نمیباحال ن

 «ده.می

 

های دکس هم با شروع سرسی حرفش را تمام کرد، لب

حرف زدنش تکان خورد. ما هم دیدیم که بدن سرسی 

از تعجب تکانی خورد، بعد هم سرش با حالت زیبایی 

اش را شنیدیم که از پنجرة عقب رفت و ما صدای خنده

 گذشت.دو جداره می

 

 ود.عالی ب
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وقتی خندید دکس نیشخندی به او زد. وقتی هم که 

خندة سرسی فروکش کرد، نه نیشخند دکس از بین 

اش از خندة او را پنهان رفت و نه شدت خوشحالی

کرد. ولی این بار سرسی بود که کامل به سمت او 

 اش به سمت او خم شد.برگشت و از روی صندلی

 

 شب#روح_نیمه

 680#پارت_

 

حرکتش را با خم شدن به سمت او جبران دکس هم این 

 کرد.

 

رسید که سرسی پس بکشد با این کارش به نظر می

ولی به شکل آشکاری خودش را به زور آرام کرد و 

 به صحبت ادامه داد.
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ها جزغاله استیک»نوک با صدای آرامی گفت: 

 «شن.می

 

ها رو به حال خودشون خب، اون»پیشنهاد دادم: 

 «خریم.م باز هم میریذاریم و میمی

 

داری زد، چون سرسی دوباره دکس دوباره حرف خنده

خندید. این بار همزمان با خندیدنش یک دستش را بلند 

کرد و روی ساعد دکس گذاشت که روی دستة صندلی 

 قرار داشت.

 

کرد، نیشخند این بار دکس وقتی به خنده او نگاه می

 نزد.

 

داشت  به دست سرسی که روی ساعد خودش قرار

نگاه کرد و سریع دستش را چرخاند تا بتواند 

 های او قفل کند.انگشتانش را بین انگشت
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 اش را قطع کرد.در نتیجه سرسی بالفاصله خنده

 

 نفسم را حبس کردم.

 

لعنتی، یه حرکت »نوک با اضطراب گفت: 

 «ست ولی خیلی زوده.جسورانه

 

زار ن»نفسم را به بیرون دمیدم و پشت هم دعا کردم: 

 «بره. نزار بره. نزار بره.

 

اش را کمی عقب سرسی خودش را جمع کرد و باالتنه

 کشید.

 

دکس دستش را رها نکرد و بیشتر به سمت او خم شد، 

به او فشار آورد و حتی عمالً او را تحت سلطة خودش 

 گرفت.
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اش پایین برد، حتی رویش را هم کمی سرسی چانه

رفت که صورتش را برگرداند و حتی تا این حد پیش 

 زیر موهای بازش پنهان کند.

 

 شب#روح_نیمه

 681#پارت_

 

کرد و سرسی هم همچنان دکس داشت با او صحبت می

 داد.به روی گرداندن از او ادامه می

 

 طور صحبت کرد.دکس مدتی همین

 

من و نوک ساکت ماندیم و کل آن مدت فقط تماشا 

 کردیم.
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ا بلند کرد و با و بعد وقتی که دکس دست دیگرش ر

مالیمت چانة سرسی را گرفت و مجبورش کرد به او 

 نگاه کند، نفس تیز و پرسروصدایی کشیدم.

 

 «لعنتی.»نوک غرید: 

 

 دکس به صحبتش ادامه داد.

 

 طور مضطرب باقی ماندم.من هم همان

 

کردم انگار به اندازة ابدیت بعد چند لحظه که حس می

حالت گرم و طول کشید، سرسی سر تکان داد و 

ای صورت دکس را پر کرد. دستش را از روی آسوده

چانة سرسی برداشت ولی همچنان دستش را نگه 

 داشته و زیادی به او نزدیک بود.
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حاال دیگه واقعاً باید به »نوک با صدای آرامی گفت: 

 «ها سر بزنیم.زمینیسیب

 

دستم را از شکاف کرکره برداشتم و به سمتش 

 برگشتم.

 

نزدیکم بود که وقتی این کار را کردم، حس  آن قدر

اش کشیده شد. وقتی این کار را کردم بازویم به سینه

کردم، او هم دستش را از کرکره برداشت و نگاهم 

 کرد.

 

سرم را بلند کردم و نگاهی به او انداختم. ناگهان 

 مبهوت شده بودم.

 

 نقص بود.خیلی زیبا بود. از هر جهتی بی
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بود که متوجة این موضوع شده بودم،  این اولین باری

توانستم در ولی حاال که متوجه شده بودم، نمی

 برابرش مقاومت کنم.

 

همین باعث شد که به سمتش خم شوم و همزمان 

 بازوهایم را به دور  کمرش بپیچم.

 

 شب#روح_نیمه

 682#پارت_

 

 نوک هم همین کار را کرد.

 

رم بیرون و چند دقیقه دیگه بگذره، بعدش می»گفتم: 

دم. تا به سرسی فرصت بدم که یه یه خودی نشون می

 «نفسی بکشه.

 

 «به نظرم نقشة خوبیه.»
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سر تکان دادم و روی نوک پاهایم بلند شدم تا 

 هایش را ببوسم.لب

 

هایمان از هم فاصله گرفت، کامل عقب وقتی لب

 نکشیدم.

 

هایش نگاه کردم و عشقی که نسبت به او در توی چشم

 داشتم را با او در میان گذاشتم. قلبم

 

به خاطر صبوریت توی این موضوع »زمزمه کردم: 

 «متشکرم.

 

دل، هر کاری برات می کنم، ولی هدایت کردن جون»

 «سرسی به سمت خوشبختی کار سختی نبود.
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یکی از بازوهایم را از دورش برداشتم، دستم را بلند 

هم  اش گذاشتم. انگشت شستم راکردم و روی گونه

 اش کشیدم.روی لب پایینی

 

طوری هستی. دونم، تو دقیقاً همینبله این رو می»

 «چیز ممنونم.ولی باز هم به خاطر همه

 

جواب نداد. فقط انگار که داشت این تعریفم را رد 

کرد، سری تکان داد. بعد هم سرش را خم کرد و می

 هایم زد.نوکی به لب

 

ی به باید یه سر»وقتی عقب کشید، گفت: 

ها بزنم و تو هم باید بری و یه زمانی برای زمینیسیب

 «نفس کشیدن به دخترمون بدی.

 

 سر تکان دادم.
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 بازوهای نوک فشاری به تنم دادند.

 

 من هم او را فشردم.

 

دستانش را از دورم پایین انداخت، ولی دستم را گرفت 

و نگه داشت. حتی من را همراه خودش به آشپزخانه 

 برد.

 

 شب_نیمه#روح

 683#پارت_

 

توی آشپزخانه منتظر ماندم و نوک را تماشا کردم که 

داد. کارش هم سوراخ کردن داشت کارش را انجام می

 ها با یک چنگال بود.زمینیسیب

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

کند، یک دلیلم این بود که نپرسیدم چرا این کار را می

برایم اهمیت نداشت ولی بیشتر به خاطر این نپرسیدم 

 گری توی ذهنم داشتم.که فکرهای دی

 

این فکرها هم این بودند که به نظرم به اندازة کافی به 

 ها وقت داده بودیم.آن

 

 بنابراین بیرون رفتم تا سری به دخترمان بزنم.

*** 

 

 «فرانی از پشت پنجره برو کنار.»نوک دستور داد: 

 

 «تونن من رو ببینن.نمی»جواب دادم: 

 

دازة کافی زاغ کنی که به انفکر نمی»پرسید: 

 «شون رو چوب زدی؟سیاه
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نگاهم را از پنجره برداشتم و به نوک دوختم. تا پیش 

کردم که روی از این داشتم به دکس و سرسی نگاه می

 ایوان جلویی خانه نوک ایستاده بودند.

 

 «نه.»

 

ای جدی به من نگاه کرد و به آجرهای نوک به چهره

شاید »فت: اش تکیه داد. گیک سمت شومینة خانه

 « بخواد سرسی رو ببوسه.

 

به سمت پنجره برگشتم و از بین « خوبه.»جواب دادم: 

خواد از دلم نمی» ای به بیرون نگاه کردم.پردة کرکره

 «دستش بدم.

 

وقتی دستم گرفته شد و محکم از جلوی پنجره به عقب 

ام را شدهکشیده شدم، به سختی توانستم جیغ شوکه

 کنترل کنم.
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م برگردانده شدم، تا کاناپه کشیده شدم و در بعد ه

نهایت خودم را خوابیده به روی کاناپه یافتم. نوک هم 

 روی من بود.

 

 «تنها بزارشون.»دستور داد: 

 

 شب#روح_نیمه

 684#پارت_

 

دهانم را بستم و تصمیم گرفتم به خاطر این کار نوک 

که باعث شده بود تماشای اولین بوسة احتمالی سرسی 

 س را از دست بدهم، عصبانی نشوم.و دک

 

در عوض تصمیم گرفتم که اتفاقی که آن شب افتاده 

 بود را برایش شرح بدهم.
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شون رو آب از وقتی دکس توی ایوان پشتی یخ بین»

 «کرد، اصالً درست و حسابی به ما نگاه نکردن.

 

رسید و نیشش را نوک حاال دیگر عصبانی به نظر نمی

 «جا بودم.وشگله. خودم اوندونم خمی»باز کرد. 

 

و وقتی توی آشپزخونه بودیم تا دوباره نوشیدنی »

ت بودن، خیلی به هم ها هم پشت شومینهببریم و اون

ایستاده بودن. وقتی هم که رسیدیم از هم فاصله 

شون رو گرفتن. انگار دکس عصبانی بود که اون لحظه

 «خواد بهت مشت بزنه.خراب کردیم. فکر کردم می

 

آره فرانی، متوجه »نوک باز هم نیشخندی زد و گفت: 

 «جا بودم.شدم. چون خودم هم اون

 

سرسی هم خودش رو جمع و جور کرده بود. »گفتم: 

ش گرفته بود. بعد هم حسابی خجالت کشید. خیلی خنده

تونست بدون سرخ خیلی قشنگ بود که سرسی نمی
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های دکس نگاه کنه. دکس هم شدن توی چشم

 «ت چشم ازش برداره.تونسنمی

 

خوای یه ریز و پشت هم در این مورد می»پرسید: 

ولی هنوز هم نیشخند جذابی « صحبتی کنی، هان؟

ای دانستم که ذرههایش نشسته بود و من میروی لب

 داد.به این کارم اهمیت نمی

 

البته، تنها چیزی که از یه نقشة موفق »جواب دادم: 

ن در مورد جزئیاتش و بهتره، با آب و تاب صحبت کرد

 «تعریف کردن از نبوغیه که به خرج دادی.

 

 شب#روح_نیمه

 685#پارت_

 

خندید هم هر دو طور که مینوک زد زیر خنده و همین

نفرمان را روی کاناپه باال کشید، بنابراین حاال نشسته 
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قدر نزدیکش بودم که چیزی نمانده بودیم. ولی من این

 بود روی پاهایش بنشینم.

 

نگاهی یک بری و طوالنی به سمت در انداختم. 

امیدوارم از سرسی بخواد که دوباره همدیگه رو »

 «ببینن.

 

خواد که دوباره همدیگه رو قطعاً داره ازش می»

 «ببینن.

 

 دوباره روی نوک تمرکز کردم و لبخند زدم.

 

این یعنی باید برای خریدن لباسهای قشنگ »بعد گفتم: 

تر از این نیست که بخوای بین ببریمش خرید. هیچی بد

 «های قبلیت تصمیم بگیری چی بپوشی.لباس
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نیاز نیست یه زن حتماً برای هر قرارش »نوک گفت: 

 «یه لباس جدید داشته باشه.

 

وقت کردم که هیچکامالً در اشتباه بود، ولی حس می

توانم در این مورد متقاعدش کنم. برای همین نمی

 تالشی نکردم.

 

دونم که سرسی لباس فقط این رو می»داد:  نوک ادامه

جدید نیاز داره، تو رو هم باید با خودش ببره. من از 

رم سر کار. بنابراین خرید رفتن ما به خرید فردا می

بعد از کمی فکر حرفش را « شه.رفتن شما تبدیل می

که یعنی باید یک کمی وقت برای »به پایان رساند. 

 «تمرین رانندگی پیدا کنیم.

 

باور دارم که اگه من و جوزت بتونیم »موافقت کردم: 

خودمون توی شهر رانندگی کنیم، خیلی مفیده. فکر 

 «کنم اول من مسلط بشم خیلی بهتره.می
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 «موافقی؟»پرسیدم: 

 

هاتون کمی خیلی رانندگی رو دوست دارم. بزرگراه»

 «کنیم.ها هم کار میترسناکن ولی روی اون

 

 «کنیم.آره، تمرین می»من زد.  لبخند پر افتخاری به

 

 شب#روح_نیمه

 686#پارت_

 

در باز شد و هر دو به سمتش برگشتیم. من باید کامل 

ام نگاه کنم. نوک چرخیدم تا بتوانم از باالی شانهمی

 فقط سرش را برگرداند تا به آن سمت نگاه کند.

 

 سرسی داخل خانه بود.
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 و اوه.

 

 خدای...

 

 من.

 

دکس بدجور ماچش »زمه کرد: نوک زیر گوشم زم

 «کرده.

 

 آن هم بدجور.

 

سرسی اصالً به حال و به هوش نبود، انگار داشت 

 رفت.توی خواب راه می

 

 های خوبی هم انگار داشت می دید.خواب
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سرسی، عزیزم، »نوک با صدای آرامی صدایش زد: 

 «خوبی؟

 

ای انگار سرسی در دنیای خودش گمشده بود و لحظه

نوک چیزی نگفتیم، چون مشخص بود که نه من و نه 

 در رویاهای خوبی غرق شده بود.

 

 ناگهان، از رویا بیرون پرید و به ما نگاه کرد.

 

 «بخشید، چیزی گفتین؟می»پرسید: 

 

 «بوسیدتت؟»در جواب پرسیدم: 

 

 «فرانی!»های به هم فشرده گفت: نوک با دندان

 

بعد سرسی به لکنت افتاده بود ولی « من... اون...»

 «بله.»ناگهان جیغ کشید: 
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 خدای من.

 

کنم که توی این کار خیلی این طور برداشت می»گفتم: 

 «هم مهارت داره.

 

 سرسی نگاهی به نوک انداخت و لبش را گاز گرفت.

 

های ناگفتة ای در مورد حرفنوک با صدای پرخنده

 «اصالً بهم برخورد، سرسی.»سرسی گفت: 

 

دوباره به نوک نگاه کرد.  نگاهی به من انداخت و بعد

آوره. البته که تو هم خیلی ها، اوم، خجالتاین حرف»

 «بوسی.خوب می

 

کرد دکس به من هم اصالً برخورد که سرسی فکر می

بوسد ولی به این فکر کردم که اگر زنی خیلی بهتر می
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قرار بود در مورد مرد من نظر بدهد، آن زن خود من 

 بودم.

 

 شب#روح_نیمه

 687_#پارت

 

تونم بهت اطمینان بدم که البته و می»موافقت کردم: 

تونستم همین بوسید، میاگه اون دکس من رو هم می

نظ رو بدم. ولی بعدش این قیافة االن تو رو به خودم 

 «گرفتم.نمی

 

آشکارا خیالش « کنی.خوشحالم که درک می»گفت: 

راحت شده بود که به خاطر نظرش دادن در مورد 

 ام.وک، ناراحت نشدهبوسیدن ن

 

 «ازت خواست باهاش قرار بزاری؟»نوک پرسید: 
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به سمت مبل نوک « فردا شب.»سرسی جواب داد: 

اش نشسته بود، رفت و روی آن نشست. ولی روی لبه

 انگار آماده بود که به هر دلیلی منفجر شود.

 

 «اصالً هم وقت رو تلف نکرده.»نوک زیرلب گفت: 

 

 کننده بود.رم نگرانولی این موضوع به نظ

 

شه زمان خیلی کمی برای خرید این باعث می»گفتم: 

 «رفتن و لباس خریدن داشته باشیم. کجا قراره ببردت؟

 

 «ش برام غذا بپزه.خب، قراره توی خونه»جواب داد: 

 

 خشکم زد.

 

نوک هم صدایی از خودش در آورد که انگار نزدیک 

 بود خفه شود...
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 آن هم از خنده.

 

 وسه روی ایوان خانة مردی دیگر.یک ب

 

 شب بعد هم شام توی خانة خودش.

 

کامالً مطمئن بودم که فردا شب کار سرسی به تخت 

 شد.کشیده می

 

 کردیم.ریزی میبنابراین باید خیلی زود برنامه

 

فردا باید حتماً ببریمت خرید، باید همین که درهای »

 «شن بریم تو.ها باز میفروشگاه

 

 رسید.گم به نظر میسرسی سردر
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 «من کلی لباس دارم فرانکا.»

 

 احتماالً داشت.

 

هرچند توی فروشگاه به این موضوع رسیدگی 

 کردیم.می

 

 زیر بود.مان خرید لباسولی مأموریت اولیه

 

 شب#روح_نیمه

 688#پارت_

 

کردم، صورتی کمرنگ. با داشتم به صورتی فکر می

 یک عالمه تور.
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 «کنی.یم میهمراه»دستور دادم: 

 

 من را از نظر گذراند و بعد به نوک نگاه کرد.

 

احتماالً نوک در سکوتی پیامی با او رد و بدل کرده بود 

که صورت سرسی ارام شد و وقتی دوباره به من نگاه 

 زد.کرد، داشت لبخند می

 

 «گیرم.خب، فردا رو مرخصی میخیلی»

 

و به سمت نوک برگشتم « عالیه و حاال نوشیدنی.»

داری تو تمام روز آشپزی و مهمان»پیشنهاد دادم: 

 «ها رو میارم.کردی، من نوشیدنی

 

 «اصالً موافق نیستم.»جواب داد: 
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با تعجب به او خیره شدم. تعجبم به خاطر حرفی که 

زده بود، نبود بلکه به خاطر شدتی بود که به کار برده 

 بود.

 

م بلند شد ولی کامل خم شد و صورتش را به صورت

 نزدیک کرد.

 

صاف « کنم.خودم از دخترهام پذیرایی می»گفت: 

ایستاد و به سرسی نگاه کرد و با شدت و حدت کمتری 

های بلند دور بعد هم با قدم« شون.از همه»اداه داد: 

 شد.

 

 کرد.خب، قطعاً همین کار را هم می

 

طور به تماشا کردنش رفتنش را تماشا کردم و همین

انستم که نگاهی از خودراضی روی دادامه دادم، می

 صورتم داشتم و اصالً هم برایم اهمیت نداشت.
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که نگاه سرسی را طور نگاهش کردم تا اینهمین

 احساس کردم.

 

 «خوشحالی؟»که نگاهش کردم، پرسیدم: به محض این

 

ای طول چیزی در حالت صورتش تغییر کرد و لحظه

د، خیلی آرام کشید تا بتواند جواب بدهد. وقتی جواب دا

کرد و من به سختی توانستم صدایش را صحبت می

 بشنوم.

 

 شب#روح_نیمه

 689#پارت_

 

 «پس حسی که داره این طوریه.»
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به سمتش خم شدم، کامالً به سمتش برگشتم و آرنجم 

 را روی بالشتک مبل گذاشتم و به آن تکیه دادم.

 

وقتی این کار را کردم، او خودش را بیشتر روی لبة 

ل جلو کشید و به سمتم خم شد. دقیقاً همان حالتی را مب

های دختر این دنیا و به خودمان گرفته بودیم که دوست

 گرفتند.هر دنیای دیگر به خود می

 

دیدی، خیلی زیباست، وقتی مال »نجواکنان گفتم: 

تونی باور کنی، خیلی سخت میشادی رو مال خود می

 «کنی که واقعیت داره.

 

 «بینم.بله فرانکا. می»کرد:  درجواب زمزمه

 

وقتی بیرون شما رو تنها گذاشتیم، رفتارش »پرسیدم: 

 «باهات خوب بود؟
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آره... خیلی درشته، »سرش را تکان داد و گفت: 

باورش سخته ولی خیلی هم مالیمه و این 

 «ست.کنندهگیج

 

 اوه بله.

 

 کامالً حق داشتم.

 

دنیا هم  دقیقاً مثل آن یکی دکس لهن، دکس لهن این

 رفتار محشری با سرسی خودش داشت.

 

کنم بگو که توی اون خواهش می»التماس کردم: 

 «بوسه پای زبونش رو هم وسط کشید.

 

هایش هم برق های سرسی گل انداخت ولی چشمگونه

به سمتم خم شد و نزدیک بود که از روی « آره.»زد. 
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مبل پایین بیفتد، برای همین مجبور شدم صاف بنشینم 

 ا او هم بتواند درست روی مبلش بنشیند.ت

 

 بعد هم سریع سرهایمان را به هم نزدیک کردیم.

 

رسه اگه دونم. خیلی عجیب به نظر میش... نمیمزه»

 «ش مثل... مردها بود؟بگم که مزه

 

 چقدر محشر.

 

 «طور نیست.ابداً این»جواب دادم: 

 

 شب#روح_نیمه

 690#پارت_
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رین چیزی بود که تا حاال تخوشمزه»زنان گفت: نفس

 «چشیدم.

 

دقیقاً »نگاهم به سمت آشپزخانه سفر کرد و گفتم: 

 «دونم منظورت چیه.می

 

 نخودی خندید ولی بالفاصله قطعش کرد.

 

 لرزید.دستش را گرفتم، بدن خودم هم از خنده می

 

 نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و از خنده منفجر شدم.

 

 ام...و در کمال خوشحالی

 

 سرسی هم با من همراهی کرد.
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 فصل بیست و سوم

 بهانه

 

 فرانکا

 

صبح روز بعد با صدای انفجار هولناکی که شنیدم از 

خواب بیدار شدم، چون شبیه همان صدایی بود که 

 کند.گفتند پایان جهان را اعالم میمی

 

 از جا پریدم.

 

طور که یک دفعه این صدا شروع شده بود، یک همان

به پایان رسید و من با نگاهی ترسان به نوک دفعه هم 

نگاه کردم که به سمت میز کنار تختش چرخید. به 
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ساعتش دست زد. فهمیده بودم ساعتش با جادویی که 

 کرد.گفتند، کار میبه آن الکتریسیته می

 

 «خدایان، عزیزم، چه خبر شده؟»پرسیدم: 

 

دوباره به سمت من برگشت، به صورتم نگاه کرد و 

که کامل بلند شود و من را محکم در از اینپیش 

آغوش بگیرد، نیشش گوش تا گوش باز شد. من را با 

خودش روی تخت کشید، روی کمر خواباندم و خودش 

 به رویم خیمه زد.

 

 «زنگ ساعت بود، فرانی.»جواب داد: 

 

 «متوجه شدم، ولی چرا این صدا رو داد؟»
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که برم این تا من رو از خواب بیدار کنه. باید برای»

که برم سر کار، تو رو سر کار آماده بشم و قبل از این

 «برسونم خونة والنتین.

 

 شب#روح_نیمه

 691#پارت_

 

این زنگ ساعت قطعاً یکی دیگر از امکانات این دنیا 

که نوک خدمتکاری نداشت تا او بود و با توجه به این

را سر ساعت بیدار کنند، یکی از امکاناتی بود که 

 دش واجب بود.وجو

 

همین باعث شد این سؤال برایم پیش بیاید که 

خدمتکارهایی که قبالً داشتم چطور سر وقت بیدار 

 شدند تا همین کار را برایم انجام بدهند.می

 

 «جون دل.»

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

 تمرکزم را از افکارم برداشتم و به او دوختم.

 

هایش هنوز هم از خواب سنگین بودند ولی نگاه پلک

 آلود نبود.ای خوابذره هایشتوی چشم

 

رابطه با تو راه درست »سرش را پایین آورد و گفت: 

 «شروع کردن روزه.

 

اوه بله. دقیقاً بهترین راه شروع روز بود. این را 

دانستم چون نوک یک مرد بود و همة مردها می

شان را به همین شکل تک روزهایدوست داشتند تک

داد این زه نمیشروع کنند. فقط این نوک بود که اجا

کرد اتفاق خودش به خودی خود بیفتد، بلکه کاری می

 که آن اتفاق بیفتد.
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کرد و برای همین هر روز هر روز صبح این کار را می

 شد.صبح خوب شروع می

 

دانستم که بالفاصله هم کارش را شروع کرد و من می

کرد چون باید به دیدن روئسایش این کار را می

آن باید در زمان کوتاهی به هر دو  رفت و قبل ازمی

 بخشید.نفرمان لذت می

 

توی این کاره هم مهارت داشت و این اولین باری نبود 

 کرد.که این کار را با من می

 

اش هرچند این اولین باری بود که پایم را روی سینه

هایش قرار های پایم را روی شانهگذاشت و مچمی

ر و کنترل بیشتر هایش را هم برای قدداد. دستمی

روی تخت گذاشته بود و داشت با نگاهش من را 

بلعید. بدنش هم باالی من قرار گرفته بود و من هم می

 توانستم همین کار را بکنم.می
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 شب#روح_نیمه

 692#پارت_

 

 با نگاهم بلعیدمش.

 

 خیلی هم خوشمزه بود.

 

ت و اون پایین رو لمس کن عزیزم، سینه»غرید: 

« کنی به دستت بیارم.م که کمک میخوام ببینمی

خودش را کمی عقب کشید تا بتوانم کاری که گفته بود 

را انجام بدهم. کمی از من فاصله گرفت و بعد دوباره 

 جا ماند.من را از آن خود کرد و همان

 

 خدای من.

 

 داشتنی بود.چقدر دوست
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 خواستمش.داشتنی بود، بیشتر میهرچقدر که دوست

 

 «لطفاً حرکت کن عزیزم.»تم: زنان گفنفس

 

کاری که خواسته بودم را انجام داد، حاال خیلی سریعتر 

کرد و وزنش را روی یک دستش نگه حرکت می

داشته بود تا دست دیگرش روی دستم بنشیند و 

 ام را بفشارد.سینه

 

 نیاز نبود کار دیگری بکند.

 

هایم از به خاطر فشار دستش کمرم را قوس دادم، لب

طور که همیشه این کار را از شدند و همانهم ب

 کرد، موج لذت وجودم را فرا گرفت.می
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هنوز هم « غرید باز هم اون پایین رو لمس کن عزیزم.

داد و داشت به حرکات عمیق و محکمش ادامه می

 فشرد.ام را میسینه

 

هنوز هم با موج لذت شدیدی « نوک.»به زور گفتم: 

 ه گریبان بودم.شست، دست بکه وجودم را می

 

ام فشار بیاورد و به کاری کرد که دست خودم به سینه

 حرکاتش ادامه داد.

