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این داستان برشی کَتاى از زندگی قًرنانان رنان فاجعٌ زیبا ٍ شرح : خالصٌ داستان
این کتاب یک بخش از . اٍلین ٍلنتاین تراٍیس ٍ َابی بٌ عنَان یک زن ٍ شَير است

ٌ ی حذف (جلد دٍم فاجعٌ زیبا)فاجعٌ نتحرک  شدى از فاجعٌ زیبا ٍ یا حتی یک صحن
 .نیست؛ این یک چیز کانال جدید است

 (Walking Disaster) این داستان کَتاى بعد از جلد دٍم رنان، یعنی فاجعٌ نتحرک
 رنان يای سری 1.5نَشتٌ شدى؛ انا با تَجٌ بٌ کَتاى بَدن آن، نَیسندى بٌ عنَان شهارى 

 .ننتشر کردى است (Beautiful) زیبا

 :در نَرد نَیسندى

اٍ در کالج اٍکاليهای شهالی، . خانو جیهی نک گَایر در تالسا، اٍکاليها نتَلد شد
جایی کٌ از آن جا با ندرک . دانشگاى اٍکاليهای نرکزی ٍ نرکز فناٍری آتَری حضَر داشت

 .فارغ التحصیل شد (رادیَگرافی)پرتَنگاری 

 جیهی راى را برای سبک جدید رنان بزرگساالن با کتاب بین الهللی پرفرٍش فاجعٌ زیبا
(Beautiful Disaster)  باز کرد2011در سال . 

ٌ ی رنانش جلد شهارى   Walking)  یعنی؛ فاجعٌ نتحرک2اٍ در يهان سال در ادان
Disaster)  را عرضٌ کرد کٌ در نیَیَرک تایهز، نشریٌ ایاالت نتحدى آنریکای انرٍز ٍ ٍال

 .استریت ژٍرنال شهارى یک لیست پرفرٍش يا شد

 ٍ خانو نددٍکس (Endlessly Beautiful) دٍ تکهیل کنندى نیز بٌ اسانی بی نًایت زیبا
(Mrs. Maddox)  ترتیب شهارى ی ٌ  از این سری کتب 1.5 ٍ 1.3ننتشر کرد کٌ ب

 .يستند
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 را با 2.6 ٍ 2.5 نیز دٍ ادانٌ برای جلد دٍم، یعنی شهارى يای 2015 ٍ 2013در سال 
 Beautiful) ٍ چیزی زیبا (Beautiful wedding A) نام يای عرٍسی ای زیبا

Something) ارائٌ کرد. 

، 4.23، 4.07، 4.12، 4.14: رتبٌ ی این سری کتاب يا در سایت گَگل ریدرز بٌ ترتیب
 . است4.09 ٍ 4.07

فرانَشی . اٍ يهچنین سری کتاب يای برادران نددٍکس را در پنچ جلد ارائٌ کردى است
ٌ ی برادران نددٍکس نیز در (Oblivion Beautiful ) زیبا ، یکی از کتاب يای نجهَع

 .صدر فًرست پرفرٍش يای نیَیَرک تایهز، شهارى یک شد

 نیز، جلد دٍم ٍ سَم کتاب يای نجهَعٌ برادران نددٍکس، یعنی 2015در سال 
، بٌ (Beautiful Sacrifice) ٍ قربانی زیبا (Beautiful Redemption) رستاخیز زیبا

 .صدر نیَیَرک تایهز پیَستند

 :برخی از رنان يایی کٌ تَسط جیهی نک گَایر نَشتٌ شدى اند عبارتند از

 سال یعنی تپٌ سرخ*  بًترین کتاب کابَس آبادی2014تریلر آخرالزنانی ٍ در سال 
(Red Hill)سری نشیت الًی ، (Providence)ٌس ، ی بالغ جَان ٌ ٌ ی عاشقان گان

کٌ یک داستان - (Apolonia) ، آپَلَنیا(a young adult paranormal) غیرطبیعی
 ٍ چند رنان دیگر از جهلٌ در زنرى ی يیَاليا- عاشقانٌ تاریک علهی تخیلی است

