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 : هلن هارت سندهینو

 یاحمد لی: راح مترجم

 ناگوار حوادث کتاب از مجموعه نیاول

 اول فصل

 تیک

 رو که اون یا یآب یچشمها نیباتریگفت من ز یم شهیهم اون

 یتر از آب رهیچشم هام ت قت،یدارم. در حق دهیبه حال د تا

 کرد،یاون به چشم هام نگاه م یبودن، اما وقت یخاکستر

 رهیخودش که در شدت ت یرون هام و چشم ها نیب صورتش

 و یمن آب یکه چشم ها کردمیباور م سوخت،یاونها م بودن
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 هستن بایز

 10زکم؟یعز اد،یخوشت م نیتو از ا_

 و من رو به شدیآلتم زمزمه م سیپوست خ یاون از رو کلمات

 پاهام بود و نیصورتش ب یوقت شهیهم سی. پراداختیم لرزه

و نگاهش رو  شدیم رهیبه چشمهام خ ومدیم نییمن پا یرو

 ثابت

 یدانشکده عشق باز یکه تو یبار نی. از اولکردینگاهم م یتو

 بود که اون رو دوست داشتم. یبار نیاز همون اول م،یبود کرده

 عاشقانه بود.... عشق در نگاه اول، یماجرا هیمال ما  عشق

 یول رسهیو چرند به نظر م یا شهیکل یطور نیا نکهیا مثل
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 مونیلیبود. بعد از فارغ التحص یطور نیما ا یکه برا انگار

 یتاجر تو هیدانشگاه، اون کار خودش رو به عنوان  یتو

 و ندهیشروع کرده بود و من به عنوان نما تیوال استر ابونیخ

 ورکیویروزنامه ن یبرا یغاتیتبل یها یآگه ی سندهینو

 11بونیتر

 یتو مونیبه کار کرده بودم. با بخت و اقبال، زندگ شروع

 اتفاق مونیبروکل یدوست داشتن یول بیعج آپارتمان

 .هی.. آره، عالیدنج و گرم و عال ی....آپارتمانافتاد

 سیکردم هر وقت پرا یبود چون که احساس م یعال یاحساس

 دیکشیرو با دندون هاش م تمیزد، کل یم سیاونجام منو ل یتو
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 پوست حساس داخل رون هام یاون رو یآهسته  یغرشها و

 اون هرگز از چشم من خارج یشد. چشم ها یانداز م نیطن

 شدینم

 دمیکش آه

 12آره، آره، آره ا،یخدا_

 یدستها و زانوهام چرخوند و به لمبر ها یمن رو رو اون

 زد ییکوچولو یها یلیس باسنم

 .تیک ،یباسن رو دار نیتو بهتر_

 دوست یلیرو خ تیموقع نیزد. من ا یبدنم موج م یتو لرز

 . در حالدیمک یم تیموقع نیا یکه آلتم رو تو یوقت داشتم
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 دونستم که تا اون اوج یآستانه اوجم بودم و م یمن تو حاضر،

 که اون هم تا ... دونستمیو م دینخواهد کش یشکوهم طول با

 اوه !_

 واژنم رخنه کرد و تشنج و سیکانال خ یتا انگشت اون تو دو

 یزندگ یسالها یدر ط سیها شروع شد. پرا دنیلرز

 13مشترکم

 داده بود و هر کدوم هیرو به من هد یشمار یب یها ارگاسم

 با شکوه تر از گذشته بودن. شهیهم

 بدنم به یتمام بدنم بود، همه سلولها یانفجار تو یکی نیا

 . خودم رو به عقبکننیدرون آلتم حرکت م یهسته اصل سمت
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 اون رو هرچه یکه انگشت ها کردمیم یاوردم. سع فشار

 واژنم مجبور به فرو کردن کنم. یتر تو قیو عم شتریب

 نیریش تیدرسته، واسه من ارضا شو، ک نیهم_

 نییشدن و پا میدستهام بالخره تسل دن،یاندامم لرز یعضوها

 هوا نگه داشتن. یکه فقط رون هام باسنم رو تو ییتا جا افتادن

 14گفت: سیپرا

 ادیآبت ب شمیکه باعث م نمیعاشق ا_

 آهسته و گرفته و خش دار شده بود صداش

االن چقدر  نیکه درست هم یدار یا دهیا چیخودت ه_

 خوشگل
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 ؟یرسینظر م به

 اوج یبه سمت قله  گهیاون باعث شد که من بار د کلمات

 اون اوج بچرخم یکنم و تو حرکت

 که تو آماده کنمیمن احساس م زمیحست کنم، عز تونمیم_

 ادیکه دوباره آبت ب یشد

 لحظه هیواژنم در اورد و در  یانگشت هاش رو از تو اون

 . من دردیکه طول کش هیزیتمام چ نیدرون واژنم بود. ا آلتش

 15آلت اون منفجر شدم . اطراف

 !سیمن! پرا ی! خداسیپرا_

 که تو اسمم رو یوقت نمیمن عاشق ا زم،یخودشه، عزدرست _
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 ادیکه باعث شم که تو آبت ب نمی. عاشق ایکشیم غیج

 واژنم ضربه زد و داخلم آلتش یبا آلتش تو گهیبار د هی اون

 فرو کرد و فشار داد رو

 ...یا گهیکس د چی. هتیک ،یتو منو کامالً در آغوش گرفت_

 از تو... ریجهان غ یتو یا گهیکس د چیه

 تمیرو به عقب هل دادم و اون رو مجبور کردم که ر باسنم

 .عیبده. سخت و سر شیخودش رو افزا یها و تلمبه ها ضربه

 رو دوست داشتم، مخصوصاً درست قبل از رفتن اون نیا من

 16داشت که نانیاطم شهی. اون همشیکار یاز سفرها یکی در

 کنم. و من یمن فقط به اون فکر م رهیاون به سفر م یوقت
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 کردم. اون هرگز از افکارم خارج یکار رو م نیا شهیهم

آلتش به  یاز هر موقع قتریو عم شیاز پ شی. اون پشدینم

 درون

 و آلتش رو از داخلم در اورد. دیفرو رفت و بعد کنار کش واژنم

 اون من رو دم،یکشیاز دست دادن آلتش ناله م یمن برا اگرچه

 باز کرد و بعد با آلتش گهیپشتم چرخوند، پاهام رو از همد به

 داخلم تونل کرد. به

 خوشگلت یآب یکه به چشم ها خوامیم ت،یبهم نگاه کن، ک_

 کنم نگاه

 یاون ظاهر شده بود و رشته ها یابروها یعرق رو یها دانه
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 17شده بود. دهیچسب شیشانیپ یموهاش رو ی رهیت

 یخوشگل یلیخ ،یتو خوشگل_

 واژنم فشار یزد و تو یبا آلتش داخلم ضربه ا گهیبار د هی اون

 کرد یو فرو کرد و بعد ناله ا اورد

 یدار یخوب یلیآره، تو احساس خ ا،یخدا_

 یلیمتعدد حساس بودم و احساس تشنج خ یاز ارگاسم ها من

 کرد یبا آلتش به درونم اصابت م سیکردم که پرا یم یزیناچ

 گهیما با همد یروز هیکرد.  کیرو شل شیاون آب من یتو و

 هی. زمانش هنوز درست نبود، اما بالخره میسازیبچه م هی

 18.میسازیبچه با هم م هیما  یروز
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 بدنش خت،یمن افتاد و فرو ر یبعد از ارضا شدنش رو اون

 که نفس هیداغ و براق بود. بعد از چند ثان مونیعشق باز از

 لب گفت: ریاومد ز یعیحالت طب یتو هامون

 زمیمتاسفم، عز_

 و لبهام رو دمیحرکت کرد. به سمتش چرخ گهیبه طرف د و

 دمیاون کش یلبها یرو

 االن هم دلتنگت هستم نیمن از هم_

 بود، چشم هاش بسته بودن شیشانیپ یبازوش رو هی

 هفته ست هیکه سفرم فقط  یدونیتو م یول نطور،یمنم هم_

 19دمیزدم و دوباره اون رو بوس یلبخند
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 .رسهیسال به نظر م هیهفته واسه من مثل  هی_

 دیچشم هاش رو باز کرد و به طرفم چرخ اون

 نیکه ا شهیمثل هم زنم،یمن هر روز بهت زنگ م دونم،یم_

 کنمیرو م کار

 . دیکش یاون آه بعدش

 نیاگه قصد انجام اون پرواز رو داشته باشم بهتره که هم_

 که تو هیزیچ همون قاًیحرکت کنم. چرت بعد از ظهر دق االن

 ی. تو استحقاق اون رو داریدار ازین بهش

 داریخواستم ب یاز تخت بلند شد تخت جا به جا شد. م یوقت

 بره، اما خسته شده بودم. شیکه اون به سفر کار یتا وقت بمونم
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بودم و هنوز هم  دهیهفته هشتاد ساعته رو کش هی من

 20تونسته

 کرده بودم که قبل از رفتن تیریدیشغلم رو م یو طور بودم

 . فردا شنبه بود. پس روزنمیرو بب سیبه خونه برم تا پرا اون

 جلسه هیخواب کنم.  یتو یرو ادهیز خواستمیو من م هیلیتعط

 نیوقت با بهتر ریناهار د هیو  دنیخواب یبرا ستهیو شا خوب

 خوب که قصد دارم برم. یماساژ درمان هیو بعدش  دوستم

 یو چشمهام داشت رو رفتمیبه خواب م جیداشتم به تدر یوقت

 گفتم: رفتیم هم

 زمیعاشقتم، عز_
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 سرم به اکو در اومد یاون دوباره تو کلمات

 21شهیو منم عاشقتم، هم_

************************* 

 چه گهیآزار دهنده د یرختخواب رفتم. اون سر و صدا به

 نکرده بودم. میبود؟ نه زنگ خطر نبود. من اون رو تنظ یکوفت

 بودم. زنگ دهیخواب و چرت بعد از ظهر دراز کش یبرا فقط

 بود. در

 نیبودم که متوجه نشده بودم که ا یقیخواب عم یتو اونقدر

 یزنگ دره. به سرعت تلفنم رو از رو یدر اصل صدا صدا

 بودم؟ من واقعا دهیتا االن خواب ،یشب برداشتم. ظهر؟ لعنت زیم
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با  روزمیهفته خسته و کوفته بودم و با سکس د نیا یتو

 22سیپرا

رفته بود.  لیتمام بدنم تحل شیاز رفتنش به سفر کار قبل

 یموج

 حسرت و غم من رو فرا گرفت . از

 کنم. اون یخداحافظ سیخواستم قبل از رفتنش از پرا یم من

 عرق هیبود. با عجله  سیسوئ یشک در حال حاضر تو بدون

و از اتاق خواب به سمت در  دمیپوش یبلند راهنیو پ ریگ

 ییجلو

 رو زدم و در رو باز کردم. فونی. آرفتم
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 بله؟_

 س؟یلوئ نیکاتر س؟یخانم لوئ_

 رو صاف کردم میگلو

 23بله_

 هستم،1 ورکیوین سیاز اداره پل کسونیمن افسر ترنت ن_

 باال؟ امیب یدیدارم، اجازه م یخبر هی.... براتون

 به طرز یزیچ هیشکمم افتاد.  یو قلبم تو ختیفرو ر قلبم

 اشتباه بود . یلیخ یوحشتناک

*** 

1 nypd 
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New York Ci ty Pol i ce Department 

شهر  سیاداره پل1۸۴۵،  سیتاس ورکیوین سیپل اداره

 نیاست.ا ورکیوین التیدر ا ورکیوین

متحده است.  االتیدر ا یمراکز قانون نیاز بزرگ تر یکی اداره

 از شیبا ب ید یپ یان وا

در  یتیبا جمع یمنطقه ا ره،یذخ یروین۴۵۰۰افسر و  ۳۵۰۰۰ 

 نفر را ونیلیم1۵حدود  

 24دهد ی.پوشش م

 سال بعد کی

 خواهر شوهرم، اصرار داشت که: شل،یم
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 یدار التیتعط هیبه  ازیتو ن ت،یک ال،یخیب_

 بوده. من سخت تا االن کار کرده ام التیتعط هیسال گذشته _

 هیمن  یبرا سیقدر کار کنم. پرا نیچند الزم نبود که ا هر

 هیو عمر گذاشته بود. با سرما یزندگ نینامه سنگ مهیب استیس

 مناسب، که هرگز مجبور به کار دوباره نخواهم شد. که یگذار

 یسخت کار کردن تو نیا گهیخوب بود، چون ظاهرا د نیا

 25من نبود یاه برنامه

 دواریام یشغل خوب و حرفه  هیتو  نه،ینکته حرف منم هم_

 یهم دار دوارکنندهیدرخشان و ام ندهیآ هیتو  ،یدار کننده
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 رهینه ممنون. به خواهر شوهرم خ س؟یبدون پرا یا ندهیآ

 شدم.

 یپر معن یو چشم ها رهیت یاون بود. با اون موها هیشب یلیخ

 همون روح یاون بود. اون حت هیشب یلیخ اشیواضح و گو و

 اراده و عزم نیرو داشت که االن هم ا یو اراده ا نیآتش

 . دادیرو نشون م راسخش

فرار  هیبه  اجیبود که من احت دهیرس جهینت نیبه ا شلیم

 ییاستوا

 دور افتاده رهیدخترونه به چند جز یدارم. سفر یریگرمس و

 و نداشتم.. من قصد قبول کردنش ریآرام جنوب انوسیاق در
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 26داد: ادامه

 ربات کار هیو مثل  یدور و بر بمون نیتا ابد ا یتونیتو نم_

 یکن

 رونیمخمصه ب نیکه من خودم رو از ا رسهیبه نظر نم_

 شلیم بکشم،

 . چطورستین یحرفهام واسه آروم بودنم واقع نیاز ا کی چیه

 چطور قرار بود که بدون ارم؟یرو بدست ب میعشق زندگ تونمیم

 دستش رو شلیکنم؟ م یبود من زندگ سیکه پرا میزندگ عشق

 کردیم یمن را لمس کرد، بدون شک سع یکرد و بازو دراز

 خودش رو بهم عرضه کنه، اما موفق نشد. آرامش
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 من درکت م،یمنم دلتنگ اون هستم، همه ما دلتنگش هست_

 27کنمیم

 من تونستیکنه اما نم یکه من رو درک م کردیفکر م شلیم

 بود، نه هم سیپرا یکنه. اون فقط خواهر کوچولودرک  رو

 .ارهیب ایکه قرار بود فرزندان اون رو به دن ینه زن روحش،

 که ییبایز یکوچولو یها نوزادها یو فانتز الیشبح و خ اون

 ریکه اون پ یکه وقت یهرگز مالقاتشون نکردم. نه اون زن من

 یهستن رو ریهر دوشون پ یبا اون باشه. که وقت دیبا شهیم

 بخندن، به کبوترها غذا بدن گهیو با همد ننیپارک بش مکتین

 نوه هاشون رو تماشا کنن . ایکردن بچه ها شون و  یباز ای و
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 کس چیعشق من رو ازم ربوده بودن و ه یجهنم یها آرواره

کس  چیدارم و ه یکه من االن چه حس شدینم متوجه

 28دونستینم

 به اطراف آشپزخانه شلیسال کجاست. م هی نیا یاون تو که

 کرد ینگاه ام

 نیبوده؟ اصال آخر یک یکرد زیرو تم نجایکه ا یبار نیآخر_

 بوده؟ یک یبخور یدرست و حساب یغذا هیکه  یبار

 آشپزخونه ییظرفشو نکیس یتو یادیتا حد ز فیکث ظروف

سفارش داده شده من  ینیچ یغذا ماندهیشده بودن و باق جمع

 از
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 اشپزخونه ام رو پر کرده بود. من نتونسته زیشب قبل م دو

 از اون غذا رو تا مرز خفه شدن بخورم . یادیقسمت ز بودم

 ندادم یپاسخ بهش

 29گفت: شلیم

 یتو دیو تو هم نبا میریم رونیب نجایاالن از ا نیما هم ن،یبب_

 به مسئول میرفت نجایو بعد که از ا یاریب یمن حرف حرف

 رو یکس نجاینظافت کردن ا یتا برا زنمیزنگ م خدمات

 ،یغذا بخور دیبا یو درست حساب ییجا هی برمتیم بفرستن،

 دیو ما بعدش قصد خر ،یبه پوست و استخوان شد لیتبد چون

 میدار کردن

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 و یحرکت هیرو باز کردم تا اعتراض کنم اما اون با  دهانم

 گفتن منو ساکت کرد سیه

 لباس ،یدار اجینباشه، تو به لباس احت یحرف و استدالل چیه_

 30سلندیا رهیجز واسه

 خودش فرو برد و چند تا کاغذ فیک یاون دستش رو تو بعد

 اورد رونیب

 کار رو نیو برنامه سفر ما هستن. ما فردا اول طیها بل نیا_

 میریو به اون سفر م میکنیم رها

****************** 

 بود کیکه نزد یسوار یکشت هیو  ،یپرواز طوفان کیاز  بعد
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 بهم گفت: شلیو اوغ بزنم، م ارمیب باال

 31یهست یعصب نکهیفقط به خاطر ا نیا ،یستیزده ن ایتو در_

 و پر از دست انداز و گشت و یحیتفر یسوار هیبعد از  و

 بالخره ،یواقع یساخته شده از صخره ها یجاده ها یتو گذار

 آرام انوسیاق یتو لوآیل رهیدر جز یکوچک ساحل یالیو هی به

 .میدیرس یجنوب

 به اون پول داد و شلیکرد و م یچمدون هامون رو خال راننده

 . دمیکه من نفهم یزیگفت، چ یزیلب بهش چ ریز

 و به طرف من برگشت. دیچرخ شلیراننده به راه افتاد، م یوقت

 ؟یکنیم یچه فکر نجایپس تو درباره ا_
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 32برم بشاشم دیکه با کنمیفکر م_

 به وجود نجایبه ا دنیرس یکه برا ییاندازها و جهش ها دست

 از جمله پر شدن مثانه من هم به یادیبود، عوارض ز اومده

 اورده بود. بار

 نگاه کن، نجایا ی. به اطراف خودت توتیبه خاطر خدا، ک_

 که دیجلو روته و غروب خورش میساحل مستق باست،یز نجایا

 یم تونمیرو م زیانگشگفت  یایآب در یو صدا باستیز جقدر

 ریبهشته. اون رو در آغوش بگ نجای. اشنوم

 مردن و به خاک ُرمیخواستم در آغوش بگ یکه م یزیچ تنها

 شدن بود. چمدونم رو برداشتم و اون رو به داخل حمل سپرده
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 .کردم

 33داخل میبر ایب_

 دیکش یسرش رو تکون داد و آه اون

 باشه_

 اورد و قفل در رو باز کرد. رونیب ییکارت شناسا هی اون

 باشه، خونه چهار خوابه، آشپزخونه یمکان قراره عال نیا_

 . استخر و وان آبگرم.کامل

 :دمیپرس

 م؟یدار ازیشده که به چهار تا اتاق خواب ن یچ م،یما دو نفر_

 کارش و حالش یپس برو تو م،یاومد نجایبار به ا هیما فقط _
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 34ت؟یقدرم نگران نباش، باشه، ک نیببر و ا رو

 دختر نیبود و ا یخوب نهیگز حیو تفر یسرگرم یبرا شلیم

 من روبرو شده بود. نانهیبا نگرش بدب یو پر از زندگ شاد

 نیبود که از ا نیتونستم انجام بدم ا یکه م یکار حداقل

 یسفر

 یادیداده لذت ببرم. اون به وضوح تالش ز بیاون ترت که

 و گرون و در درجه اول بود. کیش نجایا زی. همه چکرده

 بود که نیحداقلش ا2برداشته بود . یادیز نهیهز نجایا احتماالً

 اون رو داشتم. یبرا یتوان مال من

 ۳کارش یتو میبر ایب ،یباشه، تو برنده شد_
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2 cost  an arm and a l eg 

 1آب خوردن  یلیبرداشتن، خ یادیز نهیگران بودن هز یلیخ

۳ go f or i t 

 35برو تو کارش ،یکن که انجامش بد یبده، سع انجامش

 از سبک یشده به سبک مدرن و مخلوط نیبود و تزئ بایز الیو

 یزهایبود. آشپزخونه مجهز به اجاق گاز، م کیو کالس یسنت

 ضد زنگ یآهن یها خچالیبزرگ از جنس  خچالیو  مرمر

 یبطر هیرو باز کرد و  خچالیدر  شلیاون قرار داشت. م در

 دیکش رونیاز اون ب۴ یفرانسو مشروب

 هی میبهشت هست نیا یکه تو یسه هفته ا نیا یبه سالمت ایب_
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 میدخترونه راه بنداز یمهمون هیبه رگ و بعدش  میبزن مشروب

 ینبودم که بخوام تو یهنوز سرحال نبودم و تو حالت من

 باشم یمهمون

۴ 

 یمشروبات الکل دکنندهیتول یاند شندون شرکت فرانسو موئت

 و دیتول نهیاست، که در زم

 36.کندیم تیفعال یشراب فرانسو عرضه

 نه ممنونم_

 لحظه نیکارش و از ا یتو یتو قرار شد که بر ادته؟ی ،یه_

 یحالش رو ببر یکه دار ییها

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 اون رو یبلند یرو باز کرد و با صدا یچوب پنبه بطر اون

 .دیکش رونیب

 حق با توئه، من اون رو گفتم_

 کمد ها رو جستجو یخودم رو انجام بدم، تو فهیکردم وظ یسع

 کردم. دایپ نیمخصوص شامپا کیبار وانیچند ل نکهیتا ا کردم

 37از اونها رو بهم داد . یکیها رو پر کرد و  وانیل شلیم

 سر یمن برا وانیشرابش رو به ل وانیکه ل یدر حال اون

 زد گفت: یسالمت

 میکردن اون چه که از دست داد دایپ یبرا_

 رو انتخاب کرده بود. ی. اون کلمات جالبدمیکش یقیعم نفس
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 کلمه اون چه رو که از دست داده یواقع یهرگز به معنا من

 از خودم رو یتونستم بخش یم دیکردم، اما شا ینم دایپ بودم

 تونه یکه م یبود، بخش یاز خودم که قو یکنم.... بخش دایپ

 بود عبور کنم و بگذرم. ندهیآ یکمک کنه تا از اونچه تو بهم

 میکردن اون چه که از دست داد دایپ یخوب، برا یلیخ_

 اون ی. حبابهادمیدرخشان شرابم رو نوش عیاز ما یا جرعه

 38دنیزبونم رقص یرو رو

 گفت: شلیم

 یرو ادهیو به پ میاول لباسهامون عوض کن ایتا اون زمان، ب_

 یراهرو طبقه باال م یانتها یتو اتاق رو تو .میساحل بر یتو
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 رمیگیم نجایا ی. من اتاق خواب رو تویریگ

 که اون برام انتخاب کرده بود بردم. یرو برداشتم و به اتاق فمیک

 هیاتاق مثل  نیافتاد. ا نییوارد اتاق شدم، فکم پا یوقت و

 هم به طور ییاون حموم و دستشو یبود که تو یاصل مجموعه

 نداشتم. به اجیاتاق احت نیقرار گرفته بود. من به ا یاختصاص

 یخاص رو اجاره کرده ؟ ما م یالیو نیحال، چرا اون ا هر

 و وقت مییایاتاق هتل با دو تخت هم کنار ب هی یتو میتونست

 39یشمیابر ی. تخت اندازه تخت پادشاه و با مالفه هامیبگذرون

 شب رنگ یزهایپوشونده شده بود و کمدها و م یو نقره ا اهیس

 با سهیدر مقا نجاستیکه ا یزیچ نیبودن. اما ا رهیت یالسیگ
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 نبود. انحطاط و زوال یزیو حموم که با هم بودن چ ییدستشو

 و یو نقره ا دیسنگ مرمر سف زیها و جنس م ی. کاشمحض

 از جمله وان و دوش بخار هر دو به اندازه ،یمشک ینیچ لیوسا

 بزرگ بودن. بو رو استنشاق کردم. یکاف

 داد. چند یگالب و گل ها و اسطوخودوس رو م یاتاق بو کل

 رنگ یصورت ینیکیب هیهام رو باز کردم و  لیاز وسا تا

 اصرار کرده بود اون رو شلیکه م دمیرو پوش یو هات یسکس

 .بخرم

 40بهم گفته بود : اون

 به رخ بکش خودت رو! ،یدار یبدن عال هیتو _
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 ام رو به رخ ینیکیبود که من قصد داشتم لباس ب یچه کس و

 نداشتم. به هر حال اون یتصور چیبکشم؟ درباره اش ه اون

 رو به دور کمرم یو صورت اهیسارافون س هیو  دمیپوش رو

 فرو یانگشت یال یها ییدمپا یکردم. انگشتهام رو تو حلقه

 زدم،یرو شونه م میعسل_بلوند  یکه موها یو در حال کردم

 به باال جمع کردم و یبلند یدم اسب یرو به حالت موها موهام

 رفتم. نییطبقه پا به

 ییآ ینیکیبود. اون ب ستادهیآشپزخونه منتظرم ا یتو شلیم

دامن  هیباال تنه اش و  یتو یبه ارغوان لیما یو آب یکاربن

 41نیچ
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 نیشامپا وانیل هیبود.  دهیتنه اش پوش نییپا یتو دیسف نیچ

 گهید

 دستم داد. به

 مونیرو ادهیپ یچند تا مشروب گاز دار برا_

 ؟یساحل عموم هی یتو_

 به یموقع رانندگ ی. تو توهیساحل خصوص هی نیخنگول. ا_

 ؟یشد نجایا یا گهید یمتوجه خونه ها نجایا

 از حد مشغول شینشده بودم. من ب یزیمتوجه چ ادیز من

 خودم بودم. یو متاسف بودن برا یدلسوز

 .ستین یمشکل کنمیمتاسفم. پس فکر م_
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 42گفت: زد،یکه لبخند م یدر حال اون

 . به سمت چپرونیبرو ب ست،ین یهمه اش خوبه و مشکل نیا_

 رسم یبعد م قهیدق هی. منم تا هیبرو، منظره فوق العاده ا راه

 دیرو نوش شیدنیاز نوش یجرعه ا اون

 . میساحل بر گهیکه با همد کنمینه، صبر م_

 ساحل و امواج یخوام وقت یدارم و نم عیتماس سر هیمن _

 و وقت یپرسه بزن نجایا یتو یهستن، تو رونیاون ب درست

 رو از دست دیخوام غروب خورش ی. برو، من نمیبگذرون

 . یبد

 زیدادم؟ من قبالً همه چ یاز دست م گهید دیرو با یزیچ چه
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 یراه رفتن توسط خودم تو قهیاز دست داده بودم. چند دق رو

 یبیآس سیاز، از دست دادن پرا شتریبهم ب ساحل

 43.رسونهینم

رو گرفتم و به  نمیشامپا وانیگذاشتم و دسته ل رونیبه ب پا

 سمت

 شدن به افق بود، کیدر حال نزد دینگاه کردم. خورش انوسیاق

 در اطرافش دیزرد و سف یروشن با اشعه ها یتوپ نارنج هی

 چشم هام یجلو نیداشت. هنوز کامالً روشن بود، بنابرا تابش

 محافظت کنم. فکر دیتا از چشمهام در برابر نور خورش گرفتم

 چشم هام بزنم یرو رو رو میآفتاب نکیع دیکه االن با کردمینم
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 راه رفتم و به انواع مختلف صدفها یدر امتداد خط ساحل بعد

 که ساحل رو شسته بودن نگاه کردم. ییها و جلبک ها اهیگ و

برگشتم.  شلیچند متر رفتم، به عقب دنبال م نکهیاز ا بعد

 هنوز

 44. راه رفتنم رو ادامه دادم، دوبارهستیاز اون ن ینشانه ا چیه

 ینگاه کردم و بعد به سمت جلو حرکت کردم ، وقت دیخورش به

 ....که

 ه پس چرابود یساحل خصوص هی نجایبهم گفته بود که ا شلیم

 رفت؟ چشمهام رو تنگ کردم و ینفر داشت به سمتم راه م هی

 دیرسیبه نظر م یزیچ هیبه اون بندازم.  یکردم نگاه بهتر یسع
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 با اعتماد به نفس اون یدر مورد قدم ها و گام برداشتن ها که

 باشه تونستی. نه، نمدیقلبم از جا پر …ادیآشنا م یلیخ

 در حال راه رفتن به طرف من بود. یشبح

 که اون یآب یچشمها نیباتریکه بهم گفته بود که من ز یشبح

 بوده رو دارم دهیبه حال د تا

 45فصل اول انیپا

 دوم فصل

 سیپرا

 رو یشماریب یبودم. من شبها دهیروز رو د نیخواب ا من

 بودم و خودم رو با امکان اون دهیرختخواب دراز کش یتو
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 . حداقل نصف اون شبها رودمیکشیو عذاب م دادمیم شکنجه

 .کردمیصحبت کردن با خودم م صرف

 دیبه اون اجازه بدم که بره و من رو فراموش کنه. شا تونستمیم

 که تلفن یشد انجام داد، اما لحظه ا یبود که م یکار درست نیا

 46گهیدونستم که د یتماس گرفتم، م شلیبرداشتم و با م رو

 یا گهیعاشق شخص د تیاگه ک یوجود نداره. حت یبازگشت

 کنم. اون یم دایبرگردوندن اون پ یبرا یباشد، من راه شده

 یکرد. حت ینم رییتغ یزیچ چیوقت ه چیمن بود و ه همسر

 من . یو فرض یاحتمال مرگ

 من رو به رد یشونه هام داغ بود، شن و ماسه جا یرو آفتاب
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 یساحل م یاون تو کلیکه به سمت ه یداد وقت یمن م یپا

 . اون به راه من روبرو شده بود و نگاهش ظاهراً بهمرفتم

 شد . رهیچشم هام خ یشده بود و نگاهش ثابت تو دوخته

اون منو از  یعنیکرد.  دنیو تند تند تپ دنیشروع به دو قلبم

 قبل

 یکه در موردش تو ییویتصورات من از هر سنار شناخت؟

کردم از ذهنم عبور  یم یباف الیو خ یپرداز الیخ ذهنم

 47کرد

 و یشاد یذهنم هجوم اوردن. مثال مثل اشکها یتو و

 . سقوط مادنیآغوش و بازوهام پر ی. مثال مثل توشیخوشحال
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. کف میتونست یکه م یا هیثان نیاول یتختخواب تو یتو

 دستهام

 من..... نیریش تیداشت تا دوباره اون رو لمس کنه. ک خارش

 بود و دهانش از فرط ستادهیشدم اون ا یم کیبهش نزد یوقت

 چیه نیباز بود و بازوهاش کنار اون سست بودن، بنابرا تعجب

 اون سرعتم رو کم کردم و ی. جلوستیآغوشم ن یتو یدنیپر

 هم قلبم متوقف شد . یقفل شدن نگاهمون تو با

 از ها چشم اون کنه، کمک بهم خدا … یآب یچشم ها اون

 من رو کشته دمیمدرسه د یکه اونها رو تو یلحظها همون

 48نکرده بود. رییتغ زیچ چیبودم و ه یمردن ُگهی.. من دبودن

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 تیک_

 اون رو لمس کنم. اما اون دانهیرو دراز کردم تا نا ام دستم

 رو تکون داد و دست لرزانش رو به سمت خودش بلند سرش

 .کرد

 باشه تونهینم نیا_

 گفتم: یشتریو قدرت ب روین با

 سمیمنم، پرا نیا ت،یک_

 بود که تلو کیو نزد دادیمرتباً سرش رو تکون تکون م اون

 بخوره نیبخوره و به عقب زم تلو

 49ی. تو ُمردستین یواقع نی. ایستین ینه، تو واقع_
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 .دمیمنم. بهت قول م نی. ازمیام، عز ینه، من واقع_

 فاصلهام رو حفظ کنم. چند قدم بلند به طرف تونستمینم گهید

 خودم نهیاش رو به س نهیرفتم، بازوهاش رو گرفتم و س اون

 که اون رو لمس کردم، بغض و هق ی. اما لحظه اچسبوندم

 قیکه راه گلوش رو گرفته بود پاره شد. درد اون چنان عم یهق

 بود که انگار به تمام بدنم چنگ بزنن و دل و یخام و واقع و

 به بدنم نیسنگ ضربه هی نکهیو مثل ا چهیام به هم به پ روده

 . دست هام رو به دور کمرش حلقه کردم، صورتم روبخوره

 پی. گردمیاز گردنش کش یگردنش فرو کردم و نفس یتو

 کاش االن یداد. ا یهمون رو م یاون هنوز بو ا،ی. خدافروت
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 50بود . نیمثل هم زهایچ هیبق

 یلیکرد، بدنش در آغوش من خ یم هیهنوز هق هق گر اون

 یچشمها ریکه ز یاهیبود. الغرتر شده بود. س فیو لط فیظر

 یشوک ریکه ز یجان یبود رو هم از دست نداده بودم. ب اون

 همه ز،یمن داشت هم متحمل شده بود. من همه چ دنیاز د که

 رو هیاون گر نکهیبرم ... به محض ا یم نیرو از ب موانع

 کرد و اجازه داد اون رو ببوسم و دوستش داشته باشم متوقف

 و نمیتا صورتش رو بب دمیعقب کش یرو ساکت کردم، کم اون

 رهیدختر مو ت هیهاش رو با انگشت هام پاک کردم و بعد  اشک

 سرش توجهم رو جلب کرد . پشت
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 51شلیم_

 تیک د،یکه اسمش رو گفتم، به سمت ما دو یلحظها همون

 شیپ

 نگه دارم، از من دور شد و کیاون که بتونم اون رو نزد از

 چشم به هم زدن فضا رو گرفت. هیبه سرعت و در  شلیم

 که تو واقعا شهیمن، باورم نم یتوئه حرومزاده! اوه، خدا_

 !یواقعا توئ نی. ایینجایا

 اشک از زد،یکه هزاران بوسه در سراسر صورتم م یحال در

 شد، لبخند صورت اون رو فرا گرفت ریاون سراز یها گونه

 یاون رو محکم توکرد. من  سیاشک هاش صورتم رو خ و
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 شدن. من از لیزود به خنده تبد یلیگرفتم و اشکهاش خ بغلم

 بودم ... خوب، دهینشن یزیشگفت انگ یصدا نیزمان چن اون

 52که قبال داشتم... یزمان خوشحال تر از

 تیبه عقب برداشت و ما هر دو به سمت ک یباالخره قدم اون

 دهیچیکه دستهاش رو دور خودش حلقه کرده و پ م،یبرگشت

 بود

 .دیلرز یبه خودش م ،ییاستوا یبا وجود گرما و

 دست اون رو گرفت شلیم

 مشروب رو یداخل و اون بطر میبر نییای. بنیباش یزود_

 .میریجشن بگ دی. ما بامیکن تموم
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 زد و نگاهش دوباره به طرف من برگشت. یفیلبخند ضع تیک

 هستم، با توجه به یتونست باور کنه که من واقع یکه نم انگار

 باز خونه، هر دو رو به داخل خونه دنبال کردم. یفضا یطراح

 از یهوا برا هیتهو کسرهیمثل پمپ بدون توقف و  یزیچ چیه

 53.ستیمعتدل ن رهیجز هیبردن لذت حضور در  نیب

 گفتم: یپوزخند با

 هییبایمکان ز_

 کوچولو انتخاب قیتحق هیبعد از  یمدت یرو برا الیو نیا من

 تیک یبود، اما برا یدور از دسترس م دیبودم. البته با کرده

 . ادیبودم که از اون خوشش ب دواریباشه. ام نیبهتر دیبا هم
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 دور یداده بود و نگاه هیبار مشروب ها تک شخوانیبه پ تیک

 خچالیاز  شلیکه م یچشمهاش نقش بسته بود، در حال یتو

 برگشت و رهیت یالک یها نتیضد زنگ به سمت کاب یآهن

 رو از اون یا گهید نیمخصوص شامپا کیدراز و بار وانیل

 54.دیکش رونیب جا

کرده بود  یا گهیخنده د میکه خودش رو تسل یدر حال شلیم

 با

 گفت: یاز شاد یدنیغش خند غش

 نقطه نیبهتر یکه چطور یدونیفوق العاده ست. تو م نجایا_

 یخانواده رو انتخاب کن هی دارید دیتجد یبرا
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 نگاه شلیبه من دوخت و دوباره به م شلینگاهش رو از م تیک

 .کرد

 ؟یدونستیتو م_

 شد مینرم و مال شلیم لبخند

که بهم  یزیباهام تماس گرفت و تنها چ شیهفته پ سیپرا_

 گفت

 دیرو با نیما رزرو کرده و ا یهر دو یجا رو برا هیکه  نهیا

 زیهمه چ نمینگه دارم، به خاطر هم یعنوان راز مخف به

 55یبرا

 تو رو در اسرع وقت دیرفت، که من با شیدو تا به سرعت پ ما
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 برسونم . نجایا به

 دوباره سرش رو تکون داد، اشک تازه چشمهاش رو تیک

 بلندش رو اشک یشد و مژه ها ریو از چشم هاش سراز گرفت

 .گرفت

 دلم .... زیعز_

 قدم به طرف اون برداشتم. کی

 دلم صدا نکن! زیمن رو عز_

 دیسنگ مرمر کوب یدستش رو به رو اون

 56!میما تو رو دفن کرد ،یتو ُمرده بود_

 گذاشت زیم یرو رو نیشامپا یبطر شلیم
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 گفت: یآروم به

 متاسفم، من ن،یرو دار یخصوص یفضا هیشما استحقاق _

 یبر م یکیبرم. قبل از تار رهیجز یبه جستجو یدارم کم قصد

 گردم

 نکهینگاه کرد و از کنار من گذشت، اما قبل از ا نییبه پا اون

 گونه هام گذاشت و از آشپزخونه یرو عیبوسه سر هی بره

شد و منو با همسرم تنها  دیرفت. بعدش اون ناپد رونیب

 گذاشت.

 و جذاب و پر شور و خوشگل من. اون یعصبان یلیخ همسر

 هامون باهاش یعشق باز یتو قهیدق هی ریتونست ز یکه م یزن
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بار که با آلتم  نیاول یکه برا ی. زنرمیو اوج بگ ادیب آبم

 57واردش

که قول داده بودم تمام  یبودم مال من شده بود. زن شده

 میزندگ

 من رو یفرض نیکه مراسم تدف یدوستش داشته باشم. زن رو

 …کرده بود تحمل

 منقبض شد. مراسم ریبا اون تصو یبه طرز دردناک فکم

 شهیهم یپوش شده بود، برا اهیکه س یدر حال ت،ی.... کنیتدف

 .کردیم یخانواده و دوستانمون از من خداحافظ انیم در

 نبود یزیچ چیدر اون تابوت ه ت،یک_
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 :گمیدلم م یتو

 ینم نجایکردن، من االن ا یم دایپ یاونها جسد اگه“

 58”ستادمیا

 دستهاش یدستهاش افتاد، صورتش رو تو یسرش تو تیک

 یکرد. در برابر اصرار برا هیو آروم با هق هق گر پوشوند

 آغوشم مقاومت کردم. یدوباره اون تو گرفتن

 ..... یکه تو ناراحت دونمیم_

 کرد. کیسرش رو باال انداخت و چشم هاش رو بار عیسر اون

 سال، تو منو هی یبرا س،یپرا ،یناراحت؟ تو منو تنها گذاشت_

 رو جمع و جور کنم. در میزندگ یمتالش یتا تکه ها یکرد ول
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 رهیجز ؟یشدن بود تو کجا بود دهیکه قلبم در حال پوس یحال

 ؟یموج سوار سلند؟یا

 بدن برنزه و تنومند من اشاره کرد، انگار نییبه باال و پا اون

 59خودم پاک کرده تیرو از هو یزندگ یمن تموم نشونه ها که

 یاجاره ا یجا نیبرم. بعد به ا یطوالن التیتعط هیتا به  بودم

 که یدر به داغون قیشک از اون قا یب الیو نیکرد که ا اشاره

 من شده بود و من اون رو خونه صدا یماه گذشته خونه  چند

 .کردیلحاظ اشتباه م نیبهتر بود. اون در ا یلیکه خ کردمیم

 رو بستم و اون رو محکم و سخت به طرف نمونیب یفضا

 دفعه بره نیکه ا دادمیکشوندم. اجازه نم خودم
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 کار رو نیخودمون انجام دادم! من ا یکار رو برا نیمن ا_

 اما بهم ،یکنیرو درکش نم نی. تو االن اتیتو کردم، ک واسه

 وجود نداشت یا گهیراه د چیکن. ه اعتماد

 یآب دهانش رو قورت داد، خشم و اشک هاش برا اون

 60و فروکش کرد. دییگرا یبه خاموش یلحظها

 فشرده به هم گفتم: یدندون ها نیکردم و ب یقروچه ا دندون

 عاشقتم_

 که من چقدر عاشقشم دونهیبهم کمک کنه، اون هرگز نم خدا

 سقوط مایکه اون هواپ یاز وجودم وقت یمن زنده ام، اما قسمت_

 که تو خوامیخوام که اون رو برگردونم. من م یمرد. م ُکرد
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 .یبرگرد

 کرد سرش رو تکون بده، اما من گونه اش یدوباره سع اون

 گرفتم و صورتش رو به سمت باال کج کردم و اون رو رو

 بودن. اگه فقط کینزد یلینگه داشتم. لبهامون به هم خ آروم

 61یه، بوسه ابوسه باعث شم که اون درک کن هیتونستم با  یم

 اون یدرست برا یبه اون بفهمونم که تمام مدت قلبم در جا که

 مناسبش فقط واسه اون بوده. یکه قلبم در جا یقول بوده،

 امتحان کردنش رو داشت. دهانش رو گرفتم و زبونم ارزش

 اون یزبون مخمل نکهیاون فرو و حفر کردم تا ا یلبها یتو رو

 نرم یشگفت دیاز اون گرفتم. من با شتریکردم. بعد ب دایپ رو
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 کردم،یم شیگرفتم و ستا یاون در برابر لبهام جشن م یلبها

 اون رو یدر عوض از لبها و دهانش مصرف کردم. لبها اما

 ما بالخره از هم ی. وقتمینفس بکش یبه سخت نکهیتا ا دمیبلع

 یو بخشها دمیکش ینفس نفس م یدیمن با نا ام م،یشد جدا

 62شده، متضاد و در میدل شکسته شدن و عشق ترم یمساو

 بود تا بتونه اون کینزد یبودن که اون به اندازه کاف آرامش

 نگه داره. رو

 باهات باشم دیمن با ت،یک_

 که بهش یا ومدهیمهار نشده و کنترل در ن ازیبه خاطر ن صدام

 پاهاش یانگشتها یترک برداشت. اون خودش رو رو داشتم
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 رشد کرده من یموها یخودش رو تو یگشتهاکرد و ان بلند

 گهیهمد یما دوباره رو یکه لب ها یو غربال کرد، وقت فرو

 و قفل شدن . اومده

 درون من ذوب یزیآفتاب تابستون، چ یتو خیمکعب  هی مثل

 که اون رو لمس کردم از یا هیکه ثان یدی.... ترس و تردشد

 63بود. نه. اون هنوز دهیخودش رو پس گرفته و کنار کش لمسم

 یدادم که من هنوز مرد یمن بود. و من به اون نشون م تیک

 داشت. تیکه اهم یکه قبالً بودم، از همه جهات و راه هستم

 اتاق خواب نیکتریبه نزد یمنطقه زندگ یاصل منیاز نش یوقت

 آغوشم بلند کرده یرفتم، اون رو به سمت خودم و تو رونیب
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 و رون هاش رو دور باسنم قالب کردم. با پاشنه پام در بودم

 نییتخت پا یرو رو تیخواب رو با لگد باز کردم و ک اتاق

 و سردرگم بودن. جی. چشم هاش با هوس و شهوت گانداختم

 اون لحظه، من به خودم قول دادم و سوگند خوردم که تا یتو

 مه بدم.بود، نگاه کردن به رو صورتش ادا نجایکه اون ا یزمان

 نییبازوهاش پا نییاون تا پا یشونه ها یرو از رو دستهام

 یابیبازوهاش دنبال و رد یو انگشت هام رو رو دمیکش

 64کردم.

 خواستمیکنم. . بعدش م یکه با اون عشق باز خواستمیم من
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که چند تا  شدممی مجبور باالخره …غذا بدم و بعد  بهش

 جواب

 ندهیآ شهی.. که باعث مکردیانتخاب م دیبهش بدم. اما اول با رو

 مون رو بسازه. به همون ندهیآ ایو بشکنه و  زهیرو به هم بر ما

 مال اون باشه دیکه من عاشق اون بودم، انتخاب با اندازه

 راهنیکه پ یموضوع بپردازم، اون در حال نیبه ا نکهیاز ا قبل

و به  دیکشیشونه هام م یرو از رو میجنس کتان دیسف

 سر ُ نییپا

 دراز کرد و بند و کش نییدستش رو به پا لغزوند،یو م دادیم

 .دیمن رو به زحمت کش شلوارک
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 65اریها رو در ب نیا_

 یدیتا نا ام باً ینبود. تقر گوشیاون مسخره کننده و باز لحن

 مرز

 به جز فکر یزیچ چیچون که ه دونستمیرو م نی. من اداشت

 یزیچ چیکه لخته جذاب نبود. ه یبه داشتن اون در حال کردن

 یکه بدن هامون رو یلخت شدن هر دو مون با هم در حال جز

 کشهیم غیکه اون اسمم رو ج یتا زمان شهیرونده م گهیهمد

 مهم

 نبود

 و خراش داده شد، به دهیآلتم چرخ یکه لمس اون رو یوقت
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 یلیکه از قبل آلتم به طور خ ییجا دم،یو لرز دمیچیپ خودم

 شده بود. خیسخت و س تیواسه اون مثل سنگ گران یلعنت

 خواب مهین یشلوارک رو از پاهام در اوردم. چشم ها عیسر

اون بازتر شدن و برق زدن، اما من نتونستم با نگاه  آلود

 66رهیخ

 خودم رو شکنجه کنم و گهید قهیدق هیخودم  یداغ اون رو و

 خودش نگه یجا یکه سارافون اون رو تو یبدم. گره ا عذاب

 رو شینیکیب یو بندها دمیچنگ زدم و اون رو کش داشت،یم

 افتاد. نیزم یرو نکهیتا ا دمیکش

 تخت، من دنبال اون یفشار و هل دادن اون به پشتش رو با

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 جدا و باز کردم تا بتونم گهیکردم و پاهاش رو از همد حرکت

 درون من زی. همون موقع همه چرمیپاهاش رو بگ نیب یفضا

 االن آلتم رو نیکه درست هم دیکشیم ادیخواست و فر یم

 بکوبونم و اون رو بکنم و تصاحبش کنم، اما نگران داخلش

 از حد شکننده باشه. اون احتماال االن واژنش شیکه اون ب بودم

 نیا خواستمیکه من م یزیچ نیتنگ شده بود و آخر یلیخ

 67بود

 هیدرونم که در  یوالیاون رو با ه ایبه اون صدمه بزنم  که

 زن کیکه فقط عاشق  ینشده بود بترسونم. جانور هیتغذ سال

 داشت. یزن گرسنگ هیو فقط واسه  بود
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 عطرش، کرد،یبدن اون بود که من رو به خودش صدا م فقط

 نیآلتش. اون وقت ا یو نقص و عال بیعیب یو مزه  طعم

 باشه، چه گرانیبا د تونستهیبه ذهنم خطور کرد که اون م فکر

اندوه و غم  یتو ییدونست که با چه وسوسه ها یم یکس

 خودش

 رفته ام؟ نیاز ب شهیهم یشده، و معتقد بوده که من برا روبرو

 پس فکر بودن کردیم یو وحش وانهیفکرها خب من رو د نیا و

 اگه با یبه سرعت از سرم دور کردم. حت یا گهیبا مرد د اون

 68بودم یچون من تنها کس بخشم،یمن اون رو م بود،یم یکس

 که اون رو بهش مجبور کرده بودم و اون یبه خاطر جهنم که
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به عفو و بخشش از  ازیجهنم گذاشته بودم، ن نیداخل ا رو

 طرف

 داره. اون

 رون هاش نیب نیریو به بهشت ش دمیخز نییناله به پا هی با

 آلتش سیگوشت خ یزدم و صورتم فرو رفت. جلو رجهیش

 یدادم، انگشتهام رو تو یلب فحش ریکردم و به خودم ز یغرش

 واژن اون رو یفرو بردم و غوطه ور کردم و تنگ واژنش

 اوردم...... ادیکردم، اون رو به  شیآزما

 موهام ُسر داد و لغزوند یکه انگشت هاش رو تو یدر حال اون

 69نفس نفس گفت: با
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 یواقعاً نم نی. انمیخواب بب دیکنم که با یمن هنوز احساس م_

 فتهیاتفاق ب تونه

و شبح نبودم، من شوهرش  یالیجهنم، من خ نیبه ا لعنت

 بودم.

 داغ مهر و یرو باال بردم. دهان هامون رو با بوسه ا بدنش

 واژنش یکردم، سر و کالهک آلتم رو به دهانه و ورود موم

 دادم. فشار

 .. نیام، ا یمن واقع ،ینیبیتو خواب نم_

 واژنش فرو کردم و یتو تونستمیکه م ییتا جا قایرو عم آلتم

 و فشار دادم هل
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 70هیواقع نیا_

 نفس نفس از لبهاش هیپشتش رو خم کرد و قوس داد و  اون

 بایلحظه ز نیا یمن، اون خوشگل بود. تو یاومد، خدا رونیب

که با اون داشتم به سطح آب اومدن،  یخاطرات مدفون تمام

 مثل

 که من یبار... دفعات نیکه اون رو داشتم. مثل آخر یبار نیاول

 وار رو وانهید فیکث یرو مجبور کرده بودم که حرف ها اون

 یتر فیکث یکه خودم قول ها یبگه. وقت یلحظه ا یگرما یتو

 کردم. یدادم و به اونها عمل م یم

 دمیگلوش کش بیرو سر تا سر گردنش تا س لبهام
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 ه،یواقع نیکه ا یدونیتو م ادیباعث شدم که آبت ب یو وقت_

 باهات انجام خوامیکه من م یکار تونهینم ییایرو چیه ت،یک

 71رو انجامش بده بدم

 بار اون رو داخلش نیو ا دمیکش رونیواژنش ب یرو از تو آلتم

 شیآهسته پ یبار همه چ نیسر دادم و لغزوندم. ا ُدوباره

 یکی یبرا گهیسفر بدن هامون با همد نچیتا از هر ا رفتیم

 از دهانش رها کرد و ییکوچولو غی. اون جمیلذت ببر شدن

 صدا نیمن ا دمش،ییشونه ام فرو برد. گا یهاش رو تو ناخن

 که به صخره ها یاز دست داده بودم. پرندگان، امواج رو

 هیارکسترها. بق انوس،یساحل و اق یو صدا کننیم برخورد
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 گوش یکه تو ییاون رو داشته باشن. تنها صدا توننیم جهان

همسرم از  زیآم انیهذ یها غیج یقیخواستم موس یم هام

 لذت

 .کردمیاون رو م یجیکه من تا حد گ یبود. در حال دنشییگا

 72زم؟یعز ه،یواقع نیکه ا یکن یحاال احساس م_

 هل و فشار محکم آلتم که باسن هامون هیواژن اون رو با  من

 و یکرده بود، نشانه گذار کیمحکم و تنگ به هم نزد رو

 کردم. یگذار عالمت

 آره، آره .آره ،آره_

 شیاون من رو به سمت افزا یاز لبها گهیکلمه چند بار د نیا
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 یواژنش هل داد. م یآلتم تو یتلمبه ها و ضربه ها تمیر

 تونستم

 راه بگذرونم نیدر ا شهیهم یبرا

 دوباره اون رو …میخوایرو م نیخوام. ما ا یرو م نیا من

 کاش زمان یکردم که بتونم ا یآرزو م دم،یبوس قیو عم آروم

 لحظه نیلحظه بمونم. در ا نیدر ا شهیهم یمعلق کنم و برا رو

 یآپارتمانمون تو یکه تو ییسعادت. مثل لحظه ها پر

 73منطقه

 یو ارگاسم ها دنییساعتها گا ستهی. ما شامیبود نیبروکل

 ستیب
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. میهست میمتعدد پس از اون چه که ازش گذشته بود یا قهیدق

 اما

 چیسال که بدون ه هیرو آماده نکرده بودم و بعد از  خودم

 که ارضا شدنم چقدر طول دونستمیگذرونده بودم م یسکس

 نیتمام اون چه که واسم مهم بود ا ی. و به طور ناگهانکشهیم

 تم رو ازکه اون رو قبل از خودم به ارضا شدن برسونم. آل بود

 نکهیتا ا دمیتخت کش نییسر دادم و اون رو پا ُرونیبه ب واژنش

 قرار گرفت . نییلبه تخت به پا یرو باسنش

 و پاهاش دمیصاف و نرم اون رو بوس یساق پا یها چهیماه

 پاش رو از یشونه هام قرار دادم. اون نوک انگشتها یباال رو
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 نهیکه س یکرد، حرکت یابیو رد دیکش نییمن به پا شکم

 74یها

 شکل بهم فشار داد و به نیتر یرو به دوست داشتن باشیز

 داد. وندیپ گهیهمد

 که لمست کنم خوامیاما من م_

 اون یواژنش برگردوندم و تو سیخ یگرما یخودم رو تو آلت

 رو که از احساس خارق العاده یدادم و لغزوندم، و ناله ا ُُسر

 داشتم رو نگه داشتم. یا

 . منزمیآبت اومد، عز نکهیبالفاصله بعد از ا ،یتونیم نویتو ا_

 .ارهیدوام ب ادیخوام ارضا شدنم ز ینم
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 واژنش یتمام شروع به تلمبه زدن تو تیحرف، با جد نیبا ا و

 75نگه داشتم تا یو باسن اون رو کامل و در حالت مناسب کردم

 یاون تو۵ یبه نقطه ج زنمیکه به داخلش تلمبه م یا هیزاو

 اصابت کنه و اون رو به مدار ارضا شدن بفرسته. واژنش

 نیا بیدونم ترک یشه و من هنوز هم م یسپر تونهیدهه م هی

اون بلندتر شد  ی. ناله هاهیچ گهیشدن بدن هامون با همد قفل

 و

 و آزار تیکه من شروع به انگشت کردن و اذ نیمحض ا به

 یاون منقبض شد. مشت ها یتو زیکردم، همه چ تشیکل دادن

 شونه هام منقبض یاون رو یپا یمچاله شدن، انگشت ها اون
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 به کینزد یلیجمع شدن. خ گهیمن به همد یو تخم ها شدن

 بودم. کینزد یلیخ یبودم. به طور لعنت اوجم

۵ g_spot 

تو واژن خانم هاست که اگه با انگشت لمس شه باعث  یا نقطه

 76ارضا شدن خانم ها شه

 !دمشیی....عاشقتم، اوه... گاادیز یلیخ ت،یعاشقتم... ک_

شده باشم. همچنان که در  هوشی.. ممکنه بدیکش غیج اون

 حال

شد و  یکیشدن بودم ارگاسم من با ارگاسم اون  ارگاسم

 همچنان
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 زدمیاون تلمبه م یسرعت تو نیبار که با آخر نیواسه آخر که

 اون، بدنم از ارضا شدنمون تاب و یرانش تو نیبا آخر و

 پاهام نکهیخوردم و قبل از ا زیتخت ل یرو .خوردیم حرکت

 یرو در کنار خودم تو تیتخت نشستم. ک یشه، رو میتسل

 مونده بود، ادمیکه  یزیاز اون چ شیجمع کردم، ب آغوشم

 از پنجره ها مشرف یواری. کنار ما دکردمیم تیرضا احساس

 یخصوص هیناح هیباز که به  ییکشو یو درها انوسیاق به

 77از سعادت خالص یشد، قرار گرفته بود. آه یم یمنته گهید

 بهشت بود. نجایرها کردم. اگه من ُمرده بودم، ا یخوشحال از

 یفرشته چشم آب هیآرنج خودش نشست و مثل  یرو تیک بعد
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 نگاه کرد. دستم رو دراز کردم و صورتش رو لمس کردم، بهم

 صورتش شدم ینرم فتهیو ش مسحور

 کردم و انگشت هام رو به یابیبدنش رو رد یخطوط رو تمام

 دیگلوش که نور خورش بیس یرو یفیکک و مک ضع طرف

 جواب نیبود رد کردم. اون به ا دهیاون خز یپنجره رو از

 رو باور کردم. نیلحظه، من ا نیبده. در ا دی. بادهیم مثبت

 اون صحبت کرد: بالخره

 یرو بهم بگ زیهمه چ دیتو با_

 78فصل دوم انیپا

 سوم فصل
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 تیک

 از پاسخ دادن دینداد، و اگرچه من ناام یبالفاصله پاسخ اون

 اما اون رو تحت فشار قرار ندادم. در حال حاضر، من بودم،

 ازیخواستم.... نه، الزمه و ن یاون رو لمس کنم. من م دیبا

 .... پوستمون در تماس با هم باشه.داشتم

 چشم به هم زدن و به طور هیتماس، اون ممکنه در  بدون

 بشم، و فقط انگار در داریشه و من از خواب ب دیناپد یهانناگ

 79افتاده باشم. ریگ ایرو هی

 داشتم، که یطور نیا یمشابه یایطول سال گذشته رو در

 بودن که با گرم شدن و پس از درخشش یها چنان واقع یبعض
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متوجه  یو وقت زدمیو لبخند م شدمیم داریاز خواب ب آفتاب

 شدمیم

 چشم هام یام اشک هام تو دهیرفته بود و من خواب د سیپرا

 هیرختخواب تا مرز خفه شدن، گر یو من تنها تو شدنیم جمع

 بودن، برنزه یاون هنوز پهن و محکم و قو ی. شونه هاکردمیم

 آوردم، بدون شک یم ادیبود که من به  یزیاز اون چ تر

اون بلندتر  رهیت یبود. موها ییآفتاب استوا لشیدل نیشتریب

 شده

 رشد کرده بود و حاال گوش هاش رو پوشونده بود، اما هنوز و
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و  نهیشد. س یانگشتهام احساس م نیب فیظر شمیابر مثل

 شکم

باال تنه اش هنوز نفس من رو  یو عضله ها یعضالن

 80دنیدزدیم

 اون مثل دم،یاون کش نهینوک س هی یانگشتهام رو رو یوقت و

 و هوا رو استنشاق کرد و چشم هاش رو دیکش ینفس شهیهم

 حساس به هر لمس منه. یلی. هنوز هم خبست

 چند روزه شیرنگ بودن و رشد ر یاون پر و صورت یلبها

 متفاوت بود. نیرفتن خط فکش شده بود. ا نیباعث از ب اون

 شده و اصالح کرده بود. دهیصورتش تراش شهیهم شیپرا
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 قیمثل سنگ عق شیرو گرفتم و اجازه دادم تا ته ر گونهاش

 نوک انگشت هام رو خراش بده. آره متفاوت به نظر اون

 خشن و زمخت به سیخوب. پرا یلی. متفاوت اما خدیرسیم

 81. خوشگل و با شکوه و خشن و زمخت.دیرسیم نظر

 یاون نگاه کردم و لرز سرد یگرم و قهوها یبعد به چشم ها و

 گرفت. چشم هاش عوض شده بود. اون همچنانرو فرا  وجودم

 تازه یزیهمون عشق، اما چ کرد،یهمون شدت بهم نگاه م با

بودن.  دهیرو د ییزهایشده بود. اون چشم ها چ رهیمن خ به

 اون

 و تار و رهیت یزهایو چ یکیدرک تار د،یبا درک جد ها
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 دنیدرخشیشده بود، م لیکه به اون تحم یترسناک

 به نظر برسه، ممکنه که مشیممکنه که اساسا مثل قد سیپرا

 منو به لرزه یهم عاشق من باشه و با خواستنش زانوها هنوز

 کرده بود رییاون تغ یتو یزیاما چ ارهیدرب

 گفتم: دوباره

 82یرو بهم بگ زیهمه چ دیتو با س،یپرا_

 دیکش یداد، آه یکه سر تکون م یدر حال اون

 دیاما با ،یدار زویهمه چ دنیفهم اقتیاندازه ل نیتو به هم_

 رو بهت بگم، نه هنوز. نه زیتونم همه چ یمن نم ،یکن درک

 قصد دارم تو رو در امان نگه دارم. اگه
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 یپشت گردنم رو فرا گرفت. من رو امن نگه داره؟ برا لرز

 به من ضربه زد. یمانیبلوک س هیمانند  تیبار، واقع نیاول

 فوت نکرده بود. یمسافربر یمایاون سانحه هواپ یتو سیپرا

 زنده مونده بود و برنگشتن به من رو انتخاب کرده بود . اون

 یسرگرم یمرد برا هیمرگ خودش رو جعل کرده بود.  اون

 یاز سکنه ا یدرک خال نی. اکردیخودش رو جعل نم مرگ

 83نجایکه اون رو به ا دم؟ید سیپرا یچشم ها یکه من تو بود

 کرده بود. اما به هر تیهدا نجایبود. که ما رو به ا رسونده

 دور گهیسال از همد هی یبود که ما رو برا یکاف یعنی ،یلیدل

 داره؟ نگه
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 که اون رو به سمت خودم زدیم ادیمن فر یسلول بدنم تو هر

 تا اون رو ببوسم و سال گذشته رو فراموش کنم. چه بکشم

 کلمه یواقع یه معنابرگشته بود. اون ب سیداشت؟ پرا یتیاهم

 رو میخواستیکه م ییاون بچه ها میتونیمرگ برگشته. االن م از

 .میبش ریبا هم پ میتون یو م میهم داشته باش با

 ....نه، سرم رو تکون دادم، هنوزمیشانس دوباره داشت هی ما

 84ولش کنم و تونستمیدستم گرفته بودم، نم یاون رو تو گونه

 پوف پر هیخطر کنم که اون در  تونستمیکه اون بره. نم بذارم

 شه. دیدود دوباره ناپد از

 یشد دیتو ناپد ،یرو بهم بدهکار هیقض نیتو همه ا_
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 کردیهق و بغض داشت منو خفه م هق

 !یکه من فکر کنم که ُمرد یتو اجازه داد_

 گردنش باال و یگلوش تو بیآب دهانش رو فرو داد، س اون

 .رفتیم نییپا

 از هر روز یلعنت قهیهر دق کردم،یروز فکر ممن به تو هر _

 85یلعنت

 ،یمن بود یمن بهت فکر نکردم؟ تو زندگ یکنیتو فکر م_

 کنم، درد نبودنت یکه برات عزادار ی. و تو اجازه دادسیپرا

 ام؟یاز پسش بر ب تونمیحس کنم، تو رو دفن کنم، چطور م رو

 وجود یطیمسئله دشواره، اما شرا نیکه درک ا دونمیمن م_
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 ....داشت

 اون وارد شم؟ یکه تو دادیکه به من اجازه نم یطیشرا_

 یریکه من زنده ام! تو با تصاو یدونستیکه تو م نهیا حداقلش

آتش  یتو ایو  نهیجسدم که در حال سقوط کردن به زم از

 فوران

 یشدیروبرو نم کنه،یم

 زمیعز ا،یخدا_

 86چشم هاش رو بست، چهرهاش درهم رفت. اون

 کار رو نکن نیکنم ا یم خواهش_

 . تویانتخاب کرد نوی. تو اسیپرا ،یکار رو کرد نیاما تو ا_
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 یمن واست همسر خوب شم،یپ یکه برنگرد یکرد انتخاب

 بودم،

 ؟یکار رو کرد نیبهت! چرا ا لعنت

 کنمیخواهش م ت،یک_

 صورتش برداشت. یمچ دستم رو گرفت و دستم رو از رو اون

 کف دستم گذاشت. یرو رو میبوسه مال هی اون

 اون ی. وقت براگم،یرو بهت م زیهر وقت بتونم همه چ_

فقط از  میتون ی. در حال حاضر، نمدمیبود، قول م خواهد

 دیتجد
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شب رو در آغوش  نیو ا م؟یخودمون لذت ببر دارید

 87م؟یریبگ

 دادم رونیهوف نرم از دهانم ب هی

 م؟یهست که ما دار یتنها شب نیا_

 اش از شدت رهیت یبار اون گونه ام رو گرفت. چشم ها نیا

 شده بود یدود جانیو ه شور

 6به خودت داره یبستگ_

 به خودم داره؟ یبستگ

 ..... یمنظورت چ_

 بار نیبار آروم نبود. ا نیاومدن، ا نییپا یلبها یاون رو یلبها
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 با ییکامل لبهام رو گرفت، و من به اون اجازه دادم، گو اون

6 That ’s up to you. 

 88به خودت داره یبستگ

 پاسخ شهیلبهام واسه اون باز شدن، دهانم، بدنم مثل هم زهیغر

 اون بود یکه جوابگو شهیرو داد، مثل هم اون

 پر شور و پر حرارت شهیما هم ی. بوسه هاشهیمثل هم درست

 مثل آتش در من فرو یکی نیداغ و شعله ور بود، اما ا شهیهم ،

 ی. زبون هاکردیپاهام رو شعله ور م نیرفت و وجودم و ب یم

 تن به گهیو در هم گره خورده بودن و با همد دهیچیبه هم پ ما

 بوسه رو شکست و سیباالخره پرا نکهیتا ا کردنیدوئل م تن
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 نفس نفس افتاد و نفس نفس زنان گفت: به

 بود. یمال من خواه شهی. تو همتیک ،یتو مال من_

 فشرد و لبهاش گهیدهان من به همد یدوباره رو دهانش رو اون

 89لبهام له کرد و فشار داد . یرو رو

 دوباره منو یبودم. اما وقت دهیسال گذشته اون رو ند یتو من

 اون بهم غلبه کرد و افکار من در اونجا یبوسه ها د،یبوس

 شدن. نوک پستون هام سفت و سخت شدن و اونها به متوقف

 یصاف اون سقلمه زده و اشاره شد، نوک پستون هام برا نهیس

 اون و لبهاش درد گرفتن لمس

 گرفتن رو نداشتن، دهینوک پستون هام تحمل ناد گهید یوقت
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 رو شکستم. بوسه

 کنمینوک پستون هام، خواهش م س،یپرا_

 دستش چنگ زد یهام رو تو نهیس اون

 90خوشگلن یلیخ_

 و دهیهام رو نوازش کرد، از عمد هاله چروک نهیس یباال اون

 گرفت دهیبر آمده و دردناک نوک پستون هام رو ناد نوک

 بمکشون کنم،یخواهش م_

 پرش گرفت. یلبها نینوک پستونم رو ب هیزد و  یلبخند اون

 و فرستاده دهیبه درون آلتم پر ماًیاز لذت و لرز مستق یموج
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شه، و  دهیبودم که نوک پستون هام مک نی. من عاشق اشد

 چیه

 .دیمک یاونها رو نم سیمثل پرا کس

 نوک پستونم گفت: یجلو اون

 مال منه، همه اش مال منه نیا ،یمال من_

 انگشت شست و نیام رو ب گهیکه نوک پستون د یدر حال من

از درون من  ییکردم. جرقه ها یناله ا د،یچیاش پ سبابه

 91ساطع

پاهام به وجود اومدن.  نیب ییدردها تیکه در نها شدنیم

 سیپرا
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کرد،  یشکمم دنبال م یکه دست آزادش رو رو یحال در

 دنیمک

 یا ستهیاون برق و الکتر یپستونم رو ادامه داد و در پ نوک

 دایمن رو پ تیکه اون کل یگذاشت. وقت یپاهام باق نیب رو

 کرد،

 .دمیاون درد کش یانگشت ها واسه

 اورد و اجازه داد تا از رونیپستون من رو از لب هاش ب نوک

 سر داده شه. ُ رونیبه ب دهانش

 تیک کنه،یکه آب ازت چکه چکه م یسیتو اون قدر خ ا،یخدا_

 آلتم صاف کرد و فیظر یها نیچ یانگشت هاش رو رو اون
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 اون یبدن عضالن یگرما د،یسر ُنییاز بدنم به طرف پا بعد

 92.سوزاندیم منو

 یلی. خدمیپاهات رو نچش نیب نیریش نیوقته که من ا یلیخ_

 یطوالن یلعنت وقت

شکاف آلتم  یاون زبونش رو رو یبسته شدن وقت چشمهام

 دیکش

 زد، اما بعد من چشم یدیبه اون با زبونش ضربه تند و شد و

 رو باز کردم، و مطمئن شدم که اون اون جا بود و مثل هام

 یخودش تو اقیو اشت لیو سرشار از م کیتار شهیهم

 چشمهام
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 شده بود . رهیخ

 .. اون اونجادمیشدم، و بعد روحش رو د رهیچشمهاش خ به

 رییتغ زیسال گذشته همه چ یسابق. ممکن بود تو سی. پرابود

بود. و اون هنوز مال من  سیباشه، اما اون هنوز پرا کرده

 93بود.