 

 «طوری ادامه بده.همین»غرید: 

 

توانستم چون نمی« باشه.»... به زور قول دادم: 

 جلوی خودم را بگیرم.

 

شدم، اگر طور ارضاء میبه خاطر او تا ابد همین

 کردم.میخواست با خوشحالی این کار را می
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 شب#روح_نیمه

 693#پارت_

 

 «لعنتی، لعنتی...»با صدای خشداری گفت: 

 

ام برداشت، پاهایم را عقب زد و دستم را از روی سینه

با سینه به سینة من رویم فرود آمد. وجودم را عمیقاً 

مال خود کرد و اجازه داد این معجزه را از نزدیک 

را در تماشا کنم. سرش عقب رفت و موج لذتش او 

 برگرفت.

 

های به دست و پاهایم را به دورش پیچیدم و انقباض

رضایت رسیدن خودم را از سر گذراندم و بعد او را که 

 کرد، نوازش کردم.داشت همان رضایت را تجربه می
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وقتی موج رضایتش به پایان رسید، سرش را پایین 

 آورد و من را بوسید.

 

پرسید: سرش را که بلند کرد، با صدای آرامی 

گیرم، یه چرتی بزنی و خوای وقتی دارم دوش میمی»

توی خونة والنتین دوش بگیری یا با من حاضر 

 «شی؟می

 

عزیزترینم، قراره برای اولین بار توی این دنیا تنهام »

چیز همین طوری بذاری و قراره از این به بعد هم همه

خوای که فکر کنم دوست دارم چی باشه، بعد ازم می

 «خواد بکنم؟لم میکار د

 

صورتش حالت مالیمی به خود گرفت، صورتم را با 

ام یک دستش گرفت و انگشت شستش را روی گونه

 کشید.
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خوای، یه حرکتی هم توی حمام اگه این رو می»

 «زنیم.می

 

 سر تکان دادم.

 

 نوک دوباره من را بوسید.

 

 بعدش هم رفتیم که یک حرکتی بزنیم.

*** 

 

ام پریدم. در نهایت اً از روی صندلیاوایل شب، تقریب

کم یک ساعت تمرکز و انجام دادن هر بعد از دست

کاری که در توانم بود، سرانجام تصویری در گوی 

 ام شکل گرفته بود.گریستالی
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یک مرد مو بور و چشم آبی قدبلند با اندامی متناسب و 

 داد.ن میرفتاری به شدت جذاب و دلپذیر نشا

 

 معشوق از دست رفتة والنتین.

 

جای تعجب نداشت که والنتین سلیقة خوبی داشته 

 باشد.

 

جای تعجب هم نداشت که دید من را کامالً مسدود کرده 

 بود.

 

برانگیز این ماجرا این بود که من چیزی که تعجب

 سدش را شکسته بودم.
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اش به کردم که دلشکستگیو حاال به نوعی درک می

ناپذیری جذاب طر این بود که آن مرد به شکل وصفخا

 قیافه بود.و خوش

 

هرچند چیز دیگری دستگیرم نشد، چون همان تصویر 

شد، مه آبی رنگم با مه هم به سرعت داشت محو می

سبزی در هم آمیخت و پس زده شد. هم زمان 

 حضوری را هم احساس کردم.

 

کی بود،  دانستم این حضور متعلق بهجایی که میاز آن

ام برداشتم و به نوک که نگاهم را از گوی کریستالی

 شد، نگاه کردم.هایی بلند وارد اتاق میداشت با قدم

 

ام لبخندی به من زد و نگاهی به گوی کریستالی

 انداخت. بعد هم دوباره لبخندش را به روی من پاشید.

 

 ام بلند شدم و من هم به او لبخند زدم.از روی صندلی
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سالم عزیزم، اولین روز کاریت و »دم: پرسی

 «های جدیدت چطور بود؟رئیس

 

به من رسید، با یک دست در آغوشم کشید، سرش را 

هایم زد. جواب داد: پایین آورد و نوکی به لب

ها. کار کردن روی کاغذبازی. دیدار با مشتری»

شه گفت هایی که من رو مأمورشون کردن. نمیپرونده

ب خردکن هم نیستن. فردا خوش گذشت ولی اعصا

خوان برای مأموریت بفرستنم، پس کارهای می

 «خوب توی راهه.خوب
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خوب چه بود، دانستم منظورش از کارهای خوبنمی

طور توصیفش کرده بود، دستم را روی ولی چون آن

 «عالیه.»بازویش گذاشتم و گفتم: 
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گاه کرد. وقتی دوباره ام ننوک دوباره به گوی جادویی

نگاهش به من برگشت، لبخندش کمی محو شد و 

 نگاهش متفکرانه بود.

 

 «زدی؟داشتی زاغ سیاه سرسی رو چوب می»پرسید: 

 

حس کردم وجودم منفبض و دهانم به هم فشرده شد. 

 «البته که نه.»

 

 «کردی؟پس با گوی کریستالت داشتی چی کار می»

 

میاد که والنتین هنوز هم وقت گذرونی. به نظر »گفتم: 

از دلشکستگیش بهبود پیدانکرده، برای همین 

 «خواستم یه نگاهی به اوضاعش بندازم.می
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نوک نگاهش را به سقف دوخت و رو به سقف گفت: 

هنوز یکی درست و حسابی تموم نکرده، رفته سراغ »

 «بعدی.

 

اش گذاشتم و خیلی آرام دست دیگرم را روی سینه

 باعث شد دوباره نگاهم کند. هلش دادم. همین

 

 «کشه.دارد زجر می»گفتم: 

 

 «یه کمی دست رو دست بذار.»جواب داد: 

 

 «اگه بتونم کاری کنم...»

 

بازویش به دورم تنگ شد و دست دیگرش باال آمد و 

جون دل. یکم به خودت استراحت »ام را گرفت. چانه

داشتنیه و بده. سرسی سرسیه. شیرین و دوست

کینه به دل بگیره. ولی والنتین موجود کامالً تونه نمی
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ای که برای سرسی کشیدی متفاوتیه. بهت گفتم نقشه

دونیم که چطور پیش درست نیست، ولی هر دو می

کنم. والنتین نشینی نمیرفت. توی این مورد دیگه عقب

شه. این طوری توی زندگیش مداخله دیوونه می

حتی اگه نخواد  دونم که بهش عالقه داری،کنی. میمی

این رو نشون بده ، باز هم زن خیلی خوبیه. ولی گند 

گم، نکن فرانی. اگه نزن فرانی. رک و راست بهت می

گیره، اگه بتونه این کار رو بکنی ازت کینه به دل می

ش رو هم دم قبر هم که شده به شکلی جادویی کینه

ها اینه کنه. منظورم از همة این حرفسرت خالی می

 «دی.گه این کار رو بکنی، از دستش میکه ا

 

 شب#روح_نیمه
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هایم دوباره به هم فشرده شدند، چون حس کردم لب

 احتماال حق با او بود. احتماالً!
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نوک متوجه پذیرش مسکوتم شد و بحث را عوض 

 کرد.

 

 «سرسی رو به خرید بردی؟»

 

ن سر تکان دادم، از بحثی که داشتیم گذشتم و با هیجا

ترین ست بله، زیباترین و معرکه»هم این کار را کردم. 

زیر دنیا رو براش خریدیم. مطمئنم که دکس لباس

 «وقتی...

 

نوک دستش را از دورم برداشت و کف آن را به سمتم 

زنکی هستن. دلم ها خالهبسه. این حرف»باال گرفت. 

زیر سرسی یا واکنش خواد چیزی در مورد لباسنمی

بیندش بدونم. این طور بگم که حتی اگه یدکس وقتی م

سرسی خودش هم بخواد تعریف کنه، باز هم دلم 

 «خواد چیزی بدونم.نمی

 

 تصمیم گرفتم چیز دیگری نگویم.
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 ولی تصمیم نوک خالف تصمیم من بود.

 

گشنمه و اصالً حس و حال آشپزی یا رستوران رفتن »

 «بر چینی مشکلی نداری؟ندارم، پس با غذای بیرون

 

 بر چینی چی هست!دانستم غذای بیروناصالً نمی

 

 حال سر تکان دادم.بااین

 

 «جوزت هم با ماست؟»پرسید: 

 

گالور خیلی زود برای شام میاد »سر تکان دادم. 

گلویم را صاف کردم و فکری که توی ذهنم « دنبالش.

مثل دیشب، امشب »گذشت را با صدای بلند گفتم: می

 «ونه.مش میهم کل شب خونه
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 نوک نیشخند زد.

 

 ولی من نخندیدم.

 

تر متوجة خوشحال نبودنم شد و نیشخندش عریض

 شد.

 

پس بیا »ای به آن نکرد و فقط گفت: حال اشارهبااین

 «بریم خونه.

 

 خونه.

 

 بله.

 

 جا بروم.خواست به آندلم می
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 شب#روح_نیمه

 697#پارت_

 

 د.خواست باشجا جایی بود که نوک میولی چون آن

 

 برای من خانه چیز متفاوتی بود.

 

 برای من، خانه فقط نوک بود.

*** 

 

 بر خوشم آمد.از غذای چینی بیرون

 

 خیلی زیاد.

 

نوک در استفاده از ابزار خوراک چینی مهارت زیادی 

آمد چون استفاده از داشت ولی من از آن خوشم نمی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ها خیلی بود. ولی مصمم بودم که مهارت پیدا کنم، آن

باید هر غذایی رو به روش »ن نوک گفته بود: چو

ده. خودش بخوری. غذای چینی با چنگال مزه نمی

 «تره.باور کن، با چاپستیک خیلی خوشمزه

 

 طوری هم خوشمزه بود.همین

 

بنابراین قطعاً باید در استفاده از چاپستیک مهارت پیدا 

 کردم.می

 

شام صرف شد و تمیزکاری خیلی کمی هم انجام شد. 

حتی من هم کمک کرده بودم. ولی کار سختی نبود، 

ها را تمیز کردم و برای شستشو توی بشقاب

ظرفشویی گذاشتم. بعد هم در اوج تنبلی روی ماشین

کاناپه نوک همدیگر را بغل کردیم و چیزی را تماشا 

 گفت.کردیم که به آن سریال جنایی می

 

 به سریال توجهی نداشتم.
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ایی که در طول روز کرده در عوض داشتم به کاره

 کردم.بودم، فکر می

 

کردم که چطور باید موضوع ناامیدانه به این فکر می

دانستم که برای را به شکلی مطرح کنم که از ته دل می

نوک هم خیلی اهمیت داشت و بتوانم نظرش را در آن 

 مورد عوض کنم.

 

یا از آن بیشتر بتوانم نظر نوک در مورد خودش توی 

 ودمان را تغییر بدهم.دنیای خ

 

 گرفت.دانستم از کجا سرچشمه میموضوعی که نمی
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پای من وقتی من خودم درگیر این مسئله بودم، او پابه

رو شد و من را هم مجبور کرد که آمد، با آن روبه

 همین کار را انجام بدهم.

 

 دانستم که باید یک راهی پیدا کنم.فقط می

 

برای اولین بار در عمرم مداخله کردن در کار و  ولی

اش برایم خیلی زندگی یک نفر، در احساسات و گذشته

 راحت نبود.

 

کرد، چون این بار از تمام که همین اوضاع را بدتر می

 دفعات پیشین اهمیت بیشتری داشت.

 

 «مشکلی براش پیش نمیاد.»
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حرف نوک من را از افکارم بیرون کشید و سرم را 

اش جا نشسته و سینهرگرداندم تا او را ببینم که همانب

 را به کمر من چسبانده بود.

 

 «بخشید؟می»

 

 حالت صورتش هم به اندازة لحنش مالیم بود.

 

گم عسلم. نیاز نیست نگرانش باشی. سرسی رو می»

 «مشکلی براش پیش نمیاد.

 

دانستم، کنار دکس بود. دکس حاضر بود این را می

لب خودش فرو کند ولی حال سرسی شمشیر توی ق

 خوب باشد.
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دانستم این را به نوک بگویم یا نه، چون هرچند نمی

خواست بداند واقعاً چه فکری توی سرم دلم نمی

 گذشت.می

 

حتی اگه چند میلیون »به دلداری دادنم ادامه داد: 

تونی برگردی کیلومتر هم دور باشی، باز همیشه می

 «لی براش پیش نمیاد.خونه. نگرانش نباش، مشک

 

که حقیقت به خاطر این« البته.»سربسته زمزمه کردم: 

کردم، عذاب وجدان گفتم و خیالش را راحت نمیرا نمی

 گرفته بودم.

 

 «تونی صبح بهش زنگ بزنی.می»گفت: 

 

 سر تکان دادم.

 

 با دقت به صورتش هم نگاه کردم.
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برای سرسی نگران بودم.  خوشش آمده بود که من

طور با من روی کاناپه لم داده بود دوست داشت که این

 کرد.و تلوزیون تماشا می

 

 عاشق من هم بود.

 

االن دقیقاً توی همان حس و حالی بود که به عنوان 

کار و شناختم. شیرین، مالحظهحس و حال نوک می

 مهربان.

 

های خاص حس و حالی که شاید برای بعضی بحث

 ناسب باشد.م
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گفتم شدم و به او میرو میباید با این موضوع روبه

ام. تمام چیزهایی که که چه چیزی در وجودش دیده

خواستم گفتم. بعد هم از او میدیده بودم را باید می

دردی که در دل نگه داشته بود را برایم بگوید، دردش 

 ماند.دیگر نباید پنهان می

 

به اندازة کافی شجاعت  رسید که منولی به نظر می

داشتم تا به کشورم خیانت کنم. آن قدر هم شجاعت 

داشتم تا با سه جادوگر قدرتمندی درگیر شوم که در 

چنان  توانستند پودرم کنند وبرهم زدن مییک چشم

شجاعتی داشتم که دنیای خودم را ترک کنم تا به 

 دنیایی کامالً جدید قدم بگذارم.

 

شتم تا از نوک بخواهم با قدر شجاعت نداولی آن

رو شود و هرچیزی که باعث این درد شده بود، روبه

 برایم درد و دل کند.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 لعنتی.

 

 «زنم.صبح بهش زنگ می»به او گفتم: 

 

 «خوبه.»زیرلب گفت: 

 

که نگاهش گرم پیش از این« عاشقتم.»ناگهان گفتم: 

شود و صورتش را به صورتم نزدیک کند، سرش از 

 رفت.تعجب کمی عقب 

 

 «من هم عاشقتم، فرانی.»زمزمه کرد: 

 

خواستم از این فرصت استفاده کنم و کلمات درستی می

که دلخورش کنم، کاری کنم که با پیدا کنم تا بدون این

رو شود. تا به او بگویم که چه معنایی مشکلش روبه

تواند همة مشکالتش را به که میبرای من دارد و این

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

طوری که خودش این لطف را نمن بگوید، دقیقاً هما

 به من کرده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 700#پارت_

 

 های مختلفی داشتم.استعدادهای زیادی در زمینه

 

 فقط در این زمینه استعدادی نداشتم.

 

 خردکن بود.و به نظرم خیلی هم اعصاب

 

ام را نوک من را از این فکرها در آورد، خم شد و بینی

 بوسید.
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سمت تلوزیون برگشت، کنترل را بعد دوباره به 

 برداشت و آن قسمتی که ندیده بود را دوباره عقب زد.

 

 خیلی این برنامه را دوست داشت.

 

 بنابراین حاال وقتش نبود.

 

 کردم.ولی باالخره یک زمانی برای این بحث پیدا می

 

 کردم.باید راهی هم پیدا می

 

 بدهم. دانستم که چطور باید این کار را انجامفقط نمی

*** 

 

صبح روز بعد تلفن روی گوشم بود و پنجاهمین باری 

 گرفتم. سرانجام ارتباط وصل شد.بود که تماس می
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 «الو؟»آلودی گفت: صدای خواب

 

 «خب؟»پرسیدم:

 

 «فرانی؟»

 

که یک نفر دیگر هم من را به این شکل دیگر از این

 شدم. این بار سرسی بود.زد، عصبانی نمیصدا می

 

 ی دیگری توی ذهنم داشتم.فکرها

 

دانستم اسم من روی تلفنش افتاده، که میحتی با این

طور که اسم او روی تلفنم یا هر کس دیگری که همان

افتد، باز هم تأیید کردم: تماس بگیرد روی تلفنم می

بله فرانی هستم. کل روز سعی کردم باهات تماس »

 «بگیرم.
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 «ببخشید، خیلی سرم شلوغ بود.»گفت: 

 

رسه از صدات که به نظر نمی»با ناباوری پرسیدم: 

« زنی؟سرت شلوغ بوده باشه، سر کار داری چرت می

رسید. هرچند کوشی به نظر میسرسی خیلی آدم سخت

ممکن بود به یک دلیل خاص و مشخص خسته بوده 

 باشد.

 

 «خب، سر کارم نیستم.»

 

دانستم که به ساعتم نگاه کردم. تعجب کردم، چون می

معموالً ساعت کار در این دنیا از هشت صبح تا پنج 

عصر بود. ساعت کار سرسی هم همین بود. و حاال 

 ساعت سه و ربع بود.

 

 شب#روح_نیمه
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 701#پارت_

 

 «بالیی سر کارفرمات اومده؟»پرسیدم: 

 

 «نه، فقط امروز سر کار نرفتم.»

 

 جوابی نداشتم.

 

 «رفته.دکس هم ن»صدایش کمی پایین آمد و گفت: 

 

 وای خدا.

 

 «خب، ادامه بدین. خداحافظ.خیلی»عاقالنه گفتم: 

 

 قطع کردم.
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 بعد ناگهان زدم زیر خنده.

 

جا کردم و با طور با خنده، تلفنم را در دستم جابههمان

 نوک تماس گرفتم.

 

به عبارتی، »که خبرها را به او دادم، گفت: پس از این

سرسی خوبه که  طور که گفته بودم نه تنها حالهمون

 «از خوب هم فراتره.

 

توانستم با این حرفش مخالفت کنم، حتی دلم هم نمی

 خواست این کار را بکنم، برای همین چیزی نگفتم.نمی

 

زد، پرسید: ای که در صدایش موج میبا خنده

 «های پشت سر سرسی تموم شد؟غیب»

 

 «فعالً آره.»جواب دادم: 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 «. عاشقتم.خب، تا بعد عزیزمخیلی»گفت: 

 

 «من هم عاشقت هستم.»

 

 قطع کردیم.

 

 واقعاً هم غیبت کردنم پشت سر سرسی تمام شده بود.

 

 البته با نوک.

 

ولی به آشپزخانة والنتین رفتم تا جوزت را پیدا کنم. 

های مشغول تمرین مهارت آشپزی و کار در آشپزخانه

 این دنیا بود.

 

به غیبت  البته به خاطر این بود که من هنوز شروع

 کردن از سرسی نکرده بودم.
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تر از آن بودند که ولی خبرهایی به این خوبی خوب

 نخواهی به کسی بگویی.

*** 

 

ای که مأمور دو روز بعد، عصر داشتم توی اتاق خانه

رفتم و احساسش داد، راه میامالک نشانمان می

 کردم.می

 

 احساس خوبی داشت.

 

 ته بود.خواستم را یافای که میاو خانه

 

 عالی بود.

 

تلفنم را روی گوشم گذاشته بودم و داشت بوق 

 خورد.می
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 شب#روح_نیمه

 702#پارت_

 

 «عزیزدلم.»نوک جواب داد: 

 

جا از جوزت، مأمور امالک و والنتین که ما را به این

فکر کنم »رسانده بود، فاصله گرفتم و نجوا کردم: 

 «پیداش کردم.

 

 «خوبه؟»پرسید: 

 

یزم. حیاط داره. گل رز پیچان داره. یه محشره عز»

 «خواب داره.اتاق جادو برای من و کلی اتاق

 

نظرت چیه »ای سکوت کرد و بعد پرسید: لحظه

 «پرشون کنیم.
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دونی که نظرم خودت می»تر آمد و گفتم: صدایم پایین

 «چیه.

 

خوام خونه رو ببینم. به مأمور امالک بگو که می»

 «روز یکشنبه مناسبه برام. شنبه کلی کار دارم، پس

 

 «کنم.این کار رو می»

 

 «جوزت از خونه خوشش اومده؟»پرسید: 

 

 «بله.»گفتم: 

 

 «والنتین همراهته؟»

 

 «بله.»
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 «نظر اون چیه؟»

 

 «خوره.گفت به درد می»

 

پس »داد، صدایش پر از خنده بود. وقتی جواب می

 «خوشش اومده.

 

 «نظر من هم همینه.»

 

بینمش و بعد در مورد ه. یکشنبه میخب. خوبخیلی»

 «کنیم.قیمتش صحبت می

 

 «دم برگردی سر کارت.عالیه عزیزم. حاال اجازه می»

 

 «رسوندت خونة من؟باشه عزیزدلم. والنتین می»
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جا به من و جوزت نه دستیارش قراره بعد از این»

رسونه خونة تو. رانندگی یاد بده. بعد هم من رو می

ر توی خونة والنتین قرار شام داره. جوزت هم با گالو

آشپزی تمرین کرده. والنتین هم قراره خودش رو گم و 

 «گور کنه. ولی نگفته قراره کجا بره.

 

تعجبی نداره. پس وقتی رسیدم »با صدای آرامی گفت: 

 «بینمت، آره؟خونه می

 

 «بله نوک.»

 

 «دل. عاشقتم.پس تا بعد جون»

 

 «من هم عاشقتم عزیز دلم.»
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ع کرد و من هم تلفن را از روی گوشم برداشتم و قط

 دوباره به اتاقی که در آن ایستاده بودم، نگاه کردم.

 

 شب#روح_نیمه

 703#پارت_

 

 بله.

 

 نقص بود.بی

 

 نقص بود.این اتاق و کل خانه بی

 

 ولی من نبودم.

 

ای را شروع کرده بود و این نوک کار روی پرونده

شدیم. و به این بیدار می یعنی که هر دو باید صبح زود
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آمد. حتی بعد از معنی هم بود که دیرتر به خانه می

داد و با های کاری جواب میآمدن به خانه هم به تماس

 کرد.تاپش کار میلپ

 

کامالً مشخص کرده بود که با این کارش شکلی 

نداشت. عاشق کارش بود و این را هم کامالً روشن 

نبود، بلکه انگار بیشتر  کنندهکرده بود. برایش خسته

 برایش نیروبخش بود.

 

نوشیدم و خیلی برایش خوشحال بودم. شرابم را می

خواندم که در کردم یا کتابی میتلوزیون تماشا می

کردم. کامالً لذتبخش بود و اجازه اش پیدا میخانه

دادم که او هم کاری کند که به نظرش لذت بخش می

دادم رسید، اجازه مییاست. و وقتی هم که نوبت من م

 که از وجود من هم لذت ببرد.

 

بنابراین مشخص بود که با وجود کار جدیدش و 

رضایتی که از آن داشت، االن وقتش نبود که بحثی را 
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خورد و پیش بکشم که از درون داشت او را می

 کرد.روحش را تیره و تار می

 

 ای عالی بود.این بهانه

 

 ولی باز هم یک بهانه بود.

 

 دانستم.این را می

 

 دانستم که چطور باید از کنارش بگذرم.فقط نمی

*** 

 

خوابی در طبقة باالی روز یکشنبه نوک توی اتاق

ای ایستاده بود که داشتم به خریدنش فکر خانه

 کردم.می
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در اتاقی که چند روز پیش باعث شده بود تصمیمم را 

 بگیرم و در آن با او تماس گرفته بودم.

 

 شب_نیمه#روح

 704#پارت_

 

در حال حاضر جایی بود که یک دختر بچه در آن 

خوابید. دیوارهایش صورتی بودند و یک برچسب می

 فیل روی خود داشت. شیک نیست ولی خیلی دخترانه

 برانگیز است.است. کامالً تحسین

 

ام واردش این آخرین اتاقی است که به او اجازه داده

 بشود.

 

بود، عالی بود. محسور و در  داشتنیحیاطش دوست

ای باز بود. گیاهان رشد یافته با مجسمهعین حال دل
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شود که عاشقش هم دانستم نوک عاشقش میکه می

 شد.

 

بود. روشن و دلباز. اتاق جادویم باید جایی آفتابگیر می

 جایی که بتوانم به راحتی بیرون را ببینم.

 

شد، ه میجا هم همین به آن گفتاتاق اربابی که این

خیلی مجلل بود و دستشویی و حمام جدا از هم داشت 

 و هر دو هم خیلی زیبا و معرکه بودند.

 

آشپزخانه هم بزرگ و خیلی مد روز بود. دلباز و 

راحت هم بود. به نظر نوک آشپزخانه قلب خانه بود و 

 این کامالً حقیقت داشت.

 

 آمد.چیز این خانه خوشم میاز همه
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جه رسیده بودم که کل خانه یک طرف ولی به این نتی

 این اتاق یک طرف.

 

 به عروسک فیل روی تخت خیره شده بود.

 

 «عزیزدلم؟»صدایش زدم: 

 

 نگاهش به من دوخته شد.

 

 «خریمش.عاشقش شدم. می»گفت: 

 

 خریمش.می

 

 از این خانه خوشش آمده بود. من هم خوشم آمده بود.
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اشکوه قرار ولی این خانة چندطبقة زیبا، بزرگ و ب

 بود خانة ما بشود.

 

 حس کردم گلویم پر از بغض شد.

 

 آمارا قرار بود توی این اتاق بخوابد.

 

 جا.درست همان

 

 شب#روح_نیمه

 705#پارت_

 

 فقط با نگاه کردن به نوک، این را فهمیدم.

 

 حس کردم که حالت صورتم مالیم شد و لبخندی زدم.
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ش خیلی حالت صورت نوک مالیم نشد. حالت صورت

 آتشی بود.

 

 با این وجود جواب لبخندم را داد.

*** 

 

 «فرانی.»

 

 «بله عزیزدلم.»

 

 «عسلی من اومدم خونه.لب»

 

 «بله عزیزدلم.»

 

 سکوت.
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 «دل.جون»بعد تکان داده شدم: 

 

 «بله عزیزدلم؟»

 

 دستی که آمد و دستة بازی را از دستم گرفت، ندیدم.