(Among Monsters)اتفاقات شانسی ، (Happenstance)  کٌ یک سری رنان است
 .(Sins of the Innocent) ٍ گنايان یک بی گـ ـناى

 .کلرادٍ با شَيرش جف ٍ سٌ فرزندش زندگی نی کند Steamboat Springs جیهی در

یا در فیس بَک، تَییتر ٍ برخی  jamiemcguire برای یافتن جیهی بٌ سایت
ٌ يای اجتهاعی دیگر نی تَانید نراجعٌ کنید  .شبک
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ٌ ای کٌ در آن شرایط زندگی بسیار بد است: کابَس آباد [1] : در نقابل).شًر یا جانع
ٌ ی فاضلٌ  (Utopia :خیال آباد یا ندین

*** 

 :شرٍع داستان

 «ابی»

(abby) 

زنان زیادی رٍ . يهین طَر کٌ دارم بخار آینٌ رٍ با حَلٌ پاک نی کنو قیژ قیژ صدا نیدى
زیر دٍش آب داغ گذرٍندم؛ درست يهَن طَر کٌ زنان زیادی رٍ از کالس تا خَنٌ 

ٌ ی عالی برای تراٍیس  (Travis) رانندگی کردم ٍ زنان زیادی يو برای پیداکردن یٌ يدی
ٌ ای انجام بشٌ. صرف کردم از ير لحظٌ با شَيرم بَدن . انرٍز يیچ چیزی نباید عجل
 .لذت نی برم

ينَزم بعد از تقریبا یک سال آينگ این عنَان نثل يهَن اٍایل بٌ گَشو ! شَيرم
کردن اگٌ ٍقتی اٍندم بٌ کالج، کسی بًو نی گفت کٌ قبل از تهَم. غیرعادی ٍ غیرطبیعیٌ

یٌ سری از آدم يا تیپ . سال اٍل ازدٍاج نی کنو، انگشتو رٍ بًش نشَن نی دادم
بٌ ير حال نا نٌ تنًا . کردنی نیستن ٍ ننو یکی از اٍنام، يهین طَرم تراٍیسازدٍاج

 .این کار رٍ کردیو؛ بلکٌ سال گذشتٌ شادترین سال زندگیو بَد

حَلٌ رٍی زنین نی افتٌ، پایین رٍ نگاى نی کنو ٍ بی اختیار خطَط ظریف ٍ تیرى ی رٍی 
شدى نی کشو ٍ بعد انگشت يام رٍ بٌ نرنی رٍی جَير کشیدى. پَستو رٍ ٍارسی نی کنو

نن ينَز خانو . نی ذارم نَک انگشتو رٍی تهام ننحنی يای ظریف اٍن حرکت کنٌ
بَدم ٍ حتی یٌ بار يو از خاطرى انجام این تتَ یا از ایدى  (Maddox) نددٍکس

ٌ ٍارم برای رفتن بٌ ٍگاس ٍ ازدٍاج با اینکٌ نٌ تنًا اٍن درست . کردن نتاسف نبَدمدیَان
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 ( Las Vegas )بعد از یٌ تراژدی بَد؛ بلکٌ قسو خَردى بَدم کٌ دیگٌ بٌ شًر ٍگاس
ی کانلی برای ير دٍنَن بَد کٌ بذاریو ارٍاح برنگردم؛ ٍلی این شًر نابکار پس زنینٌ

ٌ چیزيای پشت سر خیلی نهادین . خبیثهَن برن ٍ شرٍعی تازى داشتٌ باشیو ترک يه
 .بَد ٍ تصَر نهی کنو کٌ اٍن کاريا رٍ حتی یٌ بار دیگٌ انجام بدم

ٌ ی سینک بَد درست بعد از این کٌ خشک کردن نَيام رٍ تهَم کردم، نَبایلو کٌ گَش
 .رٍش ظاير شد (America) لرزید ٍ نام آنریکا