 که یحال. در دیو اون رو مک دیآلتم رو با دندون هاش کش اون

 لب ریرون هام ز یبخش داخل یجلو خوردیآلتم رو م داشت

 یرفتم، و وقت ی. من باالتر و باالتر مکردیو غر غر م زمزمه

 یتونستم برف کوه ها یاوج بودم..... در واقع م یقله  کینزد
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..... اون دو نمیخودم بب یچشم ذهن یرو تو7 نادکیآدر

 انگشتش

 ز کردم و اوج گرفتمواژنم فرو کرد و من پروا یتو رو

 !سیپرا ا،یخدا_

 رگهام یبه لرزه افتاد، خونم مثل عسل جوشان و آبپز تو بدنم

 شد پخش

7 adi rondacks 

:  وین التیباالا یدر شمال شرق یتودهکوه

Adi rondackیسیدک )به انگل َرانیاَد یکوهها 
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 یکوهها گنبد نیهستند. ا کایمتحده آمر االتیدر ا ورکی

 لیشکل را تشک یرهایدا باًیتقر

)  لیما1( قطر و در حدود  لومتریک26۰)  لیما16۰که   دهندی.م

 94دارد ارتفاع( متر1٬6۰۰

 )ارضا شو(، واسه من ارضا ایدلم، ب زیعز نه،یدرست هم_

 فقط واسه من شو،

 خودش رو به درون من فشار داد و هل دادن یانگشت ها اون

 واژنم یواژنم ادامه داد ، نقطه ج یخودش رو تو یها انگشت

 که تشنجم برطرف یبا انگشتهاش نوازش کرد، و در حال رو

 اوج و ارضا یبال گرفتم و به سو گهیبار د کیشد، من  یم
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 اوج که ینوع د،یبار رحمم به شدت تپ نیپرواز کردم. ا شدنم

 سمت قلب و روحم فرو رفت.. به

 ن التماس کنم تا با آلتشدهانم رو باز کنم و به او نکهیاز ا قبل

من معلق شده بود، سر آلت  یباال سیواژنم شه، پرا داخل

 95اون

 و کیداد و کالهک آلتش رو واسه تحر یرو قلقلک م تمیکل

 کردیم نییباال و پا تمیکل یو آزارم رو تیاذ

 نفس زدم: نفس

 کنمیخواهش م ا،یخدا_

 واژنم فرو کرد و یمن غوطه ور شد و آلتش رو تو یتو اون
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 منو لمس کرد، نه تنها بدن بلکه یمکان مخف نیتر یمخف

 از یعار نیمتحد و متصل کرد. ا گهیرو به همد روحمون

 بود. یاتیح یروین نیتر یاساس نیبود. پر شور بود. ا الیخ

 یلذت میشدم، تسل میلحظه تسل نی.... عشق بود. من در انیا

 که

 96کرده بود . جادیدر من ا اون

 افکار از ذهنم فرار کردن و فقط احساس ناب و خالص همه

 گرم تابستون از من میحس مثل نس نیمونده بود. ا یمن باق در

 گرد یکرد و من رو با خودش برد و سال گذشته رو تو عبور

 لحظه. نیخاک و غبار گذشته رها کرد. فقط االن مهمه. فقط ا و
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 ابروهاش ظاهر یعرق رو زیر یمرد. اون که قطره ها نیا

 تلمبه ها و ضربه یو منو تو کردیبود و منو داشت سخت م شده

 وقت نگاهش رو از نگاه من دور چیلرزاند و ه یم هاش

 .کردینم

 میتونیکه ما م هیزیچ نی. اهیواقع نی. ازمیعز م،یما هست نیا_

 97.شهیهم ی. برامیباش داشته

 واژنم ضربه زد و اون رو فشار یمحکمتر و سخت تر تو اون

 تلمبه ها و ضربه هاش یتو شیهل داد، استخوان شرمگاه و

 و پوست من رو خاردار کرد. به شدیم دهیمن کوب تیکل به

 هیقرار گرفتم، تمام بدنم مثل  یا گهیدر آستانه اوج د یزود
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 خواند. یکرال آواز م یسمفون

که تو هم آبت  خوامیم اد،یآبم ب خوامیم اد،یآبم ب خوامیم_

 باهام

 االن نیهم زم،یباهام ارضا شو، عز اد،یب

 لبه پرتگاه منو فرستادن، خم شدم، و من از یاون رو کلمات

 ییزهایرو که داشتم به اون دادم.. همه چ یزیو هر چ دمیپر جا

 98بودم که

 رو شیو آب من دیلرز یکه از ارضا شدنش م یدر حال اون

 رها کرد، گفت: داخلم

 تیک عاشقتم،_
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 شهیمنم عاشقتم، هم_

***************************** 

 نییاتاق خواب طبقه پا یرو باز کردم. من هنوز تو چشمهام

خودش انتخاب کرده  یبرا شلیکه م یهمون مورد بودم،

 99بود،

شده بود. نشستم و پلک  دهیچینرم پ یملحفه نخ یتو بدنم

 زدم.

 کجا بود؟ سی. پراسیفرو رفته بود. پرا یکیتار

 نبوده. نبضم تند شد و سرعت ضربان قلبم ایرو نای. همه انه

 سارافون موقت دور هیرفت. بلند شدم، سارافونم رو با  باال
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حموم چک کردم و  نهیآ ی. خودم رو تودمیچیپ خودم

 اتاقخواب

 ترک کردم. رو

 کردم و در رو دایپ ییجلو وانیا یرو تو شلیو م سیپرا من

 رو که گفته بود بفهمم، یزیچ نکهیقبل از ا شلیکردم. م باز

 قطع یرو به طور ناگهان گفتیکه داشت م یزیرو و چ حرفش

 .کرد

 100به ما ملحق شو کیک_

 ستادیا سیپرا

 ؟یداشت یتو ُچرت خوب ،یه_
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که در سال گذشته  یاون چند ساعت یمن برا قت،یحق در

 داشتم

 بودم. اما فقط گفتم: دهیخواب بهتر

 آره_

 اون یخودم نگه داشتم و رو یرو برا سیکنار پرا یصندل من

 من کرد یشراب برا وانیل هی ختنیشروع به ر شلی. منشستم

 خواستمیاون رو به من داد، اما سرم رو تکون دادم. من نم و

 االن بنوشم. نیهم

 مکرر دارینور مهتاب، درک د ریشدم، و در ز رهیشوهرم خ به
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 ی، حت شدیم دهیچشمهاش د یاز سکنه که تو یخال و

 101شتریب

 صحبت یداشتن راجع به چ شلیشده بود. اون و م آشکار

 و بعد آهسته دمیهام فرو کش هینفسم رو به داخل ر کردن؟یم

 دادم رونیرو ب اون

 نیکه داشت یزیصحبتتون رو، در مورد هرچ نیادامه بد_

 نیصحبت کن نیکردیم صحبت

 گفت: شلیم

 میکردیکوچولو م یما فقط صحبت ها_

 من نگاه رهیبه نگاه خ د،یاز شراب رو نوش یجرعه ا شلیم
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 نکرد

 102؟یکوچولو اون وقت درباره چ یواقعاً؟ صحبتها_

 گفت: سیپرا

 یمن رو برا ینبودنم جا یفقط تو شلیم زم،یعز یچیه_

 پ بابا پر کرده بوده مامان

 گفت: شلیم

 هر ،یآره و اگه اونا هر دوشون بفهمن که تو زنده بود_

 ۸کنن سیبه نوبت دهنت رو سرو خوانیم دوشون

اون  یخنده عاد هیکه شب یبیعج ی.... صدادیخند سیپرا

 نبود.
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 سیدونستم؟ پرا یبود م یعیکه طب یزیاز چه چ گهیمن د اما

 زودتر روحم رو لمس کرده میکرد یدو بار که عشق باز هر

۸ ki ck ass 

با 2-زدن )  یاردنگ زدن، گوشمال دادن، در کون1-(  یخودمان

 ( وادار )دیزور و تهد

 به هدف رساندن کردن،

رو گرفتن ،حساب  یکردن ، حال کس سیرو سرو یکس دهن

 103دنیرو رس یکس

 لحظات ،یچند لحظه سعادتمندانه و پر از خوشحال یو برا بود

 حاال تیدر اومده بود. واقع قیبه حالت تعل تیواقع مقدس،
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 بود. با انتقام. برگشته

 برگشت شلیبود، به طرف م ستادهیکه هنوز ا سیپرا

 دوست دارم م؟یو بر میکن ینداره که ما عذر خواه یاشکال_

 ببرم. یادهرویپ یرو برا زنم

 زد یلبخند شلیم

 دیالبته که نه، لطفا، بر_

 رو به من کرد سیپرا بعدش

 104ت؟یک_

 قدم زدن وجود یبرا یراه نی. بنابراستادمیو ا دمیکش یآه

 ستاره ها ریز دیما با نکهیا ای م؟یصحبت کن دیبا ایآ ی. ولداشت
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 مونیستاره ها عشق باز ریباالخره ز نکهیا ای م؟یکن یباز عشق

 یجلو سیتونستم در پاسخ بدنم به پرا یمن نم م؟یبد انیپا رو

 از طرف ییاز مواقع به پاسخ ها یاما در برخ رم،یرو بگ خودم

 داشتم . اجیاحت اون

 یموها د،یرسیبه نظر م زیو شگفت انگ بایفوق العاده ز اون

 دشیسف ینخ راهنیدرهم و برهم و آشفته بودن، پ اهشیس

 قفسه

اش رو پوشونده بود. چند تا دکمه از لباسش باز شده  نهیس

 بودن

 ی. حتدادیو آزار م نداختیبرنزه اون من رو دست م ییبایز و
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 105بودن . بایشلوار مردونه اش با شکوه و ز یهم تو پاهاش

 و چیخوش فرم اون، که از نظر عضله بند دار و پر پ یپاها

 دنیدو دیشا ایراه رفتن و  یو آماده برا ریبودن، انعطاف پذ خم

 بودن

 یاون رو م یبود. من به اندازه کاف یتنش داشت و عصب اون

 کتاب سر بسته اون رو بخونم. هیتا مثل  شناختم

 دستش گذاشتم یو دستم رو تو ستادمیا

 گفت: شلیم

 و آماده کنم. هیوقت ته ریشام د هی یرو برا یزیچ خوامیم_

 پره. اگه خچالیشدم که آشپزخونه کامالً مجهز و  مطمئن
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 . نیبرگرد گهیساعت د هیتا حدود  نییخوا یغذا م یمقدار

 106یممنونم، آبج ،یاوک_

 کرد. تیبه سمت ساحل پر از شن هدا وانیمن رو از ا سیپرا

 شن ها یگرما ریپام رو ز یانگشتها یساحل شن یتو منم

 .دمیکوب

 رو فراموش کردم که بپوشم میانگشت یال یها ییمن دمپا_

 بغلم یتو رو تو نم،یهم بب یژلها یماه هینگران نباش. اگه _

 . کنمیم حمل

 زد. یلبخند اون

 :گفتم
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 قدم زیل یصدف ها یکردم که رو یفکر م نیبه ا شتریب_

به ساحل بر  گهید قهیدق هیداخل و تا  رمیمن م بذارم،

 107گردمیم

 دنیکش رونیدر حال ب شلیسمت داخل حرکت کردم. م به

 بود خچالیتازه از  جاتیسبز

 ؟یساحل نر یتو یرو ادهیکه به پ یگرفت میتو تصم_

 نه، من فقط اومدم تا کفشهام رو بردارم_

 رفتم و اون ها رو دوباره به دست نییاتاق خواب طبقه پا به

 اوردم

 :دیکه وارد آشپزخونه شدم ازم پرس یوقت شلیم
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 ه؟یچ9روغن داغ  یسرخ شده تو یگوینظرت در مورد م_

 هیمطمئناً که عال_

9 to st i r-f ry 

 108دادن و سرخ کردن در روغن داغ تفت

سال گذشته واسم مزه کثافت داشتن، پس  یغذاها برا همه

 واسه

 رستد یامشب دوباره طعم و مزه  دیداره؟ شا یتیچه اهم من

 سال تجربه کنم هیاون رو بعد  یحساب و

 ت؟ی.... کیه_

 .دمیطرف آشپزخونه چرخ به
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 بله؟_

 یادیز یزهای.... چسیپرا ا،یو باهاش راه ب ریبا اون آسون بگ_

 109پشت سر گذاشته رو

 که متوجه بشم، هنوز خوامی. واقعا مشلیمتوجه شدم، م_

 بایز تونهیاتفاقات نم نیافتاده، اما ا ییکه چه اتفاق ها دونمینم

 .باشه

 . دمیکش یآه

 یادیز یزهایو چ دمیکش یسخت یلیسال خ هی نیا یمنم تو_

 رو

 و همه ،یسر گذاشتم، و نه فقط من، بلکه تو، براندا و سان پشت

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 و دوستهاش.... خانواده

 رو تکون دادم سرم

 گهینم یزیاون بهم در موردش چ_

 110متاسفم دونم،یم_

 آورده رونیب نتیکاب هیکه از  یبه تخته بُرش و نان بر اون

 کرد. خینگاه کرد. واکنشش پشت گردن من رو س بود

 گفته یزیاون بهت چ شل،یصبر کن، م_

 از حسادت وجودم رو فراگرفت زهین هی

_ 

 نه واقعاً  نه،

 ده؟یم یکوفت یچه معن گهید نیا_
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 نداره. ییمعنا چیه نیا ،یچیه_

 میکه من سال اول بودم با هم دوست بود یاز زمان شلیو م من

 قیسال اول دانشگاه بودم، البته ما از طر یمن دانشجو و

 سیپرا

 111ما به س،یاما جدا و مستقل از پرا م،یرو مالقات کرد گهیهمد

 . من بهش اعتماد داشتم. اما در حال حاضرمیشد کینزد هم

 گفتیرو بهم نم یزیچ اون

 گفت: اون

 شش،یشه، حاال ادامه بده و برو پ یناش سیاز پرا دیبا نیا_

 شما استحقاق یهر دو ن،یاز دست رفته رو جبران کن زمان
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 نیرو دار اون

 حرکت کردم. وانیتکون دادم و به سمت ا دییتا یرو برا سرم

 که دستم رو گرفت هنوز ساکت مونده بود یوقت سیپرا

 . نور ماهمیو به سمت ساحل حرکت کرد میدور شد الیاز و ما

 . بعد از چنددیدرخشیو م افکندیبر ما م شیدرخشش نقره ا با

 112به باال نگاه کرد. سیپرا ،یرو ادهیپ قهیدق

 یو مه و دود یآلودگ چی. هزهیشگفت انگ نجایا یستارهها تو_

 پنهان کردن اونها وجود نداره یبرا

 دنیرسیآسمان نگاه کردم. ستاره ها واقعا درخشان به نظر م به

 آسمون وجود داشت یتو یادیتعداد ز و
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 :گفتم

 کننده ست. رهیهمه خ نیا_

 .ستیکننده ن رهیبه اندازه تو خ نیا_

 یپاکدامن یو از رو فانهیبوسه عف هیهام رو گرفت و  گونه

 لبهام زد یرو

 113ت؟یک ،یمنو ببخش یتونیم_

 بود. میعشق زندگ سیپرا ،یافتاده و مزخرف شیسوال از پ چه

 یکردم که اون بتونه کار یبود که هرگز تصور نم یزمان

 اون هنوز دیداشته باشه. شا ازیبده که به بخشش من ن انجام

 انجام نداده یکار
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 شب فرصت هیاز  شتریکه ما ب ی. گفتیقبال گفت یزیتو چ_

 داره یبه من فقط بستگ نیو ا میدار

 آره_

 بود؟ یمنظورت چ_

 یتر رو نییگونه هام تا شونه ام و تا پا یدستش رو از رو اون

 کارش باعث احساس سوزن سوزن شدن نیو با ا دیکش بازوم

 114مور مور شدنم شد. و

 .تیبرگردم، ک تونمیوقت نم چیمن ه یعنی نیا_

 چرا؟_

 بدونم دیکه نبا ییزهایچ دونم،یرو م ییزهایچون که من چ_
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 ؟یدونیم یبهم بگو، بهم بگو که تو چ_

 لیم دانهیو ناام داً یرو نوازش کردم، من شد شیقو یبازو

 داشتم

 عاشقش باشم و از اون محافظت کنم. که

 ومدیوجودم به حرکت در م یاز اون که مثل موج تو یتیحما

 115کردیم یاحساسات من رو متالش و

 م،یاون رو برطرف کن مونییهر دو تا میما بتون دیشا س،یپرا_

 عبور یزیاز هر چ میتونیکه م میگفتیم گهیبه همد شهیهم ما

 مییایو از پسش بر ب میکن

 و بعد چشم هاش رو باز دیکش یچشم هاش رو بست و آه اون
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 آسمون نگاه کرد یتو یو دوباره به ستارهها کرد

 طور بودم، نیمنم هم ،یگناهیمعصوم و ب یلیتو خ ا،یخدا_

 .شیپ میسال و ن کیتا حدود  البته

 . و مندنیمن از سرما لرز یگرم شب بازوها یوجود هوا با

 گرم شدن مالش دادم یگرم برا یهوا یرو تو اونها

 116سیپرا ،یترسونیمن رو م یتو دار_

 که بترسونمت، خوامیواقعاً نم زم،یعز ست،ین نیمنظورم ا_

 هیقض نیمن خودخواه بودم که تو و خواهرم رو به ا دیشا

و  موندمیخوب تنها م یبه اندازه کاف دیبا دیشا کشوندم،

 ذاشتمیم
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 یخودت ادامه بد یتو به زندگ که

 کنمیخواهش م س،یپرا_

 و هر دیبازوم کش نییشونه هام تا پا یدستهاش و از رو اون

 دستم رو گرفت دو

 قرار بود که منو یو مسافر بر نیبدون سرنش یمایاون هواپ_

 طوره و من نیو خدا رو شکر که اونا فکر کردن که هم بکشه

 117صورت، من االن واقعا ُمرده بودم... پس نیا ریدر غ ُُمردم،

 هم شلیطوره و ممکنه در خطر باشن، م نیو مادرمم هم پدر

 طور نیهم

 چشمهاش رو بست، چهره اش درهم رفت. اون
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 یخطر باش یممکنه تو ت،یطور، ک نیتو هم هم_

 118فصل سوم انیپا

 چهارم فصل

 سیپرا

 یعصبان یگله گاو وحش هیزننده و دردناک بود، مثل  قتیحق

 خواستار آزاد قتیو حق دیدریو م کردیمن رو از هم پاره م که

 همه ما رو به کشتن بده. اما هر تونهیم قتیبود و خب حق شدن

 رو در شلیوم تیبود که ک نیاز تصورات من درباره ا کدوم

 من افتاده بود پنهان نگه دارم. یکه برا یبه خاطر اتفاق یکیتار

 یرو باز کردم و انتظار داشتم کلمات آزاد شن، اما وقت لبهام
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 حرف از دهانم یلحظه ا تیک ییبایرو باز کردم، ز چشمهام

 119من ارزشمندتر و یبرا زیچ چیکس و ه چی. هدیدزد رو

 ارزشش رو داشت که اون رو یزیاون نبوده. هر چ گرانبهاتر

 امان نگه داره. در

 بود که اون نفس یمعن نیاون خواهم ُمرد و اگه به ا یبرا من

 کار رو نیرو ادامه بده، دوباره ا دنشیو نفس کش دیکشیم

 با خواستمیم دانهیحاال ناام نی. به همان اندازه که همکردمیم

 یخطرناک یزهایفراموش کنم که چه چ تونستمیباشم، نم اون

 یتو رو تیبه خطرناک بشه. دست ک لیدوباره تبد تونهیم

 خودم فشردم. یدستها
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 شما همه رو دوباره در معرض خطر یبازگشت من به زندگ_

 .یرو بفهم نیدارم که ا ازیمن ن ده،یم قرار

 120سرش رو تکون داد یکم اون

 . منظورم ازرمیخواستم که باهات تماس بگ یهر روزم رو م_

 که خواهان ُمردن من هستن، باور ینبود که افراد نیروز ا هر

 که من واقعاً زنده هستم. کنن

 گرفت، مثل نور مهتاب که دنیچشم هاش درخش یتو اشک

 اشک هاش برق ومدیبر ساحل فرود م یامواج به نرم یرو

 زدنیم

 تونه تو رو ُمرده بخواد؟ یم یچه نوع آدم_
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 که من ینفر با قصد مرگبار کی. دونستیم نویفقط اون ا اگه

 ی. من مامیاون رو کنترل کنم و از پسش بر ب تونستمیم

 تونستم

 یطور تونستمیم ایما رو به خطر بندازه و  یکنم که زندگ یکار

 121درستش برگردونم. اما ریمون رو به مس یبدم که زندگ مانور

 نییپا ی نهیهز قیگسترده و عم یها شهیو طمع با ر حرص

 انتقام و نیمن رو پرداخت کرده بود. ا یمایو سقوط هواپ رفتن

 تونستمیبود که من احتماالً نم یجنگ نینبود. ا یخونخواه

 برنده

 باشم . اون
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 که اگه اونها نهی. اون چه که مهمه ازمیعز ستیمهم ن_

 یکشم، م یاالن نفس م نیکه من زنده هستم و هم دونستنیم

 تونن و یباره انجام بدن، اونها هرگز نم نیدر ا یکار خوان

 بفهمن دینبا

 به اونها یخوایبه پدر و مادرت اشاره کرد، تو نم شلیاما م_

 قصد نهایکه ما بعد از همه ا کردمیمن فکر م ؟یکه زنده ا یبگ

 122میکه به خونه بر میدار

 که من یزیچ تیبودم که واقع دواریرو تکون دادم، ام سرم

 نباشه که اون قبالً  یزیدادم دردناک تر از اون چ یم شنهادیپ

 کرده بود تجربه
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 یزیمورد نگه، چ نیدر ا یزیبهم قول داد که فعالً چ شلیم_

 پدر و مادرم باور کنن که من دیکه با نهیا دونهینم شلیم که

 طوره نیحاال که ا یرفته و ُمرده ام، حداقل برا شهیهم یبرا

 ؟یدرباره ما چ_

 آب دهانم رو قورت دادم. چون که احساس کردم یبه سخت من

. من دهیم رییتغ شهیهم یما رو برا ندهیآ نده،یآ قهیدق چند

 فقط

 سال بدست اورده بودم و برگردونده بودم هیرو تازه بعد  اون

 123تونم اون رو دوباره از دست بدم یبه سرعت، من م و

 هیبق ... ماتیک م،یمن لهت گفته بودم که امشب رو وقت دار_
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 . بعد از اونیخوایاگه تو اونو م میدار گهیسفر رو با همد نیا

 خونه یبدون من برگرد یتونیتو م …

 نه !_

 رو به راهنمیمن مشت کرد و پ راهنیپ یدستهاش رو تو اون

 شد، رهیاون بهم خ یرو بست. وقت نمونیگرفت فاصله ب چنگ

 که یچشم هاش بود و احتماال از اندوه و غم یکه تو یعذاب

 از یشد که به آروم یاونها آشکار بود، باعث قطره اشک یتو

 شد. ریاش حرکت کرد و سراز گونه

 .سیکار رو بکنم، پرا نیکه ا یاز من بخوا نویا یتونیتو نم_

 124.میکه ازش عبور کرد یزینه، نه بعد از هر چ االن
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 کف دستهام یرو پاک کردم و صورت اون رو تو اشکهاش

 دادم. جا

 اون باهام یبه جا خوامیمن ازت م کنم،یرو نم نکاریمن ا_

 یایب

 و از زدیدرختان نخل سوت م انیدر م انوسیاق میو نس باد

 و برقرار شده بود خش خش صدا جادیما ا نیکه ب یسکوت

 .کردیم

 خوامی.. عاشقتم، من مادیبا عقل جور در نم نی. افهممیمن نم_

 برگرده مونیزندگ که

 اون یخواستم دوباره اون رو ببوسم. همه  ی. مدیلرز صداش
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بهش بگم رو با فشار دادن لبهامون  تونستمیرو که نم چه

 125به

 کامل گوشت بدنمون هنگام مالقات و یهماهنگ گه،یهمد

 با هم، بهش بفهمونم و ارتباط برقرار کنم. وستنیپ

 رو دیجد یزندگ هی م،یش دی..... ناپدشهیهم یبرا دیما با ت،یک_

 کن شروع

 از من فاصله گرفت کیقدم کوچ هیسرش رو تکون داد و  اون

 دور شد . و

 وجود داشته باشه گهیراه د هی دیبا_

 راه وجود داشت نیکاش که ا یا_
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 که چطور دمیپرس یاز اون م گفتم،یکه کلمات رو م یوقت یحت

 126یمن. برا یکنه، برا یفداکار نیاز اون بخوام که چن تونمیم

 سوخت. یما روشن بود و م نیکه هنوز ب یعشق. به خاطر ما

 یزیتنها چ یخودش رو برا یخواستم که زندگ یاز اون م من

 یرها کنه. پاسخ میداشته باش گهیبا همد میتونست یم که

 ناگفته

 خوشگل اون متوقف شد و قلبم رو به یپشت چشم ها یتو

 و حبس کرد . چوندیام پ نهیدر س دیخون و ناام یب یعضو

 قاً یبعد از اون رخ بده، عم دمیترس یکه م یو طرد رد جواب

 یحرف ها عیکنه تا سر یم کیو منو تحر چهیپ یم درونم
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 ام رو بزنم. یبعد

 دونمی. من میریبگ میاالن تصم نیکه هم یستیتو مجبور ن_

 127چون که من یرو رها کن زیکه همه چ خوامیم یازت چ که

 من نکهیرو رها کنم. به جز ا زیمجبور شدم که همه چ خودمم

 نداشتم . یا گهیوقت انتخاب و چاره د چیه

 یانتخاب داشت هیتو _

 کلمات اون رو فرا گرفته بود و تا مرز نهیو درد و ک یدلخور

 و من احساس کردم که درست همون رسوندیشدن منو م خفه

 یعنی. میدر کنار ساحل بود شیکه چند ساعت پ میهست ییجا

 یمشترک برا یکه دور شدن از زندگ دیفهم ینموقت  چیه اون
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 چقدر دردناک بوده؟ من

 دیکه با هیروش نینبوده. ا یوقت انتخاب چیحفاظت از تو ه_

 128شدیانجام م دیو با باشه

 ام کشوندم و محکم و نهیطرفش اومدم، اون رو مقابل س به

 بغلش کردم. تنگ

 یتو سواالت رسه،یبه نظر نم یمنطق زیکه همه چ دونمیم_

 که ممکنه من هرگز نتونم بهشون پاسخ بدم. اما اگه تو یدار

 روش بهتره. بهم نیا ،یکه به خونه برگرد یریبگ میتصم

 کن. اعتماد

 به سمت یشتریب تیانتظار داشتم که اون خشم و عصبان من
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 دن،یوقفه کوتاه نفس کش هیو پرت کنه، اما پس از  ندازهیب من

 و هق هق کرد. مطمئن نبودم هیآروم در آغوش من گر آروم

 یوجود داره..... شالقها و ضربات لفظ یچه وضع بدتر که

 دی. تجددنیبر یاشکهاش. هر دو تا استخوانم رو م ای اون

 129دارید

 که یبوده. وقت ییو ترن هوا یغلتک احساس تیتا االن نها ما

 یم ادیفر یآلتم با وجد و شاد ایکرد، زبونم  ینم هیگر اون

 دنیکش

 . هر دو بهارمیب نییبه پا ایبه باال و  نقدریاون رو ا تونمیم

 میخواه یاز لذت و خوش یندهایما آ یعنی. ومدنیم یآسون
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 که اون پشت سر ییزهایمن اون رو به خاطر همه چ ای داشت،

 کردم؟ یم مونیبود پش گذاشته

من اونو به  ای م؟یلذت آور داشته باش یا ندهیآ میتون یم ما

 خاطر

 کردم؟ یکه باهام خواهد داشت لعنت م یمونیپش یزندگ

 که یو اون رو ساکت کردم. تنها کار دمیاون رو بوس سر

که بهش عشقم رو نشون بدم و اجازه بدم  نهیبکنم ا تونستمیم

 130که

 یانتخاب درست کردیکه انتخاب م ی. هر راهرهیبگ میتصم اون

 .کردمیباور م دیو من با بود
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 س؟یپرا_

 طور که انتظار داشتم، شکمم به صدا در اومد و منقبض همان

 آماده نشده بودم. دنشیشن یکه هنوز برا یاز جواب شد

 زم؟یشده، عز یچ_

 عاشقتم_

 رو رها کردم ینیرو به هم فشار دادم و آه سنگ چشمهام

 131منم عاشقتم_

 و میرو در آغوش گرفت گهیو همد میستادیاون اطراف ا یتو ما

 رو گهیکدی م،یکه شب در کنار هم قرار گرفته بود یحال در

 یانتها و ابد یهمه ب نی. چرا هر لحظه با اون امیدادیم تکون
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 چیاز من و اون بود، ه ریغ یزیزمان چ یوقت شد؟یم یسپر

 .شدینم نیسختتر و ظالمانه تر از ا زیچ

 گفتم: بالخره

 میغذا بخور میبر ایزود باش، ب_

**************************************

* 

 شام یرو برا زیو م کردیبه اطراف آشپزخانه حرکت م شلیم

 ادیبه به  شهیپر جوش و پر تحرک که من هم یهمون انرژ با

 132. دیچ آوردم

 ملحق زیو من سر م تیهمان طور که نشسته بود تا به ک اما
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 بایال گشاد شده اش، تقرروشن و کام شهیلبخند هم شه،

 یاجبار

 انجام تینفع ک یکار رو برا نیاون ا دی. شادیرسینظر م به

 رو از حالت یراز چیمن، ه ی. اون پس از مرگ فرضدادیم

 که گهید ندیناخوشا تیوضع هیکرد،  یپنهان نم تیک افسرده

 . تصوردادیم شیمن از ترک کردن اون افزا یمانیتوده پش بر

 در حفظ یسال گذشته سهم بزرگ نیا یتو شلیکردم م یم

 داشته و من کردهیم دشیکه تهد یخطر یهمسرم باال هیروح

 شهیکه مات و مبهوت به ش تیقدردان اون هستم. به ک شهیهم
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از شراب رو  یشده بود، نگاه کردم. جرعها رهیخ آب

 133دمینوش

 یسبک تر رو زیچ هی یاحساس گناه کردم و دستم رو برا و

 دراز کردم. زیم

 یروزنامه چطور یسخنران یو سکو بونیتر یاوضاع تو_

 ره؟یم شیپ

 نگاهش رو به طرف من بلند کرد و چند بار پلک زد، تیک

 بود نجایدور از ا یلیخ ییجا هیکه اون  انگار

 زنمیآم.... کند... حدس م_

 چرا؟_
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 سرخ شده اش رو یگویم یباال انداخت و مقدار یشانه ا اون

 134جمع کرد بشقابش یتو

 کارکنان اونجا دور شدم و کنار گرفتم، تیاز موقع یمن مدت_

 که در یا گهید زیبود ... با هر چ ادیز یلیمن خ یبرا برنامه

 بود. انیجر

 یگرفتم از شبکه خارج شم، م میتصم یکردم. وقت یاخم

 دونستم

 خواهد شد. همراه نییتع یسال از نظر مال نیچند یاون برا که

 کرده بود، یکه اون براش جمع آور یعمر قابل توجه مهیب با

 یتاجر روزانه و برا هیرو به عنوان  یمبلغ هفت رقم من
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 یحساب پس انداز سالم برا هیو  کردمیم افتیدر نیمع حقوق

 داشتم اون

 که ،یدالر ونیلیبا مبالغ چند م ،یبا مبالغ هفت رقم ییچکها

 135از اونکه از کار دور شیکرده بودم. اون چه ب رهیذخ واسش

 با درخشش و یبود که شخص نیکرد ا یمن رو نگران م شه

 کارش راکد بمونه دهیاجازه م تیک استعداد

 :دمیپرس

 یسینویبخش مقاله و روزنامه م یتو هنوز تو_

 صداش داشت یتو شهیکه هم ینازکش و با ناز یبا صدا شلیم

 :گفت
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 در یکار مستقل عال هی یالدیم یسال جار لیاون در اوا_

 دیانجام داد، تو با ایاسپان یتو یاعتراضات گردشگر مورد

 یلیبعد از اون سفر خ ،یانجام بد لیقب نیاز ا یشتریب یکارها

 136.یشد جوان

 یحالت انگریاون باال برد که ب یاز ابروهاش رو برا یکی تیک

 بود. مجبور شدم با شلیم یکالم برا یاز عدم موافقت ب یحاک

 بود که متعلق یزبون تیک یبلند بخندم. حاالت چهره  یصدا

 بهش م،یکه با هم گذرونده بود ییسالها یخودشون بود و ط به

 دونستم یکلمه حرف بزنه م هیبتونه  نکهیشدم. قبل از ا مسلط

 بودم. قیگوه عم طیشرا هی یبگه. چون من تو یچ خوادیم که
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 لبهاش رو یرو به طرف نگاه من ُسر داد و گوشه  نگاهش

 پوزخند آگاهانه باال برد. هیزدن  واسه

 مورد توجه قرار گرفت. زیبود. همه چ یسفر خوب نیا_

 137اون ضربه زد یبه بازو شلیم

 یول یزدیکه لبخند نم دمیاز چند ماهه د شتریمن تو رو ب_

 نیبتون سیتو و پرا دیشا دم،یبعد از چند ماه لبخندت رو د االن

 .نیسفر کن ایبه اسپان ن،یبه خونه برگشت نکهیاز ا بعد

اون  یلبخند به چشمها نیا چوقتیزد. اما ه یلبخند تیک

 دینرس

 دنیچشمهاش نخند و
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 دیشا_

 وانیو ل دمیکش نییگلوم پا یشرابم رو تو یجرعه  نیآخر

 . من مجبور شدم از خوندن هر کلمه ازختمیر یا گهید شراب

 جواب اون نکهیا دیازش دست بکشم، به ام یو هر نگاه اون

 138کنم دایدر اون جا پ رو

 تونه به یسفر نم انیگفتم که تا پا یبه اون م دیبا دیشا ،یلعنت

 بده یپاسخ من

 از کنار لب هاش عبور \نه\کلمه  نکهیوقت من از ترس ا اون

 داشتم یزندگ نیدر ا یخوشبخت یرو که برا یو هر فرصت کنه

 کنم. ینم یببره، زندگ نیب از
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 نیخوایم ن؟یرو دار یعشق ها، فردا قصد انجام چه کارمرغ _

 ...؟ ای نیبمون نجایا در

 نه، اون مطمئناً  ای. خواهر دمیزد. دوباره خند یچشمک شلیم

شامل  تیمجدد من با ک داریکه د رهیبگ دهیتونست ناد ینم

 رابطه

 داشته نهیزم نیا یتو یا گهی. اگه انتخاب دشهیهم م یجنس

 139.خوامیاز اون مدل سکس ها رو م یادیمقدار ز باشم،

مالفهها و  نیرو فقط ب ندهیبودم که چند هفته آ یراض من

 همسرم

 نبود یبه من گفت که اون قدر کاف یزیکنم، اما اون چ یسپر
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 عمرش رو با من بگذرونه. هیاون رو متقاعد کنم که بق تا

 تور کی تیکردم که فردا ک یفکر م نیدر واقع، داشتم به ا_

 یاما خونه ست. ما م ست،ین یخاص زیرو بچرخونم. چ قیقا

 .میمسافرت کن لوآیکوچک اطراف ل ریاز جزا یدر برخ میتون

 یو فشار دیدرخش تیک یخی یآب یچشم ها یتو دیجد یگرم

 وجودم بود رها کرد. یکه در دست داشتم و تو رو

 لبخند کوچولو گفت: هیبا  اون

 140ادیخوشم م شنهادیپ نیاز ا_

 یشام رو صرف گوش دادن به حرفها هیما بق خوشبختانه

 هیبد تا  یشهر، از قرارها یتو شی.در مورد زندگمیکرد شلیم
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 اش... ستهیخوب و شا عیترف

 و گذشته تیک نیم دانیسپاسگزار بودم که م یاز لحظه ا من

 از اون عبور یگرفتم. من امروز به اندازه کاف دهیرو ناد ام

بودم و نسبتاً سالم مونده بودم و جان سالم به در برده  کرده

 بودم

 تیو من ک میشراب رو تموم کرد یو بطر میدینفرمون خند سه

 یسرخ و سوخار گویکه بشقاب م دمید یطور هیچند ثان رو

 اش رو تموم کرده بودم، که من رو خوشحال و قانع کرد. شده

 رهیو آرامش سابق بر من چ شدیداشت راحت م المیکم خ کم
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برد، در  نییها رو به اتاق خواب طبقه پا فیک تی. کشد

 141یحال

 زیکمک کردم تا ظرفها رو از شاممون تم شلیمن به م که

 .کنه

 :دیآهسته پرس ییبا تُن صدا شلیم

 چطور بود؟ تونیرو ادهیپ_

 ساده نبود. یپاسخ چیرو باال انداختم، چون ه شانههام

 تو رو خواستمیروبراهه؟ نم زیرفت، فردا همه چ شیخوب پ_

 م،یانجام بد دیکه با میعالمه کار دار هی تیکنم. من و ک ترک

 ؟یدونیم
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 ینگاه اهشیس یمژه ها ریسرش رو برگروند و از ز شلیم

 142من انداخت. به

 که چرخ ستمین نجایدوستت دارم، اما من ا یلیمن خ س،یپرا_

 و دایرو دوباره پ گهیکه شما دو تا همد یباشم در حال1۰ سوم

 یصادقانه بگم، من نم گذره،یساله که م کی. نیکنیم کشف

 رو یزیتصور کنم که شما هر دو در حال حاضر چه چ تونم

 ستیکار آسون ن نیاما مطمئنم که ا ن،یذاریپشت سر م نیدار

 تا بگم، که من هیکاف نیخودش رو داره. فقط هم یها یسخت و

 با زیهمه چ نکهیما به محض ا ،یخوشحالم که تو زنده ا فقط

 شد . میدرست شه، متوجه خواه تیو ک تو
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1۰ Thi rd wheel 

رو هم با خودشون)  گهید یکیو  رونیب رنیدو نفر کاپل م یوقت

 ایکه  برنیتک و تنها( م

اون نفر  طیشرا نیاون تنها نباشه به ا ایراحت باشن  خودشون

 ی)چرخ سوم گنیسوم م

thiبودن  rd wheel i n 

است,  دهیفا یکار ب کیانجام  یکه وجودش برا یسوم نفر

 اصطالحی برای کسی که در

 143جفت هستند او تکی باشد ایکه همه کاپل  جمعی

 گهید زیخودم هر چ انیسفت و فشرده شد، اما من در ب گلوم
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 یم نیرو از ب تیواقع نیرو پوشوندم و پنهان کردم که ا یا

 بیخانواده ام غا یسفر، من دوباره در زندگ نیکه بعد از ا بره

 بود خواهم

 و دل یهمه شکست عشق نیتونستم ا یروز م هیفقط  من

 باشم که اون دواریام تونستمیرو تحمل کنم. فقط م یشکستگ

 منو ببخشه باالخره

 کنم که از دایرو پ تیرفتم ک م،یگفت ریشب بخ نکهیاز ا بعد

 اون ساکت بود. چراغ اتاق میکه شام رو تموم کرده بود یزمان

 144تخت خواب نامرتب قرار گرفته یبود و اون هنوز رو روشن

 کرده یو نور چراغ خواب صورتش رو روشن و نوران بود
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 . بود

 اش نهیس کیبود، دستهاش رو نزد دهیبه پهلو دراز کش اون

 یرو کرده بود. سارافون اون رو در امواج رنگارنگ جمع

 اون قیو به نفس عم ستادمیتخت ا یفرو برده بود. در پا ملحفه

 من. یخواب نگاه کردم. فرشته من. زندگ یچهره آرومش تو و

 یاز اون طرف گذشته که مشغول تماشا قهیچند دق دونستمینم

 بودم . صورتش

 یب یاون راه یاهایطرف رو نیگنجاندن اون در ا ییتوانا اما

 بود که مملو از مشکالت یدادن به روز انیپا یبرا نقص

 145بود. یعاطف
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 رو در آوردم، چراغ خواب رو خاموش کردم و در لباسهام

 بدن گرم اون رو در مقابل بدن خودم یاون جا گرفتم. وقت کنار

 بکشم. رونیلباسهاش رو ب تونستمی. مدیکش یاون آه اوردم

 به شکل . اما اشارهمیبود دهیلخت خواب گهیبا همد شهیهم ما

 پارچه نازک لباسش به قیبدن اون از طر ییها یمنحن یریگ

 اورد. یخون رو به آلت من هجوم م بدنم،

 هرگز خواستن اون رو متوقف نخواهم کرد، هرگز پرستش من

 که اون واسه من و فقط من یکردن اون رو به روش شیستا و

 کنم. اما امشب مجبورم که بذارم اون یشده متوقف نم ساخته

 146کنه. تراحتاس
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 یزیخوابه و ما با هر چ یآغوش و بازوهام م یاون تو امشب

 شد میفردا گرد هم اومد و جمع شد مواجه خواه که

 147فصل چهارم انیپا

 پنجم فصل

 تیک

 کنن یکه از پنجره عبور م دینور خورش یپرتوها نیاز اول من

 لحظه وحشت کردم. من دوباره به سنگ قهوه کیشدم.  داریب

 بدون گهیروز د کیقبر اون و خونه ام برگشته بودم و تنها  یا

 شدم . داریاز خواب ب میزندگ عشق

 بود، مالفه ها دور کمرش دهیدر اون کنار من دراز کش اما
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 کیکه ما  یبار نیاز اول شهیبودن، درست مثل هم دهیچیپ

 شب

 . سارافون من در طول شبمیبا هم به اشتراک گذاشته بود رو

 148.دمیشده بود و من برهنه کنار شوهرم دراز کش شل

 و خوش آمد یبهتر از حالت آشنا پندار یلیخ11، یپندار آشنا

 بدن هامون با هم... ییگو

 ثابت و کم عمق بود، درست همانطور که سیپرا دنیکش نفس

 و درهم و برهم و دهیو ژول رهیت یاوردم. موها یم ادی به

 بود که یکامالً بالشت یدیدر برابر سف ییبایاون تضاد ز یسکس

 اون قرار داده بود. یرو رو سرش
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 پرش یداد لبها یم رونیهوا رو مثل پوف از دهانش ب یوقت

 سال گذشته نیهم جدا شده بودن. چطور من تونسته بودم ا از

 یجلو تونستمیکنم و وجود داشتم؟ نم یبدون اون زندگ رو

 خنده

11 déj à vu 

 149دهیشدیدژاوو، حالت پ یآشناپندار

 ی. من فقط وجود داشتم ولرمیخودم رو بگ زیاما طعنهآم آرام

 درونم مرده بود. روح

 فقط وجود یکه من انجام داده بودم. به سادگ هیهمون کار نیا

 لذت برده بودم و چند ایکه من از سفر به اسپان ی. در حالداشتم
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 .نکرده بودم  یلبخند زده بودم، هنوز زندگ بار

 یزندگ گهید یزهایبمونم، از همه چ نجایدادم در ا حیترج اگه

 .... خونه، خانواده، دوستهام و کار خودم.... صرف نظرخودم

 س،یکنم. با پرا یریجلوگ تیتونستم صرفاً از موجود یم کنم،

 زیتونم همه چ یم یوجود چطور نیکنم. با ا یم یزندگ من

 150هرگز مادر، پدر، برادر و خواهرم گهیپشت سر بذارم؟ د رو

 هرگز خواهرزاده ها و برادرزاده هام رو نشناسم؟ و نم،ینب رو

 ؟یاونها چ درباره

 من یعنیشدم؟  دهیکه من مرده ام؟ دزد کننیاونها فکر م یعنی

 بچه ها ... ا،یبگم؟ بچه ها چطور؟ خدا یبه اونها چ دمیم اجازه
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 خودم هرگز پدربزرگ و مادربزرگ، خاله ها و فرزندان

 نیا یعنیپسر عموهاشون رو نخواهند شناخت.  عموهاشون،

 بود؟ منصفانه

 هیاز اتفاق بد افتادن دنبال  یبا ترس و نگران شهیما هم یعنی

 سیپرا یبچه ها دنیمن خواب د م؟یگردیم گهیبالقوه د دیتهد

 کیو تار رهیاز نوع ت ییبایکه به ز یلحظها نیدر همون اول رو

امکان وجود  نیچشم دوخته بودم، داشتم، اما حاال ا اون

 151داشت؟

 بچه رو در خطر کیتصور اون رو داشته باشم که  تونستمینم

 بدم.. قرار
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 خوام یام رو رها خواهم کرد؟ من م یمادر یمن آرزو یعنی

 نگاه به هی. با سیبه جز پرا زیرو رها کنم. همه چ زیچ همه

 پهن و برنزه اش رو روشن نهیقفسه س دیکه نور خورش اون،

 کار نیتونم ا یفکر کردم که م یکرده بود، لحظه ا ینوران و

 انجام بدم . رو

 من بود. هیعشق زندگ سیگذشته، پرا نیرو داره. از ا ارزشش

 هیزندگ یکه تو یو هر کس گهید زیاز همه مهمتر و هر چ اون

 152مهم تر بود. منه

 دیکه ناپد یریو تاث دهیکاهش نم گرانید تیاز اهم نیا اگرچه

 مرد نیمن بر اون ها خواهد گذاشت. اما چقدر که من ا شدن
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 من. سیدوست داشتم. پرا رو

 یبود که قلبم رو پر کرده بود، روحم..... عشق ینوع عشق نیا

 هیبود.  یبه شدت درد داشت. به هر حال صدمه خوب بایتقر که

 ورد کنندهو صدمه برآ یعمل بیآس

سال گذشته بود و هنوز هم اون رو دوست داشتم. من  کی

 یحت

 اون زنده بود، و نجایبه غلبه بر اون نکرده بودم، و ا شروع

 کرد. یم جادیما دو ا یدوم رو برا شانس

 لحظه، از اون نی. در ارمیبگ میاالن تصم نینبود که هم یازین

 153و اون رو بو و مزه مزه خواهم کرد بردمیم لذت
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 اون و یو گران بها و مثل خدا سینف افهینگاه به ق هیفقط  و

 حدیب یبود که اون منو با شاد نیشدن به بدنش.... مثل ا رهیخ

 پر کرده بود. یخوش و

 کردم دوباره به یبدن..... هرگز تصور نم نیچهره.....ا نیا

 ها نگاه کنم. دوباره اونها رو لمس کنم ... اون

 . اوندمیشونه محکم اون مثل پر کش یانگشتهام رو رو نوک

 محض مردانه ییبایزدم. ز ینشد. لبخند داری. اما بدیلرز یکم

 .کردیو حبس م دیدزد ینفس منو ازم م شهیهم اون

 تا کمرش دراز کردم و انگشت هام نهاشیس یرو از رو دستم

 هیو بق دمیکردم، مالفه رو کش یابیکمرش دنبال و رد یرو رو
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 154بدنش در اوردم و کنار زدم. یاز رو رو

 پاهاش... و اون آلت نیب اهیفر س یخوش فرم اون، موها یپاها

 ینشده. من م خیو با شکوهش که االن شل و وله و س خوشگل

 از اون مراقبت کنم. تونم

 خوش بو و ُمشک دار اون رو یاوردم، مردانگ نییرو پا سرم

 لت اون لبهام روآ یرو زیر یکردم، و بعد با بوسه ها استشمام

دادم. آلتش فوراً به تماسم پاسخ داد و به لمس من سفت  فشار

 و

 شد. خیو س سخت

 یرگه ها یرو به دور آلتش چرخوندم و زبونم رو رو زبونم
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 آلت اون مثل یکه در اطراف استوانه و کلفت یو ارغوان بنفش

 آوردم.... یم ادیهمون طور که به  قاً یمرمر بود... دق سنگ

 155کردم یابیرد

 زبونم بود. ریدر ز یآلتش اون قدر نرم و مخمل هنوز

 یرو یمطبوع شور یزبونم هنوز گرم بود و گرما یتو آلتش

 بار نیکه قبال واسم آشنا بود و ا یزی.. چزدیموج م کالهکش

 شد یحس واسم بازم تالق نیاون ا یو گرما یشور دنیمک با

 یرو باال بردم. االن چشمهاش باز بودن.... و چشم ها سرم

 بودن اقیپر از آتش و اشت اون

 زمیمتوقفش نکن، عز ا،یخدا_
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 یابیقصد توقف نداشتم. زبونم در امتداد آلتش دنبال و رد من

 رو اون رو به یازیو بعد سر پ دمیسیو نوک آلتش رو ل کردم

دهانم کامل  یو تو دم،یفرو بردم و اون رو مک دهانم

 156.دمشیکش

 کرد. لبهام رو در امتداد طول آلت اون لغوندم و یناله ا اون

 که به پشت حلقم آلتش ضربه زد ییدادم تا جا ُُسر

 اوردم رونیرو شل و راحت کردم و آلتش رو از دهانم ب گلوم

 یبعد دوباره اون رو داخل دهانم گرفتم. و اون دوباره ناله ا و

 .کرد

 شروع به معاشرت و قرار گذاشتن کرده یوقت سیو پرا من
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 بودم، اما دنیو بوس یمن تازه کار در بخش عشق باز م،یبود

 معلم صبور بود. حاال من عاشق اون بودم. هیمثل  اون

 داد تا اون رو به یرو بهم م یبودم، که اون قدرت نیا عاشق

 157ارمیدر ب زانو

 بود. بعد از مرگ یمیصم یلیو خ یشخص یلیمن خ یبرا نیا

 کردمیبا خودم فکر م یگاه ش،یسال پ هی یتو سیپرا یفرض

 دهانم فرو یرو تو یا گهیتونم آلت مرد د یتا به حال م ایآ که

 آلتش سیپرا یهمونطور که برا یا گهیواسه مرد د ایو  کنم؟

 آلتش مک بزنم؟ زدمیمک م رو

 کار نیتونم ا ی. هرگز..... من فقط مدونستمیرو م قتیحق حاال
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 انجام بدم. من دستم رو به حرکت اضافه کردم، سیپرا یبرا رو

 یآلت اون م یرو نییکه لبهام رو به سمت باال و پا یزمان

 158لغزوندم یو م دادمیو ُسر م دمیکش

 رو چرخوندم، مکش لبهام و ساک زدنم رو اضافه کردم مشتم

 و سیبعد آلتش رو از دهانم آزاد کردم، آلتم شروع به خ و

 شدن کرد و شوهرم رو به لبه اوج آوردم مرطوب

 .... زمیعز ت،یک_

 آهسته و گرفته شده بود صداش

 ادیواژنت آبم ب یکه آلتم رو داخلت کنم و تو خوامیبس کن، م_

 ... اون پردمیکشیرو بستم. من هم به خاطر اون درد م چشمهام
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 تونست اون رو واسم فراهم یم سیکه فقط پرا یباشکوه شدن

 داشتم. اجیاحت یا گهید زیلحظه، من به چ نیاما در ا. کنه

 ناتوان بودم، یلیسال گذشته خ یقدرت. من برا نی.... انیا

بر  یکنترل چیاز حوادث که ه یتوسط مجموعه ا نیبنابرا

 159اونها

 شده بودم. در حال حاضر من کنترل داشتم، و ریزنج نداشتم،

 .کردمیرو رها نم اون

 اوردم و رها کردم، هنوزم اون رونیرو از دهانم به ب آلتش

 اون روبرو کیتار ی رهیدستم گرفته بودم و با نگاه خ یتو رو

 .شدم
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 دارم که آبت داخل ازیدارم، ن ازیبعداً، در حال حاضر بهت ن_

 ادیب دهانم

 ....زمیاما عز_

 و ُسر دمیآلت اون کش هیپا یکه لبهام رو دوباره رو یوقت

 160اون رو ساکت کردم دادم،

 ایآه، خدا_

 کرد، و چشم هاش رو بست یناله ا اون

 یلعنت یلیدلم برات تنگ شده بود. به طور خ یلیمن خ ت،یک_

 منو وادار کنه که تونهینم یا گهید چکسیه اد،یز یلیخ و

 رو احساس کنم . یدیرو که تو باهام انجام م یکار
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 که تخم هاش یآلت اون کار کردم و در حال یبا دستهام رو من

 دم،یبوس یاون رو م یرون ها یزدم، بخش داخل یم سیل رو

 آور و شیاون و کلمات ستا قیعم یناله ها یکه تو یحال در

 .بردمیو لذت م شدمیاون غرق م زیانگ پرستش

 یکه تخم هاش و آلتش سفت و منقبض شدن و من م یوقت

. دهانم ادیارضا شه و آبش بکه اون آماده ست که  دونستم

 161رو

 دهانم یاون رو تو یآلت اون کامال فرو کردم و همه  یرو

 یاون پشت گلو یکه گوهره و اسانس آب من ی. در حالگرفتم

 یخودم ناله ا تیسوزوند از رضا یزد و م یرو آتش م من
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 . کردم

 رو زمیر یکه باران بوسه ها یرو رها کردم، در حال اون

 به طرف باال رفتم و بعد زدمیآلت اون و رون هاش م یرو

 دادم هیخم بازوهاش جا و تک یرو تو خودم

 سیعاشقتم، پرا_

 ادیز یلیعاشقتم، خ شتریب یلیمن خ ت،یک ا،یخدا_

 شده بودم، آماده بودم یو شهوت یرو بستم. من حشر چشمهام

 162و ارضا شم. ادیمنم آبم ب که

 رو بدون اصرار سیکنم که پرا یکار تونمیکه م دونستمیم

 میبده، اما از جا یادیز یوادار کنم که بهم ارگاسم ها ادیز
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 نخوردم. من هنوز آماده نبودم که قدرت خودم رو کنار تکون

 خارج از کنترل تیو موقع طیبرده شرا گهیبار د کیو  بذارم،

 شم . خودم

 انتها یلحظه ب کی یو برا دمیکش قیعوض، من نفس عم در

 ،ییمکان جادو نیدر ا شه،یهم یبرا میتون یکردم که م تصور

 یطور نیفقط هم یا جهینت چیه ایو  یعواقب چیه بدون

 .میبمون

 به خواب رفتم. نکهیفرو بردم تا ا ایخودم رو در اون رو من

**************************************

* 

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 163ممم_

 کردمی. فکر مزدیم سیداشت نوک پستون هام رو ل سیپرا

 بود. اون خودش رو از تیواقع نیاما ا نم،یبیخواب م دارم

 باز و جدا کرد. گهیاورد و پاهام رو از همد نییپا بدنم

 زدم و چشم هام رو باز کردم. یلبخند

 نگاهم ثابت کرد یو نگاهش رو تو کردیداشت بهم نگاه م اون

 لطف رو بهت پس بدم. نیکه ا کردمیفکر م_

 و به اونها دیآلتم کش سیخ یها نیچ یزبونش رو رو اون

 زد دیتند و شد یها ضربه

 :دمیپرس
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 164چند وقت خواب بودم؟_

 دونه؟یم یک_

 دیآلتم رو بوس اون

 ده؟یم تیاهم یک_

 ادامه یخودم رو کم یایداد؟ چرا رو یم تیواقعاً اهم یکس چه

. بدون میبا هم هست شهیهم یو من برا سیپرا دم؟ینم

 عواقب....