 

 رار گرفت.فقط دیدم که بازی روی حالت مکث ق

 

ابروهایم در هم گره خوردند، گردنم را به یک سمت 

چرخاندم و با اخم به نوک نگاه کردم. که داشت با 

 کرد.لبخندی بزرگ به من نگاه می

 

 «زدم!داشتم رکورد زمانی می»به تندی گفتم: 

 

 «دل.جون»جواب داد: 
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دونی چقدر باید سعی کنم تا به این می»پرسیدم: 

 «برسم؟رکورد زمانی 

 

 «دل.جون»تکرار کرد: 

 

 «بازیم رو نگه داشتی!»با عصبانیت ادامه دادم: 

 

حاال صدایش خفه به گوش « دل.جون»دوباره گفت: 

اش را مهار رسید، انگار داشت به سختی خندهمی

 کرد.می

 

تونم دیگه نمی»با صدای بلندی غرغرکردم: 

 «برگردونمش!

 

ست چون تو بامزهعاشقتم. به نظرم این کارت خیلی »

فرانکا درکار هستی. و فرانکا درکار هم زنیه که 

قدر عاشق این بازی ویدیویی شده که وقتی مردش اون
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کنه. گرده خونه، حتی نگاهش هم نمیاز سر کار برمی

رسم خونه خواد وقتی میگم که دلم میاما من فقط می

 زنم با لبخند بهم سالم کنه و من رو ببوسه، ترجیحاً با

زبونش. حتی اگه رکورد بازیش رو هم خراب کنه. 

حتی اگه در مسابقه دادن با یه ماشین مسابقة تقلبی 

 «سازی شده از موناکو باشه.توی یه بازی شبیه

 

 شب#روح_نیمه

 706#پارت_

 

فوراً پشیمان شدم، دستة بازی را کنار گذاشتم و خودم 

 اش بلند کردم.را روی کاناپة خانه

 

را در آغوشش انداختم، بازوهایم را به بعد هم خودم 

ام باال دورش پیچیدم، خودم را روی نوک پاهای برهنه

 کشیدم و بوسیدمش.
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 با زبان.

 

 نفس زدیم.وقتی خودم را عقب کشیدم، هر دو نفس

 

اومدی عزیزدلم. به خونه خوش»با مالیمت گفتم: 

 «روزت چطور گذشت؟

 

بهترین » دقیقاً با همان مالیمت خودم جواب داد:

بخشش همین االن بود. البته اگه کاری که صبح کردی 

 «رو در نظر نگیرم.

 

 من که اصالً کاری نکرده بودم.

 

توی تخت و همة جاهای دیگر این نوک بود که همة 

 کرد.کارها را می

 

 خودم را در وجودش غرق کردم.
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استیشن هم معرفی بینم که خودت رو به پلیمی»گفت: 

 «کردی.

 

که سوار تاکسی بشه و کردم، جوزت قبل از اینمن ن»

های گالور بره، من رو بهش به دیدن چندتا از دوست

ها توی یه جایی هستن که هم شراب معرفی کرد. اون

فهمم یعنی چی، ولی گفت که قراره داره هم رنگ. نمی

شراب بخوره و روی کرباس نقاشی بکشه، هرچند 

 «.وقت نقاشی نکشیدهتوی کل عمرش هیچ

 

 «چه عجیب.»نوک گفت: 

 

زده به نظر موافقم. ولی هیجان»جواب دادم: 

 «رسید.می
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شاید باید تو هم »بازوی نوک فشاری به تنم داد. 

 «رفتی.باهاش می

 

 عقلش را از دست داده بود؟

 

 «دادم؟و زمان با تو بودن رو از دست می»

 

 این حرفم یک فشار دیگر به بدنم برایم نخرید.

 

سة دیگری برایم خرید. که توی این بوسه هم بلکه بو

 پای زبان به میان کشیده شد و خیلی بیشتر طول کشید.

 

 شب#روح_نیمه

 707#پارت_
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وقت شامه، راستش »وقتی سرش را بلند کرد، گفت: 

تونی انتخاب از وقت شام هم گذشته. برای همین می

 تونیم پیتزاتونم چندتا همبرگر گریل کنم یا میکنی. می

 «سفارش بدیم.

 

 همبرگر دوست داشتم.

 

 شد.ولی پیتزا به همة غذاها پیروز می

 

البته شاید به جز خوراک صدف که نوک حاال آن را 

 پیشنهاد نداده بود.

 

اش انداختم، از آن گذشته با نگاهی که به دستگاه بازی

 دیدم که ساعت از هفت گذشته.

هفت  رسید ولی قبل از ساعتخیلی خسته به نظر نمی

صبح سر کار رفته بود و برای همین هم دلم 

 خواست آشپزی کند.نمی
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 خواستم.کرد را میهر غذایی که خودش انتخاب می

 

 «خودت انتخاب کن، عزیزدلم.»گفتم: 

 

 «خواد.دلم همبرگر می»

 

 «آد؟چه کمکی از دستم برمی»پرسیدم: 

 

با این حرفم نیشش را برایم باز کرد. آخر کمک چندانی 

آمد. ولی من را رها کرد، دستم را م از دستم برنمیه

 گرفت و با هم به آشپزخانه رفتیم.

 

ها و تونی چیپس، سسوقتی زمانش برسه، می»

 دم.کارها رو خودم انجام می ها رو بیاری. بقیهادویه
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 توانستم از پسش بربیایم.این کاری بود که می

 

م که این توانستم آبجویی به دستش بدهطور میهمین

توانستم بطری شراب خودم را کار را هم کردم و می

باز کنم، تقریباً در این مورد مطمئن بودم. ولی وقتی 

شروع کردم، انگار گیر کرده بود. بارها او و چندین و 

چند خدمتکار را در حال باز کردن بطری شراب دیده 

 بودم.

 

دست از « نه عزیزدلم.»نوک با صدای آرامی گفت: 

ش برای باز کردن بستة گوشت برداشت تا شراب تالش

 را از دستم بگیرد و برایم باز کند.

 

 شب#روح_نیمه

 708#پارت_

 

 «تونم برای خودم شراب بریزم، نوک.می»به او گفتم: 
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تو برایم یه آبجو باز کردی عزیزم، خیلی کارت »

ریزم، شیرین بود. ولی من شرابت رو برات می

 «قبوله؟

 

 بود. به نظرم قبول

 

 بنابراین سر تکان دادم.

 

وقتی شرابم را به من داد، دیگر کاری برای انجام 

دادن نداشتم. برای همین پشت پیشخوان آشپزخانه 

نشستم و او را تماشا کردم که با دست همبرگرها را 

 داد.شکل می

 

ای بود ولی این نظرم به به نظرم خیلی کار فریبنده

زیبایی داشت و من  هایخاطر این بود که نوک دست

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

هایش را حین انجام هر کاری ببینم. دوست داشتم دست

 از جمله شکل دادن به گوشت.

 

طبق معمول چیز زیادی از کارهای آن روزش برایم 

نگفت، چون اجازه نداشت چیز زیادی در مورد 

 کرد، بگوید.شان کار میهایی که رویپرونده

 

موردشان  مثل همیشه موضوعات زیادی داشتیم که در

ام را که چطور و به چه قیمتی خانهصحبت کنیم. این

کم دوباره داشت به خود که والنتین کمبخریم. این

که هنوز هم اندوهگین شد. ایناش تبدیل میهمیشگی

کم در مورد کارهایی که باید با او انجام بود ولی کم

کرد. حاال هم برای نشان دادن دادم، صحبت میمی

به من و جوزت از خودش ذوق نشان  دنیای جدید

رفتم که روز بعد باید به جایی میداد. درمورد اینمی

گفتند تا روشی برای می« متخصص زنان»که به آن 

که چطور دکس و کنترل بارداری پیدا کنم. دربارة این

سرسی از زمان مهمانی شام خانة ما که یک هفته و 
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نگذرانده نیم پیش بود، حتی یک شب را جدا از هم 

 بودند.

 

 شب#روح_نیمه

 709#پارت_

 

پز را روشن کرد، من هم توی خانه بیرون رفت و کباب

ماندم و این حقیقت را نادیده گرفتم که حاال از زمان 

گذشت و من بهانه مهمانی شام یک هفته و نیم می

پشت بهانه پیدا کرده بودم تا زمان مناسبی پیدا نکنم و 

 او را پیش نکشم.هایم برای بحث نگرانی

 

چیز رضایت رسید از همهکه به نظر میبه خاطر این

کرد. از تر هم میکامل داشت، این کار را برایم راحت

اش اش بودم و توی خانهکه من جزئی از زندگیاین

طور کردم و شریک تختش بودم و همینزندگی می

های زمان گذراندن با جو و کار کردن روی پرونده

 ی رضایت داشت.جدیدش خیل

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

شدی که کردی تا متوجه میباید خیلی دقیق نگاه می

 دردی در وجودش داشت.

 

 ولی نگاه کرده بودم.

 

 دانستم.و این را می

 

 کردم.فقط هیچ کاری در این مورد نمی

 

کردم. گرفتم و کاری نمیتنها این حالش را نادیده می

رای که حاال زمان مناسبی بدر بهانه تراشی برای این

 کار شدن نیست، ماهر شده بودم.بهدست

 

کردم که تلفنش زنگ داشتم به همین چیزها فکر می

خورد. تلفنش را روی پیشخوان جا گذاشته بود. حاال 

 گشت داخل آشپزخانه.هم داشت برمی
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نگاهی به صفحه نمایش تلفنش انداختم و دیدم روی 

تمام آن نوشته شده بود بابا. بعد به نوک نگاه کردم. 

 وجودم خشک شده بود.

 

 «پدرته.» به او گفتم:

 

که پدرش به او زنگ زده بود، نوک مثل همیشه از این

اش را پنهان نکرد و مستقیم خوشحال شد. خوشحالی

 به سمت تلفنش رفت.

 

 شب#روح_نیمه

 710#پارت_

 

 من خوشحال نبودم.
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دیدم از شنیدن صدای پدرش لذت که میبلکه از این

 ذوق مرگ بودم.برد، می

 

ولی او پدری بود که من یک روزی باید مالقاتش 

کردم. از این مطمئن بودم. و وقتی به دیدارش می

دادم و حتی تأثیر قرار میرفتم، باید او را تحتمی

کردم که من را دوست داشته باشد. اما کاری می

 مطمئن نبودم که بتوانم چنین کاری کنم.

 

 به سمت یخچال رفت.« ا.سالم باب»نوک جواب داد: 

 

از روی صندلی بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن 

بندی دور گوشت تا دور ریزها و پالستیک بستهخرده

 بیندازمشان.

 

هایی که روشون کار آره خوبه. موافقم. پرونده»گفت: 

تر هستن یعنی تمرکز بیشتری دارم. کنم خیلی سبکمی
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، تیم جمع و هام هم خیلی محترم هستنبه رئیس

 فرنگی بیرون آورد.از یخچال گوجه« جوریه.

 

هایم را به همدیگر فشردم و به فرنگی لببا دیدن گوجه

 سمت کابینت رفتم تا چیپس بیاورم.

 

خوبه، منتظره روزی هستم که »با مالیمت گفت: 

 «ببینیدش.

 

ام یعنی با طعم باربیکیو وقتی داشتم چیپس مورد عالقه

هایم منقبض شد. حس کردم شانهداشتم، را برمی

متوجه شده بودم که نوک هم این چیپس را دوست 

 دارد.

 

 «چی؟»لحنش تغییر کرد و پرسید: 

 

 باید بگویم که تغییر خیلی کوچکی بود.
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 با پاکت چیپس به دست به سمتش برگشتم.

 

هایی دوخته تلفنش دم گوشش بود و نگاهش به گوجه

ه گذاشته بود و حاال شده بود که روی پیشخان آشپزخان

 حرکت بود.کامالً بی

 

 «نه، یادم نرفته.»شد، گفت: با لحنی که داشت بدتر می

 

 شب#روح_نیمه

 711#پارت_

 

 حرکت ماندم و به او نگاه کردم.بی

 

متوجه شدم که حرف پدرش را قطع کرد و سریع و 

بعد مکث « کنم.بله این کار رو می»کوتاه گفت: 

کنم، گفتم این کار رو می»داد: کوتاهی کرد و ادامه 
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سال »مکث کوتاه دیگری اتفاق افتاد. « کنم.پس می

بعد با لحن تا « گیرم.بعد در این مورد تصمیم می

جویانه ولی همچنان محکم گفت: حدودی آشتی

دونم که این موضوع خیلی برات مهمه، پس می»

طور که گفتم سال بعد در موردش تصمیم همون

آره، به خاطر »ای کوتاه سکوت کرد. هلحظ« گیریم.می

اینه که فرانی اینجاست و من هم یه کار جدید شروع 

طور که گفتم متأسفم که امسال نشد اون کردم. همون

 «کار رو بکنم، ولی خب کاریه که شده.

 

رویش آرام به سمت پیشخوان رفتم و ایستادم، روبه

دنم که او سرش را بلند نکرد یا با رسیایستادم. این

حرکتی انجام نداد، به نظرم ناخوشایند آمد. چون او 

همیشه با من هماهنگ بود و یک واکنشی به حضورم 

 داد.نشان می

 

دم دونم اولین باریه که از دستش میمی»ادامه داد: 

دیم. بابا، ولی کلی کار دارم. سال آینده انجامش می

دونی که االن دیگه توی زندگیم فقط خودت هم می
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دونی برام خیلی سخته که تا یه نفر نیستم. می خودم

اون سر کشور بیام. اگه وقت کنم بیام، با هم تصمیم 

 «گیرم.گیریم، من و فرانی. تنها تصمیم نمیمی

 

اش فهمیده بودم، به خود به خاطر چیزی که از مکالمه

پیچیدم. او قبالً در مورد من با پدرش صحبت کرده 

 که به خود بیایم.برای اینبود، ولی زمان کمی داشتم 

 

 شب#روح_نیمه

 712#پارت_

 

این طور که از حرفش مشخص بود، اوضاع خیلی 

رفت و من این را وقتی خوب با پدرش پیش نمی

فهمیدم که نوک صاف ایستاد و نگاهش را از روی 

 پیشخوان برداشت.

 

 دید به جز من.ولی انگار هرچیزی را می
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احترامی ای با بیهندهدبا عصبانیت و به طرز تکان

دونم چه معنایی برات داره. البته که می»غرغر کرد: 

 «دونم.خیلی خوب می

 

طور و با این لحن توانست اینکه نوک میخاطر اینبه

حرکت، ساکت و مبهوت با پدرش صحبت کند، بی

 ایستادم.

 

کنم. آره زمان سختی برای همة ماست، پدر. درک می»

الً االن که فرانی رو دارم بیشتر از کنم. احتمادرکت می

کنم. به خاطر دش و اورلی هم درکش همیشه درکت می

خوام این رو بهت بگم که شاید روشی کنم. ولی میمی

کنی، اون چیزی که تو با این موضوع برخورد می

لحظة دیگری « خوایم انجامش بدیم.نباشه که ما می

مثل توئه.  دش»سکوت اتفاق افتاد و بعد دوباره گفت: 

خوام روی زخمت نظره. اما نمیاما اورلی با من هم

که منظورم رو برسونم، نمک بپاشم ولی برای این
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سکوت خیلی « گم که اون شبیه جودی هم هست.می

متوجه منظورم می شی، کامالً »کوتاهی در افتاد. 

خوام بگم. مجبورم نکن به زبون متوجهی که چی می

 «بیارمش.

 

والنی در گرفت و من حیران و سکوتی خیلی ط

زده دیدم که صورت زیبای نوک از احساسات وحشت

زیادی در هم رفت. احساسات بد. دردی چنان عمیق که 

باعث شد حتی من هم دلم آتش بگیرد. قلبم فشرده و 

دلم آشوب شد. تمام قدرتم صرف شد تا پیشخوان 

آشپزخانه را دور نزنم و در تالش برای به جان خریدن 

دش او را در آغوش نگیرم. تا دردش را عمیقاً در در

وجود خودم نگه دارم و نگذارم که او دوباره چنین 

 چیزی را تجربه کند.

 

 شب#روح_نیمه

 713#پارت_
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ای نداشت. نه در آن لحظه. تمام ولی او چنین خواسته

 کشید.وجودش این را جیغ می

 

 گم. ولی اون خیلی از این کار بدشباشه، بهش می»

دونی. هر سال، بابا، هر میاد و خودت هم این رو می

دیم. سال کوفتی این کار را به خاطر تو و دش انجام می

خوام چیزی که نیاز ولی بیشتر به خاطر توئه. می

دونی که جودی داری رو داشته باشی. ولی خودت می

از این کار بدجور نفرت داره. هر سال این حرف رو 

ا اورلی هم در موردش صحبت توی دلم نگه داشتم. ب

کردم و اون هم توی دلش نگه داشته. تو اصرار کردی 

شنوی. و ما انجامش دادیم. ولی االن داری این رو می

زنم کنه کار خیلی مزخرفیه. حدس میجودی فکر می

 «دونی.که خودت هم از ته دلت این رو می

 

ام، نفس عمیقی متوجه شدم که نفسم را حبس کرده

 دوباره حبسش کردم. کشیدم و
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کنیم و به نظرم فکر خوبیه. االن این بحث رو ول می»

طور که کنیم. ولی همونبعداً در موردش صحبت می

جا جا این کار رو بکنم و همینگفتم، قول دادم که این

مکث خیلی کوتاهی کرد و بعد به « دم.هم انجامش می

 «باشه، دوستت دارم. خداحافظ.»زور گفت: 

 

م با انگشت شستش را روی صفحة گوشی کوبید بعد ه

 و با خشونتی نسبی تلفن را روی پیشخوان انداخت.

 

 و با اخم به آن نگاه کرد.

 

 «عزیزدلم؟»نجواکنان پرسیدم: 

 

 آلودش را به من سمت من برگرداند.نگاه اخم

 

 شب#روح_نیمه

 714#پارت_
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داد، با با دیدن احساسات شدید و عمیقی که نشان می

ای که داشت، آب دهانم دن خشم، پریشانی و غصهدی

 را قورت دادم.

 

 «راهه؟چیز روبههمه»محتاطانه پرسیدم: 

 

جا ایستاده درست همین»آمیزی پرسید: با لحن طعنه

 «دونی؟بودی خوشگله و جواب این سؤالت رو نمی

 

 کردم؟االن باید چه کار می

 

 بودم.رو نشده وقت با این نوک روبهتا حاال هیچ

 

طوری هم توانست ایندانست که نوک میاصالً نمی

 بشود.
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خطر شروع تصمیم گرفتم صحبتم را با موضوعی بی

 کنم.

 

عاشق بابام هستم. اصالً شبیه بابای تو یه بزرگترین »

عوضی دنیا نیست. برای همین وقتی زنی رو ببینم که 

م رو بخوام باقی عمرم رو باهاش زندگی کنم و آینده

گم اش ببینم، به اولین کسی که در موردش میباه

 «بابامه.

 

جوره از این حرفش خوشم آمد به جز لحنی که به همه

 کار گفته بود.

 

 «بهم نگفته بودی.»با صدای آرامی به او گفتم: 

 

خوام عزیزم. االن خب، عذرمی»خیلی کوتاه گفت: 

بشقاب همبرگرها را برداشت و سریع « دونی.دیگه می

 خانه بیرون و به ایوان پشتی رفت.از آشپز
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 نفسی کشیدم ودنبالش رفتم.

 

که حتی بتوانم به او نزدیک بشوم، گفت: پیش از این

اصالً حوصلة صحبت کردن در این مورد رو ندارم، »

 «فرانی.

 

ایستادم و به پشت سرش خیره شدم، متوجه شدم که 

حرکاتش برای گذاشتن همبرگرها به روی آتش بسیار 

ود. ولی این را هم به شکل خیلی مبهمی متوجه آرام ب

 شدم.

 

 ذهنم به سرعت به دنبال حرفی برای گفتن بود.

 

 ها طول کشید ولی باالخره پیدا کردم.انگار قرن

 

 «جا هستم عشق من.وقتی آماده بودی، من این»
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 «باشه.»به تندی گفت: 

 

 شب#روح_نیمه

 715#پارت_

 

 «من هستی.طور که تو همیشه به خاطر همون»

 

 «آره.»با حالت تحقیرآمیزی گفت: 

 

 خواست حرف دیگری زده شود.نمی

 

 کردم که نباید تنها بگذارمش.حال حس میبا این
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کامالً مشخصه که »ای تردید کردم و بعد گفتم: لحظه

دونم چه خوام کمک کنم، ولی نمیناراحتی و من می

 «کمکی از دستم برمیاد.

 

نی چیپس رو باز کنی، بدجور تومی»برگشت و غرید: 

 «گرسنمه.

 

 بعد درست از کنارم رد شد و رفت توی خانه.

 

پز خیره شدم و تصمیم گرفتم که فردا از به کباب

 والنتین گوجه خرد کردن یاد بگیرم.

 

 توانستم یک بسته چیپس را باز کنم.می

 

که شد که بعد از ایناما داشت برای من مشخص می

کنی و مردی را پیدا تجربه میدرخشش عشق بدیع را 
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کنی که تا ابد دوستش داری و او هم همین حس را می

 کند.نسبت به تو دارد، زندگی مداخله می

 

رو رو روبهبودم و با زندگی پیشباید شجاع می

توانستم خودم را با هر اتفاقی که در شدم. باید میمی

ودم افتاد، وفق بدهم ولی از آن بیشتر باید خزندگی می

 دادم.را با نوک وفق می

 

 گرفتم.کرد را یاد میباید کارهایی که او می

 

کردن، غذا پختن، مراقبت کردن و درک باید حمایت

 گرفتم.کردن را یاد می

 

 ها نداشتم.و من هیچ مهارتی در این زمینه

 

 توانستم برایش گوجه خرد کنم.حتی نمی
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را یاد  توانستم خرد کردن یک گوجة کوفتیولی می

 بگیرم.

 

 گرفتم.ها را یاد میو باید همة این

*** 

 

اش پایین کشید و من از این تنهنوک من را روی پایین

اش نفسم را حبس کردم و او را تماشا خشونت ناگهانی

 کردم که به اوج رضایتش رسید.

 

 شب#روح_نیمه

 716#پارت_

 

حرکت ماندیم، من روی پاهایش نشسته بودم هر دو بی

پاهایم به دورش پیچیده شده بود و پاهای او هم زیر و 

 من دراز شده بود.
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خواستم را به من بخشیده بود و حاال قبالً چیزی که می

که نوبت خودش بود، فقط او را در آغوشم نگه داشتم 

ام قرار گرفت، و وقتی سرش به جلو افتاد و روی شانه

 صورتم را به گردنش چسباندم.

 

برای اولین بار این « عاشقتم.»ردم: جا زمزمه کهمان

حرف مهمی که زده بودم، اصالً شبیه به واقعیت نبود، 

دانستم که باید کارهای بیشتری برای او انجام چون می

 دادم.می

 

من هم »که در جواب زمزمه کند: پیش از این

هایش را روی پوستم گذاشت و لب« طور فرانی.همین

 بوسید.

 

 را نداشت.حرف همان حس حرف من 

 

 اش را به من داد.دقیقاً همان حس واقعی
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که چیز بیشتری بگوید، من را با مالیمت از بدون این

خودش فاصله داد، روی تخت گذاشت و از تخت بیرون 

رفت. البته تا روی من پتو نکشیده بود، به دستشویی 

 نرفت.

 

 حمایت.

 

 مراقبت.

 

. طولی نکشید که برگشت و من را در آغوش کشید

خودش را به من چسباند و من را محکم نگه داشت. 

 اش چسبیده بود.کمرم به سینه

 

ای کوتاه متوجه شدم که حرفی نزد و بعد از لحظه

 خوابش برد.
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 ولی من خوابم نبرد.

 

کل شب همان رفتارش را داشت، بنابراین وقتی حین 

 کرد، حیرت کردم.عشقبازی هم همچنان سرد رفتار می

 

 ودم ولی تردید نکردم.حیرت کرده ب

 

 شب#روح_نیمه

 717#پارت_

 

این چیزی بود که او نیاز داشت، چیزی که خودم 

خواستم بود و در نهایت این تنها کاری بود همیشه می

 که بلد بودم برایش انجام بدهم.

 

 ها را داشت.لیاقت بیشتر از این
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دانستم لیاقت چیزهای خیلی بیشتری را داشت که نمی

 د به او ببخشمشان.چطور بای

 

اما وقتی در آغوشش دراز کشیده بودم و احساس 

گیرد و کردم که قدرت و گرمای او من را فرا میمی

کننده بود، گر و محافظتحتی در خواب هم حمایت

آوردم دیگر فهمیدم زمانی که برای عذر و بهانه می

 تمام شده بود.

 

 شیدم.بخباید چیزهای بیشتری به نوکتورنوی خودم می

  

 

 

 

 فصل بیست و چهارم

 من هم
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 فرانکا

 

 «فرانکا.»

 

صدای تند و تیزی من را از فکر بیرون کشید و من 

روی من دوباره روی والنتین تمرکز کردم که روبه

 توی اتاق جادوی خانة خودش نشسته بود.

 

 با دلخوری به من خیره شده بود.

 

هام اصالٌ یه کلمه از حرف»با همان دلخوری پرسید: 

 «رو شنیدی؟

 

 متأسفانه نشنیده بودم.

 

 «بخشی. ذهنم خیلی درگیره.می»گفتم: 
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چیزی نیست که متوجه نشده باشم. »جواب داد: 

هام رو خیلی جدی های مشتریهرچند، خواسته

جایی که دارم اولین مأموریتت رو گیرم و از اونمی

ست ولی که یه طلسم عشق سادهدم، با اینبهت می

میت داره که خواستة مشتری رو مشخص خیلی اه

 «کنی.

 

 «البته.»زمزمه کردم: 

 

برای مثال باید حواست باشه کارفرمایی »ادامه داد: 

که مشتری ازش نفرت داره رو به جای مردی که 

مشتری مخفیانه عاشقشه، طلسم عشق نکنی، حتی 

 «تر و پولدارتر باشه.تیپاگه کارفرمائه خیلی خوش

 

 شب#روح_نیمه

 718ارت_#پ
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 «بله مشخصه.»جواب دادم: 

 

خواد دخالت کنم، ولی دلم نمی»نگاهی به من انداخت. 

 «اوضاع بین تو و نوکتورنو خوبه؟

 

 نبود.

 

 اوه نه.

 

 قطعاً نبود.

 

توانستم خیلی توانست بگوید که من نمیهر کسی می

 خوب از پس این طور مشکالت بربیایم.

 

 ودم.چیز را بدتر کرده بولی دیشب همه
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از چند روز پیش، بعد از تمام پدرش شروع شد. نوک 

تصمیم گرفت اتفاقی که افتاده بود را نادیده بگیرد. تا 

ای که با من گرفته بود را کنار شب پیش آن فاصله

 گذاشت و دوباره همان نوک همیشگی شد.