 الَ؟-

يهین االن رسیدى خَنٌ ٍ قبال ٍقتی  (Shep) شپ. نهی تَنو زیاد حرف بزنو! سالم-
ٌ سرم گذاشتٌ ٌ يا انشب نهی خَاین بیاین، نی خَاستو . نی رفت سرب فقط چَن شها بچ

بًت بگو رٍز ٍلنتاین نبارک؛ چَن ازدٍاج کردی نعنیش این نیست کٌ بعد از این 
 !نهی تَنی بٌ نًهَنی خَابگاى دانشجَیی بیای، خَدت نی دٍنی

نا نهی خَایو . نی دٍنو؛ ٍلی اٍن يا ٍاقعا چیزای تراٍ نبَدن ٍ قطعا نال ننو نیستن-
َ خَری بگذرٍنیو، َنر  .(نخفف آنریکا Mare) اٍلین رٍز ٍلنتاینهَن رٍ تَ یٌ نًهَنی آبج

َ خَری رٍز ٍلنتاین کالج سیگ تاٍ- پارسال بَد  (Sig Tau)یادت نرى کٌ تَ نًهَنی آبج
 .کٌ اٍلین جرقٌ ازدٍاج بین تَ ٍ جناب نددٍکس زدى شد

 .با تهام جزئیاتش یادم نیاد [1]خاطرات

ٍ ٍحشت نحض کَفتِی ازدست دادن بًترین دٍستت چَن اٍن قدر احهق بَدی کٌ تَ »
 .دام عشقش بیفتی

 «.خب نن نتعلقو بٌ تَ، نن نتعلقو بٌ تَ

 :صدای آنریکا نن رٍ بٌ زنان حال برنی گردٍنٌ
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ٍارد نیستیو ٍ شپلی يو نجبَر نیست نثل بٌ يرحال نا دیگٌ تازى. نن رٍ قضاٍت نکن-
 .یٌ پادٍی کَفتی بدٍبدٍ کنٌ

نی فًهو چی نیگٌ ٍ نی خندم بٌ ساعتو نگاى نی کنو، تراٍیس ير لحظٌ نهکنٌ برسٌ 
 !خَنٌ

ٌ خیر-  [2]! یادش ب

بٌ ير حال، يهَن طَر کٌ گفتو نهی تَنو زیاد حرف بزنو؛ ٍلی فرانَش کردم زٍدتر سر -
ٌ خاطر این بَد کٌ سعی نی کردم خَدم رٍ با  کالس بًش اشارى کنو، یٌ بخشش ب

يهاينگ نگٌ دارم ٍ یٌ  ( Dr. Hunter ) نایل در ساعت دکتر يانتر300سخنرانی 
ٌ خاطر اینٌ کٌ تَ سر ير کالس با شَير احهقتی ٍ نا يیچ حریو  ٌ اش يو ب بخش دیگ

 .خصَصی ای نداریو

ٌ نَن باعث شدى درس. لبخند نی زنو ٌ يای ندرس  خَندن ٍ نَبتی ناشین يهاينگی برنان
انداختن یٌ حلقٌ تَی انگشتو باعث شد کٌ . سَار شدن آسَن تر بشٌ؛ ٍل نفًو کٌ نبَدم

تراٍیس کهی راحت تر بشٌ؛ ٍلی این طَر بگو باالخرى يشتادسالٌ نبَد کٌ، ير کسی از 
کنارم رد نی شد با فاصلٌ این کار رٍ نی کرد؛ ٍلی تراٍیس، تراٍیس بَد ٍ يرگَنٌ احترانی 

ٌ عنَان دٍستش ٍ بعدا بٌ عنَان دٍست دخترش نی ذاشت حاال  کٌ اٍن قبال بٌ نن ب
ٌ عنَان يهسرش دى  .[3]برابر شدى بَدب

 ينَز آپارتهان جدید رٍ دٍست داری؟! ٍلنتاین تَ ٍ شپ نبارک َنر-

 :ذٍق کنان نیگٌ

 !عاشقشو-

 ؟[4]ينَز حلقٌ نگرفتی-
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 !نٌ... َاى -