 تیک نه،یریش یلیتو خ یطعم و مزه _

 واژنم فرو رفت و نفوذ کرد. باسنم رو بلند یاون تو زبون

 بهتر دادم و اجازه دادم زبونش به یو به اون دسترس کردم
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 که اون آلت یمن فرو بره. در حال یداخل یو بخش ها مکانها

 165که اون قادر به یداد، فقط در حال یبا زبونش عذاب م منو

 دادن من با لبها و زبونش بود، آلتم ضربان گرفت. در عذاب

 دمیشدم و به اون رس کیبه قله اوج نزد قهیدق کیاز  کمتر

 آبت رو رها کن نم،یریآبت رو رها کن، ش_

 واژنم ُسر داد و لغزوند. خرد و ارضا یانگشتش رو تو دو

 غیو با ج زدیارضا شدنم برق م یو تمام بدنم از خرده ها شدم

 لش و رها شدم. تخت یرو

چه دکمه  قاً یانجام بده، دق یدونست چه کار یم قاًیدق اون

 ییها
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 خلسه فرو ببره. یو تو ارهیفشار بده تا منو به وجد ب رو

. بدنت تیک اد،یکه آبت م یوقت یشیخوشگل م یلیتو خ_

 سرخ

 که تو از خودت ییو اون صداها شهیو گلگون م یصورت و

 166اخدای… یگیکه م یی....اوه آه و ناله هایاریم در

 همچنان به انگشت کردن واژنم ادامه داد و انگشتش رو اون

 و با اون ور رفت دیواژنم کش یتو ینقطه ج یرو

 شهیواسه هم تونمیخورم که فقط از اومدن آبت م یقسم م_

باعث شم آبت  تونمیباشم، چون که فقط منم که م خوشحال

 واسم
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 پاهات مزه مزه نیبهشت رو در ب نیا تونمی. فقط منم که مادیب

 کنم

 و نوک دیواژنم کش یزبون خودش رو رو گهیبار د کی اون

 لمس کرد. من دوباره اوج گرفتم و ارضا تمیرو به کل زبونش

که  یاسم اون در حال دنیکش غیبار باالتر، با ج نی. اشدم

 ستاره

 167ناله کردم شدنیو منفجر م دنیترک یاز بدنم م ها

 کردن یمن واسه زندگ لیمرد. اون دل نیمن بود، ا یایدن اون

 که واژنم رو با آلت سفت ی. چشم هام رو بستم و بعد وقتبود

 ی. لبهاش به طرف لبهادمیکش یادیسخت خودش پر کرد، فر و
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 دنیرقص یاومدن، زبون هامون با هم م نییپا من

 بود . یقدرت واقع نیا

 هر دو با هم ..... ما

 قدرت در عشق بود ینوع ییجورا هی نیا

 وجود داشتن عشق بود نیا

 بوسه رو شکست. اون

 168.....زمیعز ت،یک_

 آلتش، یو سرعت ضربه ها دیکش یبه سرعت نفس م اون

 واژنم یخودش رو تو یها و فشار رو فرو کردن ها تلمبه

 داد یم شیافزا
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 .....تونمینم_

 آلتش .... یضربه  تلمبه،

 بدون تو...._

 آلتش ... یو ضربه  تلمبه

 کنم .... یزندگ_

 آلتش یینها یو ضربه  تلمبه

 169آره ا،یخدا_

 واژنم رها کرد، لبهاش رو محکم یرو تو شیآب من اون

 یقهای. ما چند دقدیبوس قایمن فشرد و منو عم یلبها یرو

 گهیو همد میبود وستهیچند لحظه به هم پ یو برا میموند اونجا
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آغوش  یرو تو گهیو بعد فقط همد میدیانتها بوس یب رو

 .میگرفت

 بمونم. بدون عواقب. نجایا شهیهم یتصور کردم که برا دوباره

 بود و عواقب اون هم با خودش همراه بود . دهیصبح فرا رس اما

 و رو به اون دمیچرخ د،یغلت یاز روم به کنار سیپرا یوقت

 .کردم

 سیپرا_

 170هوووم؟_

 هاش بسته بودن چشم

 پدر و مادر خودم؟ برادر و خواهرم؟ من ؟یمادرت چپدر و _
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 …. منسیزاده و برادر زاده دارم، پرا خواهر

 لبهام لمس یچشمهاش رو باز کرد و انگشتهاش رو رو اون

 کرد

 زم؟یعز_

 رو تکون دادم سرم

 اون ها در یعنی. میخواستیبچه م شهیبچهها چطور؟ ما هم_

 خواهند بود؟ امان

 171دیکش یآه

 تیک دونم،ینممن..... _

 .... یتونیتو م یپس چطور_
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 لبهام گذاشت. یدوباره انگشتهاش رو رو اون

 رو زیکرد، همه چ میصحبت خواه زیما در مورد همه چ_

 م،یکنیم دایاون پ یراه حل برا گهیکرد و با همد میخواه کشف

 چیبدون ه میتون یامروز رو فقط م ای. اما آدمیقول م بهت

 یترس

 خودم رو بهت قیخوام قا یم م؟یعواقب با هم داشته باش از

 رو بهت زیشگفت انگ رهیجز نیا هیخوام بق یبدم. م نشون

 باهات قدم بزنم، لبخند رم،یدستت رو بگ خوامیبدم.م نشون

 172باشه دیبا یطور نیبخندم، فقط ا بزنم،

 از میتون یواقعاً عاشقشم، اما ما نم شنهادم،یپ نیمن عاشق ا_
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 . اون چهیدونیم نویتو هم مثل من ا س،یپرا م،یفرار کن تیواقع

 که انجامش بدم بازتاب و انعکاس داره یخوا یتو ازم م که

 تخت نشست یو رو دیکش یدوباره آه اون

 ؟یخوایصبحونه م_

 .یکنیعوض م یتو موضوع بحثمون رو دار_

 .دیلبهام کش یزد، خم شد و لبهاش رو رو یلبخند

 درسته یبه طور لعنت_

 173تا به لبخندش پاسخ ندم رمیخودم رو بگ یجلو تونستمینم

 . و از همهمیریرو در نظر بگ زهایچ نینکته همه ا دیما با_

 یرو بهم بگ قتیتمام حق دیتر، تو با مهم
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 اش خسته و خواب آلود رهیت یگونهام رو گرفت، چشم ها اون

 بودن

 بهم بده.. فقط امروز رو، امروز رو کنمیخواهش م ت،یک_

 بهت نشون بدم تونمیم یچه نوع زندگ یینجایتو ا یوقت بذار

 تونستم ی. من معموالً مدیرس یناراحت به نظر نم قاًیدق اون

 رو خوب بخونم، اما در حال حاضر احساسات اون از سیپرا

 صورتم قرار گرفته بود یدور شده بود. دستش هنوز رو من

 174گذاشتم. صورتم بود یدستش که رو یدستم رو رو و

 بهت تونمیرو برات بکنم، امروز رو م یمن حاضرم هر کار_

 .بدم
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 ممنونم_

 دهیپوش روزیرو که د یتخت بلند شد و شلوارک یاز رو اون

 دیپوش بود

 شلیبه م دیخوب؟ من با م،یفنجان قهوه بخور هیاول  ایب_

 اطالع

 یگرفت. بعدش م میقرار خواه یتیچه وضع یکه ما تو بدم

 .میو حرکت کن میریدوش بگ میتون

 رو تکون دادم، بلند شدم و سارافونم رو به دور خودم سرم

. میبه سمت آشپزخونه حرکت کرد نیی. به طبقه پادمیچیپ

 175شلیم
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در  یخورده ا وهیم مهینشسته بود و بشقاب ن زیم پشت

 مقابلش

 گرفته بود. قرار

 زد یچشمک اون

 دمیکشیمن داشتم از شما دو نفر دست م_

 خجالت بکشم. اون شلیتونستم در اطراف م یبود که نم مدتها

و هات  نیتر یبرادرش سکس کنمیکه من فکر م دونستیم

 نیتر

 . دهانم رو باز کردم تا صحبت کنم امانهیکره زم یرو مرد

 منو متوقف کرد یبا حرکت و ژست شلیم
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 و صرف نظر غیرو از من در اتیاون جزئ کنم،یخواهش م_

خودت  ییایاز حد عاشق مرد رو شیکه تو ب دونمیم کن،

 ،یهست

 176اون هنوز برادر بزرگ منه اما

 دادم . سیرو به پرا یکیو  ختمیزدم، دو فنجان قهوه ر لبخند

 گفت: شلیم

 تخم کن،یشده و ب ینون سوخار نیهمچن خچاله،ی یتو وهیم_

 پخچال وجود ینان سبوس دار و ماست هم تو یمقدار مرغ،

 داره

 خوبه وهیهمون م واسه من_
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 آناناس و انبه رو برداشتم. یرو باز کردم و ظرف ها خچالی در

 و طرفش شکوندیسر و دست نم وهیهرگز واسه م سیپرا گرچه

 177.رفتینم ادیز

 هیواسه من  نییخوایخوشگل م یاز شما خانم ها کیکدوم _

 ن؟یدلچسب درست کن املت

داد  چیپ یطانیش یلبخند هیگوشه لبهاش رو واسه زدن  سیپرا

. 

 چشم هاش رو چرخوند شلیم

 شبیمن د ن،ی. عالوه بر اکنمیمن صبحونه غذا درست نم_

 شام
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 کردم. درست

املت درست  یلیعاشق تخم مرغ بود. در گذشته خ سیپرا

 کرده

 داشت. یدوست م یلیچون اون املت هام رو خ بودم،

 درست کردن املت خرد کردن تخم مرغ یتالشم برا نیاول

 یرنگ یچدار نارنج یها ریو پن ازیکه پر از فلفل، پ ییها

 178شده

 درست کردنش بهتر شده بودم. یاما در طول سال ها تو بود،

آشپز  هیتخم مرغ ها رو دوست نداشتم و  یلیخودم خ من

 یعال
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املت درست  سیبودم که واسه پرا نینبودم، اما عاشق ا هم

 کنم.

 :گفتم

 زمیعز کنم،یمن درست م_

 دیزد و گونه ام رو بوس یلبخند اون

 من مجبور شدم سال گذشته خودم واسه خودم املت درست_

 تو خوب یذره هم به اندازه املتها هیاون املت ها  کنم،

 تیک12، نبودن

12 can' t  hol d a candl e to 

 179که ذکر شده خوب نباشد یزیچ ایبه اندازه شخص  تا
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که اون  دمیفهم ینبودن، اما من م یمن افسانه ا یها املت

 یحت

 ی. اون عاشق املت هاگهینم یزیاملت هام بد هم باشن چ اگه

 بود چون اون ها رو من واسش درست کردم، همانطور که من

 اون درست کنم یبودم که اون ها رو برا نیعاشق ا من

 پر از اشک شد، و ناگهان سد شکسته شد و شروع به چشمهام

 به سرعت سمتم اومد و بدن سیو هق و هق کردم. پرا هیگر

 و محکم خودش حلقه کرد و دستهاش رو یقو یدر بازوها منو

 . دیچیپ دورم

 زم؟یشده، عز یچ_
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 کردم سکسکه

 180فقط.... املته نی. استین یزیچ_

 ستین ی. اصال مشکلیکه املت درست کن یستیتو مجبور ن_

 زمیعز

 نه_

 دمیشونه لختش مال یام رو رو ینیب

 من …درستش کنم، من فقط  خوامی. من مستین یطور نیا_

 که بتونم دوباره واست املت درست کردمیوقت فکر نم چیه

 .کنم

 گفت: اون
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 هر وقت یتونیکه تو به اندازه دلخواه م دمیقول م ش،یییش_

 181یاملت درست کن یبخوا که

 کردن مثل احمق ها واسه تخم هیو مسخره گر هودهیاز ب من

که هرگز دوست نداشتم درست کنم، خنده ام رو  ییها مرغ

 خفه

 برگشتم زیو بعد به سمت م کردم

 شل؟یم_

 اطیاون با احت1۳ یو زار هیکنم با شروع گر یمن فکر م_

 شه دیناپد

 دمیکش آه
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 متاسفم_

 ....یه_

1۳ waterworks 

 182یو زار هیگر نجایا در

 گونهام رو نوازش کرد و اشکهام رو پاک کرد و با سیپرا

 هاش اشکهام رو از گونه ام دور کرد انگشت

 نیمنو؟ ا یشنویم ،یمتاسف باش یزیاز چ دیتو هرگز نبا_

 منه ریمنه، همه اش تقص یاش برا همه

 ام هنوز ینیفرو کردم، ب شیسخت و قو نهیس یرو تو صورتم

 رو قتیکه اون داشت حق کردیفکر م سی. پرادنهیحال دو در
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 به اون مربوطه و همه زیهمه چ نیا گفتیو بهم م گفتیم

 شده بودم رینبود. من االن درگ نطوریاونه، اما ا ریتقص

 هر دو ما و واسه یرو برا یکه گرفتم عواقب یمیتصم هر

هر دو ما بود  یاالن رو نیشمار داشت. ا یعواقب ب گرانید

.183 

 چیامروز به اون قول داده بودم.... امروز رو بدون ه اما

 از اون باشم. من هرگز یدر مورد عواقب ناش یو ترس ینگران

 کنم . یاالن هم شروع نم نیشوهرم قول نداده بودم... و هم به

 دستمال هی دنیام رو فرو خوردم و با کش هیهق هق گر نیآخر
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. بعد از پاک کردن چشم هام و دمیعقب کش شخوان،یپ از

 دنیدم

 تیریهام رو مد یزدم و نگران یدستمال، لبخند یام تو ینیب

 .کردم

 ماست. ی. امروز نوبت توئه. امروز براسیامروز، پرا_

 رو بهم نشون بده. سلندیا رهیجز

 184فصل پنجم انیپا

 ششم فصل

 سیپرا

 که ییکردم، جا تیبه ساحل هدا لیما هیرو حدود  تیک یوقت
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 هی دم،یکش یشناور رو به ساحل م یحیتفر قیقا هی روزید

 آتش

 منتظره من رو به اون سمت سوق داد ریغ یسوز

 گشاد شده بودن. بازوهاش محکم به طرف تیک یها چشم

که آتش رو به  کردیحلقه شده بودن و منو تماشا م خودش

 سمت

 دمیکم عمق کش امواج

 185درسته؟ ست،ین قیقا نیا_

 .دمیته دل خند از

 رونهیاون ب قی. قانمیرینه، ش_
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متر دورتر از ساحل لنگر  نیاشاره کردم که چند قیقا به

 انداخته

 . بود

 :گفت

 اوه_

 ریوضع غ نیاستراحت شبانه خوب باعث شده بود که ا هی دیشا

 شدن با داری. بمیبه نظر برسه که ما با هم روبرو هست ممکن

 که دور آلتم حلقه شده بود هم ممکن بود تینقص ک یب دهان

 روزیرو داشتم که د یدیمن امروز ام ،یکمک کنه. اما لعنت بهم
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و  یرغم خسته شدن روح یرو نداشتم. عل دیام نیا اصال

 186فرو

 انجامش داد تیکه در نها یاملت یبر رو تیک یکوچولو ختنیر

 که تا االن پخته و انجام داده.... امروز از ییغذا نی....بهتر

 شروع تازه بود . هیجهات احساس  یبرخ

 اون در رفته بودم، یسوال ها ریاز ز یدور تا دور چند بار من

 و با ارمیروز شاد ساده رو به دست ب هیگرفته بودم  میتصم و

 که قبالً  یامروز بود بسازم، نوع نیروز شاد رو که هم نیا او

 یکه هر دو دونهی. خدا ممیهر روزمون به اون عادت داشت در

 میروز شاد بود نیو سزاوار ا میرو داشت اقتشیل ما
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 اول تو برو_

 یکه آب تا باال ییآغوشم بلند کردم، اون رو تا جا یرو تو ناو

انداختم. اون به  نییپا قیهام بود حمل کردم و در قا رون

 187کنار

 یکیپالست یخورد و دسته ها زیسر و ل ُ یبه طور ناگهان قیقا

 محکم گرفت رو

 در خودش غوطه ور شه، موتورش رو قیقا نکهیاز ا قبل

 رو به حرکت در اوردم و به سرعت پروانه قیکردم قا روشن

 به پشت قهیدق کیرو راه انداختم . در کمتر از  یانداز راه

 دمیخز قیقا
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 و به میاون و من داشته باش یفضا نیب یسفر میتونست یم ما

 به من داد. یشتریب دیاون انتقال کوتاه هنوز ام ینوع

 و کردیدو طبقه باال نگاه م یکه به اون کشت یدر حال تیک

 حاکم از احترام آکنده و پر شده بود ،گفت: یبتیاز ه صداش

 188الجثه ست میعظ یلیخ یکشت نیمن ا یخدا_

 دمیبلند کردم خند یعرشه پشت یاون رو رو یوقت

 نداره یمشکل نجایا_

 رو نداشتم. نی. انتظار استیبزرگ ن ادیز نیکه ا یتو گفت_

 شنا رو به سمت عقب بلند کردم قیباال انداختم و قا یا شانه

 بنا و ستون اون فقط شصت متره، معلق شدن در اطراف ریز_
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 رو به چشم زیهمه چ اچهیو در یمائوئ یتو قیقا یها بندرگاه

 که پر زر و برق و درخشانه یزیزنم. هر چ یحدس م اره،یم

 یدارم افراد ازیکه بهش ن یزیچ نیکنه. آخر یرو جلب م توجه

 مرد کوچولوئه هیکه مثل  یبادبان قیقا نیکه درباره ا هستن

 189پرسنیم سوال

 خودش رو دور حلقه نجات با حروف ینوک انگشتها اون

روش نوشته شده بود و پشت  نیکه اسم کاتر دیو سف اهیس

 قیقا

 بود دور زد و احاطه کرد. زانیآو

 بود؟ نیبه اسم کاتر شهیهم قیقا نیا_
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 آغوش یقدم برداشتم و اون رو از پشت تو تیاز پشت ک من

 دمیام کش نهیس یو جلو گرفتم

 یو عطر و بو کردمیکه داشتم موهاش رو نوازش م یحال در

 لب گفتم: ریز دمیکشیاون رو نفس م یا وهیم

 دادمیخواسته خودم رو به فروشنده م یاگه اون بود، من بها_

 که نهیمذاکره نکردن مثل ا یمن شک دارم. انتظار از تو برا_

 190یکه نفس نکش یبخوا ازت

 پشت یو توطئه ا سهیشونه اش بهم نگاه کرد، دس یاز باال اون

 زدیرنگش برق م یآب یچشمها
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 هیبه  شیاز اسم اصل قیقا هینام  رییتغ یشانس بد برا نیا_

 اسم

 ست؟ین گهید

 باال انداختم یا شونه

 رونده. هی نیا ،یکن ینام گذار یرو به درست دینه اگه اسم جد_

 از اسم یهر اثر دیبا د،یبا اسم جد یزیاز آوردن هر چ قبل

 دو هفته وقتم رو گرفت تا همه ،یحذف کن قیرو از قا یمیقد

 ورود به یمجبور شدم دفترچه ها ی. حتارمیرو بدست ب زیچ

 191بندازم. رونیرو ب ستمیس

 عجله چیاوردم، من ه یم ادیچند روز رو به وضوح به  اون
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 یزیچ ماینکرده بودم. به هر حال، من از زمان سقوط هواپ یا

 تیاز هو یو محروم کردن کشت یزمان نداشتم. سلب و ته جز

کننده و باعث  هیتصف یبیبه طرز عج دیبه اسم جد شیمیقد

 هیتزک

 نبود که یازی. نشدیم میاحساسات درون یزیو برون ر نفسم

 رو با خودم، از تیوجود، خاطره ک نیبزنم چرا. با ا حدس

 ثابت یادآوری هیقلبم اوردم.  یرو یخالکوب هیمثل  ز،یچ همه

 که من از دستش داده بودم. یزیچ از

 بود؟ یاسمش چ قیقا نیقبال ا_

 192شیییش_
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 خودم بلند یلبها یکج و معوج، انگشتم رو رو یلبخند با

 .کردم

 و به من خوب خدمت کرده ، پس نهیاون االن اسمش کاتر_

 ارمیب یاون بدشانس ینده که تو اجازه

 گره زدم. گهیرو گرفتم و انگشت هامون رو به همد دستش

 اطراف رو بهت نشون بدم. نی. بذار امیبر ایب_

 یتو یی.. حمام و دستشویچند اتاق کشت قیبا اون از طر من

 یتو یاساس منیو اتاق مهمان، آشپزخونه و اتاق نش اتاق

 .... گشت زدم. تمام مدت حالت چهره اش رو براندازیکشت

 اون بودم. نانیعدم اطم ای دیاز ترد یو به دنبال نشانه ا کردم
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 زیبود که اون همه چ نیحس کنم ا تونستمیکه م یزیچ تنها

 193رو

 یناظر واقع هی شهی. همکردیخودش حل و فصل و قبول م با

 قلب آدم ها. یتو یروزنامه نگار واقع کی بود،

 تمام مدت؟ برای … یکنیم یزندگ نجایپس تو ا_

 خراش دادم، و کلمات اون نمییهام رو در امتداد لب پا دندون

 کردم نیوزن و سبک و سنگ رو

 که... نهیمنظورم ا کنم،یم یزندگ_

 من ،یو فشار دادم.. لعنت دمیگردنم کش یدستم رو رو کف

 ها رو نیمثل کوچ نش یبدو یزندگ هیبودم که به اون  مجبور
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کنم  شکشیدست دوم استفاده شده که به اون پ قیقا هی یتو

 و

 194بدم. ارائه

 قیقا نیا دونم،یرو م نیا زهاست،یچ نیاز ا شتریب اقتتیتو ل_

 اما.... کرد،یمن کار م یبرا

 لبهام گذاشت. یبه طرفم اومد و انگشت هاش رو رو اون

 یخواستم بگم. از رو یکه من م ستین یزیچ نیا س،یه_

 سال نیا یحدس بزن یتون یم باً ی. تقردمیمحض پرس یکنجکاو

 ما بود ... فقط بدون یزندگ نیبوده. ا یمن چطور یبرا گذشته

 . همهدونمینم تیدرباره زندگ یزی. من چیدر اون زندگ تو
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 خوب بخونم، باشه؟ تونمیرو نم زیچ

 سر اشاره کردم با

 195خوب یلیخ_

 رو شیدستهاش گرفت و لبها یفشار تو هیدستم رو با  اون

 لبهام زد یرو میبوسه مال هیمن چسبوند، و  یلبها به

 کنم یرو رانندگ یکشت نیا یچطور یبهم نشون بد یخوایم_

 تان؟ینه؟ کاپ ای

 زدم یاون لبخند پهن یلبها یو جلو دمیرو نرم بوس لبهاش

 زمیآره، عز طون،یلعنت بر ش_

 رو دور زدم و یاون رو به طبقه باال رسوندم و دور کشت من
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 آماده لوآیل یبعد از ظهر تو ییایسفر در هی یرو برا زیچ همه

 از یکی یرو تیموتورها رو روشن کردم، ک ی. وقتکردم

 نشست یتانیکاپ یصندل یها کاناپه

 196م؟یریم میکجا دار_

 کردن و سر به سر گذاشتنش گفتم: تیکم اذ هی یبرا

 دید یتو خواه_

 یاون رو گرفتم، پاهاش رو رو یو مچ پا و ساق پا دمیچرخ

 به اندازه یگذاشتم. به هر حال، لمس کردن اون حت زانوهام

 رو فراهم میداد و راحت یبه من کمال آرامش رو م کوچک

 زنده نگه دهامیمن رو نسبت به ترد دیارتباط ام نی. اکردیم
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 داشت. یم

 م؟یبر دیکجا با یکه بهم بگ ستیتو قرار ن_

 197یبهم اعتماد کن دیتو فقط با_

 کرد خودش رو یو سع دیدادم. اون خند یرو فشار کم پاهاش

 آغوشم به دام یبکشد، اما من اون رو حبس کردم و تو کنار

 .انداختم

پنهانه. من قصد دارم  یها نهیکوچکه، اما پر از گنج لوآیل_

 چند

 مورد عالقه خودم رو بهت نشون بدم. یاز مکان ها مورد

 یرد ش یبه راحت قیبا قا یتون یاز اون ها رو فقط م یبعض
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 یروندش رو ادامه بد و

 تمرکزم رو یوقت یتکون داد، و حت دییتا یسرش رو برا اون

 رهیحس کنم که بهم خ تونستمیدادم، م رییآب به جلو تغ یرو

 نیا یتو ینوازش کردم و حت نیی. ساق پاهاش رو باال و پاشده

 یآلتم رشد کرد، اما من مجبور بودم رو یساده سخت تماس

 198نیا

 کرده یزیخودمون برنامه ر یکه برا یو اون روز طوالن سفر

 تمرکز کنم. بودم

 مکان نیمطالعه درباره ا یمن کم نجایما به ا دنیقبل از رس_

 دادم انجام
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 باال بردم. یرو با پوزخند میابرو کی

 کنم!؟ یچرا من اصالً تعجب نم_

 شلیم نکهیکه بعد از ا دید یرو م تیاز ک یریمن تصو ذهن

 آخر یها قهیدق یشده با من رو تو نییسفر از قبل تع ی برنامه

 مکان بوده. نیا یبرا قاتیاون گذاشته بوده، در حال تحق یبرا

 199یرو م یموند و مقاالت یم داریاز شب رو ب یمیاون ن قبال

 داشت اجیداستان بهش احت هی یرو که برا یو اطالعات خوند

 کرد یو کو و جستجو م کند

 نیکه ب ییارهایتونستم اون رو از لپ تاپ خم شده و ش یم من

 کار خودش یکنم، اون تو دایمشخص شده هستن پ ابروهاش
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 که ساعتها بدون وقفه بگذره. دادیو اجازه م شدیم غرق

 ”گمشده“  یبه معنا لوآیساموا ل رهیجز یکه تو یدونستیتو م_

 ست؟

 متفکرانه به اون نگاه یمحو شد. با نگاه یکم هی پوزخندم

 .کردم

 که اون هم گم شه، دوارمیدونستم. ام یرو م نیدر واقع من ا_

 200دور از یلیخ کنن،یم یزندگ رهیجز نیدو هزار نفر در ا فقط

 سرعت نیهرگز با ا رهیجز نیتونم تصور کنم ا یکه نم ذهنمه

 یم یشیو از اون سبقت و پ شهیگردشگران ساخته م توسط

 1۴رهیگ
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 اخم کرد یکم اون

 ؟یینجایچند وقته که تو ا_

 باال انداختم یا شانه

 نمونده ام، اما ییاز حد در جا شیچند ماه، در واقع هرگز ب_

 هیاز  شتریب ییجا چیجا ه چیرو دوست دارم. در وسط ه نجایا

 شهینم دایآرام پ انوسیاق یگم شده تو رهیجز

1۴ Samoan 

ساموا  رهیاهل جز ایساموآ، وابسته به ساموآ، وابسته به  اهل

 201ینزیواقع در پل

 کنه واسه چند لحظه ساکت بود یصحبت نکهیقبل از ا اون
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 مرد گم شده هی یگم شده برا رهیجز هی_

 یرو محکم و صاف به هم فشار دادم. چرا که حرف لبهام

 نداشتم.

 تونم االن باهاش بحث کنم؟ من گم شده بودم... گم یم یچطور

همسرم رو بهم برگردوند. اگه اون از  شلیم نکهیتا ا شدم

 شمیپ

 نیدر ا ی. حترمیاز دست م شهیهم ی. براشمیدوباره گم م بره

 کنم که یتونم خودم رو راض یمطمئن نبودم که م صورت،

 تخاطرا نیما آخر نکهیرو ترک کنم با دونستن ا رهیجز

 . میساخته بود نجایرو در ا خودمون
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 202؟یقبال کجا بود_

 یکه م یینشده مکانها یو بررس یاجمال یفهرست ها ستیل به

 اون یتو تیفکر کردم. من از زمان ترک ک امیب نجایا خواستم

 سرنوشت ساز هرگز احساس آرامش نکرده بودم و به شب

 امن نبودم . ییجا یتو خصوص

 . بعدمسیکوچک سوئ یاروپا پنهان شدم. شهرها یتو یمدت_

شدم. من به جنوب فرارم ادامه دادم تا  ایو آس ایتالیا یراه

 نکهیا

 قیقا هیکردم که در  دایپ یفرصت یآب برخورد کردم. وقت به

 فرصت رو انتخاب کردم و نیرفت ا یم ییبه سمت هاوا که
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 یاونجا رو به خوب ریجزا دیاون استفاده کردم. من با از

که  یحیتفر یکشت نیبود که من ا یزمان نیا شناختم،یم

 203اسمش

 دورتر ریجزا یو شروع به کاوش کردن تو دمیرو خر نهیکاتر

 کردم ییهاوا

 که من حسود هستم کنمیفکر م_

 و به پاهاش و دامنش نگاه کرد و انگشت هاش رو نییبه پا اون

 چرخوند

 چیه گفت،یدرست م ایدر مورد اون سفرم به اسپان شلیم_

 رفته نیدرون من از ب یتونست اون چه رو که تو ینم یزیچ
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 رونیب یکه تو ُمرد یشکسته بود رو برطرف کنه. اما وقت و

 با یخال و پوچ نیاز ا یو پر کردن بخش ورکیویاز ن اومدن

 کمک کرد. باعث یبه نوع دیجد یو کشف ها دیمکان جد هی

بهم کمک کنه که  دیسفر کنم. شا شتریب دیفکر کنم با شد

 204ادامه

 به خونه برگشتم همه یو رو به جلو حرکت کنم اما وقت بدم

 یدیام گهیکه احساس کنم که د دیطول نکش یلیخ زیچ

 .ستین

 زد یفیلبخند ضع اون

 متاسفم_
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بدش، درسته؟ حالت  ایحالت خوب  ی. تویشیتو خوب م_

 بدش

هستم و  نجایتونستم باهات اونجا باشم، اما االن ا ینم من

 حالت

 کسانیاصال  نیدونم که ا یتونم گوش بدم. م یم خوبش

 ست،ین

 حرفها رو نیخوام که ا یذره هم بهت کمک کنه م هیاگه  اما

 . بشنوم

 رهیسرش رو تکون داد و من به دنبال اون به افق خ اون

 205شدم.
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 آغوشم نگهش یو تو رمیآغوش بگ یاون رو تو خواستمیم من

 خواستمی. مشهیدرست م یو بهش بگم که االن همه چ دارم

 که اون رو یزیبگم که بارها و بارها به خاطر هر چ بهش

 که اون مجبور شد ازش بگذره یزیاون گذاشتم و هر چ یتو

 کرد،یبرخورد م قیامواج که به قا تمیعبور کنه، متاسفم. ر و

 که به دوران دادیو به افکارم اجازه م د،کریرو آرام م افکارم

 که عشق ما سادهتر بود. یبرن، وقت شادتر

 زدم. یسرم شناور شد، لبخند یرو یمیخاطره قد هی یوقت

 صحبت1۵ یبال ی زهیدر مورد جز یچه زمان ادیم ادتی_

 م؟یکردیم
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 1۵206یدر اندونز یا رهیجز یبال رهیجز

 نهفته یاون از برق یادآوریو  یزیاز شناخت چ تیک یها چشم

 نیچشم هاش چ یکه لبخند زد گوشه  یو وقت د،یدرخش

 افتاد.

 اون برنامه افتاده؟ یبرا یچه اتفاق ادمه،یالبته که _

قسمت اول بعد  دوارمیکه ام میشد کینزد قیآالچ هیبه  یوقت

 از

 قیو سرعت قا دمیخند م،یکن یاونجا سپر یرو تو ظهرمون

 رو کم و آهسته کردم. مونیحیتفر

 بود که در اون زمان که ما یریبهشت گرمس یفقط نوع لوآیل
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 یدر مورد اون صحبت م م،یدانشگاه بود ینفر از بچه ها دو

 و زمام امور رو به دیما رو مک مونیواقع ی. بعد زندگمیکرد

 یگذراندن چند سال زندگ یما برا یاهایگرفت. رو دست

 207در

 تمیساحل توسط شکار کار و بعدش ر یکلبه و آلونک تو هی

 شد . دهیبلع ورکیویشهر ن یتو یوقفه زندگ بدون

 یکه م یزیتنها چ م،یکرد دایخودم رو پ یپا یکه جا یزمان

 مکان بزرگتر دیخر یبرا شتریفکر کنم کسب درآمد ب تونستم

 خودمون رو یبچهها میتونیکه ما م ییمحله بهتره. جا یتو

 یو خانواده ها م،یشام دعوت کن یها یمهمان م،یکن بزرگ
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 رو به رهن زشونیکه همه چ میقرار بد ریرو تحتتاث خودمون

 و کار مناسب واسه میش رونیبودن تا ما از کالج ب گذاشته

 . میکن دایپ مونیزندگ

 208کننده بود، گفتم: دواریکه صدام ام یحال در

 یمعن نیبه ا ه،یمیقد یایرو هی نیکه ا لیدل نیفقط به ا_

 ستین

 .میکن لیتبد تیاون رو به واقع میتون ینم که

 که نمیبه دنبال عکس العمل اون نبودم و نگاه نکردم که بب من

 چون که ترس از طرد شدن از دهینشون م یچه واکنش اون

 ترسوند یو م کردیاون اون هنوز مثل گوه زهله ترک م طرف
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 هم. هنوز ستین ریام د یلیخواستم اون بدونه که خ یمن م اما

 رو بهش نشون بدم ایتونستم دن یم

 دهیکه در خواب د میکن دایبهشت رو پ ینوع میتونستیم ما

 . میبود

****************209 

 رو یروز عال هی انیدر حال سقوط و افول بود و پا دیخورش

 .میو از خنده خر خر کرد می. ما شنا کرددادیم نشان

 یتا برا م،یتوقف کرد رهیکلبه کوچک کنار جز هیدر کنار  ما

 .میکه تا به حال خورده بودم غذا بخور یجوجه سوخار نیبهتر

 مشترک یزندگ یمون تو یمیقد یو داستانها میآبجو خورد ما
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 میاورد ادیبه  گهیقبلش رو با همد و

 دم،یشن یرو م نیریش یقیو هر وقت اون موس م،یدیخند ما

 فکر

 محض خواهد شکست . یکردم قلبم از شاد یم

 برگرده میبه زندگ تیخواستم ک یخودم م یخوشبخت یبرا من

 210در اعماق وجود من رو گرفت یزیاون چ یایقول اح اما

 در درونم احساس قیعم یزیکه اون بهم داده بود چ یقول

 کرد. ریدر اعماق من رو تسخ یزیاون چ یای. قول احکردیم

 باعث شد که بخوام به خاطر اون و خودم اون رو از نیا

 محروم کنم و خواهان موندن اون باشم. انتخاب
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 یآبها نیتر بایساحل کوچک و دور افتاده با ز هیبه سمت  ما

 میبودم حرکت کرد دهیکه تا االن د یآب _سبز

 کردم بیماسه و شن ها دنبال و تعق انیکه اون رو در م یوقت

 اون دستش رو به دمیکه بهش رس یباالخره وقت د،یخند اون

 آغوشم انداخت که اون رو یرد و خودش رو تودراز ک طرفم

که هر دومون  یو بدون نفس تا زمان رمیآغوشم بگ یتو

 نفسمون

 211ببوسمش. ادیب بند

 یهوا یتنه درخت ها تو ی هیسا ریساعت ز هی دیبا ما

 خم ینخل که تنه ها یدرخت ها ریآرام و ز یایدر یریگرمس
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 رو گهیپهن کرده بود، همد ایچتر به سمت در هیاونها  شده

 .میببوس

 یهم باهاش عشق باز نجایو دوست داشتم که ا خواستیم دلم

 نکهیخواستم قبل از ا یو دوستش داشته باشم، اما نم کنم

 ببرم. نیروز رو از ب نیتمام شه ا روزمون

 فقط تیباشه، اگه ک یطور نیتونست ا یفقط هر روز م اگه

 یما. افق ی. هر دونهیما بب ی ندهیرو به عنوان آ نیتونست ا یم

 212شه . یسپر یطور نیکاش که هر روزمون ا ی. اانیپا یب

 ما گرم و داغ و یمن بعد از ظهر از آفتاب گرم رو پوست

 عضالت من شل شده بودن، و از ر،یشده بود. در ز سوزان
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 بودن یروزانه راض یو تالش ها ورزش

 که من کامال آماده نبودم که به خونه برگردم و بذارم که هرچند

 که شبانه یبا مکان لی. ما هنوز چند مارهیمنو فرا بگ خواب

 .میانداختم فاصله داشت ی( رو لنگر مشی)کشت نیکاتر

 و حالت خم شده نشسته یکمانه کشت یرو تیاز من، ک جلوتر

 جمع شده اش قرار داده بود یدستها یو چانه اش رو رو بود،

 و نما دیجمع شده بودن و د رشیشد. پاهاش ز رهیخ ایبه در و

 213داد. یاز باسنش به من م یمنظره کامل و

 که من یریتصو یپرداز الینبود، امروز خ یا گهید زیچ اگه

 . اون هنوزکردمیم لیبا اون داشتم رو تکم یزندگ نیمورد ا در
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 یلباسها دنیکه گفتن بله بهم، اون رو وادار به پوش دنستینم

 شیباسنش به نما یجور نیکه ا یسکس یها ینیکیو ب کوتاه

 خواهد کرد. ینیب شیقابل پ ندهیآ یبرا بذاره

 بدون لمس یکه هرگز دوست نداشتم لحظه ا یهمان روش به

 ییبایاز ز یو قدردان دنیدر د یناتوان قهیبگذرم، هر دق کردنش

 هدر رفته بود. یلحظه  هیاون  یظاهر

 رو کم کردم تا توقف کنم، و ما رو به سمت قیقا سرعت

 بعد به قهی. چند دقمیکه در حال غروب بود رو کرد دیخورش

 214ملحق شدم و در کوسن و بالشت کنار اون فرو رفتم اون

 خوشگله ،یه_
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 گرد و یطرف خم کرد و آهسته ناله ا کیسرش رو به  اون

 لب گفت: ریز آروم

 که من ُمردهام و به نهیو معرکه بود. مثل ا یعال یلیامروز خ_

 رفته ام بهشت

 اون دنبال کردم. اون یانگشت هام رو در امتداد بازو پشت

 ما بود که در یشناخت. بهشت، بدن ها یبهشت رو نم هنوز

 یرفت، کنار هم قرار م یدر افق فرو م دیکه خورش یحال

 خوب و شمیمثل ابر انوس،یاق میجز امواج و نس یزیچ گرفت،

 215.دیبوس یپوست لخت ما رو م گرم،

 قفل شدن، گونه اش رو گهینگاه همد یچشم هامون تو یوقت
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 کردم. من هنوز از تیو لبهاش رو به سمت لبهام هدا گرفتم

 و دوئل گهیاز راه نوازش زبون هامون به همد ایاون  دهان

 اون یشهوان دنیزبون هامون خسته نشده بودم، از رقص کردن

 . میدونست یرو خوب م نیهم که هر دو قبال ا یرو ها

 اجازه دادم که دست هام رها م،یدیرو بوس گهیکه همد همچنان

 بدن اون پرسه بزنن یو رو بشن

 یمثلث ها یرو رها کردم. و انگشت هام از رو دستهام

 پر و کامل و بزرگش رو یها نهیکه س یکم رنگ یصورت

 بود خراش دادم و از ستون صاف گلوش انگشت هام پوشونده

 216رفت. باال
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کردم  دایپشت گردنش پ یاون رو تو ینیکیکه بند ب یوقت من

 و

 هاش رو واسه خودم لخت کردم، اون نهیو س دمیرو کش اون

 رو با دست هاش پوشوند. خودش

 میتونیما نم س،یپرا_

 اون گرفتم و نوک انگشت شست خودم یرون ها نیرو ب دستم

و انگشتم رو  دمیاون کش ینیکیته ب یمرکز جلو یجلو رو

 داخل

 اون که مثل شورت بود فرو کردم نیریز ینیکیب

 نم؟یریچرا نه، ش_
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 نگاه رهیکوچولو از دهانش رها کرد و به سمت جز یآه اون

 نیاز ا بیو غر بیعج زیهر چ ای. هر انسان کنجکاو و کرد

 217دور به اندازه مورچه خواهد بود . فاصله

 چون...._

 تیک م،یفقط من و تو هست_

 اش که پوشونده نهیس یاز دستهاش رو دور کردم و از رو یکی

 و حلقه دمیچیبرداشتمرو دهانم رو به دور نوک پستونش پ بود

 زبونم سخت و ریبالفاصله ز باً یتقر نکهیو لذت بردم از ا کردم

 شهیو برجسته م سفت

 اش رو نهیگرفتم، س شگونیو ن دمیسینوک پستونش رو ل من
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 نیخدا رو شکر کردم که چن گهید کباریدستهام گرفتم و  یتو

 کرده جادیمن خلق و ا یرو برا یعال زن

 218؟یتو مطمئن_

 موج ایدر یکه تو یمیدر نس باًیاون سبک بود و تقر یصدا

 گم شد. دیوز یکه ن یباد یو تو زدیم

 و تیاذ ینوازش ها و ضربه ها تمیباسن خودش به ر اون

 نیا یفشار داد و باسنش رو تو تشیکل یکننده من جلو آزار

 تکون داد. من االن تشیکل یانگشت کردن من جلو یها تمیر

 نهیس ریآره بگه. ز زیهمه چ یکنم که بهم تو یتونم کار یم

 عیسر یخرده هوا رو مثل پوف ها کیزدم و  سیرو ل اش
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 ی. پوست تنش دون دون و موهادمینوک پستون اون دم یرو

 شده بود. خیتنش س یرو زیر

 219که من متوقفش کنم؟ یخوایتو م_

 پاهاش بود رو نییاون که  یریز ینیکیتکه کوچک از ب هی

 اون بتونه جواب بده، دو انگشتم رو نکهیزدم و قبل از ا کنار

 آماده بود، واژنش یلیمن خ یواژنش فرو بردم. اون برا درون

 پاهاش برق نیب سیشده بود و مثل مخمل خ سیمن خ واسه

 سیاون فرو برده بودم رو خ یو انگشتهام رو که تو زدیم

 کردیم

 زمزمه و پچ پچ کرد: اون
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 نه، متوقفش نکن، هرگز متوقفش نکن_

 که شینیکیهاش از ب نهیباز بودن، س مهیهاش با شهوت ن چشم

 افتاده بودن و تنفسش تند و کم رونیتنش بود ب یرو نصفش

 یم رونیب شیو عال نقصیب یاون لب ها انیاز م عمق

 220اومدن.

 دستش رو به طرف شونه ام دراز کرد، انگار که اون

 اون بتونه که دستش نکهی. قبل از اارهیبه من فشار ب خواستیم

 شونه ام بلغزونه، از جا بلند شدم . یرو رو

 رو به جلو مثل اهرم بلند کردم،باسنش، اون  یدست هام رو با

 رو قاب گرفته بود، گرفت و قیرو که کمان قا ینرده فلز اون
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 از هم باز کرد. من با دعوت اون گهید نچیرو چند ا زانوهاش

 ادیلبهام ب یرو خواستیاز لذت مورد انتظارم م یناله ا ازم

 ینقطه ا دیجلوتر از ما، نور خورش میسرکوب کردم. مستق رو

 افتاد. یم نیبود که به سمت آب سنگ دیاز نور سف قیدق

 اون کار کردم و اونها رو کنار ینیکیب یبندها یرو عیسر من

 221و در پشت اون قرار گرفتم. آلت خودم رو از شلوارکم زدم

 شکاف و چاک آلت اون باال و یکردم، نوک آلتم رو رو آزاد

نوع شکنجه و  نی. مسافرت ُکند و آهسته بهتردمیکش نییپا

 تیاذ

 آزار کردن بود. و
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من از آفتاب سوزانده شده به سمت سر آلت دردناکم  خون

 رفت

 اون روبرو شد، در تیکه آلتم با کل یآلتم داغ شد، در حال و

 واژنش فرو رفت و غوطه ور شد سیخ یدهانه و ورود امتداد

 باسنش دنبال کردم یآلتم رو تا ستاره رو و

 رنگ و معطل کردم. من دوباره اون رورو گاز گرفتم، د لبم

 اما ،یسوراخ مقعدش خواهم داشت. به زود یاونجا تو یتو

 دیناپد دمیاز د دیکه خورش ینه. در عوض، لحظها امشب

 222شد،

 هی دیشدن خورش دیناپد راثیم نیواژنش فرو رفت. ا یتو آلتم
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 .دیدرخشیآسمون م یبود که تو یو صورت یسرخ نارنج گل

 که در آسمان ها یو صورت یمثل درخشش گرم نارنج یراثیم

زد، من دوباره آلتم رو داخلش  غیاون ج یشده. وقت دهیکش

 کردم

 واژنش ضربه و تلمبه زدم، کف دستهام یفرو فشار دادم و تو و

 یخودم تماس جزئ یمتر از بهشت شخص یهر سانت یرو رو

 رو قیقا یها غهیت فیظر یها هیکردم. اون زاو حاصل

 که یکه من شونه اش رو گرفته بودم گرفت و زمان همانطور

 خودش رو نگه زدمیواژنش با آلتم ضربه م یداشتم تو من

 به نییستون فقرات اون به سمت پا کیبود. رودخانه بار داشته
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 223. شدیم یدنبالچه اون جار سمت

 که متناسب با انگشت یکوچولو و عال یلمبرها یدو گود اون

 آلتم یکه تلمبه ها و ضربه ها و فرو رفتن ها یمنه وقت شست

 یمیبدنمون رو به صم دم،یکش یواژنش به عقب م یتو رو

 .روندیم گهیشکل به همد نیتر

 کردم و گفتم: یناله ا یگوش خراش یصدا با

 یخوشگل یلیخ_

 شناختم. اون یزن رو قلباً م نیبدن ا یدامنه ها و دره ها من

 به اون تعلق شهیکه من هم یمن تعلق داشت، به همان روش به

 ییمنظره و نما نیهچ شهیهم یا گهیکه مرد د نی. فکر اداشتم
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 ! لعنت بردمشییباشه.... گا دهیقبالً اون رو د ایباشه  داشته

 224. اون تفکر واحدکردیم وونهیفکرش رو هم منو د طون،یش

 از ابهام و لذت درون من فرو رفت و لذت یاز هاله ا ماًیمستق

 گوشت یلحظه قطع کرد. انگشت هام رو تو هیرو واسه  من

 که مقاومت نیفرو بردم و باسنم رو به جلو مشت کردم تا ا اون

 واژن اون رو در برابر سر آلتم احساس کردم . یو ورود دهانه

 شده بودن اما اون دیسف لیانگشت اون در اطراف ر یبندها

 من یبعدمن نشد و منو متوقف نکرد. ضربه و تلمبه  مانع

 بود. صاحب و مالک و تب دار. عیو سر سخت

 .کردیم کیرو تحر کیهر  یدیحسادت، حسرت و ناام عشق،
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 دل یو من پر از نالهها دیرسیاون به گوش من م یادهایفر

تونستم به اوج خودم  یکه م نیو ناسزا بودم تا ا خراش

 225برسم

 از لذتش یاون حاک یها هی. گرزدیدامن م کیبه هر  عشق،

 شنیم لیتبد دهینفس کش یها نیو نفر ییتو گلو یناله ها به

 و

 کنم اون یکه احساس م یتا زمان شهیم دیو ناپد رهیآب م مانند

 .کهیبه اوج خودش نزد هم

 کرده بودن: ریدلم گ یحرف ها همه تو نیا

 من بمون، باهام باش. بذار تا آخر عمرم دوستت داشته با“
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 “باشم

 رو به اون داده بودم که همه شنهادیپ نیکه ا یاز زمان قهیدق هر

 زانوهام یرو خواستمیرو پشت سر بذاره و با من بمونه م زیچ

 226و از اون خواهش و التماس کنم که بمونه . فتمیب

 جمله هیکه نتونستم کلمات رو از لبهام عبور بدم. فقط  هرچند

 شهیجمالت رو شامل م ریالتماس که سا هی ره،یگ یم شکل

 عاشقتم_

 قیلب، از طر ریرو بارها و بارها، ز“ عاشقتم “ یجمله  من

 دمییسا یکه دندون هام رو به هم م یقروچه و در حال دندون

 اون دور آلت من منقبض و حلقه یکه واژن مخمل یتا زمان گفتم
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 و اون واسه رها و ارضا شدنش سفت شد شد

 خودم، منو تحت کنترل و تحت سلطه خودش گرفت و ییرها

 تونستمیکه م یدرونش نفوذ کردم و اون رو در تنها راهبه  من

 کردم ادعا

 227فصل ششم انیپا

 هفتم فصل

 تیک

 ”....عاشقتم من“

 سیکردم کلمات پرا یحرکت م یا گهیبه سمت ارگاسم د یوقت

 یباهام خشن و وحش یلی. اون هرگز خدنیچیذهنم پ یتو
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 و شور و شوق اقیاون و اشت ازینکرده بود، اما من ن برخورد

 رو درک کردم. من هم اونها رو به اشتراک گذاشتم . اون

 هر بار کرد،یم یواژنم خال یرو تو شیدفعه که اون آب من هر

 یموقع خال دونستمیو من م دیتپ یواژنم م یآلت اون تو که

آلت اون  یداخلمه، من هر تلمبه و ضربه  شیاب من کردن

 228و

 به کمرم یفلز یکردم. نرده ها یتشنج خودم رو احساس م هر

 تونه منو داشته باشه. یندادم. اون م یتیاورد، اما من اهم فشار

 من رو. من مال اون بودم. ی همه

 گفت: خوندیگردنم انگار که افکارم رو م یجلو اون
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 من تیک ،یمال من ،یمال من_

 به ذهنم برگشتم، کردم،یپرواز م نییکه به سمت پا همچنان

 تنم به هم یاون منو نگه داشته بود، دست هاش رو رو هنوز

 باالخره نکهیتا ا م،یموند حرکتی. چند لحظه بفشردیم

 ارمیاون دووم ب یبدون نگاه کردن به چشم ها تونستمینم

 کردم به اون سقلمه بزنم و بهش اشاره کنم یسع

 229س؟یپرا_

 ممم؟_

 گردنم منو لرزوند یاون جلو ناله

 دارم.... که حرکت کنم ازیمن..... من ن_
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 نگاه کردم. پوستم نییمنو رها کرد و من برگشتم، به پا اون

 واژنم آلتش رو محکم یو متورم شده بود، و آلتم که تو سرخ

 بود پف کرده بود کوبونده

 نمودار بود، اما هرگز قبل یاز رو شهیما هم اقیو اشت شور

 از اون شیبدن من بذاره. پ یرو یبودم که عالمت دهیند نیا از

 اهشیس یمتوجه بشه، به چشم ها ایبگه و و  یزیبتونه چ که

 230شدم. رهیخ

که قبال  یزیچشم هاش بودن. چ یاون جا تو یدیجد زیچ

 دهیند

 .بودم
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 ه؟یچ نیا س،یپرا_

 به باسنم افتاد. نییبه پا نگاهش

 متاسفم یلیمن خ زم،یعز ا،یخدا_

 متاسفم؟ یچ یبرا_

 رسوندم؟ یمن بهت صدمه ا_

 کمرم نوازش کرد. یقرمز رو رو لهیم یبه آروم اون

 نرده بود لیفقط واسه ر نینه. ا ن؟یا_

 231رو؟ نجایا_

 باسنم که به خاطر فشار یقرمز شده رو کینوار بار اون

 کبود شده بود رو لمس و انگشت کرد. گونه یها کم آوردن
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 رو نوازش کردم و اون رو ششیاز ته ر دهینشده و نتراش ویش

 دستهام گرفتم یتو

 هی گذره؟یداره م یچ ینداره, من خوبم, ول یمشکل نیا_

 یزیچ

 یقدر وحش نیکه باعث شده که تو ا یزیچ هیافتاده،  اتفاق

 یبش

 یبر شیو درنده پ یوحش وانیح هیمثل  و

 که اون شورت و شلوارک خودش یام رو در حال ینیکیب من

 بدنم یاطراف باسن محکمش قرار داد سر جاش رو رو

 اون فرو و رهیت یموها یو بعد انگشت هام رو تو برگردوندم
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 232کردم رد

 اونها رو باز یچشم هاش رو بست و وقت هیواسه چند ثان اون

 ی هیوقت شاهد گر چیبودن. من ه یا شهیچشم هاش ش کرد،

 کنه اما هیبودم که اون گر دهیوقت ند چینبودم و واقعاً ه سیپرا

 گونه هاش بودم. یشاهد رودخانه اشکهاش رو االن

 زمان چشم هاش مه گرفته و کدر شده بودن، هیهر بار در  اون

 گونهاش یرو یقطره اشک واقع هیبودم که  دهیمن هرگز ند اما

 باشم. دهید

 .کنهیم هیاون داره گر دمیاالن که د نیاالن.... تا هم نیهم تا

 اشک دنیو وجودم با د شهیکه تکه تکه م کردیم دیتهد قلبم
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 . اشکها رو از گونه هاش با انگشتشدیم یداشت متالش اون

 233کنار زدم شستم

 دمینداره، بهت قول م یمشکل نیا زم؟یشده، عز یچ_

 سرش رو تکون داد اون

 رو ازت درخواست کنم نیندارم که ا یحق چیمن ه_

 رو ازم درخواست یزیکه هر چ یتو حق دار ،یتو شوهر من_

 یکن

 تمام حقوقم رو از دست دادم و شیسال پ هینه، من  نینه، ا_

انتظار داشته باشم که  تونستمینم دم،یاون ها دست کش از

 …تو
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 ؟یمن چ_

 234اش رو مالش داد قهیشق

 شه که من یفکر رو تحمل کنم. باعث م نیا تونمیفقط نم_

 ....بخوام

 انداخت. نییپا یآهن ینرده  یمشت خودش رو رو اون

 !دمشییگا لعنت!_

 تندخو نبود. یجور نیا چوقتیه سیقلبم تند شد. پرا ضربان

 اکثر یآرام و متعادل بود. حداقل اون تو باً یتقر شهیهم اون

 که دونستیخودش رو کنترل کنه. خدا فقط م تونستیم مواقع
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ها رو پشت سر گذاشته و سرش  یسال گذشته چ نیا در

 اومده.

 کنه و فیاون آماده بود که چند تا از اونها رو واسم تعر دیشا

 از اون رو بهم بگه یحداقل بخش ای

 235فکر کنم؟ یمن به چ_

 یرو به سمتش دراز کردم و انگشت هام رو به سمت بازو دستم

 دمیبازوش کش یگرفتم رو اون

 ،یرو بهم بگ یزیهر چ یتونیتو م ،یبهم بگ یتون یتو م_

 افتاده یکه چه اتفاق یوقتشه که بهم بگ دیشا

 خنده جن زده مثل اشباح و نگران و آشفته سر داد هی اون
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 یدونینم یچیتو ه_

 که یکه بهم بگ نیاما بعد از ا دونم،ینم یچیمن مطمئنم که ه_

 اتفاق افتاده یکه چ دونمیافتاده، منم م یاتفاق چه

 و من دهیداره منو آزار م یکه چ یدونیکه، تو نم نهیمنظورم ا_

 236منو آزار بده نیندارم که اجازه بدم که ا یحق چیه

 اون گره زدم یرو با انگشتها انگشتهام

 فقط س،یپرا ،یزنیمعما حرف م یمبهم و تو یلیخ یتو دار_

 ه؟یافتاده و مشکل چ یبگو که چه اتفاق بهم

 تیبود هدا یعرشه کشت یکه رو یکاناپه راحت هیمنو به  اون

 دست یازدواجم تو ی. اون با حلقه میاون نشست یو ما رو کرد
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 .چرخاندیانگشتم م یو اون رو رو کرد،یم یباز چپم

 ؟یپوشیدستت م یتو هنوز حلقه رو تو_

 زدم یلبخند

 237مگه نه؟ م،یما هنوز ازدواج کرد_

 در نیا م،یکرد دایپ نیزرد پالت یطال یخوشحالم که به جا_

 ماندگاره و دوام شهیهم یبرا نیو ا هیپوست روشنت عال برابر

 ارهیم

 گلوم رو گرفت. من یمن نشست و بغض یگلو یتو یا توده

 دست چپم گذاشتم، اما یانگشتر رو رو التیتعط نیا یبرا

 رفتم ایبه اسپان یبود که وقت نیا دونستینم سیکه پرا یزیچ
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 بودم دهیدست راستم پوش یرو رو اون

 بوده. اون منو متقاعد کرد که وقتش شلیم دهیا نیا به،یعج

 شیپ نیمنه. البته ا یادامه زندگ یقدم برا نیاول نیکه ا دهیرس

 زنده ست. سیاون بود که اون بفهمه که پرا از

 238گفتم: یرو صاف کردم و به سادگ میگلو

 بوده بایحلقه ز هی شهیهم نیا_

 پوشهیکه اون رو م یزن ییباینه به ز_

 دیدستم رو به طرف لبهاش بود و کف دستم رو بوس اون

 زمیرو بدونم عز یزیچ هیدارم که  ازیمن ن_

 ؟یالبته، چ_
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 سال رفته بودم. هیمن  زم،یعز_

 .میسال زندگ نیازش آگاه هستم. بدتر یباور کن من به خوب_

 بود... یطور نیکه ا دوارمیکه، ام نهیدونم... منظورم ا یم_

 239سرش رو تکون داد اون

 که اشتباهه. رسهیبه نظر م زیهمه چ نیگوه توش، ا ،یلعنت_

 ینیبب بیبود که تو آس نیا خواستمیکه من م یزیچ نیآخر

 کنمیدرک م_

 کار رو بکنم و اون رو درک کنم. نیمطمئن نبودم که ا من

 اون هنوز کل ماجرا رو بهم نگفته بود، اما اون چنان چون

 که مجبور شدم از اون دیرس یآور و ناراحت به نظر م عذاب
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 تونستمیآرومش کنم. چون که نم یکنم و به نوع ییدلجو

 تحمل

 .دهیکه اون صدمه د کنم

 ایازت بپرسم و  نویندارم ا یحق چیهمونطور که گفتم، من ه_

 رو نشونه نیمجبورم. ا یازت درخواست کنم ، ول یزیچ

 240هم بود؟ یا گهدی کس … تیخودم گذاشتم، ک ضعف

 از یتونستم تصور یم یشکمم فرود اومد. چطور یتو یسنگ

 نبوده . یطور نینداشته باشم؟ واقعاً ا ندهیآ

 من یروراست و صادق باشم؟ الس زدن کوچولو تونمیم چقدر
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داشت؟ فقط چند تا خنده و چند تا  یتیچه اهم ایاسپان یتو

 بوسه

 هرگز ذهنم رو ترک نکرده بود. سی..... و پرابود

 گرفته بودم که هنوز آماده حرکت رو به ادیرو  یراه سخت من

 که بعد ینبودم، که هنوز عاشق شوهر ُمرده ام هستم. کس جلو

 من نگاه کرد یچشم ها ین ُمرده بود. اون تو زیهمه چ از

 من یاوه، خدا_

 241؟ هیچ_

 …کنمیتونم تو رو بخونم. بهم بگو، خواهش م یمن هنوز م_

 هاش رو بست چشم
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 16بهم بگو عیاون رو سر یعذابم کمتر کن نکهیا یبرا

 :دمیپرس

 تو بوده؟ یهم برا یا گهیکس د_

 البته که نه!_

 تیهم از عصبان یکیغروب و تار یتو یگونه هاش حت ستاد،یا

 شده بودن سرخ

16 ri p the band ai d of f 

از عذاب  یریجلوگ یکار دشوار برا کی عی.انجام سر

 242شتریب

 از کشته کردمیم یسع شدم،یو پنهان م کردمیمن فرار م_
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 رو که ممکن بود یزیچ کردمیم یکنم، سع یریجلوگ شدن

 کنم. اون میداشته باشه رو آماده و تنظ“  یزندگ“  هیما  یبرا

 رو یا گهیداشتم که کس د یو کوفت یمن چه وقت جهنم وقت

 بکنم؟

 هیزیچ نی. حسادت. استادمیفقراتم رو صاف کردم، اما ا ستون

گذشته  یبودم که هرگز تو دهیاون د یچشم ها یمن تو که

 نیا

 .میکردینم یوقت به هم حسود چیوجود نداشته. ما ه حسادت

و محفوظ  میداشت تیامن گهیدر تعهدمون به همد شهیهم ما

 .میبود
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 243. دمیکش یعشقمون. آه بلند یتو

 انتظار داشتم که اون باهام صادق باشه، مجبورم که همون اگه

ام رو دور خودم  ینیکیبدم. ب شنهادیرو به اون پ تین حسن

 جمع

 محکم کردم، به سمت اون رفتم و شونه اش رو نوازش کردم. و

 :گفتم

 نیبرگرد و باهام بش ایب_

 چشم دوخت ایبه در اون

 بشنوم؟ نویخوام که ا یمن م_

 ؟یبشنو یخوایم نوی. تو بهم بگو که ادونمینم_

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 رو که سفت و سخت شده بود رو فشردم شییباال یبازو

 244شده بود. یو وحش یحالت پر تنش و عصبان اون

 ما خواهد بود. یمن بهت قول داده بودم که امروز فقط برا_

 کار رو هم نکردم. و نیکردم که ازت سوال نکنم و ا موافقت

 به سوالت جواب بدم؟ یخوا یهنوزم م تو

 بدونم ! دیآره، من با ،یلعنت_

 م،ینشسته بود یراحت مکتین یکه هر دو رو یینو تا جام اون

 کرد. دستش رو گرفتم دنبال

 نبودم. نه از یا گهیمن با شخص د دم،یاول، بهت قول م_

 کینزد
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 یاز سر آسودگ یراحت بشه اون به زحمت اه الشیکه خ انگار

 245.دیکش

 خدا رو شکر_

 اتفاق نیکرد. ا یو دنبال م بیبود که منو تعق یاما شخص_

 رخ داد. ایسفرم به اسپان یط

 سرش رو به نشانه موافقت تکون داد، چهره اش همچنان اون

 و سخت و خشن بود. سفت

 دهانم رو قورت دادم و دل و جرات و شهامت خودم رو آب

 کردم. جمع

 بود. نگزیاسم اون الخاندرو دوم_
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 ی. دست هادیو لرز دیخورد و خودش رو عقب کش کهی سیپرا

 246ام پوشوندم گهیمون رو با دست د وستهیهم پ به

 اون...._

 رو به یادیز زیبود، اون چ نیا تیهام رو بستم . واقع چشم

 کرده بود .... همان اندازه، همان رنگ، همان یادآوری من

 یو دود رهیت یچشمها

 هی. اون تشیشخص یظاهر و تو یتو بود. تو هیشب یلیخ_

 داد،یبود که تظاهرات و اعتراضات رو پوشش م خبرنگار

 بود یطور نینحوه مالقات ما با هم ا نیبنابرا

 ادیلحظه به اون فرصت دادم تا باهاش کنار ب کیکردم،  مکث
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 فشرده و یدندونها قیکرد و از طر یدندون قروچه ا اون

 به هم گفت: دهییسا

 247ادامه بده_

 برم، و رونییباهاش  یدنینوش هی یاون ازم خواست تا برا_

 تونم اون رو یکه فکر کردم م لیدل نیگفتم آره، فقط به ا من

 بذاره، انیمنابع رو باهام به اشتراک و در م یکنم که برخ وادار

 خوب بود، چون همون طور نیبود، که ا یاون عال یسیانگل

 زنگ زده و فرسوده ست یمن کم ییایاسپان ،یدونیم که

 و پر تنش بود یهنوز هم عصبسرش رو تکون داد.  اون

 که یبودم. اما وقت لیم یوجود، هنوز هم مردد و ب نیبا ا_
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 شییایاسپان یکلمه  نیاسم کاتر ی... که برانایمن رو کاتال اون

 کم هیبه جلو برم و  شیگرفتم که پ می.... صدا کرد، تصمهست

شد که من  یاسم باعث م نیرو از تنش رها کنم. ا خودم

 248فکر

 هستم و بخوام رو به جلو حرکت کنم، یا گهیشخص د کنم

 درسته؟

 دادم رونیاز دهانم ب یعصب یا خنده

 بودن تیاحتماالً به نظر مزخرف و چرت و پرته ، اما ک نیا_

 جز غم و اندوه برام به ارمغان یزیچ یمدت طوالن یبرا

 ی دهیبودن ا یا گهیکه شخص د دیرس یبود. به نظر م وردهین
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 نداره که اون رو یباشه. به هر حال، فکر کردم ضرر یخوب

 اما درباره میحرف زد یادیز ی. ما درباره داستان هابشناسم

 طالق گرفته بود و رای. اون اخمیهم حرف زد گهید یزهایچ

شراب  یبطر هیشدم، ما با هم  وهیبهش گفتم که ب من

 249وخایر

 اسم غذا نیرو که اون ا ایپائ یو پلو ییایدر یو غذاها میخورد

 17. میخورد کردیصدا م” جواهر پنهان“ رو

 بار غذا نیاول یماه بعد از اون شب، برا یبار تو نیاول یبرا

 بودم. دهیمزه مزه کرده و چش رو

 شاداب و پر یها یتُرد و کامال سرخ شده.. گوش ماه گوشت
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 که با زعفران یو حلزون و صدف، برنج چسبنده ا طراوت

 من مثل ییچشا یجوانه ها یدار شده بود.... همه برا طعم

 بود و با یا وهیحال م نیو در ع یبود. شراب عال بهشت

 بود . یدار کامال متناسب و عال هیتند و ادو یغذا

17 pael l a 

پلو  ا،یبرنج و گوشت و زعفران( پائ - ییایاسپان یخوراکپز

 ییایاسپان

Ri oj a 

 250وخای( رییایقرمز اسپان شراب

 .دمیکش یآه
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 رو ی. و من اون مدت طوالنسیاون باعث شد که بخندم، پرا_

 اون .... یبودم. پس وقت دهینخند

 ؟یاون چ یوقت_

 اون..... یوقت_

 دمیو لرز دمیرو عقب کش خودم

 )خونه اش( دعوت کرد..... شیکه اون منو به محل زندگ یوقت_

 .دمیکش یقیدستم رو محکم فشرد. نفس عم سیپرا

 251یکه تو ُمرد کردمیداشته باش، من فکر م به خاطر_

 شل کرد. اما فقط یدستم رو که محکم چنگ زده بود کم اون

 ذره هی
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 فکر کردم و اون رو در نظر گرفتم، اون شنهادشیپ نیبه ا_

 نیاما به ا ومدیو من ازش خوشم م ومدیم ینظر مرد خوب به

 بهیغر هیرفتن به خونه  یبرا یدرست میکه تصم دمیرس جهینت

 کرد ی. پس اون منو تا هتلم همراهستین یکشور خارج هی در

 اون .... و

 :گمیخودم م به

 “تیاالن بگو، ک نیهم“

 252دیو اون... منو بوس_

 محکم تر شد و اون دستم گهیبار د سیگرفتن محکم پرا چنگ

 دستش فشرد یمحکمتر تو رو
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 کردم به بوسه اش پاسخ بدم.... یمن سع_

 بوسه هیشب یزیآلخاندرو چ یآوردم. بوسه  ادیکردم، به  مکث

 متوجه شدم که چرا شراب ینبود. و به طور ناگهان سیپرا ی

 یاون قدر خوشمزه بودن و واسم طعم خوب ایپائ یو پلو وخایر

 . داشتن

 .سهیکرده بودم که آلخاندرو پرا یپرداز الیخ من

 اون ییایاش تمرکز کرده بودم، و لهجه اسپان رهیت ییبایز یرو

 لباس ها نیا1۸عمرا  سیپر از طرح اون که پرا یلباس ها و

1۸ caught  dead253 

 تونستم اون بوسه رو ی. اما اون بوسه... من نمدیپوش ینم رو
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 سر بذارم . پشت

 یتو دینداشته بود و شا یمشکل چیبوسه آلخاندرو ذاتاً ه گرچه

 اما کامال دم،ید یم ندیمختلف اون رو خوشا یها طیشرا

 بود. سیپرا یاز بوسه ها متفاوت

 چیمن به اون، من ه یکیزیاز همه مهم تر، با وجود جاذبه ف و

 و شور و شوق اقینسبت به اون نداشته بودم... نه اشت یاحساس

 جرقه از شهوت . هی یو نه حت لیخواستن، نه م و

 بود سیعاشق پرا تیبودم و ک تینبودم. من ک نایکاتال من

 254بخصوص را( انجام ندادن ی)کار هرگز

 احساس س،یاما من نتونستم جواب بوسه اش رو بدم، پرا_
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 کردم، و یمن عذر خواه نیغلطه. بنابرا زیکه همه چ کردمیم

شام که دعوتم کرده بود تشکر کردم، و تنها به اتاقم  واسه

 رفتم.