 

که دیشب از سر کارش به خانه برگشت و من تا این

 سعی کردم بحث را باز کنم.

 

دیشب که بهت گفتم، اصالً حس و »با لحن تندی گفت: 

 «حال صحبت کردن در این مورد رو ندارم.

 

ممکنه یه وقتی حس و حالش رو »با مکث پرسیدم: 

 «داشته باشی؟

 

 «دم.بله، بهت خبر می»با لحن قاطعی گفت: 
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 و این بحث از نظر نوک به پایان رسیده بود.

 

د و اجازه داده کنم که حرکت ضعیفی بواعتراف می

بودم که نوک از زیر بار صحبت در برود. اما بیشتر به 

خاطر این بود که رفتارش سرد شده بود و من این را 

ای من را دوست نداشتم. در واقع این حالتش به اندازه

برد تا بتوانم دانستم کمی زمان میترساند که میمی

 .دوباره دل و جرئت پیدا کنم و سر بحث را باز کنم

 

بنابراین کمی زمان دادم. باز ضعف به خرج داده بودم. 

 خدایان!

 

 شب#روح_نیمه

 719#پارت_

 

 شد.این بار شامل آخر هفته هم می
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ای که نوک شنبه هم کار کرد، ولی اولین آخر هفته

کرد، برای همین حس کردم باری بود که این کار را می

 کند تا از من دوری کند.کار می

 

تمرین رانندگی روز یکشنبه دیگر آرامش ولی بعد از 

گرفته بود. توی این جلسه به جوزت اجازه داده بود که 

های واقعی رانندگی کند و من هم یک توی خیابان

تجربة واقعی در بزرگراه کسب کردم. تمام موهایم سیخ 

شده بود ولی مفید بود. وقتی عصر و شب را با هم 

لی غذا خوردیم و گذراندیم و همراه گالور در باری ک

توی تلوزیون یک مسابقة ورزشی تماشا کردیم، حس 

 کنم که نوک دوباره با من بود.

 

گذرند و طور که روزها میبه خودم گفته بودم همین

دم نوک برای کنار آمدن با ماجرای چون اجازه می

خواستم تماس پدرش را داشته باشد، پس وقتی که می

تاری بهتر از خودش دوباره سر بحث را باز کنم، رف

 دهد.نشان می
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ولی موضوع این بود که داشتم بیشتر و بیشتر 

 کردم.شجاعتم را جمع می

 

که دیشب به این نتیجه رسیدم که به اندازة کافی تا این

ام. یک شب معمولی بود که نوک شجاعتم را جمع کرده

 قبل از ساعت شش به خانه برگشت.

 

ایش را گشته بودم هشروع خوبی داشتیم چون کابینت

و کمی کراکر و پنیر پیدا کرده و با روشی هنرمندانه، 

البته به نظر خودم توی بشقاب چیده بودم تا وقتی به 

آمد با آبجویی که برایش باز کرده بودم خانه می

 بخورد.

 

 شب#روح_نیمه

 720#پارت_
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گفت که گرسنه آمد و میتقریباً هر شبی که به خانه می

توانستم غذایی که نمیکردم. بااینرا می است، این کار

توانستم خوراکی آماده خوشمزه برایش بپزم ولی می

 کنم تا ته دلش را بگیرد.

 

نوک برشی از پنیر روی یک کراکر گذاشت. این کار 

را هم در حینی انجام داد که یکی بازویش را به دور 

هایم انداخته و من را چسبیده به خودش نگه شانه

دونم اینه چیز بعدی که می»ود. با لبخند گفت: داشته ب

که به زودی وقتی میام خونه گوشت خوک ولینگتون 

 «داریم.

 

نتوانستم جلوی تغییر حالت صورتم را بگیرم. حالتی 

ای از انزجار و وحشت بود. حالتی که باعث که آمیخته

هایم که بوسة سریعی روی لبشد نوک پیش از این

بکشد و یک کراکر توی دهانش بکارد و بعد هم عقب 

 بگذارد، از ته دل قهقهه بزند.
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جوید، تصمیم گرفتم که باز کردن سر حینی که می

صحبت را بگذارم برای بعد، برای وقتی که حداقل 

طوری خلق و شکمش را تا نیمه پر کرده باشد. این

 شد.ای بهتر میخویش هم به دالیل ناشناخته

 

 د.حاال هم خلق و خویش خوب بو

 

این موضوع را به یاد سپردم و تصمیم گرفتم که از این 

های به بعد مطمئن باشم که همیشه از این خوراکی

آماده توی خانه داشته باشیم تا وقتی از سر کار به 

ای برایش توی بشقاب آمد، به شکل هنرمندانهخانه می

 بچینم و تعارفش کنم.

 

دم خلق ای که به تماس پدرش اشاره کرافسوس، لحظه

 و خوی خوبش ناپدید شد.

 

 شب#روح_نیمه
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باید دست از این موضوع برداری »با لحن تندی گفت: 

از من که روی کاناپه جمع شده بودم، فاصله « عزیزم.

گرفت. نوک پاهایش را روی میز جلومبلی دراز کرده 

بود و من هم خودم را پهلویش جمع کرده بودم و 

 روی مبل جمع کرده بودم. پاهایم را هم کنارم

 

 لحن تند و جواب کوتاهش بحث را پایان بخشید.

 

دانستم که نباید ضعیف باشم. با این حال  می

 توانستم تسلیم بشوم. نه دربارة نوک.نمی

 

 ای در کار نبود.دیگر بهانه

 

کنم باید در یه موضوعی هست عزیزدم. فکر می»

اون ش هم مربوط به موردش صحبت کنیم و همه
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کنم که تماس تلفنی پدرت نیست. هرچند، حس می

 «یه...

 

پاهایش را از روی میز برداشت و با « فرانکا»گفت: 

آن لحن سردی که اسمم را گفته بود، نه تنها باعث شد 

توی »دهانم را ببندم که باعث شد درونم هم یخ ببندد. 

فضولی کردن در مورد کارهایی که بهت ربط نداره 

بینم که حاال هم تصمیم گرفتی دماغت رو استادی و می

توی این موضوع فرو کنی. چیزی که من گفتم و انگار 

متوجه نشدی اینه که این موضوع چیزی نیست ک 

 «بتونی سر وقتش بری.

 

 دوست نداشتم استقامت به خرج بدهم.

 

 ولی مجبور بودم.

 

کردم گفتی که هرچی مال توئه مال من هم فکر می»

 «هست.
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گم اینه که من حتی دلم که االن دارم می و چیزی»

خواد ربطی به این جریان داشته باشم، چه برسه نمی

 «که با تو در میون بزارمش.به این

 

 شب#روح_نیمه

 722#پارت_

 

 آمد.اصالً با عقل جور در نمی

 

 «نوک...»

 

 «ولش کن فرانی.»

 

 «ولی...»

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

حالت شد و با چنان نگاه سردی صورتش مثل سنگ بی

 به من نگاه کرد که باعث شد گلویم پر از بغض شود.

 

 «دم. ولش... کن.دارم بهت هشدار می»

 

بعد هم از جا بلند شد، من را روی کاناپه تنها گذاشت 

و به اتاق خوابش رفت. در را که پشت سر بست، به 

 من فهماند که دعوت نیستم.

 

 برای همین دنبالش نرفتم.

 

ستم، به در خیره شدم حرکت روی مبل نشجا بیهمان

 و حرفش در گوشم تکرار شد.

 

 دم.بهت هشدار می

 

 داد که چه؟به من هشدار می
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 ولش کن.

 

 خواست همین کار را بکند.بزدل درونم می

 

 دانستم که نباید این کار را بکنم.ولی می

 

خواب به او بعداً وقتی شجاعتم را جمع کردم تا در اتاق

ریک بود و تا جایی که متوجه بپیوندم، دیدم که اتاق تا

 شدم، نوک خواب بود.

 

 کنارش روی تخت خوابیدم و بیدارش نکردم.

 

ولی خودم را جمع کردم و به کمرش چسباندم. پشتش 

 را به من کرده بود.
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 جا نشد تا من را در آغوش بگیرد.جابه

 

 یافت.بازی پایان میاین اولین شبی بود که بدون عشق

 

 خوابیدم.ه در آغوش نوک نمیو اولین شبی بود ک

 

بنابراین جای تعجب نداشت که چند ساعت بعد، وقتی 

از خواب بیدار شد، من همچنان بیدار بودم. خودش 

 که ساعتش زنگ بخورد.بیدار شد، بدون این

 

 به سمت من برنگشت.

 

از تخت بیرون رفت. با احتیاط این کار را کرد تا بیدارم 

شد تا سر کار برود. بدون نکند و به حمام رفت. حاضر 

طور از خانه که مزاحمم بشود، از اتاق و همیناین

 بیرون رفت.
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و این طوری بود که یک روز صبح را بدون 

 بازی شروع کردیم.عشق

 

 شب#روح_نیمه

 723#پارت_

 

که خودم را از تخت بیرون کشیدم، هرچند بعد از این

 .ساز پیدا کردمیادداشتی را کنار دستگاه قهوه

 

 عسلیلب

 

ش رو بزنی. وقتی حاضر ست. فق باید دکمهقهوه آماده

شدی، زنگ بزن به والنتین تا بیاد دنبالت. شب 

 بینمت.می

 

 دلعاشقتم جون
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 نوک.

 

که یادداشت خیلی عاشقانه شروع شده و پایان با این

 یافته بود ولی او منظورش را آشکارا بیان کرده بود.

 

 دم.هشدارش را متوجه شده بو

 

گرفتم که هشدارش را جدی بگیرم حاال باید تصمیم می

یا همان برنامة خودم را در پیش بگیرم. راستش اصالً 

 ای نداشتم.نقشه

 

والنتین دوباره تشر رفت و من را به واقعیت برگرداند. 

 «فرانکا!»

 

ام بیاورم و حواسیای برای این بیسعی کردم بهانه

اسم سرجا نیست. دیشب خوام. اصالً حوعذرمی»گفتم: 

 «خیلی کم خوابیدم.
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 «برای انجام دادن این سفارش آمادگی داری؟»پرسید: 

 

 «کنی؟روی کارم نظارت می»در جواب پرسیدم: 

 

 «البته.»جواب داد: 

 

 «پس بله، حاضرم.»گفتم: 

 

ای به دقت من را از نظر گذراند و بعد پرسید: لحظه

 «واب ندادی.به سؤالی که در مورد نوک پرسیدم، ج»

 

 «راهه.چیز روبههمه»به دروغ گفتم: 

 

توانستم این را از نگاه ام. میدانست که دورغ گفتهمی

هایش نگاه کردم، زیرکش بخوانم، ولی توی چشم
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ام را باال بردم و منظورم را کامالً برایش مشخص چانه

 کردم.

 

جا بودم تا کارهای او ربطی به من نداشت، حتی اگر آن

 ضی از آن کارها کمکش کنم.در بع

 

 من هم کارهای خودم را داشتم.

 

 «کنیم.خب، فردا روی این طلسم کار می»تسلیم شد. 

 

 سر تکان دادم.

 

 شب#روح_نیمه

 724#پارت_
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کنم که پیشنهاد می»سرش را به سمت در تکان داد. 

این مرد مورد نظر رو تحت نظر بگیری و بهتری 

بدون شناخته شدن در تونیم روش و رویکردی که می

پیش بگیریم رو پیدا کنی. باید بهش نزدیک باشیم تا 

طلسم عشق رو براش بخونیم و باید تنها هم باشه. 

بینه و هاش ستاره نمیطوری که جلوی چشمهمین

بعدش هم یهو بگرده و مشتری ما رو پیدا کنه. نه. کار 

من خیلی ظرافت داره، بنابراین کار تو هم باید با 

 «ت انجام بشه.ظراف

 

 سر تکان دادم و ایستادم.

 

مرخص شده بودم و به این خاطر خوشحال بودم. راه 

افتادم که از اتاقش بیرون و به اتاق زیری بروم. یعنی 

 کشید.جایی که گوی کریستالی خودم انتظارم را می

 

 «فرانکا.»تقریباً به در رسیده بودم که صدایم زد: 
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 به طرفش برگشتم.

 

 ه من دوخته شده بود.نگاهش ب

 

 «شه.چیز درست میهمه»با صدای آرامی گفت: 

 

امیدوار بودم که حق با او باشد، ولی از اولین باری که 

چند ماه پیش نوک وارد اتاق نشیمن توی کاخ 

زمستانی شده بود، حس کردم که امیدم ناامید خواهد 

 شد.

 

 حتی یک کلمه هم نگفتم و از اتاق بیرون رفتم.

 

جا ام. ولی وقتی به آنسر وقت گوی کریستالیرفتم 

رسیدم، مرد مورد نظر یا هر کوفت دیگری که بود را 

 فرانخواندم.
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 به آن خیره شدم و به افکار دیگرم فکر کردم.

 

 افکار اندوهگینم.

 

 افکار پر از ترسم.

 

 ام.افکار پر از ناامنی

 

 شب#روح_نیمه

 725#پارت_

 

بتوانم متوقفشان کنم،  کهفکرها بدون این همة این

طور بیشتر و بیشتر شدند و باعث شدند احساس همین

لیاقت بودن برای مردی به من فایده بودن و بیبی

دست بدهد که من را از یک عمر درد و رنج بیرون 

کشیده بود، برای مردی که آن قدر من را دوست داشت 
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کرد ولی از دست من کار زیادی و هر کاری برایم می

 آمد.ش برنمیبرای

 

بنابراین وقتی ده عدد توی گوی کریستالم ظاهر شد، 

 حیرت کردم.

 

دانستم که دانستم معنایش چه بود و نه حتی مینه می

 اند.چطور ظاهر شده

 

 من که احضارشان نکرده بودم، حاال هر چه که بودند.

 

 با این حال محو نشدند.

 

ده به خیره شدن ادامه دادم و وقتی به آن خیره ش

ام که کنار گوی قرار داشت، تکان بودم، کیف دستی

که پیش والنتین بروم، کیفم را اینجا خورد. قبل از این

 گذاشته بودم.
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 این یعنی من هم از جا پریدم و به کیف خیره شدم.

 

ای کیفم دوباره تکانی خورد و من صدای لرزش خفه

 شنیدم و فهمیدم از تلفن همراهم بود.

 

افتاد و همه ه دقیقاً داشت چه اتفاقی میوقتی فهمیدم ک

ها فقط به خاطر پیامی بود که به تلفنم رسیده بود، این

 نفسم را به بیرون دمیدم و کیف را برداشتم.

 

 تلفنم را از کیف بیرون آوردم و روشنش کردم.

 

 ولی هیچ پیامی در کار نبود.

 

نگاهم به سمت گوی کریستالم برگشت و لرزشی از 

 ن فقراتم را در نوردید.آگاهی ستو
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 گفت.گوی کریستالم داشت یک چیزی به من می

 

 شب#روح_نیمه

 726#پارت_

 

 گفت.جادویم داشت چیزی به من می

 

 دانستم، جادویم، جادوی خود من بود.و تا جایی که می

 

 جادوی خوبی بود.

 

دانستم هرچیزی که جادویم داشت بنابراین از ته دل می

 کرد، چیز خوبی بود.نمایی میمن را به سمتش راه

 

دکمة تلفنم را فشار دادم، صفحة کلیدش را آوردم و 

 اعدادی که توی گوی کریستالی بود را وارد کردم.
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ام نشستم، تلفن را روی گوشم صاف روی صندلی

 هایش گوش کردم.گذاشتم و به بوق

 

با لود تماس »خیلی زود صدای مردی شنیده شد. 

 «گرفتین.

 

 لود؟

 

 کی بود؟ لود

 

 «الو؟ سالم؟»صدا گفت: 

 

 لود.

 

 وای نه.
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 لود!

 

 همان... لودلوم.

 

 آن عددها شمارة پدر نوک بودند.

 

 یا خدا!

 

 «پرسم، کسی پشت خطه؟یه بار دیگه می»پرسید: 

 

سالم. »دانستم، ولی پرسیدم: که جواب را میبا این

 «آقای هاثورن؟

 

ولی  خب عزیزم، قصد توهین به شغلت رو ندارم،»

های تلفنی نیستم، پس یه لطفی اصالً طرفدار بازاریابی
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هات پاک م رو از فهرست تماسکنی و شمارهبهم می

 «کنی؟

 

ولی هرچه فکر کردم نفهمیدم « آقای هاثورن.»گفتم: 

 که بعد باید چه بگویم.

 

 «کنی؟این کار رو برام می»پرسید: 

 

 «فرانکا هستم.»گفتم: 

 

 که قطع کرده.چیزی نگفت و فکر کردم 

 

 «آقای هاثورن؟»

 

 «فرانکا؟»
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دید، تکان سریعی به سرم دادم و به که من را نمیبااین

بله »شکلی کامالً احمقانه خودم را معرفی کردم: 

فرانکا. فرانکا درکار. اوم فرانی. من... چیزه نوکم. 

 «چیز نوک... خب با نوکم.

 

 خدایان!

 

« رفی کردی.چه جالب مع»ای گفت: با لحن پر خنده

حال پسرم »بعد ناگهان صدایش جدی شد و پرسید: 

 «خوبه؟

 

 شب#روح_نیمه

 727#پارت_

 

بله، بله، حالش خوبه. کامالً خوبه. یعنی بله. خوب »

هست. از بیشتر جهات خیلی خوبه. قصد دارم بگم 
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خواستم بگم که اون کامالً خوبه که... راستش، می

 «ولی...

 

 لعنتی!

 

ی که فهمیده بودم چه کسی پشت خط اچرا همان لحظه

 است قطع نکرده بودم؟

 

ای نداشت. قطع نکرده بودم، خب این فکر حاال فایده

 دادم.بنابراین االن باید ادامه می

 

 «از جهتی هم... خوب نیست.»

 

زدم و دانست دقیقاً از چه حرف میانگار که می

لعنتی. اوه، ببخشید عسلم. »منظورم چه بود، گفت: 

 «خواستم فحش بدم.نمی
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 «بهم برنخورد.»گفتم: 

 

دونم که پسرم آره، می»باز هم با صدای آرامی گفت: 

 «گه.خوب بد و بیراه می

 

 کامالً در این مورد حق داشت.

 

وقت هم ناگهان حس کردم پاهایم یخ کردند، البته هیچ

 کامالً گرم نبودند.

 

 لعنت به گوی کریستالم.

 

م، باید بیشتر به عاقالنه باید عذرخواهی کن»گفتم: 

هرچند اصالً « کردم.بودن تماس گرفتن با شما فکر می

 دانسته با او تماس نگرفته بودم.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

که بهم زنگ زدی کنم که احتماالً ایننه، دارم فکر می»

 «خیلی هم عاقالنه بوده.

 

 دانستم باید چه بگویم، برای همین چیزی نگفتم.نمی

 

روزها اصالً خلق و خوی بزار حدس بزنم، این »گفت: 

 «خوبی نداره.

 

خوام بگم اینه که خب، فکر کنم من... چیزی که می»

حدستون درسته ولی باور دارم این خودم هستم که 

 «اون رو به چنین حال و روزی نشوندم.

 

 «فرانی، عسلم، صددرصد کار تو نیست.»

 

دانستم چه باید بگویم، برای همین ساکت باز هم نمی

 ماندم.
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 شبروح_نیمه#

 728#پارت_

 

طوری هر سال موقع سالگرد این»آقای هاثورن گفت: 

 «شه.می

 

 سالگرد؟

 

 «سالگرد چی؟»پرسیدم: 

 

 «فوت جودی.»

 

که خودم را که نشسته بودم هم برای اینحتی بااین

 دارم، مجبور شدم دستم را روی میز بگذارم.نگه

 

 .اش. تنها مادری که شناخته بودجودی. نامادری
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 گر باشد.مادری که مجبور شده بود مرگش را نظاره

 

ما یه مشکلی داریم. وقتی اون اتفاق افتاد، »ادامه داد: 

پسرها کوچیک بودن و من مجبور شدم تصمیم بگیرم. 

نوک با تصمیمم موافق نبود، برای همین با هم 

مون شد. گفت که چه حسی در این باره داره و بحث

واضح منظورش رو گفت.  حتی همون موقع هم خیلی

خواست دفنش کنیم ولی من چون جودی دلش نمی

خواستم یه جایی داشته باشم تا بتونم برم پیشش. می

جایی که پسرها بتونن برن پیشش. برای همین دفنش 

کنم و کردم و هر سال روز فوتش پسرها رو جمع می

ریم پیشش. چندتا صندلی تاشو هم با با هم می

نشینیم بریم. کنارش میبراش گل می بریم.خودمون می

ش صحبت نوشیم. دربارهو چندتا بطری بوربون می

 «مونیم.کنیم و مدتی کنارش میمی
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فکر کردم این کارشان به یک اندازه هم خیلی 

 داشتنی و هم خیلی وحشتناک بود.دوست

 

 پدر نوک به صحبتش ادامه داد.

 

مل نوک خوشش نیومد که برخالف خواستة جودی ع»

کردم و نسوزوندمش. اصالً هم خوشش نمیاد که برای 

دونم. شاید باید دست از این دیدنش بریم. این رو می

م تونم خانوادهکار بردارم. ولی این تنها زمانیه که می

رو دور هم جمع کنم. ممکنه این کارم خودخواهی 

باشه ولی برام مهم نیست اون چند سالشه. من هنوز 

تنها مادری بود که اون داشت.  باباشم و جودی هم

کنم که باید این کار رو به خاطر برای همین حس می

من انجام بده. به خاطر من و جودی. باید این کار رو 

 «برای ما دوتا انجام بده.

 

 شب#روح_نیمه

 729#پارت_
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ای طول کشید تا بتوانم چیزی بگویم. ولی چند لحظه

خودم نبود.  دادم، انگار صدایم مالوقتی جواب می

 «کنین آقای هاثورن.تونم بگم اشتباه مینمی»

 

 «لود، فرانی. لطفاً لود صدام کن.»

 

 «لود.»زمزمه کردم: 

 

تونه بیاد، مجبورش کردم قول دونم که امسال نمیمی»

جا به یادش یه کاری بکنه. یه کاری کنه بده که همون

تونه، همیشه که نشون بده جودی به تنها شکلی که می

سروصدا و کنار ما بوده. بهش گفتم که یه جای بی

قشنگ پیدا کنه و اجازه بده جودی کمی پیشش باشه. 

کنه. شاید هم من پیرمرد رو گفت که این کار رو می

کرد ولی بهت بگم که اون اصالً از این کار مسخره می

خوشش نمیاد. اما هنوز هم امیدوارم که این کار رو 

و عاشق پسر و همسرم بکنه. و چون من لجبازم 
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هستم، چه اولی که از دست دادم، چه این آخری که 

مون رو طوری شکست که خیلی سخت کمر همه

خوام سال دیگه تونستیم از دردش بهبود پیدا کنیم، می

خوام که تو رو هم بیاره تا با جا باشه و ازش میاین

 «جودی آشنا بشی.

 

 خوام با جودی آشنا بشی.می

 

 این حد احساس افتخار نکرده بودم.وقت تا هیچ

 

کن که اون کنم... آقا، فکر میفکر می»محتاطانه گفتم: 

 «شناسه.خیلی خوب من رو می

 

 امیدوار بودم.

 

شناخت را دوست بیشتر امیدوار بودم زنی که می

 داشته باشد.
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کشید به کنی. تا وقتی که نفس میبه نظرم اشتباه نمی»

کرد و حتی مراقبت می بهترین شکل ممکن از نوک

کرد. حاال وقتی دیگه نفس نکشید هم همین کار رو می

که نوک عاشقت شده مطمئنم که از تو هم مراقبت 

 «کنه.می

 

 شب#روح_نیمه
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که بعد از مرگ مادری که نوک را چیزی نگفتم. از این

به دنیا آورده بود، کسی دیگر هم بود که از او مراقبت 

کشید، فتنش او غم از دست دادنش را میکند و با ر

 غرق خوشحالی بودم.

 

 «هنوز پشت خطی فرانی؟»
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فقط... یه لحظه زمان نیاز »با لحن خشکی گفتم: 

 «دارم.

 

دقیقاً »آن لحظه را به من بخشید ولی با مالیمت گفت: 

 «همونی.

 

 «بخشید؟می»

 

شنیدم که قبل از جواب دادن گلویش را صاف کرد. 

گه و حاال یقاً همونی هستی که نوک میهمونی. دق»

شنوم همین رو از صدات متوجه شدم. چیزی که می

دونی ولی کنه، فرانی. فکر کنم این رو میخوشحالم می

دونی. همین هم باعث ش رو نمیکنم اندازهفکر نمی

 «شه که بیشتر از پیش منتظر دیدنت باشم.می

 

اک گفت و من هم وحشتندانستم داشت چه میمی

خوشحال بودم که او احساسم نسبت به پسرش را درک 

 کرد.می
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ولی حتی اگر چیزهای بیشتری از اتفاق درحال وقوع 

 توانستم کمال آن لحظه را درست درک کنم.داشتم، نمی

 

که بتوانم چیزی در این مورد بگویم، پیش از این

مشخصه که این ماجرا نگرانت »لودلوم هاثورن گفت: 

که نگران پسرم هستی. و متشکرم که  کرده، ممنونم

این موضوع رو با بابای پیرش در میون گذاشتی تا در 

این مورد باهاش صحبت کنه. ولی از االن به بعدش 

 دیگه با من.

 

 وای نه.

 

که پدر یعنی چه و اصالً به این« با من»دانستم می

نوک کاری در این مورد انجام بدهد، حس خوبی 

 نداشتم.
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 «اوم... لود...»

 

کنیم و این مشکل رو حل می»به من اطمینان داد: 

ای هم دلگرم که ذره« شیم. نگران نباش.راه میروبه

دونی که خانوادة ما به شدت عاشق شک میبی»نشدم. 

هم هستن. اما به این معنی نیست که چهار مرد، اون 

یلی هم شه. خمون نمیخر با هم بحثهم همه کله

تونم درک کنم اولین باری که این رو می شه. میمی

ست. ولی این رو هم کنندهبینی چقدر برات نگران

گذریم. بارها و بینی که ما از این شرایط هم میمی

ترین راه ممکن یاد گرفتیم که به صلحی بارها از سخت

گم که به دست میاریم پایبند باشیم. محض اطالعت می

گذره و اون خود همیشگیش ولی میکه سالگرد ج

م برای دفعه بعد اینه که فقط صبر کن. شه. توصیهمی

 «شه.در کمترین زمان ممکن خوب می
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 «تونم بگم که، لود...می»

 

 انگار که اصالً حرفم را نشنیده باشد، قطعش کرد.