*** 

 .یادش نیاد- کٌ در جلد اٍل گفتٌ شدى-حرفای تراٍیس  =[1]

 .یاد اٍن رٍزا رٍ کٌ شپلی بدٍبدٍ نی کردى نیگٌ =[2]

 .ننظَرش اینٌ کٌ ندام با زنش بَدى نبادا کسی چپ نگايش کنٌ =[3]

 یعنی ينَز پیشنًاد ازدٍاج بًت ندادى؟ =[4]

ٌ ی نا خَشحال بَد؛ ٍلی ترسیدى بَد کٌ آنریکا ازش . خندیدم ٍقتی برگشتیو شپلی ٍاس
 شانسیش آنریکا قبل از این کٌ شپلی رٍ انتظار دارى کٌ بًش پیشنًاد بدى؛ انا از خَش

ٌ شدت نتنفر بَد  .ببینٌ، از این کٌ قبل از سی سالگی ازدٍاج کنٌ ب

ٌ زٍدی نی رسٌ خَنٌ-  .تراٍیس ب

 .آيا-

 :نفسی نی کشٌ ٍ نیگٌ

 !عاشقتو. ننو بًترى برم -

درست يهَن . تلفن رٍ رٍی سینک نی ذارم ٍ اخو نی کنو، نی دٍنو حاال باید عجلٌ کنو
ٌ ی نَيام رٍ حلقٌ کردم، دستٌ ی در یٌ سری جیلینگ جیلینگ ٍ ٍقت کٌ آخرین رشت

یٌ سری صدايای کلیک ریز کٌ . بَدن تراٍیسٌسرٍصدايایی نی کنٌ کٌ عالنت خَنٌ
ير رٍز این ساعت رٍی  (Toto)تتَ. سرتاسر کف اتاق نی دٍى ٍ بعد بٌ در ننتقل نیشٌ

ٍقتی کلید ٍارد قفل نیشٌ، تتَ . صندلی راحتی نشستٌ، ننتظرى ٍ از پنجرى نگاى نی کنٌ
 .چًار دست  ٍپا از رٍی صندلی بٌ طرف در نیرى ٍ ننتظرى تا ٍرٍد تراٍیس رٍ جشن بگیرى
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آخرین . تراٍیس بعد از کالس يا نن رٍ ترک نی کنٌ ٍ عصريا یٌ چند ساعتی نیرى سرکار
 نبارزى ی تراٍیس نعهَال باعث نی شد کٌ برای ندتی راحت باشٌ؛ ٍلی چَن يلرتَن

(Hellerton) پس انداز نن بابت اٍضاع عجیب غریب . آتیش گرفت يیچی گیرش نیَند
بٌ . نایک سال قبل تٌ کشید ٍ تشکیالت نبارزى يو از زنان آتیش سَزی ننحل شدى بَد

ير حال تراٍیس قَل دادى بَد کٌ نبارزى نکنٌ؛ ٍلی نا زندگی راحتهَن رٍ از دست دادى 
ٍحشتناک نبَد؛ ٍلی خیلی . ٍقت داشتیوبَدیو ٍ زندگی دانشجَیی ٍ نشاغل نیهٌ

ٍ جَر ٍ سادى بَد  .جهع 

آنَزان کهک نی کردم کٌ نن بٌ دانش. ير دٍنَن عصريا تدریس خصَصی نی کردیو
ٌ ای قَی بشن ٌ ای رٍ . تَ جبر ٍ حساب ٍ ير چیز سخت دیگ تراٍیس يو ير چیز دیگ

درس نی داد؛ ٍلی بیشتر صَرت حساب يانَن تَسط پَلی کٌ اٍن از نقالٌ نَشتن 
ٌ دست نی آٍرد پرداخت نی شد نشاغل غیرقانَنی ٍ خطرناک درآند بًتری داشتن ٍ . ب

 .عادت يای قدیهی سخت از بین نیرن

ٌ يای تراٍیس سٌ قدم سریع تَی آپارتهان نیان ٍ بعد بر نی گردن صدای کفش . چکه
ٌ يای دينو باال برى اٍلین برف فصل دٍ اینچ گل ٍ شل ٍ برفابٌ رٍی . باعث نیشٌ گَش