 کرده بود نظر منو عوض کنه، در واقع کامالً  یسع آلخاندرو

 به دونستن یازیکرده بود و سرسخت بود. شوهرم ن یپافشار

 بالخره گهیموضوع نداشت. به هر حال هم مهم نبود. مرد د نیا

 گرفته بود و به راه خودش ادامه داده بود و من به یمنف جواب

 دست چپم یبرگشته بودم و حلقه ازدواجم رو دوباره رو اتاقم

 بود قرار داده بودم. سمیمتعلق به پرا که

 اما از اون م،یرو رد و بدل کرده بود لیمیا یآدرس ها هاگرچ
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 255از آلخاندرو نداشتم. یخبر گهید زمان

 مچ دستم شل کرد یچنگش رو از رو سیو کم کم پرا جیتدر به

 :دیپرس یبه طور خشن و نا هنجار و زمخت اون

 نه؟یهمه اش هم_

 سر تکون دادم دییتا یبرا

 نهیهمه اش هم_

 ؟یوقت دوباره نباشه، اوک چیخوبه، ه_

 بودن و هنوز از کیو تار رهیهاش هنوز از حسادت ت چشم

 بودن. گونه یا شهیو ش دنیدرخش یشده م ختهینر یها اشک

 ششیزبر و خشن و گرم ته ر یرو لمس کردم و از موها اون
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 256انگشت هام لذت بردم. ریز در

 جبران کنم و اون رو تونمیم یبود که به راحت یقول هی نیا

 کنم شیعمل

 ستیدوباره ن چوقتیه_

آغوشش بلندم  یآغوشش گرفت و تو یمنو تو ستاد،یا اون

 کرد

 برد، یبه اتاق خواب اصل یکشت یخسته و کوفته از پله ها و

 ملکه اش گذاشت. یتخت اندازه  یرو یکه منو به آرام ییجا

 نرم تر از اون چه که ازش انتظار داشتم گفت: یلحن با

 اندام و نیبه جز من به ا یچکسیه ست،ین یا گهید چکسیه_

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

جرات نداره که  یچکسیو ه زنهیخوشگلت دست نم بدن

 لمست

 ؟یمتوجه کنه،

 257تکون دادم سر

 کرد . یابیلب هام رو دنبال و رد یانگشت سبابه اش رو با

 بوسهیخوشگلت رو نم یلب ها نیبه جز من ا یچکسیه_

 به جز تو یچکسیه_

 لبهام نشست، چشمهام یصورتم و بعد رو یدهانش رو یوقت

 و اقیو اشت ازیحال پر شور و پر از ن نیبستم. بوسه در ع رو

 شدن دو بدن و دو روح که وستهیو پ دنیبود.... چسب نیریش
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 گم شده بودن و از دست رفته بودن گهیکدی بدون

 رونیام رو ب ینیکیب نیریکه من داشتم قسمت ز یدر حال اون

 بدنم لغزوند و ُسر داد و یرو نییدستهاش رو به پا دمیکشیم

 258ام رو در اورد. ینیکیب ییباال قسمت

 شلوارکش بهم فشار داد و من انگشت هام رو یرو تو آلتش

 باسنش صاف کردم، لباسش رو کنار زدم و شورتکش یرو

 یبا لمس کردنش انگشتهام رو روهل دادم و  ُنییبه پا رو

 پوست

 معطل کردم. گرمش

 با آلتش وارد واژنم شد یاون به آروم م،یهر دو لخت بود یوقت
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 و نیریجز بوسه مون نبود. کمال ش یا گهیشرط د شیپ چیه و

 اون آماده بودم . یبرا شهی. من همینقص و عال یو ب صاف

 یاون آماده باشم. بدنم و واژنم برا یبرا شهیکه هم خواستمیم

 تونستم به سرعت به اوج یخونه اون خواهد بود. من م شهیهم

من ارضا شدن خودم رو به  یول اد،یبرسم و آبم ب خودم

 259عقب

 ساده، ازیکار رو کرد. ما فراتر از ن نیاون هم هم برگردوندم،

 .میبود اقیو شهوت، آرزو و اشت هوس

 فقط عشق بود. عشق خالص و ناب نیا

 واژنم ُسر رونیآلتش به داخل و ب یوقت میبرد یبا هم لذت م ما
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 داد شدت ضربه ها و فرو یاجازه م د،یلغز یخورد و م یم

 شه و سرعت جادیآلتش کم کم ا یها و فشار دادن ها رفتن

 دور گهیکدیهم هرگز از  یچشم ها یما تو رهی. نگاه خرهیبگ

 خودم، ی....نه فقط با چشم هادمید سیپرا یتو ... و منشدینم

 کردم،یکه نسبت به اون حس م یبا روحم.... تمام عشق بلکه

 و منعکس افتیعشق از طرف اون به سمت من بازتاب  همون

 260. شد

 ما با یکه اوج هامون پشت سر هم ظاهر شدن، لبها یهنگام

 میو منفجر شد میبرخورد کردن و ما با هم فوران کرد هم

 نرم و یبدنها م،یدیبه پهلو چرخ م،یوستیپس از اون به هم پ ما
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 از گردنم یبه سخت سیو ملحق شد. پرا ختهیبه هم آم صافمون

 اون رو استشمام یو من عطر تند و خوش بو دیکش یم نفس

 کردم

 مرد هی یو بو ایدر یبو نجا،یا رهیهمه جز یبدنش بو عطر

 . دادیم رو

 من تیک ت،یعاشقتم، ک ادیز یلیخ_

 شهیفقط تو، واسه هم س،یعاشقتم، پرا ادیز یلیمنم خ_

 عاشقت

 261مونمیم

 نیرو به گونه ام فشار داد و من چشمهام رو بستم. ا لبهاش
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 بزرگ و یتخت به اندازه  هی شهیما خواهد بود. ما هم تخت

 وجود یمحدود یفضا قیقا یاما تو م،یشاهنشاه داشت زیسا

 بود کیکوچ قیو اتاق قا داشت

 کنه، که خوب یم کینزد سیملکه من رو به پرا یاندازه  تخت

 چشمم دور یهرگز اون رو دوباره از جلو گهیچون د بود،

 بود. نیموندم، که هم یکردم. اگه من م ینم

 من بمونم.... اگه

 262......اگه

 نجایاز ا تونستمینم چوقتیمن ه کردم؟یم یداشتم شوخ یک با

 افکارم رو قطع لیموبا برهیلرزون و و زیو زیو ی. صدابرم
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 .کرد

 و بعد برگشت و از تخت غلت خورد دیمنو بوس عیسر سیپرا

 کنار تخت رفت تا تلفن همراهش زیرفت، به طرف م نییبه پا و

 باز کنه رو

 گشاد شدن، اما اون یچشمهاش کم دیصفحه رو د یوقت اون

 که گرفته شده رو جواب نداد یتماس

 باسن یو شورتش رو به رو و شلوارک ستادیعوض، اون ا در

 هی. اون به سمت کمد کوچکش رفت، دیشکوش کش با

 263راهنیپ

 برنز خودش رو ی نهیآورد و س رونیاز اون ب ینخ
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 دی.بعدش اون به طرفم چرخپوشوند

 .میرو لنگر بنداز یکشت دیشب با ی. برامیبر دیما با_

 :دمیپرس

 بود که زنگت زد؟ یپشت خط ک_

 رفت رونیاون از قبل از اتاق ب اما

 264فصل هفتم انیپا

 هشتم فصل

 سیپرا

 داشته تیقطع رابطه من و ک یبرا یخوب لیبهتر بود دل سیاوت

 نداشته یخوب لیبودم که دل دواریاعماق وجودم ام یو تو باشه
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 واقعا اشتباه یزیچ هی …معنا بود که  نیبه ا نیچون ا باشه،

 .بود

 یا رهیبچه جز کیدهه جوانتر من بود....  کیحدود  سیاوت

 که یآروم داشت. اون زمان یا رهیجز یبه زندگ لیم یکم که

 آدم هیکرد،  دایپ یمائو ی رهیجز یبار منو تو نیاول واسه

 265من احساس کرده بود. یپر کار رو تو یورکیوین

 کردم، اون یداریرو خر قیقا نینگذشته بود که من ا یچند

 که یمن منصوب کرد تا زمان قیرف نیرو به عنوان اول خودش

 داد و من ادیها  قیاون رو داشته باشم. اون بهم در مورد قا من

 اوقات از راه من شتریدادم. اون ب ادیبه اون در مورد سهام  هم
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 نداشتم، اما داشتن یاجیمشارکت اون احت نیبود.من به ا دور

 نداشت و اون یاطراف صدمه ا نیا یتو یدست اضاف هی

 از ارزش خودش رو به من نشون داد. شیب یزیچ

 یزیاون به چ تیاحساس نمبکردم که الزمه در مورد به ک من

 قیقا هی سیاوت ره،یبه موندن بگ میتصم تیچون اگه ک بگم،

 یرو م نیکرد و اون ا یم دایپ دیجد ریالس عیسر ییپارو

 266.دونست

 یچیسوئ یجا یرو تو دیرفتم و کل یسمت سکان کشت به

 روشن

 بمیو من اون رو از ج کردیم بمیج ی. تلفنم وز وز توکردم
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 دفعه جواب دادم. نی. تلفنم دوباره زنگ خورد. ادمیکش رونیب

 ؟یخوایم یو االن چه ُگه ؟یبکن یخوایم یچه غلط س،یاوت_

 .قیرف سون،یبرا_

 خودم به شدت واسم ناراحت قیشف قینامم از رف رییتغ یصدا

 هیکرد. مثل  یم دهیبود و اعصاب منو متشنج و خراش کننده

 یبشه و صدا دهیکش یقلیسطح ص کی یصدا دار که رو زیچ

 و چهار ساعت گذشته من ستیب یکنه. تو جادیا یناهنجار

 گهدی کسٓ  نداشتم که  یبودم. عجله ا سیلوئ سیپرا دوباره

 یا

 267.باشم
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 تیک یلب ها یرو جان،یموج شور و ه یتو سیپرا اسم

 گذاشته

 . و مطمئناً ستی( نشی)اسم جعل یکار سونیبرا چیبود. ه شده

 .ستیآلخاندرو که اصال ن یو لعنت یعوض اروی اون

 من متأسفم .... یه_

 و با خشونت و سرزنش بهش گفتم: یتند به

 ینباشه بهم زنگ نزن یمن بهت گفتم که هر وقت کار مهم_

 نه. گهیوقت د چیدور باشم. االن نه. ه تیاز ک خواستمینم

ممکنه  نیحال، من فکر کردم که ا نیبا ا دونم،یم دونم،یم_

 مهم
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 268باشه

 من رو از سوراخ سیاوت فیمانند و ضع ریج ریج یکم یصدا

 رونیاون افتاده بودم ب یتله  یحسادت که قبالً تو ریگ موش

 .دیکش

 شده؟! یچ_

 ومدیم رونیکه کلمات به سرعت از دهانش ب یدر حال اون

 :گفت

 شده، من چند بار مثل قبال دهید ییها تیفعال هی الیاطراف و_

 اون اطراف رونمشیکه م یدر حال قمیبا قا یازم خواسته بود که

 با اهیس لیاتومب هی روز،یرد شدم. د الیبزنم،از کنار و گشت
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 کنار جاده یکه تمام روز کنار دروازه اصل یرنگ یها پنجره

 269شد. و هنوزم اون جاست یم دهیشده بود، اونجا د پارک

 گوه توش_

 دستم رو به فک زدنیسرم چرخ م یکه افکارم تو همچنان

همچنان در حال  قی. قادمیو اصالح نشده م کش دهینتراش

 حرکت

 که یبه محل شکوند،یو همچنان که موج ها رو م دادیم صدا

 میشد کینزد میلنگر انداخته بود شیپ شب

 ...ایهست؟  یک نمیبب دیکنم؟ با کاریچ دیبا_

 گفتم: تیقاطع با
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 باشه ممکنه خطرناک نیماش یکه تو ینه، دور بمون، هر کس_

 270باشه

رو  یزیچ نیهمچ هی ایخونه  داریسرا هینقش  تونمیمن م_

 یباز

 ممکنه خطرناک باشه؟ ی. چه طورستین یمهم زیچ کنم،

 خودت هم س،یمغزت خطرناکه، اوت یتو ریت هیشدن  کیشل_

 . پس ازکنمیکار رو م نیکه من هم ،یدون یم نویمن ا مثل

 جهنم لطفاً دور بمون و برو گم شو. من االن در راه رفتن نیا

 هستم. الیسمت و به

 لب رو از دهانش ریز یو لعنت نینفر هیافتادم  شلیم ادی یوقت
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 دادم. رونیصورت بازدم ب به

 شیبهم بکن و برو اون رو بررس یلطف هیخواهرم اونجاست، _

 نمتیبیم گهید قهیدق ستیمنم حدود ب کن،

 271.سیحتما، رئ_

 قلبم انهیکردم ضربان وحش یتماس رو تموم کردم و سع من

 امالک یناشناس در مرزها یلیساکت و آروم کنم. اتومب رو

 انتخاب کرده بودم تیمجدد با ک دارید یکه برا یساحل کنار

 باشه و مطلقا یو تصادف یتونه اتفاق یم نیشده بود. ا پارک

 لمس یکابوس من باشه. وقت نیتونه بدتر یم نیا ایو  یچیه

 شونه ی. اون دستهاش رودمیرو احساس کردم از جا پر تیک
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 من حلقه کرده بود و عضالت تنگ و منقبض شده اونجا یها

 خواست و یهنوز نم یزیچ چیحال، ه نی.با ادادیماساژ م رو

 تونست منو آرام کنه. ینم

 خوب و روبراهه؟ یهمه چ_

 272رو تکون دادم سرم

 بود که بهت زنگ زد؟ یک_

 گفتگو رو کوتاه نگه دارم، نیکه از عمد سخت بود تا ا یلحن با

 :گفتم

 دوست هی_

 رو پاک کرد شیشانیکاناپه کنار من نشست. پ یدوباره رو اون
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 نهیس یو دستهاش رو رو دیدرهم کش یابروهاش رو با اخم و

 کرد و منو برانداز کرد. بیحالت صل اش

 من خودت رو شیخوام مدام بهت التماس کنم که پ یمن نم_

 قایاومده و تو دق شیپ ایچ نمیو بب یباز کن یاز نظر رفتار واسم

 273.سیپرا ،یکرد کاریچ

 یکردم و عمدا نگاهم رو تو زیاون پره ی رهینگاه نافذ و خ از

 ننداختم نگاهش

 االن حرف بزنم. حاال. نیهم ستمیخوبه، چون من حاضر ن_

 و بذار خودمون رو به خونه برسونم. نیبش

 تا بتونم به ته میبرگردون الیشدم تا خودمون رو به و مجبور

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 ببرم نیرو از ب یدیبرسم و هر گونه تهد تیوضع نیا

دست هاش رو به پهلوهاش مشت کرد، و خط  ستاد،یا اون

 فکش

 از صحبت کردن تنگ شد. قبل

 احساس کردم که دوباره س،یبود، پرا زیامروز شگفت انگ_

 274که ما رو با هم بزرگ کرده بود به یزیشدم و هر چ عاشقت

 یفراموش کرده بودم که وقت بای. تا االن، که من تقرارمیم ادی

 یباش یکونده ا کهیو مرد یچه آدم عوض یتونیم یبخوا تو

 و دستم رو به طرف دستش دراز کردم دمیکش آه

 .. تیک_
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 ش کنفراموش_

 راه افتاد و در گهیاز تماس من طفره رفت و به طرف د اون

 قاً یتونستم دق یشد. نم دیناپد قیاز قا یا گهید قسمت

 همزمان

به مقصد  قیکردن قا تیبه دنبال اون بدوم و هم با هدا هم

 برسم.

 نهیس ینفسم رو تو دادمیم نیلب فحش و نفر ریکه ز یحال در

رو  قیقا دمیرو د الیو نکهیحبس کردم و به محض ا ام

 275لنگر

 روز رو نیبودم که بتونم ا دواریجهنم ام یو به اندازه  انداختم
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 بزنم. دور

**************************** 

 با تونستمیحرکت کرد. من م الیجلوتر از من به طرف و تیک

 که ازم دیدو یداشت م بایاون که تقر یبلند و سرعت یگامها

 یسلطنت یاز رفتار ها یکی خوادیبگم که اون م رهیبگ فاصله

 کنه . لیشاهانه خودش رو بر من تحم و

 و تمام یآتش تیتونست خودش رو در شور و عصبان یم اون

 276نیاز ا هیثان کیخواست مطابقت بده. من  یرو که م اونچه

 کردم. ما ینم یو مقاومت با اون سپر یستادگیرو در ا سفر

 میاون رو نداشت زمان
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 !تیک ت،یک_

 اون رو گرفتم ی. بازودمیبه اون رس نکهیتا ا دمیتند دو اونقدر

 اون رو به طرف خودم برگردوندم. اون به سرعت دستش و

 کرد و لبهاش یو دستهاش رو حالت ضربدر دیعقب کش رو

 به هم فشرد . یبا حالت عصبان رو

 به هم گره خورده و لبهاش که به ینقص از دستها یجفت ب هی

 جمع کرده بود هم

 کردم: شروع

 277یکه تو ناراحت دونمیم_

 .دنیلرز یکم شینیب یها پره
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 ؟یبگ یتونیواقعا. چطور م_

 . و من شوهرتمیشیم بایز یلیخ ،یهست یعصبان یچون وقت_

 .دونمیرو م تیحالت روح ،یکار رو بکن نیکه تو ا نیقبل از ا و

 س،یپرا ،یقدر روشن هست نیخوشحالم که تو ا یلیخ_

 نیهمچن

 ستمین یمود و حالت یکه من در حال حاضر تو یبگ یتونیم تو

 برخورد داشته باشم؟ یمرموز و شوم و بد شگون یبا کارها که

به  یعالقه ا چیمن ه دیکه شا یآگاه باش یتونیتو نم یعنی

 رفتار

 به تونهیساده لوح ندارم؟ که نم یزن کوچولو هیمثل  کردن
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 شیزندگ کیاش با شر ندهیاعتماد کنه تا درباره آ قتیحق

 278میتصم

 به خاطر نویا م،یکه ما قبال داشت هیزیهمون چ نیکنه؟ ا یریگ

 و اشتراک برابر . یهمکار هی ؟یدار

 نیکنم. ا یزدن خوددار ادیدهانم رو گاز گرفتم تا از فر داخل

 وام با هم نبود. کی یامضا ایخونه  کی یبر رو میتصم

 وقت مثل من با مرگ روبرو چیو مرگ بود. اون ه یزندگ نیا

 تونست درک کنه. ینم نیبود، بنابرا نشده

 بهم گوش بده.. تیک_

 نه، تو بهم گوش بده_
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 279به من اشاره کرد. تیبازوهاش رو باز کرد و با عصبان اون

 یزندگ ینجوریکنم و من ا یزندگ ینجوریا تونمیمن نم_

 یبرات افتاده و چه کس یکه چه اتفاق یگیتو بهم م ای. کنمینم

 که دمیم حیجوابش نه هست، من عاشقتم و ترج ایتوئه  دنبال

 ترس و یعمرمم رو تو هیتا تو رو ترک کنم، اما بق رمیبم

 رو بهم قتیحق یتونینخواهم کرد چون تو نم یزندگ وحشت

 .یبگ

که من  ییاش رو لمس کرد، جا نهیقفسه س یرو دستهاش

 نیچند

 گوشم رو میکرده بود یبا هم عشق باز نکهیچند بار بعد از ا و
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 یقلبش رو بعد از عشق باز یاون قرار داده بودم تا صدا یرو

 یو من ب دنیچشم هاش درخش یبشنوم. اشک ها تو هامون

 280هیو در سکوت از اون خواهش و التماس کردم که گر صدا

 .اون هاختنیشدن و فرو ر ی. اشکها از چشم هاش جارنکنه

 کردن نیتضم یهر بحث یشکست منو تو نیهمچن

 اومدم، من نجایکه به ا ی. از زمانسیپرا ،یتو قلبم رو شکست_

 باز بودم یزیهر چ یتو باهات

 کتاب باز هیلرزانش رو مثل صفحات  یکه دست ها یحال در

 .ختیاز چشم هاش فرو ر یقطره اشک کرد،یم

 یتو باز کردم. چرا نم یمن از هر لحاظ خودم رو به رو_
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 بهم یتون یچرا نم ؟یمن انجام بد یکار رو برا نیا یتون

 ؟یکن اعتماد

 و فرو کردم و زبونم رو گاز دمیموهام کش یرو تو دستهام

زود بود.  یلی. خادین رونیاز اون فعالً ب قتیتا حق گرفتم

 281دیبا

 متعهد دمونیجد یتا اون بهم بله بگه و به زندگ کردمیم صبر

 اگه اون بهم جواب شه؟یم یزد چ ی. اما اگه اون بلوف نمشه

 هی یچون که من قصد داشتم اون رو تو شهیم یبگه چ یمنف

 نگه دارم؟ کیمرموز و تار حالت

 چیازت محافظت کنم. تو اصال ه کنمیم یمن دارم سع ت،یک_
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 که ییزهایچه کار دارم و با چه چ نجایکه من ا یندار یا دهیا

 ندارن. تو هر یتیانسان چیمردم ه نیهستم، ا روبرو مخالفمه

 واست بهتره ،یکم تر بدون چه

 به خاطر خدا، من س،یپرا ام،یتونم از عهده اون بر ب یمن م_

 من با مرگت ؟یفهم یرو م نیمرگ روبرو شدم. اصال ا با

 282کردم و دوباره با اون ینگاه م نهیشدم و ماه ها به آ روبرو

 هر روزش کردم،ینگاه م نهیکه به آ ی. هر بارشدمیم روبرو

 خودم رو ایو  رمیجون خودم رو بگ ایکه  کردمیانتخاب م دیبا

 بذارم که غم ایتنش رها کنم و رو به جلو حرکت کنم و  نیا از

 که دونمیاندوه منو نابود کنه و وجودم رو ذره ذره بخوره. م و
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 و اون رو پشت یو از جهنم عبور کرد یجهنم بود یتو تو

 من ،یرو ازم پنهان کن قتیکه تو حق یوقت یحت ،یگذشت سر

 . جهنم من با جهنمنمیچشم هات بب یرو تو نیا تونمیم هنوز

 هیثان هیجهنم بود، اما واسه  یفرق داشت اما اون هم به نوع تو

 یجهنم زندگ یسال تو هی نیا یشک نکن که من هم تو هم

 283کردم

 انداختم و از اعترافش نمونیب یخال یرو به سمت فضا نگاهم

 و له شدم خرد

 بکشه، رونیام ب نهیاز س یکیزینفر قلبم رو به طور ف هی اگر
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 تیکه من فکر کنم که ک نیداره نسبت به ا یبهتر احساس

 قصد

 کنه( ی) خودکش رهیجون خودش رو بگ داشته

 آزار دهنده ست، بدجنس و نهایغم و اندوه بود. همه ا نیا اما

 تر از یو قو کتریآفت مثل طاعون تار هیو دردناک،  رانهیشر

 دونستم. یخوب م یلیرو خ زی. من همه چیلینوع دل هر

 بابت نیکه من چقدر از ا یفهمیمتاسفم, تو هرگز نم یلیخ_

 متاسفم

 284سیفقط باهام حرف بزن، پرا_

 دستم رو گرفت اون
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 نیآخر یکار رو برا نیکه ا کنمیمن ازت خواهش و التماس م_

 .یبکن بار

 قورت دادم، و دستش رو فشار دادم. یدهانم رو به سخت آب

 خواستم یموند. م یبدونم که تو با من خواه دیمن فقط با_

 خواستمی. من نمیوقت بدم تا خوب در موردش فکر کن بهت

 سوق میعظ میتصم نیروز تو رو به ا نیدوم ای نیاول یبرا

 یانتخاب رو دار هیتو استحقاق  بدم،

 سرش رو تکون داد و من مطمئن بودم که قلبم از تپش اون

 285. زنهینم گهیو قلبم د افتاد

 خواهش و التماس که لبهام رو ترک نیتونستم ا یم یسخت به

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 کرد، بشنوم. یم

 کنمیخواهش م_

 رو هیو بق زیباهات بمونم و همه چ یاگه از من بخوا س،یپرا_

 م کرد. منرو خواه نکاریکنم و پشت سرم رها کنم، ا ترک

 نویکه تو ازم ا یبودم که جواب مثبت بهت بدم وقت آماده

 ندهیباز به اون آ یکه با چشم ها میدار ازیما ن ی. ولیخواست

 ییکه چه چالشها میدونیما م یکه هر دو یدر حال م،یبذار قدم

 286.میکه ممکنه با اون روبرو ش هست

شور  یو هوا دمیکش یقیگذشت. نفس عم نمونیب هیثان چند

 رو
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 و هم وحشت زده بودم که دیهم نا ام دم،یفرو کش ههامیر یتو

 بشکنم. قتیرو با حق سکوت

 یکه تو یدونستم سال گذشته همون شب یمن نم_

 آپارتمانمون

 .نمتیبیخواهد بود که م یبار نیآخر میکرد یباز عشق

 متفاوت خواهد بود. زیبرگردم همه چ یکه وقت دونستمیم

 دوباره نکهیاما قبل از ا د،یو لرز دیخودش رو عقب کش اون

 رو شروع کنه ادامه دادم: جستجو

 تختی)پا خیکنفرانس به زور هی یمن بهت گفته بودم که برا_

 حرف کامال درست بود. اما من واقعا نی( خواهم رفت. اسیسوئ
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 287هی. من به طور خاص به اونجا رفتم تا با رفتمیشبکه نم به

 یو فروش مجاز یاقتصاد التیو تشک یگذار هیسرما شرکت

 نچیکه داشتم با برگ و ل یمالقات کنم. من از وقت19 ینترنتیا و

 نظرشون ریو ز کردمیاونها رو تماشا م کردمیم تجارت

 استخراج داده ها تخصص داشتن و یبودم. اون ها تو گذاشته

 نبودن عیسر یسرعت در حال رشد بودن، اما به اندازه کاف به

 کنن. بعد از نیرو تضم دمیدیکه من م یتعداد ارقام و اعداد تا

 خودم کار رو شروع کردم، به دنبال اونها ییکه به تنها اون

 به صورت دیکه اونها با دادیمن نشون م ستمیراه افتادم. س به

 سهامشون متیحال ق نیکنن، با ا یریرشد چشمگ یتصاعد
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 مونده بود یباق ثابت

19 cybermarket 

در  ایو  نترنتی(در اشوندیکه کاالها در آن فروخته م یبازار

 بازار کی. و یمجاز یفضا

 یدر فضا ای نترنتیا یبالقوه( که تو انیاز مشتر ی)گروه

 288شهیجنس ها فروخته م یمجاز

 سهامه هی نیکه ا نهیاشتباه بود. منظورم ا ستمتیس دیشا_

 من نود درصد نرخ ستمیفکر کردم. اما س نیباور کن من به ا_

 دفترچه نی. به عالوه، ایدون یداره. خودت که م تیموفق

 که گزارش دیرسیشرکت به نظر م نیا انهیو برنامه سال راهنما
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 کننیم دییمن رو تا یریگ جهیاعتبار و نت یها

 رو تکون دادم سرم

 تالش کنم و شتریمن فقط نتونستم ولش کنم. مجبور شدم ب_

 کیبه اونها نزد ی. وقتکنهیمن کار نم یاضیکه چرا با ر بفهمم

 به روندها اشاره کردم و عالقه مند شدم درباره اونها شدم،

 کار دادن. شنهادیبدونم. اونها به من پ شتریب

 289ابروهاش رو باال برد اون

 ؟یمصاحبه رفت یتو اون جا برا_

 با اونها مصاحبه کنم، خواستمیکه م یظاهر رینه واقعا. ز_

 که قرار بود منو به یپوشش ریاون جا رفتم. شرکت اونها ز به
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 رن،یشاغلشون بشه و در نظرش بگ خوادیکه م یکس عنوان

 .میداشت یا گهیکردن. هر دو برنامه د مالقات

 ذهنم رو فرا گرفت، لبهام به هم فشرده شدن. یآشفتگ یوقت

 وجودم یکه تا به حال حس کرده بودم تو یبد و ترس خاطرات

 که هرج و مرج یکرده بود. لب هام سفت شدن در حال فوران

 که تا به حال واسم یوحشت نیرو پر کرد. خاطرات بدتر افکارم

 290افتاده بود. اتفاق

 کرده بودن که یمن طراح یاز جهنم که برا ییترن هوا اون

 مغزم یتو شهیهم یبه سمت مرگ ببره و بکشونه، برا منو

 شده بود. حک
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 منو به مقر یخصوص یمایهواپ هیدادن که با  شنهادیاونها پ_

 ییاجرا رانیاز مد یژنو برسونن تا با بعض یتو خودشون

 تک یمایمسافر. و هواپ هیخلبان،  هیمالقات کنم.  خودشون

 ....موتوره

 تلخ سرم رو تکون دادم. یلبخند با

تونست با من  یم یاشتباه بود. خلبان به سخت زیهمه چ_

 تماس

 یسیبتونه انگل نکهیبرقرار کنه چه برسه به ا یارتباط چشم و

راه رو اومده بودم تا بفهمم.  نیکنه. اما من تمام ا صحبت

 291من
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 یافراد چ نیکه با ا دمیفهم یو م دمیرس یبه ته اون م دیبا

 داره

 گذرهیم

 چطور سقوط کرد؟ مایافتاد؟ هواپ یچه اتفاق_

چرت و  یکلمه ها یمشت هیو خلبان  میدیما به ارتفاع رس_

 پرت

 لب زمزمه کرد. اون دستم رو ریرو ز ییایتالیزبون ا یتو

 گذاشت و انگشت شستش رو مایکنترل و فرمون هواپ یرو

 نشون موافقت باال برد که انگار قرار بود یبرام برا یطور

 رو پرواز بدم یلعنت یمایاون هواپ من
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 االن گشاد شده بودن تیک ییچشمها

 ؟یکن یم یشوخ گهید یدار_

 292رو تکون دادم سرم

 که اون کتش رو دراورد و در نهیا دم،یکه فهم یمورد بعد_

 دستش داشت و یتو یرو باز کرد. چتر نجات مایهواپ

 قرار نبود بپره؟ یاز جا بپره. حدس بزن که چه کس خواستیم

 .من

 دست من رو رها کرد و هر دو دستش رو به سمت دهانش اون

 .برد

 گزارش نای … مایاون هواپ ؟یجون سالم به در برد یچطور_
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 به طور کامل منقرض شده و مایهواپ نیاز اون بود که ا یحاک

 سوختی ۔۔۔مایهواپ یرفته و تو تو نیب از

 پر یرو با چنان سوخت زیخاطر بود که اون چ نیبه ا نیا_

 هیکردن  دایپ یبرا یشانس چیبودن که بعد از اون ه کرده

 293جسد

 از یکی دونستنیم نکهیا ایدر اون وجود نداشته باشه و  انسان

 چون که من با ستیمهم ن نی. اشهیو ُگم م شهینم دایپ اونها

 نرفتم و سقوط نکردم. با اون خلبان با همون چتر نییپا مایهواپ

 که اون بدون من دادمیرفتم. من اجازه نم نیبه زم نییپا نجات

 گرفتمش. ما با نیرو ترک کنه، واسه هم یلعنت یمایهواپ اون
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 شروع به سقوط کردن کرد و مای. هواپمیتقال و نزاع کرد هم

 م،یخارج شده بود مایرو بفهمم، ما از هواپ نیمن ا نکهیاز ا قبل

 . خدا رو شکر که خلبانه چتر نجات رومیسقوط آزاد داشت و

 انجام بدم دیکه با یکار نیدونستم اول یچون که من نم دیکش

 هیچ

 294معجزه ست هی نیا ن،یشما زنده موند یپس هر دو_

 رو تکون دادم سرم

 یدگید بیساخته نشده ان که حداقل بدون آس یچترها طور_

 . ماارنیب نیراحت به زم الیدو مرد بزرگسال رو با خ ،یجد
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با هم تقال و  میشدیم دهیکش نییپا میراه رو که داشت تمام

 مبارزه

 بره. نییبه پا ییدادم که اون تنها یاما من اجازه نم م،یکرد

 یدادم و نوک دستهام رو رو رونیاز دهانم ب یمتزلزل نفس

خاطرات وحشتناک و  تونستمیانگار که م دم،یکش میشونیپ

 زنده

 ببرم. نیسرم اومده بود رو پاک کنم و از ب یکه تو یا

 وحشتناک بود نیا دمش،ییگا_

 پاهام یجازه دادم که امواج از روسمت لبه آب رفتم و ا به
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نرم فرو برن.  یشن و انگشت هام به درون ماسه ها یجار

 295من

 ینگفتم که اون روز چه اتفاق سیبه اوت یحت ،یبه کس هرگز

 افتاد

 دونست. به ذهنم خطور یداستان منو نم گهیروح زنده د کی

 یلیخ تیکه احتمال گفتن به ک لهیدل نیبه هم دیکه شا کرد

 واسم

 بوده . دشوار

 و یکرده بود، سم یمن زندگ یسال تو هی یزشت برا قتیحق

 نیگفتن به اون ا یعنیبـود.  یماریب هیمانند  یو عفون متعفن
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 کرد؟یگذشته وحشتناک رو نرم م داد؟یم نیرو تسک درد

 گونه شن،یاون دور کمرم حلقه م یکردم که بازوها احساس

 296اورد. یبر پشتم فشار م هاش

 وجودم با لمس اون آزاد شدن. یتو یاز تنش ها یبعض

 خودم پوشوندم. اون رو محکم به یرو با دست ها دستهاش

 چسبوندم. خودم

. میدرخت فرود اومد یمحوطه ب هی هیحاش یتو یبه سخت_

 دستم

 باهام مبارزه کردیم یکه داشت سع یشکوندم چون که وقت رو

 چتر نجات رد و رها کردم و یدستم رو از بند و تسمه ها کنه
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 من … میکه فرود اومد یشد دستم بشکنه. اما اونجور باعث

 اون افتاده بود.... یشکل رو نیاون بودم و وزنم به ا باالتر

 دیدرخشیذهنم م یکه هر وقت صورت خلبان تو یتهوع حالت

 297رونیاون ب یاز چشم ها یکه زندگ یقورت دادم. طور رو

 و دور شد. طرز برخورد بدنش که به طرز ناجور و نا رفت

 و کشته شد. دیچیچتر نجات پ یتو یندیخوشا

 گردنش شکسته بود. اون بالفاصله ُمرد._

 آغوشش نگه یمنو محکم تو تیک م،یساکت بود یادیز مدت

 که هر بار که به اون روز یدر حال دمیکشیمن نفس م داشت،

 .شدمیدچار اضطراب م کردمیم فکر
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 سیکرد که تو رو بکشه، پرا یاون سع_

 شدم. رهیهدف به افق خ یب

 . مهمگمیرو م نیهمه زمان ا یدونم. من به خودم تو یم_

 نیمکالمه رو با خودم دارم، با ا نیکه من چند بار ا ستین

 298حال،

 یهرگز در مورد اون چه که اتفاق افتاد، احساس بهتر من

 داشت. نخواهم

 یو دست هاش رو رو ستهیمن با تا در مقابل دیچرخ اون

 دهیکه قبال در چشم هاش د یگذاشت. همان شدت گونههام

 بودم
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 کرده بود. رییبود، اما مفهوم اون تغ اونجا

 رو نیظالمانه ست که ا نیا دی. و شایتو خودت رو نجات داد_

 رو به دست اورد که استحقاقش رو یزیاما اون مرد چ م،یبگ

 ،یبه خونه برگرد ،یکن یکه زندگ یبود نی. تو مستحق اداشت

باره  نیوقت در ا چی. هیخانواده داشته باش هیو  یزندگ هی

 شک

 299نکن

 حق یدونستم. اگه اون حت یدر مورد اون نم یزیمن چ_

 ؟ینداشته بود چ انتخاب

 گفت: ینرم به
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 حق انتخاب داره یهر کس_

انداز  نیطن نمونیدلم احساس شد و ب یتو یقیعم احساسات

 شد.

 ما رو از هم یکیاز انتخابها بود.  یگذشته مجموعها سال

 ما رو دوباره به هم اورده بود. هیکرده بود و بق جدا

از گفتن  شتریبه اون... البته ب قتیکه گفتن حق دوارمیام

 قتیحق

 300بوده. ی..... امشب حرف خوببهش

 که چرا یمتوجه ش یبتون دی. و حاال شایدونیم نویحاال تو ا_

 باعث ادیرفتن و مراجعه به مقامات... که به احتمال ز یجا به
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 و شمیشدن من خواهد شد... از نظرها محو و پنهان م کشته

تونستن  ی. به هر حال. اگه اونها مشمینم یآفتاب یکس یجلو

 به

 یلعنت یمایکنن که بتونه از هواپ رشیپول بپردازن و اج یمرد

 به سکیر نیبپره و جون خودش رو با ا رونیشه و ب خارج

 تا من کشهیبده، چقدر طول م انیتا به کار من پا ندازهیب خطر

 تمومش یببرن؟ اصال ک نیاز ب شهیهم یبار برا کی رو

 301کنه؟یم

 گونههام بود گرفتم و یدست هاش که رو یرو رو دستهام

 کیخودمون رو نگه داشتم و اون رو به خودم نزد نیب فاصله
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 . دمیکش تر

 به تو ت،یو خانواده ام فکر کردم. ک شلیبعد من به تو و م_

 تو رو در امان نگه دارم. عشق من، خواستمیمن فقط م قسم،

 ترسناکتر از سقوط از آسمون در اون یزیوقت چ چیه من

 تجربه نکرده بودم، اما اگه تو رو در خطر قرار داده باشم روز

 یبا خودم زندگ تونمینم گهیرو به خطر بندازم، د تیزندگ و

 .کنم

 302که اون حرف زد: یوقت دیلرز شینییپا لب

 که من رو در امان یخواست یو م یبهم گفت نکهیممنونم از ا_

 یدار نگه
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 اشک هاش که از یکه دستم رو دراز کردم تا جلو یحال در

 اون رو گهیبار د کیو  رمیرو بگ ومدیم نییهاش پا گونه

 زمزمه و پچ پچ کردم: ببوسم

 زمیعز_

 برخورد کنن و لمس گهیما به همد یلب ها نکهیقبل از ا اما

 شد. دهیشن الیبلند و فرا بنفش از سمت و غیج یصدا هی بشن،

 زن بود هی غیج یصدا

 303فصل هشتم انیپا

 نهم فصل

 تیک
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 متزلزل و شکسته شده بود و سیقبال به خاطر داستان پرا قلبم

 اومد باعث شد که قلبم رونیبه ب الیکه از داخل و یادیفر االن

 الیداخل و شلیام بتپه. م نهیس یبا شتاب و چهار نعل تو کامال

 .بود

 ! شلیم_

 304.دیو به سمت خونه دو دیچرخ سیپرا

 کردم،یروان عبور م یشنها یکه به سرعت از رو همچنان

 داشت. انیوجودم جر یتو ترس

 که ییزهایاون چ دنیبعد از شن تونستمیطور که من م همون
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 یترس رو احساس کنم. وقت نیا شهیبهم گفت هم سیپرا

 سیپرا

 رو باز کرد. الیدر و دیرس ییدر جلو به

 ؟ییتو کجا دمش،ییگا شل؟یم_

 به سمت آشپزخونه حرکت کرد منیبا سرعت از منطقه نش اون

 !شلی! مشلیم_

 چنگش گرفت. اعصابم از یدو مشت از موهاش رو تو اون

 305پوستم حرکت کرد. ریو استرس از ز دیپر جا

 براش افتاده باشه...در یدوستم بود..... اگه اتفاق نیبهتر شلیم

 باز شد الیو یپشت
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 ن؟یکش یم ادیفر نیشما دو تا دار یواسه چ_

 بود، ستادهیسارافون سبز روشن ا هیپا برهنه، در  شل،یم

 بلند باال برده بود. مرد یاش رو به صورت دم اسب رهیت یموها

 شکل یقهوه ا یچشم هاپوست برنزه و  اه،یس یبا موها یجوان

 آروم انوسیاق ی...که قطعاً چهره اش به مردهایبادوم بایتقر

 بود. ستادهیا شلی.... وارد شد و کنار مخوردیم یجنوب

 شرتیپر زرق و برق و ت یشورتک تابلو نارنج هی اون

 بود دهیپوش اهیس یعضالن

 306گفت: سیپرا

 ؟یکنیم کاریچ نجایا س،یاوت_
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 گفت: مرد

 که خواهرت رو چک کنم. یگفتتو بهم _

 .دیکش ینیو سنگ قیآه عم سیپرا

 ایکار رو کردم، خدا نیپس منم هم_

 موهاش فرو برد انیانگشت هاش رو م اون

 نیمن رو خراب کرد یاز زندگ گهیسال د هیشما دو تا فقط _

 دیرو مال شیشونیپ اون

 307. متاسفم.یزد یچه حرف احمقانها ،یگوه توش، لعنت_

 گرفتم در مورد فقدان تفکر میبه جلو برداشتم و تصم یقدم

 به روش خودش عذر سیندم. به هر حال، پرا ینظر سیپرا

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 کرد. یخواه

 ... میکردی... و فکر ممیدیشن غیج یصدا هیما _

 دیخند شلیم

 جلوم. منم نجایاوه. من بودم فقط. دوستت صاف اومد ا_

 هیراحت یصندل نیا یگوشهام بودن و داشتم رو یرو هدفونهام

 و پاهام رو کامال از هم باز کرده کردمیواسه بودا م نیتمر

 نیا کهویکه  کردمیم یو داشتم حرکات مخصوص ورزش بودم

 مثل جن جلوم ظاهر شد مرد

 308اشاره کرد ریاتاق آفتابگ یتو یچرم یراحت یبه صندل اون

 چشم هام رو باز کردم، یمن چشم هام رو بسته بودم اما وقت_
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 ستادهیسر من ا یباال بهیمرد غر هی مدید

 صدا کرده بود گفت: سیاون رو اوت سیکه پرا یمرد

 جواب نداد. من فکر یاما کس خورم،یمن در زدم، قسم م_

 گهیکه اوضاع رو کنترل کنم. پس د یکه تو از من بخوا کردم

 ؟یبهم داد دیدسته کل هی چرا

 گفت: سیپرا

 بابت متاسفم نیاز ا_

 من به شوهرم سقلمه زدم بعد

 309ه؟یک اروی نیا_

 رهیجز یاز دوستان من تو یکی سه،یاوت نیاوه. متاسفم. ا_
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 همسرمه شونیا س،ی. اوتست

 میدست داد گهیبه طور مختصر به همد ما

 :گفتم

 از مالقاتت خوشبختم_

 یکه تو خواهر من رو هم مالقات کرد زنمیو حدس م_

 گفت: شلیم

 اون منو تا حد زهله ترک شدن و مرگ نکهیآره، بعد از ا_

 310ترسوند

 و دیکوبیو قال م لیو ق اهویهنوز از اون سر و صدا و ه قلبم

 حالش شلی. من تا ابد سپاسگزار بودم که مدادیتاپ صدا م تاپ
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 نیو طن کردیسرم صدا م یهنوز تو سی. اما داستان پراخوبه

 .نداختیم

 یکه تو یزیچ نیداشتم، اول ییانتها یب یسوال ها یلیخ من

 و من رو به اسممون شلیم سیبود که چرا پرا نیاومد ا سرم

 نکرده بود؟ یمعرف

 گفت: سیاوت

 ندارم و یدیدادم که تهد نانیبه خواهرت اطم نکهیبعد از ا_

 هیمن  یهل داد و برا رونیاون منو از در ب ست،ین یخطر

 311کرد یا رانهیو سختگ یجد یسخنران

 زد یلبخند اون
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 نبود.. اون شلیمثل مدل م نیا رانه؟یو سختگ یجد یسخنران

 یجلو تونستمیمرد رو نفله و جرواجر کرده بود. نم نیا حتما

 رمیخودم رو بگ فیظر پوزخند

 گفت: شلیم

 ستین یالیقاتل سر هیاون منو متقاعد کرد که  نکهیبعد از ا_

 ما

 شما هم نییخوایم م،یخورده شراب بنوش هیکه  میگرفت میتصم

 ن؟یما ملحق ش به

داستانش رو بهم گفته بود مطمئن نبودم  سیپرا نکهیاز ا بعد

 که
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 رونیبده و اون فکرها رو از سرم ب امیرو الت نیبتونه ا شراب

 312کنه

 چطوره؟ الیچند تا شات تک_

 یرو میخط مستق هیبهم نگاه کرد. لبهاش به صورت  سیپرا

 قرار گرفته بودن هم

 ؟یخوریسخت رو م یزایچ نیتا حاال ا یاز ک_

 چند هفته بعد از شلیاگرچه من و م کردم،یکار رو نم نیا من

 .میچند تا شات به اشتراک گذاشته بود س،یپرا ”یمرگ فرض “

 الی. البته تکمیکرد یم یو بهتر یاحساس راحت یدو کم هر

 قیرو به تعو ریاجتناب ناپذ زیچ هینکرده بود. فقط  کمک
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 بود . انداخته

 313گفت: شلیم

 چطوره که واسه رسه،یبه نظر م یواقعا عال شنهادیپ نیا_

 آماده کنم؟2۰ تایمارگار خومون

 :دمیپرس

 م؟یدار الیما تک_

 شن رهیذخ یانبار یقرار بوده مشروب ها تو_

 اون طرف آشپزخونه منیمحوطه نش یبه سمت بار تو شلیم

 برگشت.21پارتون آنجئو  یبطر هیو با  رفت

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

(  کوریبا ل ختهیآم یالیاست که با تک ییالیکوکتل تک ینوع نام

(Margari ta2۰ تایمارگار 

را  تای. مارگارشودیم هیته مویآبل ای موترشیسک و ل پلیتر

 لبشور یوانهایاغلب با ل

 کنندی.سرو م

21 PATRÓN AÑEJO 

ها در  الیاست. تمام تک یمیقد یالهایاز تک فیظر یبیترک

Patrón Añej یبشکه ها o 

شوند.  یماه کهنه م12به مدت حداقل   دیبلوط سف کوچک

 یاز شراب ها یاریهمانند بس
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 یمیاز محصوالت قد کیهر  یبرا دیبرتر ، مخلوطها با قرمز

 314شن میتنظ

 22!ناهاشیا_

 از ترس زهله ترک شده بود و نکهیحالش خوب بود با ا شلیم

 بود. شلیبود. اما اون باز هم م دهیکرخ شده و ترس پوستش

 .کردینم تیاون رو ناراحت و اذ زیچ چیه یمدت طوالن یبرا

 رو سینبود. اون هنوز داستان پرا یکه جد یزیهر حال چ به

 شلیبه م سیداشتم که پرا یبود؟ شب گذشته احساس دهینشن

 نداد. یشتریب حیتوض شلیگفته، اما م یزیچ

 کرد مویاز درخت ل کیترش کوچ مویل دنیشروع به بر شلیم
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 روند. رونیما رو از خونه ب و

22 voi l à 

 315هم، بفرما نی]در حال اشاره[ اوناهاش، ا ناهاشیا

 یها یدنینوش گهید قهیبرو، من در عرض چند دق وانیبه ا_

 ارمیم وانیو به ا کنمیرو آماده م تایمارگار

 یم دانهیو ناام دایبدنم نفوذ کرده بود. من شد یتو یحس یب

 صحبت کنم، تا از اون در مورد اون سیکه فقط با پرا خواستم

 بپرسم. شتریرو ازم ربوده بود ب سیسرنوشت ساز که پرا روز

 رو بهم نگفته بود زیهمه چ اون

 رو بهم نگفته. زهایچ یسر هیرو بگم که اون هنوز  نیا تونمیم
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 اجازه بده که اون رو بشناسه، یبه کس تونستیاون نم اگه

 نییبا چتر نجات پا مایاپاون روز از هو یکه تو یزمان چطور

 بوده و مجبور شده دست خودش رو بشکونه از دست اومده

 316در نجا،یشده اش مراقبت کرده؟ چطور تونسته ا شکسته

 کاریپول چ یبرسه؟ برا رهیجز نیبه ا ن،یکره زم سرتاسر

 کرده؟

 از حساب کی چیخودش به ه“  یمرگ جعل“از زمان  اون

 اون در مورد جسد مرد یعنینکرده.  دایپ یما دسترس یها

 نهایکه پشت همه ا یگفته ؟ در مورد اون شرکت یبه کس خلبان

 چطور؟ بود،
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بهم گفته بود که اگه اون  نجایا یشب اول تو سیپرا چرا

 مایهواپ

 یو همه م شل،ینکرده بود، من و پدر و مادرش، م سقوط

 یبود و اون چقدر م یچه کس قاً یدق سیاوت نیو ا م؟یمرد

 317دونست؟

 یرفتم و رو وانیبه ا سیو اوت سیکورکورانه به دنبال پرا من

 از سیکنار شوهرم نشستم. اوت2۳دو نفره  یراحت یصندل کی

 ما نشست. اون جوان بود و حداکثر یفاصله گرفت و روبرو ما

 خونه یتو ییجا هیحاال  دیبود. اون با ستیدهه ب لیاوا سنش

 یکردن تو یمشغول چشم چرون ایو  کردیم یزندگ یمجرد
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 انجمن یبه دخترها دنیچسب ایو پورن و  یسکس یها مجله

 . بودیکلوپ ها م یتو

 بود؟ زونیو آو دیپلکیچرا دور و بر شوهر من م پس

 حرف زد. سیرو باز کردم تا بپرسم، اما پرا دهانم

2۳l oveseat 

 318یدسته دار دو نفر مکتیبا ن یصندل

 گفت: سیبه اوت اون

 یبر دیبا گهیکه تو د کنمیم فکر_

 اش رو باال برد. رهیت یابروها سیاوت

 کوکتل( رو از دست بدم؟ به عالوه، یها )نوع تایو مارگار_
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 سونیو هاتت، برا یسکس خواهر

 کنار سیکه پرا ی؟! دهانم رو بسته نگه داشتم در حال سونیبرا

 شده بود. یسفت و سخت و عصبان من

 319رهیپ یلیتو خ یخواهرم برا_

پسر عالقه مند  نیاون دوست داشته باشه که با ا دیشا ،یه_

 به

 یزن دلربا که با پسرها هیبزرگترش به عنوان  یها زن

 2۴عمل کنه شهیوارد رابطه م کترشیکوچ

 و من دست اون رو چنگ زدم ستادیا یبا حالت عصبان سیپرا

 با چشمام بهش گفتم که آروم باشه. یحرف چیبدون ه و
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 کار رو کرد. دوباره کنارم نشست و دست نیاون ا خوشبختانه،

 کرد. یهنوز هم رو لمس م هامون

 صحبت نکن یطور نیهرگز در مورد خواهرم ا گهید_

2۴ cub 

هم به پسره  شهیم قیسن باال رف یبا زن ها رهیکه م یپسر

 گنیهم به اون زنه م گنیم

cougar 

 کنهیکه رابطه برقرار م ییکه سنش باالتره از مردها یخانم

 (یچه عاطف یباهاشون)چه جنس
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فاحشه  دیجوانه.لزوما هم نبا یرابطه با مردها یعاشق برقرار و

 باشن.فقط یبد یآدم ها ای

 320هیجنس لیتما کی

 دستهاش رو باال برد سیاوت

 نیا گهیکه د دمیدستت رو بکش کنار، قول م ق،یمتأسفم، رف_

 صحبت نکنم یطور

 با خواهر و همسرم دیمن با ،یبر نجایاالن از ا نیهم دیبا_

 کنم صحبت

 ادته؟یشراب دعوت کرد،  هیاون منو به  ؟یدنیبعد از نوش_

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

که اون  دمینم یتیبه اندازه ُچس مثقالم اهم یذره حت هیمن _

 تو

 رو نجایاالن ا نیهم دیدعوت کرده، با ذیلذ افتیض هیبه  رو

 یکن ترک

 و شلوارک ستادیا گهیشدت گرفت. مرد د سیدست پرا فشار

 321یجور به نظر م هیرنگش رو با دستش پاک کرد.  ینارنج

و  گذرهیاون ها م انیکه فهم و ادراک و تفاهم از م دیرس

 نشونیب

 ذهنم در مورد یتو گهیسوال د هیخودش  نیداره که ا وجود

 . ارهیبه وجود م شوهرم
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 گفت: سیاوت

 م؟یزنی. فردا حرف مدمیفهم_

 به ورتمهیبا  سیتکون داد و اوت دییسرش رو واسه تا سیپرا

 پر از صخره پارک یجاده سنگالخ یکیکه در نزد یپیج سمت

 رفت. لبم رو گاز گرفتم . ورتمهیبود،  شده

 یلیکه بود، خ یهر کس س،یواضح و روشن بود. اوت زیچ هی

از اون چه که من از شوهرم  یو جهنم یکوفت شتریب

 322اطالعات

خودم  یعنیبود.  رییشرف تغ نی.که ادونستیخواستم م یم

 دیبا
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 بدم. رشییتغ

 کردم: شروع

 وجود داره که... زهایچ یلیخ س،یپرا_

 ها ! تایمارگار نمیا_

 پارچ سبز روشن که هیبا باسنش در رو باز کرد و با  شلیم

 که در کنار ینیمارت السیو چهار تا گ دیدرخشینور م یتو

 اومد. رونینمک هم بود، ب اونها

 یوانهایبود، من ل نهایکنم ا دایتونستم پ یکه م یزیتنها چ_

 323نکردم دایرو پ تایمارگار مخصوص

 ها رو ازش گرفتم وانیو ل ستادمیا
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 میفقط ما سه نفر_

 به اطراف انداخت ینگاه شلیم

 افتاده؟ سیواسه اوت یچه اتفاق_

 گفت: سیپرا

 باشه دیرفت که با ییاون جا_

 ناز و با یاوه، گندش بزنن! چه ضد حال شد، اون به نوع_

 بود مزه

 شلیم ح،یمس یمحض رضا_

 324سرش رو تکون داد سیپرا

 اون بچه بود_
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 داشته باشم و خوش یسرگرم یکم هی تونمیمن نم ؟یچ_

 مثل نیتمام رو شما دو تا دار یسه هفته  یوقت بگذرونم؟

 من قراره که تنها بگذرونم؟ نیکنیهول همو م یها خرگوش

 ختیر وانیل یما رو تو یها یدنینوش اون

 .ستیهم ن ینوع سرگرم هی نینه با اون، به هر حال، ا_

 چشم هاش رو چرخوند شلیم

 جوون بود، یلیکردم. موافقم. اون خ یباشه، به هر حال شوخ_

 325خوشگل بود یلیکه واسه نگاه کردن بهش خ هرچند

 که یبا مرد سهیدر مقا زیچ چهی اما …بود  افهیخوش ق سیاوت

 عالمه جواب هینبود که هنوزم بهم  سهیبود قابل مقا کنارم
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 بود بدهکار

 اون رو فشار دادم یبازو

 دونه؟یچقدر م شلیم س،یپرا_

 یدونیکه تو االن م یهمون قدر باً یتقر_

 گفت: شلیم

 خواستمیم ت،یکه بهت بگم، ک تونستمیآره و متأسفم، من نم_

 نکاریمن رو وادار کرد که قسم بخورم که ا سیبگم اما پرا بهت

 نیبرادرت و بهتر نیبود که ب یسخت یلیکار خ نینکنم، ا رو

 326یانتخاب کن دوستت

 چشم دوخت سیبه پرا اون
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 کار رو بکنم نیدوباره وادارم نکن که ا گهیوقت د چیه_

 شما دو تا قرار دادم یمن همه اونچه رو که برا ن،یباور کن_

 رو نیریقرار بگ تیوضع نیا یباعث شدم که شما دو تا تو و

 یلیخ“ متاسفم “ساده  یکلمه  هیکه  دونمیکنم و م یم درک

 …. و االنستین یکاف

 یا شهینگاهش رو به فاصله دور انداخت، چشمهاش ش اون

 دستش رو نوازش کردم. یباال بودن،

 ؟یو االن چ_

 327دیکش یآه

 یچیه_
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 :گفتم

 بهمون دروغ نگو س،یپرا_

 رو الیبوده. اون و نجایامشب ا سیوجود داره که اوت یلیدل_

 خواستمینظر گرفته بوده. م ریو ز کردیتماشا م یمدت هی یبرا

 نیدر امان خواه نجایشما دو تا ا یبشم که به اندازه کاف مطمئن

 .... اما...بود

 گفتم: دوباره

 328؟یاما چ_

 که قبال دهیرو د یرنگ یها شهیبا ش اهیس لیاتومب هی سیاوت_

 متوجه یزیتو امروز چ شل،یپارک شده بوده. م یکینزد نیا در
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 ؟یشد

 گفت: شلیم

 نبودم. یزینه، اما من هم به دنبال چ_

 ؟یکرد کارهایامروز چ_

 آفتاب یکردم، تو یرو ادهیساحل راه رفتم و پ یتو یمدت_

مطالعه کردم. من  یو حموم آفتاب گرفتم و کم دمیکش دراز

 تازه

 مخصوص یها نیتمر خواستمیرو تموم کرده بودم و م شام

 329شد. الیوارد و سیکه اوت یکنم زمان بودا

 دیکش ینفس راحت سیپرا
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 نبوده یخاص زیچ دیخدا رو شکر، شا_

داشتم.  یکرده بود. من احساس ریگ میگلو یقلب من تو اما

 زیچ

 درست نبود یخاص

**************************************

* 

به لباس  ینگاه کیشدم.  رهیحموم خ نهیآ یخودم تو به

 خواب

 کرده داشیپ سیکمد پرا یانداختم که تو یکم رنگ یآب یتور

 شات هیتخت بود و منتظر من بود. من فقط  یتو سی. پرابودم
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به ذهنم هجوم  یشتریخورده بودم، و سواالت ب تایمارگار

 آورده

 .بود

 330ارنیذهنم هجوم م یتو سیپرا یها حرف

 نظر گرفته بوده، ریکرده و ز یرو تماشا م الیو یمدت اون“

مطمئن بشم که شما دو تا به اندازه  یبه اندازه کاف خواستمیم

 ی

 “بود نیدر امان خواه نجایو ا نیدور باش نجایاز ا یکاف

 حرف نیمنظورش از ا قایدق م؟یدور باش نجایاز ا یاندازه کاف به
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نبود؟  دمیشا ایکرده بود؟  یخودش مخف سیبود؟ پرا یچ

 یکس

 خبر داشت که اون زنده است؟ و چه شلیاز من و م ریغ به

 کرد؟یم یرو از من مخف یزیچ

 به زور خودش وارد رگهام شد و من دستهام رو واسه خی

 .دمیشدن به هم مال گرم

 اتاق خواب صدام زد: یاز تو سیپرا

 331زم؟یعز_

 که ی. مردسیشوهرم بود. پرا نیمنو آروم کرد. ا صداش

 داد یاجازه نم یرسوند و هرگز به کس ینم بیبه من آس هرگز
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 بهم گفته بود. نویبرسونه. اون خودش هم یبهم صدمه ا که

 تورو در امان نگه خواستمیبه خودت قسم، من فقط م تیک“

 از آسمون مایترسناک تر از سقوط هواپ یزیمن هرگز چ دارم،

 اگه نداختم،یبودم، اما اگه تو رو به خطر م دهیاون روز ند یتو

با خودم  تونستمینم گهید نداختم،یرو به خطر م تیزندگ

 یزندگ

 “کنم

 منو دوست داشت، همون زیاز هر چ شتریبود که ب یمرد نیا

 .داشتمیدوست م یزیاز هر چ شتریکه من اونو ب طور

 332دمیکش یقیعم نفس
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 امیدارم م_

 راه افتادم. سیرو ترک کردم و به طرف پرا حموم

 یوا_

 هاش خسته و خواب آلود بودن چشم

 رنگ مناسب توئه و فقط واسه نیا ،یرسیخوشگل به نظر م_

 ساخته شده تو

 من یلباس رو برا نیکه ا یباش یکس دیتو با ،یبدون دیتو با_

 کمد گذاشته و انبار کرده یکرده و اون رو تو انتخاب

 و قلبم دنیدرخش یزد، چشم هاش از عشق م یلبخند اون

 333مرد سوال نیاز ا تونمیبود ذوب و آب شه. چطور م کینزد
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 مرد که منو نیا شناخت؟یخوب م یلیمرد که منو خ نیا کنم؟

 دوست داشت؟ یا گهید چکسیه مثل

 رو زیبود و همه چ دهیکردن رو به جون خر سکیکه ر یکس

 خطر انداخته بود تا به من برگرده. به

 و خواستار دنیکوبیحال سوال ها به در ذهن من م نیا با

 .... و پاسخ بودن. اما امشب نه.ورود

 امروز یتو نی. اون قبل از اکنمیاون در رو باز نم امشب

 بعد از یرو باهام به اشتراک گذاشته بود حت زهایاز چ یلیخ

 خودمون درست یروز رو فقط براقول داده بودم که  نکهیا

 هیو به اون تک دمی. به رختخواب خزیسوال چیبدون ه کنم،
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 334.دادم

 منو یلب هاش رو به طرف لبهام اورد و آهسته و احساس اون

 م،یو تاب بخور چیبه هم پ ازیهر دومون از ن نکهیتا ا د،یبوس

 تر شد. یبوسه مون خواستارتر و وحش بعدش

 همانطور که اون از دیدزد یاون نفس رو ازم م یو لبها زبون

 سر اون یاگه فقط تو یگرفت، و دوباره..... حت یم من

 منو با م،یرابطه داشت قیقا یکه قبال تو ی.... همون جورباشه

 هر دومون نفس کم یکرد. وقت یو لبهاش عالمت گذار زبون

 اون بوسه رو شکست و من میداشت ازیو نفس الزم رو ن میاورد

 .دمینفس کش یتند به
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 یچیو سرپ ینافرمان یبرا ییجا گهیکه صداش د یدر حال اون

 335گفت: ذاشتینم یباق

 اریرو در ب تیلباس خواب عروسک_

 سوختن یکه چشم هاش م یخوردم و نگاهش رو در حال کهی

 . به طور معمول اون دوست داشت لباسم رو از تنم دردمید

 هیهد هی نکهیمثل ا ،یبه آروم ایرو کند کند،  هیو هر ال ارهیب

 باز کنه ست

 از اون سوال کنم، ساکت موندم و خواستمیم نکهیوجود ا با

 مونده یروز باق نیرو که از ا یزیقول دادم چ گهید کباری

 به اون بدم بود
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 رو از بدنم جدا کردم، لباس فیظر یجا بلند شدم و پارچه  از