 

حاال باید برم. زمان بدیه. سو من رو به زور برای »

ابه و گلستانش آورده. دو نهار خوردن با رفقای گرم

شون بار در سال باید به این نهار بیام و اگه سر کیسه

رو برای تحقیقات در مورد سرطان شل نکنن، دیگه 

نظر از موضوع روزگارم سیاهه. ولی بگم که صرف

بحثمون، از صحبت کردن باهات خیلی خوشحال شدم. 

خندونمت. من یه دفعه بعد که صحبت کنیم حسابی می

ن هستم. یه کمدین خوب. اگه نوک، اورلی یا دش کمدی

هاشون هام آبکی هستن هم به حرفگفتن که جوک

 «گوش نده. من خیلی هم بامزه هستم.

 

 شب#روح_نیمه
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ولی خیلی « مطمئنم که هستین.»سریع جواب دادم: 

 سریع جواب نداده بود و او دوباره میان حرفم پرید.

 

خواستم بگم که عسلم. می حاال مراقب خودت باش»

مراقب پسرم هم باش ولی انگار خودت این کار رو 

 «دی.خیلی خوب انجام می

 

 بدجور در اشتباه بود.

 

 کرد.ولی از جهاتی هم اشتباه نمی

 

و شاید سو و من سوار هواپیما شدیم و اومدیم تا »

بتونیم شخصاً بغلت کنیم و سو هم بتونه برای 

ت خره، اندازهسمس برات میهایی که واسه کریلباس

ت نبودن بدشون به ها به سلیقهرو بگیره. اگه لباس

شانسی که خیریه ولی چیزی به سو نگو. تنها خوش
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برای زندگی کردن توی اون طرف کشور دارین اینه که 

خره رو نپوشین و اون هم هایی که میتونین لباسمی

 پوشینشون. سه سال پیش بهشه که نمیمتوجه نمی

کدوم هم پسرها پولیور کریسمس هدیه داد که هیچ

نپوشیدنشون. حتی یه کلمه هم به حرفم گوش نکرد که 

دار بودن. پلیور نوک یه اون پلیورها زشت و خنده

ش داشت گوزن شمالی با یه زنگولة آویزون از پوزه

که برای کریسمس روش دوخته شده بود. آخه کدوم 

پوشه که د پلیوری میکنه که یه مرآدم عاقلی فکر می

روش یه گوزن شمالی با زنگولة پوزه داره؟ زیادی 

عاشقش هستم، زن خیلی خوبی هم هست ولی به این 

وار هاش یه خرده زیادی دیوانهمعنی نیست که ایده

 «نیستن.

 

 زد.دانستم داشت از چه حرف میاصالً و ابداً نمی

 

د. زقصد پرسیدن هم نداشتم. اضطرابم داشت باال می

گذاشتم که این مشکل را با نوک حل کند و باید نباید می

 کردم.همین االن هم این کار را می
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 شب#روح_نیمه
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ام اصالً فرصت نکردم کاری کنم. در کمال بدشانسی

چون شنیدم که رو به کسی غیر از من فریاد زد: 

حاضرم عزیزدلم. دارم پشت تلفن با فرانِی نوک »

 «م.کنصحبت می

 

 خدایان.

 

دختر آره فرانی! دوست»به فریاد زدن ادامه داد: 

 «نوک!

 

 خدایان!
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آره، دارم »باز هم به کسی غیر از من گفت: 

کنم. اگه تو بخوای باهاش تلفنی صحبت خداحافظی می

 «زنی.کنی، یه سال تمام حرف می

 

بعد شدم که آن صدا به « نخیرم.»شنیدم که زنی گفت: 

 «الم! از آشناییت خوشوقتم.خب، س»من گفت: 

 

 اوه...

 

 یا خدا.

 

 «من، اوم... خب، درسته... سالم سو.»به زور گفتم: 

 

ای که تماس العادهچه سوپرایز خارق»زن گفت: 

 «گرفتی.

 

 «بله، خب، اوم...»
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تونم بگم چقدر خوشحال شدم که نوک باالخره یه نمی»

نفر رو برای خودش پیدا کرد. ولی بیشتر وقتی 

شحال شدیم که گفت چقدر عاشقت شده. لود بهم خو

کنه، گفته که نوک چطوری در موردت صحبت می

دیگه باید حواسمون باشه وقتی مثل مسیح روی آب 

 «ری، غش نکنیم.راه می

 

این حرفش متحیرم کرد و به همان اندازه هم  

توانستم توی این دنیا چنین ام کرد. چون نمیزدههیجان

شد، چون نوک گفته بود در این دنیا چیزی هم ممکن با

 است.جادو مخفی شده

 

البته هر چقدر هم که دوست داشتم روی آب راه بروم 

 ولی چنین قدرتی نداشتم.

 

شه داشتنیه. ولی میخیلی دوست»تالش کردم بپرسم: 

 «گوشی رو بدین به...؟
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 «برای دیدنت صبر و قرار نداریم.»

 

ولی فرصت نکردم « طور.من هم همین»با عجله گفتم: 

 حرف بیشتری بزنم.

 

 شب#روح_نیمه
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ست. ولی االن باید باهات خداحافظی معرکه»گفت: 

خواست کنه. آخه نمیکنم، چون لود داره بد نگاهم می

به این نهار بیاد و من مجبورش کردم. برای همین 

بهتره که اندازة یه سال باهات حرف نزنم و تا 

د تحمل کنه، همراهی کنم. بعداً بیشتر ای که بایشکنجه

ت توی تلفن کنیم. االن دیگه شمارهبا هم صحبت می

 «زنم.همراه لود هست. بهت زنگ می
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 محض رضای خدایان.

 

 چه کار کرده بودم؟

 

 «منتظر اون روز هستم.»تا حدودی به دروغ گفتم: 

 

که بهت بگم چه صدای قشنگی عالیه. و بدون این»

احافظی کنم. خیلی منتظر دیدن عکست داری باهات خد

هستم. نوک به پدرش گفته که تو ناجور خوشگلی. 

که نگرانم کنه از کلمة هرچند اون خیلی بیشتر از این

کنه. اگه به اندازة صدات قشنگ ناجور استفاده می

باشی، حتماً خیلی زیبایی. به نوک بگو چندتا از 

 «تر.هات رو برامون بفرسته. هرچی زودتر بهعکس

 

شنیدم که نفس عمیقی کشید ولی حتی این کار را هم 

خیلی سریعتر از آن که بتوانم چیزی بگویم انجام داد و 

 بعد ادامه داد:
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گم که از آشناییت خب، باید برم. باز هم میخیلی»

 «خوشحال شدم. مراقب خودت باش فرانی.

 

 «طور.تو هم همین»با صدایی سردرگم به زور گفتم: 

 

بدش به من، نه، »که کسی از پشت خط گفت: شنیدم 

بعد صدای لود « خوام خداحافظی کنم.بدش من هم می

مراقب خودت باش فرانی. و »را از آن سوی خط آمد. 

خودت رو اصالً نگران نکن، من بهش رسیدگی 

 «کنم. خداحافظ عسلم.می

 

 شب#روح_نیمه
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گفت که خودش به چیزی رسیدگی وقتی نوک می

 کردم.کند، حرفش را باور میمی
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قصد نداشتم به پدرش توهین کنم، ولی خیلی هم 

 ترسیدم.می

 

 «خداحافظ لود.»درمانده گفتم: 

 

 قطع کرد.

 

کم ها کمبه گوی کریستالم خیره شدم و دیدم که شماره

محو شدند و دیگر چیزی نماند ولی مه آبی رنگ با 

 زد.نخوت در آن موج می

 

 «شاید اصالً نباید تحسینت کنم.» به تندی گفتم:

 

مه پر نخوت محو شد و تصویری از کریستن و 

بریکیتا به من نشان داد که خواب بودند و فرانتز هم 
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ها با آرامش خوابیده توی تخت کوچکی کنار تخت آن

 بود.

 

 گوی لعنتی.

 

کنم، فقط از دستت خب، خیلی هم تحسینت میخیلی»

 «عصبانی هستم.

 

 ام محو شد.دهتصویر خانوا

 

 نفس عمیقی کشیدم و فهمیدم که دقیقاً باید چه کار کنم.

 

که اعصابم بیشتر به هم بریزد و بدون پیش از این

 معطلی انجامش دادم.

 

 به نوک زنگ زدم.
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زدم و او جوابم برای اولین بار بود که به او زنگ می

 داد.را نمی

 

 به همین خاطر برایش پیام صوتی گذاشتم.

 

ین کارش تعجب کرده و ناراحت بودم. برای همین از ا

که تونستی باهام شه به محض اینمی»فقط گفتم: 

 «تماس بگیری عزیزم؟

 

ترسیدم که او به عنوان بخش دیگری از ولی می

 هشدارش با من تماس نگیرد.

 

که همان لحظه داشت با پدرش یا از آن بدتر این

 کرد.صحبت می
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طر جادویم افتاده باشد، نه به حتی اگر این اتفاق به خا

ارادة خودم، باز هم کاری کرده بودم که باید به 

 دادم.خاطرش به او هشدار می

 

 شب#روح_نیمه

 736#پارت_

 

بنابراین مرد مورد نظر مشتری را پیدا کردم و مدت او 

 را زیر نظر گرفتم. بعد دوباره با نوک تماس گرفتم.

 

 باز هم جواب نداد.

 

نزده بودم. ولی وقتی داشتم به این فکر به او پیامک 

کردم که پیامک بزنم یا نه، تمام تالشم را کردم تا می

 وحشتم را کنترل کنم.
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تصمیم گرفتم که برای اتفاقی که افتاده بود، باید هر 

دادم. بنابراین آمد، انجام میکاری که از دستم برمی

 پیامکی برایش فرستادم.

 

که باید در موردش بهت عزیزم، با کسی صحبت کردم 

 بگم. لطفاً باهام تماس بگیر.

 

 جواب ماند.این هم بی

 

چند ساعت بعد هم وقتی که نوک باید بعد از کارش 

 آمد دنبالم هم نیامد.طبق معمول در خانة والنتین می

 

 کردم.که یعنی باید به هشدارش توجه می

 

کرد و نباید هشداری که عشقم به او به من دیکته می

 گرفتم.نادیده می آن
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داشتم و بیرون کلید ماشین والنتین را برمیوقتی دسته

دانستم که باید گشتم، میاز خانه دنبال ماشینش می

 بالفاصله به دیدن نوک بروم.

 

 رو شوم.و با عواقب کارم روبه

*** 

 

ماشین نوک بیرون از خانه و کنار جدول پارک بود. 

کنم تا بتوانم  همین باعث شد هفت بار تمام تالش

ماشین والنتین را در جای خالی بین دو خانه و توی 

 خیابان پارک کنم. بله هفت بار!

 

درنهایت نتیجة هفت بار تالشم هم خیلی عالی از آب در 

نیامد. وقتی به این نتیجه رسیدم که همین هم عالی 

رو رفته بود. گذاشتم بود، چرخ عقب روی پیاده

بودم که توانسته بودم سالم طور بماند. خوشحال همان

تا همین حد پارکش کنم و وقتی پیاده شدم و به سمت 
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خانة نوک به راه افتادم، تمام تالشم را کردم تا وحشتم 

 را نادیده بگیرم.

 

 شب#روح_نیمه

 737#پارت_

 

 در به رویم بسته بود، ولی در نزدم.

 

 حتی به خودم زحمت ندادم که با کلید بازش کنم.

 

 فلش را باز کردم.با جادو ق

 

 بعد هم رفتم داخل.
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بالفاصله نوک را دیدم که پهلویش را به پیشخوان 

آشپزخانه تکیه داده بود و یک بطری ویسکی هم روی 

 پیشخوان بود. لیوانی هم توی دستش بود.

 

 عجیب بود ولی انگار منتظرم بود.

 

 نفس عمیقی کشیدم و نگذاشتم بیشتر منتظرم بماند.

 

 کاناپه انداختم و به او نزدیک شدم. کیفم را روی

 

وقتی به محدودة آشپزخانه نزدیک شدم، ایستادم چون 

 گفت:

 

 «چطور اومدی اینجا؟»

 

 «با ماشین والنتین اومدم.»محتاطانه گفتم: 
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بالفاصله متوجه شدم که این حرفم خیلی هم محتاطانه 

 نبود.

 

 «خودت رانندگی کردی؟»پرسید: 

 

 «من.بله عشق »جواب دادم: 

 

توانستم طبیعی در نظر بگیرمش، با رفتاری که نمی

کردم که خودت رو به اینجا منتقل فکر می» گفت:

 «کردی.

 

دونی هنوز طور که میهمون»به او یادآوری کردم: 

 «این کار رو یاد نگرفتم.

 

اینکه خودت تنهایی رانندگی کنی رو یاد »گفت: 

 «نگرفته بودی، ولی انجامش دادی.
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 «.من..»

 

االن سالم و سالمت اینجایی. ولی به خدا قسم فرانکا، »

 «افته.اگه دوباره این کار رو بکنی بد اتفاقی می

 

بالفاصله متوجه شدم هر چیز بدی که منظورش بود، 

 خواست اتفاق بیفتد.اصالً دلم نمی

 

اجازه دادم این بحث تمام شود و دوباره سعی کردم با 

 او صحبت کنم.

 

 «..نوک، باید.»

 

اش را از پیشخوان آشپزخانه برداشت ولی جلوتر تکیه

به عنوان زنی که خیلی »نیامد و حرفم را قطع کرد. 
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دونه هرکسی رو چطوری بازی بده، انگار خوب می

 «خوب بلد نیستی من رو بازی بدی.

 

 شب#روح_نیمه

 738#پارت_

 

جویانه اش را تحمل کردم و با لحنی آشتیاین ضربه

باید بدونی که اصالً دوست ندارم باهات » جواب دادم:

 «بازی کنم، نوک.

 

نداری؟ پس به بابام زنگ زدی که فقط سالم کرده »

 «باشی؟

 

 «خواستم...نمی»شروع کردم به توضیح دادن: 

 

 خواست.ولی نوک توضیح دیگری می
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دل؟ وقتی خواب بودم دزدکی از چی کار کردی جون»

 «ز تلفنم برداشتی؟ش رو اتخت بیرون رفتی و شماره

 

 «البته که نه.»با صدای آرامی گفتم: 

 

 «جادو.»گفت: 

 

 تأیید نکردم.

 

 درعوض دوباره سعی کردم توضیح بدهم.

 

 «قصدم این نبود که...»

 

درسته. بزار رک و راست بگم، اصالً برام مهم نیست »

خواستی رو به دست چه قصدی داشتی. چیزی که می

بام تماس گرفتی. با مردی نیاوردی، برای همین با با

شناسیش. مردی که هنوز ندیدیش. مردی که اصالً نمی
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کردم زمان خوبیه، نباید که تا وقتی من فکر نمی

کردی. اصالً کار خوبی نیست و فکر باهاش صحبت می

کن کنم که قبالً هم این رو بهت گفته بودم. فکر میمی

یه. طورتوی دنیای من و دنیای خود این موضوع همین

دونی کنم که خودت خیلی خوب میبرای همین فکر می

 «که کار اشتباهی بوده.

 

 سعی کردم اوضاع را در دست بگیرم.

 

باید در مورد چیزهای زیادی با هم صحبت کنیم، »

 «عزیزم.

 

نخیر نیست، فکر کنم قبالً این موضوع رو روشن »

 «کرده بودم.

 

ه قدمی به سمتش برداشتم و وقتی حالت صورتش ب

پذیرد، درد عمیقی در وضوح نشان داد که من را نمی

 دل احساس کردم.
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 برای همین ایستادم.

 

 شب#روح_نیمه

 739#پارت_

 

والنتین بهم هشدار داده بود که احساساتم رو »گفتم: 

مون افتاده از جادوم دور نگه دارم. اتفاقی هم که بین

بود، بدجوری ذهنم رو درگیر کرده بود. برای همین 

قتی پشت گوی کریستالم نشسته بودم، ذهنم درگیرش و

خورم بود و یهو شمارة پدرت روش ظاهر شد. قسم می

 «که حقیقت داره.

 

 «باش تماس گرفتی.»

 

گیرم، زنگ که بدونم دارم با کی تماس میبدون این»

 «زدم.
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ولی تماس گرفتی. فهمیدی با کی داری صحبت »

 «صحبت کردی. کنی. باید اضافه کنم که با سو هممی

 

بله، ولی نوک، وقتی فهمیدم اون کیه دیگه قطع »

 «کردن خیلی سخت بود.

 

شاید هم نبود، چون خیلی خوب تونستی خودت رو »

معرفی کنی، مشکلت رو بگی و دماغت رو توی چیزی 

 «دونستی.فرو کنی که نباید می

 

 این حرف دردناکش را هم خوردم و دم برنیاوردم.

 

رت رو در این مورد کامالً به من مطمئنم که منظو»

فهمونده بودی، عزیزم. ولی مطمئن نیستم که من هم 

همین کار رو کرده باشم، این وسط چیزهایی هستن که 

 «کنن.نگرانم می
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هات رو خیلی راحت با جایی که این نگرانیاز اون»

پدرم در میون گذاشتی کامالً متوجه شدم که یه 

 «چیزهایی نگرانت کردن.

 

تکان دادم و سعی کردم حرف را به جای دیگری  سر

 بکشانم.

 

دربارة جودی بهم توضیح داد، دربارة سالگردش و »

من فهمیدم که مشکلت چیه، ولی چیزی که نفهمیدم 

اینه که چرا دوست نداشتی با من در این مورد حرف 

 «بزنی.

 

خواستم نه. چیزی که نفهمیدی اینه که من اصالً نمی»

 «اهات صحبت کنم.در این مورد ب

 

 شب#روح_نیمه
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 740#پارت_

 

کنم، نوک. فقط درک درک می»با صدای آرامی گفتم: 

 «خواستی.کنم چرا نمینمی

 

 «خواد که بدونی.دلت نمی»

 

 «خوام.می»

 

 «خوای.نه فرانکا، نمی»

 

قدم دیگری به سمتش برداشتم. ایستادم و پافشاری 

 «چیزت رو بدونم.خوام همهمن می»کردم: 

 

باور کن، »توزانه بود. داد، لحنش کینهوقتی جواب می

 «خوای.نمی
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 «کنم نوک.خواهش می»

 

 «ول کن.»

 

سر تکان دادم، قدم دیگری به سمتش برداشتم و 

 «تونم.نمی»ایستادم. 

 

 «کنی.تونی ولی این کار رو نمیمی»

 

 «درد کشیدنت رو دیدم.»نجوا کردم: 

 

 شدار بود.لحنش واقعاً نی« عه؟»پرسید: 

 

 نوکتورنوی من.
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 لحن نیشدار.

 

توانست به کار ببرد، که چنین لحنی هم میاز این

 حیرت کردم. ولی آن را نادیده گرفتم و اصرار کردم:

 

وقتی من درد داشتم و ناراحت بودم، بهم کمک »

خوام توی گذر کردن از کردی، عشق من. من هم می

 «درد ناراحتی راهنمات باشم.

 

ای کوتاه در سکوت گذشت و بعد او رفم لحظهبا این ح

 ناگهان از خنده منفجر شد.

 

 ای خوشی در خود نداشت.ای که ذرهخنده

 

انگیزی که رحمی این صدا و احساس نفرتبدنم از بی

 در من به وجود آورد، میخکوب شد.
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اش قطع شد، حرفی که دلم را به درد آورده وقتی خنده

که بتونم این کار رو بکنم. کنی فکر نمی»بود، گفتم. 

کنی خودت این کار رو برای من کردی، ولی فکر نمی

 «که اصالً بتونم چنین کاری رو برای تو انجام بدم.

 

وقتی هیچ واکنشی به درد و رنج صدایم نشان نداد و 

احساس جواب داد، فهمیدم که چقدر از من دور شده بی

شی و خوای اون فرانکا بامتوجهم که تو می»است. 

خواد. بخشی از وجود من هم خیلی این رو برای تو می

آد اینه که وقتی بهت ولی چیزی که اصالً خوشم نمی

گم نباید در این مورد کنجکاوی کنی، به حرفم گوش می

 «دی.نمی

 

 شب#روح_نیمه

 741#پارت_

 

تونی مجبورم کنی که روح زرینم رو پس می»گفتم: 

 «شب زندگی کنم؟نیمهخوای بزاری توی ببینم ولی می
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با این حرفم ناگهان لیوانش را از روی پیشخوان 

برداشت، به آن سمت آشپزخانه پرت کرد، به کابینت 

دیوار مقابل کوبید و آن را شکست. ویسکی به همه 

اش گیج شدم و سمت پاشید. از این خشونت ناگهانی

کردم تا ترسیده عقب خشکم زد. باید تمام تالشم را می

 نکشم.

 

سپس طوفان شروع شد و قدرتش باعث شد خودم را 

 جمع کنم.

 

جونش بیرون ها من رو از جسد بیاون»نعره زد: 

 «کشیدن.

 

 حرکت ایستادم.به معنای واقعی کلمه بی
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که اولین نفسم رو بکشم مرده حتی قبل از این»گفت: 

 «بود.

 

 وای خدایان.

 

 خدایان.

 

 زد.داشت درمورد مادرش حرف می

 

 «عزیزم.»زنان گفتم: نفس

 

شب به دنیا اومدم، من توی نیمه»با خشم گفت: 

تونی کنی میکه درست وسط روز بود. فکر میدرحالی

 «این رو از دلم در بیاری؟

 

 «نوک.»کمی نزدیکش شدم و نجوا کردم: 
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که به این زندگی بیام، وقت بغلم نکرد. قبل از اینهیچ»

بخشه. من دکتر مرده بود. مرد تا به من زندگی ب

گن. دونم تحقیقات در این مورد چی مینیستم، نمی

کنن. دونم نوزادها چه چیزهایی رو احساس مینمی

دونم اینه که من یه نوزاد بودم و تنها چیزی که می

بابام عاشق اون بود. لعنتی، فرانکا، بابام بدجور 

دونم چون اون مردی بود که عاشقش بود. این رو می

داشت تا سه بار این درد رو تجربه شجاعتش رو 

 «کنه...
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گم شجاعت داشت چون از لحظة تولدم می»...

دونستم که اون دیگه تحمل از دست دادن رو نداره. می

من هم دقیقاً همون چیزی رو که اون از دست داده بود 

رو حس کردم. از اولین نفسی که کشیدم فقدان مادرم 
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ردم. عشقش رو نسبت به خودم حس کردم و رو حس ک

این تنها چیزی بود که احساس کردم. بعد هم این از 

دست دادن دوباره اتفاق افتاد و بعد دوباره اتفاق افتاد 

این حرف را که « و من لعنتی مجبور بودم تماشا کنم.

 حرکت ماندم.زد، ساکت و بی

 

 «عشق من...»

 

کنی فکر می» هایی به هم فشرده پرسید:با دندان

 «ها رو از دلم در بیاری؟تونی اینمی

 

 «من...»

 

 «هیچ قهرمانی در کار نیست فرانکا.»

 

 دهانم را بستم.
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دونم. این رو یاد گرفتم. مادر خودم این رو می»گفت: 

هایی که جودی تک شبرو کشتم تا به دنیا بیام و تک

بیمار بود، دعا کردم که خدا بزاره اون به بیماریش 

پیروز بشه. التماسش کردم. خیلی سخت جنگید، 

لیاقتش بود که پیروز بشه. ولی موضوع فراتر از 

فهمیدم که زنی مثل اون چرا ها بود، من اصالً نمیاین

باید این همه درد رو تحمل کنه. چرا زنی مثل اون باید 

کردم چه کار کرده بودیم شد. درک نمیاز ما گرفته می

بودیم. چون مطمئن بودم که  که سزاوار چنین چیزی

او کاری نکرده بود که الیق چنین چیزی باشد. ولی 

اون پیروز نشد. و ما مجبور بودیم تماشا کنیم. مجبور 

بودیم تلف شدنش را تماشا کنیم. مجبور بودیم دردش 

کدوم از ما رو ببینیم و هیچ کاری از دست هیچ

 «اومد.برنمی
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 شرحه کرد.گفت و وجودم را با آن شرحه برایم

 

دونی چی قهرمان می»سپس با انزجار به من گفت: 

 «دل؟سازه، جونمی

 

 آرام سر تکان دادم.

 

سازه اینه؛ کسی که باقی مونده چیزی که قهرمان می»

که یه نفر جونش رو بایسته و بقیه مرده باشن. یا این

ن یه قهرمان فدا کنه تا دیگران بتونن زندگی کنن. ای

 «کوفتیه.

 

ای هم هست، های دیگهتعریف»محتاطانه گفتم: 

 «نوک.

 

 «هاش هستن.هایی که گفتم مهماین»
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 توانستم با این حرفش مخالفت کنم.نمی

 

 «مادرم یه قهرمان بود.»گفت: 

 

 کشت.خدایان، داشت من را می

 

 «عشق من.»نجوا کردم: 

 

ا بمونه، یه طوری که جنگید تا پیش مجودی هم اون»

 «قهرمان بود.

 

رویش ایستاده بودم، ولی حس که سالم روبهبا این

 خورده و درحال خونریزی هستم.کردم زخممی

 

سازه فرانکا، کسی کیه که اینه که قهرمان می»پرسید: 

 «دلش بخواد یه قهرمان کوفتی باشه؟
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وقتی به دنیا اومدی نوزاد بودی عزیزدلم. »

 «نجات بدی. تونستی مادرت رونمی

 

کنی این حرفت فکر می»سرش را با انزجار چرخاند. 

 «تر بشه؟شه برام راحتباعث می

 

و موقع جودیت هم هنوز یه پسر »به حرفم ادامه دادم: 

کوچولو بودی. ولی حتی اگه یه مرد بزرگ و رشد 

تونن هایی هستن که مییافته هم بودی، بیماری

ش هم ن. نمونهبزرگترین جنگجوها رو هم زمین بزن

 «جودی توئه.