حیاط درست کردى ٍ نی دٍنٌ کٌ نن انرٍز صبح نظافت کردم تا نجبَر نباشو بعد از 
ٌ ياش رٍ پاک نی کرد  .کالس این کار رٍ بکنو؛ برای يهین داشت چکه

ٌ ای؟! عزیزم-  خَن

 :کشیدى نیگو

 .ام...نٌ...خَ -

 .ٍ در يهَن حال نژى يام رٍ با ریهل بٌ سهت باال نی کشو

 .رٍی در اتاق خَاب ضربٌ نی زنٌ
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 !نیا تَ-

 :شاکی نیگٌ

ٌ ی رٍز ندیدنت-  !يه

 .سٌ ساعت قبل نن رٍ دیدی-

 .بعد از یٌ نکث کَتاى تراٍیس با انگشتش تق تق تق رٍی در نی زنٌ

 حدس نی زنو نال ننٌ، آرى؟. بیرٍن این جا یٌ يدیٌ دیدم-

 .نٌ نال تتَئٌ-

 !َاى این يیچ خَب نیست-

 :نی خندم

 .بلٌ تراٍ، ناِل تَئٌ-

 !ننو یٌ چیزی برای تَ دارم؛ پس عجلٌ کن تا دیر نشدى-

 .شدن زنان نی برىکردن ٍ خَشگلآرایش-

 .اگٌ صبح خَدت رٍ دیدى بَدی نی دٍنستی کٌ این درست نیست-

پَنزدى دقیقٌ بعد پیراين قرنز عرٍسکی رٍ کٌ از آنریکا قرض گرفتٌ بَدم کشیدم سرم ٍ 
داشت . پَشیدم ٍ بعد بٌ اتاق نشیهن جایی کٌ تراٍیس ایستادى بَد ٍارد شدم

ٌ اش  تلَیزیَن تهاشا نی کرد، کنترل تَی یٌ دستش ٍ یٌ بطری آبجَ يو تَی دست دیگ
. صَرت بی حالتو با این ٍاقعیت کٌ اٍن یٌ کراٍات پَشیدى بَد نطابقت نداشت. بَد

ٌ چیز رٍ دیدى بَدم. کراٍات رسهی بَد  .نن يه
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ٌ ی چشهش نگايی بًو انداخت ٍ بعد چرخید  :بًو گفت. تراٍیس از گَش

 !نن خَش شانسو، یٌ نرد خَش شانس. خیرى کنندى شدی-

قدم زنان بٌ طرفو اٍند، نن رٍ در آغَشش کشید ٍ بٌ بًترین نحَ نحبت ٍ عشقش رٍ 
 .بًو ابراز کرد

 :بٌ آرٍنی گفتو

 !تَ کراٍات زدی-

 :عقب کشید ٍ بٌ کراٍاتش نگاى کرد

 خیلی ضایع شدم؟-

 .فقط فکر نی کردم پیشنًاد بدی خَنٌ بهَنیو... نٌ، تَ خیلی يو -

 :لبخندی زد ٍ نغرٍرانٌ دستش رٍ رٍی کراٍتش کشید ٍ گفت

 این خَبٌ، نٌ؟-

 :دستو رٍ تَ دستش گرفت ٍ ادانٌ داد

ٌ کنندى ست؛ انا نا یٌ جای رزرٍ شدى - پیشنًاد نَندن تَ خَنٌ بٌ شکل لعنتی ای ٍسَس
 .بیا این جا عزیزم. داریو

ٌ طرف در برد ٍ نکث کرد تا تَ پَشیدن ژاکتو بًو کهک کنٌ  .دستو رٍ گرفت ٍ ب

ناى فَریٌ نخصَصا خیلی بی رحو بَد؛ اگٌ بارٍن نهی اٍند یا زنین یخ زدى نبَد، از 
ٌ يا پایین برم ٍ نطهئن شد . آسهَن چند فَت برف نی بارید تراٍیس کهکو کرد تا از پل