 که نیفشار و هل دادم، تا ا نییرو از کمرم و پاهام به پا یتور

 336تخت نبود. یرو یرنگ یلباس آب هیاز  شتریب یزیچ

 داد: دستور

 من دراز بکش، سبک قوس دار شکل قاشق یحاال جلو_

 یازم بخواد. من سبک عشقباز نویمجبور نبود که دوباره ا اون

 قوس دار و سبک قاشق رو دوست داشتم. در مقابل بدن مدل

 ش به پشتم برخورد کرد.قوز کردم، آلت گرمش

 اول آروم و بعد محکم تر، دندون د،یشونه هام رو بوس اون

 پشتم اضافه کرد و پشتم رو گاز یرو دنشیرو به بوس هاش
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 یکه سراسر بدنم رو فرا گرفته بود و تو ی.. من از لذتگرفت

 .دمیبه خودم لرز زدیبدنم موج م تمام

 برگشتمون به یرو برا زی. من همه چتیک ،یتو مال من_

 337به خطر انداختم. گهیهمد

 من شناور بودن یرو بستم، کلمات اون رو چشمهام

 یتو قول داد_

 گردنم رو گاز گرفت اون

 یکه بمون یتو قول داد_

 رو که یا گهید زیقول داده بودم. و در حال حاضر، هر چ من

 و یکه اون از نظر جسم ی. احساساتدمیبه اون قول م بخواد
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 کرد، چنان قانع کننده بودن که در یم جادیدر من ا یعاطف

 اونها قدرت و مقاومت نداشتم برابر

 338دمیآره، من قول دادم، قول م_

 که تو رو مال خوامیم ت،یک اد،یکه باعث شم که آبت ب خوامیم_

 بکنم خودم

 یانگشت هاش رو از رو یاز قبل هم مال اون بودم. وقت من

 شکاف و چاک باسنم و قیاز طر د،یبه سمت باسنم کش بازوم

 باهام کرد، و بعد انگشت یجا تا چاک آلتم شروع به باز اون

 سفت و منقبض یکرد و من کم یسوراخ مقعدم باز یرو هاش

 شدم
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و هر دو از  می( داشتیقبال با هم سکس آنال )سکس مقعد ما

 نیا

 نی. مطمئن نبودم که امشب آماده هستم که امیلذت برد کار

 یسواالت ب نیکه ا یبره، نه وقت شیامشب به اونجا پ رابطه

 339.دیچرخیمونده بود و سواالت مدام دور سرم م جواب

 ازیو ارزش و اعتماد ن یبزرگ زانیم نیبه باالتر یمقعد سکس

 اعتماد داشتم اما...... سی. من به پراداشت

 بذار که انگشتم داخل سوراخت بره زم،یعز نه،یدرست هم_

 یکردم آروم باشم. سع یسوراخ مقعدم رو ماساژ داد. سع اون

 بک بار به اون اعتماد کرده یکه چطور ارمیب ادیبه  کردم
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 ه،ی. که چقدر هنوز به اون اعتماد داشتم. در عرض چند ثانبودم

 و شکاف سوراخ مقعد تنگم رخنه کرد یورود یتو انگشتش

 تو، همه ی مال منه، همه نیآروم باش، ا نم،یریآروم باش، ش_

 یتو مال منه، تو مال من ی

 کردم: تکرار

 340مال تو ام_

 سوراخ مقعدم به یانگشت خودش رو از تو یبه آروم اون

 نکهیاون ُسر داد و لغزوند و آلتم پاسخ داد، از ا رونیو ب داخل

 .دیکشیآلت اون پر شه درد م با

 یاالن داخلم باش نیهم دیدارم، با ازیمن بهت االن ن س،یپرا_
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 زمیمن االن داخل توام، عز_

 گرفت شگونیدندون هاش شونه ام رو گاز و ن با

 هیکه منظورم چ یدونیتو م_

 به عقب حرکت کرد و دو انگشت خودش رو به داخل یکم اون

 من فرو کرد و ُسر داد و لغزوند و اون انگشت هاش رو آلت

 سوراخ باسنم یاش تو گهید یخالف جهت حرکت انگشتها در

 341دمیکش یداد. آه حرکت

 ام که یمنم.. من کس نی. اتیک کنم،یمن دارم تو رو پر م_

 داره؟ یاحساس خوب نیا کنه،یپرت م داره

 کردم: زمزمه
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 آره ا،یخدا_

 االن نیواسه من ارضا شو، هم زم،یعز اد،یکه آبت ب خوامیم_

 من به دستور و تم،یکل تیوضع یتو کیعدم تحر رغمیعل

 اون اوج و اوج گرفتم، باسنم متالطم و موج دار شد، به فرمان

 کرد هر دو روزنه و شکاف هم یم یسع اورد،یفشار م عقب

 شتر،یباسنم و هم سوراخ واژنم رو پر کنه اما هنوز به ب سوراخ

 دارم. اجی.....احتشتریب و

 342دمیکش غیکه آلتش واژنم رو پر کرد ج یوقت

 کرد . یناله و خر خر اون

 منتظر بمونم ..... تونستمیاما نم خواستم،یباسنت رو م ا،یخدا_
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 واژنم فرو کرد و فشار داد و داخلم یسخت آلتش رو تو اون

 بودم.. اون دواریبود که ام یزیچ نیضربه زد. کمال. ا سخت

 رو برام درست کرد و همه بدنم زیمنو پر کرد، همه چ واژن

 به دور آلت یمال خودش کرد و تمامم رو کامل کرد و وقت رو

واژنم منقبض گره خورده شد بهش چنگ زدم، نوک  اون

 پستون

 فرو بردم . شتریشل شدن و اون رو به درون بدنم ب هام

 گره خورد و ارضا شدم. همون طور شتریدور آلتش ب واژنم

 یتو شدمیارگاسمم دوباره ساخته شد و داشتم ارضا م که

 بالشت
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 343کردم. ناله

 واژنم تلمبه یداشت تو یتر از هر موقع قیداشت عم یوقت

 گفت: یگرفته و خشن یبا صدا شدیو التش غوطه ور م زدیم

 تیدارم، ک ازیدارم، بهت ن ازیبهت ن_

 واژنم آلتش رو فرو برد و بهم فشار اورد یتو قایاون عم بعد

 پر کرد و من باز هم به اطرافش آبم اومد شیمن رو با آب من و

 پر از تشنج واژنم بغل کردم و در یرهاوایآلت اون رو با د و

 گرفتم آغوش

 یمال من ،یمال من ،یمال من ،یمال من_

 سرود بود: نیهمچنان مشغول خوندن ا اون

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 344یمال من_

**************************************

* 

 خوردم یو تکون ناگهان دمیجا پر از

 بود. دهیهنوز بهم گره خورده بود و بدنش به بدنم چسب سیپرا

 کرده داریمنو از ب یزی. چمیاز اون همه اوج خواب بود بعد

 . هنوز شبدیتابینور مهتاب از پنجره به داخل م ؟یاما چ بود،

 ضربه هی. نمیساعت رو بب تونستمیکه بودم نم یی. از جابود

 داریبود که منو از خواب ب یزیچ نیبه در خورده شد. ا یا

 بود. کرده
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 مگه شهیمزاحم ما نم چوقتی. اون هدمیبود.. لرز شلیم حتما

 سارافون رو دور هیمهم باشه. تخت رو ترک کردم،  زیچ نکهیا

 345به سمت در رفتم و در رو باز کردم. دم،یچیبرهنه ام پ بدن

دم در  سیدر واقع دم در نبود. اوت شلینفس زدم. م نفس

 ستادهیا

 راهنیو اون شلوارک تابلو و پر زر و برق خودش و پ بود

 که نقش و یشرت رنگ رنگ یت هیرو با  شیعضالن اهیس

 نیشلوار ج هیشده بود و  میاون ترس یمختلف رو ینگارها

 کرده بود عوض

 خواستار شدم: ازش
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 ؟یاومد نجایبه ا یچه جور_

 رو باال گرفت دیکارت کل هی اون

 ادتهیدارم،  دیمن کل_

 یتونستیکه م م،یکه ما تلفن هم داشت یفکر کنم که تو بدون_

 346یبزن زنگ

 مهمه نیصحبت کنم، ا سونیبا برا دیمن با_

 گهیسوال د هی. درسته. سونیبرا

 دهیاون خواب_

 از کنار من داخل اتاق شد سیاوت

 یمدت طوالن ینه برا_
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 بود، نفس هاش کوتاه و کم عمق شده بود و دهیدراز کش سیپرا

 دهیچیبه صورت شل پ نییدور کمرش به پا دیملحفه سف یحت

 بود. خدا رو شکر. شده

 :گفتم

 347.ستین یو درست و مناسب ستهیرفتار شا قایدق نیا_

 سقلمه سیشونه پرا یرو متیمنصرف نشد. اول با مال سیاوت

 بهش ضربه زد شتریبود،بعد با خشونت ب میاولش مال زد،

 .میحرف بزن دیشو. ما با داریب ،یتو بابد پا ش ق،یرف سون،یبرا_

 االن نیهم

 348فصل نهم انیپا
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 دهم فصل

 سیپرا

 ه؟یچه کوفت گهید نیا_

 پشت سرمون رو ُسر دادم و وانیا ییکه در جلو یدر حال من

 آسمون یبودم. ماه هنوز تو سیمنتظر اوت دوارانهیام لغزوندم،

 و کامل صبح نشده بود. بود

 به هر حال ساعت چنده؟_

 شب گذشته مهیبعد از ن کیدرست از ساعت _

شده  نیسنگ یبدنم هنوز از خستگ یها چهیماه دم،یکش آه

 349بودن
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 الیو یتو یاومد نجوریموضوع بهتره که مهم باشه که ا نیا_

 میداشت یمالقات هیما _

 و رهیچهره جوانش رو ت یو عبوس یاخم کرد، چهره جد اون

 به اطراف انداختم، ضربان قلبم همچنان که یکرد. نگاه تار

 نیگذشت به باالتر یها م هیبا خطر بود و ثان ییارویرو آماده

 بود. دهیخودش رس ی درجه

 .رونی. اون بسونیبرا نجا،ینه ا_

 اشاره کرد که طرف سمت راست اون االن یقیبه سمت قا اون

 350به ما بود رو

 بود. من داشتم از کیتار قیواقعا بخوابم، اما قا تونستمینم_
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 هی یکه صدا یوقت زدمیو جلق م یتلفنم سکس تلفن قیطر

 قیقا

 مییخود ارضا یهول و وال یبود تو کیکه نزد دمیرو شن گهید

 و چه هیچ هیقض نمیرو هم به گا بدم، از جا بلند شدم تا بب آلتم

 دهی( کشسیپرا قی)اسم قا نیکنار کاتر یطور سیو پل خبره،

 بشن و قیو اومده بود که انگار اونها آماده بودن سوار قا شده

 نگاه کنن. چراغ ها رو به هیاون باال بپرن تا به اطراف  یتو

 دنیها از د سیروشن کردم و صادقانه بگم، پل یناگهان طور

 دنیرسیمتعجب و شگفت زده به نظر م من

 351گفتن؟ یاون ها چ_
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 اونها گفتن که خوان،یم یچ نجایکه ا دمیاز اونها پرس یوقت_

 اون خواستنیمشکوک داشتن و فقط م یها تیاز فعال یگزارش

 کنن یبررس رو

 لوآیممکن رو از سرم عبور دادم. ل یویکردم و هر سنار اخم

 تونستیبلد بود م یکوچک و ساکت بود و اگه کس یا رهیجز

 نشه که من یآفتاب ییاز نظرها محو و پنهان بشه و جا نجایا

 کار رو کرده بودم نیا

 .شهیشده م جادیباعث سو ظن ا یزیچه چ دونمیمن اصال نم_

 .دمییگا قیقا یرهایبادبان گ یشب گذشته همسرم رو جلو من

 فاصله نتمونیبتونه بب یکه کس یبا مکان لیما کیما حداقل  اما

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 352میداشت

 چند بار پلک زد، دهانش همچنان بهت زده باز مونده سیاوت

 .بود

 اما. مردٓ   ه،یچقدر هات و سکس نی! اوه ار؟یبادبان گ یجلو_

 ها در موردش سیکه پل هیزیچ نیا کنمیمن احساس نم آره،

 شونیلعنت یکه اونها تفنگ ها نهی. منظورم اکردنیم صحبت

 و و یمخدر یپخش کننده دارو هیمن  نکهیاوردن مثل ا رونیب

 رو یاحساس نیباشم و اونها مطمئنم همچ یزیچ نیهمچ ای

 داشتن

 رو هم جستجو کردن؟ قیاون ها قا_
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 ییاز من کردن، درست مثل جا گهیاونها چند تا سوال دنه، _

که در اطراف  یو کار کنمیم کاریچ نجایمن بودم و ا که

 353رهیجز

 . منگذرونمیوقت م رهیو چرا اطراف جز دادمیانجام م داشتم

داستان  یبا کم قتیرو بهشون گفتم.حق یمعمول یزایچ فقط

 که

 ؟یدونیاضاف کردم، م بهش

 و بعد اون دندیرسیبه نظر م یکه اون ها راض زنمیم حدس

 !هیلعنت زیچ نیتر بیعج نیاز اونجا رفتن، که ا ها

 مینگران نکهیقدم زدم. ا وانیو دور ا دمیبه صورتم کش یدست
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 کیکه نزد یا یو بدگمان ایبه حساب همون پارانو میبذار رو

 نیا ییخدا یول ه،یعیو طب یگرفته بود منطق قمویسال  هی به

 درست نبود . یزیچ هی وسط

 یدل و روده هام حس کنم، و از وقت یاون رو تو تونستمیم

دل و روده هام  یکه تو یزیسقوط کرده بود چ مایهواپ که

 354حس

 بود از دردسر نجاتم داده بود. بعد از اون روز قسم خوردم کرده

 .رمیبگ دهیو ناد دهیرو نشن زمیوقت غرا چیه گهید که

 گفتم: باالخره

 اشتباهه یزیچ هی_
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 شدن کیبار سیاوت یها لب

 آره_

 زانوهام گذاشتم و به یافتادم، آرنج هام رو رو یصندل یرو

 فقط سه هفته وقت میتون یما نم دمش،یینگاه کردم. گا نیزم

 یتو گهیهفته؟ فقط چند روز د کی یحت ای...  میباش داشته

 355و صلح؟ آرامش

 خودمون رقم ندهیآ یبرا یکشه تا برنامه ا یطول م یمدت چه

 به یشتریپر جنب و جوش ب یبعد از ظهرها یحت دیشا م؟یبزن

 مکان نیاما نه. قرار بود ا م؟یبپرداز ریجزا یو گذار تو گشت

 گذشته ما باشه. یزود به
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 ختهیرگهام فرو ر یاز احساسات نگران کننده تو یمعجون هی

 یم یشد. چطور نیشکمم سنگ یتو ی. ترس و خستگشد

 انجام بدم؟ تیکار رو با ک نیا تونستم

 یزندگ یدونستم که آوردن اون تو یلحظه م نیواقعاً تا ا یعنی

 خواهد بود؟ پاشنه دست هام رو به یمن چطور شهیر یب

 احساسات رو در لیتونستم س یفشار دادم، انگار م چشمهام

 356مهار کنم. اونجا

 سونیبرا_

 لرزان گفتم: یتن با

 ستیاسم من ن نیا_
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 ساکت موند یلحظه ا اون

 هست که تو به من زایچ یلیخ دونمیم ق،یرف دونم،می مرد،ٓ   _

 . فقط بهمیخودت رو دار لیتو دال کنمیاما من فکر م ،ینگفت

 ادیاز دستم برات برم یچه کمک بگو

 تکون یدست هام گرفته بودم به عالمت نف یرو که تو سرم

 .دادم

 357کردمیم ایقضا نیتو رو وارد همه ا دیمن نبا_

 من بودم که اول نیباشه ا ادتیاگه  س،ینداره، رئ یمشکل نیا_

 ییکم ماجراجو هیمن از  ،یشناسیسمتت اومدم و تو منو م به

 ادیخوشم م کوچولو
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 بود که خودش رو یهنوز جوون بود، هنوز در اون سن سیاوت

 ییماجراجو نیمتوجه بشه که ا دی. بادونستیم ریناپذ شکست

 تونه باعث کشته شدنش بشه. یم

 یو وفادار سیاز اوت یناگهان یقدردان کیرو بلند کردم،  سرم

 یبود و م یوقفه اش که بر من غلبه کرد. اون آدم خوب یب

وجه اون رو  چیداشته باشه. به ه یدرخشان ندهیآ تونست

 شتریب

 358اوردم . ینم یآشفتگ نیا به

 باشه. مجبور بودم که اون رو میکار سه نیدر ا ینبود کس الزم

 رو بفرستم خونه شلیم نکهیهفته، بعد از ا نیکنم. بعد از ا آزاد
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 .میاریب ریگ یامنتر یجا هیو من  تیک یکه چطور فهممیم

 بیقر رییتغ یاون کنار پاهاش، انگار که داشت برا یدست فیک

 پر شده بود شد،یآماده م یالوقوع

 رو یخال یاز اتاقها یکی. یبمون نجایامشب ا یتونیتو م_

 .دیفهم میخواه یبرنامه باز هیما فردا  بردار،

 سیممنونم، رئ ه،یعال_

 آستانه در یرو برداشت و در رو باز کرد، اما تو فشیک اون

 359کرد مکث

 داخل؟ یایتو نم_

 تکون دادم یرو به عالمت نف سرم

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 :گفت

 فردا چه میدونیما نم ،یو استراحت کن یبخواب یکم دیتو با_

 رو با خودش به همراه خواهد آورد. یزیچ

 خواهم شد، تو برو الیوارد و یمن به زود س،یممنونم، اوت_

 داخل

 وینداشتم. سنار دنیواسه خواب یبرنامه ا چیرفت، اما من ه اون

 عیوقفه و سر یو ب یتند و رگبار نیسالح اتش هیمثل  مختلف

 360خورده بود. چیمغزم ثبت شده و پ یتو

زن و  کیداشتم، حداقل  یاحتمال یبرنامه ها شهیهم من

 شوهر
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 تیموجود نیا تی. ماهکردنیهر زمان مشخص فرار م در

 بود . نیاز خودم هم دیجد

 کرده بودن منو بکشن، واقعا یکه سع یکسان نکهیاحتمال ا اما

 واسه فرار هام نیآدرنال نیکه من از کجا تا به حال ا دونستنیم

 به دست اورده بودم . رو

 همه ی. من براشدنیم داریو خواهرم ب تیک گه،یساعت د چند

 نقشه الزم رو دارم. هی مون

 مون یبعد یدر اون راه نشستم و در سکوت قدم ها ساعتها

 361کردم. یزیو برنامه ر ینقشه بردار رو

 یکوچک رو به جا ییپارو قیقا د،یاز طلوع خورش قبل
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و  لیوسا یلنج ها بردم و لنگر انداختم، مقدار یتو شیاصل

 ایاش

 گاوصندوق که در اتاق خواب کیو با ارزش رو از  یمتیق

 یرو بسته بند یکوچک فیپنهان شده بود برداشتم و ک یاصل

 به جز اون زیچ چیه گهیمن کم بودن. د یشخص لی. وساکردم

 یمن بود و زندگ یایتمام دن تینداشت. ک یاحساسات ارزش

 ما در شرف شروع بود. دیجد

 :گمیخودم م به

 رو برات پشت سر بذاره. اگه زیقصد داره که همه چ اون“

 دهیفا یهمه کار هم ب نیپس ا ،ینگه دار منیاون رو ا یتونینم
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 362”ست

 داد. یمنو عذاب م دهامیکردم، ترد یدر سکوت کار م یوقت

 بلند شده بود، هرچند که تیبرگشتم، ک الیکه من به و یزمان

 کینزد الیکه من از ساحل به و یبود. زمان کیهنوز تار آسمان

 بود، دست هاش رو حالت ستادهیا وانیا یشدم، اون رو یم

 صورتش یرو یو به هم گره زده بود و نگران دهیکش بیصل

 وحشت میداشت یم دیکه با یشده بود. من از مکالمه ا نوشته

 .داشتم

 :دیبهش ملحق شدم اون ازم پرس یوقت

 ؟یکجا بود_
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 و دمیچیپ میبازوها یجواب دادن بهش ، اون رو تو یجا به

اون خم  یلبها یو دهانم رو رو دمشیآغوشم کش یتو

 363کردم

 بود، نه مقاومت یاون عصب دمیلبهاش کش یلبهام رو رو و

 یشدنش به سادگ میبلکه از تسل کردیم ینه حرکت کرد،یم

 رفتار

 .کردیم یخوددار روزشید

 میدرز لب هاش تکون تکون دادم، اما اون تسل یرو رو زبونم

 .شدینم من

 لبهاش زمزمه و پچ پچ کردم: یجلو

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 عشقم ت،یمنو ببوس، ک_

 ام دور شد و رهیسرش رو برگروند، از لبهام و نگاه خ اون

 پوست دم،یکرد. در عوض، من گردن لختش رو بوس زیپره

 اون به نکهیگرفتم تا ا شگونیزدم و گاز و ن سیرو ل گردنش

 364افتاد. لرزه

 یبدونم که تو باهام هست دیمنو پس نزن، من با_

 نگاهش رو به طرف من بلند کرد. اون

 ،یکنیرو ازم پنهان م قتی! هر بار که حقزنم؟یتو رو پس م_

 رختخواب دراز یمن تو ،یزنیکه منو پس م یهست یکس تو

 . من خونهیبودم و منتظر بودم که تو ساعتها برگرد دهیکش
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اون  ،یشدینم دایشدن پ دایواسه پ ییجا چیگشتم و تو ه رو

 وقت

 احساس کنم؟ تو یشه که من چطور یباعث م نینظرت ا به

 چه خبر شده؟ ؟یبود یگور کدوم

 حالت مرموز و شوم و یتو رو تو خوامیمتاسفم. من نم_

 .بزنم دست بهت…داشتم  ازنی …نگه دارم. من فقط  یکیتار

 365.دمیکش نییبازوهاش پا یدستهام رو رو کف

 رو قیکرده قا یسع سیکرد که بهم بگه پل داریمنو ب سیاوت_

 مشکوک یتهایگزارش از فعال هی سیاز قرار معلوم پل بگرده،

 شده و قیسوار قا سیاوت دنید یگرفته، اونها وقت قیقا یتو
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 که ییزهایچ نیرو ترک کردن و رفتن، اما ب قیقا اونجاست

 شده و حرف دایپ رهیمشکوک اطراف جز نیماش هی درباره

 گهید ت،یک م،یبمون نجایهستم که ا نیاون ، من نگران ا یها

 ستیامن ن نجایا

 هستن؟ نجایکه اونها ا یتو مطمئن_

 شرکت ها و فروشگاه ندهیکلمه شبح مانند که نما نیها. ا اون

 که یدالر اردیلیچند م یدیمجتمع تول کیبود،  یمجاز یها

 366داده بود من ُمرده باشم. حیترج

 و قصدش خوامی. اما من نمستمیمطمئن ن یزیچ چیمن از ه_

 تو و خواهرم یبودن خودم زندگ یندارم که با از خود راض هم
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 ندهیو چهار ساعت آ ستیب یتو دیبه خطر بندازم. ما با رو

 از شلیشدن م داریبه محض ب دیبا . منمیرو ترک کن نجایا

 ورکیوین یاون رو به سمت خونه تو ریپرواز و مس خواب،

 الیحاصل خواهد کرد که اون با خ نانیاطم سیکنم. اوت عوض

 شهیخارج م رهیاز جز راحت

 آب دهانش رو قورت داد، اما فکش سخت شده یبه سخت تیک

 بمونه. یقو کردیم یانگار که داشت سع بود،

 خودمون چطور؟ یدرباره _

 367ه؟یچ یبال رهینظرت راجع به جز_

 دیو لرز دیرو عقب کش خودش
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 م؟یبمون نجایا میتونیما نم_

 :گفتم

 متاسفم_

 مداوم من شروع به از یها یمطمئن بودم عذرخواه اگرچه

 .کنهیدادن قدرت اونها نم دست

 بگم؟ یبه خونواده ام قراره چ_

 یتو یپسر محل هیبه اونها خواهد گفت که تو عاشق  شلیم_

 ی. تا زمانیبمون شتریب نجایکه ا یگرفت میو تصم یشد نجایا

 که
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 شلیم م،یبا اونها تماس برقرار کن لیمیا قیاز طر میبتون

 368اونها

 تیمنیدر مورد ا مییخوا یکنه. ما نم یاز احوالت به روز م رو

 که درباره مون یقیکه از هر نوع تحق یوقت میکن جادیا سوظن

 در مورد یما با داستان نی. بنابرامیمعرض خطر هست یتو بشه

 تو یبه کارها جیبه تدر ،یکه تو انتخاب کرد دیجد یزندگ نیا

 کیها رو  یداد و به روز رسان میخاتمه خواه ورکیوین یتو

 تیداد. در نها میادامه خواه بیترت نیبه ا ایسال و  کیدر  بار

 و به یبرگرد دیکه تو نبا کننیعادت م دهیا نیبه ا اونها

 کار نیکه ا کنیگشت. البته اونها فکر م یبر نخواه ورکیوین
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 که خونواده ات بفهمن که تو متحمل از دست یاما وقت ه،یافراط

 و از اون رنج یشد دیشد یو ضربه روح زهایچ یبعض دادن

 دینبا یجور نی. اونها اانیباهاش کنار م یهست دهیکش

 369کامالً

 رابطه ات سخت یتو دیجد یشخص یکنن که تو برا تعجب

 رابطه به جادیا یکار خودت رو برا یخواست یو م یشد ریگ

 یشروع کن ریچشمگ یروش

 سپاسگزارانه یدعا هیگفتم، من  یکلمات رو م یوقت یحت

 رو نگرفته که بخواد با ریاون مس تیک یکه زندگ فرستادم

 آشنا شده باشه و یا گهید یبه جز من باشه و با کس یمرد
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 با اون رابطه برقرار کنه. اگه اون قبالً قلب خودش رو بخواد

 تونم تصورش کنم. ینم یداده بود ... حت یا گهیشخص د به

 شد. رهیخ ایو به طرف در دیاز آغوش من دور شد و چرخ اون

شده بود دستهاش رو دور خودش  رهیخ ایکه به در یوقت

 .دیچیپ

 370برهنه اون قرار گرفته یشانه ها یبودن رو یو عصب تنش

 و انگشت هاش از شدت محکم گرفتن چنگ دست هاش بود

 شده بودن دهیپر رنگ

 رو شلیخواستم م ی. من نمتیبهتر از جعل مرگته ، ک نیا_

 خانواده ات قرار بدم. عالوه بر ایغم و اندوه اون داستان  یتو
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 بزرگ که دنبال مرگ من هستن یها وتریاگه شرکت کامپ ن،یا

 به ،یکه تو ُمرده ا کنمیکنن من هنوز زندهام، وانمود م فکر

 فقط باعث نی. ایحال قصد ترساندن خونواده ات رو ندار هر

 یهست کیکه به اونها نزد شهیم یرساندن به افراد بیآس

 بود و به ستادهیسکوت ا یبعد، همچنان که اون تو قهیدق چند

 حاضر بودم کردم،یم یشده بوذ گذشت. من هر کار رهیخ ایدر

 371افکارش یرو بدم تا فقط افکارش رو بخونم و تو زمیچ همه

 ، اما گذرهیذهنش خطور کرده و م یتو یکنم و بدونم چ نفوذ

 براش ییکهویکه  ییزهایبه چ نیاز ا شتریاون رو ب خواستمینم

 تحت فشار قرار نیاز ا شتریاومده هل بدم و اون رو ب شیپ
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 رو زهایچ یلی. اون از قبل شکننده شده بود، و من فقط خبدم

 اون انداخته و خروار کرده بودم یرو

 ت؟یبدون هو م؟یکن ی.... بدون پول زندگیچطور_

 دارم یادیمن پول ز_

 یچشم هاش م یبه طرف من برگشت، اشک تو یوقت

 دنیدرخش

 یما پس از مرگ فرض یکدام از حساب ها چیه ؟یچطور_

 372دست نخورده نشده تو

رو  یا گهیناخواسته د تیو آماده شدم تا واقع دمیکش یآه

 یبرا
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 بازگو کنم اون

 یندار یحساب پول دارم که تو در موردش اطالع هیمن _

 از هم باز یبدنش رو به سمت من صاف کرد، لبهاش کم اون

 جدا شدن و

 !؟یگفت یچ_

 خارج از یتو مایکه در مورد سقوط هواپ یخوب زیتنها چ_

 بود که چند سیسوئ یاون به حساب بانک یکیبود، نزد خیزور

 373کرده بودم. میاون رو تنظ شیپ سال

 خودم کنم اون یشروع به کار برا نکهیبعد از ا شیپ مدتها

 خودم باز کرده بودم. یرو برا حساب
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دو  هیمحکم مشت شده بودن که شب یبه قدر تیک یها دست

 تا

 شده بودن توپ

 حسابت بود؟ یچقدر تو_

 که تو فکر ستین یزیچ نیحال، ا نیچند صد هزار دالر، با ا_

 که واست گذاشته بودم پس ینکردم از تو پول ی. سعیکنیم

 که هر یبود. در صورت2۵پس انداز  هی یبه معنا نی. ارمیبگ

 با کارم خراب شه یزیچ

2۵ nest  egg 

 هیانداز اندوخته، سرما پس
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به جوجه شود، به  لیکه قرار است تبد ندیگو یم یتخم مرغ به

nest نیخاطر هم  egg 

 زیتوان از آن بهره برد ن یکه بعدا م یا هیبه سرما اصطالحا

 374شود یگفته م

 ؟یانجام نداد یقانون ریکار غ چیتو که ه_

 حیمس ای ت،ینه، ک_

 دلم ناسزا گفتم یتو

 ستین یعاد ریخط کار من غ یتو نیا_

 هیهزار دالر از همسرت در  صدینگه داشتن س یعجب! مخف_

 که نینه، ا ست؟یمعمول ن ریغ سیسوئ یلعنت یبانک حساب
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 که یرسه، بعد از شکنجه ا یبه نظر م یعیمن کامالً طب یبرا

 !دمیکش تیمرگ فرض واسه

 کار رو کردم. نیلطفا! خوب، خدا رو شکر که من ا ت،یک_

 375یمرده بودم که حساب بانک ُیصورت من مرد نیا ریغ در

 یگذران زندگ یفقط برا نکهیا ایکردن.  یم یرو خال خودش

 بودم. در بیو غر بیعج یاز کتابها مشغول کارها ییجا در

 هیبکشم و  رونیمن تونستم پولها رو از اون حساب ب عوض،

 بخرم. دیجد تیهو

 سونیبرا_

 تکون دادم سر
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 باشم، اما به اندازه سیپرا دادمیم حیکار، من ترج سونیبرا_

 عادت کنم که منو به اسم یبود که بتونم به کس کینزد یکاف

 صدا کنه یا گهید

 برهنه خودم رو یرو به شلوارکم چسبوندم و کف پا دستهام

رو پر  و ناجور نیعرشه انداختم تا اون سکوت سنگ یرو

 376کنم.

 خالص کنم رهیجز نیرو از ا تیک یوقت

 مزخرفات و نیکدوم از ا چیدرباره از ه خوامیوقت نم چیه

 ها حرف بزنم. گوه

 هم استفاده کردم. دیجد تیهو هی دیخر یمن از پول برا_
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 ازیکه ن یزی. هر چیاجتماع نیشناسنامه، کارت تأم گذرنامه،

 کدوم ارزان نبود. چی... به هر حال ه میباش داشته

 دیلرز یکم نشییپا لب

 باشم؟ دیبا یو من ک_

 .یباش تیداستان ادامه داره ک نیکه ا یتا زمان یتونیتو م_

 377کار. یبود. بتان ینشه، باز هم همسرم خواه نطوریا اگرم

 خودش رو از من پنهان نگه یو چهره  دیدوباره چرخ اون

 دوست اون بود. اون ها با هم نیتر یمیاسم قد ی. بتانداشت

 مونیعروس یتو تیک یشده بودن. اون ساقدوش افتخار بزرگ

 داشت، یاگه فاصله اونها رو از هم دور نگه م یو حت بود،
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 کردن. یرو حفظ م شونیدر تماس بودن و دوست شهیهم اونها

 احساس گناه خودم و یجلو تونستمیوجود من هنوز نم نیا با

 اسم انتخاب کرده هی. چون بدون اون مریوجدانم رو بگ عذاب

 من فقط به طون،ینداشتم. لعنت بر ش یا گهی. اما چاره دبودم

 که ما نانیمقدار اطم هیداشتم دست اون....  ازیاون ن یچشما

 378میکار رو بکن نیا میتونیم هنوزم

 یطرفش حرکت کردم، اما اون دستش رو به سمت قفسه  به

 آغوشم یاز آن که بتونم اون رو تو شیام بلند کرد. پ نهیس

 من وارد نهیکه به جناغ س یو نذاشت بغلش کنم. فشار رمیبگ

 یمن رو متوقف کرد، هرچند که قدرتش برا شرفتیبود، پ شده
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 یریبه سمتش جلوگ میشرویبرابر و مطابق نبود اما از پ من

 کرد

 و مرموز و کیحالت تار هی یکه تو یخوایتو نم ت،یک_

 اما.... ،ینگه داشته بش بدشگون

 محکم بود گفت: یول فیکه صداش ضع یدر حال اون

 379برگردم ورکیویکه به ن خوامیمن م_

 دایگسترش پ یبه اندازها نهامیاما س دم،یکش یقیعم نفس

 کردینم

 کنه دایپ قینفس تطب نیبه طور کامل با ا که

 کنم ینه، خواهش م ت،یک_
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 میکن یزندگ یطور نیا میتونیما نم_

 گهیقدم د کیکه  یوقت یدستم رو دورش حلقه کردم، حت من

 کنه که التماسش کنم یکار خواستیاون م ،یرفت. لعنت عقب

 کرده باشن. به بیهم تو رو تعق نجایممکنه اونها تا ا ت،یک_

 که کار یشد و تو از شبکه ا دیمثل من ناپد یکس نکهیا محض

 دم،یبهت قول م. میکنیفرار نم نیما مثل ا ،یخارج بش یکنیم

 امن و یزیخوام. چ یخودمون م یخوب برا یزندگ هی من

 380خوام، یباهات م یرو با تو و خونه ا یی. من بچه هاداریپا

 که یزینباشه. چ قیکه شناور مثل اون قا یخونه ا حاً یترج

 به اون میباش یمضطرب و نگران اتفاق بد نکهیبدون ا شهیهم
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 بیکه نگران تعق یزیچ ،یو ابد داریپا یزیچ م،ینگاه کن خونه

 بدون خطر و دردسر م،یاز طرف اونها نباش شدن

 یبهم قول بد نویا یتونیتو نم_

 زد. حرف هاش به طور یم انهیو تاز شیمثل شالق ن کلماتش

 یمرد ُمرده تو هیدرست بودن. من به عنوان  یریناپذ انکار

 از شیب یزیاما نه از چ کردم،یکردم. فرار م یسفر م جهان

 خودم. یو بدبخت ترس

نوع  چیتونم ه یکنن نم دایافراد بد قصد داشتن ما رو پ اگه

 ثبات
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 یکه م ییکنم. قول ها نیاون تضم یرو برا یتیامن و

 381تونستم

 . اما قولکردمیمن ازش فرار م ایشد و  یبدم تمام م بهش

 اون چطور؟ یها

 یمن بمون شیکه پ یتو قول داد_

 دونمیم_

 دوخت. نیو نگاهش رو به زم دیدستش رو کنار کش اون

 تونستم اون رو از دست ی. نمفتادیم دیاتفاق نبا نینه، نه، ا نه،

 .بدم

 یبر شمیکه بذارم از پ یهان؟ تو ازم انتظار دار نهیپس هم_
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 382؟یدور ش و

 تونم بذارم که اون نه بگه. یکه هرگز نم دمیلحظه فهم کی در

 موندن یخودم رو متقاعد کرده بودم که انتخاب کردن برا من

 مال خودش باشه. شمیپ

حبس شده  نهیکه نفسم در س یبود، که من تا وقت نیا قتیحق

 بود

 و دم،یجنگ یو م کردمیاون مبارزه م ینفسم، برا نیتا اخر و

 یفیاگه قرار باشه که زنم رو نگه دارم به طور کث خواستمیم

 بذارم بره. تونستمیبمونه.نم شمیاون پ خواستمی. من مبجنگم

 رهیرو که بخواد زنم رو ازم بگ یروشن فکر نیا دمییگا
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 موضوع رو کشف نیتا ا یمن انتظار دارم که تو بهم وقت بد_

 و اون ها رو واسه خودم مشخص کنم. محض خاطر خدا، کنم

 ذارمیکاغذ نم یروزنامه نگار هستم. من قلم رو رو هی من

 383تا

 ذره ذره بهم اطالعات یرو بدونم. تو دار قیکه همه حقا یمانز

 و ازم یایرو که الزمه بدونم. حاال م ییزایفقط همون چ ،یدیم

 یخوایکه م یکار هیبدونم کل ماجرا چ نکهیبدون ا یدار انتظار

 ! منه؟یبه چ یچ دونمیمعرکه که نم نیبکنم؟ و بپرم وسط ا رو

 یخودمون رو.... تا زمان یکنم.... زندگ یرو رها نم میزندگ

 نهیو گز میرسونده ا انیرو به پا گهید یها نهیبدونم همه گز که

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 هم وجود داره گهید یها

 یگهایاگه راه د یکنیفکر م ه؟یچ گهید ینههایاون وقت گز_

 هیو مثل  کردمیعمل م یطور نیداشت من مثل جهنم ا وجود

 384؟ کردمیفرار م چارهیب تیهو یب آدم

 یتون یکه نم یکنم که تو خودت رو متقاعد کرد یمن فکر م_

 افراد و اون چه که نیا یتون ی. تو میش روزیمبارزه پ نیا در

 بذار بهت کمک کنم تا اطالعات ،یرو فاش کن دنیانجام م اونها

 رسوندنشون بیاونها قبل از آس افتنی یرسون برا بیآس یکاف

 یکن دایاز ما رو پ کیهر  به

 اون گشاد شده بودن زیجنونآم شنهادیهام از پ چشم
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 یخوا یمعلومه که نه، م طون،یدنبالشون؟ لعنت بر ش میبر_

 ؟یما رو به کشتن بد همه

 باشه نهیاز حرص و طمع و ک تریقو تونهیاطالعات م_

 385کردم. یکوتاه ی خنده

 قدر ساده لوح نباش . نیا ت،یک_

 جهنم نیلعنت به ا ،یبه صورتم زد. لعنت یمحکم یلیس اون

 یگونهام گذاشتم. زمان یشده. نوک انگشت هام رو رو دهییگا

 گرما به صورتم کردم،یم بیکلمات درست رو دنبال و تعق که

 بهم هجوم اورده بود یکیالکتر ینوع انرژ هیاورد و  هجوم

 که یتیکرد. حق با من بود. اون نسبت به واقع یاشتباه م اون
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 نوع دوست سرسخت و کله شق و م،یباهاش روبرو هست االن

 نداشت که یحق لعنت چیبشر دوستانه و کور شده بود. اون ه و

 گهیبرگرده. اون مال من بود. ما به همد ورکیویمن به ن بدون

 رو بگم، اما نیا یتمام روز لعنت تونستمی. من ممیدار تعلق

نشون  یکیزیو ف یتا به اون به صورت عمل دادمیم حیترج

 386بدم.

 رفت . ینخواه ورکیویتو بدون من به ن ت،یک_

تر شدم و به سمتش رفتم،  کیقدم بهش نزد کی یوقت

 عضالت

 منقبض شدن. مچ اون رو گرفتم و اون رو به سرعت به فکش
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 شده و پر تنشش رو در ی. بدن عصبدمشیخودم کش طرف

 بهش ندادم که دوباره یمجال چیبدن خودم نگه داشتم و ه برابر

 . رهیو بخواد ازم فاصله بگ ندازهیب نمونیب فاصله

 بودم، اما بدن هامون وونهیو د یبه اندازه جهنم االن عصبان من

 . آلتمشدیدرست حس م یهم بودن، و کامال به طور عال کنار

 چیشق کرده بود. واسه عشقم. واسه همسر کله شقم. ه واسش

 رو عوض کنه نیا تونستینم یشده ا دهییگا زیچ

و آتش  دیوشنش شعله کشر یآب یدر پس چشم ها آتش

 387گرفت.

 که یبکنم. وقت دیبا کاریکه چ یبهم بگ یندار یحق چیتو ه_
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 .یحق رو هم از دست داد نیا یترک کرد منو

 کردمیرفتم حست م یهر کجا که م ،یباهام بود شهیتو هم_

 که

 یتو ،یکردیو دنبال م بیو مداوم تعق وستهی. من رو پیباهام

منو با خواستنت  ،یبود شهیسال هم هی نیا یتو اهامیرو

 یمتالش

 هم شهیو منو هم یکرد یشکست خورده و در به داغون م و

 یداشتیخواستنت زنده نگه م با

 بست دنیلرزش و خودش رو عقب کش هیچشم هاش رو با  اون

 .دیابروهاش رو درهم کش و
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 388بس کن_

 . من هرگز دست ازدارمیمن دست نگه نم کنم،ینه بس نم_

 دارم. اجی. بهت احتدارمیهت و دوست داشتنت بر نمب عشق

 جنگم یم شهیکله شق هم یتوئه لعنت واسه

 و ُسر دادم و لغزوندم، دمیباسنش کش نییدستم رو به پا کف

 سارافونش نوازش کردم و قیباسنش رو از طر یلمبرها نییپا

 اون محکم خودش رو بهم نکهیلمبرهاش فشار اوردم تا ا به

 داد. فشار

 رو یتوئه لعنت دمییگا_

 لب زمزمه و پچ ریاز هم باز و جدا شده اش ز یلب ها یجلو
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 کردم: پچ

 389خوام بگامت یمنم م_

 رو یلعنت یسارافونش اوردم و پارچه  یهام رو به جلو دست

 بود رو جدا زونیلختش آو یها یمنحن یرو یمانند پرده ا که

 کردم

دستم مثل تا دو تا فنجون پر و بزرگ  یهاش رو تو نهیس

 گرفتم،

 نوک پستون یهاش رو ورز و ماساژ دادم و به آروم نهیس یپر

 نوک انگشت هام گرفتم و اون ها رو محکم نیرو ب هاش

 گرفتم . شگونین

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 االن نه س،یپرا_

 االن نیآره، هم_

به نوک پستون هاش دادم و اون ها رو  یشتریفشار ب من

 سخت

اون نفس نفس زد و  نکهیگرفتم تا ا شگونیو محکم تر ن تر

 390چشم

 کرده بود جادیدونستم براش ا یکه م یرو در برابر لذت هاش

 بست

 کرد، و من قصد یکه منو ترک خواه یکنیم دیتهد یتو دار_

 ها واسه تو و خودم کار دیتهد نیبهت نشون بدم که چرا ا دارم
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 کرد . نخواهد

 ....رو نکردم نکاریمن ا_

 لب هاش به یکه اون کار رو تموم کنه. لبهام رو رو نذاشتم

 قدرتم سو استفاده کردم و یو برتر تیفشار دادم، و از مز هم

 دهانش ضربه یدهانش فرو رفتم و با زبونم تو یزبونم تو با

 که دهانش رو یواسه باز کردن لبهاش زدم. وقت یدیو شد تند

 یناله و غرش دیباز کرد و زبون هامون به هم رس واسم

 391کردم.

 خوردن افتیاون و ض یلبها دنیاز چش هیعرض ده ثان در
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و سنگ خارا شده بود.  تیگران ی، آلت من به سخت دهانش

 آماده

 و به میخارج کن تیواقع نیاز ا ماً یتا هر دومون رو مستق ام

 بودن با اون االتی. من مدتها در خمیکن لیبهتر تبد یتیواقع

 کردم . یزندگ

 آغوش من و گوشت بدن هامون که یتو نجا،یا یاون تو داشتن

 از حد شی، هنوز ب رهیهم فرو م یو تو شهیم دهیهم کش به

 آسا بود که اون کامال درکش کنه. معجزه

 اون رو در مقابل ه،ینبود که چقدر اون از دستم عصبان مهم

 رونش رو یباال دم،یآغوشم کش یخودم بلند کردم و تو بدن
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که اون  یآغوشم بلند کردم و در حال یو اون رو تو گرفتم

 392یتو

 میدیبوس یرو م گهیو همد کردمیبود و داشتم حرکت م اغوشم

 رو به سمت خونه بردم. اون

 امان و بدون یقاطع و ب یبوسه  کیکه دهانش رو با  یحال در

 جامد شهیشتش به شپ کردم،یباز م یا گهیوقفه د یو ب مجال

 گرفتم که میبه در نگاه کردم، تصم یبرخورد کرد. وقت کشو

 دی. باکردمیاالن م نیاون رو هم دیدوره. با یلیخواب خ اتاق

 االن اون رو داشته باشم. نیهم

 اون رو به طرف گردنم یدست بازوها هیکه با  یحال در
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 یو دستهام رو دور گردنم حلقه کردم با صدا کردمیم ییراهنما

 گفتم: یخراش گوش

 393زمینگه دار، عز نجوریخودت رو هم_

 گهیکه با دست د یدستم در حال هیشورت و شلوارکم رو با  بعد

 انداختم نییآغوشم نگه داشته بودم از باسنم پا یاون رو تو ام

 کردم و اون رو ییآلت خودم ذو به به طرف آلتش راهنما و

 ما احتماالً اون یدر مورد دعوا یزیواژنش فرو کردم. چ یتو

 و کیکرده بود چون که اون کامالً تحر یو شهوت یحشر رو

خودش در  یآسوده آلت منو تو یالیشده بود و با خ سیخ

 آغوش

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 گرفت

 غیداخلش فرو رفتم و مست شهوت شدم، اون ج قاًیعم من

 دیکش

 شونه هام فرو کرد. یخودش رو تو یناخن ها و

 کرد یناله ا اون

 394سیلعنت بهت، پرا_

 و اقیکرد. اشت یمورد من رو منصرف نم نیدر ا زیچ چیه

 فشار شیفقط به افزا شیوونگیو د تیو شوق و عصبان شور

زدم و  ی. لبخندزدیدامن م اقمیآلتم داخلش و اشت دادن

 محکمتر
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 من صاحب واژنش فشار دادم و فرو کردم و ضربه زدم و داخل

 برسونم که ییتونستم اون رو به جا یاون شدم. فقط من م لذت

 ما نیکه سال گذشته ب یا گهید یای...... به دنمیبر دیدو با هر

 بود. ومدهین

 لهیم هینگه داشتم و مثل  گهیبدن هامون رو با همد من

 متحرک

 داخلش هل دادم شتریواژنش تلمبه زدم و آلتم رو ب یتو

 و به سمت کردمیبرم م شیپ تونستمیکه م ییرو تا اون جا اون

به  نیکه به ا یشدن اون و ارضا شدن خودم در حال رها

 395شدت
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 . اون ناخن هاش رو سر تا سر پوستمدادمیداشتم سوق م ازین

 کرد. بهم جادیپوستم ا یکوچولو تو یها یدگیکرد و بر فرو

 و اون کردمیم ی.. منم تالفکردیو اسمم رو ناله م دادیم فحش

 .دمییگا یمحکم تر و سخت تر م رو

 نیسخته، ا یلیآلتت خ ،یداخلم فرو رفت قیعم یلیتو خ_

 یلیخ

 خوبه

 تمام توان و قدرت خودم رو به کار گرفتم تا اون رو بارها من

 و واژنش رو ارمیب نییآلت خودم پا یبارها بلند کنم و رو و

 سوخت. یآلتم فرو کنم. عضالتم م یتو
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 واژنش یکامال تو تونستمیمن ضربانش تندتر شد. نم آلت

که اون مقابل  یکننده بود. اما طور جیفشار گ نی. اباشم

 396بدنم

 نیکه اون هم هم گفتیبهم م نویا کردیو ناله م دیلرز یم

 مشابه رو داره. احساس

 و در تصرفم باشه، همه اریکه در اخت ینچیش رو. هر ا همه

 اون رو ی

 نم؟یریش اد،یکه آبت واسه من ب یخوایتو م_

 و پچ پچ کرد: زمزمه

 کمینزد یلیآره، خ_
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 اد؟یتو آبت م یواسه ک_

 397فقط تو ا،یخدا س،یتو، پرا_

 االن واسه من ارضا شو، آره، نیهم زم،یدرسته، عز نیهم_

 درست مثل ار،یتمام آلت سختم آبت رو ب ی)ارضا شو(، رو ایب

 دمیبهت م یبهم نشون بده که چقدر احساس خوب نه،یهم

 ومدیآغوشم داشت آبش م یلحظه، اون اونجا بود، تو کی در

 نکهی. واژنش دور آلت من قفل شده بود تا اومدیو م مومدیم و

 ارهیدوام ب نیاز ا شتریتونه ب یشدم اون نم مطمئن

 مونده بود، منو به یکه بر لب هاش باق یدرمانده ا یها ادیفر

 من، زیمن. همسر من. همه چ یاوجم هل داد. معشوقه  سمت
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 398من ...... هیزندگ ی همه

 اون یکردم و خودم رو تو دایقسمت اون رو پ نیتر قیعم من

 پوستش آزاد و یرو تیاز رضا یناش یکردم و با ناله ا رها

 شدم . ارضا

 تیموقع نیا یخواستم اون رو رها کنم، اما پاهام تو ینم من

 و سست شده فیضع میبود دهییرو گا گهیکه همد یشنیپوز و

 انداختم و نیو ُسر خوردم و اون رو به زم زی. از بدنش لبودن

 نفر کیکه ما از  یآغوشم نگهش داشتم. وقت یرو ثابت تو اون

 . میشدن به دو نفر بودن منتقل شد یکیو  بودن

 یعاد یمن دوباره شروع به راه انداز یمغز یسلولها یوقت
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 رسونده و چرا نجایما رو به ا یزیاومد که چه چ ادمی ،کردن

که  یمحکم یلی. صورت من از سمیکشونده شد نجایبه ا ما

 399بهم

 کنه که ازم فرار یسع تیاما اگه ک کرد،یدرد نم گهیبود د زده

 . هرچند کهشدیقلبم به شدت دچار دردسر و مشکل م کنه

 کرده لیو تعط میفعالً اون مکالمه رو بسته نگه دار دوارمیام

 .میباش

 کک و مک اون یهاش رو نوازش کردم، انگشتم رو رو گونه

 از گونه اش تا خط یمشخص هیو انگشت هام رو از زاو دمیکش
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خوشگل بود. خم شدم  یلیکردم. اون خ یابیدنبال و رد فکش

 و

 .دمیدهانش رو بوس ی گوشه

 سخت یلیو من تو رو خ ت،یدوباره بهم ضربه بزن، ک_

هفته احساس  هیکه تا  کنمتی. اون قدر سخت مکنمتیم

 400منو

 هفته که هر بار راهم هیسخت کردمت.  یلیکه خ یباش داشته

 که من چقدر سخت و بد کردمت. یحس کن یبر

 رسهیاصال بد به نظر نم شنهادیپ نیا_

 چشم هاش رو باز کرد و د،یکش یداد و آه هیبه در تک اون
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 چشم هاش بسته شدن دوباره

 26بود.  نیهر حال، حقت همو به _

 فصل دهم انیپا

26 you had i t  comi ng. 

 401بود نیبود. حقت هم حقت

 ازدهمی فصل

 تیک

 بپردازم و متمرکز تیواقع نیتونستم کامالً ذهنم رو به ا ینم

 من همه یکه برا یزده بودم.... مرد یلیکه به شوهرم س کنم

 رو داشت. زیهمه چ یکرد و واسه من معنا یم یرو معن زیچ
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 فکرش یرا هرگز انجام نداده بودم..... حت یکار نیقبال چن من

 آدم هی یمهم نبود که اون خودش رو به جا کردم،یهم نم رو

 جا کرده بود و مرگش رو جعل کرده بود.... یو عوض احمق

 402داشت سرو سامان مونیکه زندگ یکار رو وقت نیاون ا و

 کار رو کرده نای اون. بله اما.... بود داده انجام… گرفتیم

 .کردیو االن من روساده لوح خطاب م بود

 ریتقص نیاطالع باشم... و ا یها ب تیممکنه که از واقع من

 یتو شیساده لوح؟ اون دو روز پ یبود، نه من.... ول اون

 گناه گفته یبهم ب مونیرو ادهیساحل و پ یقدم زدن تو نیاول

 اون حرف یتوال نیبه هم. خنده دار بود کخ پس از اون، بود
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 دانستم که اون عمداً  یم نوینذاشته بود. حاال ا ریمن تأث یرو ها

 غیو از من اون اطالعات رو در کردیم یاطالعات خوددار از

 تونم یو همون قدر که من شوهرم رو دوست داشتم، نم کردیم

 403موضوع رو فراموش کنم. نیا

 .... کهدونستمی خدا خود و …اگه قرار بود تا با اون بمونم  و

 نویا خواستمیرو م میاز اون چه که نفس بعد شتریب من

 رو قیو همه حقا زی..... اون مجبور بود تا همه چخواستمیم

 و عرضه کنه شکشیپ بهم

 معادله دور نیتونستم سرم رو از ا ینم گهیبود. اما د یقو قلبم

 افکارم رو قطع کرد. سیدارم. پرا نگه
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 تیکه از تو محافظت کنم، ک کنمیم یمن فقط دارم سع_

 هام رو باز کردم چشم

 تا بهت کمک کنم که ازت محافظت کنم؟ از ما یذاریچرا نم_

 404..میسر و کار دار یزیبهم بگو که ما با چه چ ؟یکن محافظت

 احساس یلیشم، من خ هیقض نیرو. بذار منم وارد ا قتیحق کل

 سیپرا کنم،یم یدرماندگ

 ....زمیعز_

 م،یعهد کرد گهیبا همد میکردیازدواج م میکه داشت یما زمان_

 و یماریب یشدن. تو رتریفق یپولدارتر شدن، برا یبرا ادته؟ی

 که همه میبدتر شدن. ما عهد کرد ایبهتر  ی. برایسالمت یتو
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 . میها کنار هم باش یهمه سخت یو تو میبا هم باش جوره

 یفهمیتو نم_

 جور حرف زدنت نیچرا دست از ا ؟یزنیحرفو م نیچرا ا_

 405؟یدارینم بر

 هام رو به صورت مشت به هم گره زدم. دست

 ،یستیکه تو با من هم تراز ن نهیفهمم ا یکه من نم یلیتنها دل_

 بدتر باشه، من قول طیشرا نی. اگه اسیبد، پرا ایخوب  یتو

 که شده بهت کمک کنم. یقیو سوگند خوردم به هر طر دادم

 بدتره طیفراتر از شرا یلیمساله خ نیا_

 رو تکون دادم سرم
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که  مینکرده ا ینیب شیکه پ لیدل نی. فقط به استیمهم ن_

 چقدر

 رو که بهت قول دادم باطل یعهد فته،یب یاتفاق بد ممکنه

 قول مشابه رو به نی. تو همرهینم نیسوگند از ب نیو ا کنمینم

 406.یداد من

 گفت: اون

 تعهد رو حفظ کنم. نیدارم تا ا یکار رو کردم، و سع نیمن ا_

 ازت محافظت کنم. کنمیم یدارم سع من

 به اون انداختم. نیخشمگ ینگاه

 اشتباهه_
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 تکون داد یسرش رو به طور ناگهان اون

 ؟یچ_

 پنهون ،یمحافظت از من بود یاگه واقعاً در تالش برا_

 یتو تیراحت و در امن الیتا با خ یذاشتیم ،یموندیم

 407ورکیوین

 ریامر درگ نیرو در ا شلیکه من و م نیکنم. به محض ا یزندگ

 محافظت کردن از هدفت متوقف شده ،یکرد

 …. منستیدرست ن نیا_

 پرش گذاشتم. یلبها یانگشتم رو رو دو
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خشن به نظر برسم. من  یلینبود که خ نیمن قصدم ا_

 سرزنشت

 یکار مشابه رو کرده بودم. فکر زندگ نیکنم، منم بودم هم ینم

 محافظت از خودت باشه... یاگه به معنا یتو ... حت بدون

 متهم کنم و اون رو به یاون رو به خودخواه تونستمیم من

 ازم خواسته بود که باهاش باشم، سرزنش کنم، اما نکهیا خاطر

 سیسال گذشته، بدون پرا یمن تو ینداشت. زندگ قتیحق نیا

 408نبود. یزندگ هی اصال

 تونم دوباره با اون یکردم که م یفکر م هیثان کی یبرا اگه

 انداختم. یرو به خطر م زیهمه چ باشم،
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 تیامن یاون رو تو نکهیاون و ا تیحفظ امن یمن برا آره،

 دادم، یرو انجام م ومدیاز دستم بر م ینگه دارم هر کار کامل

 کار پنهان نیدونستم امن تر یحال که م نیدر آخر، با ا اما

 و خطر کرده بودم . سکیر موندنه،

 رو با من تا یکه اون هم انجام داده بود. اون زندگ هیکار نیا

 من انتخاب کرده بود. من به اون ییو محافظت نها تیحما

 کار نیا دیبا دیکه.... گرچه شا زدمیو غر نم کردمینم قضاوت

 رو درک کنه هیقض نیا تیواقع دیکردم.... اما اون با یم رو

 409....تیک_

 دی. تو فقط شای. تو خودخواه نبودستین یخوبه و مشکل نیا_
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 کنم یبدون تو زندگ تونمینم گهدی من… تو … تو … یبود

 یتونیطور که توام بدون من نم همون

 دو دستش فرو برد انیسر خودش رو م اون

 روش فکر نیموضوع به ا نیوقت به ا چیمن. من ه یخدا_

 . من به طرززمیمتاسفم، عز یلیبودم. اما حق با توئه. خ نکرده

 متاسفم. یلیخ یلعنت

 صورتش یدستهاش رو از رو دم،یرو به طرف خودم کش اون

 یهم جدا کردم و گونههاش رو باال آوردم. گونه هاش رو تو از

 410گرفتم . دستهام

 که هست. هیزیهمون چ نیمتاسف نباش، فقط درک کن که ا_
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 تا من بهت یبذار دیهستم، تو با هیقض نیهمه ا یاالن تو من

 یکنم و خودت هم به من کمک کن کمک

 :گفت

 یبگ یکه چ یکه تو قصد دار دونمیمن م_

 ؟یدونیاوه، تو م_

 یبرگرد ورکیویکه به ن یخوای. تو میگفته بود نویتو قبال ا_

 411سر تکون دادم دییتا یبرا

 در شهیصورت، ما هم نیا ری. در غکنمیکار رو م نیمن ا_

 .میمضطرب و نگران هست شهیبود. هم میفرار کردن خواه حال

 بد یواسه افتادن اتفاق ها نگران

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 نور ریمن رو گرفت، و چشم هاش در ز یبازوها یباال اون

 زدیبرق م یآفتاب و نور صبحگاه طلوع

 رو؟ قتیکل حق ؟یخوا یرو م قتیتو حق_

 دیکش یآه

 هر یبه خوب تونهیم ورکیویکه بازگشت به ن نهیا قتیحق_

 ما رو به کشتن بده یدو

 کرده بود رو قورت دادم. اون قبالً ریگلوم گ یکه تو یا توده

مقدار رو بهم گفته بود اما هنوز کلمات مثل  نیهم هم

 412یچاقو

 شده بودن. من دهیجه رونیدر من فرو رفته بودن و ب شکار
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 عمر خودم هیخواستمم که بق ی. اما من نمرمیخوام که بم ینم

 خواهد بود؟ یا یفرار کردن بکنم. چه نوع زندگصرف  رو

 خواهم دمشیپرستیکه اون رو دوست داشتم و م یبا مرد بله،

 .ارمیب ایدن نیرو به ا یتونم که بچه ا یاما من هرگز نم بود،

 یها وهیهرگز مادر نخواهم شد، هرگز شکم خودم رو از م من

 حرفه یتونم از زندگ ی. منمیب یو عشق من متورم نم سیپرا

 تونم یم ایو شغلم، خانواده، و دوست هام دست بکشم. اما آ یا

 فرصت بچه دار شدن هم دست بکشم؟ از

 گلوم شکل گرفتن رو مجبور شدم کع اونها رو یکه تو یکلمات

 413کنم. رونیزور از گلوم ب به
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 تیبه هر حال ممکنه در نها ،یاز اون چه که تو گفت س،یپرا_

 میکشته بش ما

 انگشت هاش رو در موهاش فرو برد. سیپرا

 یچطور یرو بدون یزیچ هی یخوایکه تو م یوقت دونمیمن م_

 . تو اصراریاریو در آخر هم اون رو به دست م یدیم ریگ

 نیهم شهیم زم،یاما عز فهمم،ی. میکنیم یو پافشار یکنیم

 بودم. در حال داریشب رو ب شتریلطفا؟ من ب م؟یبخواب میبر االن

 یکه تو رو تو نهیخوام انجامش بدم ا یکه م یتمام کار حاضر

 آغوش و بازوهام یتو رو تو دیخودم نگه دارم. من با آغوش

 414کنم. احساس
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 یرو احساس م یبودم و خستگ دهیاز اون نخواب شتریهم ب من

 یو کم میاگه بهتر استراحت کن دیشا کردمی. حس مکردم

 میبخواب

 نگاه قیموضوع و حقا نیتر به ا ینیع یکم میتونست یدو م هر

 نی. بنابراشدینبود و زود از خواب پا نم زیسحرخ شلی. ممیکن

 ساعت وقت نیشدن اون، ما چند داریساعت قبل از ب چند

 ساعتها و گذروندن زمان در کنار شوهرم نی. صرف امیداشت

 گهید یکلمه  هی نکهی. بدون ادیرس یخوب به نظر م کامالً

 بزنم، دستش رو گرفتم و اون رو به داخل اتاق خوابمون یحرف

 کردم. تیهدا
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 نکرده بودم.... یزیبرنامه ر گهید یواسه قصد عشق باز من

اون منو  ی.... اما وقتمیداشت اجیما به خواب احت یدو هر

 415لخت

 افتنیها خاتمه  یکرد، همه شرط بند دنمیو شروع به بوس کرد

 همه شرط و شروط ها کنار گذاشته شدن . و

 یواژنم فرو و وارد کرد و تو یتو دیآلتش رو بدون ترد اون

 با شکوهش پر کرد. واژنم یو بزرگ یرو با کلفت واژنم

 شده بود و آلت اون رو سیواسه آلت اون آماده و خ بالفاصله

 پر شیاز پ شیبه خودش خورد.، و همچنان که منو ب کامل

 اون لحظه کردم. میام رو بستم و خودم رو تسلچشم ه کردیم
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من خوشحال بودم که  فتهیهم ب یبه بعد هر اتفاق نجایا از

 سیپرا

 من هرگز مثل سابق یآورده بود. زندگ رهیجز نیبه ا منو

 416. میبود، اما حداقل ما با هم بود نخواهد

 کیاون ها بهتر از  م،یچند ساعت وقت داشت نیاگه فقط ا یحت

 گمشده و عشق من بودن. ضربه مهیبدون هم روح و نم عمر

 قیآلت اون سخت تر و عم یو فرو کردن و فشار دادن ها زدن

 یتو شتریشد و من باسنم رو بلند کردم تا آلت اون رو ب تر

 وفق بدم و همزمان شتریآلتش رو ب یجا بدم و ضربه ها خودم

 ارگاسمم کنم. با
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 اون کردم،یو پرواز م خوردممی سرٓ  که به ارگاسم  همانطور

 گوشم رو گاز گرفت الله

 کرد: زمزمه

 میبا هم شهیبدتر شدن هم ایبهتر  یبرا_

 417رو تکرار کردم: حرفش

 میبا هم شهیبدتر شدن هم ایبهتر  یبرا_

*************************** 

 خواب غلت خوردم تا شوهرم رو لمس کنم ... یتخت تو یرو

 تخت بود . یاون تو یخال یفقط جا اما

 س؟یپرا_
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 هوا روشن گهیپنجره نگاه کردم. االن د رونیشدم و به ب بلند