 

 «کنه؟ترش میکنی این حرفت آسونو فکر می»
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کنم، اینه که تو به خاطر چیزی که بهش فکر می»

موضوعاتی که خارج از کنترلت بودن عذاب وجدان 

 «داری.
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مزخرف نیست؟ چون نتونستم مامانم »با کنایه پرسید: 

نستم جودی رو نجات بدم، رو نجات بدم، چون نتو

پلیس شدم که دنیا رو نجات بدم. لعنتی. واقعاً هم برای 

نجات دادن یه دنیای لعنتی هم کمک کردم. ولی فایده 

نداشت. تونستم یه تفنگ کوفتی رو بلند کنم و به اون 

جادوگر هرزة عوضی شلیک کنم و جون مردم 

بیشماری رو نجات بدم. ولی توی مورد جودی کامالً 

رمانده بودم، مجبور بودم که بشینم و به معنای د

گر باشم. برای نجات هر دوتاشون واقعی کلمه نظاره

 «اومد.عمالً هیچ کاری از دستم برنمی
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هایش نگاه کردم، درست اندوه مستقیم توی چشم

 درون قلبش را دیدم و سرانجام درک کردم.

 

 و چیزی که درک کرده بودم هم من را حیران کرد.

 

شبت رو نگه داشتی و اجازه رای همین روح نیمهب»

 «ندادی بره.

 

شب منه که من رو نگه داشته فرانکا این روح نیمه»

 «و هیچ راه فراری هم ازش ندارم.

 

 «خوبه.»زمزمه کردم: 

 

اش را عقب کشید و یک بار هم آرام از تعجب چانه

 پلک زد.
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شب زیباست و در وجود تو از نیمه»به او گفتم: 

 «یشه هم زیباتره.هم

 

 دیدم که میخکوب شد.

 

اوه، ولی خدایان خیلی دوستم دارن. »با مالیمت گفتم: 

چون مردی رو بهم دادن که اجازه داده روحش رو 

تاریکی شب نگه داره. چون اون مردیه که عمیقاً 

که عزیزانش رو دیگران رو دوست داره. به خاطر این

خواد نمی از دست داده توی تاریکی مونده و دلش

 «کشان خودش رو به روشنایی برسونه.کشان
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دیگر حرفی نزدم و نوک هم چیزی نگفت. فقط به من 

خیره شد و من هم سیبک گلویش را دیدم که با قورت 

 دادن آب دهانم باال و پایین رفت.

 

 بعد سرش را پایین انداخت.

 

 سریع جلو رفتم.

 

بدنم را به او چسباندم، هر دو نزدیک شدم و جلوی 

هایش گذاشتم و نگاهش کردم. دستم را روی گونه

اندوه توی صورتش را به جان خریدم. حاال درک 

 اش چه بود.های بستهکردم که پشت چشممی

 

 و از افتخاری که به من داده بود، لذت بردم.

 

 طور ایستاد، نه لمسم کرد و نه چیزی گفت.همان
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و زیبایی وجودش را در دستانم نگه من هم ایستادم 

 داشتم، در سکوت هم این کار را کردم.

 

 به اندازة ابدیت طول کشید.

 

 «از این سالگرد کوفتی متنفرم.»سپس گفت: 

 

 سرانجام.

 

کردم، نبود که در این که دقیق نگاه نمیبه خاطر این

اش را نفهمیده بودم. بلکه چند هفتة اخیر علت ناراحتی

تر نگاه ن بود که حاال علتی برای دقیقبه خاطر ای

 کردن داشتم.

 

دیدم چون این اندوه راهش را به االن دردش را می

 زور تا سطح باز کرده بود.
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 «دلت براش تنگ شده.»کنان گفتم: در جواب زمزمه

 

 هایش را باز کرد.چشم

 

دیدم که اشک در چشمانش جوشید و به خاطر دیدن 

 م.این هم احساس افتخار کرد

 

دلم، هر روز کوفتی دلم براش تنگ آره عزیز»

 «شه.می

 

به »اش کشیدم. انگشت شستم را روی استخوان گونه

 «همین خاطر عاشقتم.

 

اش کشید و هایش را بست، نفس عمیقی از بینیچشم

هایش را باز کرد، پشیمانی در وقتی دوباره چشم

 زد.چشمانش موج می
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خودم را انجام داد، یکی از دستانش را بلند کرد حرکت 

 «یه عوضی آشغال شده بودم.»ام گذاشت. و روی چانه

 

تک خوشحالم که تک»سر تکان دادم ولی گفتم: 

 «های وجودت رو بشناسم.بخش

 

هایش باال سرش را در جواب تکان داد و گوشة لب

ها رو هم دونستم. اون خوبیفرانی من. باید می»رفت. 

 «ها کنار میاد.کنه ولی همیشه بهتر با بدیبول میق

 

 «دقیقاً.»

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

ام برداشت، محکم وقتی که دستش را از روی چانه

بغلم کرد و صورتش را توی گردنم پنهان کرد، ناگهان 

 هایش پیچیده شدند.دستانم به اجبار به دور شانه

 

عاشقت هستم »جا در یک سمت گردنم گفت: همان

 «عزیزم.

 

 «عاشقتم.من هم »

 

صورتش را بیشتر به گردنم فشرد و وقتی به حرفش 

اون »تر به گوش رسید. داد، صدایش گرفتهادامه می

 «شد.هم عاشقت می

 

 خود شدم.هایم را بستم و از خودبیچشم

 

 ولی چیزی نگفتم.
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 فقط عشقم را در آغوشم نگه داشتم.

 

 ور شدم.شب غوطهو در زیبایی نیمه

  

 

 

 

 

 

 

 و پنجم فصل بیست

 وقت دور نبودهیچ

 

 فرانکا

 

 نوک مکانش را انتخاب کرده بود.
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 زمانش را هم انتخاب کرده بود.

 

 جا گذاشتیم.زیر نور ماه قدم به آن

 

وقتی به جایی که دوست داشت رسیدیم، زیر سایة 

های سنگین هایی ایستادیم که با خوشحالی خزهدرخت

غوشش به ریختند. من را در آهایشان را میشاخه

هایم را بوسید. پس سمت خود برگرداند، خم شد و لب

اش چسباند، سر خودش را ام را به سینهکه گونهاز این

 روی سرم گذاشت.

 

یک دستم به دور کمرش پیچیده شده بود و دست 

 دیگرم روی بازویش بود.

 

 این کار را به دو دلیل کرده بودم.
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 نم.خواست لمسش ککه قطعاً دلم میاول این
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و دلیل دیگرم هم این بود که بفهمم چه وقتی زمانش 

 بود.

 

کنان ها در ساعتم تیک و تاکهنگامی که ثانیه

 طور در آغوش همدیگر باقی ماندیم.گذشتند، همانمی

 

کردم که دست دومم به من داشتم به نور ماه نگاه می

 اطالع داد که زمانش رسیده بود.

 

همان موقع بود که قدمی از نوک فاصله گرفتم و  فقط

 از آغوشش بیرون رفتم.
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طور که او را با دست دیگرم نگه داشته بودم، با همان

 دست دیگرم قوسی بزرگ کشیدم.

 

ای کبوتر به پرواز درآمدند و و از انگشتانم دسته

شان در زیر نور ماه برق های درخشان و زیبایبال

های دلپذیری به ان هم جرقهزدند. از نوک پرهایش

 شد.ریخت و خاموش میزمین می

 

مستقیم به سمت هالل ماه پرواز کردند و در نورش 

 ناپدید شدند.

 

 شب بود.نیمه

 

 ام در روز.زمان مورد عالقه

 

 سالگرد فوت جودی هم بود.
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زمانی که به پرواز در آوردن کبوترها تنها کاری بود 

 که از دستم برمی آمد.

 

م به سمت نوک برگشت. دیدمش که به محل نگاه

 ها در آسمان خیره شده بود.ناپدید شدن کبوتر

 

 ای با جودی وقت بگذراند.به او زمان دادم تا لحظه

 

 «وقتشه بریم خونه، عشق من.»سپس زمزمه کردم: 

 

 نگاهش را پایین آورد و به من خیره شد.

 

 رود.دیدم که درد و اندوهش هرگز از بین نمی

 

 رفت.ید هم از بین نمیبا
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 ولی آرامش را هم در نگاهش دیدم.

 

 «آره عزیزدلم. وقتشه بریم خونه.»

 

دست همدیگر را گرفتیم و به سمت ماشینش رفتیم. 

 جادو و مهتاب را هم پشت سر گذاشتیم.

 

حال جودی با ما ماند، چون مطمئن نبودم چه بااین

از  روزی بود، یا ساعت چند بود، با وجود عشقی که

 وقت از او دور نبود.کرد، هیچنوک دریافت می
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 مؤخره
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 تواند باشدعشق به هر شکلی می

 

 فرانکا

 

گم کار خوبی از آب در من که می»والنتین گفت: 

 «اومد.

 

روی روی روبهمن، والنتین و الوینیا روی پیاده

زنی که رستورانی ایستاده بودیم. جایی که مرد هدف و 

انداز کرده بود تا او را هم عاشق عاشقش بود و پس

خودش کند، در آن بودند. پشت میزی کنار پنجره 

 خوردند.نشسته بودند و داشتند همبرگر می

 

 اولین قرارشان بود.

 

 عصبانی بود.
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مطمئناً جادوی من کارهای خیلی بهتری نسبت به 

 .توانست انجام بدهدهمبرگر برای اولین قرار می

 

 «خردکنه.به نظرم خیلی اعصاب»پچ کرد: الوینیا پچ

 

 به نظر من هم.

 

 آخر همبرگر؟

 

 والنتین و من نگاهش کردیم.

 

با وجود »نگاهش را از زوج برداشت و به ما دوخت. 

تونی با جادوت به وجود هایی که میتمام زیبایی

بیاری، فقط ازش برای مداخله کردن توی زندگی 

 «کنی؟یدیگران استفاده م
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خواستن رو بهشون چیزی که می»والنتین جواب داد: 

 «بخشیدیم.

 

الوینیا به رستوران آن سمت خیابان اشاره کرد و 

 «خواست؟اون مرد چی؟ اون هم دختره رو می»گفت: 

 

 «خواد.االن دیگه می»بسته غیب گفتم: چشم

 

 الوینیا چشمانش را به سمت آسمان چرخاند.

 

در این مورد را شروع کرده  که تازه صحبتبااین

مان به پایان رسیده بودیم، والنتین روشن کرد که بحث

 است.

 

ساعت دیگه توی رستوران آرناد میز رزرو کردیم. نیم

جا ما رو ببینن. باید نوک، دکس و سرسی قراره اون

 «راه بیفتیم.
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الوینیا آهی کشید و همه راه افتادیم به سمت جایی که 

را پاک کرده بود. وقتی راه افتادیم هم والنتین ماشینش 

های نقلیه عادت تونم به این وسیلهنمی»زیرلب گفت: 

 «کنم.

 

 شب#روح_نیمه

 749#پارت_

 

من هم همین حس رو داشتم. وقتی دوست »گفتم: 

داشته باشی توی این دنیا وقت بگذرونی، بهت 

دیم. حرفم رو باور کن، اگه یاد بگیری رانندگی یاد می

 «شه.تر میاحتبرات ر

 

 زده به من انداخت.الوینیا نگاهی وحشت

 

 من هم لبخند ریزی به رویش زدم.
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های ماشین روشن و خاموش شد، صدایی وقتی چراغ

 هم داد و به ما فهماند ه درهای آن دیگر باز هستند.

 

رفت، به من والنتین هنگامی که به سمت در راننده می

 «برای کار بعدیت حاضری؟»گفت: 

 

شد یک چالش در نظر همین یکی را هم به سختی می

 گرفت.

 

 که آخر و عاقبتش هم به همبرگرخوری ختم شد.

 

 االن دیگر خیلی برای کار بعدی آماده بودم.

 

البته. کاری توی »از باالی سقف ماشین جواب دادم: 

 «ذهنت داری؟
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 «بله.»گفت: 

 

صورتش را از نظر گذراندم و حالت صورتش باعث 

 زده بشوم.جانشد هی

 

 «مشتری بعدیت دنبال انتقامه.»زمزمه کرد: 

 

هایش نگاه کردم و با حرفی که زد، لبخندم توی چشم

 طور کوچک باقی ماند.همان

 

 های زیادی برای گفتن داشت.اما حرف

*** 

 

 کورواک

 

 «عسلی.آب دهنت رو جمع کن، لب»
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 «هوم؟»

 

 «دل.جون»

 

 «بله؟»

 

ه از خنده به لرزه افتاده بود با صدایی ک« فرانی.»یک 

هایم پیچیده شد و من را به با بازویی که به دور شانه

سینة نوک چسباند، یعنی مجبور بودم نگاهم را از آن 

 جنگجوی کورواکی بردارم.

 

اوه چندین ماه پیش این جنگجو را خیلی کوتاه در 

فینگارد دیده بودم و بعد از حل دردسرها هم بالفاصله 

 ش بازگشته بود.ابه خانه

 

 شب#روح_نیمه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 750#پارت_

 

 یکی از افسران مورد اعتماد لهن بود.

 

 اسمش زاهنین بود.

 

کرد. به نظرم از همه ظاهر خشنش با لهن برابری می

اندازه هم چیزهایی در ترسناکتر بود و به همان

انگیز بود. آن موقع وجودش داشت که دیدنشان دل

م، به آسودگی خاطری وقتی خبر رفتنش را شنیده بود

 که احساس کردم، اعتراف نکرده بودم.

 

اش، در شهر ولی حاال و در اینجا، در سرزمین مادری

اش با پایتخت یعنی کورواهن، در محیط مورد عالقه

 همسرش ایستاده بود.

 

 هایش.همراه بچه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

که نوک من را عقب بکشد، بچة کوچکش پیش از این

رفت و پای پدر باال می کردم که داشت ازرا تماشا می

داد خود زاهنین هم داشت دختر کوچکش را قلقلک می

انداخت. دخترک هم به شکل و در هوا می

زد و وقتی هم زاهنین گردنش ناپذیری قهقهه میکنترل

 داد.بوسید، به قهقهه زدن ادامه میرا پشت هم می

 

بعد هم او را زیر بازوی بلند و قدرتمندش زد، خم شد 

کوچکش را هم برداشت و پسر از خوشحالی  و پسر

شروع کرد به جیغ کشیدن. بعد هم جنگجو هر دوی 

اش آمیزی شدهها را روی سینة پهن، برنزه و رنگآن

حد و ها به شکل بیباال و پایین انداخت و خوشی بچه

 مرزی افزایش پیدا کرد.

 

اش سابین که ها همسر فلوریدیاییبا وجود همة این

ای هم داشت به او چسبیده بود و العادهرقزیبایی خا
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دستشانش را دور کمر او پیچیده بود و با تحسین و 

 کرد.اندازه تماشایش میستایشی بی

 

 هایش.و البته به بچه

 

 شب#روح_نیمه

 751#پارت_

 

 کرد.ولی بیشتر به شوهرش نگاه می

 

 توانستم این را درک کنم.می

 

کل صورتش را در زد و لبخندش پهن بود و برق می

 برگرفته بود.

 

 هیچ خشونتی توی صورتش نبود، االن دیگر نبود.
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 فقط عشق و شادی بود.

 

هایش این حسی بود که وقتی نگاهش را از بچه

برداشت و با صمیمیت به همسرش نگاه کرد، به 

 وضوح در صورت و نگاهش مشخص بود.

 

ر خب، سرم را باال گرفتم و به نوک نگاه کردم، دخیلی

 صورت او هم هیچ خشونتی نبود.

 

زد ولی کل صورتش را لبخند او هم پهن بود و برق می

 فرا نگرفته بود.

 

ای که به طوری شادینوک من همیشه عشقش و همین

 داد.بخشیدم را نشان میاو می
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وفاداری و صمیمیتی که نسبت به من داشت را هم 

 داد.نشان می

 

 م.بنابراین خودم را به او چسباند

 

اگه امروز صبح به خاطر برگشتن به دنیای خودت »

رفتی و اون همه خوشحال نبودی و از بدنم پایین نمی

کردی، االن حسابی حسودیم خوب نمیکارهای خوب

 «شده بود.

 

 اخم کردم.

 

اگه یه سال پیش بهم »نوک به لبخند زدن ادامه داد: 

شم که فقط گفتی که توی یه خونة خشتی ساکن میمی

کنه، که مستقیماً از یه رودخونه تغذیه میه خاطر اینب

شم آب داره و توی یه دنیای موازیه و توش بیدار می

کنم، ممکن بود و بهترین حال و حول عمرم رو می

 «ای.کردم دیوونهکنجکاو بشم، ولی صددرصد فکر می
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هایی نیست که این از اون حرف»به او تشر رفتم: 

بشه. سرسی و لهن ما رو به روزی مثل امروز گفته 

 «ادبانه بزنی.های بیجا دعوت نکردن که حرفاین

 

 شب#روح_نیمه

 752#پارت_

 

تر کرد. هنوز هم لبخند صورتش را به صورتم نزدیک

فهمه چی دارم کس نمیدل، اوالً هیچجون»زد. می

کس انگلیسی بینم هیچطور که میگم، چون اینمی

ه فکر کردی که امروز کلی این کنه. ثانیاً اگصحبت نمی

دور و بر حال و حول نکردن کامالً در اشتباهی. 

 «شه مردم هوس خاکبرسری کنن.عروسی باعث می

 

 خب!
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شه طوری باشه ولی وقتی جشن شروع میشاید این»

کنی. حتی اگه مردم که دیگه در موردش صحبت نمی

وار صورتت حرفت رو متوجه نشن، اون حالت گرگ

کنی رو ینن و لحنی که باهاش صحبت میبرو می

 «شنون.می

 

وار صورتش شدیدتر شد، که باید اعتراف حالت گرگ

کنم روی صورت نوک خیلی هم جذاب و خواستنی 

کردم تا جا هواپیما داشتن، یکی کرایه میاگه این»بود. 

توی آسمون بنویسه که کار زنم توی این طور 

 «ها چقدر خوبه.خاکبرسری

 

توانستم چنین لذت ه خیلی خوشحال بودم که میکبااین

اش زیادی را به او ببخشم، ولی یکی محکم به سینه

 کوبیدم.

 

 زد زیر خنده.
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 همان لحظه سکوتی در بین جمعیت حاکم شد.

 

مان را به سمت نوک سرش ر بلند کرد و هر دو توجه

ای رنگی برگرداندیم که شاهنشین سکوی بلند و ماسه

 داد.یل میکوراهن را تشک

 

جا ایستاده و سینه و کمرش به دکس لهن کورواک آن

های آمیزی شده بود. با قدمرنگ طالیی و سیاه رنگ

اش بلند به سمت محوطة باز و تختی آمد که با ملکه

 نشست.باید روی آن می

 

ملکة زرین سرسی کنارش بود، لباس سلطنتی 

هم به  ای هم به تن داشت و چندین پر طالییالعادهفوق

 اش قرار داشت.دور پیشانی

 

 شب#روح_نیمه

 753#پارت_
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آموز یک ببر سفید خیلی بزرگ هم مثل حیوانی دست

دوید. دیشب که آمده بودیم، به او معرفی در کنارش می

آموز سرسی شده بودم و فهمیده بود که حیوان دست

 بود.

 

ها هم زن و شوهری جوان و شاد در زیر پشت سر آن

آمدند. زن تپلی بود و با ی از ابریشم طالیی میبازسایه

زد و مرد هم  الغر و قد بلند بود و خوشحالی لبخند می

 رسید.جدی به نظر می

 

بان توسط چهار زن جوانی باال نگه داشته شده سایه

 شناختند.بود که از خوشی سرازپا نمی

 

ها هم گردانی از جنگجوهای کورواک پشت سر آن

آمیزی شده رنگ سیاه و طالیی رنگ آمدند که بهمی

 بودند.
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دقیقاً در لبة سکو ناریندا و ناهکا از سه فرزند سرسی 

شان های خودشان هم همراهکردند و بچهمراقبت می

بود. دیشب با ناهکا آشنا شده بودم. دو مرد درشت 

اندامی هم که نگاهشان روی جمعیت خیره مانده بود، 

 بوهتان شوهر ناهکا بود. حتماً فیتاک شوهر ناریندا و

 

شان رسیدند و همان موقع هم سرسی و لهن به تخت

دیندرا، که بهترین دوست سرسی و زنی به شدت زیبا 

و اهل والریا بود، آمد و کنار ما ایستاد. این یعنی او 

 توانست با نوک به زبان خودمان صحبت کند.می

 

نگاهش کردم و جواب لبخندش را دادم. بعد هم سر 

گرداندم تا به سرسی نگاه کنم که داشت روی تختش بر

های سفید رنگی ساخته شده نشست. تختش از شاخمی

 بود.

 

 اش هم پشت سرش صف کشیدند.محافظین افتخاری
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 شب#روح_نیمه

 754#پارت_

 

رنگی ساخته های بزرگ و سیاهتخت لهن که از شاخ

شده بود، خالی بود. چون روی آن ننشسته بود. 

پوشش قرار بود  دستانش را روی پاهای لُنگ ایستاده

خواست رسید که انگار میداده بود. طوری به نظر می

شان روی ملکه و پادشاهبه زوجی که حاال روبه

بان ایستاده بودند، اخم کند. آن چهار زن همچنان سایه

روی هم ایستاده ها نگه داشته و روبهرا باالی سر آن

 بودند.

 

 «لیکو!»لهن فریاد زد: 

 

 «زانو بزنین!»دیندرا برای ما ترجمه کرد: 
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خواهد زانو بزنم، ولی چون ناگهان حس کردم دلم می

طور که مان این کار را نکردند، من هم هماناطرافیان

بودم، ایستادم. در آغوش نوک ماندم. و جاکاندا یعنی 

روی همسر بردة سرسی را تماشا کردم که روبه

 زد. اش ِدرهان زانوآینده

 

های که هر دو زانو زدند، با دیدن گلبرگبه محض این

زرد، نارنجی و صورتی پررنگی که از زیر سایبان 

مثل باران به سر زوج بارید، جمعیت نفسش را حبس 

 کرد.

 

دانستم که این هایم باال رفت. میحس کردم گوشة لب

جادوی ملکه بود، نگاهم را از زوج برداشتم و به 

گوشة دهان او هم کمی با مالیمت باال  ملکه دوختم که

رفته بود و با لبخندی تیزهوشانه نگاهش را به 

 اش دوخته بود که دوستش هم بود.برده

 

 چیز دیگری را هم متوجه شده بودم.
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از دیروز که رسیده بودم، متوجه شده بودم که او در 

شناختم، دوستم ای بود که میاش همان سرسیخانه

یای جدید من که حاال داشت در بود. زنی اهل دن

سرزمینی وحشی و بدوی در دنیای قدیمی من زندگی 

 کرد. زنی که بخشنده، بامزه و مهربان بود.می

 

 شب#روح_نیمه

 755#پارت_

 

رفت، ملکة جنگجوی اش بیرون میولی وقتی از خانه

 شد.زرین کورواک می

 

این رفتارش بود که این تفاوت را نسبتاً نامعلوم 

 رد.کمی

 

 شد این تفاوت را ندید.وجه نمیولی به هیچ
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 حاال او ملکه بود.

 

 ای تماشایی هم بود.و ملکه

 

وجود نگاهم را از او برداشتم و به کسی دوختم بااین

اش شدم، شوهرش. باالتنهکه همیشه به او خیره می

 چرخیده بود تا بتواند به همسرش نگاه کند.

 

ت، داشت سرش را وقتی دوباره به سمت زوج برگش

اش را داد، ولی انگار به زور جلوی خندهتکان می

 گرفته بود.

 

 ها نبود.های اهل گلبرگ و این حرفلهن از آن آدم

 

ولی دوست داشت که همسرش از این چیزها خوشش 

 آمد.می
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رویش زانو زده وقتی روی کسانی تمرکز کرد که روبه

 بودند، دوباره جدی شد.

 

 ش را باز و شروع به صحبت کرد.سپس دوباره دهان

 

 هایش را برای ما ترجمه کرد.دیندرا هم حرف

 

امروز، ِدرهان خدمتگزار ملکة من یعنی جاکاندا رو »

خوره که به پذیره. امروز سوگند میبه همسری می

جاکاندا تعلق داره، اون مالک بدنشه. مالک روحشه. 

 مالک منی اونه. و امروز، خدمتگزار مورد اعتماد

کنه که به درهان تعلق داره. اون ملکه سوگند یاد می

مالک بدنشه، مالک روحشه. مالک رحمشه. تا روز 

مرگ به هم نه نخواهند گفت و تا روز مرگ به 

ای تعلق نخواهند داشت. درهان اون رو کس دیگههیچ

شون کنه و تا آخرین نفس از او و خانوادهباردار می

کنه. جاکاندا هم ون میشکنه و راهنماییمحافظت می
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ها رو براش به دنیا میاره و تا آخرین نفس از این بچه

 «کنه.ها و درهان مراقبت میاون

 

 شب#روح_نیمه

 756#پارت_

 

رسید جنگجوهایی که وقتی لهن مکث کرد، به نظر می

طور پشت تخت سرسی و لهن ایستاده بودند و همین

ن را جنگجوهای دیگری که برای آن مراسم خودشا

آمیزی کرده و در میان جمعیت ایستاده بودند، رنگ

ناگهان به تکاپو افتادند. از گوشة چشم متوجه شدم 

تر آورده زاهنین هم که همسر و فرزندانش را نزدیک

بود؛ حاال داشت با جدیت و هشیاری بیشتری تماشا 

 کرد.می

 

هنگامی که لهن دوباره شروع به حرف زدن کرد، 

 رگشت.نگاهم به سمتش ب
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ها به عنوان زن و مردی آزاد زندگی و اون»

 «کنن...می

 

مان وقتی نوک من را محکمتر گرفت، تکاپوی اطراف

بیشتر شد، چون این تکاپو حاال دیگر فقط به خاطر 

 جنگجوها نبود، بلکه کل جمعیت به تکاپو افتاده بودند.

 

شان هایی که شک نداشتم نادیدهپچلهن از ورای پچ

 ود، گفت:گرفته ب

 

از حاال تا زمان مرگ متعلق به هیچ تاجری، هیچ »

مردی و هیچ جنگجویی نیستن. فقط به همدیگه تعلق 

دارن. این حکم منه. حکم ملکة زرین منه و االن هم 

طور که سوگندهای ست، درست هموناجرا شده

ها تا روزی که روی تل شون یاد شده و اونازدواج

 «تن.هیزم بسوزن، زن و شوهر هس
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ای دیگر بود به زوج نگاه کردم و دیدم که این هم هدیه

که به زوج ارزانی شده بود و خیلی ارزشمندتر از 

ها با دهان باز و حیران به ها بود. آنبارش گلبرگ

 دکس خیره شده بودند.