ٌ يای بلند لیز نخَرم؛ ٍلی بعد از این کٌ بٌ پیادى رٍ رسیدیو نن رٍ تَی  کٌ با اٍن پاشن
 .آغَشش کشید
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بَی . ی گَشش کشیدمانگشت يام رٍ پشت گردنش گذاشتو ٍ بینیو رٍ زیر اللٌ
يرچی بیشتر در نَردش فکر نی کردم بیشتر نطهئن نی شدم کٌ . باٍر نکردنی داشت

 .باید تَ خَنٌ بهَنیو

نشستٌ بَدیو؛ یٌ رستَران ایتالیایی  (Rizoli’s)  ساعت نا تَ بار ریزٍلیدر عرض نیو
از ذينو گذشت کٌ تراٍیس نن رٍ بٌ رستَران رقیب رستَران ٍالدین پارکر . نحلی

اٍن جا پر بَد؛ ٍلی خَش شانس بَدیو ٍ . آٍردى؛ ٍلی تصهیو گرفتو بًش اشارى ای نکنو
 .ٍقتی کٌ ننتظر نیز بَدیو یٌ جفت صندلی خالی تَی بار پیدا کردیو

 .با نی یٌ ذرى از نَشیدنی رٍ چشیدم ٍ نتَجٌ شدم کٌ تراٍیس سردرگهٌ

 نشکل چیٌ؟-

ٌ چی ٍیژى باشٌ؛ انا این-  .جا قابل قبَل نیستنی خَاستو انشب يه

 .قابل قبَل نیست؟ این یکی از رستَران يای نَرد عالقٌ ننٌ-

نهی دٍنو ... نی خَاستو اٍلین رٍز ٍلنتیانهَن خیلی. آرى؛ ٍلی ينَزم این نتَسطٌ-
درستٌ؟ بٌ آدنایی کٌ این جان نگاى کن يهَن کارایی رٍ نی کنن کٌ نا . استثنایی باشٌ

 .نی کنیو

 .این کٌ چیز بدی نیست-

 :یٌ زن از بین بیش از دى يا گفتگَ تَی سالن فریاد زد

 !نددٍکس؟-

 :تراٍیس گفت

 .بیا عزیزم-
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ٌ داشت ٍ گفت  :ٍ از چًارپایٌ بارش بلند شد ٍ دستش رٍ بٌ سهتو نگ

 .بیا بریو-

 :گفتو

 ...ٍلی-

 :بٌ زن اشارى کردم ٍ ادانٌ دادم

 .اٍن االن اسههَن رٍ صدا زد-

ٌ ياش ظاير شد  :تراٍیس لبخند زد ٍ چال گَن

 .بیا بریو کبَتر-

ٌ ای از چًارپایٌ پایین پریدم ٍ دستش رٍ گرفتو ٍ دنبالش رفتو  بی يیچ حرف دیگ
فقط یٌ بار ایستاد تا از یٌ غذافرٍشی نخصَص ناشین يا شام بگیرى ٍ بعد ادانٌ . بیرٍن

 .چرخید ٍ چرخید ٍ داشت بٌ طرف کالج نی رفت. داد

 تَ کٌ نن رٍ بٌ نًهَنی خَابگاى دانشجَیی نهی بری، درستٌ؟-

 .صَرت تراٍیس حالت ننزجرکنندى ای بٌ خَدش گرفت

تا ٍقتی ينَز چند بلَک نَندى بَد بٌ جایی کٌ داشتیو نی رفتیو، یٌ فکرایی در نَرد 
 نحلی کٌ قرارى بریو داشتو؛ انا ٍقتی تراٍیس ناشینهَن رٍ جلَی سالن بارتلن

(Bartlen Hall) ٌپارک کرد، دقیقا فًهیدم کٌ نی خَاد چی کار کن. 