 418.دیتابیاز پنجره به داخل اتاق م دی. نور خورشبود

 یشمیتخت بلند شدم و به طرف حموم رفتم و لباس ابر از

 ینازک

 .دمیپوش ییمثل روپوش بود و دمپا که

 .رفتم و به آشپزخونه رفتم نییاز پلهها پا من

 داد یسالم نظام یشیبه من با حالت نما شلیم

 سالم خانم خوابالو_

 دور و بر آشپزخونه نگاه کرد به

 کجاست؟ سیپرا_
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 که خواستیرفتن. اون نم رونیب شیمدت پ هی سیاون و اوت_

 کشهیطول نم ادیکنه. گفت که ز داریرو ب تو

 419رفتن؟ رونیچقدر وقته که ب_

 شهیم یچند ساعت هی_

 نفس هام گفتم: ریلب و ز ریز

 گوه توش_

 میبتون م،یداشت یخواب درست و حساب یبودم که وقت دواریام

 با

 .میصحبت کن زیدر مورد همه چ هم

 ساعت چنده؟_
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 از بعد از ظهر گذشته یکم_

 به بشقابش اشاره کرد. شلیم

 420؟یخوایم یزیچ نیهمچ ایو  جیساندو_

 چیرو باز کردم. ه خچالیتکون دادم و  یرو به عالمت نف سرم

 کاسه کیاما من  د،یرس یاز نظرم اشتها آور به نظر نم زیچ

 نفس یآوردم. با باز شدن درب ورود رونیرو ب وهیم ساالد

 زدم. نفس

 االن دیشد. خدا رو شکر. شا الیوارد و سیبدون اوت سیپرا

 دمی. به آغوشش دومیبا هم حرف بزن میبتون

 ؟یکجا بود_
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 کردمیم یدگیرس زیچاز چند تا  دیفقط با_

 421زها؟یکدوم چ_

 در دسترس باشه و به مکالمه مون شلیکه م دادمینم یتیاهم

که  ی. مندونستیاز من م شتریبده. اون احتماال ب گوش

 ییزهایچ

 دونستم یبه طور مبهم م رو

 در ینگران یبرا یزیچ چیه زم،یعز زها،یچ یسر هیفقط _

 وجود نداره موردش

 رو به طرف نگاهش برگردوندم. سرم

 دیاالن با نیکارت هم نیهات رو، ا چوندنیپ نیبس کن ا_
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 که یمن نگران کننده ست تا زمان یبرا زیشه. همه چ متوقف

 یبد نانیرو بهم اطم نیخالف ا تو

 اون رو یدهانش رو باز کرد، اما من با حرکت و ژست اون

 422کردم. متوقف

 یکه ارزش نگران ستیمهم ن زیچ چیکه ه یگیو نه. تو فقط م_

 نگران کننده هستن زیظاهرا همه چ یداشته باشه ول رو

 از آشپزخونه گفت: شلیم

 زیموافقم، بذار تا همه چ تیمن با ک م،یفکر کن نیبه ا نییایب_

 التیتعط نی. امیزیبر رهیدا یهمه فکرهامون رو رو رو،

 توقول تو نبوده، داداش بزرگه. وقت اونه که  هیشب یزیچ
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 ؟یافتاد یدردسر یتو تو27.یرو فاش کن رازهات

27 spi l l  the beans 

را به هم زدن، کار را  ینقشه ا2-را افشا کردن، لو دادن   یراز

 1- یطیخراب کردن، خ

 راز یرا لو دادن، افشا یآوردن، بند رو به آب دادن راز باال

 423ختنیاب ر یرو رو زهایچ پته

 دردسر افتاده یکه اون از قبل تو دونستیم شلیم دردسر؟

 داشته باشه که اون مرگ تونستیم یا گهید لی. چه دلبوده

 بشه؟ یکوچک مخف رهیجز هیرو جعل کرده باشه و در  خودش

 مختصر سر منو برانداز کرد و یبا تکان سیحال، پرا نیا با
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 نگفتم. شلیبه م یزیمن چ نیچشم دوخت. بنابرا بهم

 گفت: سیپرا

 هیمنو واسه  ست،ین یدونیاز اونچه که قبال م شتریب یزیچ_

 باشه؟ ت،یببخش، ک قهیدق

 رفت. شلیاومد و به اتاق خواب م رونیاز آشپزخانه ب اون

 424گفت: شلیم

 بود. بیعج یلیخ نیا_

 فیشروع به توص یحت بیتکون دادم. عج دییتا یرو برا سرم

 کردیچند روز هم نم نیا یو تو ریاخ اتفاقات

 نشستم و شلی. کنار مختمیر یظرف یام رو تو وهیساالد م من
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 رو گاز زدم یعنبه هند وهیلقمه از م هی

 م؟یقهوه هم دار_

 .ارمیفنجون برات م هیآره. االن _

 بلند شد یصندل یاز رو اون

 ممنون_

 425برگشت . سیبعد، پرا قهیدق چند

 گفت: شلیبه م اون

 داوطلب شده تا سیاوت ،یواست دارم، آبج یمن خبر عال_

 ببره یتو رو به گشت و گذار و واسه غواص امروز

 هاه؟!_
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 چشم هاش رو گشاد کرد شلیم

 با اون دینبا“ که  یاظهار نظر کرد روزیتو د نکهیبعد از ا_

 ؟!“ یباش

 که تو بدون دونمینگران نباش، اما من م ست،یقرار ن هی نیا_

 زه کهدو رو یهم پر جنب و جوش بود شهیکه هم ادیز کار

 426یکرد ریگ نجایا

 رونهیب نینکردم. ساحل درست هم یتیمن شکا_

 ؟یهم انجام بد یا گهیکه کار د ی. اما دوست نداردونمیم_

 در مورد تو و نی. اسیهرگز در مورد من نبوده، پرا نیا_

 بود. من از انجام سهم خودم خوشحالم. تیک
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 خوب ...._

 گلوش رو صاف کرد ... سیپرا

 که خوامیمورد توئه.... ازت مامروز در _

 427یکم خوش بگذرون هی یینجایکه ا یوقت تا

 چشم هاش بهم التماس د،یمنو د رهینگاه خ سیپرا دوباره،

 دیرسیحرف بزنم؟ به نظر م شلی. قرار بود که من با مکردیم

 دهینگاهش نشون م یکه تو هیزیچ نیا

 رو خوب بخونم. سیپرا یحالت چهره  تونستمیم شهیهم من

 :گفتم

 رو به زیهمه چ سیپرا شل؟یم ،یرینم رونیب نیا یچرا برا_
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 کوچک یفوق العاده ست. مغازهها رهیجز نینشون داد. ا من

 اون ها یوجود داره که تو نجایا یتو یجذاب و با مزه ا و

 خودشون رو به فروش یو هنرمندان کارها یمحل فروشندگان

 هم نجایا ی. غذایهست زهایجور چ نی. تو عاشق ارسوننیم

 428زهیانگ شگفت

 دمیچرخ سیطرف پرا به

 ییگرفتن اون جا یاون رو برا سیحاصل کن که اوت نانیاطم_

 و ما اون رو کردیدرست م یعال دهیتراش یخی یبستن که

 برهی، م میخورد
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 ینداره و اوک یاشکال نیکه واسه شما دو تا ا نیمطمئن_

 ن؟یهست

 دیخند یخشن یصدا با

 یتو قصد دار یرو گفته باشم . ول نیباور کنم که ا تونمینم_

 مگه نه؟ فکر ،یکن یرو نام گذار الیو نیاز ا نچیهر ا که

 خالص شدن از یتو رو به خاطر تالش برا تونمینم کنمیم

 429خودم سرزنش کنم. شر

 …که کنمینم یمن سع_

 رو قطع کرد سیحرف پرا شلیم

 یجور نیا یلی.. خرمیخب، من م یلیکردم، خ یمن شوخ_
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 و لباسم رو رمیدوش بگ خوامیم رون،یکه برک ب شهیم خوب

 اد؟یم یک سیکنم. اوت عوض

 یبه زود_

 نواخته شد. ییبه در جلو یضربها

 ظاهرا که االن اومد_

 430.ستادیا سیپرا

 واسه آماده شدن بهم وقت قهیگوه توش، بهش بگو تا پنج دق_

 بده

 رو تا دم در سیبا عجله به اتاق خوابش رفت. من پرا شلیم

 اجازه وارد به سیکردم. اون در رو باز کرد و به اوت دنبال
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 رو داد داخل

 گفت: سیاوت

 قرار من آماده ست؟! ،یه_

 به یدندون ها قیو از طر دییدندون هاش رو به هم سا سیپرا

 فشرده گفت: هم

 431ستیقرار تو ن نیا_

 کردمیم یمرد، من داشتم باهات شوخ ر،یآروم بگ_

 کاناپه نشست. یقدم زد و رو منیبه داخل اتاق نش اون

 مرتبه؟ یهمه چ_
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برداشت که من متوجه قرار گرفته  لیپوشه مان کی سیپرا

 شدن

 نشده بودم یکنار در ورود زیم یپوشه رو اون

 کنم یادآوریبهت  ستی. الزم نقیرف نجاست،یدر ا زیهمه چ_

 یکنیرو حمل م ییگرانبها یمحموله ها یتو دار که

 یمن حساب کن یرو یتونی. می. راستشو بخوافهممیم نویا_

 شورتک هیبا  شلیمنقبض شدن. چه خبر شده بود؟ م عضالتم

 عی)سر یتانک از اتاق خوابش با حالت پرواز هی و

 432منظورشه(

 رو هم داشت با خودش حمل یساحل فیک هیاومد و  رونیب
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 کردیم

 زبر یلباس شنا، حوله و لوله مخصوص واسه تنفس برامن _

 داشته ازیهم هست که من ن یا گهید زیرو برداشتم، چ آب

 اوه، صبر کن. من پاسپورتم رو برنداشتم. باشم؟

 گفت: سیاوت

 .یندار رهیجز یتو یبه کارت اعتبار یازیتو ن ست،ین یازین_

 که . بهترهشناسنیم م،یریکه م ییها من رو در هر جا اون

 یکه امنه رها کن ییخودت رو در جا پاسپورت

 433زد یلبخند شلیم

 . بچهستین یکاف یواسه من خوبه ول یخوبه، به اندازه کاف_
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 نمتونیب یبعدا م ها

 پارک شده بود یجاده شن یکه رو پ،یرو تا ج سیاوت شلیم

 تا اونها رو دنبال کنه، اما من بازوش دیچرخ سیکرد. پرا دنبال

 گرفتم. رو

 اون پاکت بود؟ یتو یچه خبر شده؟ چ نجایا_

 که داشت سیبا اوت یکه چطور کردیخواهرش رو نگاه م اون

 قابل رینگاه غ هی. شدیداشت دور م الیاز و روندیرو م نیماش

 چشم هاش بود، و بعد دستم رو گرفت و اون رو یتو خوندن

 434.دیطرف لبهاش برد و اون رو بوس به

 نیا نچیو هر ا میاستفاده کن شلیم چطوره که ما از مشاوره_
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 م؟یکن یرو نام گذار مکان

 زد، اما ما فعالً به اون جا یدرونم موج م یو شهوت تو هوس

 ازیکه بهش ن یا ستهیشا یکه پاسخها ی. تا زمانمیرفت ینم

 ارمینکنم و به دست ن افتیرو در داشتم

 حرفشم نزن_

 و ازش دور شدم دمیرو کنار کش دستم

 نینداشت. بش یامتحانش رو داشت و امتحانش ضررارزش _

 گفتن یبرا یادیز یزهایفنجون قهوه باهام بنوش. من چ هی و

 435دارم. بهت

 کرد، فنجان قهوه ام رو تیمنو به داخل آشپزخونه هدا اون
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 حس و ی. بختیخودش ر یهم برا یکیگذاشت و  زیم یباال

 قتین حقاومد رونیمنتظر ب یصندل یو واج نشستم و رو هاج

 شدن، لیتبد قهیها به دق هیثان یدهان اون نشسته بودم. وقت از

 :گفتم

 نوبت توئه، عجله کن نیا_

 .دیو آه کش دیقهوه نوش یجرعها

 در مورد یتا با مقامات محل میامروز صبح رفت سیمن و اوت_

 . میصحبت کن قیقا یو کش و مکش شب گذشته تو مشاجره

 436واقعا؟_
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 ییجا چیه یتو شبید یافراد محلخوب، معلوم شد که _

 کینزد

 نیسابقه ا چکسیهم نبوده. ه ینبودن. نگهبان ساحل قیقا

 آشوب

 نداشته رو

 قلبم تند شد. ضربان

 داره؟ ییچه معنا قایدق نیا_

 که هر هیمعن نیبه ا نی.....امیبهتر بگ ایکه....  نهیا شیمعن_

 یخودش رو به عنوان مجر کرد،یرو جستجو م قیکه قا یکس

 قیقا یکه تو ییداده و مبدل کرده بود و اون ها رییتغ قانون
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 نبودن. سیپل نبودن

 437دهانم رو فرو دادم آب

 در واقع با اون صحبت سیداشته باشه، اوت قتیحق نیاگه ا_

 ...کرده

 اش رو مالش داد قهیشق سیپرا

 ....تیهستن، ک نجایکه اونها ا نهیا شیمعن نیا_

 .زدیبدنم موج م یرو خی یسرد

 اونها؟_

 ادیاستخدام شده، به احتمال ز یآدم کش ها و قلچماق ها_

 چیه

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 مارک دست بریشرکت س یموجود تو یاز کارکنان اصل کی

 کننینم فیخودشون رو کث یها

 438شد و وجودم رو گرفت کیتهوع به من نزد حالت

 م؟یکن کاریچ دیما االن با_

 یسر هیسپردم که  سی. به اوتمیوقت دار یما به اندازه کاف_

 واسشون جا بذاره که حواسشون رو از یواسه رد گم کن نشونه

 ازمون یو چهار ساعت ستیپرت کنه و اونها رو به مدت ب ما

 و از سر ما کنهیو حواسشون رو از ما پرت م دارهینگه م دور

 میالبته اگه که همه کارها رو درست انجام بد کنه،یم بازشون

 . درمیکرد یزیبره که برنامه ر شیهمون جور پ زیهمه چ و
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 اونها به سمت ساحل ژاپن حرکت بکنن دیحاضر االن با حال

 رسهیداشته باشم. به نظر م یکه احساس بهتر شهیباعث نم نیا

به نظر  یابد طیشرا یدر برخ ندهیو چهار ساعت آ ستیب

 439برسه.

 و مخوف و دلهره کیشب تار هیتونه مثل  یم نیاالن؟ ا نیهم

 باشه آور

 .تیک گه،ید زیچ هی_

 رو صاف کرد شیگلو سیپرا

 طیچون که انتظار دارم اگه شرا گمیرو بهت م نیمن فقط ا_

 خواستم که سیاز اوت باًی. من تقریشد تو هم به من بگ برعکس

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 کنه یبررس ،یبهم گفت انشیآلخاندرو رو که جر اروی اون

 با؟یتقر_

 نجایبه من برخورد کرد. ما ا تیاز عصبان یتوده و آجر هی

 یخطر بود و اون نگران خوش گذرون یتو مونیزندگ م،یبود

 440کوتاه مدت قبال من بود؟ یاشیع و

 . من فقطرمیخودم رو بگ یجلو تونستمینشو. من نم یعصبان_

 بدونم. دیبا

 تو رو متوقف کرد؟ یچ_

 دیکش یآه اون

 دروغه. هی نیداشتم، اما ا دهیعق رییخوام بهت بگم که تغ یم_
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 میزمان رو از دست داد یبه راحت ما

 اوه، خوب ..._

 و یضیشکمم احساس مر یو تو خوردیحالم به هم م هنوز

 441کردمیتهوع م حالت

 دوارمینه. ام ای مینه، زمان رو از دست داده باش ایکمبود وقت _

 نسبت به الخاندرو یفشرده تر یها یکه نگران یش متوجه

 یموجوده. اون برا ریکه االن غ تهیاهم یب زیچ هی. اون میدار

 کار رو نکرده، نیوقت هم ا چینداره و ه یمعنا و ارزش من

 ساده گوگل، به هر حال یاز جستجو ریبه غ ن،یبر ا عالوه

 فقط سیکنه؟ اوت دایتونست از اون پ یرو م یزیچه چ سیاوت
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 بچه ست. هی

 هم هست. چرا ینابغه لعنت هیاون  یبچه ست، آره، ول هیاون _

 یتو یبچه ها شتریب کنم؟یمن دارم باهاش کار م یکنیم فکر

 سن و سال اون در حال گردش و گشت و گذار یتو رهیجز نیا

در کنار ساحل هستن و  یخرگوش ها بیساحل و تعق یتو

 442چیه

 بکنن. اون یا گهیکه کار د کننیوجه فکر نم چیبه ه وقت

 هی. اون درخشان و باهوشه. هیو راننده حرفه ا کنهیم یرانندگ

 اما2۸اوقات واسم دردسر سازه ،  یبا استعداده. اون گاه هکر

 . من بهش اعتمادکنهینم دیاز طالست و هرگز منو ناام قلبش
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 و …به اون اعتماد دارم  میزندگ ی. من با تمام وجود تودارم

 تو با

 صاعقه و ضربه هیبه من ضربه زده شد.... مثل  یبعد فکر و

 کننده بعد از برخورد رعد و برق که تمام خونه رو در کر

 .کنهیشب روشن م یکیتار

2۸ pai n i n the ass 

 443دردسر ساز یمعن

 رو برد شلیاون م_

 سر تکون داد اون

 برهیامن م ییاون رو به جا سیاوت_
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 یبخوا سیکه از اوت نهیا یتو گفت روزیکه د یزیچ نیبنابرا_

 بده... رییرو تغ شلیپرواز م تا

 من مجبور شدم که اون نقشه رو کنار بذارم_

 اون پاکت بود؟ یتو یچ س،یپرا ا،یخدا_

 سیمنظورشه(، اوت قشی)قا نیکاتر ی. سند نامه زیچند تا چ_

 ما پول یمن بفروشه و برا یرو برا نیداره تا کاتر قصد

وصل  ییجورا هیرو بهمون  نیو پول فروش کاتر بفرسته

 444کنه

 و؟_

 .شلمی گذرنامه و … قیو دق یلیسفر تفصبرنامه _
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 .... یکه آشپزخونه رو ترک کرد یپس وقت_

 رو از کشو اتاق خوابش برداشتم شلیاون زمان من گذرنامه م_

 پاکت گذاشتم. یاون رو تو و

 دیفهمیبرگشته بود که گذرنامه اش رو برداره و م شلیاگه م_

 ؟یگم شده چ ُکه

 ادته؟یموضوع مراقبت کرد،  نیاز ا سیاوت_

 رو باز کردم. بعد: دهانم

 445؟ یکرد یزیرو برنامه ر نهایتو همه ا_

 خوبه. من بهت زهایاز چ یبعض یاز حد رو شیب سینه، اوت_

 نابغه ست. هیکه اون  گمیم نویا
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 گلوم یکه تو یمانع از اون شد که به کلمات بعد باً یتقر ترس

 گرفته بودن صدا بدم قرار

 مگه نه؟ د،ید میرو نخواه شلیوقت دوباره م چیما ه_

 داد رونیاز دهانش ب ینیآه سنگ سیپرا

 ممکنه_

 من یاوه خدا_

 446دمیرو مال میشونیپ

 اما من بازوت رو چنگ زدم. من تو شل،یدنبال م یتو رفت_

 از گفتن کلمه خداحافظ به اون دور نگه داشتم، مگه نه؟ رو

 گفتن تو یمن هم مانع از خداحافظ زم،ینداره عز یاشکال نیا_
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 که هیزیچ نیامن خواهد بود. ا شلیو م م،ی. ما با هم هستشدم

 داره یا ژهیو تیمهمه و اهم تینها در

 اون قراره کجا بره؟_

 رهی)جز اردیینیمارتاز و رهیجز کیکوچک نزد رهیجز هی_

 یبرا ییبه اونجا برسه من دستورالعملها ی( وقتسلندیا یتو یا

 دارم که به پدر و مادر زنگ بزنه و اونها رو مالقات اون

 محوطه هیکه الزم باشه در  یی. هر سه اون ها تا اون جاکنه

 447موننیاون جا م یامن تو یلیخ

 کردم که خودم یدادم، سع رونیو بعد نفسم رو ب دمیکش نفس

 محکم نگه دارم. رو
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 ارد؟یینیمارتاز و_

 تونم یم یاما چطور د،یرس یبه خونه به نظر م کینزد یکم

 از شتریب یلیسوال ببرم؟ اون ها خ ریرو ز سیو اوت سیپرا

 و شلیم تیحفظ امن یبرا سیمدت بودن و پرا نیدر ا من

 داد. یکرد بهتره انجام م یاونچه رو که فکر م نشیوالد

 بیزمان دو ساعته ترت هیرو در  نهایتو امروز صبح همه ا_

 ؟یداد

و نقشه دوم داشتم. مجبور  بانینقشه پشت هی شهینه، من هم_

 شدم

 448باشم یطور نیا که
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 ...بانینقشه دوم و پشت هی

 …و چهار ساعت ستیب

 …ساحل ژاپن  از

 احساسات بدنم رو ترک کرده بود و صدام به طرز همه

 از دهانم ظاهر شده بود کنواختی یترسناک

 س؟یپرا م،یریتو و من کجا م_

 449ازدهمیفصل  انیپا

 دوازدهم فصل

 سیپرا

 ساده نبود. مخصوصا حاال که اون قایدق تیبه سوال ک پاسخ
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 ابراز ورکیویرفتن به ن یخودش رو برا لیتما نیاز ا شیپ

 تونم خودمون یمن م م؟یبود. ما قرار بود که به کجا بر کرده

 یمرکز یکایبه به آمر تیامن یراحت و تو الیبا خ رو

 از کشور منیعبور ا یما رو برا دیجد یها تی. هوبرسونم

 داشت که در امتداد ساحل یدوستان سیکنه. اوت یم نیتضم

 450به پرو نفوذ و رخنه کرده بودن . کاراگوئهیآرام از ن انوسیاق

 یم بیهنوز ما رو دنبال و تعق برمارکیاگه اون شرکت سا اما

 واسه ما خونه خواهد یمدت طوالن یبرا یمکان یعنی ؟یچ کرد

 در کنار خودم تینگه داشتن ک یبرا ممیگناه من با تصم بود؟

 که شده به جنگ رفته بود. یا نهیو هز متیهر ق به
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 ما شد، من کنترل کامل رو ندهیآ یزیصحبت از برنامه ر یوقت

کردم و نتونستم  یسال گذشته زندگ کیدست گرفتم. من  در

 به

 لیهم به دل سیمواقع، اوت یدر بعض یاعتماد کنم. حت یکس

 . اماستیجان خودش از خطرات کامال ناب و خالص ن حفظ

 هر چالش یبود، در کنار من، ظاهراً آماده برا نجایا تیک االن

 حق داشته باشه خودش رو عقب بکشه و دیبود. شا یا ندهیآ

 451خودش رو ازم دور کنه. مدام

 ؟یکه کجا بر یخوایتو م_

 دیخند یفیضع یبا صدا اون
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 من فکر کردم که تو ؟یکنیاز من سوال م نویا یحاال دار_

 ینقشه دار هی شهیهم

 البته که نقشه دارم_

دوباره چشم هام با چشم هاش، دستم  یاز مالقات و تالق قبل

 رو

 دمیموهام کش یتو

 ی. ما با هم تویخوایم یکه چ پرسمیاما من دارم از تو م_

 452یگفت نویهمون طور که تو قبال ا م،یهست تیوضع نیا

 و یتر بررس قینگاه دق هیمکث کرد و مردد شد، منو با  اون

 نیتونست باور کنه که من واقعا ا یکرد، انگار که نم برانداز
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 کامال باور کنم، تونستمی. من هم نمکنمیرو به روش باز م در

بکشم و  رونیدست رو از فرمان ب کیمتعهد شدم که  اما

 کنترل

 نیاگه ا یحت رم،یو شراکت به دست بگ یرو با همکار اون

 و انتظار منو در حد جهنم زهله ترک ینیب شیو پ چشمانداز

 و بترسونه. کردیم

 تیک ،یکن یفکر م یبه چ یبهم بگو که دار_

 چشم یبگه، و تو یزیلبهاش رو از هم باز و جدا کرد تا چ اون

 453وجود داشت. فیالتماس ظر هی هاش
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خوام به  یگفتم. من م یرو بهت م قتیحق شبیمن د_

 ورکیوین

 و مونی. فقط فکر فرار از زندگرمیاما بدون تو نم برگردم،

 نی. اکنهینگاه نکردن به عقب من رو وحشت زده م هرگز

 شهی... احساس ماشتباه

 ورکیوی. رفتن به نختیشکمم فرو ر یمثل سنگ تو ترس

 من در یخواسته ها و آرزوها ستیمورد در ل نیآخر احتماالً

 بود. یبعد یها توقف

 وجود داره؟ من یجور نیکه چند تا مشکل ا یکنیتو درک م_

 که ُمرده باشم قراره
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از احساسات  کیت کیت هیشد،  دهیدرهم کش یکم ابروهاش

 یقبل

 454کنهیفکر م یزیگفت که اون داره به چ یمن م به

 شلی. حداقل االن نه. ممیبگ یزیچ یبه کس ستیما الزم ن_

 دور خواهد بود. یاما به هر حال اون مدت دونه،یم

 رو تکون دادم سرم

 یآپارتمان پانصد متر مربع یمن تو ؟چی بعدش …خب _

 مونمیم دواریو ام شمیم میعمر خودم قا یباق یبرا خودمون

 یزندگ هی نیا دینشه؟ شا نیمتوجه ا یطانیبا مقاصد ش یکس

 زندان واسه منه نیتو باشه، اما ا یبرا
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 سمت من اومد و دستم رو گرفت اون

 . اگه مامیپنهان کردن خودمون ندار یبه طوالن یازیما ن_

 455در معرض یکرد دایاونچه که تو در مورد اون ها پ درمورد

 یپنهان کردن طوالن نیاصالً ا دیشا م،یریعموم قرار بگ دید

 .نباشه

 من پرتاب کرد. نهیس یرو رو خیهزار تکه  وحشت

 همه حدس و گمان هستن. منظورم نایا ت،یک ح،یمس یسیع_

 من رو یمیقد یاز پرونده ها کیاگه تو هر  یکه، حت نهیا

وجود داشته باشه  یزیکه چ ستمیمن مطمئن ن ،یباش داشته

 که
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 شترتریرفتم تا ب خیارائه اون رو داشته باشه. من به زور ارزش

 و جستجو یاون ها حفار یقانون ریغ یکارها یتر تو قیعم و

 ینقشه خنث نیکه ا هیهیکنم. بد دایپ یشتریب یزهایو چ کنم

 شد.

 خطر نیبخوام که دوباره ا یا گهیتونم از شخص د ینم من

 456رهیرو از سر بگ سکیر نیو ا رهیبپذ رو

 از ی. من به شبکه استمیروزنامه نگار هستم و تنها ن هیمن _

 قتیکردن حق دایسراسر جهان تعلق دارم که وقف پ یتو مردم

 یمورد رو به باال نیا میتون یهستن. ما م قتیگزارش حق و

 یمن تو نیاز مخاطب یتماس با برخ یبرا ای م،یاریب بونیتر
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 کنه، یم غیکه اتفاقات رخ داده رو تبل یداستان یبرا ژورنال،

 کنه. ما یاز ما محافظت م قتی. افشا کردن حقمیریبگ تماس

 .... میداشته باش یبه طور آرام به مردم دسترس میتونیم اول

 نه، فقط نه ت،یک_

 گوش بدم. به طرف اتاق خواب شتریب قهیدق کی تونستمینم

 وانیراه افتادم. در رو پشت سرم محکم بستم و به ا خودم

 ییجلو

جمع و حلقه  نهامیس یشدم، بازوهام رو محکم رو رهیخ

 457کردم
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 ینیقدر سنگ نیکه ا کردمیفکر م یکوفت زیبه چه چ داشتم

 یتو

 کرده بودم و باز هم لیبود؟ من مکالمه رو زودتر تعط اون

 . میکرد یصحبت م ورکیویو درباره ن میبود نجایا

 هر کدام از ما. دوباره، فقط به خاطر یممکن برا یجا نیبدتر

 از یاوج لذت جنس نیمن اون رو مجبور کردم که در ح نکهیا

 باره نیمعنا نبود که اون تا ابد در ا نیحرف نزنه، به ا اون

 .کنهینم فکر

 وانمود کنم که از من متنفر و دلخور نخواهد شد. اما تونستمیم

 که اون رو در حال فرار کردن مداوم قرار یراه زندگ نیا یتو

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 طول دراز مدت خدمت یکدوم از ما تو چیبه ه نیا ده،یم

 458کرد نخواهد

 و بعد دمیبسته شدن در رو شن یممکنه. صدا ریغ نیا ،یلعنت

 .دیآهسته اومدن اون به سمتم به گوشم رس یصدا

 ای قهیدق کیدور کمرم حلقه کرد.  یبازوهاش رو به آروم اون

 شد. یسکوت سپر یآروم ما تو یتنفسها یبا صدا شتریب

 آرامش بخش یذهنم با صدا یمن تو یپر سر و صدا افکار

 محو شد. اون

 و پچ پچ کرد: زمزمه

 یاشداشته ب یشتریب مانیکاش به من ا یا_
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 459آه بستم هیهام رو با  چشم

 و باهوش و معرکه و درخشان ی. تو عالستیطور ن نیا_

 . من فقط....تیک ،یهست

 بود که یکس شهیتونم اون رو درک کنم؟ اون هم یم یچطور

 کلمات داشت ... چه اون کلمات یبرا یزیشگفت انگ استعداد

 اونها ایدهنده باشه و چه من رو با اون کلمات اغوا کنه  آرامش

 کنه.... دایو حلقه کنه تا راه خودش رو پ چونهیدور من بپ رو

 .شدمیبا کلمات اون جادو م شهیهم من

 سیپرا_

 یگرم رو یشونه من فشار داد و بوسه ا غهیلبهاش رو به ت اون
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 460من گذاشت. شونه

 . اون چه اون ها باهاتیکنیفرار م یساله که دار کیتو االن _

 ما باً یتقر یکه بعد از اون تو انجام داد ییو انتخاب ها کردن

 رو یکار نهیهز دیمتوقف شه. اونها با دیبا نینابود کرد. ا رو

 یکه زندگ خوامیباهات انجام دادن رو بپردازن. من نم که

 یخانواده مون رو....فقط برا تیرو.... قول ها و امن خودمون

 و فدا یکارها ادامه بدن قربان نیبه ا نیاز ا شتریاونها ب نکهیا

 یباشه. اگه تو تنها کس فتادهین یاتفاق چی. انگار که هکنم

 ینباش

 گهیچه کس د گهید ؟یکار رو کردن چ نیاون ها باهاش ا که
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 کردن؟ یرو قربان یا

 بار داشتم صدا داد. به نظر کیاز  شیکه ب یبه افکار تیک

 شتریارزش اون رو داشته باشه که ب زیچ چیکه ه دیرس ینم

 461از

که دوستشون دارم دعوت  یکسان ایمن  هیاونها عل خشونت

 شه.

 عوض شده بود. من زهایچ یلی. خمیاز شبکه نبود گهید گرچه

 که اون منو محکم ینوازش کردم در حال یرو با تنبل بازوش

 خوب ی... برا گهیبغلش نگه داشته بود. با همد یپشت تو از

 بدتر شدن.... ایبهتر  یبد. برا ای
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 . مجبور شدممیکرد یعبور م یزیاز هر چ میبا هم بود یوقت تا

 یرو واقعاً باور کنم. پس از همه، من قول و. قرار ها خودم

 قول نیمون رو به دل و قلبم گرفته ام. منم مثل اون به ا گهید

 وفادار بودم. ها

 یزهایاگه چ یتوعده ها اعتماد کنم، ح هیبودم به بق مجبور

 462منو وحشت زده کنه ناشناخته

 ...ورکیویپس، ن_

 . هنوز همشدیبود و زمزمه م دنیقابل شن یمن به سخت یصدا

 بود. احساس کردم اون با سر اشاره و دهیمنو شن یصدا اون

 رو ییو فحش رو قورت دادم و صدا نینفر کیکنه.  یم دییتا
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 دهیفرار کنم رو ناد گهیزد تا به طرف د یم ادیبر من فر که

 گرفتم

 رفت میخواه ورکیویما به ن ت،یخوب، ک یلیخ_

************* 

 در مدت چهل و تیکه قول داده شده بود، من و ک همانطور

رو ترک کرده  لوآیل رهیو بهشت جز الیساعت و هشت

 463.میبود

 یم اردیینیو زهیبه جز شلیبه همراه م سیکه اوت یحال در

 رفت،

 داده بودم تا ما رو به بیترت یخصوص یاجاره ا قیقا کی من
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 به تی. کمینشده بود ییهونولولو بازگردونده و شناسا فرودگاه

 رنگ و رو یلیباشه. چون خ ماریممکنه که ب دیرس یم نظر

 تا از اثر کردیما رو چک م یجعل یگذرنامه ها ایبود و  دهیپر

 ینگران موندن تو شتریکنه. من ب یریبازگشت ما جلوگ از

 یلیبودم. دل یبه فرودگاه جان اف کند یدر سفر طوالن آسمان

 ها و قیقا یما تو مایداشت که از زمان اون سقوط هواپ وجود

 کرده بودم . ریگ ینیو نقل زم حمل

 دور کردن از چنگال یرو برا میساعت بعد، من دسته صندل ده

 464ناگهان7۴7نگه داشته بودم، چون که پرواز ارتفاع   مرگ

 میاومد یم نییکه از ابرها پا یاومد و در حال یم نییپا داشت
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 جمع شده بود میشونیپ یرو عرق

 ذهنم پخش شده بود. یتو عیو شن ندیاز خاطرات ناخوشا یتار

 ، معده دیچرخ یم نیبه سمت زم مایکه نوک هواپ یحال در

 و حالت تهوع داشتم. زدیگلوم م یتو ام

 یرو میکردیسقط م میداشت یکه وقت یخورده ا چیپ لبخند

 کرد. وحشت یم یخلبان بود انگار که داشت خداحافظ صورت

 اون قفل شده و شکسته ریکه دستم ز یوقت یآور دلهره

 که احساسش ی. سقوط آزادرمیمرگ رو بپذ خوامی.....نمبود

 465بودم.... کرده

 ساعت کیکنم،  دایدرمان زخمهام پ یبرا یراه نکهیاز ا قبل
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 کرده یمرد ُمرده سپر کیدر کنار  یرو که به سخت کامل

 ...میسال زندگ نی. آغاز بدتربودم

 یمن پوشوند، صدا یدست ها یکف دستش رو رو تیک

 و پر از یاعصاب جغجغه ا یرو نیریعصاره ش هی نشیریش

 من بود یاهویه

 .میهست نجایا گهید بایتقر. ما زمینداره، عز یاشکال نیا_

 و ومدیم نییداشت پا مایموتور عوض شد و هواپ یصدا یوقت

 یاز حالت تهوع تو یا گهینشست، موج د یم نیزم یرو

از  یشروع شد. چشمهام رو بستم و نفس کوچک شکمم

 466دهانم
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 نیزم یرو گهید قهیدق ستیقول که ب نیدادم، فقط با ا رونیب

 .دادمیم یبود، خودم رو دلدار میخواه

 سفت و تنگ تر دستم رو فشار داد. یکم تیک

 خونه مون بای. تقرمیهست نجایا بایما تقر_

**************************** 

 ورکیوین یخوام دوباره تو یو من م شتریب قهیچند دق فقط

 راه خونه هستم. یبودم. و حاال تو ورکیوین ی. و حاال توباشم

 467و برودت هوا با آسمان یشهر ساکت بود. سرد حومه

 فرودگاه تا ریکسل کننده مطابقت داشت. من مس یخاکستر

 کردم و اون رو به خاطر یرو بارها و بارها ط آپارتمانمان

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 بوده. شب یطور نیا می. ده ها صبح زود در راه سفر بعدداشتم

 که یشهر وقت یچراغ ها یو تار گشتمیبر م رتریکه د ها

 و با تیکردم تا بتونم دوباره در کنار ک یمعکوس م شمارش

 باشم. در کنار همسرم، در کنار عشقم . اون

 خونه. میرفتیبا هم م میدفعه داشت نیا

 که در جلو قرار داشت یزیدر دست، قلبمون با هر چ دست

 ریهر قدم به سمت خونه فراتر از غ ل،یبود. هر ما نیسنگ

 یا به آپارتمان طبقه سوم با صداکه صعود م یبود. راه یواقع

گذشت  یم کیبار یراه پله ها قیو پر از پژواک از طر بلند

.468 
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 در طبقه ما به ییپاگرد جلو یزرد رنگ راه آهن که رو رنگ

 در خونه مون که بارها و ی.. دکمه سه طبقه بدیرسیم انیپا

 ها بار من بهش ضربه زده بودم.... ونیلیم دیشا ایو  بارها

 .دیرس یبه نظر نم یکدوم واقع چیه

 یبود، با ناباور شیدهایکل یدر جستجو تیکه ک یحال در

 رو که مدتها بود فراموش کرده یاتیشدم و جزئ رهیخ خاموش

 که آشنا ییزهایرو به دست آوردم. به خاطر همه چ بودم

 یکه در راه آستانه سنگ قهوه ا یی..... از محله هابودن

 به،یغر هیاحساس  ی..... به نوعمیکرد یعبور م خودمون

 469.کردمیکالهبردار و متقلب رو م هی احساس
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 تعلق نجایدوباره به ا تونمیم یبود من ُمرده باشم. چطور قرار

 رو در قفل دیلبهاش رو گاز گرفت و کل تیباشم؟ ک داشته

 من باز کرد یو در رو به گذشته  چرخوند

کوله  هیداخل شد و من هم دنبالش رفتم. فقط  فشیبا ک اون

 یپشت

 یگرفته بودم که تو ادیکرده بودم و  زونیشونه ام آو یرو رو

 آپارتمان اول یسبک سفر کنم.... بو لیخودم با وسا یها سفر

 من اصابت کرد ینیب به

 گرانید یخونه ها یکه آدم تو یبیو غر بیعطر عج اون

 هیو اثاث یخانگ واناتیو ح ندهیاز مواد شو شه،یم متوجهشون
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 سر و صدا ی. من بکننیم یمکان زندگ هیکه در  یافراد و

کردم که اون چه که واسه ما ساخته شده چرا االن به  فکر

 470نظرم

 ما سکوت نیسکوت به وجود اومد و ب یست. وقت گانهیب یلیخ

 شده، لبخندش تنگ و رهیکه به من خ دمیرو د تیبود ک برقرار

 بود و چشم هاش گشاد و مردد شده بودن محکم

 روبراهه؟ یهمه چ_

 یآدم واقع هیکردم تا مثل  یکه تمام تالشم رو م یدر حال من

 گفتم: ام،ینظر ب به

 مطمئنا، من خوبم_
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 در مورد یزیچ هیزده بودن.  خیخودشون  یجا یپاهام تو اما

 بودن هر دومون منو فلج کرده بود. نجایا دوباره

 حالت د،یشد. دوباره لبش رو جو رهیاتاق خ به اطراف اون

 471به خودش گرفته بود. یزیآم اضطراب

واسه  یزیو بعد چ رم،یبگ عیدوش سر هیخوام  یمن م_

 خوردن

 کنم، باشه؟ یم زیرو تم نجایهم ا یکنم و کم یم درست

 .کنمی. من قهوه درست مریبرو دوش بگ_

 که قبالً با یحموم کوچک یبه اتاق خواب رفت و بعد تو اون

 دوش گرفتن هامون گهیو با همد میاون رو مشترک داشت هم
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 شد. دیناپد میذاشتیبه اشتراک م رو

 یخودم رو درست فراتر از درگاه نگه داشتم، و سع یجا من

 کردم یکه هرگز فکر نم یمکان یبه شوک بودن تو کردم

 یچندان رییمتوسط ما تغ یداخل یباشم برسم. فضا دوباره

 کیبود.  بیمبلمان به همون ترت دمانیبود. چ نکرده

 472کاناپه

 من که اصرار داشتم یمیدوم و تخت خواب فرسوده قد دست

 . ارمیآپارتمانم از دانشگاهم به خونه مون ب از

 میتونستیکه ما هرگز نم یا شهیش یکوچک قهوه  زیم کی

 نیبعد از اول نشیدیرو که وال یرانیا چهیاون قال یباال
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 اهی. چند گمیبودن، پاک نگه دار دهیما خر یبا ما برا مالقاتشون

 پنجره قرار گرفته بودن. یلبه  یو پژمرده شده رو ُُمرده

 آپارتمان یها تو یکه من واقعا متوجه درهم و برهم هیزمان نیا

 نا مرتب و شلوغ کردمیاز خونه که تماشا م ی. هر سطحشدم

 شده بود از نامه دهیو خونه کامال پوش دیرسیآشفته به نظر م و

 ورکیوین کشنبهیروز  ینسخهها ،یمیمجالت قد ،یپست یها

 473که چاپ شده بودن . مزیتا

 حرکت کنم. و بدنم از حالت خشک تونستمیبعد از اون م فقط

 به سمت اتاق خواب رفتم. یو منقبض در اومد. به آروم شده

 یلباس ها نکهینکرده بود به جز ا رییتغ یا گهید زیهم، چ باز
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 شده زونیو آو ختهیهر قالب و گوشه موجود اتاق آو یرو تیک

 تونه یاون نم یکرد که چه زمان یم یادآوری. اون به من بودن

 میبزرگ تصم دادیرو هی ای یمهمان هیلباس قبل از  هیمورد  در

 شهیبپوشه هم دیبا یکه چه نوع لباس دنی. و درباره پوشرهیبگ

 .خواستیو از من نظر م زدیم غر

 بود. اما ختهیدور و بر ر یگردباد لباس ها هی شهیاتاق هم نیا

 یو دمدم یو وسواس بیو غر بیموجود عج هی شهیهم تیک

که من بعد از سال ها  یژگیو کیخوشگل بود،  مزاج

 474یزندگ

 مسخره ازش سپاسگزار یپسرونه با استانداردها یها کالج
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اتاق کنار تخت بود که قبال مال من بود  زیتم. تنها قسمت بودم

.. 

 ییاون چرخونده شده بودن، گو یتخت فقط به پهلو یها مالفه

 اطیو خودش رو با احت کردهیشب مالفه ها رو بلند و جمع م هر

 هنوز در یفرد نامرئ کی ییبرده. گو یاون ها فرو م یتو

 گلوم یمقابل تخت سکونت داشته. احساسات تو طرف

 کرده بودم؟ چطور اون تونسته کاری. من با اون چسوختیم

 رو انداختم، میکوله پشت فیدوباره بهم اعتماد کنه؟ ک بود

 پرتاب کردم و نیزم یرو در اوردم و اونها رو رو لباسهام
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حموم  یتلو خوران به طرف حموم رفتم. اون رو تو تلو

 475دایپ

 ریقرار گرفته بود و سرش ز یکاش یدست هاش رو رو کردم،

 آب سخت خم شده بود . ریش

 ...تیک_

 و سرش رو بلند کرد دیکش یقینفس عم اون

 روبراهه؟ یهمه چ_

 بهت ملحق بشم؟ تونمیخوبه. م زیهمه چ_

 مطمئنا_

 شامپو دراز کردم. یبه داخل حموم گذاشتم و دستم رو برا قدم
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 ؟یخودت رو هم شست_

 476انداخت. نییرو پا نگاهش

 کردمینه، من فقط داشتم فکر م_

 یو با سقلمه و اشاره ا ختمیدستم ر یاز شامپو رو تو یمقدار

 یجور نیرو هل دادم و بهش اشاره کردم تا بچرخه و من ا اون

 منقبض یموهاش فرو کنم. شونه ها یشامپو رو تو تونستمیم

 نرم شدن و دستهاش لنگان و شل و ول دو طرف بدنش اون

 فروت پیگر یکه بو یزدم وقت یشدن. لبخند زونیو آو خم

 اتاق کوچک رو پر کرد. یتو

 سوال کنم؟ یزیجرات دارم در مورد چ_
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 477.دیکش یحرف بزنه آه نکهیقبل از ا اون

 نوبت منه که بفهمم چه ،یما داشت یبرا یتو تا االن برنامه ا_

 و یمراقب چه کس دیکه با دونمیبکنم. بعد من م دیبا کار

 .میمراقب باش یچطور

 برنامه هیکرد. فردا ما با  میمساله رو حل خواه نیما ا ت،یک_

 رفت میخواه شیپ

 یآب رو از حالت بسته باز کردم و شامپو رو از موها ریش

 یآب دوباره شفاف شد و کف ها از موها نکهیشستم تا ا اون

 یشد و دستهاش رو رو رهیو بهم خ دیرفت. اون چرخ اون

 478گذاشت. نهامیس
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 دیتونم تو رو ناام ینم نجایمن ا ،یاومد نجایتو واسه من به ا_

 هات رو لیفردا پرونده ها و فا دیو تنهات بذارم ما با کنم

 شروع باشه یمکان برا نیبهتر دیشا نی. امیکن یبررس

 که در حال ذوب و آب شدن بدنش یقیعم یرو با بوسه  اون

 بدن من رو داشت، خاموش و ساکت کردم. بعد دستم رو یجلو

 و شستشو دهنده بدن دراز کردم. اون اجازه داد تا فیل واسه

 پر و کاملش یها نهیما حل شه، من اون رو از س نیب سکوت

 شده و مرتب شده اش کوریمان یکوچولو یانگشت ها نییپا تا

 . شستم

 اما هنوز م،یکرده بود یبارها و بارها با هم عشق باز ما
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دارم تا دوباره بدنم  ازیکردم که به ساعت ها ن یم احساس

 479با

بود که من  نیا قتیاون آشنا و کامل و همسو بشه. حق بدن

 یبرا

 هفته هم کی یداشتم. حت ازیبا اون ن یبه عشق باز شهیهم

 بود. نگذشته

 لذت بردن کامل از یبرا یفرصت یاون حت طون،یبر ش لعنت

 نکرده بود دایبهش قول داده بود پ شلیکه م یسه هفته ا سفر

 بدون توقف نیکه پا به ساحل گذاشته بود شیاز چند روز پ ما

 از یو بخش کوچک میبود دهییرو گا گهیو همد میرفته بود شیپ
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 کاوش کردن یکه تو یکننده بوده. روز میزمان واقعاً ترم اون

نشده بود.  یطوالن یبه اندازه کاف باً یتقر میگذرانده بود لوآیل

 من

خودم رو  یها تیدودتونم مح یم یدونستم که چطور یم

 480فشار

 ما یتونستم اجازه بدم استرس هر دو یو دور کنم، اما نم بدم

 ببره. نیکنه از ب یم دیکه االن تهد یبه شکل رو

 آب رو خاموش کردم و ریخودم رو تموم کردم و ش شستن

 یتازه شسته شده رو برداشتم. اون خودش رو تو یها حوله

 به اتاق خواب رفت و کنار تخت مکث د،یچیاز حوله ها پ یکی
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 .کرد

 شلوغ و درهم و یلیمکان خ نیمتاسفم، ا س،یپرا ا،یخدا_

 برهمه

 زشیرو نظافت و تم نجاینباش. من امروز ا زهایچ نینگران ا_

 میبود داری. ما ساعت ها بیاستراحت کن دیبا گهی. حاال دکنمیم

.481 

 کرده ریمن رو هم درگ یروز طوالن یگفتم. خستگ یم یجد

 شستن بدن شاداب و پر طراوت و قهی. اما پس از ده دقبود

 یها دهیدوش، آلت من ا ریاون در ز زیمزه و شهوت انگ خوش

 داشت یا گهید
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 یو الله گوشش رو تو دمیآغوشم کش یرو از پشت تو اون

 دمیو اون رو مک دمیکش دهانم

 که اون طرف تختخواب که مرتبه یبخوا نکهیالبته, مگه ا_

 )منظورش سکسه( یکن ختهیبا من به هم ر رو

 لبخند زد یفیبه طور ضع اون

 دونمی. مبهیعج نیا_

 482نه اصال_

رو به سمت گره حوله اش دراز کردم و بند اون رو  دستم

 دمیکش

 به سمت تیک دنیافتاد. با کش نیزم یکه حوله اش رو یوقت تا
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 یپوستم حسش م یپوستش که جلو یناگهان یاز گرما خودم،

 کردم و لذت بردم فیک کردم

 ی. تومیبرگرد رهیکاش دوباره به جز یآرزو کردم که ا ناگهان

 ساده تر بود. یکم یبودن و زندگ یاریکه لباسها اخت ییگرما

 لحظه باشه. کی یفقط برا اگه

 یدونستیتو م یباور که به نوع نیمن کم کم شروع کردم به ا_

 من باز خواهم گشت. که

 483دیلرز شینییپا لب

 یکار رو خواه نیدوست داشتم باور کنم که تو ا یلیمن خ_

 یاعماق وجودم م یاگه تو یحت ،یگردیبر م شمیو پ کرد
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که تو واسه  نیا تیممکنه. واقع ریکار غ نیکه ا دونستم

 شهیهم

 روز به روز یتون یدردناک بود که نم یلیخ یرفته ا نیب از

 دادم که یاوقات به خودم اجازه م ی. گاهیکن یزندگ باهاش

 و فرار یو تصور کنم که تو به خاطر تجارت دور شد الیخ

 فقط روزها رو شمارش نکهیکردم مثل ا یمن وانمود م ،یکرد

 که فکر دونستمی. میدوباره به خونه برگرد نکهیکردم تا ا یم

 شده دهییفکر به گا رفته و گا هیروش  نیو به ا ینطوریا کردن

 484رمیخودم رو بگ یجلو تونستمیاما نم ست

 آغوش گرفته بودم و دست هام رو یاون رو از پشت تو هنوز
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 دیاون لرز نکهیسر تا سر پوست گرمش خراش دادم تا ا یرو

 نینمناکش ب یمن فشار داد. موها یباسنش رو به عقب جلو و

 ما بدن هامون رو محکم به هم فشار یکرد و وقت یچکه م ما

 کنه. زیباعث شد تا ما رو نرم و صاف و ل میدادیم

. درست کنارت. هر شب. تیهستم، ک نجایا شهیمن هم_

 .شهیهم

 رون نیدست من رو گرفت و دستم رو ب ر،یآه نفس گ هیبا  اون

 کردم، با نوازش و دایعالمتم رو پ عیکرد. سر ییراهنما هاش

 که ییتا جا تش،یکردن با کل یکردن و ور رفتن و باز لمس

 یختیو بر انگ یشدگ کیلرزون و مرتعش شد و از تحر ناو
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 485شد . سیو خ زینرم و صاف و ل آلتش

 یکه اون استراحت کنه. نه تا وقت دادمیوجه اجازه نم چیه به

 هر یکه برا یو کامال اون رو کرده باشم، راه قیدق یلیخ که

 کرده بودم. یزیرو برنامه ر نیا میعمر و زندگ هیبق شب

 لذت بدن اون نکهیکردم بدون ا یم یزندگ نقدریمن ا چطور

 یما بوده، زندگ نیکه ب یاالتیخ یداشته باشم و فقط از رو رو

 کردم؟ اون باسنش رو واسه لمس من قوز کرد یم

 یلیخ ،یکنیام که تو منو لمس م روشی عاشق من … سیپرا_

 واست تنگ شده بود. دلم

 یگرما یانگشت هام رو تو شتر،یو هوس ب اقیولع و اشت با
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 کرد و سرش رو به عقب یفرو کردم. اون آهسته ناله ا واژنش

 486به هیزاو نیداد. ا هیاون تک یشونه ام انداخت و رو یرو

 یداشت، پس گردنش رو تو یبه گردن اون دسترس یراحت

 و سرم رو بهم فشردم و گردنش رو گاز و دمیبوس اونجا

 که همون موقع واژن اون رو با یگرفتم، در حال شگونین

 .دمییگا یوار و هماهنگ م کیتمیهام به صورت ر انگشت

 که یروش نیرو به ا نجاتیو ا یتا حاال به خودت دست زد_

 دلم؟ زیعز ،یلمس کرد کنمتیدارم با انگشت هام م من

 لحظه آلتش دور انگشت هام منقبض و تنگ و فشرده نیا در

 شد تر
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 دلم واست تنگ یلیکار رو نکنم، اما خ نیکردم که ا یسع_

 که تو رو درون خودم احساسش یبود. دلم واسه روش شده

 487تونستینم یراه جیه ،یزیچ چیتنگ شده بود. ه کردمیم

 که ی. روشادیآبم ب ومد،یکه واسه تو آبم م یکنه جور وادارم

 و ارضا شم ادیآبم ب شهیکه هم یشدیباعث م تو

 و ادامه داد: دیکش یآه اون

 خودم رو ارضا کنم تونستمیم کردمیاما هر وقت بهت فکر م_

 ،یکردیفکر م یبه چ یرفتیاون موقع که با خودت ور م_

 کاریهات چ یپرداز الیخ یمن باهات تو نم؟یریش زیعز

 کردم؟یم
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 سکوت کرد. یلحظها اون

 دونم چرا تمام اون روز یبار ... قبل از رفتنت، نم نیآخر_

 ادمیروشن و واضح و زنده ست.  نقدریمن ا یبرا هنوز

 488ادیم

 و بهم آلتت رو فشار یخواستم چنان سخت منو بکن یم که

 که پس از رفتنت روزها احساست کنم. یو داخلم بکوبون یاریب

 سخت آلتم یباسنش رو به عقب به سمت شق شدگ یناله ا با

 رو کرده گهیاوردم و اشاره کردم. ما صدها بار همد فشار

 ذهن یتو مایبار قبل از سقوط هواپ نیآخر یاما به نوع م،یبود
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و محو  کردیبه ذهنم خطور م شهیو هم شدیهم پاک نم من

 ینشدن

 رو که به درد دل یخوام خاطره ا ی. مطمئن نبودم که مبود

 و زنده کنم، اما حداقل ایما گره خورده بود، دوباره اح یدو هر

 بود. یبخش خوب الهام

 یدلم، باسن خودت رو واسه من تو زیتخت، عز یبرو باال_

 489قرار بده هوا

 و انگشت هام رو از سوراخ واژنش دمیاز واژنش کنار کش من

 شد و به طرف یکه اون داشت دور م یاوردم و در حال در

 بحث چیزدم. اون بدون ه یلیبه باسنش س کردیحرکت م تخت
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 رفت و خودش رو در مرکز تختمون قرار داد یاستدالل و

 تشک یدستهاش رو جلوش دراز کرد و سرش رو رو اون

 که باسنش رو با ژست وابسته به عشق و یداد. در حال قرار

 داد. هیبه سمت باال زاو یشهوان

 آلت خودم رو نوازش کردم، و با یچند بار طول و کلفت من

 یق اون احساساتو درخشان و برا یکامل آلت عال دید دنید

 که

 وجودم بود رو سرکوب کردم و فرو یتو یادیمدت ز یبرا

 490.خوردم

 و باسنش رو به سمت باالتر هل دادم تا دمیسر اون خز پشت
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 که قصد داشتم از اون لذت ییبه همه مکان ها یبه راحت بتونم

 کنم. پشت رون هاش رو نوازش کردم. به دایپ یدسترس ببرم

 که یباسنش رو از هم باز و پهن کردم و وقت یلمبرها یآروم

 یتر تا ورود نییتا از انگشت هام رو از سوراخ مقعدش تا پا دو

سر دادم و  ُ سشیتوریتر تا کل نییواژنش تا پا هیافتتاح و

 لغزوندم

 . من لحظهدیاز جاش تکون خورد و لرز یبه طور ناگهان اون

 به ستوه هیناح نیبه سفر برگردم اون رو از ا نکهیقبل از ا یها

 و آزار تیواژن و مقعدش اذ هیهر دو ناح یبودم و تو آورده

 و نیچ نیاون رو تا ب یسیو خ یشدگ کیبودم و تحر کرده
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 491. دمیگلگون و سرخ باسنش کش یها چروک

 زم؟یعز ،یبهم اعتماد دار_

 تنگ سوراخ یفشار رو با انگشت هام به عضله ها نیکمتر

 کردم. ازش درخواست شیوارد کردم. اون رو آزما مقعدش

 خواستارش شدم. کردم،

 آره_

 یعصب یکلمه رو گفت، احساس کردم کم نیکه ا یوقت یحت

 و تنش داره شده

 بره و انگشتم داخلش بره، بذار که همه انگشت شیپس بذار پ_

 داخلت بره هام
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 کرده یرو که با انگشت هام ط یریرو خم کردم و مس سرم

 492بار، دو بار، دوباره و دوباره کیبا زبونمم دنبال کردم،  بودم

 یازمندین غیو ج هیو تاب خورد و با گر چیکه اون پ ییجا تا

 لب هاش، باسنش رو به سمت لبهام هل داد . یرو

 کرده بود. االن تنش اون رییبدن اون تغ یتو یقرار یو ب تنش

 به پر شدنش لیو تما اقیو هوس و شور و اشت ازین یرو از

 صبر کنم تا اون شتریب هیثان کیتونستم  یشده بود. و نم جادیا

 بکنم . رو

 493فصل دوازدهم انیپا

 زدهمیس فصل
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 تیک

 باسنم تا باالتر تا یانحنا یباران بوسه هاش رو رو سیپرا

 فقراتم تا باالتر تا شونه هام و تا باالتر تا گردنم ادامه داد ستون

 سر تا سر بدنم بوسه زد و من رو به لرزه انداخت. و یرو و

 دونستم یباسنم فشار داد. من م یلمبر ها نیسختش رو ب آلت

 اعتماد. یینها شینما ،یینها تیمیخواد.... صم یم یاون چ که

 دیرس یاما به نظر م م،یبرد یلذت م یمقعد یاز باز شهیهم ما

 494هم داره یتر قیعم یمعنا یحت نیا االن

 شهیخواست که کامالً بهش اعتماد کنم. من هم یاز من م اون

 گذشته بهش اعتماد داشتم و االن هم بهش اعتماد دارم و یتو
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 خودش ییاعتماد نها ورکیویهم با بازگشتش به من به ن اون

بهم نشون داده بود. من عهد کرده و قول داده بودم تا  رو

 اعتماد

 جا گذاشته نشه یب اون

 گفتم: ینرم به

 من بهت اعتماد س،یبکن و تصاحبم بکن، پرا نجایمنو از ا_

 دارم

 و سوراخ د،یسر آلت خودش رو سر تا سر باسن من مال اون

 کرد زیآلت خودم روان و ل یها رهیبا آب و ش شتریرو ب مقعدم

 495؟یآماده ا_
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 آره، لطفا_

 سوراخ مقعدم رو باز کرد و بعد با یعضله ها یلبه ها اون

 سوراخ تنگم رخنه کرد. به سرعت یورود یآلتش تو سر

و خودم  دمیهام فرو کش هیکردم و نفسم رو داخل ر استنشاق

 رو

 دادم. بعد اون تمام راه کل طول قیحمله و هجوم اون تطب با

 پر یلیرو درون سوراخ مقعدم فرو برد و فشار اورد. خ آلتش

 یلیخ یوستگیپر و سرشار از عشق من. به هم پ یلی. خبودم

 بود. ینیریو ش یمیصم

 :گفت
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 ؟یخوب_

 496ممم، آره، بهتر از خوبم_

 اون فشار آوردم. یبه عقب جلو باسنم

 تیک ا،یخدا_

سوراخ  یو دوباره آلتش رو تو دیکش رونیآلتش رو ب اون

 مقعدم

 برد و ضربه زد فرو

 خوبه یلیخ یداره، به طور لعنت یاحساس خوب و لعنت یلیخ_

 لذت آور و حضور یهام رو بستم و از وجود تمام پر چشم

 بود که فقط در کنار یهمون عمل نیبدنم لذت بردم. ا یتو اون
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 نبوده و یا گهیهرگز با شخص د م،یانجام داده بود گهیهمد

 درون من رفته بود یمکان خصوص نیبه ا سی. فقط پراستین

. من رهیتونست باشه که به درونم فرو م یفقط اون م و

 497یتو

 آلتش یاون و ذره ذره فرو رفتن واقع یواقع یلیخ یکینزد

 بردم. یمقعدم لذت م یتو

 بود.... عشق و یو جوهره، همان خون زندگ تیاصل نیا

 و افتهی لیتقل یکیزیخالص و ف ی..... که به شکل بدناعتماد

 کرده بود . دایپ ادامه

 و شور و شوق پر از خشم و غضب درون تیبا عصبان اون
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 مقعدم تلمبه زد، دست من رو گرفت و دستم رو به سوراخ

که اون خودش جوانه سخت  ییکرد، جا تیهدا تمیکل سمت

 نوک

 یزیهام رو هماهنگ با هم ماساژ داد. اون به طور غر پستون

 من شروع به صعود به نکهیتا ا دونست،یمناسب رو م تمیر

 498کردم. ارگاسمم

 داشته باش، بهم نشون یاحساس خوب زم،یدرسته، عز نیهم_

بهم نشون بده که چقدر عاشق  ،یکه چقدر عاشقم هست بده

 یکار

 دمیکه باهات انجام م یهست
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 هیبرد، منو مثل  شیلبه پرتگاه اوج پ یمنو رو کلماتش

 قیمنجن

 پرتاب کرد. بایز یفراموش هی به

 :دمیکش غیج

 سیپرا_

 ! ایخدا تی! کایخدا_

آلتش به درون سوراخ مقعدم هل  دیضربه شد نیبا آخر اون

 داد

 هجوم مثل هیما در  یپر کرد، اوج ها شیمنو با آب من و
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 یمختلف و اوج ها یو پر از شکل ها یدوسکوپیکل دستگاه

 499پر

 نیخواستم از ا یهرگز نم گهی. ددیرس گهیرنگارنگ به همد از

 .امیب نییها پا اوج

**************************************

* 

 یشدم، هنوز تو داریب سیآغوش پرا یساعت بعد تو چند

 دهیا چی. شب شده بود و من همیبود29 یسکس قاشق تیموقع

 یا
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 ینم یقرار داره. من حت یکه بدنم در چه منطقه ا نداشتم

 دونستم

29 

 زشیآم یاز روشها یکی99  وهیش ایاز پهلو  وهی،شیقاشق وهیش

 یو هم آغوش یجنس

همچون دو قاشق  یجنس کیدو شر تیکه در آن موقع است

 یکی نیدرهمقرارگرفته است.ا

 یرابطه و کاهش درد است. زن م نیاول یحالت ها برا نیبهتر از

 را خم شیتواند زانوها
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تواند در سمت راست او  یمرد م کیو در پشت بخوابد.  کند

 که او یبه طور رد،یقرار بگ

 500افتد. یزانو زن م پشت

 زدم و اجازه دادم سعادت یاالن چه وقت روزه. لبخند که

 بدن یمنو اشباع و پر کنه. من در منحن گرید کباریما  وستنیپ

 من رو از جا پروند. چشم هام ییصدا یقرار گرفتم، و وقت اون

 هنوز آرام کنارم خرخر و ُخر و پُف سیگشاد کردم. پرا رو

 ت لبه تختتنگ آغوش اون به سم لهیاز پ یواشکیکرد.  یم

 هیکه  دم،یرو که د یلباس نیکردم. بلند شدم و اول حرکت

 شلوار
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 مکان مثل نیا ا،ی. خدادمیتاپ تانک بود پوش هیو  یمیقد نیج

 بود ختهیشده بود. آرام آرام اعصابم بهم ر یو خوک دون لهیطو

 روشن المپ رو چرخوندم و دیرفتم، کل یبه سمت در ورود و

 دهیکه من شن یزینگاه کردم. چ رونیسوراخ در به ب از

 501بودم

 که وارد ساختمون یدر زدن باشه. هر کس یصدا تونستینم

 .کردهیاستفاده م فونیو آ یاز دستگاه ارتباط دیبا شده

 افتاده بود. به سرعت نیزم یتکه کاغذ رو هیرو باز کردم.  در

 اطراف نگاه کردم و بعد اون رو برداشتم، ضربان قلبم تند به

 میاز لبه قیعم یبود. آه یمحل تزایپ هی یبرا غیتبل هی. شد
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 ها و یدر مورد آگه زیهمه چ یشد و فرار کرد. من تو خارج

 کار کرده بودم. احتماالً به چند تا از بچه ها پول بروشورها

 شده بود تا اون ها رو داخل ساختمان ها پخش کنن. اما داده

 عیبروشور و تبل نیا دینصفه شب؟ سرم رو تکون دادم. شا یتو

 . پس از همه،میبوده و ما قبالً متوجه اون نشده بود نجایا یمدت

 دنیو هنگام رس میهامون رو حمل کن فیک میتونست یم ما

 502به

 طیخودمون مح یشانه ها یاز باال یمون به راحت خونه

 که در حال راه یکس لهیبه وس دیشا ای. میرو نگاه کن اطرافمون

 بوده و به طرف در حرکت کرده بوده از طرف اون به رفتن
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 بودم؟ ضربه به در دهیشن چی من…ضربه زده شده. هنوز  در

 بود؟ یچه کوفت قایدق نینشده بود، پس ا زده

 از درون من عبور کرد و من دست هام رو از یخی یلرزها

 کردم لرزها رو کم کنم و خودم یام عبور دادم و سع نهیس یرو

 بدم نیتسک رو

 اعتقاد داشتم و سیمن واقعاً به پرا م؟یما امن بود نجایا یعنی

 ایاما آ م،یایبر ب یزیاز پس هر چ میتونیم گهیبا همد دونمیم

رو داده  نجایبازگشت به ا شنهادیکرده بودم که پ اشتباه

 503بودم؟

 خواستم به فرار کردن ادامه بدم، اما ما رو به چه ینم من
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 ....نداختمیرو به خطر م سیسوق داده بود؟ اگه من پرا یزیچ

 ذهنم پاک و روشن و واضح یرو تو نیرو تکان دادم تا ا سرم

 تونستم ذهنم رو به اونجا ببرم. ی. نمکنم

 میبود گهیبا همد گهیرو گفته بودم.. ما االن د نیا قبال

 ت؟یک_

 ستادهیآستانه در اتاقمون ا یتو سیرو بلند کردم. پرا سرم

 بود.