 

 شدند.ها به ندرت در کورواک آزاد میظاهراً برده

 

برایمان لهن نعره کشید و دیندرا با لحنی متعجب 

ای برای جاکاندا، بردة و به عنوان هدیه»ترجمه کرد: 

ای که طوری به شکل زنانه در تون، بردهوفادار ملکه

تون ایستاد و بهش خدمت کرد که یه جنگجو کنار ملکه

ایسته، این ارادة در کنار برادرش توی لشکر می

پادشاه و ملکة شماست که هر تاجر، مرد و جنگجویی 

 «در خدمتش داره، آزادش کنه.ای که برده

 

 شب#روح_نیمه

 757#پارت_
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 حس کردم وجودم منقبض شد.

 

 او...؟

 

 به او خیره شدم.

 

ها را آزاد محض رضای خدایان، لهن داشت برده

 کرد!می

 

وجوش بیشتر شد و فشار دستان نوک تکاپو و جنب

ای هم زدههای حیرتپچهم به دور من بیشتر شد. پچ

 باال گرفت. در بین جمعیت

 

این »ها با صدای بلندی گفت: پچلهن از ورای پچ

خواستة ماست. خواستة پادشاه و ملکة شماست. این 

شه. میراث تبار زرینه. به وفاداری پاداش داده می

سازیم که شه. ما کورواکی رو میآزادی تضمین می
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پیامبرهامون پیشگوییش کردن. کورواکی که در دورة 

ناگهان « کنه.شه و رشد میمی تبار زرین شکوفا

تبار »اش مشت کوبید. دستش را بلند کرد و به سینه

« زرین من. تبار زرینی که از تخم من و بین پاهای...

ملکة جنگجوی »اش کوبید. و مشت دیگری به سینه

 «تون به دنیا میاد.زرین

 

نگاهم سریع به سمت سرسی برگشت که به خاطر لحن 

 ای رفت.رهغادبانة لهن چشمبی

 

 ولی نیشخندی هم زد.

 

 زد.لهن همچنان داشت حرف می

 

تمام برادران ما که تحت حمایت لشکر هستن، از »

ذارن و با شن و سنگ امروز آزاد قدم روی زمین می

 «کنن.این کشور پرافتخار بیعت می
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های بیشتر در جمعیت شروع شد، ولی حینی که زمزمه

کردم، متوجه نگاه میدر آغوش محکم نوک به اطرافم 

که این حکم کردند. با اینپچ میشدم که فقط داشتند پچ

داد، ولی در ساختار روزانة زندگی مردم را تغییر می

کمال تعجب اکثراً به جز جنگجوها متعجب به نظر 

 کس عصبانی نبود.رسیدند و هیچمی

 

 شب#روح_نیمه

 758#پارت_

 

جنگجوها گفته تک شک به خاطر این بود که به تکبی

جا چه اتفاقی بیفتد. شده بود که امروز قرار بود در این

ها نه تنها خودشان را به خاطر همین هم بود که آن

آمیزی کرده بودند که شمشیرهای بزرگشان را هم رنگ

 اش به پشت خود بسته بودند.با غالف ضربدری

 

 کردم این کارشان تشریفاتی بود.فکر می
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 ده بودم که این طور نبود.ولی حاال متوجه ش

 

شد که بردگانت بنابراین ظاهراً وقتی به شما گفته می

ای جز پذیرش نداری، وگرنه یک را آزاد کنی، چاره

 کند.ت میجنگجوی کورواکی از وسط دو نیمه

 

به نظرم به دالیل مختلفی واکنش مناسبی هم بود و 

وقتی لهن دوباره شروع به صحبت کرد، توجهم را به 

 و معطوف کردم.ا

 

رسم مردم همسرم اینه که »لهن رو به زوج گفت: 

برای تأیید سوگندی که خوردین، همدیگه رو 

 «این کار رو بکنین.»بعد هم امر کرد: « ببوسین.

 

صدای خندة نوک را شنیدم و احساس کردم که بدنش 

ای طول کشید تا جاکاندا و کمی آرام گرفت. لحظه
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ر کنند ولی وقتی به خود درهان خودشان را جمع و جو

که همدیگر را در آغوش بگیرند، آمدند، برای این

 ای زمان را هدر ندادند.لحظه

 

 شان نجیبانه نبود.بوسه

 

در واقع اصالً نجیبانه نبود و این طور به پایان رسید 

ها که درهان جاکاندا را روی بستری از گلبرگ

مثل  خواباند، خودش هم به روی او خیمه زد و جمعیت

 شان کردند و هلهله به پا کرد.ها تشویقدیوانه

 

 شب#روح_نیمه

 759#پارت_

 

ای طالیی رنگ به دور زوج بسته شد و ناگهان پرده

ها را از دید پنهان کرد. در واقع ملکه این پرده را آن

 ظاهر کرده بود.

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

 

دقیقاً به خاطر »نوک با خنده زیرگوشم نجوا کرد: 

شه مردم هوس یهمینه که عروسی باعث م

 «عسلی.خاکبرسری کنن، لب

 

 سرم را چرخاندم و با دلخوری نگاهش کردم.

 

 «لعنتی.»نگاهش را به باال برگرداند و زیرلب گفت: 

 

با این حرفش و با موج دیگری از همهمة جمعیت، من 

 هم نگاهم را به باال دوختم.

 

طور سکوی جا در باالی سر جمعیت و همینو آن

ترین ترین، زیباترین و درخشانسلطنتی، بزرگ

کمانی که تا به حال دیده بودم، در آسمان شکل رنگین

 گرفت.

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 کریستین اشلی                                   ه شب  روح نیم

 EXCHANGE GROUPکاری از 

دوباره به سرسی نگاه کردم که حاال کنار همسرش 

نشسته بود. لهن هم روی تختش نشسته و سرش را 

بلند کرده بود تا به خدمتکاری که داشت برایش 

ریخت، بگوید که اول برای همسرش نوشیدنی می

 ریزد.ب

 

 زن خدمتکار به سمت سرسی رفت.

 

او را تماشا کردم که طوری جام شراب را پذیرفت که 

انگار پشت پیشخوان آشپزخانة نوک نشسته بود و 

 گرفت.لیوان شرابی می

 

 و فهمیدم.

 

 این لهن نبود که به مظلومان کشورش آزادی داده بود.

 

 همسرش این کار را کرده بود.
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 و راضی کردن شوهرش.آن هم با صحبت کردن 

 

اوه بله، ملکة جنگجوی زرین کورواک واقعاً توانا 

 بود.

 

انگار فقط برای عروسی دافی که »نوک گفت: 

نگاهم به « شناسیم به اینجا دعوت نشده بودیم.نمی

جا هستیم تا شاهد یه اتفاق انگار این»سمتش برگشت. 

 «واقعاً خفن باشیم.

 

 شب#روح_نیمه

 760#پارت_

 

 رسید که حق با او باشد.ظر میبه ن
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منظورم « جا بودن.کاش دیگران هم این»جواب دادم: 

فری و فینی، تور و کورا و حتی مدی و آپولو بود. به 

خاطر نوک بود که دوست داشتم این دو نفر آخر هم 

کردم خیلی از من خوششان بیاید، ولی باشند. فکر نمی

 ها را خیلی دوست داشت.نوک من آن

 

ای برای جا بودن، بهانهاگه این»در جواب گفت:  نوک

 «بردنت به فلوریدیا، بلبرین و النوین نداشتم.

 

 «درسته.»زیرلب گفتم: 

 

جا و درست توی آغوشش بودم، صدایم که همانبا این

 «دل.جون»زد: 

 

 «بله عزیزم؟»
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دوست داری ما هم سوگند خودمون رو »پرسید: 

یبایش به رقص درآمده های آبی زحاال چشم« بخوریم؟

 بودند.

 

ترین لحنی که در وجودم داشتم، جواب با صادقانه

همیشه دوست دارم که سوگند خودمون رو »دادم: 

 «بخوریم.

 

 نوک به من لبخند زد.

 

 بعد هم من را بوسید.

 

طور متأسفانه وقتی سریم شوهر دیندرا و همین

دخترش شینا آمدند پیش ما، از روی ادب بوسه را به 

هایی پر از شراب پایان رساند. با خودشان هم جام

 کورواکی آورده بودند.
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وقتی جام خودم را از شینا گرفتم، با مالیمت گفتم: 

دختر زیبا نیشخندی به رویم زد. شاهشا به « شاهشا.»

 زبان کورواکی یعنی متشکرم.

 

بینم که لهن این کار رو هم می»نوک به دیندرا گفت: 

ای گیج شود ولی اعث شد دیندرا لحظهکه ب« انجام داد.

خورد و حرفش را به کورواکی هایش تکان باز هم لب

مهم نیست که »برای دختر و شوهرش ترجمه کرد. 

های قبیله بتونن سر یه نفر رو با دست خیلی از رئیس

تونه فقط با گفتن کسی نمیخالی بکنن یا نه. ولی هر

 «نجام بده.کنه، اون کار رو اکه کاری رو میاین

 

 شب#روح_نیمه

 761#پارت_

 

دیندرا به حرفش ادامه داد و وقتی حرفش تمام شد، 

 سریم شروع به صحبت کرد.
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 هایش را برای ما ترجمه کرد. دیندرا هم حرف

 

افته و به این تازه شروعشه، چندتایی قیام اتفاق می»

خاطر همین به لشکر هشدار داده شده. کار راحتی 

 «شه.ش میراث تبار زرین میجهنیست. ولی نتی

 

 «در این مورد شکی نیست.»نوک جواب داد: 

 

های دیندرا حرف نوک را ترجمه کرد و بعد هم حرف

مطمئنم که همة »خودش را با ما در میان گذاشت. 

های شمالی اتحاد خودشون رو در های سرزمینحاکم

این مورد اعالم کردن و با تاجرهای کورواکی که از 

کنن. و کنن، دیگه تجارت نمینون پیروی نمیاین قا

ها قول دادن که در کنار این خودش کمک بزرگیه. حاکم

گیرن، لشکر با کسانی که این قانون رو نادیده می

 «بجنگن.
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شک با حمایت فری و به بیان دیگر ملکه آرورا بی

آپولو، شاهزاده نوکتورنو، پادشاه لودلوم و هر کسی 

کرد، االن با حکم لهن ا حکمرانی میکه حاال بر فلوریدی

 متهد بود. 

 

 «پشتیبانِی چندان بدی هم نیست.»ناک گفت: 

 

 دیندرا سر تکان داد.

 

که با ما صحبت شینا حرفی زد و دیندرا پیش از این

دکس و »های سلطنتی انداخت. کند، نگاهی به تخت

 «خوان به حضورشون برسیم.داکشانای ما می

 

سلطنتی نگاه کردم و دیدم که حاال های من هم به تخت

 شان بودند.پادشاه و ملکه همراه خانواده
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آمد یک عدد بنابراین سرسی داشت با به سمت ما می

آشور به شدت شر و شیطان هم در آغوشش بود. 

تالشش برای پیش ما آمدن شکست خورد. چون با یک 

دست آشور را در آغوش داشت و با دست دیگرش هم 

ا نگه داشته بود. از طرفی هم آشور جام شرابش ر

خواست خودش را روی ببر سفید بیندازد که دلش می

 مشغول لیسیدن پای بچه بود.

 

[Forwarded from پست]های آماده 

 شب#روح_نیمه

 762#پارت_

 

این درحالی بود که لهن پسر تیره مویش توناهن را 

های پهنش نشانده بود و کودک طوری به روی شانه

کرد که انگار مردم تحت پیش رویش نگاه میجمعیت 

 حکومتش بودند.
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ولی دختر موطالیی ایسیس، خودش را به سینة پهن 

زد. پدرش چسبانده بود و رنگ روی تنش را هم می

حاالرنگ به پیراهن دختر هم مالیده شده بود و با 

 کشید.های نخودی ریش پدرش را میخنده

 

تی دخترش ریشش رسید که لهن وقاصالً به نظر نمی

کشید، دلش بخواهد شاهانه به نظر برسد. فقط را می

ساعد قدرتمندش را زیر باسن دختر گذاشته و او را به 

خودش چسبانده و با لبخندی پهن به صورت زیبا و 

 کرد.کوچک دختر نگاه می

 

وقتشه که بریم پیش پادشاه و »نوک کنار گوشم گفت: 

من را به آن  دستش را روی کمرم گذاشت و« ملکه.

 سمت راهنمایی کرد.

 

 گفت.البته که درست می

 

 تا حدودی.
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در واقع االن وقتش بود که با دوستانمان باشیم و 

 چنین واقعه مبارکی را جشن بگیریم.

 

اولین میراث و عقیدة جدیدی که توسط تبار زرین 

 اعالم شده بود.

 

 ای جامم خوردم و به راه افتادم. فکر کردم: باشدجرعه

 های فراوانشان باشد.که یکی از میراث

*** 

 فلوریدیا

 

رفتم، حینی که داشتم همراه مدی در کوچه راه می

 ای  اسطوخودوس چیدم.شاخه

 

 خودم خواسته بودم که کمی قدم بزنیم.
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 کردم.دانستم چطور باید سر صحبت را باز میحاال نمی

 

خواست همه در طول مالقاتمان از دنیای من، نوک می

 شد.را ببیند، که شامل مدی و آپولو هم می

 

 شب#روح_نیمه
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ای که داشتم، هیچ مخالفتی نکرده با وجود نگرانی

شد آمد گفته میدانستم که به نوک خوشبودم. چون می

 ولی به احتمال زیادی برای من چنین خبرهایی نبود.

 

من ولی اتفاق بدی نیفتاد. هم آپولو و هم مدی خیلی به 

 محبت داشتند.

 

 محبت.
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 ولی ولی صمیمی نبودند.

 

کامالً مشخص بود که بسیار از دیدن نوک خوشحال 

 هستند.

 

طور توانستند در مورد من هم اینولی خیلی سخت می

 وانمود کنند.

 

آپولو رسمی و خشک بود، اگر نخواهیم بگوییم که به 

 شدت ناخرسند بود.

 

 مدی هم محتاط و مردد بود.

 

مان چند روز پیش که والنتین ما را به بلبرین فقط ه

منتقل کرده بود، با هم صحبت کرده بودیم و من به این 

کردم که فقط این چند روز را بگذرانم و بعد هم فکر می

 مان لذت ببریم.از تعطیالت
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تنها چیزی که حساب نکرده بودم، این بود که نوک 

 همیشه خودش بود.

 

 ود.به شدت باهوش و تیزبین ب

 

طبعی رسید که مشتاق بود تا با شوخاوایل به نظر می

 اش این سردی میان ما را از بین ببرد.گیریو آسان

 

که سعی کرده وقتی چنین اتفاقی نیفتاد و با وجود این

کم ناراحت بودم این معذب بودنم را پنهان کنم، او کم

 شد.

 

 بعد عصبانی شد.

 

چیزی بگوید، و ترسیدم که برود و به آپولو یک می

دانستم که قبل از این کارش هر دو به شدت از می
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برند و چنین کاری پایانی همراهی همدیگر لذت می

 شد.برای این دوستی می

 

 کردم.باید این کار را می

 

 شب#روح_نیمه
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 بنابراین از مدی خواستم که با هم قدم بزنیم.

 

باید از کجا  دانستمولی خیلی برایم سخت بود و نمی

 شروع کنم.

 

 کردم.دانستم که باید این کار را میفقط می

 

 به خاطر نوک.
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و اگر بخواهم کامالً حقیقت را بگویم، به خاطر خود 

 مدی هم بود.

 

ایستادم، ساقة  اسطوخودوس را بین انگشتانم 

 «بانو مدالین.»چرخاندم و با صدای آرامی گفتم: 

 

جلو رفته بود ولی برگشت  او هم ایستاد، البته چند قدم

 پیش من.

 

 تصمیم گرفتم مستقیم سر اصل مطلب بروم.

 

ها رو توی برنزکار بهت گفتم، وقتی اون حرف»گفتم: 

 «کنن.دونستم ناراحتت میمی

 

 «فرانکا.»با ناراحتی اسمم را به زبان آورد: 
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 «کامالً برام روشن بود.»گفتم: 

 

سش کمی پرت که جواب بدهد، انگار حواپیش از این

 «چیز خیلی... احساسی بود.اون موقع همه»شد. 

 

ای که به طوره. ولی دلشکستگیهمین»موافقت کردم: 

 «بره.وجود آوردم رو از بین نمی

 

 «فرانکا.»قدمی به سمتم برداشت و دوباره گفت: 

 

کسایی که دوستشون دارم و من رو دوست دارن، »

 «کنن.فرانی صدام می

 

 خیره شد. ایستاد و به من

 

حتی اگه تا االن با صدای بلند این رو نگفتم، ولی »

کردم. همیشه به دالیل مختلفی آپولو رو تحسین می
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ش خدماتش به کشورم یکی از اون دالیله. دلیل دیگه

 «ش داره.هم عشقیه که به خانواده

 

رسید که انگار داشت با خودش طوری به نظر می

نکند و پیروز هم  جنگید تا به سوی دیگری نگاهمی

 هایم نگاه کرد ولی حرفی نزد.طور توی چشمشد. همان

 

 شب#روح_نیمه
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برای همین، دیدن خوشحالی دوبارة مردی که »گفتم: 

 «ذارم خیلی خوبه.های زیادیه که بهش احترام میمدت

 

وقتی آخرین قدم را به سمتم برداشت، محبتی 

دست دراز کرد و  زده در نگاهش موج برداشت.حیرت

 انگشتانم را گرفت.
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این حرفت محبتت رو »با صدای آرامی جواب داد: 

 «رسونه.می

 

 «شاید، ولی بیشتر حقیقته.»جواب دادم: 

 

 هایش باال رفت.گوشة لب

 

هام به وجود ممکنه این آسیبی که حرف»ادامه دادم: 

وقت نتونیم صمیمیتی که آوردن، باعث بشن که ما هیچ

یة کسانی که عشق فراجهانی پیدا کردن رو با من با بق

هم نداشته باشیم. ولی نوک من هر دوی شما رو خیلی 

دوست داره. درسته که من حق ندارم چیزی از شما 

م اینه م به خاطر اونه و خواستهبخوام، ولی خواسته

های گذشته رو کنار بذاریم تا نوک بتونه که دلخوری

 «ا هستیم، لذت ببره.از این زمان کوتاهی که با شم

 

 «هایی برات افتاده.دونم که چه اتفاقمی»زمزمه کرد: 
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ام مقاومت کردم و جواب در برابر باال گرفتن چانه

 «دونی.دونم که میمی»دادم: 

 

یکی آپولوئه، اسمش پل  شوهر سابقم، منظورم اون»

زد، مرتباً هم این کار رو بود. بدجور من رو کتک می

ار وقتی این کار رو کرد، پسری که باردار کرد. یه بمی

 «بودم رو سقط کردم.

 

 از تعجب و پریشانی پلک زدم.

 

وقتی رفتم و از پدر و مادرم کمک »ادامه داد: 

 «خواستم، پدرم در رو روی صورتم بست.

 

 «خدایان.»نفسم را حبس کردم و گفتم: 

 

 سر تکان داد و داستان پر دردش را برایم تعریف کرد.
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 شب_نیمه#روح
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فرار کردم و اجازه ندادم کسی بهم نزدیک بشه. نه تا »

 «چند سال. نه تا وقتی آپولو اومد.

 

 حرفی نزدم.

 

 «کنم فرانی.به عبارتی، درکت می»

 

نگاهش را از من برداشت و به عمارت در حومة 

فلوریدیا نگاه کرد که با شوهرش، فرزندان شوهرش 

کرد. ک خودش در آن زندگی میاز السا و والنتین کوچ

جا بود که مشکل این»بعد هم دوباره به من نگاه کرد. 

که تغییر کردی ولی باز هم به نوعی حتی با وجود این

دونستم که چطور باید بهت تهدیدکننده هستی و نمی
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نیشخندی به رویم زد و گفت: « نزدیک بشم.

 «دونستی باید چی کار کنی.خوشحالم که می»

 

 «خوشحالم.»گلویم را صاف کردم. « من...خب، »

 

تر شد، نیشخندش به لبخندی تبدیل شد،  به من نزدیک

 کنارم ایستاد و دستش را در تای آرنجم انداخت.

 

خب حاال بگو »بعد هم هر دو را به جلو رفتن واداشت. 

میرم. به دنیای قدیمی من ببینم. دارم از فضولی می

اعتراف کنم که چطوری واکنش نشون دادی؟ باید 

جا ببرم و واکنشش به دوست دارم لو رو به اون

چیز رو برام هواپیما و جکوزی رو ببینم. باید همه

ترین چیزی که دیدی کنی عجیبتعریف کنی. فکر می

 «شون چی بود؟ترینالعادهچی بود؟ خارق
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ترین به او گفتم و وقتی گفتم که هر دو یعنی هم عجیب

رین چیزی که دیده بودم، توالت تالعادهو هم خارق

 فرنگی بود، سرش را عقب انداخت و قهقهه زد.

 

زنان در و از آن موقع بانو مدالین اولفر و من پرسه

 های  اسطوخودوس با هم قدم زدیم.باغ گلکوچه

 

 شدیم.و در همان حین با هم دوست هم می

*** 

 

 شب#روح_نیمه
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 نوک

 

 «اون خیلی تغییر کرده.»
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وقتی حس کرد که آپولو کنار پنجره ایستاد و آن 

ها را زد، نوک نگاهش را از پنجره برنداشت و حرف

باغ  همچنان فرانی و مدی را تماشا کرد که در کوچه

زدند و اسطوخودوس دست در دست هم قدم می

 سرهایشان را به هم نزدیک کرده بودند.

 

 «نه، تغییر نکرده.»نوک جواب داد: 

 

من از مدت زیادی قبل از تو اون »اطانه گفت: لو محت

 «شناسم، برادر.رو خوب می

 

فقط آن لحظه بود که نوک نگاهش را از پنجره 

 های مرد دوخت.برداشت و به چشم

 

 «شناختیش.نه نمی»
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 هایش خیره ماند.آپولو اولفر توی چشم

 

 اش را باال گرفت.بعد چانه

 

 جره دوختند.هر دو مرد دوباره نگاهشان را به پن

 

هایی را که عاشقشان بودند، تماشا هر دو مرد زن

های  اسطوخودوس باغ گلکردند. هر دو زن در کوچه

های اسطوخودوس زدند، نسیم مالیمی به ساقهقدم می

هایشان غرق نور وزید و بدنهایشان میو دامن

 خورشید بود.

*** 

 

 النوین

 

 فرانکا
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م، هر دو نشسته تنة نوک در حرکت بودروی پایین

بودیم و نگاهمان در هم قفل شده بود. دستانش روی 

پهلویم قرار گرفتند و من را کامل نشاند و بعد روی 

 زانوهایش بلند شد.

 

من را روی کمر خواباند، روی خیمه زد و به حرکاتش 

 ادامه داد.

 

در تمام این مدت نگاهم را از چشمانش برنداشتم و 

فت هم نگاهم را از او وقتی که دستش دستم را گر

برنداشتم. انگشتانمان را در هم قفل کرد و روی تخت 

گذاشت. دست دیگرش هم از روی پهلویم باال آمد و 

 ام را گرفت.پشت جمجمه

 

 شب#روح_نیمه
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 «نگاهت رو ازم برندار.»غرید: 

 

خودم را بیشتر به او « دارم.برنمی»نجوا کردم: 

ن و این حرفش از نظرم دور چسباندم و این حالتما

 نمان.

 

 مثل اولین بارمان بود.

 

 دقیقاً.

 

گرفت، غرید: حینی که ضرباتش سرعت بیشتری می

 «نافرم خوشگلی. همیشه نافرم خوشگلی.»

 

خودم را به او فشردم و « عزیزدلم.»زنان گفتم: نفس

به سرعت با او حرکت کردم. موج لذت داشت وجودم 

 گرفت.را دربرمی
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 «هام نگاه کن.دارش فرانی. هنوز نه. توی چشمنگه»

 

طور دقیقاً هم همین« من رو داری.»زمزمه کردم: 

بود، حاال دیگر از هر جهتی من را برای خودش 

 داشت.

 

 هایم با عطش به روی پوستش حرکت کردند.دست

 

های او هم به روی من قدرت بیشتری پیدا حرکت

 کردند.

 

 دادم. نالیدم و کنترلم را از دست

 

 نوک حسش کرد.

 

 «دل.نگاهت رو از چشمام برندار، جون»
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 «دارم، عشق من.بر... نمی»زنان گفت: نفس

 

صورتش منقبض شد، انگشتانش انگشتانم را فشار 

حاال »اش گفت: های به هم فشردهدادند و از بین دندان

 «فرانکا، ولش کن.

 

های از سر لذتش در اتاق پیچید، وقتی صدای ناله

اش کرد. خودم را به او صدای رضایت من هم همراهی

 چسباندم و او را محکم در آغوش گرفتم.

 

وقتی خودش را روی من رها کرد و صورتش را بین 

های ام فرو برد، داشتم آخرین لرزشگردن و شانه

 کردم.بارم را تجربه میلذت

 

با خوشحالی او را پذیرفتم و احساسی که داشت، عطر 

های سنگینش که روی پوست گوشم به تنش و نفس
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شماره افتاده بود را به خاطر سپردم، چیزی که تا حاال 

 وقت فراموشش نکرده بودم.هیچ

 

 شب#روح_نیمه
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 ها نیاز بود با هم صحبت کنیم.این وقت

 

حال مثل همیشه بود. و این بار، خیلی متفاوت و درعین

 زدن نداشتیم.یک چیزی بود که در آن نیازی به حرف

 

 کرد که باید چیزی بگوید.هرچند نوک حس می

 

و برای گفتنش سرش را بلند کرد و کمی از وزنش را 

هایمان را که هنوز از روی من برداشت. بعد هم دست

 در هم گره خورده بود، بلند کرد.
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طور که به هایش برد و همانها را تا نزدیک لبآن

یخی بزرگ که با  هایم خیره شده بود، الماسچشم

ای ساده به زیبایی روی انگشتم خانه کرده بود را پایه

 بوسید.

 

او هم حلقه به دست داشت، در همان دستی که با آن 

 دستم را گرفته بود.

 

همین یک ساعت پیش زیر نگاه خندان والی خانة 

 خدایان آن را به انگشت انداخته بودم.

 

روی حلقة های زیبایش ای طوالنی گذشت و لبلحظه

زیبایی که به من هدیه داده بود، قرار داشت. این تمام 

 حرفی بود که گفت.