 داری شَخی نی کنی درستٌ؟-

 :در حال بازکردن در طرف رانندى گفت
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 .نچ-

ٌ سرعت ٍ . ٍ بعد چرخید ٍ اٍند در طرف نن رٍ باز کرد تراٍیس دستو رٍ گرفت ٍ ب
 .بی سرٍصدا رفتیو پشت ساختهَن

 :گفتو

 !نٌ-

 .ٍ بٌ پنجرى ی باز زیرزنین زل زدم

ٌ ای بکنو پرید  تراٍیس ٍاقعا رفتٌ بَد داخل پنجرى ٍ قبل از این کٌ نن بتَنو شکایت دیگ
 .پایین

 .بیا کبَتر-

قصد نداشتو سرد ٍ نرطَب بشو ٍ برای يهین بالفاصلٌ . ينَز برف رٍی زنین بَد
 :بد عنق شدم

 !بٌ يیچ ٍجٌ-

ٌ ای کٌ از زیر در خَدش رٍ رد نی کنٌ از تاریکی زیرزنین بٌ بیرٍن  دست تراٍیس نثل گرب
 :پرتاپ شد

 .نثل زنان يای قدیهٌ-

 !نٌ، جَابت فقط نٌ يست تراٍیس، ابداًا -

 .این پایین کانال تنًاییو-

 .این یٌ ایدى ی ٍحشتناکٌ-
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ٌ ی نن رٍ خراب نی کنی-  !داری برنان

ٌ ای-  !نن حتی پیراينو ندارم؛ اٍن ٍقت داری نیگی کٌ نن دارم خرابش نی کنو! تَ دیٍَن

 .برای این کار فعال کهی زٍدى-

از حرص يهین جَر دست . تقریبا نی تَنستو صداش رٍ کٌ سعی نی کرد نخندى بشنَم
ٌ سینٌ ایستادم بعد از یٌ نکث طَالنی صدای تراٍیس آيستٌ ٍ ناانید از پنجرى . ب

ٌ گَشو رسید  :ب

 .خَايش نی کنو-

 :چشو غرى ای رفتو ٍ گفتو

 .باشٌ-

. دٍ قدم بٌ عقب یٌ جیغ نهتد ٍ یٌ سقَط ٍ بعدش نن تَی آغَش تراٍیس بَدم
 .بار اٍن جا يو رٍ دیدیوداخل زیرزنین بارتلن ساختهَنی کٌ نا برای اٍلین

 کردن رايهَن از تلفنش استفادى کرد ٍ نن بٌ دنبالش یٌ تعداد تراٍیس برای رٍشن
بدٍن حضَر پسريای . باالخرى یکی از تاالريا بٌ اتاق بزرگ ٍ آشنا باز شد. رايرٍ رٍ رفتو

ٌ ی يو بَدن ٌ شَن ٌ ب اٍن جا بزرگ تر ٍ بدٍن بَی . نست ٍ عربدى کش خَابگاى کٌ شَن
ٌ نظر نی رسید  .عرق ب

تقریبا نی تَنستو صدای آدام رٍ کٌ تَی بلندگَی دستی فریاد نی زد بشنَم ٍ انرژی ای 
خَنی رٍ کٌ رٍی . شد احساس کنورٍ کٌ بٌ نحض ٍرٍد تراٍیس بٌ اتاق ننفجر نی

ژاکت پشهیو پاشیدى شد بٌ یاد آٍرم ٍ چشو يام کٌ از رٍی ژاکت کشهیر رد شد ٍ بٌ یٌ 
ٌ ی سیاى افتاد  .جفت چکه
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خاطرى اش کٌ دارى خَن رٍ از صَرتو پاک نی کنٌ ٍ . تراٍیس نن رٍ بٌ ٍسط اتاق کشید
 .ير کسی رٍ کٌ نزدیکو نیاد يل نیدى تَی ذينو نرٍر نیشٌ