 :گفتم

 504؟یکنیکار م یچ یتو دار ،یه_

 از حد از شیمن ب ،یشدم و تو رفته بود داریمن از خواب ب_
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 سال گذشته برخوردار بودم. یجور خاطرات تو نیا

 متاسفم_

 پست گذاشتم و به اطراف اتاقمون نگاه زیم یرو رو یآگه

 .کردم

 دمیصدا شن هیمن _

 به وضوح بدنش منقبض شد. سیپرا

 ؟ییصداچه _

 و پر تنش و یکم عصب هینبود. فکر کنم فقط  یزیمسلما چ_

فکر  نیکه ا دونمیاسترس زا هستم. م یقرار یلبه ب یتو

 505خود
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 .رمیاون رو بگ یجلو تونمیاما نم م،یایب نجایبود که به ا من

 دونم که ما از شناسنامه ی. من مکنمیفکر دوم م هیدارم  من

 دیاما هنوز هم ... شا م،یها استفاده کرد نیو همه ا یجعل یها

 قاتیتحق م،یاونه بر یتو شلیکه م یا رهیبه جز دیبا ما

 خودمون

 .میاز اونجا انجام بد رو

 اونجا حاضر ی. اگه تویدونیرو م نیامکان نداره و تو ا نیا_

 معرض خطر قرار یرو تو نمیو والد شلیممکنه که م م،یبش

 .میبد

 دن؟یبه اونجا رس تیامن یسالمت و توپس پدر و مادرت به _
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 506تکون داد سر

 از طرف امکیپ هیرو چک کردم. و  لمیاالن موبا نیمن هم_

 دارم. سیاوت

 خوش مشرب و جوانمرد و وفادار سیاوت

 و اون االن کجاست؟_

 اونجا یمن تو یها کیاون در حال حاضر با خانواده و نزد_

 هیاون چ یکه حرکت بعد میریبگ میکه ما تصم یتا زمان ست،

 ما؟_

 یریگ می. تصمستمیفقط من ن گهیها د یریگ میآره، ما، تصم_

 507مال ما هستن ها
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 هست یموضوع اوک نینداره و با ا یواسش مشکل سیو اوت_

 کار کنه؟ یکه چ یاون دور و بر صبر کنه تا بهش بگ که

 زد یلبخند اون

 .دمیخوب به اون پول م یلیخ ذارهیکه م یوقت یمن برا_

 شوهرم هم اونجا دونستمیکه من تا حاال نم ی. تمام پولدرسته

 بدون اطالع من که همسرش یحساب هی یکرده بود و تو میقا

 تنم رو گرفتم. یشدن موها خیس یکنار گذاشته بود. جلو باشم

 ۳۰گذشته ها گذشته گهید حاال

۳۰ water under the bri dge 
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گذشته ها گذشته.آب از سر گذشته.نوش  یبه معن اصطالحه

 دارو بعد از مرگ

سابقه اش اونقدر بده  یزیچ یوقت نهیا بایتقر شیسهراب،معن

 کنه رییتغ دیکه شما شک دار

 یدرست نم دیکن یوقته بودند و فکر م یلیکه خ یمشکالت

 از اصالح، انیشوند،عدم اطمن

که  یخورد. آب دیکه شده رو نبا یکار یغصه ا میبگ نکهیا مثل

 یریباز.ت یبه جو دیایرفت ن

 508به شصت باز دیایرفت ن که

 .میکردیروش تمرکز م دیبود که با یزیچ نیاالن، ا نیهم
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 :دیپرس

 ؟یکه به تخت برگرد یخوایتو م_

 به تخت برگردم و خودم رو خوادی.. آره، دلم مسیآره، پرا_

 تیخوام واقع یبدنت از دست بدم و ُگم کنم. من م یتو دوباره

 کنم یهام زندگ یو فانتز یالیخ یایدن یفراموش کنم و تو رو

 از موهام رو به سمت یطرف اون حرکت کردم و طره ا به

 .دمیکش اون

 رهیهمون جز یتو دیما با دی. شاکردمیمن اشتباه م دیشا_

 سلندیا

 509.میموند یم
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 که به میشد ی. ما مجبور مزمینبود، عز ریامکان پذ نیا گهید_

 که دوننی. اونها رد منو گرفته بودن، اونها ممیبر گهید یجا هی

 تیزنده ام، ک من

 کوچک رهیجز هی. در میرفته باش یبال رهیبه جز میتونستیما م_

 ناشناخته که هنوز مشخص نشده باشه یجا هی. گهید

 سفر سه ساعته؟ هیدر _

 و با بایز شهیزد، چال گونههاش مثل هم یدوباره لبخند اون

 بود. شکوه

 هیچند ثان یبدن سخت اون ذوب و آب شدم، و برا یجلو من

 یمیتختخواب قد یمون تو گهیخاطرات نشستن کنار همد از
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 510زمان یتو گانیلیگ رهیجز لمیف یتکرارها یتماشا س،یپرا

 . اما من به سرعت دوبارهمیدیخند گهیبا همد دانشگاهمون،

 شدم. اریهوش

 ؟یینجایکشه تا بفهمن که ا یچقدر طول م_

 :گفت

 . ممکنه که تا هفتهها طول بکشه، ممکنه تا ساعت هادونمینم_

 زمیعز دونم،یبکشه. من فقط نم طول

 سرم رو نوازش کرد اون

 باهام به تخت برگرد_

 اش تکون دادم. اون منو لخت نهیس یجلو دییتا یرو برا سرم
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 د،ینو بوسم یاول به آرام د،یو منو به سمت خودش کش کرد

 511و

 زبونم یزبون خودش رو رو یشتریو حرارت ب اقیبا اشت بعد

 لبهام ُسر داد و لغزوند یو لبهاش رو کامل رو دیکش

 اون، یبودن. در آغوش و بازوها ییجادو سیپرا یها بوسه

 که تیباشم.... ک تیفرار کنم، فقط ک یزیتونم از هر چ یم من

 بود. اون منیآغوش اون ا یکامالً امن و تو شیعشق واقع با

 دستهاش مثل دو تا فنجون گرد چنگ یمن رو تو یها نهیس

 سخت منو ینوک پستون ها د،یبوس یو همچنان که منو م زد،

 و آزار کرد . تیانگشت هاش اذ با
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 داشتم، ازین یشتریتر کردم، به شدت ب قیبوسه رو عم من

 من رو ..... از هر وقت. اونشتریو ب زی... از همه چ شتریب

 512تخت خوابوند و بدنم رو با بدنش پوشوند و لبهاش رو یرو

 گونه هام، گردنم، تا شونه هام دنبال کرد ... و بعد لبهاش یرو

 بدن ی. بدنم رو تودیباد کرده و متورمم رس یها نهیتورم س به

 قوز کردم، نوک پستون هام واسه لب هاش درد گرفته اون

 سخت نوک یاز جوانه  یکینکرد. اون  دی. اون منو ناامبودن

 که یدر حال دیدندون هاش جمع کرد و مک نیهام رو ب پستون

 انگشت شست و نیاز نوک پستون هام رو ب گهینوک د غنچه

 کردم، آلت من در یسبابه خودش فشار داد. ناله ا انگشت
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 بود که با آلت اون پر شه. آلت مثل سنگ نیا یو آرزو اقیاشت

 سخت شده اون به رون هام فشار آورد، دستم رو دراز تیگران

 دستم گرفتم و اون رو مالش دادم یو طول آلتش رو تو کردم

تا تخم هاش ضربه آهسته زدم،  نییبا انگشت هام به پا و

 513هی

 که داشتم یاومد و آلتش در حال رونیو ناله از گلوش ب غرش

 رشد کرد. شتریمالوندمش ب یدستم م با

 گوشت نوک پستون هام گفت: یجلو اون

 زمیعز ا،یخدا_

 گفتم: ینا هنجار و گوش خراش یصدا با
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 سیپرا خوامت،یم_

 خش دار و گرفته بود. اون اجازه داد یصدا هیمن االن  یصدا

 بدنم ُسر نییو به پا ادیدر ب رونینوک پستونم از دهانش ب تا

 نهیاون با لبهاش از س یرو هم در پ ینرم یو بوسه ها خورد

 بخش یکه لبهاش به سمت باال یتا نافم به جا گذاشت. وقت هام

 514کرد. یآلتم رو استنشاق یاون بو د،یآلت من رس یرونیب

 یا دهیو آبدار و رس سیخ یلیخ_

 باد کرده و پر از تیسر تا سر کل یبعد اون زبونش رو رو و

از هم  شتریپاهام رو ب دم،یکش یغیتکون تکون داد. ج تپشم

 باز
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 عیردم، نوک پستون هام رو با انگشت هام سخت و سرپهن ک و

 به سمت سر اون که نییگرفتم و دستم رو به سمت پا شگونین

 اون رو یشمیابر یاز موها یپاهام بود دراز کردم و مشت نیب

 فرو کردم . شتریآلتم ب یزدم. صورت اون رو تو چنگ

 منو با دهانش، لبهاش دندون هاش، زبونش و انگشت هاش اون

 یکه بدنم به صورت تودها یتا زمان د،یخورد و بلع صانهیحر

 515شده بود ریژله پر از هق هق و مثل خم از

به  لیبه دو تا ارگاسم شد، دو تا ارگاسم تبد لیارگاسم تبد هی

 سه
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لذت کامل و پر از  هیتمام بدنم از  نکهیارگاسم شد، تا ا تا

 یخوش

 بود. درد یچه درد نیآه، ا ،یدرد داشتم. ول باً یشد که تقر غرق

 شکل رییلذت کامل شد، و به عقب و جلو تغ هیبه  لیتبد کامل

 از اون خواهش و التماس کردم که متوقف شه. نکهیتا ا داد

 دارم ازیآلتت، من به آلتت ن س،یپرا کنم،یخواهش م_

 منو به طرف شکمم برگردوند و رون هام رو طرف جلو اون

 یشه. بعد، اون با آلتش توهوا با یباسنم تو نکهیداد تا ا هل

 فرو رفت و فشار اورد و داخل واژنم ضربه زد و من واژنم

 که انگشت اون سوراخ مقعد منو یکامالً پر کرد. و زمان رو
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بود که دوباره منفجر و ارضا بشم. و  کیکرد، نزد لمس

 516یوقت

 لبه محکم و تنگ سوراخ مقعدم نفوذ کرد، یانگشت اون تو که

 واسه اون باز شد و شتریاز هم باز شدم و سوراخ مقعدم ب من

 یکامال تو یحالت انقباض در اومد، بدن نشسته ام به نرم از

 آلت نکهیتخت پهن و لش شدم، قبل از ا یفرو رفت و رو تخت

 سوراخ مقعدم نفوذ کنه. یاز پشت تو شوهرم

 از لذتم رو خفه کرد و یناش یها غیها و ج هیگر یصدا بالشتم

 شتریسوراخ مقعدم ب یآلتش تو یتلمبه ها، و ضربه ها سرعت

 .شد
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 عاشقتم ادیز یلیخ زم،یعز تیعاشقتم، ک_

 شد،یاوج خودم ملحق م یکه اوج و ارضا شدن اون تو همچنان

 517اسمش رو به زبون اوردم و هق هق کردم من

 یوقت دوباره منو به طور لعنت چیه گهی. تو دسی. پراسیپرا_

 .یکنینم ترک

**************************************

* 

 گهیبار د کیشده بود و  ریبه اتاق خواب ما سراز دیخورش نور

 سیکرد. حداقل االن روز روشن بود. پرا داریاز خواب ب منو

 خسته شده بود. اون بدون شک چارهیبود. مرد ب دهیخواب هنوز
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در حال فرار بوده  شهیآخر رو خسته و درمانده و هم سال

 518و

 کرده و یبا اضطراب و دلهره به گذشته خودش نگاه م شهیهم

 انجام کارهاش ترس داشته و من هنوز قاطعانه اعتقاد یتو

 و زنده موندن وجود نداشته. پس یزندگ یبرا یکه راه داشتم

 دونستم یداشتم؟ ساده ست. همون طور که م دیمرتباً ترد چرا

 خونه بودن، اما آماده و یبودنه. تو نجایا یتو یدرست زیچ

 نیا تیرو دوباره از دست بدم. و واقع سینبودم که پرا حاضر

 داره که یبستگ نیبه ا یما به طرز نامطلوب یکه زندگ بود

 نیحل و فصل درمورد ا یبا نوع میتون یم عیسر چقدر
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 که من هنوز کامالً درکش یتی... وضعمیروبرو بش تیوضع

 519.نکردم

 یبرا یکردم که مزاحمت یسع دم،یخز رونیاز تخت ب من

و کهنه و تاپ  یمیقد نینکنم، همون شلوار ج جادیا سیپرا

 تانکم

 جمع و جور خودم یو به سمت آشپزخانه کوچولو دمیپوش رو

 گهیکردن با همد یگاه به گاه از آشپز س،یافتادم. من و پرا راه

 یآوردم وقت یم ادیکه به  یزدم، وقت ی. لبخندمیبرد یم لذت

 و بعد اون رو از بدن میکرد یم هیرو کامالً لخت ته۳1 یسوش

 سر آشپز هیکدوم از ما  چیوجه ه چی. به همیخورد یم گهیکدی
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 .میبرد یبا هم لذت م یاز انجام هر کار باًیاما تقر مینبود یاصل

 اون نبود. اون چه یتو یادیز زیرو باز کردم. چ خچالی در

 کرده بودم، یداریخر شیکه دو هفته پ یدوازده تخم مرغ از

 هیسرکه و ال ی: برنج آب پز و سرد و کمی)خوراک ژاپن یسوش

 ۳1 ایگوشت خام  یها

 520نپخته شده و خام ی( ماهپخته

 سبز که االن پژمرده شده بودن، ازیپ یمونده بود، مقدار یباق

 از ژامبون ها که یچدار کپک زده و بعض ریتکه قالب پن کی

 بودن و االن اونها هم کپک زده بودن. دهید یبهتر یروزها

 رونیسه مورد آخر که کپک زده و فاسد شده بودن رو به ب من
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 پرتاب کردم و بعد به تخم مرغ ها نگاه کردم. تخم خچالی از

 از یکیبودن.  دیها هنوز مناسب و به درد بخور و مف مرغ

 بود، اما تینه چندان معروف من االن دور از ذهن یها املت

 شوهرم یتونستم حداقل چند تخم مرغ خرد شده برا یم من

 کنم . درست

 درست دی. اما اول قهوه بارفتمیمن به سوپر مارکت م بعدا،

قهوه رو  ی. من دستم رو دراز کردم تا محفظه دونه هاکنم

 521دایپ

 همه نیچطور قرار بود با ا یبود. گه توش، لعنت ی. خالکنم

 م؟ییایو باهاش کنار ب م؟یسر و کله بزن نیبدون کافئ ریچ
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 مغازه کوچک قهوه هیبرم و به طرف  نییاز پلهها پا تونستمیم

 از یآپارتمانمون بود بدوم و مقدار ابانیاز خ یدر گوشها که

 یکنم. قرار نبود کس هیخوب رو ته یخدا با بو یقهوه ها اون

 مناما  نجاستیخبر داشته باشه و بدونه که اون ا سیپرا از

 که من برم و قهوه ستین ی. مشکلکردمیم یزندگ نجایا هنوز

 به خواستمیکه م یلیها، تنها دل نی...بعد از همه ارمیبگ

 در حال یزندگ هیکه  خواستمیبود که نم نیبرگردم ا ورکیوین

 522کردن داشته باشم. فرار

 کفش و هیسر و صدا به اتاق خواب برگشتم و از کفش هام  یب

 و دمیکاپشن پوش هی دم،یجفت جوراب برداشتم و آروم پوش هی
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 برداشتم و اونجا رو ترک کردم. خونه فمیمقدار پول از ک هی

 و انسالیم یزوج نپال کیشاپ بود توسط  یکه اسم کاف یکاپ

 فنجان متوسط قهوه درست هیشد و اونها  یاداره م نیریش

 ابیپر از قهوه آس سهیک هی. دو کاپ قهوه بزرگ، کردنیم

 نشده

 به خونه عیاونها رو گرفتم و سر یخونگ نیریقرص نان ش هی و

 . برگشتم

 ! تیک_

 منیاتاق نش یتو سیخونه شدم، پرا منیوارد اتاق نش یوقت

 قدم
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 523.زدیم

 ه؟یمشکل چ ؟یچ_

 گذاشتم. نییرو پا فمیفنجان ها و ک من

 ؟یبود یتو کدوم گور_

 ابونیخ یگرفتن قهوه به اون گوشه  یآروم باش. فقط برا_

 . من حالم خوبهرفتم

 دهیتو رو د ی. اگه کسیکردیآپارتمان رو ترک م دیتو نبا_

 !ایخدا ؟یچ باشه

 و درهم و برهمش دهیژول یموها انیهاش رو از م انگشت

 اونها فرو برد . یکرد و تو جمع
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 524کرد؟یمغازه کار م یامروز تو یک ده،یتو رو د یکی_

 دهانم رو فرو بردم آب

 و شناختمیرو که من نم یکه، کس نهی. منظورم اچکسیه_

 دادمینم صشیتشخ

 اونجا نبودن؟ نایو ن انیآر_

 .دونمی. نمکردنیاون پشت مغازه داشتن کار م دیشا_

 رو به دست اون دادم سهیک

 دمیهم خر یکه دوست داشت ییاز اون نون ها یمن مقدار_

 ؟یکردیفکر م یتو اون موقع به چ ت،یک ح،یمس ای_

 خوام! یم یفنجون قهوه لعنت هیکردم که  یمن داشتم فکر م_
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که من  دوننیهمه م س،یپرا ست،یمعامله بزرگ ن هی نیا

 525زنده

خودم رو  نجایا یتو شهیهم یکه برا ی. ازم انتظار داشتام

 حبس

 میدار اجیبشم؟ ما به غذا احت یو مخف کنم

 قهوه رو از دست من ینون و دونه ها یحاو سهیک سیپرا

 پرتابشون کرد. نیو به زم گرفت

 ده؟یتو رو د یاونجا بود؟ ک یک_

 نیهستم. ا یآدم معمول هی نجایقدر مهمه؟ من ا نیچرا ا_

 شتریب
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 چکسینرم. ه ییرسه که اگه جا یمن مشکوک به نظر م واسه

 رفتم رهیدونه که من به جز ینم شلیجز تو و م به

 رو برداشتم فیک

 526یتو احتماال نون ها رو خراب کرد_

 ده؟یتو رو د یک ت،یفقط به من جواب بده، ک_

 . اون جوان بود و لهجه داشت.دیجد اروی هی_

 ؟یبود دهیتو تا حاال اونو اونجا ند_

 صبح ها اونجاست، به جز آخر هفته ها. به ناینه، معموالً ن_

 ه؟یحال امروز چه روز هر

 اگه منم بدونم دمشییگا_
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 و مضحک خودش افتاد یمیقد یراحت یاون صندل یرو سیپرا

 ؟یباشه چ دهیتو رو د یام. اگه کس یمن جد_

 یمن هستن. اون ها هرگز کار یدوست ها نایو ن انیآر_

 527برسونن بیاز ما آس یکیکه به  کننینم

 تفنگ هیبه مغازه اونا رفته باشه و  یاگه کس ست؟یطور ن نیا_

تا  خوانیاون موقع هم نم شه؟یم یسرشون بذاره چ یرو

 بیآس

 داشته باشن که امروز صبح ادیبه  یکنیبرسونن؟ فکر م بهمون

 باشن؟ دهیرو د تو

 کردم. یشد، اما باز هم پافشار عیتند و سر تنفسم
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 دیاون ها منو د یقهوه چ دن،یاون ها منو ند_

 شناسه؟یکه اون تو رو نم یو تو مطمئن_

 مطمئنممن کامال _

 528یمطمئن باش یدارم که تو به طور لعنت اجیمن بهت احت_

 نیندادم. ا صشی. منم اون رو تشخدونستیاون اسم منو نم_

 دمی. من بهت قول مسینداره، پرا یو مشکل خوبه

 مرتکب یبودم که درست گفته باشم. اگه اشتباه بزرگ دواریام

 رو صاف کردم. میقهوه؟ گلو یاونم فقط برا ؟یباشم چ شده

 شب گذشته یاحتمال ممکنم هست کس نیهم ن،یعالوه بر ا_

 ی... هر چ نیآخر ایباشه،  دهیما رو د میبه خونه اومد یوقت
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 بود که

 دوباره آپارتمان رو ترک نکن ،یبه من بگ نکهیبدون ا_

 رو ششیاون نشستم و گونهاش رو لمس کردم، و ته ر کنار

 529کردم. انگشت

 آپارتمان رو دیمتاسفم که نگرانت کردم، اما من بامن واقعاً _

 .میمون یوگرنه گرسنه م دیبرم خر دی. باکردمیم ترک

 گرفت میخواه لیرو تحو ییما خواربار و مواد غذا_

 در خونه رو دیدر آپارتمانمون، ما هنوز با ادیب کیخب اگه پ_

 به خصوص اگه م،یاونها رو پرداخت کن نهیو هز میبد پاسخ

 یکه از پول نقد استفاده کن یدار اصرار
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 گوه بزنن توش_

 530ستادیا

 رو وادار سیکردم؟ من اوت یموضوع فکر نم نیچرا قبالً به ا_

 مکان نیرو بده. ما مجبور به ترک ا زیهمه چ بیکنم تا ترت یم

 بود. مینخواه

 رو صاف کردم موهاش

 و خودمون رو حبس میبمون نجایا یتا ابد تو میتون یما نم_

 یدونیم گهید نوی. تو هم مثل من امیکن

 سیواسه غذا با اوت دیمن با ست،یمثل مدل من ن نیا_

 هماهنگ
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 داشته باشم..... یبرنامه ا دیکردم. من با یم

 لبهاش گذاشتم و اون رو آرام و ساکت یانگشتم رو رو دو

 531.کردم

 ده نفر فکر یبه اندازه  یتو در طول سال گذشته مجبور شد_

 پا افتاده شیپ یزیرو به خاطر فراموش کردن چ. خودت یکن

 لعنت و سرزنش نقدریا ییمواد غذا دیخوار و بار و خر مثل

 نکن

 ستیمثل مدل من ن نیا_

 دمیلبهاش کش یرو رو لبهام

 از ریبه غ دیمنو ند چکسیولش کن، من خوبم. ه نویا گهید_
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 کرد،یکار م یخونه کاپ شخوانیپ یجلو دیجد ارویاون  نکهیا

 نکهی. و بدون اشناختینم گهید یاون منو از آدم ها باشه؟

 بهت

 خواهم رونیمن ب س،ینخواهم رفت. اما پرا رونیدوباره ب بگم،

 532.میهست یزندان نجایا یصورت ما تو نیا ری. در غرفت

 یو روش یمشت از موهام رو گرفت و با مهربان کی اون

 .دیاون ها رو کش یداشتن دوست

 اما تو هنوز ،یشجاع بود شهیهم زم،یعز ،یشجاع یلیتو خ_

 .میسر و کار دار نجایبا ا یزیکه ما با چه چ یدونینم

 دونمیآره، من م_
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 که تو هرگز کنمیخدا، من آرزو م یو ا ،یدونینه، تو نم_

 یاون نبود دنیبه فهم مجبور

 دمیاون رو بوس دوباره

 بدتر شدن، ایبهتر  یبد، برا ای. خوب دمیخب، من انجامش م_

زمان ازدواجمون با  یهست که تو ییعهدها نایا ادته؟ی

 533هم

و  نیرینون ش ن،یمن کافئ م؟یکن ی. پس چرا شروع نممیبست

 تخم

 پرونده مییکردم و اگه بخوا افتیسوخت بدنمون در یبرا مرغ

 داشت. میخواه ازیبه اون ن م،یتو رو جستجو کن یها
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 رو برداشتم و اونها رو به نیریش یقهوه ها و نون ها ستادم،یا

 هیاز چهارپا یکی یدنبالم اومد و رو سیبردم. پرا آشپزخونه

 یرو اونجا م مونییغذا یبار نشست که معموالً وعده ها یها

 .میخورد

 .دیکش یو آه دیاز قهوه اش رو نوش یطوالن یجرعها اون

 قهوه تنگ شده بود نیا یدلم برا_

 534کردم دییرو تا حرفش

 کننیدرست م یفنجون عال هیاون ها _

 کاش .... یکه ا کنمیمن آرزو م_

 تنها نیا ؟یخوری. تخم مرغ مدمی. قول مدیمنو ند چکسیه_
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 از نون دارم ریکه من در حال حاضر غ هیزیچ

 تکون داد یعالمت نف یرو برا سرش

 فکر کنم. دیقهوه در حال حاضر خوبه. من با_

 یاوک_

 حهیو را دمیکش رونیشکل رو ب یریخم ینیریاز نان ش یا تکه

 535اون رو استشمام کردم مخمر

 به یدوست دارم نگاه ،یکنیفکر م یکه تو دار یدر حال_

 شروع کنم؟ دیتو بندازم. از کجا با یها لیفا

 .دیاز قهوه اش رو نوش یا گهیجرعه د اون

 شده هستن، یمن هستن و رمز گذار انهیرا یاونها تو شتریب_
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 یتون یپرونده با مدارک سفت و سخت دارم که تو م هیمن  اما

 یاون شروع کن با

 اون کجاست؟ ه،یعال_

 536ستادیا اون

 یاز کتاب ها یا نهیگنج نیاون رو ب منه،یاتاق نش یتو_

 یمیقد

که پدرت بهت داده بود پنهان ۳2 لیملو یشناس نیزم درباره

 نگه

 کدام از ما اونو از قفسه چیه دونستمیکتاب که من م هی. داشتم

 میارینم رونیب اش
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خنده خودم  یجلو تونستمیبه سمت قفسه کتابها رفت. نم اون

 رو

 سیبود و پرا یشناس نیزم یدرباره  اتی. پدرم استاد ادبرمیبگ

 بود کیکالس اتیادب عاشق

 ستمیکه من طرفدارش ن ن،یآست نیج سندهیاز نو ریغ به

 کتاب رو از قفسه کتابخونه برداشت سیپرا

۳2 

 537ییکایآمر سی: رمان نولیملو

 یکم مایقبل، در واقع چند ماه قبل از سقوط هواپ یچند_

 تیامن
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 قفسه یگاو صندوق درست تو هیکردم و  شتریب نجایا رو

 گاو صندوق نیا ینصب کردم و مدارک مهم رو تو کتابخونه

 داشتم. نگه

 ؟یرو به من نگفت نایو تو ا_

 رو هم لشیو دل یدونیرو م نهایو االن تو ا تیک تونستم،ینم_

 متاسفم تونستم،یکه چرا نم یدونیم

 متوجه شدم، من هنوز نکهیرو تکون دادم. با وجود ا سرم

 یم یدیجد زیکه چ یهر موقع کردمیم یضیمر احساس

 دمیفهم

 538از من پنهان کرده بود . سیپرا که
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 خانه یگاوصندوق تو هی. االن هم که یمخف یحساب بانک هی

 نیتمام ا یکه اون تو ستین تیواقع نیبه ذکر ا یازی. نماست

 که اون ُمرده کردمیزنده بوده و من فکر م مدت

 در گاو یبیکه اون قفل ترک یدر حال ستادمیسر اون ا پشت

 رو باز کرد کیرو چرخاند و در بار صندوق

 نفس نفس زدم بعد،

 رو چرخوند سرش

 ه؟یچ_

 دمیشن یزیچ هیمن _

 539شونه ام به دور و برم نگاه کردم. یباال از
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 یچیه_

 یتو منو مثل جهنم زهله ترک کرد ت،یک ح،یمس ای_

 لبه بود. اون به دهانه گاو صندوق نگاه یاعصابم رو ا،یخدا

 دستش به داخل گاو صندوق دراز کرد و بعد رو به من کرد،

 تونست تحمل کنه. ینم نیاز ا شتریگرفت. اعصابم ب قرار

 شد؟! یاالن چ_

 یزیمثل برف شده بود، لبهاش به چ دیصورتش سف رنگ

بودم. قلبم فرو  دهیشده بود که قبال ازش اصال ند دهیچیپ

 ختیر

 گلوم زد یقلبم تو و
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 540!تیلعنت بهش! ک_

 یترسونیمنو م یتو دار ؟یچ_

 یخونه کاپ یامروز صبح، تو_

 بدون گهیخوبه. من د زی. همه چمیسر گذاشتما اون رو پشت _

 رمیبهت دوباره اونجا نم گفتن

 ستیخوب ن زینه همه چ_

قفسه کتاب ها که گاو  یمشت خودش رو محکم رو اون

 صندوق

 مثل یخفها یشده بود کوبوند. دو کتاب با صدا یاون مخف یتو

 افتادن نیبه زم تلپ
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 رفت. یدوباره اونجا نخواه یاون دوره زمان یتو گهیو تو د_

 541دنیلرز لبهام

 ه؟یچرا؟ موضوع چ_

 یتو امروز صبح دو فنجون قهوه از اون ها گرفت_

 542زدهمیفصل س انیپا

 چهاردهم فصل

 سیپرا

آرامش سرد که  نیبه شدت به دندههام فشرده شد. ا قلبم

 شهیهم

 خودم حفظش کرده بودم یزندگ یکه من تو دیرسینظر م به

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 ورکیویبود که ما به ن نیا لشینقض شده بود. دل االن

 م؟یبرگشت

 خودم یکنارم بود و من هم مثل زندگ تیبود که ک نیا لشیدل

 که بود، انگشت یانداختم؟ هر چ یرو به خطر م شیزندگ

 در گاو صندوق فشار دادم و چرخوندم، انگار که نیرو ب شستم

 543به کنترل جنون من نبود . قادر

 ییبه گرفتن پروندهها، همسرم و چند دارا اقیو اشت لیم

 بود. در یقو یلیمقاومت خ یمن و فرار از شهر برا یشخص

 محکم گاو صندوق رو بستم و به هم کوبوندن و کتاب عوض،

 اون گرفتم یجلو رو
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 سرعت به سمت اتاق و پنجره قدم برداشتم و با اضطراب با

 یزیدادم و به دنبال چ رییتغ ابانیخ نییرا به باال و پا نگاهم

 قهوه یبرا تیگناه ک یکه نشون بده سفر ب یزی..... هر چگشتم

 یپارک شده. کالسکه ها یها نیرو به خطر انداخته. ماش ما

 خانمان اون یپسر ب کی. ابونیخ یتو متیگران ق یشینما

 د،یرس یبه نظر م یمعمول زینظر همه چ نی. از اابانیخ طرف

 544تونستم اعصابم رو آرام کنم. یمن نم اما

 .میرو ترک کن نجایا دیخطرناک بود. ما با نجایاومدن به ا_

 و دنیدرخش یم یزیاز چ تیک یچشم ها دم،یچرخ یوقت

 بود. یمحکم بودن. اون... ناراحت و عصبان لبهاش
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 سیپرا م،یدیرس نجایما تازه به ا_

 یآپارتمان لعنت نیاز ا شتریقابل مشاهده ب ریغ ییجا کیما _

 نجایچرا اصرار نکردم که ا دونمیکرد. نم میخواه دایپ خودمون

 بود که اونها بهش نگاه ییجا نیاول نینکنم. ظاهرا ا شروع

 انوسیوسط اق یتو یا رهیجز ی. اگه اون ها ما رو توکردنیم

 !دمشیی. گاکننیم دایهم پ نجایا یما رو تو کنن،یم دایپ آرام

 هیو  یو با اوقاتتلخ دمیکش نییپرده ها رو پا هیسرعت سا به

 545به اتاقخواب رفتم. تیاز عصبان هوف

 میفکر کن نیبه ا ایبس کن، ب س،یپرا_

 اون از پشت سر من به گوش یو قدمها تیک یپا یصدا
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 دیرسیم

 . فرار کردن هر زمان که وحشتمیدار ازیبرنامه ن هیما به _

 .ستیبرنامه ن هی میکنیم

 هی ی. ما تومیکه از آپارتمان دور ش نهیخوب. برنامه ا یلیخ_

 یبرا یکاف کیو تراف نیبا دورب یکرد. مکان میاقامت خواه هتل

 کجا اقامت یکه ممکنه کشف کنه که تو یاز هرکس یریجلوگ

 .میدار

 و دمیبود رو پوش شرتیو ت نیکه شلوار ج شبیلباس د همون

 یرو مرتب تو میمیقد یطرف کمد رفتم، و همه لباسها به

 546کمد
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 کردم دایمرتب پ یکردم همون طور که اون ها رو طور دایپ

 رو ترک کرده بودم. نجایکه ا یوقت

 کمد یسال بعد لباسهام رو تو کیکه  کردمیفکر نم هرگز

 بودم. چند تا از لباس هام رو نجایکنم، اما من ا دایپ خودم

 بود. ستادهیمن ا یکه جلو نمیرو بب تیو برگشتم تا ک برداشتم

 خواست یم نکهیهاش گشاد و مه آلود شده بودن. مثل ا چشم

 رو دوباره.... بشوره . شیزندگ تمام

 کنه، یم کاریکار با اون داره چ نیا نمیکرد که بب یدرد م قلبم

 اطراف احساسات، ما رو در یبسته و محدود شدن تو اما
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اون شم تا  میخواستم تسل ی. من مدهیخطر قرار م معرض

 547یزمان

 کیخواستم  یاما اول من م م،یقبر باش یهر دومون تو که

 کنم. یبا اون زندگ عمر

 تیک م،یبر ایب_

 اون ی. حالت چهره دنیاون لرز یشکسته شده بود. لبها صدام

 سفت و سخت بود. کمتر

 تونمینم ستم،یکار رو بکنم، من مثل تو ن نیا تونمیمن نم_

 نجایقابل حمل بذارم، ا فیو ک یکوله پشت هی یرو تو میزندگ

 ما یمنه، خونه  ی خونه
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 کردم . مکث

 548:گمیدلم بهش م یتو

 ما یرو برا لتیتونه وسا یم شلی. ممیبرگرد میتون یم بعدا“

 ”کنه ارسال

 من قرار گرفته بودن. چرا یلبها یبودن که رو یدو دروغ هر

 کنم؟ دواریاون رو با دروغ ام دیدروغ بگم؟ چرا با دیاون با به

 ما رو به مرکز شهر ی. بعد قطاریوقت دار قهیدق ستیتو ب_

 می. ما ممکنه که برنگردرهییم

 شدن ریچشم هاش شکل گرفتن و اشک هاش سراز یتو اشک

 یمن مشتهام رو به هم گره زدم. من مجبور بودم که قو و

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 خودمون. اون سرش رو به عالمت یاون. برا ی... برابمونم

 که هنوز ییزهایاون چ یاز رو شیتکون داد، نگاه خال ینف

عبور  میکردیمرتبشون م دینشده بودن و ما هنوز با زیتم

 549کرد

 . وقت حرکتمیرو خراب کرده و به گا داده بود یزندگ نیا ما

 میرو به جلو بود. وقتشه که تازه شروع کن کردن

 نجایما به ا دنیخواب که قبل از رسبه سمت چپ تخت  اون

 نخورده مونده بود و االن مالفه ها مچاله شده بودن قدم دست

 که یی.. جادیکش یروتخت یو نوک انگشت هاش رو رو زد

 یقتیتخت خوابمون بود. بعد حق یطرف من تو دیکشیم دست
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 من ضربه زده شد. به

 به معبد لیمن که از نظرش ُمرده بودم تبد یآپارتمان برا نیا

 نجایترک ا یاون شده. درخواست از اون برا ارتگاهیز و

 . بهخواستیبود که اون م یزیاز اون چ یشتریب درخواست

 550اون رو گرفتم. یشونه ها متیرفتم و با مال طرفش

 بهم نگاه کن ت،یک_

 یآب یشد. چشم ها رهیچشم هام خ یکار رو کرد و تو نیا اون

 تر بودن یاز پشت اشکهاش هم آب یاون حت درشت

 آپارتمان مزخرف و گه هی ینه تو ت،یمن با توئه، ک یخونه _

 که هییجا ،ی. هر جا که تو باشنیبروکل یو نا مرتب تو یدون
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 رو از دست دادم. زمیشاد و کامل باشم. من همه چ تونمیم من

 رو از میتمام زندگ تم،یهام، هو ییتمام داشته هام و دارا من

 بود.... و اونم نیکه برام مهمتر زیچ هیدادم. اما من به  دست

 قلبم با خودم داشتم. من االن ی.... متصل شدم. تو رو توییتو

 که کجا ستی. عشقم، مهم نمیرو دار گهیرو دارم. ما همد تو

 551خواهد بود زیچ نیمهمتر میبا هم باش شهیکه هم نیا م،یبر

 از گونه یا گهیتکون داد، اشک د دمییتا یسرش رو برا اون

 یشد. اون اشک رو دور کردم و کنار زدم، آرزو م یجار اش

 که بتونم به درون اون برسم و تمام یزیاز هر چ شیب کردم

 کرده بودم پاک کنم جادیرو که براش ا یدرد
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 س؟یپرا_

 اون رو پشت گوشش گذاشتم، یاز موها یکه طرها یحال در

 و پچ پچ کردم: زمزمه

 زم؟یعز ه،یچ_

 آب دهانش رو قورت داد و نگاهش رو به طرف نگاه من اون

 کرد بلند

 552...یول م،یبر میتونیما م_

 یمن فرو کرد و به آرام ینخ راهنیپ یانگشت هاش رو تو اون

 یبه جلو برداشتم و انگشت هام رو تو ی. قدمدیرو کش راهنمیپ

 نرم اون الک کردم و فرو بردم یموها یها طره
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کنم. واسه  یتختخوابمون عشق باز یکه تو خوامیمن م_

 نیآخر

 همه نیکه تو رو احساس کنم ... فقط تو. ا خوامی. من مبار

 زنهینم یا صدمه

 .میرو از هم باز و جدا کردم تا بهش بگم که وقت ندار لبهام

 که انگشت هاش دنبال دکمه یوقت دیاون کلمات من رو دزد اما

 نییمن رفت و اون رو باز کرد و شلوارم رو به پا نیج شلوار

 553رون هام فشار و هل داد یرو

 کف دستش آلت من رو مالوند و اون رو سختتر و شق تر با

 زانوهاش افتاد. یو با مالوندن آلت سفت شده من، اون رو کرد
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 که لبهاش به اطراف آلتم اومد یآه بستم وقت هیهام رو با  چشم

 .دور اون جمع شد و

 تونه به در ما ضربه بزنه یمطمئن بودم که مرگ م من

 دایپ یسراغمون( و من راه ادیکه مردن ب نهی)منظورش ا

آلتم  یدهان اون رو رو شتریب قهیدق کیکه فقط  کردمیم

 هیتوج

 نوک انگشت یکرد، و من لرزش رو تا انتها ی. اون ناله اکنه

 و دیچیپام احساس کردم. زبونش دور آلت شق شده ام پ یها

 تونم یو آزار کرد، و من قسم خوردم که نم تیآلتم رو اذ نوک
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دهانش  یدوباره آلت من رو کامل تو نکهیبکشم تا ا نفس

 554گرفت

 دهانش رفت. یکار رو کرد و آلتم کامل تو نیکه اون ا یوقت و

 خالص و ناب بود. یحس همون بهشت لعنت نیا

 دهانت یمنو تو یهمه  ر،یآلتم رو بگ زم،یدرسته، عز نیهم_

 ریبگ

 چشم هاش انداختم، اون کف یتو نیینگاهم رو به پا یوقت

 رون هام ُسر داد و نیخشن و زبر ب یموها یرو رو دستهاش

اون چشم  یتو ادیهمه اعتماد ز نیهمه عشق، ا نی. ادیکش

 یها
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 ....شیو گرد آب درشت

 آلتم از آهسته و کم عمق یدهان و زبون اون رو یها ضربه

اون  یرفت. پشت حلق و گلو یم شیپ قیو عم عیسر به

 555بارها

 احساس لذت کیبارها سر آلتم رو ماساژ داد و هر بار  و

 آور رو از بدنم عبور داد انیهذ

 کردم که یشکمم سفت شدن و احساس م کهیشش ت عضالت

 احساس لرزش آشنا وجود داره هیستون فقراتم  ریز در

 نفس زدم نفس

 تیک دمش،ییاوه، گا_
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 یسرعت نی. من با ادیشد یلیخوب بود، خ یلیاحساس خ نیا

 که

 یفرصت و شانس رفتیم شیساک زدن آلتم پ یداشت تو اون

 کردن باهاش نخواهم داشت. یعشق باز یبرا

 که داشتم، آلتم رو از دهانش یمردانه ا زهیبرابر هر غر در

 556و اون رو بلند کردم و به سمت باال به طرف دمیکش رونیب

کشوندم. با هل دادن اون به  ستادهیخودش حالت ا یپاها

 پشتش

 رو باز کردم. با عجله لباسش رو نشیتخت، شلوار ج یرو

 پاش رو از شلوارش آزاد کردم. کی دم،یکش نییپا

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 راه رو به اون بپردازم و لباسش رو از هیبتونم بق نکهیاز ا قبل

 اون جدا کنم، اون نشست، پشت گردنم رو چنگ زد، و با تن

 که یو در حال د،یمنو بوس ادیز یو به شدت و حرارت خشونت

 چرخوند، همان طور که چند یرو در مقابل زبونم م زبونش

 آلتم رو با زبونش نوازش کرده بود با همون روش شیپ هیثان

 نیاز ا شتریب توانستمینم گهیلبهام چرخوند. د یرو رو زبونش

 پاهاش رو گرفتم، شورتش رو نیو تحمل کنم. فاصله ب صبر

واژنش فرو رفتم.  یطرف پاره کردم و با آلتم تو هی در

 557یوقت

 از دهانش خارج یو زار هیگر یرو پر کردم، صدا واژنش
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 . میلخت بود مهیما ن یو هر دو شد

 رهیاون لحظه از چهره اون عبور کرد و بر چ یکه تو یآرامش

 نوع نیدادم. ا صشیبود که من تشخ یشد آرامش رهیچ اش

 که فقط بودن با اون..... در درون اون، داشتن اون، آرامش

 کنه جادیمن ا یتونه برا یداشتن اون..... م دوست

 شد. خم شدم و با ریقطره اشک از گوشه چشمش سراز هی

 خودم اون اشک رو مطالبه کردم و خواستارش شدم. یلبها

 رم و دوبارهکردم که چقدر اون رو دوستش دا یادآوریاون  به

 طور که بدنهامون دوباره و دوباره و دوباره به هم همان

 558.خوردنیو ُسر م دنیلغز یهم م یو رو دنیرسیم
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 زدمیواژنش تلمبه و ضربه م یتر تو قیکه داشتم عم یوقت

 گوشش زمزمه و پچ پچ کردم: یتو

 با تو، درون تو، ت،یخوام باشم، ک یکه من م هیتنها جا نیا_

 خونه منه نیا

 و پچ پچ کرد: زمزمه

 دونمیم_

 یادهایشدن و با فر یاز چشم هاش جار یشتریب یها اشک

شد. حاال هم به  ختهیاز لذتش آم یناش یها هیو گر یشاد

 اندازه

 اون، درد اون رو داشتم.. من مالک درد اون شده بودم. لذت
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 559.رمی. مجبور شدم هر دو رو بپذمیما بود نیا

 . عشق ما بود که داشتمیمکان باعث نشده بود که ما باش نیا

 با وجود گهیکدیما رو از امتناعمون از رها کردن  یها قول

 .کردیم جادیممکن ا ریغ طیشرا

 گهیکدیزنده موندن به  یدو نفر که برا نیب یبدن یمیش هر

 قیاز طر یوجود داشت، همثن انرژ نیا یداشتن تو اجیاحت

 داد و یم وندیپ گهیشد و ما و به همد یو به اون منتقل م من

 .زدیبرق م ستهیما مثل الکتر نیب یحرکت هر

 داده بود اقیخودش رو با شور و شوق و اشت یاون جا آرامش

 کینزد یلیبا هوسش عوض کرده بود. اون اونجا بود.... خ و
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 احساس کردم. نطوریمنم هم طون،یاوجش بود. و لعنت بر ش به

که واژنش در اطراف آلت من سفت و  کردمیم احساس

 560تنگ

 و آلتم رو کوبوندمیواژنش م یکه تو یو با هر ضربها شده،

 کردمیم جهیاوردم احساس سرگ یو فشار م کردمیم فرو

 بدن اون بودم یبرا یلعنت یبرده  من

 احساس کنم که تو در اطراف خوامیواسه من ارضا شو، م_

 رو دور زنهیآبت که فواره م خوامیم ،یشیخرد و ارضا م آلتم

 )ارضا شو( ایحسش کنم. واسه من ب آلتم

 و متورم و یبهم با چشم هاش پلک زد، لبهاش صورت اون
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 کرده از بوسه هامون بود پف

 برسه انیبه پا نیکه ا خوامینم_

 561تکون دادم یرو کم سرم

 . تو وزمیعز دم،ی. بهت قول مرسهینم چوقتیه انیبه پا نیا_

 . واسه من ارضا شو،دیرس مینخواه انیوقت به پا چیما ه من،

 کن. احساسم

 به طرف شتریدستم رو به دور کمرش بستم و باسنش رو ب هی

 امکان رو داد تا نیبه آلت من ا دیجد هیزاو نیبلند کردم. ا آلتم

 و با هر تلمبه من، کوبوندمیواژنش م یکه تو یهر ضربه ا با

 بشه و با اون دهیکش شتریاون بg spot()  یبه نقطه ج آلتم
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 کنه . جادیا اصطحکاک

 گهیام چنگ زد، با دست د نهیدستش به قفسه س کیبا  اون

 اش

 یو رون ها دیمن رو گرفت و به طرف خودش کش یموها

 562رو به دور باسنم محکم حلقه کرد. خودش

 من، آههه! یخدا س،یپرا کنم،یمن احساست م_

 انگار که به هزار تکه خرد شده باشه بدنش لرزون و اون

 شد. اوج من به موقع با اوج اون منفجر شد. در اون مرتعش

 من همه جا بودم..... اطراف اون، درون اون، داشتم لحظه،

 کردم تا بتونم ما رو دوباره یخرد شده اش رو جمع م قطعات
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 درست زیکه همه چ ییکامالً دوباره با هم، اونجا برگردونم،

 .بود

 لحظه باشه. تقال کردم نفسم رو کی یفقط برا نیاگه ا یحت

 ی. هرچند من نمرمیکنم و کنترل مغزم رو به دست بگ حبس

 یتو نیرو به عقب برگردونم، بنابرا تیزود واقع یلیخ خواستم

آلت خودم رو حفظ کردم و از پس  یجا تیواژن ک داخل

 563لرزه

 آلت اون دور آلتم لذت بردم. اون یکوچولو و انقباض ها یها

 یو من نمک رو دیهاش فرو کش هیرو به داخل ر نفسش

 و مزه مزه کردم دمیرو چش پوستش
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 ی. اون رودمیکش قیو عم نیسنگ یاز بلند کردنش آه قبل

 که از ارضا شدنش لش شده بود یشل و ول و طور تختش

 و زیصورتش برافروخته و سرخ، پوستش نرم و ل د،یکش دراز

 شلوارش هنوز یپاش تو هیکه  یاز عرق شده بود، در حال پر

 مرطوب و یو گند کار یآشفتگ هیبود و شورتش با  زانیآو

 پاره شده بود. سیخ

 منظره از قبل دوباره آلت من نیرو گاز گرفتم، چون که ا لبم

خواستم که متوقف بشم.  یکرد. من نم یسخت م رو

 564دمش،ییگا

 و شورت پاره پوره نیقرار نبود که متوقف بشم. شلوار ج منم
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 اش رو کامالً از تنش درآوردم و اون رو به سمت لبه تخت شده

 .کشوندم

 من زانوهاش رو کامال یچشم هاش رو گشاد کرد اما وقت اون

 و آغشته شده سیآلت خ یهم باز کردم و انگشت هام رو تو از

 نکرد. یدر اومده ازش فرو کردم باهام بحث یها رهیش از

 واژن اون گرم و نرم بود و یمن هنوز تو یآب من ییرها

 یکم یزهای. چکردیراحت م سشیواژن خ یهام رو تو ضربه

 کننده و ارضا کننده بودن. یاندازه ورود به درون اون راض به

انجام  یشتریب اریکار رو با اهداف بس نیروز ما ا کی

 565میدیم
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 که ییقول خوب عمل کنم و قول ها نیمصمم بودم که به ا من

 خانواده میتونستی. اگه ما نمارمیداده بودم رو به جا ب بهش

 .ذاشتمیو اون رو ناکام م شدمیپس من موفق نم م،یباش داشته

 انگشت یهام رو از واژنش در اوردم و آلتم رو به جا انگشت

 کردم و شروع به ضربه زدن و تلمبه نیگزیاون جا یتو هام

 واژنش کردم یتو

 واژنت رو با آب خوامیبچه بدم. م هیروز بهت  هی خوامیم_

 پر کنم و شکمت رو با بچه خودم متورم کنم خودم

 لبخند زد یفیطور ضع به

 566دونمیم_
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 دونستم یکنم. نم ییاون رو رمزگشا انینتونستم چهره و ب من

 دیشا ای ه،یمانیپش ایو  مانیا ایدوهه از غم و ان انشیب نیا که

 زود از ارگاسم زودرس خودش خسته شده بود تا یلیخ اون

 رو تحمل کنه یادیواکنش ز بتونه

 یخوندن حالت چهره  یتو یو حرص از ناتوان یناراحت با

 تونستم، نفوذ آلت خودم رو داخل واژنش یکه م یبه راحت اون

 لمس من بدنش یتر کردم. اون چشم هاش رو بست و تو قیعم

 کرد. یقوس داد و کمان رو

 یبزنه. و بعد م غیخواستم دوباره باعث شم که اون ج یم
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فراموش کنم که  نکهیاون رو چنان سخت بکنم تا ا خواستم

 یتو

 567سرمون اومده ییو چه بالها میبر یبه سر م یآشفتگ چه

**************************************

* 

 از نون گهیاز دوش گرفتن و چند لقمه خوردن از نون د بعد

 هیبسته کرد.....  سهیدو ک تیک ،یخونه کاپ یخوشمزه  یها

 یبه کوهها یکه در چند سفر تابستان یکوهنورد یپشت کوله

واسه حمل و نقل که  ییها سهی. و کمیکرد یاستفاده م دیسف

 اون
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 سفر کرده بود. با دقت حالت چهره اون رو سلندیا رهیجز به

 قبل از سهیدو ک نیکردم، و متوجه شدم که چطور ب برانداز

 خاموش یانتخابها تونستمیمکث کرد. م یزیدادن چ قرار

 گوش هام بشنوم. یتو یرو حت اون

 گهید فیرو در خودش داشت، ک یلوازم ضرور فیک کی

 یکه م یا گهید زیهر چرو در خودش داشت.  زیچ همه

 568تونه

 و شش ستیروند ب نیصورت لزوم پشت سر گذاشته بشه. ا در

 .دیطول کش قهیدق

 . بدونمیاز آپارتمان خارج شد یکلمه ا چیبدون ه ما
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 در رو قفل کرد، و یبه راحت تیبدون اشک.... ک ،یخداحافظ

 .میاومد نییپا ابونیبه طرف خ ما

 از ترک آپارتمان کنار آستانه در توقف کرده بودم، قبل از قبل

 یکه تو یکالهم رو بردارم.... همون کاله کهنه توپ توپ نکهیا

 سرم گذاشته بودم.... از یکرده بودم و اون رو رو دایپ کمدم

 569نگاه کرده بودم . رونیبه ب پنجره

 صیقابل تشخ ریتونم خودم رو کامل غ ینم ،یآفتاب نکیع با

 یبه دنبال اون باشه چهره من رو تا حدود یاما اگه کس کنم،

 کنه. یم پنهان

 بلند بلوند خودش یکار رو انجام داده بود، موها نیهم هم تیک
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 بود. ما از ساختمان چوندهیتر پ کیکاله لبه دار ش هی ریز رو

 مترو ستگاهیقدم ها رو به سمت ا نیاول تیو ک م،یشد خارج

 .برداشت

 لحظه بهم وقت بده هیصبر کن، _

 یخاکستر یاز پتوها یانبوه یجلو ابون،یاز کنار خ دنیدو با

 570و کهنه و روزنامه متوقف شدم. فیکث

 بودم با دهیپنجره اون رو د قیاز طر لیکه اوا یخانمان یب مرد

بدون دندون بهم نگاه کرد. چشم ها و لبخند اون  یپوزخند

 یلیخ

 یمنتظره در برابر مواد ریغ یو درخشان بود، تضاد روشن
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 اون رو احاطه کرده بودن. که

 کمکت کنم، پسر؟ تونمیم یچطور_

 ریغ زیگذشته چ یروزها یتو ط ایمن در عجب بودم که آ_

 نه؟ ای یدید نجایا یتو یعاد

 بود که یلب هاش رو به هم فشرد، حالت چهرهاش طور اون

 یرو یارهایحالت چهره اش ش نیشده بود. که ا جیگ انگار

 کرد قتریالغرش رو عم صورت

 571؟یعاد ریغ_

 و پرسه بزنه که ادیاطراف بره و ب نیکه به ا یمثل هر کس_

 باشه مشکوک به نظر برسه ممکن
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 سرش رو به عقب و جلو تکون داد، انگار مشغول فکر اون

 داشتم که حتما اون نینسبت به ا یتر یبود. احساس قو کردن

 آوردم و نییپاهام پا یرو کنه. دست هام رو یقالتاق خوادیم

 پولم رو برداشتم. فیک

 ؟یخوایچقدر م_

 خودش رو نوازش کرد. یبلند سر داد و زانو یخنده ا اون

 یکنیرو که فکر م یزیچطوره که من بهت بگم، و تو چ_

 572؟یدیرو داره بهم م ارزشش

 کردم. بمیج یپولم رو تا تو فیدرنگ کردم و دوباره ک یلحظها

 داد. میکار رو به روش تو انجام خواه نیما ا ،یاوک_
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 به هر حال، اسم من جوزفه_

 دراز شده اون رو گرفتم و محکم تکونش دادم. دست

 از مالقات باهات خوشبختم، جوزف_

 ؟یباش یو تو ک_

 ابروش رو بلند کرد و پوزخند کجش دوباره برگشت. هی اون

 بهم کمک یتونیجوزف. م گردم،یمن دنبال اطالعات م_

 ؟یکن

 573دستش رو تکون داد و به باال نگاه کرد. اون

 نیسرشون شلوغه. اونها به زم یلیوقتها مردم خ یبعض_

 کننیو هرگز به آسمان نگاه نم کننیم نگاه
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 و خطوط یجز آسمان خاکستر یزیرو دنبال کردم. چ نگاهش

 سرمون یباال یبرج ها یقهوه ا یپشت بام سنگ ها ناهموار

 نبود

 ه؟یمنظورت چ_

 بهم اشاره کرد و طرف اشاره اش از پشت شونه من رد اون

 .شد

 شیکه چند هفته پ هییطبقه چهارم جا یدرست در اونجا تو_

که  رسهی. به نظر نمدمیبار د نیاول یها رو برا اون

 574چوقتیه

 بودم. کافه ابونیخ گهیاون باال رو نگاه کنه. من طرف د یکس
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 داخل اون رو دوست دارم. یقهوه  یو من بو شهیباز م زود

 صبح دوباره تجربه یاستنشاق قهوه رو تو نیاول نکهیمثل ا اون

 .دیکش یقیکرد، نفس عم یم

 داشتم که اون لیتما شتریاالن ب نیکردم، اما هم یهمدرد من

 داد، به یکه انگار داشت با قاشق بهم م یبه خاطر اطالعات رو

 تکون بدم شدت

 ؟ینیبیم یجوزف؟ چ یک_

باال  ابانیخ گهیدر سمت د تیانهاش رو به سمت کچ اون

 575برد.

 متوجه نیبنابرا ده،یاوقات به من قهوه م یاون خوشگله. گاه_
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 که اون رد یو هر بار رفتیو م ومدیکه هر وقت اون م شمیم

 و شدنیم دیاون ها کنار پنجره خواهند بود. بعدش ناپد شه،یم

 پشت پنجره ظاهر شدیرد م ابونیخ یدختر تو نیکه ا دوباره

رفتن داشته باشن.. دو نفر  یبرا ییجا نکهیمثل ا شدن،یم

 هستن.

