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 دستهام رو کنار خودم نگه داشتم و به خودم زحمت یه لبخند ساختگی 

 هم ندادم. من اونجا نبودم که اونها رو با ظاهر خودم تحتتأثیر قرار 

 . ...بدم؛ اما رفتارم چرا 

دیگهای دارم؛ که فکر میکنم برای  یمهارتها من –لباس زیر »   

 مفید باشه. من میتونم خیاطی، تمیزکاری، آشپزی، « بارستی 

 سازماندهی و... هرکاری انجام بدم. دنبال کار می گردم؛ و میخوام 

 .هر موقعیتی که ممکنه داشته باشم رو پر کنم 

 مرد وسطی، موهای تیره و چشمهایی تیره داشت. خودکار رو روی

انگشتاش نگه داشتهبود و با حواس پرتی اون رو بین انگشتاشنوک   

 .میچرخوند. چشمهاش مثل قهوه تیره بود، وفقط کمی کرم داشت

 .مدلسازی وضعیته که ما در تالش برای پر کردن اون هستیم  –

 میخوای یا نه؟ 

 من بالفاصله میخواستم اون رو به مبارزه دعوت کنم، تا اون خودش

اهنماییش کنم که من رو برای کار متفاوتی استخدام رو تسلیم کنه. و ر  

 کنه؛ ولی با توجه به خصومتی که تو چشمهاش بود، اون من رو از قبل 

 !خوردهبود

 بعید بود که کسی با این مردها حرف بزنه؛ نه تا وقتی که اونها رویاها

 .رو به واقعیت تبدیل کنن

 به نظرت من به تیپ مدلسازی شما میخورم؟ –
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لوار جین با تیشرت و صندلهای تخت پوشیده بودم. من مثلمن یه ش  

 بقیه اونها خوش عکس نبودم. من لبخندی همراه با گستاخی یا در حال

 .آهسته سوختن یا، شهوت نداشتم

 .من ساده وکسلکننده بودم. میدونستم؛ و اونها هم این رو میدونستن

 .نمیدونم  –

 :اون گفت

 .تو هنوز روی صحنه راه نرفتی –

 .فکر نمیکنم توانایی راه رفتن، عامل تعیینکننده در اینجا باشه –

 .دست به سینه شدم

۲0ببین من برای کار ناامید شدم. من تازه اومدم اینجا، و فقط  –  

 .یورو تو جیبم دارم. من میتونم هر کاری بکنم 

 .پس رو صحنه راه برو  –

کردمچ دستش رو تکون داد و با خودکارش به صحنه اشاره  . 

 .یا برو –

 اون با نگاه تیرش من رو به مبارزه طلبید؛ و به من گفت که رسم ا 

 .صبرش تموم شده. دو مرد دیگه در سکوت به من نگاه میکردن 

 .من غرورم رو قورت دادم؛ و همون کاری رو کردم که خواسته بودن 

 .من تو تموم بعدازظهر، دویست و بیست و هفت زن رو دیدهبودم

 بنابراین، دقیق ا میدونستم چیکار باید کرد. میدونستم چطور شونههام
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 .رو نگه دارم، چطور باسنم رو تکون بدم، و اینکه چطور بچرخم

 مثل یه احمق بودم که این کار رو کردم؛ ولی ناامید بودم. و آدمای

 .بیچاره کارهای ناامیدانه انجام میدن 

رگشتم و حالت عصبیبه طرف یه نقطه روی صحنه رفتم؛ و بعد ب ) 

 .منقبض شدن) به خودم گرفتم 

٭نه لبخند زدم و نه چشمهام در حال سوختن بود . 

 .این همون جایی بودکه، من خط رو کشیدم

 .مرد وسطی خودکارش رو روی تختهشاسیش تنظیم کرد

 جای زخم؟  –

 ببخشید؟  –

 جای زخم داری؟  –

 .نه  –

 .تیشرتت رو دربیار –

کردم و گفتمچشمهام رو باریک  : 

 ببخشید؟  –

 :گفت

 .من نیاز دارم پوستت رو ببینم –

 آسیب دیدگی، آکنه و...؟  –

 .نه ندارم. حرفم رو باورکن –
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 .اون یادداشتهایی رو روی تکه کاغذی نوشت، و بعد بشکنی زد 

 دستهام رو روی شونهام گذاشتم و با حالتی سرد و یخ اون رو برانداز 

 .کردم

زد و من به این اهمیت ندادم  چیزی به من گفت و تشر . 