 :تراٍیس گفت

 کبَتر؟-

 .تقریبا يهَن طَری کٌ تَی خاطراتو این کلهٌ رٍ گفت

ٌ چیز شرٍع شد-  .این جا يهَن جاییٌ کٌ يه

 :ادانٌ داد

 !بار تَ رٍ دیدم ٍ تَ کل جًان کَفتی نن رٍ زیرٍرٍ کردیجایی کٌ نن برای اٍلین-

ٌ ی کَچیک بٌ طرفو گرفت ٌ ام رٍ بَسید ٍ بعد یٌ جعب  :خو شد پایین ٍ گَن

 .گرچٌ براش پس انداز کردى بَدم. چیز زیادی نیست-

ٌ ی صَرتو رٍ پر کرد اٍن یٌ دستبند . بازش کردم ٍ یٌ نیشخند نضحک ٍ ٍسیع يه
 .نًرى ای زیبا بَد

 :اٍن گفت

ٌ ی ناست-  !این قص

 .بٌ تراٍیس نگاى کردم. یٌ ژاکت، یٌ جفت تاس ٍ یٌ نًرى ی سبز با یٌ شبدر رٍش

 :اٍن گفت

 .اٍن بٌ نعنی شرط بندیهَنٌ-

 :ٍ بٌ تاس اشارى کرد
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 .باری کٌ رقصیدیهٌٍ این یکی اٍلین-

 .ٍ بٌ یٌ نًرى ی قرنز اشارى کرد

 .نًرى ی بعدی یٌ نَتَر سیکلت بَد ٍ بعدی یٌ قلب

  باری کٌ بًت گفتو عاشقتو؟برای اٍلین-

 .آرى-

 .ٍ ظايرا خَشحال شد کٌ خَدم بٌ این یکی اشارى کردم

 ٍ این یکی؟-

 :گفتو ٍ بٌ یٌ دستٌ ٍرق اشارى کردم

ٌ ی بابات؟-  شب پَکر خَن

بعدی یٌ نًرى ی سیاِى . بعدی یٌ بَقلهَن بَد ٍ نن خندیدم. تراٍیس دٍبارى خندید
 .زشت بَد

 .برای اٍن ندتی کٌ از يو جدا بَدیو؛ تاریک ترین دٍران عهر نن-

دٍست نداشتو بٌ آتیش سَزی فکر کنو؛ ٍلی اٍن یٌ . بعدی یٌ نًرى ی قرنز درخشان بَد
نًرى ی بعدی یٌ . قسهت از داستان نا بَد ٍ برای يهین يو یٌ قسهت از خَدنَن بَد

 :سرم رٍ باال کردم ٍ بًش نگاى کردم. حلقٌ بَد

 !این خیلی زیبا ٍ شگفت انگیزى-

 .این يا فقط شرٍع داستان ناست کبَتر. اتاق يای بیشتری يو يست-
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تراٍیس کهک کرد کٌ قالبش رٍ ببندم ٍ بعدش برای یٌ . دستبند رٍ دٍر نچو بستو
. لحظٌ با گَشیش ٍر رفت ٍ اٍن رٍ رٍی یٌ نیز کَچیک کٌ کهی اٍن طرف تر بَد گذاشت

ٌ ياش گذاشت ٍ بعد نَزیک شرٍع شد يهَن آينگی بَد کٌ . دست يام رٍ رٍی شَن
 .نًهَنی تَلد سال قبلو باياش رقصیدى بَدیو

 :گفتو

 !ٍاقعا فکرش رٍ نهی کردم-

 فکر چی رٍ؟-

 .کٌ تَ این قدر رنانتیک باشی-

 !آرى فکر نهی کردی-

ٌ اش گذاشتو خَشحال بَدم کٌ این بار ٍقتی آينگ تهَم شد نی تَنو . سرم رٍ رٍی شَن
ٍقتی کٌ آينگ تهَم شد، کاری کٌ آرزٍش رٍ داشتو انجام دادم ٍ بعد یٌ . ببَسهش

ٌ ی قرنز سادى دادم دستش  :کیس

 .دستبند رٍ خیلی سخت نیشٌ جبران کرد. باید اٍل این رٍ بًت نی دادم-

 .نًو نیست کٌ این چیٌ کبَتر، تَ قبال ير چیزی رٍ کٌ نی خَاستو بًو دادی-

 پایان جلد یک ٍ نیو