 

اش چسباند، هایمان را به سینهدرنهایت نوک دست

ام بود. این را هم پایان و عمیق در زندگیای بیلحظه

یادآوری کنم که تمام لحظات عمیق و پرمعنای دیگرم 
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که به دنیای اینبه خاطر »هم با همراهی او بود. گفت: 

کسی رو هم از موازی اومدیم و ازدواج کردیم و هیچ

اون دنیا دعوت نکردیم، همه خیلی از دستمون 

 «شن.عصبانی می

 

اش به بحثی که قبالً داشتیم، حس کردم به خاطر اشاره

 اخمم در هم رفت.

 

 شب#روح_نیمه

 770#پارت_

 

 این کار را با توافق کامل انجام داده بودیم. یک

جورهایی این نوک بود که قهرمان بازی درآورده بود 

و اصرار داشت تا در سرزمین مادری من ازدواج کنیم. 

دانست که برای من خیلی اهمیت داشت. جشن چون می

هم نسبتاً خصوصی بود، چون او به اندازة کافی 

قهرمان نبود که همه کارها را خودش انجام بدهد ولی 

 ده بود.این کار را به خاطر من کر
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 «این بهترین روز زندگی اون ها نیست، نوک»

 

طوری به این مطمئن نیستم که سو این»جواب داد: 

مسئله نگاه کنه. یا بابا. یا دش. یا آرورا، اورلی، فینی. 

ذاره کف دستم. تازه اصالً فری هم حتماً حسابم رو می

 «خواد به واکنش جو فکر کنم.دلم نمی

 

خودش درگیر رابطه  اون»با دلخوری گفتم: 

ابروهای نوک باال « احساسیش با اون گالور نکبته.

 پرید.

 

عسلی؟ شه که گالور نکبت باشه لبنکبت؟ چطور می»

 «ش زدها.این جو بود که دست رد به سینه

 

 طور بود.همین
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سعی »چند روز پیش این تعطیالت ما جو گفته بود: 

ی کردم فرانی. واقعاً سعی کردم که عشق رو تو

وجودش ببینم. ولی با دیدن تو و نوک، متوجه شدم که 

اون عاشقش نیست. برای همین هم اون مناسبم 

 «نیست.

 

که فقط چند ماه بود که در دنیای جدید زندگی با این

کردیم، ولی او در زبان و اصطالحاتشان خیلی ماهر می

 شده بود.

 

برای ترک کردن گالور خیلی هم حق داشت و کار 

 ده بود.درستی کر

 

داشت، آن وقت الزم اگر گالور دست از سرش برنمی

 شد که خودم از شرش خالص شوم.می

 

 شب#روح_نیمه
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 771#پارت_

 

قطع رابطه کردن کار راحتی نیست نوک، حال »گفتم: 

 «روزش وحشتناکه.

 

مرد، تازه پسر باید هم باشه. گالور واقعاً براش می»

 «خوبی هم هست.

 

م که به اندازة کافی خوب نبوده. کنبهت یادآوری می»

 «دونستم.از اول هم می

 

 نوک سری تکان داد ولی نیشخند هم زد.

 

کیپ باید یه وقتی رفتیم رمی»با همان نیشخند گفت: 

 «مراسم دیگه بگیریم.

 

 «آخه چرا باید این کار رو بکنیم؟»
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 جواب نداد ولی به سمتم خم شد.

 

اسم دیگه هم و وقتی هم رفتیم خونه، باید یه مر»

 «بگیریم.

 

 «همین حاال هم مراسم رو گرفتیم.»گفتم: 

 

خب، برو به سو بگو که جشنی درکار »جواب داد: 

های خفنش رو سر کنه، نیست که یکی از اون کاله

کنه. تازه ازدواج کردن توی این دنیا توی ببینم چه می

خونه خونه قانونی نیست و به خاطر ازدواج معافیت 

 «گیریم.میمالیاتی هم 

 

 «گیریم.توی خونه هم جشن می»بالفاصله گفتم: 
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این فرانی »کنان گفت: پچنوک نیشخند دیگری زد و پچ

خودمه. اگه بتونه پولش رو نگه داره تا برای خودش 

خواد ولخرجی کنه، خرج کنه یا برای کسی که دلش می

 «گیره.عروسی هم می

 

که روح ما  برام مهم نیست که دولت دنیای تو بدونن»

طور که گفتی اگه این به هم پیوند خورده. ولی همون

کارمون باعث بشه که یه مقداری از پولمون رو بتونیم 

نگه داریم، اون وقت حاضرم با مسئول یه هواپیما 

زنگ بزنم تا خبر ازدواجمون رو توی آسمون 

 «بنویسن.

 

 این حرفم باعث نشد نیشخند بزند.

 

 شب#روح_نیمه

 772#پارت_
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ای باعث شد که نوک سرش را پایین بیاورد و بوسه

 هایم بکارد.، آبدار و پرهوس روی لبعمیق

 

هایمان باز شد، زمزمه وقتی سرش را بلند کرد و چشم

 «فرانکا هاثورن.»کرد: 

 

 آن اسم.

 

 چقدر زیبا بود.

 

 «خودمم.»در جواب زمزمه کردم: 

 

 گرفت کهصورتش داشت حالت مالیمتری به خود می

 هر دو خشکمان زد.

 

 به خاطر این بود که اتاق به رنگ سبز در آمد.
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نوک هراسان کمی بلند شد و دستش را باال گرفت و 

ای از سر لذت سر بدهم. همین کارش هم باعث شد ناله

چون هنوز از روی من بلند نشده بود. این کارش با 

ناخوشایند فاصله زیادی داشت. خودش هم غرید: 

 «شوخیت گرفته. حتماً با من»

 

هایم خودم را بلند کردم و نگاهم را به جایی روی آرنج

 کرد، دوختم.ام میکه حواسم راهنمایی

 

جا روی میز کنار پنجره در اتاق زیبایی که توی و آن

مسافرخانه گرفته بودیم و در آن اقامت داشتیم، یک 

خوری زیبای چینی با طرحی سرویس چای

 زمردی قرار داشت. کننده به رنگ سبزمبهوت

 

شد که بوی از مایع داغ توی قوری بخاری بلند می

 دلنشینی داشت.
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 به عالوه درخششی غیرقابل اشتباه.

 

وقتی نور سبز توی اتاق محو شد، حس کردم آرام آرام 

 هایم نشست.لبخندی روی لب

 

 «جاست؟لعنتی، اون این»نوک با خشم گفت: 

 

که ازدواج کردیم و دونه نیست. ولی می»جواب دادم: 

نگاه نوک به سمت من « برامون یه هدیه گذاشته.

 برگشت.

 

 «هدیه؟»

 

دستم را روی سینة گرم و پهنش گذاشتم و پرسیدم: 

 «ای عشق من؟خسته»

 

 شب#روح_نیمه
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جواب هم نداد و « دیوونه شدی خوشگله؟»جواب داد: 

امشب شب عروسیمه و توی حس و حال »ادامه داد: 

 «ین هستم که رکورد خودم رو بزنم.ا

 

 «رکورد خودت رو؟»ابروهایم در هم گره خوردند. 

 

و این حرفش باعث شد آن « دل.ده بار جون»گفت: 

امشب قراره »خاطرة دلنشین را به خاطر بیاورم. 

 «پونزده بار باشه.

 

 حواسم به چای جلب شد.

 

 زد.از خاصیت آن چای هم جلو می

 

 توانست.اوه بله، قطعاً می
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 توانست.خیلی هم عالی می

 

 زدم.و من هم رکورد سه بارم را می

 

 کردم.اوه بله، قطعاً این کار را می

 

 دادم.و خیلی هم عالی انجامش می

 

 االن وقتش بود که کمی از آن چای بخورم.

*** 

 

پس این پیراهن ساقدوش »به خودم خیره شدم و گفتم: 

 «عروسه.

 

 بدک نبود.
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 یلی خوب بود.اش خطراحی

 

 رنگش ولی به سلیقة من نبود. صورتی کمرنگ.

 

کورا هم که پیراهن خودش را پوشیده بود و داشت 

کردم، آمد پیش من، به دلیل نامعلومی که درک نمیمی

 لباسش دقیقاً شبیه پیراهن من بود.

 

 «بله.»گفت: 

 

 «دقیقاً شبیه پیراهن توئه.»چشم بسته غیب گفتم: 

 

 «طوره.همین»
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کنم که چرا باید لباس باید بگم که واقعاً درک نمی»

 «مشخص و مشابهی بپوشیم.

 

 «چون رسمه.»گفت: 

 

توی دنیای قدیمیت رسمه، االن توی »به او گفتم: 

جایی که سرسی و فینی دنیای قدیمیت نیستیم و از اون

که بتونن تا ابد به این دنیا وابسته شدن، برای این

جا شن، مجبور شد اینساقدوش سرسی دنیای من ب

 «توی النوین با دکس ازدواج کنه.

 

 شب#روح_نیمه

 774#پارت_

 

خواد دکس همون عروسی دنیای آره ولی سرسی می»

خودش رو داشته باشه و بعدش هم مسائل مدنی رو 

 «کنن.خودشون توی دادگاه مدنی عدالت حل می
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 دانستم این دادگاه مدنی عدالت چه بود.می

 

مان را قانونی کنیم، به که بتوانیم ازدواجنولی برای ای

طور اش و همینهای نامتعارف نامادریخاطر خواسته

طور که نوک گفته جوی عزیزم و حتی والنتین، آن

بود، اول به این دادگاه مدنی عدالت نرفتم که بعدش هم 

برویم جایی با هم کیک بخوریم و قال قضیه را بکنیم. 

ود که بدون حضور او درواقع جو خیلی دلخور ب

ازدواج کرده بویم. والنتین هم که با وجود تمام 

هایی که خورده بود، دوباره پیش معشوقش غصه

مسلک شده بود هم اصالً برگشته و حاال حسابی عاشق

 با این کارمان موافقت نکرده بود.

 

 عروسی گرفته بودیم.

 

 آن هم یک عروسی بزرگ.
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هدیة دوست داشتنی  یک لباس خیلی زیبا گرفتم و کلی

ها را توانستیم خودمان اینکه میگرفتیم. حتی با این

بخریم، ولی به ما هدیه داده بودنشان. ناگفته نماند که 

ای برای رفتن به جایی بود که به عروسی گرفتن بهانه

گفتند. ماه عسل را به جایی زیبا و آن ماه عسل می

یی که سرشار از آرامش به اسم کارائیب رفتیم. جا

بازی توانستیم توی ساحل روی یک پتو با هم عشقمی

های پاهایمان را در ساحل شنی فرو کنیم و انگشت

توانستیم در ببریم. به اضافة کلی جای دیگر که می

 بازی کنیم.ها عشقآن

 

در باز شد و وقتی همسرم وارد شد، گفتگوی کوتاه با 

 کورا قطع شد.

 

 شب#روح_نیمه

 775#پارت_
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ها از جمله نگاه من، کورا، مدی، فینی، نگاه همه

سرسی، آرورا، جوزت و عروس که آن یکی سرسی 

بود و لباسی به شدت زیبا به تن داشت، به سمت او 

 برگشت.

 

 نگاهش به دوخته شد.

 

هایش دیدم که وقتی نگاهش به پیراهنم افتاد، گوشة لب

باال رفت و صورتش حالتی مالیم به خود گرفت. بعد 

 به عروس نگاه کرد.هم 

 

 اش کند.عروسی که قرار بود همراهی

 

هاست ولی این گفتند این کار برخالف سنتکه میبااین

جو بود که من را در مراسم حین رفتن به محراب 

 کلیسا همراهی کرد و دستم را در دست نوک گذاشت.
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 کرد.هق هم میحین این کار هق

 

 مثل یک دایه.

 

 .خدایان نگهدارش باشند

 

شد، پرید: می سرسی از نوک که داشت نزدیک

 «ست؟آماده»

 

دل، اگه زودتر خودت رو به جون»نوک جواب داد: 

محراب نرسونی، دکس خودش میاد و تو رو کشون 

 «بره.جا میکشون تا اون

 

های موافق با هم من و همه دوستانم یکی از آن نگاه

 رد و بدل کردیم.
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گل درخت آدالیش ستهسرسی دامنش را جمع کرد و د

را هم برداشت و سریع به سمت نوک رفت. گفت: 

پس باید بریم. صبر لبریز شدة دکس اصالً خوب »

 «نیست.

 

خواد تو رو همسر صبرانه میکه دکس بیاین»گفتم: 

 «خودش کنه، قطعاً چیز خوبیه.

 

 هایی درشت شده نگاهم کرد.سرسی با چشم

 

یش از شادی برق هابا این وجود متوجه شدم که چشم

 زدند.می

 

 اوه بله.

 

 بله.
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وقتی یک نقشة درست و حسابی تا این حد موفق 

 بردم.شد، خیلی لذت میمی

 

 شب#روح_نیمه

 776#پارت_

 

هایی که در با دستور فینی همه بند و بساط سبد گل

دست داشتیم را جمع کردیم و به صف به راه افتادیم تا 

 مراسم را شروع کنیم.

 

 سرسی و نوک، من آخرین نفر توی صف بودم. قبل از

 

جو ساقدوشم بود ولی سرسی هم زمان ازدواجم کنارم 

 بود.

 

و من هم ساقدوش سرسی بودم و حاال جوزت هم در 

 ماند.کنار او می
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 باعث افتخار هم بود.

 

 واقعاً.

 

طور که طور که به ما گفته شده بود و همانهمان

ن رفتیم. واقعاً هم شب تمرین کرده بودیم، از در بیرو

دانستم، همه پیش تمرین کرده بودیم. به دالیلی که نمی

گذشتیم و جلوی ها میاز این راهروی بین نیمکت

های والی گوش ایستادیم و به حرفمحراب می

شد گفت ارزش این رژة کردیم که به سختی میمی

 ارتشی فینی را داشت.

 

روی دکس همه به محراب رسیدیم و با فاصله روبه

ایستادیم که به تنهایی توی کت و شلوار شیکش 

قرار و خیلی هم ترسناک به نظر ایستاده بود و بی

 رسید.می
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ها و دری دکس طوری با اخم به راهروی بین نیمکت

که قرار بود سرسی و نوک از آن داخل شوند، نگاه 

کرد که انگار هر لحظه ممکن بود سرسی می

 پا به فرار بگذارد. گلش را پرت کند ودسته

 

 «بایستید.»این فری بود که با صدایی رسا گفت: 

 

نگاهی به جو انداختم و دیدم که چند نفری که حاضر 

بودند بلند شدند و ایستادند. بیرون از بارگاه خدایان به 

شدت محافظت شده بود، چون توی تاالر دو نوکتورنو، 

طور دو سرسی حضور داشت و دو دکس و همین

 دید.ی نباید چنین چیزی را میهرکس

 

 شب#روح_نیمه

 777#پارت_
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پس از ایستادن همه ناگهان افراد فری آمدند و تاالر پر 

شد. حینی که داشتند از دیوار پشتی به سمت راهروی 

آمدند، سربازهای آپولو هم به ها میپشت نیمکت

 ها پیوستند.سرکردگی خودش به آن

 

لهن و تور هم از هنگامی که از راهرو گذشتند، 

 ها رفتند.های خود بلند شدند و به پیش آنصندلی

 

بعد هم سرسی و تور را تا خود محراب همراهی 

 کردند.

 

های وقتی به جلوی محراب رسیدند، از کنار ساقدوش

عروس تا کنار دکس صف شدند و بعد هم رفتند و 

پشت سر دکس ایستادند. درنهایت شوهرم سرسی را 

آرام از راهنمایی کرد و عروس را آرام به داخل تاالر

 ها گذراند.راهروی بین نیمکت
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 دست دراز کردم و دست جو را گرفتم. او هم همان

 لحظه دستش را برای گرفتن دست من دراز کرده بود.

 

هر دو به سرسی نگاه کردیم که وقتی داشت به محراب 

لرزیدند. حینی که جلوتر هایش میشد، لبنزدیک می

گذاشت که زمانی مد، داشت زنی را پشت سر میآمی

کس نسبت به او خشونت به خرج داده چیز و همههمه

اش محروم مانده بود و از خانواده، شخصیت و آزادی

 کس اعتماد کند.توانست به هیچبود. زنی که نمی

 

ولی حاال ارتشی از چهار کشور در پشت سر و شش 

 خواهر در کنار خودش داشت.

 

الر ناگهان به رنگ سبز درآمد، حس کردم وقتی تا

 هایم را پر کرد.اشکم جوشید و چشم

 

 «ست.العادهخارق»شنیدم که فری با کنایه گفت: 
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 کردم.اش را درک میطعنه

 

 شب#روح_نیمه

 778#پارت_

 

 

 والنتین بدجور عاشق نمایش دادن بود.

 

ای شنیدم که صدای ولی صدایش را درست همان لحظه

 «وای خدا، بابا.»از سمت دیگرم آمد. سرسی هم 

 

سپس مردی مسن را دیدم که از بین مه سبزرنگ 

شکل گرفت و به سمت محراب آمد، نوک و سرسی 

 رفت که تازه به میانة راهرو رسیده بودند.
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شد، که نگاهش هرگز از سرسی برداشته نمیدرحالی

جا پسرم، اگه اشکاری نداره من تا اون»به نوک گفت: 

 «رمش.بمی

 

 «اون مرده کیه؟»کنان از من پرسید: جو زمزمه

 

 «بابام.»سرسی رو به جو زمزمه کرد: 

 

هم من و هم سرسی نگاهمان را ملکه سرسی دوختیم 

 ریخت.که حاال آزادانه اشک می

 

 هایش بود.و لبخند پهنی هم روی لب

 

اش را با وقتی نوک نگاهی به عروس انداخت، چانه

و قدمی به عقب برداشت، همه به  احترام پایین آورد

 سرسی نگاه کردیم.
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مردی که ظاهراً نامش هارولد کویین بود، دخترش را 

که اهل دنیایی دیگر بود، به سمت دامادش برد. نیشش 

ها باز بود و وقتی نگاهش را به دختری مثل دیوانه

دوخت که قبالً تصاحب شده بود و بعد به دختری که 

رد، نگاه کرد، نگاهش سرشار سپحاال به معشوقش می

 از غرور شد.

 

 نوک رفت و کنار لهن و تور ایستاد.

 

که به سمت عروس و داماد برگردم، ولی پیش از این

 ها ایستاده بود.نگاهم به پیکری افتاد که در سایه

 

 پیراهنی معرکه و یشمی رنگ به تن داشت.

 

چیزه و عشق همه»شنیدم که والنتین زیرگوشم گفت: 

 «ر شکلی ممکنه باشه.به ه
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هایش ظاهر شد، بعد واری روی لبسپس لبخند گربه

 هم در مهی زیبا و درخشان ناپدید شد.

 

*** 

 

 شب#روح_نیمه

 779#پارت_

 

 نیواورلئان

 

 نوک

 

گم به اندازة کافی پا به پات من که می»کریستین گفت: 

بیدار موندم و االن وقتشه که برم تختم... و همسرم رو 

 «طور.نم. تو هم همینپیدا ک
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تو توی حیاط نشسته بود و با برادر زنش در یک 

بطری ویسکی سهیم شده بود و کریستین هم حین 

 داد.کشیدن سیگار با لذت سر تکان می

 

 دقیقاً وقتش بود.

 

این مرد را دوست داشت ولی بیشتر از او همسرش را 

 دوست داشت.

 

برای  های بیرونی بلند شدند، سریاز روی صندلی

همدیگر تکان دادند و کریستین به سمت انبار انتهای 

حیاط رفت که فرانکا آن را به یک سوییت برای اقامت 

 ها تبدیل کرده بود.مهمان

 

جا روی میز بین دو نوک بطری و لیوان ها را همان

 صندلی رها کرد و به وارد خانه شد.
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قفل ها دانست که در و پنجرهدر خانه به راه افتاد، می

 بودند.

 

های شان را دوباره چک کرد. انسانبا این حال همه

کردند، چندین اش زندگی میارزشمندی زیر سقف خانه

ها نفر و او هم از آن مردهایی بود که باید از امنیت آن

 شد.مطمئن می

 

پله که رسید به راهرو نگاه کرد و ندید که باالی راه

ب خانه بیاید. یا از خوا نوری از زیر در بزرگترین اتاق

 کدام از درها.زیر هیچ

 

به جز نور ضعیفی که از زیر در اتاقی در میانة راهرو 

آمیزی زد. از اتاقی که به رنگ صورتی رنگبیرون می

 شده بود.

 

نیشش باز شد ولی وقتی دری درست در کنارش باز 

 شد، ناگهان از جا پرید.
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 شب#روح_نیمه

 780#پارت_

 

لود پلک زد و غرغرکنان به پسرش آپدر نوک خواب

 «مثانة کوفتی.»گفت: 

 

ای به شانة نوک زد بعد هم دستش باال برد، چند ضربه

 و در جهت مخالف به سمت دستشویی به راه افتاد.

 

 نوک هم به سمت نور راه افتاد.

 

دستگیره را گرفت و پیچاند، در سکوت کمی در را باز 

 کرد.

 

شنید، دیگر بیشتر وقتی صدای حرف زدن دخترش را 

 از آن در را باز نکرد.
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 «واقعاً مامانی؟»اش پرسید: هآمارا با آن صدای بامز

 

 «ترین عشق من.واقعاً شیرین»فرانی جواب داد: 

 

 «بابا اون کار رو کرد؟»

 

بله عزیزدلم، پدرت اون کار رو کرد. اون کار رو با »

 «یه عالم کار دیگه انجام داد.

 

بزند،  آلودی حرفارا با لحن خوابکه آمپیش از این

هوم، باورم شد. بابایی »ای سکوت درافتاد. لحظه

 «خیلی خوبه.

 

 نیش نوک دوباره باز شد.
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طوره آمارا جودیث همین»فرانی با او موافقت کرد: 

 «زیبای من. یه چیز دیگه هم هست.

 

 «اون چیه؟»

 

 «اون دالور منه.»

 

 نوک میخکوب شد.

 

 «این یعنی چی؟»دخترشان پرسید: 

 

 «دختر باارزشم، این یعنی که اون قهرمان منه.»

 

اش را به چارچوب هایش را بست و پیشانینوک چشم

 در تکیه داد.
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 «قهرمان منم هست.»آمارا گفت: 

 

 گلوی نوک پر از بغض شد.

 

دونم جیگرم. حاال دیگه خیلی دیر می»فرانی گفت: 

یگه وقتشه شده. داستانت رو هم برات تعریف کردم. د

 «که بخوابی.

 

داد، صدایش حالتی دخترش وقتی داشت جواب می

منتظرم که دالور خودم »رویاگونه به خود گرفته بود. 

 «رو پیدا کنم.

 

حدوداً سی »جواب فرانی با لحنی خشک گفته شد: 

 «کنیم.سال دیگه در این مورد با هم صحبت می

 

 شب#روح_نیمه

 781#پارت_
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سی »پرسید، باال رفته بود. صدای آمارا وقتی می

 «سال؟

 

 «بگیر بخواب عزیزدلم.»

 

 «خوام توی سی و شش سالگی ازدواج کنم.نمی»

 

 «آمارا، عشق من، بخواب.»

 

 «خب.خیلی»نوک شنید که دخترش زمزمه کرد: 

 

نوک این را که شنید، از در فاصله گرفت و به سمت 

 اتاق خودش و فرانی به راه افتاد.

 

 ت پنجره رفت.مستقیم به سم
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 ها را نبسته بود.پرده

 

های شان که پر از گلجا ایستاد و به حیاط خلوتهمان

 پیچک بود و با نور مهتاب روشن شده بود، نگاه کرد.

 

 صدای ورود فرانی را شنید.

 

کریستین سیگارش رو »فرانی از پشت سرش پرسید: 

 «تموم کرد؟

 

 «اوهوم.»رو به پنجره جواب داد: 

 

چیز »بست، نجوا کرد: طور که در را میمانفرانی ه

 «متعفن.
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 نوک به حیاط خیره شد.

 

فرانی آمد کنارش، او را از پشت در آغوش گرفت و 

 خودش را به او چسباند.

 

عاشق اینم که خونه پر از اعضای »زمزمه کرد: 

 «مون باشه.خانواده

 

داشت در مورد حضور بابا، سو، کریستین، بریکیتا و 

 کرد.ن صحبت میسه پسرشا

 

 زد.درباره پنج فرزند خودشان هم حرف می

 

 چهار پسر.

 

 یک دختر.
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 آمارا درست بچة وسطی بود.

 

 «راهه؟نوک، اوضاع روبه»فرانی با مالیمت گفت: 

 

های فرانی نگاهش را از حیاط برداشت و به دست

روی شکم خودش نگاه کرد، انگشتر الماسش در نور 

هایش را حس کرد ت. سینهمهتاب درخشش اندکی داش

طور شکمش که پنجمین فرزندشان که به کمر و همین

 در آن بود هم به باسن خودش چسبیده بود.

 

 شب#روح_نیمه

 782#پارت_

 

 توانست عطر تنش را حس کند.می
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اش که همچنان از درونش توانست قدرت مهار شدهمی

 گرفت را احساس کند.سرچشمه می

 

صورتش، آن گردن ظریفش، دهان اصالً نیاز نبود که 

 زیبایش و موهای دلپسندش را تصور کند.

 

 دستان فرانکا به دورش  محکم شد. حلقة

 

 «عزیزدلم؟ خوبی؟»

 

نوک مچ دستش را گرفت و او را کشید کنار خودش، 

 رویش بچرخد.همسرش را مجبور کرد که روبه

 

فرانکا همچنان او را در آغوشش نگه داشت و وقتی 

یش رسید، سرش را بلند کرد و توی روروبه

 هایش نگاه کرد.چشم
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 مچ دستش را را کرد و صورتش را قاب گرفت.

 

او را به همان شکل نگه داشت و بازویش را به 

تر کشید. صورتش را به دورش پیچید و او را نزدیک

صورت فرانی نزدیک کرد و به دقت زنی که عاشقش 

، در آن لحظه بود را زیرنظر گرفت. ناجور زیبا بود

 زیر نور مهتاب زیباتر هم شده بود.

 

 «دالور من.»نجوا کرد: 

 

 های زیبای فرانی گرم شد.دید که نگاه چشم

 

 سپس دید که به اشک نشستند و برق زدند.

 

های فرانی روی نوک پاهایش بلند شد، حاال آن لب

 محشر فقط به اندازة یک نفس با او فاصله داشت.
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 .ولی فرانی نبوسیدش

 

 درعوض جوابش را زمزمه کرد.

 

وقت باورش وار گفت که او هیچای را زمزمهدو کلمه

 کرد.نمی

 

دانست فرانی از اعماق روح ای که میدو کلمه

 باشکوهش به آن باور داشت.

 

 «قهرمان من.»

 

 

 پایان
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