 من شبیه سگم؟  –

 !اووف –

 .یه لبخند شیطانی رو لبهاش ظاهر شد

 باسنت رو بردار و از اینجا برو بیرون؛ و این رو بفهم که اینها –

 .دستورالعمل هستن

 !دستور برای من –

 به آرومی جلو رفتم. نگاهم روی کاغذ کوچکی که توی دستش بود؛ 

 .رفت 

این چیه؟ معنی   –  

 .نگاه در حال سوختن: نگاه شهوتی  *

 .این به این معنیه، که تو به مرحله بعدی میری -

 .کاغذ رو به دستم داد

 این رو به مردی که دم در هست نشون بده؛ درغیر این صورت  -

 .نمیتونی به مرحله بعدی بری 

 .همینجا وایسا  -
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آدرس و یه زمانچشمهام نوشتههای روی کاغذ رو اسکن کرد، این یه   

 .داشت 

 تو جدی داری به من فکر میکنی؟  –

 .آره عزیزم –

 .اون هنوز اون لبخندکونی رو میزد

 .من رو اونطوری صدا نزن  –

 هروقت این اسم رو میشنیدم؛ احساس میکردم که وحشت گلوم رو 

 تنگ میکنه. پنجه تنها مردی بود که من رو اونطوری صدا میزد؛ 

وحشتناک، بیزار شدم. هیچ مردی نمیتونه تا بنابراین من از این لقب  

 .آخر عمر من رو اینطوری صدا بکنه

 تو دیوونه شدی؟ آیا تو زنهای زیبای بیرون از اینجا رو ندیدی؟  –

 تو فکر میکنی خوشگل نیستی؟  –

 .یکی از ابروهاش باال پرید

 مهم نیست تو چی پوشیدی؛ زیبایی واقعی پنهون نمیمونه. حاال هم  –

صحنه برو پایین. کلی دختر برای تست دادن اومدن از  . 

 .دوباره به کاغذ نگاه کردم؛ نمیتونستم باور کنم چه اتفاقی افتاده

 نمیدونم مدلها چقد پول دریافت میکنن؛ ولی قطع ا برای گرفتن یه 

 .آپارتمان کافی بود، و هر روز میتونستم دوش آبگرم بگیرم

وع کنم این برای من کافی بود که از اول شر . 
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 وقتی که گفتم من یه موقعیت دیگه میخوام؛ دروغ نگفتم. واقع ا هیچ  –

 چیز دیگهای نیست؟ 

 .مرد دست به سینه شد

 تو اولین زنی هستی که به این مرحله راه پیدا کردی. فقط تو این  –

 کاغذ رو بردی؛ ولی تو انقدر احمقی که این رو درک نمیکنی. ترجیح

تو یه کارخونه خیاطی بکنی؛ تا اینکه مدل بشی؟ « بارستی » میدی   

 !نه؛ تو دیوونهای

 اون به جلو خم شد و به من خیره شد. چشمهاش مثل آتش جنگلی در 

 .حال سوختن بود 

 میخوای بگیریش یا نه؟ ما فقط ده نفر رو انتخاب کنیم. اگه تو این  –

 .رو نمیخوای، من این رو به کسی میدم که واقع ا پشیزی ارزش نداره

ستش رو دراز کرد تا اون کاغذ رو از چنگ من بقاپه. دستم رو فور ا د  

 مشت کردم، و اون رو توکف دستم پنهان کردم. مرد به عقب تکیه داد، 

 .و لبخند زد

 .خوبه. تو احمق نیستی  –

 تو فقط دهتا دختر انتخاب میکنی؟  –

 .آره –

 و من اولین نفر از دهتا هستم؟  –

دهبودن. همه لباس پوشیده، تو خیابون هزاران زن صف کشی  
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 .عجیبوغریب، زیبا و مشتاق بودن 

 امیدوار بودم که در حال تمیز کردن یا دوختن دکمه، یا بند کفش باشم؛ 

 ولی اونها به من چیزی دادن که همه اون زنها حاضرن به خاطرش

 .آدم بکشن

 .سرش رو به طرف پلهها تکون داد

 .حاال تا نظرم عوض نشده، برو  –

کاغذ رو تو کف دستم نگه داشتم؛ ضربان قلبم رو تو دستهاممن اون   

 احساس میکردم. یه روز آفتابی تو میالن بود و آفتاب به پشت گردنم 

 میزد. احساس کردم که در باالی سینه من عرق جمع شده؛ ولی این 

 .ناراحتیهای فیزیکی در مقایسه با انتخاب شدنم، رنگ باخت 

ود که مدل بشم. من به زنهایی که آخرین چیزی که میخواستم این ب  

 لباسهاشون رو درآورده بودن، تا زندگیشون رو بسازن فکر نکردم؛ 

 .ولی هیچ عالقهای به سبک زندگیشون نداشتم 

 من رفتار درستی نداشتم، و انقدر کلهشق بودم که بتونم از اونها

 پیروی کنم. اون تهدید کرد که اگه فرار کنم، من رو شکنجه می کنه؛ 

 ولی به هر حال این کار رو کردم. اگه کسی به من میگفت که، این 

 .بزرگترین اشتباه زندگی من بوده، من اهمیتی نمیدادم

 .ترجیح میدم فرار کنم، تا اینکه تسلیم بشم 

 مدل شدن برای کانوی بارستی ایدهآل نبود؛ ولی چیزی به من میداد که 
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