 رنگش تونستیبود که م ییمو طال یبلند. موهاشون به قدر قد

 و انگار که تحت نظارتش کردنیباشه. اونها به اون نگاه م دیسف

 بهت بگم که چرا. تونمیوجود، من نم نیباشن. با ا داشته

 من نی. آدرنالگرفتیشد و سرعت م یقلبم داشت تند م ضربان

 پولم رو باز کردم و چند فیتمام قدرت شروع به کار کرد. ک با
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 576جوزف انداختم یزانو یدالر رو صد

 .دمیرس نجایبه ا شیمن دو روز پ دن؟یاون ها منو د_

 زد یدوباره لبخند گسترده ا جوزف

 شما یبهتون اطالع خواهم داد. به زود قهیدر عرض چند دق_

 درست پشت سر ایاون ها  ن،یریم نییپا ابانیخ یکه تو دوتا

 کار رو نخواهند کرد. نیاون ها ا ایقرار خواهند گرفت،  شما

 شانش رو. من از اون تشکر نکردم اگرچه احتماالً  نیا دمییگا

پول بهش داده بشه. من به  شتریرو داشت، که ب اقتشیل

 سرعت

 رو گرفتم تیک یو بازو دمیدو ابانیطرف خ اون
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 االن نیهم م،یبر دیما با_

 577فصل چهاردهم انیپا

 پانزدهم فصل

 تیک

 صحبت با جو یبرا سیسرنخ رو نداشتم که چرا پرا نیاول من

 رفتن عجله یبود که برا یکس سیمتوقف شده بود. پرا ریپ

 قهیجو متوقف شده بود تا چند دق یبود، اما اون جلو کرده

 بده؟ من قبال شوهرم رو بهتر از بهیغر هیرو به  ارزشمندش

 جهات، یاری. االن؟ اون از بسشناختمیم یا گهیکس د هر

 بود. گانهیب
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 578؟یزدیحرف م ریبا جو پ یچ یبرا_

 اون بهم گفت که اسمش جوزفه_

 بهش نای. نریجو پ میگ یو من بهش م نایاما ن نه،یاسمش هم_

 اطراف هستم قهوه رو به اون نیا یو من وقت دهیم یمجان قهوه

 . اونبرمیکلوچه م یمقدار ایوقتها براش نون  ی.. بعضدمیم

 من یبرا یواژه مهربان هی شهی. همهیفی. اما آدم شرهیالکل هی

 داره

 که اون قابل اعتماده؟ یگیم یتو دار یعنی_

 رو کج کردم سرم

 ؟یپرسیاز من م یدار نویچرا ا_
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 من رو گرفت و یبه هر طرف نگاه کرد و بعد بازو سیپرا

 579تند به راه افتاد یرو ادهیپ هی یتو

 حیمن بهت توض م،یدیبه هتل رس ی. وقتمیحرف نزن نجایا ایب_

 داد. خواهم

************************************** 

 مجموعه پنت هاوس واسه هر نیبهتر هیته یبرا سیپرا

 یا نهیهز چیمحافظ و نگهبان مسلح، از ه هیبا داشتن  دومون،

 یزیچ نیدونستم که چن ینکرد. من نم غینظر و در صرف

 هتل مرکز شهر وجود داره. یتو

 580.زنهیپوله که حرف اولو م نجایا ظاهرا
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 اون به م،یخودمون قرار گرفت یکه ما در جا نیمحض ا به

 دیچرخ طرفم

 هست یکس ؟یدیرو د یاواخر تو اطراف آپارتمان کس نیا_

 بخواد تحت نظرت داشته باشه؟ رونیب یبر که

 دمی؟ نه ند لوآیبرم به ل نکهیکنم قبل از ا نهیمنظورت ا_

 ؟یمطمئن_

 من واقعا به دور و برم نگاه س،یالبته که مطمئنم. اما پرا_

 بودم ی. به خاطر داشته باش که من سال گذشته چطورنکردم

 بودم جیعالم هپروت گ یهمش انگار تو که

 دستم رو گرفت و من رو به سمت کاناپه زر بافت با پارچه اون
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و سبز که  اهیبرجسته به رنگ س یو با گل ها یشمیابر

 581یتو

 من رو یکرد. اون به آرام تیما بود هدا تیسوئ منینش قسمت

 کاناپه هل داد و بعد کنارم نشست. یرو

 . هرتیک ،یدارم که خوب و سخت فکر کن ازیمن بهت ن_

 ؟ هر ستیخودش ن یسر جا یزیکه چ دیرسیبه نظر م ؟یزیچ

 ؟یکس

 .دمیرو جو نمییپا لب

 توجه نکردم یزیمن واقعا به چ_

 در اون زمان ؟یچ یبردیقهوه رو واسه جوزف م یوقت_
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 که در اون اطراف پرسه بزنه ؟ یشدیم یکس متوجه

 582تکون دادم یرو به عالمت نف سرم

 بور واقعا روشن داشته باشه؟ یکه مثالً موها یکس_

 تکون دادم یسرم رو به عالمت نف دوباره

 بودن به سمت رنگ ییموش از طال تونهیم ییپس مو طال_

 ؟یدیباشه ند دیسف

 نه ن؟یمثل بلوند پالت_

 داد. رونینفسش رو ب سیپرا

 بهت گفت؟ ینه. چ ایجو قابل اعتماده  یدیتو از من پرس_

 متوجه دو مرد مو بلوند شده که در شیاون گفت چند هفته پ_
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پرسه  ابانیطبقه چهارم ساختمان اون طرف خ اطراف

 583.زدنیم

 اون ها تو رو دنبال ،یشدیوقت از ساختمانمون خارج م هر

 کردنیم

 به پشت گردنم برخورد کرد یلرزش

 شاپ و بازار. یبه جز کاف س،ینرفتم، پرا ییمن هرگز به جا_

 رفتم و هفته گذشته که ایکه به اسپان یبر سفر دو هفته ا عالوه

 رفتم. شلیبا م سلندیا رهیجز به

 تو گذاشته باشن.... یاگه اون ها دست رو ،یلعنت_

 کرد. دست منیو شروع به قدم زدن اطراف نش ستادیا سیپرا
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 موهاش جمع کرده بود. یرو رو هاش

 یسراغ شوهرم برم و اون رو دلداربه  ستم،یخواستم با یم من

 چی. هدمیند یبدم که صدمه ا نانیبدم، به اون اطم یتسل و

 584کس

 اون کاناپه قفل کرده یمنو تو یزینرسونده. اما چ بیمن آس به

 من به خطر افتاده بودم؟ یعنینگه داشته بود.  و

 من یبرا یو خطر دیممکنه تهد یکرد کس یجو فکر م اگه

 به نظر شهیهم ریتونست بهم اطالع بده؟ جو پ ینم یعنی باشه،

 سخت یکارها یلیکه خ یشخص ه،یکه مرد خوب دیرس یم

 رو از دست داده و به الکل زیو استراحت نکرده، همه چ داشته
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 شده. دوباره، ما هرگز واقعاً با هم یآدم الکل هیآورده و  یرو

 مینکرده بود صحبت

 به جز یزیاون به چ دیدونستم. شا یداستان اون رو نم من

 . دادینم تیاهم شیبعد یدنینوش

 585به سمتم حرکت کرد سیپرا

 لطفا، سخت فکر کن ت،یک_

 بودم، حتما به دهید ینیبور پالت یبا موها ییاروهایاگه من _

 .وردمیم ادی

 یرو تو ی. من پسرتیک ورکهیوین نجایچون ا ؟یاریم ادیبه _

 که ینیداشت. مو بور روشن پالت یسبز یکه موها دمید مترو
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 معمول ریغ یلیکه خ رسهیبخوره به نظر نم یدیبه سف رنگشون

 جا باشه یب و

 امکان وجود داره که نیبهت کمک کنم. ا تونستمیکاش م یا_

 باشم و متوجهشون نشده باشم دهیاونها رو د من

 586دنیخب، اون ها تو رو د_

 کل تونهیم ه،یکه مرد خوب یکه، در حال یبه گفته جو. کس_

 رو به دالر واسه الکل خوردن و دود کردن و پول رو به کار

 کنه لیدادن هم تبد باد

 گفت: سیپرا

 بهش پول بدم، اطالعات رو به من داد. نکهیاون قبل از ا_
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 هر روز به اون قهوه نایکه چرا ن یبدون یخوا یم ؟یپس چ_

 و انی. آرسیمسته، پرا هیکنه. اون  اریتا اون رو هوش ده؟یم

 شغل شنهادیکردن تا به اون کمک کنن. اونها بهش پ یسع ناین

 داد و گفت نه یاما اون جواب منف دادن،

 587مست نبود. کردمیباهاش صحبت م یاون وقت_

 ندارم یا دهیا چینه، من ه دیشا_

 .دمیاون رو گرفتم و اون رو به سمت خودم کنار کش یبازو

 نگهبان اسلحه دار هی. ادیاز دست ما بر نم یکار گهیحاال د_

 یها ارویکه مراقب  یبهش بگ دیاجاره شده که با نجایا یتو

 به پرونده یتا نگاه ایفاصله، ب نیبلوند روشن باشه و در ا مو
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 .میخودت بنداز یها

 خط نازک کیتکون داد، لبهاش به  دییتا یسرش رو برا اون

 شده بودن. لیتبد

 زیم یاز صحبت با نگهبان، اون لپتاب خودش رو رو بعد

 . مندیکش رونیب زیم یرو از رو گهید یصندل کیو  گذاشت

 588اون نشستم. کنار

 لپتابش وارد کرد یرو تو ویفلش درا اون

 :گفت

 وجود داشته باشه که تو اون ها رو نجایا یتو یممکنه موارد_

 ینش متوجه
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 رمیخنده ام رو بگ یجلو تونستمینم

 که گزارش یهر کار یتو دیروزنامه نگار هستم، من با هیمن _

 رو کشف خواهم کرد . نیمتخصص باشم. ا دمیم

 ایخدا_

 589لحظه چشم هاش رو بست هیواسه  اون

 تو باهوش زم،یبود، متاسفم، عز یکردن لعنت تیحما هی نیا_

 یشناسم. مطمئناً متوجه خواه یکه من م یهست یشخص نیتر

 .شد

 رو نوازش کردم شیعضالن یبازو

 گهی. با همدمیبنداز یبه اون نگاه ایب_
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 رو باز کرد لیفا هی سیپرا

نگه نداشتم.  نجایا یخودم رو تو قاتیاز تحق کی چیمن ه_

 نیا

 یسهامه، من نم لیسه ماهه و تحل یفقط گزارش ها ها

 خواستم

 کنه و دایپرونده رو پ نیبشه که ا دایپ یکنم. که کس سکیر

 590شرکتشون هستم. همه یکارها یمن در حال تماشا بفهمه

 شده بود که با یمن رمزگذار گهیلپ تاپ د یتو گهید یزهایچ

 رفت و نابود شد نییپا مایهواپ سقوط

 ؟یگرفت بانیتو از اون ها نسخه پشت_
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 نه ایبهش برسم  تونمیم ایکه آ دونمیگرفتم، اما نم_

 اونها کجا هستن؟_

 امن باشه ییجا خواستمیخونه پدر و مادرم. م یتو_

 دمیکش آه

 در حال رخ دادنه یبده که چه اتفاق حیخوب. توض اریبس_

 ینترنتیا یشروع به مراقبت از شرکتها شیمن دو سال پ_

مارک کردم.  بریشرکت س یو فروش مجاز دیو خر سهام

 591اون

 سیک هیبه عموم مردم رفته بودن و  شیحدود دو سال پ ها

 دالر بودن اردیلیم کیاز  شتریبا ارزش ب یگذار هیسرما
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 دالر؟ اردیلیم کیاز  شتریب یگذار هیسرما_

 دالر ارزش داره اردیلیم کیاز  شتریکه ب دیشرکت جد کی_

 دمیکش یقیعم نفس

 نوع پول رو نیا دیشرکت کامالً جد کی یچطور ،یواا_

 اره؟یم بدست

 کار وجود داره، اون ها سالها نیا یبرا یادیز یراهها_

 باشن و کسب و کار رو بسازن و تجارت یخصوص تونستنیم

 هگذاریسرما ایارث  هیپول نقد رو از  تونستنی. اون ها مکنن

 592کامال تونهیم نی. اگهید یاز راه ها ای زبانیم هی ای. رنیبگ

 نیا یمعمول بود، پس وقت ریغ یکی نیباشه. اما ا یقانون
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 چشم و دمیدالر رو د اردیلیم کیاز  شتریب یگذار هیسرما

 ۳۳اون ها نگه داشتم یرو رو حواسم

 کردن؟ افتیدر یقانون ریاون ها پول رو به طور غ _

 کرده میتنظ۳۴ یطرح پُنز هیممکنه که اون ها اون رو عنوان _

 خودشون رو پوشش یها و ردپاها ری. اما اون ها تمام مسباشن

۳۳ uni corn 

 ریخطرپذ یگذار هیدر حوزه سرما یاصطالح کورنیونی اصطالح

 است که اشاره به

دالر عبور  اردیلیم کیدارد که ارزش بازار آن از  یاستارتاپ

 با یگذار هیسرما سی.ککندیم
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 یدالر اردیلیبازار م ارزش

۳۴ Ponzi  scheme, Ponzi  Game 

 یهرم یبه شرکت ها هیشب اریو بس هیکاله بردار ینوع

 شکله که با وعده نیآن بد زمی.مکان

کند. در  یگذاران را اغوا م هیکم سرما سکیسود کالن و ر ی

 واقع آنچه بعنوان سود به

 یاست از سو یا هیشود، سرما یداده م هگذارانیسرما

 اخذ دهیتازه از راه رس هگذارانیسرما

 یم شیها پ هیسرما یهم انداز یشکل با جا نیاست، و بد شده

 کشش گهیکه د یرود تا زمان

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 زننیم بیکه به ج یبا پول ایدستشان رو شود  ایباشد  نداشته

 593شنیم یفرار

کس  چیکنم. ه دایپ یمحکم لیدل چی. من نتونستم هدادن

 دونهینم

 دارم. هینظر هیپول از اول از کجا اومده، گرچه من  که

 باعث شد که شروع به سوال یزیافتاد؟ چه چ یپس چه اتفاق_

 ؟یبکن یگذار هیسرما نیو پرس و جو درباره ا کردن

 روبراه یرفت و همه چ شیحدود شش ماه اوضاع خوب پ_

 انجام نداده بودم چون یمعامله ا چی. من هنوز با اون ها هبود

 دالر کامالً اردیلیم هیاز  شتریب یگذار هیبا مفهوم سرما که
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 کردم. یم بیو تعق یابیشرکت رو رد شهینبودم، اما هم راحت

 روند دیمن، با ستمیداشت و طبق س یعملکرد خوب سهام

 594راکد شده بود متیداد. اما ق یرو ادامه م یصعود

 چرا؟_

 که همه هییجا نیبدونم. و ا خواستمیبود که من م یزیچ نیا_

 شهیشروع م زیچ

 رو که شوهرم یقتیخواستم حق ی. مدیاز بدنم از جا پر اعصابم

 اون یکه خواه من برا ،یقتی. حقرمیبگ ادیاز من گرفته بود،  را

 بودم خواه نه . آماده

 و یدر مورد کار درون قاتیتحق یمن شروع به انجام برخ_
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 کردم. مشخص شد که اون ها درست در زمان شروع پرسنل

 یخودشون گردش مال یبخش حسابدار یسهام تو رکود

 داشتن.

عامل  ریرو شروع کردم، اون ها مد قاتمیکه تحق یا هفته

 595یمال

 استخدام کرده یدیجد ریرو اخراج کرده بودن و مد خودشون

 بودن

 که اگه نهیمنظورم ا ست،ین یبد زیکردن خونه لزوما چ زیتم_

 هیاونها به  دیرفتن کرده باشه، شا نییاون ها شروع به پا سهام

 داشتن ازین دیو فهم جد نشیب

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 ت،یک ،ینیب ی. مستین نیا ادی. ممکنه. اما به احتمال زدیشا_

شرکت نداره.  یبا عملکرد واقع یسهام ارتباط چندان متیق

 همه

 در مورد بازاره زیچ

 ....یاوک_

 ژورنال رو ساخت، تیوال استر ،یمال ریمد ینیگزیجا_

 596بود. آنچه که معموالً مشهور و یدانش عموم نیا نیبنابرا

 ریبه همراه مد یبود که کل بخش حسابدار نینبود، ا معمول

 یتر تو قیکه عم دمیفهم یرو وقت نیداده شد. ا لیتحو یمال

 .هیعیطب نیاومد، که ا نییپا یفرو رفته بودم. سهام کم اون
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 دهیبازار رو تکون م یکم شهیپرسنل هم رییتغ

 ادیو با عقل جور در م هیمنطق نیا_

 اما با توجه افت،ی شیسهام در عرض چند روز دوباره افزا_

 من، هنوز ارزش اون کم شد. به هر حال، من مدام ستمیس به

 کردم و تحت نظرشون داشتم و یاونها رو تماشا م یکارها

 رو یدیجد یمال ریاون ها دوباره مد گه،یماه د کی ظرف

 کردن نیگزیجا

 597دوباره؟_

 حدود شش ماه بود. یتو یمال ریمد نیسوم نیا نیآره. بنابرا_

 بار نیخبر ساز شد. کل بخش دوباره برگشت، اما ا نیهم ا باز
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 کردن اطالعات جستجو یکسب و حفار ینبودم که برا مجبور

 مردم به لیشرکت با استناد به تما یروابط عموم ری. مدکنم

 یکرد. تنها چند ساعت بعد، ادعاها یخبر رو علن ت،یشفاف

 بار، نیمطرح شد و ا یحسابدار یتو ینظم یبه ب مربوط

 اومد نییسهام پا متیق

 گذاران دست پاچه و وحشت زده شده هیاز اونجا که سرما_

 بودن

 که ظاهراً  یشرکت یتجارت بد بود، مخصوصاً برا نی. اقایدق_

 یمن تو شتریب یحت نیدالر داره. بنابرا اردیلیم هی ارزش

 598کار
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 یدونیو تجسس کردم و فضول شدم. و تو م یها کنجکاو اون

 ۳۵موقوف یکه فضول گنیم یاونها چ که

 به اون زدم. یمحکم ضربه

 خدا رو ،ی. و تو ن ُمرده استیخنده دار هم ن یکم یحت نیا_

 شکر

 . مشخصشتریسواالت کردم. سواالت ب دنیمن شروع به پرس_

 از سهام خودش رو از یبخش عمدها خوادیکه شرکت م شد

 ببره. نیب

 کار رو بکنن؟ نیا خواستنیچرا اون ها م_

۳۵ curi osi ty ki l l ed the cat 
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موقوف، فضول رو  یگربه را به کشتن داد، فضول یکنجکاو

 ایتره. زمشیبردن جهنم گفتن ه

 599بر باد دهدیسرخ سر سبز را م زبان

 رمعمولیاتفاق غ هی نیتونه داشته باشه. ا یم یادیز لیدال_

 تیخواستن مالک یکه اون ها م یسادگ نی. به همستین

 توجه نیببخشن. اما دوباره ا میرو ادغام کنن و تحک خودشون

 یمتقابل شرکت برا دیرو به خودش جلب کرد، چون بازخر من

 ینوپا رو یشرکت ها شتریمعموله. ب ریشرکت تازه کار، غ هی

مجدد سهام. هر چند،  دیخط اول متمرکز شده ان نه خر رشد

 به
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 شدن، نییاون ها در مورد به دست آوردن سهام تع ،یلیدل هر

 متیآوردن ق نییپا یرو برا یحسابدار یاونها آشفتگ نیبنابرا

 اون د،یرس نییسهام به پا متیکه ق یاختراع کردن. زمان سهام

 کنن. یداریسهام مورد نظر خودشون رو خر توننیم ها

 600کار رو انجام دادن؟ نیاون ها ا_

 اونها فکر کردن نکهیکار رو انجام دادن. بعد از ا نیاونها ا_

 من ُمرده ام که

که تو  خواستنی. چرا اون ها مستمیکار ن نیمن دنبال ا_

 ؟یریبم

 بازار بودن تا ارزش سهام یاون ها به عمد در حال دستکار_
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 نیتر نییاومدن به پا نییو اونها بتونن با پا ادیب نییپا اونها

 سطح

 و هم کایمتحده آمر االتیا یهم تو نیاون رو بخرن. ا سهام

 هیکه من  دنی. اون ها فهمهیقانون ریکشورها غ شتریب یتو

 و جستجو یکارهاشون دارم حفار یکردم و تو قیتحق عالمه

 حدس و هینداشتم. فقط  یمدرک چیمورد ه نی. اما در اکنمیم

 یکه اونها م کردمیسال فکر نم ونیلیم کیمن در طول  گمان،

 601منو به خاطر خوانیمرده باشم و م ُنیمن به خاطر ا خوان

کنن.  ستیسر به ن شونیقانون ریو غ فیکث یکارها دنیفهم

 دیبا
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 معرض خطر یکه من هرگز عمداً خودم رو تو تیک یبدون

 شدمینم مایوقت اون موقع سوار اون هواپ چیندادم. من ه قرار

 که.... کردمیفکر م اگه

 دیرو مال شیشونیپ اون

 ایخدا_

 دمیاش رو بوس گونه

 زمیعز دونم،یم نویا_

 602دیکش یآه

 و کردمیموضوع فکر م نیکه من تا چه حد به ا یدونیتو نم_

 کاش که فقط پام یذهنم مرورشون کردم. ا یتو نویبار ا چند
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 ۳6نذاشته بودم ریدم ش یرو رو

. یهست یطور نیکه تو در موردش ا ستین یتنها کس نیا_

 منم

 ام یطور نیهم

 دیکش یدوباره آه اون

 دونمیم_

۳6 l et  sl eepi ng dogs l i e 

 نینداشتن،ا ینگذاشتن به سگ خفته کار ریدم ش یرو پا

 مسائل گذشته گرید یعنیاصطالح 
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اصطالح  نیو گذشته ها را فراموش کردن. ا دنینکش شیپ را

 یدر فارس یکینزد یمعادل ها

 :دارد. مثال

زدن، فتنه در  یخبر ینگذاشتن. خود را به ب ریدم ش یرو پا

 مکن، دارشیخواب است ب

دم  یها را فراموش کردن، به حال خود گذاشتن، پا رو گذشته

 نگذاشتن، به سگ خفته ریش

النه زنبور  یدم سگ پانگذار، چوب تو ینداشته باش، رو یکار

 دم مار ینکردن، پا رو
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به مسئله دامن نزدن، مسئله را مسکوت گذاشتن،  نگذاشتن،

 رو یزیدنبال شر نگشتن، چ

 603نکردن کیتحر

 که گردش نهیمنظورم ا ؟یکرد افتیدر یتا به حال مدرک_

 نبود؟ یفقط..که گردش مال یمال

 اطالعات شدم. یکار رو کردم. من وارد برخ نیمن ا_

 ادامه بده_

 شیآزما یکه برا یآشنا شدم که در شرکت ییارویمن با _

 ستمیس

 یانجام م یخودشون استخدام کرده بودن، قرارداد کار یتیامن
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 رو کشف کرد که ثابت ییبه طور ناخواسته پرونده ها . اونداد

 سهامه. متیاوردن ق نییپا یبرا یکالهبردار نیکه ا کرد

 نیا نیکره زم یتمام افراد رو نیاز ب ی. چطورسیپرا ا،یخدا_

 604؟یکرد دایمرد خاص رو پ نیافتاد که ا اتفاق

 زد یلبخند

 بود. سیکرد. اون اوت دایاون منو پ_

 فتمیب نییپا میصندل یبود از رو کینزد

 س؟یاوت_

 کردم؟ من اول دایرو پ لوآیل رهیجز یآره، به نظرت چطور_

 کردم . دایرو پ سیاوت
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 بچه ست هیاون فقط _

 شرکت هینابغه ست. اون با  هیسالشه، و  کیو  ستیاون ب_

 بست و شرکت یقرارداد م یآرام جنوب انوسیدر اق کوچک

استخدام کرد.  تیامن شیآزما یاونها رو برا برمارکیسا

 605کامالً

 شرکت بزرگ هی. اون ها از ادیو با عقل جور در م هیمنطق

 مرد کوچک و هیاستفاده نخواهند کرد. اونها  یشرکت یتیامن

 خواهند کرد که بتونن به اونها پول بدن تا ساکت دایرو پ گمنام

 بمونن

 ساکت نبود سیاما اوت_
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 مثل منه. ییجورا هیما اون کار رو کرد، ا نیاوه، اون ا_

 ینم گهید ما،یاومدن لپتابم با هواپ نییبعد از پا کنجکاوه،

 تونستم

 بانیپشت یها لیتا پرونده ها و فا رمیپدر و مادرم تماس بگ با

 606مجبور شدم دوباره کار رو نیکنم، بنابرا افتیرو در خودم

 ۳7یپ یآ یامضا قیمن رو از طر سیاوت ان،یکنم. در پا شروع

 کرد. دایپ قاتمیاز تحق خودم

 اون تو رو هک کرد؟_

 زد یلبخند سیپرا

 چون که من بدون ه،یخوب زیکار رو انجام داد. چ نیآره اون ا_
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و جان سالم به در  موندمیسال گذشته زنده نم یتو اون

 بردمینم

 ن؟یمراجعه نکرد سیچرا به مقامات و پل_

۳7 I P 

I:عبارت کامل  nternet  Protocol  Address 

 ی.نشانیپ یآ یبه اختصار نشان ای نترنتیپروتکل ا ینشان

 از کیاست که به هر یعدد

که بر  یا انهیرا یمتصل به شبکه  یها انهیها و را دستگاه

 نترنتیاز جمله ا هینما یمبنا
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 انهیرا گریکه د ییها امیشوند. پ یکند، اختصاص داده م یم کار

 یم انهیرا نیا یها برا

 یها ابیهمراه است و راه  یعدد ینشانه  نیبا ا فرستند

 ”رندهیگ ینشان“شبکه آن را مانند 

به رابط  امیکنند، تا باالخره پ یم ریتعب یپست ی.در نامه ها

 607مورد نظر برسد انهیشبکه را

 به زندان بره تونستیم سی. اوتتیک م،یتونستیما نم_

 رو هک کرده؟ ستمیاون عمدا س_

 انجام اون استخدام شد. یبود که برا یاتفاق نینه، ا_

 ه؟یپس مشکل چ_
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 اون آدمکشها و قلچماق ها، خودشون ت،یکه، ک نهیمشکل ا_

 کشنیما رو م میفدرال معامله کن یها سیما با پل نکهیاز ا قبل

 بار با هم ونیلیم هی سی. من و اوتدنیبه گا م یبه طور لعنت و

 چیو ه ستیبا بُرد ن یباز هی نیو ا میموردش حرف زد در

 تیتا هو مینداره. ما تا االن تونسته و موفق شد یا برنده

 سیاوت

 خواد که به مقامات مراجعه یو اون نم مینگه دار یمخف رو

 608کنه

 هام رو گشاد کردم چشم

 اونه؟ یاسم واقع سیاوت یحت_
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 سرش رو تکون داد اون

 خودم رو به اون نگفتم، نه تا ی. من هرگز اسم واقعدونمینم_

 آخر

 یوا_

 دادم رونیب ینفس

 رو باور کنم نیا تونمینم ،یفقط وا_

 شهیباور کن، و اوضاع بدتر م_

 609ایاوه، خدا_

 شکمم چنگ زدم و ناگهان احساس حالت تهوع کردم. به

 هم هست؟ یا گهید زیچ_
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که  میادامه داد. ما کشف کرد قیبه جستجو و تحق سیاوت_

 یبرخ

 یمربوط به اداره و کارمندان دفتر تکارانیافراد فقط جنا نیا از

 ۳۸شدن لیو زننده تبد دیگوه پل هی. در اصل، اونها به ستنین

۳۸ whi te col l ar 

 یانجام نم یکیزیکنند و کار ف یکه در اداره کار م یکارمندان

 دهند

whi te-col l ar worker 

 مهندس ای یادار کارگر

bl ue-col l ar worker 

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 یمعمول کارگر

red-col l ar worker 

 کارگاه یمنیا مسئول

whi te col l ar crime 

 مربوط به اداره و بانک یها جرم

nasty shi t 

شود و به  یداده م بیفر یکس یبد دهن یکه برا یا کلمه

 ای هیشب یکه ظاهر یسمت دوستان

 یکلمه ا نیشود. همچن یم تیدارند، هدا ندیناخوشا ظاهراً 

 یزیچ ایهر کس  فیتوص یبرا
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 ریناخالص باعث حالت تهوع غ یزیدانستن چ قیاز طر که

 یشود، استفاده م یمنتظره م

 610شود

 گفتم: دوباره

 ها رو بدونم؟ نیکه ا خوامیمن م ا،یاوه، خدا_

 رهیمگوا یبه اسم کل یمارک شخص بریسهامدار عمده سا_

 و؟_

 تجارت. تیشاه مهره و پادشاه دارو و مواد مخدره، ک هیاون _

 که اخبار مربوط ،یروابط شرکت ریو مد۳9. ستالیو کر شهیش

 یکرد، نائب و نوکر اونه. سخنگو یرو فاش م یگردش مال به
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 اون

۳9 meth 

 methamphetami neمخففشهیماده مخدر ش . 

i  گنیهم م ستالیکر ای. ce611بهش 

 و شکمم خوردیمعدهام به هم م دادیادامه م سیکه پرا همچنان

 کردیم زیشدن و باال اوردن همه چ یبه خال دیتهد

 ستنین بندیپا چکسیه نیو اونها به قوان_

 تونسته بود در نمیریو ش نیشوهر نازن یمخدر؟ چطور مواد

 یکنجکاو یبرا نهایکار پر از خطر دخالت کنه؟ و همه ا نیا
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خودش کار  ستمیکه با توجه به س یدرباره سهام کردن

 کرده،ینم

 بود؟

 ریچرا اون دستگ ؟یبدون نویا یتونیممکنه؟ چطور مچطور _

 نشده؟

 . اون سهام خودش رو ازتیچون اون از اتهامات پاکه، ک_

 612خارج از کشور یتو یچند شرکت حمل و نقل ساحل قیطر

 یم یسهام رو دستکار متیکوتاه مدت ق یو تو دهیم انجام

 کنه
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وجه با  چیمدت داشته باشه. اسم اون به ه یسود طوالن تا

 شرکت

 یتو قیعم یلیخ یدی. من که دستیمرتبط ن رمارکییسا

 یو جستجو کردم من رو قیاون ها و اون شرکت تحق یکارها

 همه دنیکردم و عالقه مند به فهم کیکل یلیاون ها خ یکارها

 دوننیرو م نیبودم، و اونها ا زیچ

 .ستادمیا زدم،یکه به شکمم چنگ م یحال در

 شروع از کجا یکه در اون پول برا یدار یهاینظر یتو گفت_

 پول مربوط به مواد مخدره، نه؟ نیا اومده،

 نیحدس منه، آره. ا نیاما ا زم،یعز دونمیصادقانه بگم، نم_
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که خودشون درست  یکاغذها و مدارک یفقط رو شرکت

 613کردن

 کنه و پول شروع ییپولشو تونهیاما م زه،یتم یکالهبردار از

 اش از مواد مخدر و تجارت اون باشه هیاول

 شد .... جیاومد و ذهنم محو و گ رونیاز گلوم ب دیاس

 …مخدر  مواد

 ....خطر

 ستادیا سیپرا

 ت؟یک_

 در آغوش اون افتادم من
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 .... نمیبب تونستمینم

 614نفس بکشم.. تونستمینم

 و دراز یاستراحت کن دی. تو فقط بازمیعز ستین یمشکل نیا_

 یبکش

 کرد. و بهم کمک کرد تا ییمنو به اتاق خواب هتل راهنما اون

 تخت پادشاه دراز بکشم. داشتم یتخت به اندازه  یرو

 اون یگرم و قهوها یسردم بود. به چشمها یلی. خدمیلرزیم

 کردم. نگاه

 من قصد دارم که ازت زم،ینداره، عز یاشکال نینفس بکش، ا_

 خوام از خودمون مراقبت کنم. یکنم، من م مراقبت
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 و کم کم تنفس خودم رو تحت کنترل گرفتم. در تمام جیتدر به

 615خواستم، و االن... یمدت تمام داستان رو از اون م نیا

 نعمت و سعادت بود.. مواد مخدر. هیدر اصل  ی. ناداندمشییگا

 قتل و کشتن آدم ها رفتیم شیتو کار مواد مخدر پ یزیچ هر

 دالر هیها به خاطر  نیاتفاق روزمره بود....و همه ا حادثه و هی

 بود. قدرتمند

 باهام حرف بزن زم،یعز ت،یک_

 هام رو دور گردنش حلقه کردم و اون رو به سمت خودم دست

 .دمیکش

 حرف بزنم، منو ببوس خوامینم_
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 دهان من فشرد و له کرد ، و من از یدهانش رو رو اون

 شده بود، از فرار لیما بهش تبد یمطلق که زندگ یآشفتگ

 616بوسه ازش گرفتم. نیاون با ا زیاز همه چ کردنش،

 اجیاحت سیمن رو تحت فشار قرار داده بود. من به پرا ازین

 االن نی. همخواستمی. اون رو درونم مداشتم

 لبهاش رو محکم گاز دم،یو خشونت اون رو بوس تیعصبان با

 و دمیدهانم گرفتم و محکم مک یلبها و دهانش رو تو گرفتم،

 رو دور زبونش چرخوندم. زبونم

 حال حاضر نوک پستون هام سفت و سخت شده بودن، آلتم در

 به سرعت به تونستمیتپش افتاده بود و ضربان داشت. نم به
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و اون آلت کلفتش درد  سیبرسم. داشتم واسه پرا اونجا

 دمیکشیم

 واژن من فرو کنه و منو تا حد یاون آلت بزرگش رو تو تا

 617سخت بکنه. زیکردن همه چ فراموش

 یفقط برا نیاگه ا ی. حتارهیدر ب قیرو به حالت تعل تیواقع تا

 یدراز کردم و رو نییدستم رو به پا کیلحظه باشه.  کی

 کار کردم. آلت اون سفت و سخت و آماده بود. کمربندش

 چونه ام گفت: یجلو

 تیک ا،یخدا_

 االن نیهم کنم،یخواهش م س،یاالن، پرا نیهم_
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 نیکمرم چنگ زد و من از شلوار ج یرو رو نمیشلوار ج اون

 پیشورتم جدا شدم. موفق شدم کمربند اون رو باز کنم و ز و

 آلتش آزاد شد، اون یبکشم، و وقت نییرو باز کنم و پا شلوارش

 من فرو یآهسته داخل واژن من شد و آلتش رو تو ینالها با

 618کرد

 شگفت یخونه بودم. بعد از افشاگر یمن تو س،ی. با پراخونه

 ییقسمت ها یداشتم که بخش خام و وحش ازیاون، من ن زیانگ

 دهنده که ما رو به لیخودمون رو احساس کنم، جز تشک از

 ما که به هم کمک یلذت بدنها کرد،یم یمنحصر به فرد طور

 بده. گهیکدیبه  تونهیما م یکه بدن ها ی. لذتکردیم
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 یتو عیو سر قیعم یلیکه داشت خ یاون در حال یزود به

 و عرق از زدیگوش هام نفس نفس م یتو زدیضربه م واژنم

 .دیچکیم شیشونیپ

 نیهم دیبا ت،یک اد،یخودم رو نگه دارم، داره آبم م تونمینم_

 619واسم ارضا شو اد،یآبت ب االن

 و ورطه زیکلمات اون، من در پرتگاه پرشور و شگفت انگ با

 یاوج همراه با اوج و ارضا شدن اون قرار گرفتم و برا نیریش

 محافظ عشق یو در لباسها میانتها در امان بود یلحظه ب چند

 بیتونست بهمون آس ینم زیچ چیکه ه میبود دهیچیپ گهیکدی

 برسونه
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 620فصل پانزدهم انیپا

 شانزدهم فصل

 سیپرا

 رونیدر تخت هتل به خواب رفت، از پنجره به ب تیکه ک یزمان

 رو ادهیو پ کیتراف کنواختی انیشهر با جر رونیکردم. ب نگاه

 یدورتر از آباد میتونستی. ما نمکردیو عابران زمزمه م ها

 .میبمون لوآیل

 رفتن از رونیب یبرا یراه نکهیزندان ما بود ... تا ا نیا االن

 مانیاز من پش ی. بخشمیکن دایو خراب شده پ یآشفتگ نیا

 بود
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 621بازگردونه. واکنش ورکیویما رو به ن تیاجازه دادم ک که

 بریکه در مورد شرکت سا یاون به اطالعات زیانگ رتیح

 ام رو فشار دادم ینینکرد. پل ب یکشف کردم هم کمک مارک

 دادم . رونینفسم رو به شدت ب و

 سر و کار یبا چه کس نکهیاز ا یواضح تر ریتصو دیبا دیشا

 دیکردم، شا یکار رو م نیگفتم. اگه من ا یبه اون م میداشت

 یم یدنیآرام نوش انوسیدر ساحل اق ییجا یاالن تو نیهم

 ی. حضور توستیفرار کردن ن گهیما د یزندگ ی. برامیدینوش

 داشته باشم. یباعث شد احساس بهتر هتل

 برخوردار یباالتر تیاز امن نجایا ینداشتم که ما تو یشک
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 بودم و در یزیو حالت جنون آم یاما من هنوز عصب م،یهست

 یفرار کردن بودم. م ای دنینشانه خطر آماده جنگ نیاول

 622دونستم

 که برنامه یخواب واسم راحت نخواهد اومد، فقط تا زمان که

 داشته باشم . یا

 نشستم و دوباره لپتاپ خودم رو باز کردم. من به زیم پشت

 کردم و شیمایخودم رو پ یها لیدارم و فا اجیاحت هام پرونده

 که ممکنه از صفر تا صد از یاتیذهنم رو به هر جزئ خوامیم

 داده باشم ببرم و فکر کنم دست

 خودم گفتم: به
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 “کن، فکر کن، فکر کن فکر“

 یم شتریب دهامیکردم، شک و ترد یمطالعه م شتریب هرچه

تنها  برمارکیتونستم در سو ظن به شرکت سا ی. نمشدن

 623باشم،

رو کشف  یمشکوک زیچ یا گهیکس د چیتونم؟ اگه ه یم

 نکرده

 تونستم؟ یم یچطور بود،

 تیمن مشکل بود. اگه ک یشخص دگاهیتنها نقطه نظر و د دیشا

 مارک بریشرکت سا یقانون ریغ یگرفته بود تا کارها میتصم

 ریاز تفس شتریب یزیبذاره و فاش کنه، اون به چ شیبه نما رو
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 پشت صحنه اونجا تونهیم یکه چه خطاکار نیمن از ا یشخص

 داره. ازیبره ن شیپ

 که ارزش داشته باشه طبع و ذم اون به دنبال یخبرنگار هر

 پر کردن یبرا یمنابع اضاف یو اکتشاف و جستجو افتنی

 تیکه من شکست خوردم تا مامور ییها بود. شکافها شکاف

 624پر کنم . خیزور یخودم رو تو یاطالعات تفحص

تونه  یکه م ییها افتهیخواستم با  یکه من نم ییشکافها

 یآزاد

 شکل گرفت. یا دهیا یکنه پر کنم. به آرام دیرو تهد سیاوت

 رو برداشتم. یواحد حسابدار یمربوط به گردش مال مقاالت
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 شرکت رو یخودکار برداشتم و اسم کارمندان سابق تو هی من

 ینوشتم. اگه اونها هر گونه اتهام رو م یهتل ادداشتیدفتر  در

 که دادنیهرگز به خودشون اجازه نم اد،یبه احتمال ز دونستن

 شون یزندگ ییاش صحبت کنن به خصوص که به تنها درباره

 خودم رو به یهم به خطر بندازم. همون طور که زندگ رو

 شروع بود. یبرا ییجا نیانداخته بودم. اما ا خطر

 کردم. پیخودم تا یرو در نوار جستجواسم شخص اول  عیسر

 625رو اسکن کردم. جی. من نتاامسونیلیو ایکتوریو

 که دادینشون م یتجار یشبکه اجتماع کیدر  لیپروفا کی

 . چقدرکردیمارک کار م بریشرکت سا یهنوز هم تو اون
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 و جستجو کردم و حساب یاون حفار یتو قتری. من عمبیعج

 کردم، که ظاهرا رها شده بود. دایبوک اون رو پ سیف یکاربر

 ارسال یزیچ چیاون ه یساله که تو کیاز  شیب سبوکشیف

 بود که میترح یآگه هیکه به من خورده شد  ی. ضربه بعدنشده

 نانیبه خودم اطم دوارانه،یلحظه ام هی یکردم. برا دایاون پ از

 شده به رتریکه پ یرو با کس یاسم یکه اون به سادگ دادم

 که دادیجستجو نشون م نیا یگذاشته. اما نه. تو اشتراک

 زیحادثه دلخراش و غم انگ هیدر  امسونیلیو ایکتوریو

 626یاسک

 آلپ فرانسه یکوه ها یواقع تو یحیتفر کس،یچامون در
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 . درگذشته

 و حذف دمیاسم اون رو با خودکار خراش یرو فیرد یوقت

جستجو کردم، رعب و  ستیل یرو تو یو فرد بعد کردم

 وحشت

 گرفته بود. مارک لبارون جستجو مقاله رو شهیوجودم ر یتو

 یمتن تو نیبازگردوند و درباره اون ا جهینت نیعنوان اول به

 ظاهر شد جستجوم

 دایوود ُمرده پ نیگر اچهیدر یتو ییسابق دارا ییاجرا ریمد“

 ”شد

 دیمعده ام تهد زیناچ یمقاله در موردش، محتوا یرو کیکل با
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 627.شدیم زیو باال اوردن همه چ شیافزا به

 قیاز قا یریگیکه صبح زود هنگام سفر ماه یاون در حال “

 ”مرد ُبیو غر بیعج یافتاده بوده، در تصادف خودش

 یدست لرزون، من اسم اون رو خراشوندم و شخص بعد کی با

 جستجو کردم ستیل یتو رو

 س؟یپرا_

 بود که از خواب خش دار شده بود که تمرکز منو تیک یصدا

 ی. اون با اخم بلند شد و برهنگدیکش رونیصفحه لپ تاپم ب از

 رو با مالفه پوشوند. خودش

 628خوبه؟ زیهمه چ_
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 از کجا شروع کنم و چطور به تونستمیخوب بود؟ نم زیچ همه

 سوال پاسخ بدم. در عوض، من به صفحه بازگشتم و نیا

 دانهیناام یناگهان ازیاز ن یناش نیرو ادامه دادم، و ا جستجو

 یجستجوهام بود. اونها نم نیا یزنده رو یشخص افتنی

 تونستن

 تونستن.... ی... اما اونها م

 کی یبه راحت توننیثابت کرده بودن که م نیاز ا شیها پ اون

 کنن مثل قاتالن یحداقل سع ایببرن و بکشن،  نیرو از ب فرد

بردن آدم ها تالش کنن.  نیکه بودن واسه از ب یخونسرد

 یصدا
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 ذهنم غرق یتو یاما فکر د،یذهنم چرخ نهیپس زم یتو تیک

 . شد

 629کردم. علت مرگ: کیاتو. سه کل یتر

 “یاز حد مواد و اوردوز تصادف شیب مصرف“

 کردم کی. دو کلنگرینیبر ایمارس

 مرگ: علت

 ”نیماش تصادف“

 !سیپرا_

 شانه ام همراه بود از جا یرو تیکه با دست ک یبلند یصدا با

 من رو لرزوند . نیخوردم و ا یو تکون ناگهان دمیپر
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 ؟یکنیبا من صحبت م س،یپرا_

 دست خودم نگه نیاون رو گرفتم، محکم دستش رو ب دست

که چقدر به  دمی. فقط در اون صورت بود که فهمداشتم

 630طرز

گرم هستم. کف دستم مرطوب بود و نفس  یکننده ا ناراحت

 هام

 .ومدنیم عیو سر سخت

 مردنٓ  اون ها همه شون _

 گرد شده بودن یهاش مثل دو تا نعلبک چشم

 مردن؟ ُ ایک ؟یچ_
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 رو به سرعت تکان دادم. سرم

 نداره.... خب، راستش نه، همه یو مشکل ستین یزینه، چ_

 که بهت گفتم از شرکت ییها مشکل هستن.... اون آدمها نیا

 631اخراج شدن.... اون ها در واقع اخراج برمارکیسا

 کارم تموم نشده. ستیل نیبا ا ی.....اون ها ُمردن. من حتنشدن

 باور کنم. چطور تونستن اونها قسر در برن؟ تونمینم فقط

 دستم رو محکم فشرد. اون

 چی. تو به هریآروم بگ طون،یلعنت خدا بر ش ،یلعنت س،یپرا_

 یستین یمنطق وجه

 کنم. یکردم افکارم رو سازمانده یو سع دمیکش یقیعم نفس
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 که با شرکته. میبرس یبه کس میکن یسع دیمتوجه شدم که با_

حداقل ما رو در  ایبه صحبت کردنه  لیما یکس ایآ مینیبب

 ریمس

 که یاز افراد کینه. تا االن، هر  ای کنهیم ییراهنما درست

 رو ترک شونیحسابدار میگشتم که ت یبه دنبال اون ها م من

 632اونها. یو همه  یمرده ان. حوادث ناگهان ُکرده

 ینگاه نکهیشد، قبل از ا رهیبه من خ هیچند ثان یبه راحت اون

 و دهیمن بندازه که من به طور منظم از اون خراش ستیل به

 که ُمرده بودن رو با خودکار خراشونده بودم، اون تکه یاسام

 یبرگرداندن رو یقبل از رو یرو بلند کرد و لحظه ا یکاغذ
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 رو مطالعه کرد کاغذ

 کنه، با پیلپتابش تا یدهایکل یرو تیبا عصبان نکهیاز ا قبل

 به کاغذ گهیبار د کیکاناپه ولو شد و  یتاپ خودش رو لپ

 کرد و خودش جستجو مقاله ها رو ادامه داد اشاره

 و به سمتش رفتم ستادمیا

 کردم. باور ستیل نیگذشته رو صرف مرور ا قهیدق ستیمن ب_

 633؟یکن ینم

 نمیخودم بب خوامی. من فقط مکنمیمن از تو سوال نم_

 موهام رو چنگ زدم یو تو دمیموهام کش یرو رو دستهام

 هی شهیقدم زدم. اعمال من باعث م نیزم یاون رو یجلو و
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بودن و حالت  ماریوحشتناک رو ثابت کنم. احساس ب سفر

 تهوع

 تر شده بود. قیعم یبا کشف تازه ا فقط

 نبود، ستیل نیاز شرکت بودم، اسم من هرگز در ا رونیب چون

 باشم. در عوض من میسرنوشت اون ها رو سه تونستمیم اما

 و به دمیکشیهنوز نفس م کردم،یم یبودم. هنوز زندگ نجایا

 بودم که نقاط رو به هم یاز تنها افراد یکی ادیز یلیخ احتمال

 634کرد. یم متصل

 و استخراج یداده کاو نهیمارک در زم بریسا شرکت

 ها نفر و قتل ونیلیو گول زدن م یکالهبردار اطالعات،
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 .رهیاونها سبز بشه و قرار بگ ریبود که در مس یهر کس حیصر

 به نظر رممکنیغ نهایاحتمال فرار از همه ا یطور ناگهان به

 .رممکنی. فراتر از غدیرس یم

 یبرا رهیزمان بازگشت به جز تیکه ک یهمان کلمه ا. اشتباهه

 اون استفاده کرده بود. فیتوص

 گفتم: یطور ناگهان به

 ستیل نی. من امیو جستجو کن یحفار نیا یتو شتریب دیما با_

 منتشر مایکردم که ماهها قبل از سقوط هواپ هیته یاز مقاالت رو

 635یها تیفعال یریگیپس از اون زحمت پ یلیبود. خ شده

 هم وجود یا گهیموارد د دیرو نگرفته بودم، اما با برمارکیسا
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 باشه داشته

 خورد. با عجله به ریافکارم ت یگلوله جلو کیفکر مثل  کی

 لپ تاپم رفتم سمت

 ایکتوریو میزمان ترح یاحترام تو یادا خیتار یخیچه تار_

 امسونه؟یلیو

 شدن تو. دینوامبر. پنج ماه پس از ناپد_

 کردم که به خروج اون از شرکت دایمقاله پ یرو تو یخیتار من

 کرده بود اشاره

 اون ها بایهمان سال از اونجا رفت. پس تقر هیژانو یاون تو_

 636سال صبر کردن. در مورد مارک لبارون چطور؟ کی
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 داشته اچهیدر یتو یخونه تابستان هی. اون یجوال_

 االتیااون ها اون رو در ماه مارس اخراج کردن. اون به _

 احساس نیا دیشا نیبرگشته بوده، بنابرا کایآمر متحده

 یک طون،یرو به اونها داده باشه. لعنت بر ش یاضطرار

 به دنبال میتون یکه ما م هیمعن نیحداقل به ا نی. اما ادونهیم

 میکن یو سع میباش یاز بخش حسابدار ریاخراج اخ هرگونه

 قبل

 .میمدارک مراجعه کن نیاون ها به ا دنیرس از

 شده رهیبه صفحه لپتاب که قبال متعلق به من بود خ تیک نگاه

 .بود
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 هیرو ته ستیاون ل دیما با ؟یشنو یمن رو م یصدا ت،یک_

اعداد  نی. بمیکن یابیرد میتون یرو که م یو هرکس میکن

 637ریغ

 یکه ممکنه کس یمتوجه شدم و نکات شیکه مدت ها پ معمول

 شکاف نیا میتون یکنم ما م یبه ما ارائه بده. من فکر م بتونه

 مدارک رو به نیا ی. حق با تو بود که خواستمیباز کن رو

 .میانجام بد دیهست که با یادیز ی. کارهایببر مطبوعات

 که یآشکاره. و زمان کردمیکه تصور م یزیاز اون چ شتریب

 یمارک مثل مگس ها بریکه کارمندان سابق سا ننیبیم مردم

 یمحافظت از ما کاف یبرا تونهیم نیحال سقوط هستن، ا در
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 باشه

 به باال نگاه کرد اون

 به اونجا بره دیاول با یکه چه کس دونمیم کنمیمن فکر م_

 638؟یک_

 .دیرو جو نشییپا لب

 ادیقراره که خوشت ن نیتو از ا_

 ایده  یتعداد کشته ها میتون یما م ؟یکن یم یشوخ یدار_

 واسه من مهم باشه ی. چرا به طرز کوفتمیکن یرو بررس شتریب

 جا چیکه ه یقیخبر داغ و خبر روز و حقا یبه چه کسان که

 یتا زمان میدیمنتشرش نکرده رو م یروزنامه ا چیو ه ستین
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 ۴۰اون خبرها معتبر باشن؟ که

 زد لیمیآلخاندور امروز صبح بهم ا_

۴۰gi ve the scoop 

داستان جالب )و احتماال  کیروزنامهنگار، داستان  کی یبرا

 چیشرمآور(است که ه

که  یکس نیآن را منتشر نکرده است. اول یگرید روزنامه

 یروزیپ کیرا منتشر کرد  قیحقا

خواهد  یقیروزنامهنگار تحق کیو شهرت او به عنوان  یواقع

 الزم است که نیبود. بنابرا
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که از  یکس یدرخواست برا کی " دیخبر را به من بده نیا

 اسرار او مطلع باشد تا یافشا

 639شوند ی.آنها بتوانند علن

 از قدم زدن دور اتاق برداشتم و با اون رو به رو شدم. دست

 آلخاندرو؟ اون که....._

 مالقاتش ایاسپان یکه تو یدر مورد همون روزنامه نگار_

 مجله نقل مکان کرده و با ورکیویبه ن ی. اون به تازگکردم

 . اون گفت کهکنهیکرده و با اون ها کار م دایپ یشغل ژورنال

 دوباره ارتباط برقرار کنه خوادیم

 گلوله شده در اوردم. از یهام رو به صورت مشت ها دست
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 صورت یاز مشت هام تو یکیارتباط  یاتصال و برقرار فکر

 مردک لذت بردم اون

 640کرد. میخواه دایرو پ یا گهینه، ما کس د_

 کاناپه کنارش گذاشت یرو یبالشتک ها یدستش رو رو اون

 به دو طرف اونها ضربه زد. و

 گهیهفته ها طول بکشه تا شخص د ایممکنه روزها  نیچرا؟ ا_

 تونم بالفاصله با یرو مجبور کنم تا بهمون وقت بده. من م یا

 ما گذاشته ان اریرو در اخت یمالقات کنم. اگه قبالً افراد اون

 یلیخ نکهیتا قبل از ا مینداشته باش یادیزمان ز ممکنه

 خطرناک
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 . لعنت برمیمنابع رو مورد استفاده قرار بد نجایا یتو شه،

 از حد خطرناکه شیب نیا طون،یش

 وقت دلم چیفکر وحشتناک بود. من ه هیمن  یبعد فکر

 ریو گند گرفتار و درگ یآشفتگ نیدر ا یکس خواستینم

 641شه.

 پر از ریمس هی دونستمیرو که من م ییزهایبا چ گهینفر د کی

 .کردیم نیرو تضم خطر

 یاریتا در بس میبفرست یقاتیسفر تحق نیرو به ا یاگه کس اما

 از
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 شتریب برمارکیسا یهرم یشرکت ها ستیناشا یکارها

 قیتحق

 نیا ینامزد برا نیآلخاندرو بهتر دیکنه، شا یجستجو و حفار و

 باشه . قیتحق

 قدر نیا دمیکه هرگز اون رو ند یتونستم از مرد یم یچطور

 دستها و دهانش نکهیباشم؟ مطمئن نبودم، اما دونستن ا متنفر

 دهییدهان همسرم گذاشته اعصاب من رو که قبالً سا یرو رو

 کرد و من از دهییسا شتریشده بود، رو ب دهیو خراش شده

 642داغ و برافروخته شده بودم. تیعصبان

 کلمه رو به زور از دهانم خارج کردم و اون رو به نیا من
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 اوردم زبون

 باشه_

 ابروهاش رو باال برد تیک

 باشه؟_

 کرد میما اون رو مالقات خواه_

 ادته؟ی ،یما؟ تو هنوز ُمرد_

 و دوباره شروع به قدم زدن دمیو لرز دمیرو عقب کش خودم

 643بود. تی. حق با ککردم

 فاش کنه نکهیطه رو بدون اتمام اطالعات مربو تونستیم تیک

 معنا بود که نیبه ا نیمن هنوز زنده هستم، ارائه بده. که ا که
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 دوباره مجرد و در دسترس اون در دسترس قرار تیک

 .... اگه اون بهش دست زده باشه و بخواد اون رو لمسگرفته

 .ستادمیکردم و ناگهان ا رونیفکر رو از سرم ب نیا عی....سرکنه

 مکان هیاون رو در  یتونیتو م ام،یم یجا برمن باهات هر _

که اون قدر شلوغ باشه که  ییجا کی،یمالقات کن یعموم

 بتونه

 باشم بدون کینزد تونمیمن م نیرو گمنام نگه داره و بنابرا تو

 که اون متوجه شه نیا

 سر تکون داد تیک

 644کارساز باشه دیکار با نیا_
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 .... پس دوباره، منکردمیموافقت م نیکه با ا شدینم باورم

 که تازه کشف یدر حال کشو مکش بودم با اطالعات هنوز

 یداشتم؟ من تو یا گهیبودم. چه انتخاب و چاره د کرده

 کرده بود یکه سع یمرد دنیبودم، در آستانه د ورکیوین

 که سهیبنو یتونه داستان یاون م نیرو بکنه. بنابرا همسرم

 نجات بده. یفرار یزندگ هیهر دو ما رو از  بتونه

 ییمن شده بود؟ مهم نبود. من وقت و توانا یزندگ نیا یچطور

 رو درک کنم. بتونم همه زینداشتم که بتونم همه چ نویا یذهن

 چوقتیه زهایاز چ یجلوه بدم چون که بعض یرو منطق زیچ

 645درک من خارج بودن یینبودن و از توانا یمنطق
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 کن. من میرو باهاش تنظ یارسال کن و زمان لیمیاون ا یبرا_

چه  نمیب یکنم و م یم هیخودم ته یاز پرونده ها یکپ هی

 یکسان

 یبدون آگه یکس دوارمیقرار داد. ام ستیل نیتوان در ا یم رو

 باشه میترح

 دمیفهم_

*********************** 

 دو طرف ی. دستهام رو رورفتیبا موهاش کلنجار م تیک

 کردم.. یاون بررس یرو تو زیدر جمع کردم و همه چ درگاه

 646شده اش. نگاه یعصب یدست ها رش،یانکار ناپذ ییبایز
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 افکارش اون رو به سمت نکهیچشم هاش، مثل ا یتو دوردست

 ساعت، اون رو در رو با کیسوق داده. در کمتر از  ندهیآ

 خودش رو نهیآ یقرار خواهد گرفت. االن داشت تو الخاندرو

 کردیم نگاه

 بر نهیو سرش رو باز به طرف آ دیرو کش ورشیپل ریز اون

 گردوند

 .کنهی. مطمئنم که اون موافقت میرسیبه نظر م بایتو ز_

 تر میاون مال یشونه ها د،یبه خودش د نهیآ یرو تو نگاهم

 شدن

 نباش یطور نیا س،یپرا_
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 647دادم. رونیب یرو به آرام نفسم

 ادیخوشم نم اروی نی. من فقط از استمیمن ازت ناراحت ن_

 به فکر فرو رفت و به انعکاس یو لحظه ا دیکش یآه اون

 شد رهیخ نهیآ یتو خودش

 جلسه نی. به ذهنم خطور کرده که هر چه به دنبال ادونمیم_

 زیاحتمال داره که اون بهم کمک کنه. اما مطمئناً همه چ باشم،

 مورد اشتباهه نیا در

 بغل گرفتم و یپشت سر اون اومدم و اون رو از پشتش تو من

 .دمیخودم هل دادم و کش یرو به جلو پشتش

 به یکه چطور یکن یو محاسبه م یتو فقط هوشمند هست_
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زنده موندن از تمام  ی. تو برایخودت برس خواسته

 648ییابزارها

 دونمی. بهم اعتماد کن، میکن یاستفاده م یدار اریدر اخت که

 که

 داره یچه حس نیا

 سیپرا ،یکه تو متحملش شد ستین یزیچ هیاصال شب نیا_

 طهیتو خطرناکه. هنوز خارج از ح ینه. اما هنوز هم برا_

 خودت که تو زیتوئه، و تو اون رو بر خالف تمام غرا یراحت

 انجام دنیو تحت فشار قرارت م کننیکار دور م نیاز ا رو

 یدیم
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 .دیچشم هاش رو بست و بعد در آغوش من چرخ یلحظها اون

 داد و سرش رو به سمت هیمن تک نهیس یرو رو دستهاش

 649بلند کرد. نگاهم

 رو بهت یزیشد، الزمه که من چ زهیحاال که صحبت از غر_

 یدوست داشته باش ستیکه قرار ن یا گهید زی. چبگم

 چیام حبس کردم و اون رو برانداز کردم، ه نهیس یرو تو نفسم

 نکردم. دایروشن اون پ یآب یچشم ها یتو یسرنخ

 بهم بگو_

 که من با آلخاندرو شام خوردم. بهت گفتم که اون یاون شب_

 .دیبوس منو
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 لیبلوک از عضالت سفت و سخت تبد هیآن بدنم به  کی در

 یچ ؟یباشه چ دهیمن،اگه اون باهاش خواب یخدا ی. واشد

 شهیم

 650و یو چشم پوش غیبار از احساسات من در کی تیاگه ک که

 اتاق با اون مردک هیکه در  ینظر کرده باشه اما وقت صرف

 دروغ رو تحمل کنه؟ نینتونسته ا بوده

 کرد که عقب بره، اما من از جام تکون نخوردم یسع تیک

 االن بگو نیشده؟ بهم هم یچ ت،یک_

 جور مثل متهاجم و هیاون با من..... خشن و پرخاشگر و _

 جو بود سلطه
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 درآوردم یام در هم رفت و شکلک چهره

 ؟یپرخاشگر و خشن؟ چطور_

 بود که نیرد کردم، مثل ا یبار اول اون رو به آروم یوقت_

 نکهیرو ادامه داد، مثل ا دنشیمنو باور نکرد. اون بوس اون

 651اگه

 و خشن ببوسه و یپرخاشگرانه و تهاجم یرو به اندازه کاف من

 بدنم یرو ابونیخ یکیتار یکورمال کورمال تو دستهاش

و باهاش  شمیم یو شهوت یکنه، من حشر میو دستمال بگرده

 یم

 اصال کار نکرد. مجبور شدم که منم در نیکه ا هیهی. بدخوابم
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 رو غامیپ نیتا ا رمیبگ شیباهاش روش پرخاشگرانه پ عوضش

 باهاش ندارم. دنیبا خواب یبرسونم که من عالقه ا بهش

 که اون مردک خواستمیدرهم و برهم بودن. م افکارم

 با اون مالقات کنه، تیک نکهیو فکر ا دهیرو بکشم. ا حرومزاده

 خطر و احتمال یتو تیبود. اما گذاشتن ک یوحشتناک فکر

 یعنیما نبود.  ی ندهیبه اون، راه نجات دادن آ دنیرس صدمه

بدن همسرم قرار داده و زن  یکه دستش رو رو آلخاندرو

 652منو

 یاون هرز رفته حکم احتمال یکرده و دستهاش رو یدستمال

 کارش صادر کرده؟ نیرو با ا مرگش
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 شده بود گفت: یکه پر از نگران ییبا لحن و تُن صدا تیک

 االن افکارت رو بخونم تونمیمن م_

 کنم؟یفکر م یمن دارم به چ_

 ها همه خودشون نیو ا یکه اون رو بکش یخوایتو م نکهیا_

 وحشتناک هستن دهیا هی

 خط صاف و نازک به هم فشردم. کیهام رو به صورت  لب

حرفت وجود  یکی نیا یتو یادیز یلینکته خ بایتقر_

 653داره

 دسته اول و داغ ی. دادن خبرهاسیپرا م،یدار ازین نیما به ا_

 پخشش نکرده به ژورنال یروزنامه نگار چیکه ه یجنجال و
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 مردانه شهینگران هرگونه فکر و اند میتون یمهمه. ما نم یلیخ

 گفتم نوی. من بهت امیروند باش نیا یدر مورد من تو آلخاندرو

 خواستم اگه اون جلوتر از اونچه که ازش انتظار یکه نم چون

 دارم ازیکه من ن یزیچ نیآخر۴1. یبش ریبود تو غافلگ یداشت

 که من با اون دارم از کوره یداریکه تو در وسط جلسه و د نهیا

 یونه امکان براو هر گ یکه زنده هست یو افشا کن۴2 یبر در

 رهیم نیو از ب شهیکشته م یطور نیکردن اون با ما ا کار

۴1 cat ch somebody of f  guard 

 کردن،جا خوردن ریغافلگ

۴2 f l y of f  the handl e 
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زده شدن، از کوره در  جانیشدن، ناگهان ه نیخشمگ ناگهان

 شدن و یعصبان ییکهویرفتن, 

 654خود رو از دست دادن، افسار خود رو از دست دادن کنترل

 نیچون اگه اون تو رو لمس کنه، ا ،یبهم گفت نویخوبه که ا_

 خوام انجامش بدم یکه من م هیهمون کار قاًیدق

 چی. و هگرفتیذهنم شکل م یکه اون گفته بود تو یزیچ هر

 بردن نیینابود کردن و از  یمنو برا دیشد لیها م نیاز ا کی

 رو "نه"زن  هیجواب از طرف  یبرا خواستیکه نم یمرد

 و کاهش نداد فیتخف رهیبپذ

 مکان مالقات دوستانه و هی قایپن دق ستگاهیمن حالم خوبه. ا_
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 رو به قی. من با اون صحبت خواهم کرد، حقاستین یمیصم

 راستاریمالقات دوم با و هی خوادیخواهم گفت، و اگه اون م اون

 کرد و میخودش داشته باشه، ما اون رو برپا خواه ریسردب و

 655شد. میاونجا دور خواه از

**************************************

* 

دونستم که  ی. من مشدیشکم من برطرف نم یتو دیجد گره

 نیا

در  زیاما ناگهان همه چ م،یانجامش بد دیکه با هیکار همون

 مورد
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 تیدر مورد وضع زیچ چیالبته، ه شدیاشتباه احساس م اون

 نی. من فقط مجبور بودم تا اشدیما درست احساس نم یفعل

 ببرم تا خودمون رو نیرو از ب یقرار یو ب یناراحت احساس

 ما رو آزاد کنه. قتیحق دوارمیکنم. و ام کترینزد قتیحق به

 ما یرو که هر دو یا یکردن..... تا زندگ یواسه زندگ آزاد

 رو آزاد کنم، تیک نکهی. بدون امیکن یزندگ میهست سزاوارش

 656بود. هر چه که به میرو چک کردم. ساعت چهار و ن ساعتم

شلوغ و پر از  یلیمترو خ میشدیتر م کیپنج نزد ساعت

 ازدحام

 .شدیم مردم
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 میبر دیبا_

 دستهاش رو به سمت تیشروع به دور شدن کردم، ک یوقت

 یه انگه داشت. لحظ کیمن آورد و ما رو به هم نزد صورت

کرد بدون کلمات  یم یسع نکهیشد، مثل ا رهیچشمانم خ به

 باهام

 برقرار کنه ارتباط

 ینم یکه اون به راحت ق،یعم یلیخ یزیچ ای د،یشا یاحساس

 ارهیکنه و به زبون ب انیاون رو ب توانست

 زم؟یشده، عز یچ_

 657و پچ پچ کرد: زمزمه
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 نیعشق من نسبت بهت هرگز فقط به ا س،یعاشقتم، پرا_

 لیدل

 کمتر نشده. فقط عشقم رشد کرد، هر روز یرفت شمیتو از پ که

 به جز وقت نداشتم تا یزیکرد، چون که من چ یرشد م شتریب

 رو که مسلم یزی. هرچارمیب ادیبه  میرو که با هم داشت اونچه

 خونکیکوچک هزار ضربه و س یزهایدونستم. همه چ یم

 که قبل از یزیوار و جنون آم وانهیحافظه بر عشق د کوچک

 و شتریعشق رو ب نیروز بهت داشتم، اضافه کرد. و ا اون

 نیهرگز نخواهد تونست ا چکسیو ه زیچ چیکرد. ه شتریب

 عشق

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 ببره. تو هنوز نیعشق من بهت رو از ب نیو ا رهیازم بگ رو

تمام قلبم مال تو  یو من هنوزم تو یرفته باش یتونست یم

 658خواهم

 . منیهستم و تو کامال مال من هست. پس من کامال مال تو بود

 یرو بدون نیدارم که ا اجیاحت بهت

 نداشتم چون اون همه کلمه ها رو گفته بود. یحرف چیه من

 و دیلغزیهم م یدهان ما اول آهسته رو دمیاون رو بوس یوقت

 هر چه تمام تر به دهان یو بعد با ولع و گرسنگ خوردیم ُُسر

 ما یبدن یمیو ش یکیزیشدن. ارتباط ف کینزد گهیهمد یها

 و یو خواستن و وفادار اقیبه هم عشق و شور و اشت نسبت
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 کردن و شیستا نیکرد و به ا ریمن رو به اون سراز پرستش

 دیاحساس شد نیشد و تمام ا لیتبد گهیهمد دنیپرست

 خواستنم

 به اون هجوم برد رو

 659. همسرم.می. عشق زندگتیک

 بلند کردم و لبهام رو سر تا سر شخوانیرو به سمت پ اون

 گازش گرفتم . دمش،یمک دم،ی. گردنش رو بوسدمیکش گردنش

 هاش رو کامال از هم فشار دادم و از هم بازش کردم و رون

و اون  دمیکش نشیشستم رو در امتداد درز شلوار ج انگشت

 رو
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 ناله کردن اون یرو برا یکردم و آزار دادم و فشار کاف تیاذ

 کردم . اضافه

 یاما من نم م،یکار رو نداشت نیشانش رو. ما وقت ا نیا دمییگا

 رفتم و شلوارش نشیمتوقف شم. دنبال دکمه شلوار ج تونستم

 اما اون دستم رو گرفت و منو از دم،یکش نییبه سمت پا رو

 متوقف کرد کردمیکه داشتم م یکار ادامه

 660میتونیما نم_

 ازیبهت ن ت،یک خوامت،یاالن آلتم داخلت باشه، م دیمن با_

 دارم

 میبر دیاالن با یول خوامت،یمنم م_
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 و برهان و التماس و خواسته اون لیبه اون با دل لیو م آرزو

که حق با اون  قتیحق نی. از ادمیشدن. غر ختهیهم درآم با

 بود،

 کردم خودم رو یو سع دمیکش قیبودم. چند نفس عم متنفر

 خواستن اون کامال رفته یکه االن تو یکنم و عقل دایپ دوباره

 زوال شده بود رو برگردونم. و

 اتاق دادم تا از یتو یکاف یعقب رفتم و به اون فضا آهسته

 وارد فشیکاپشن و ک یو برا ادیب رونیبه سرعت ب شخوانیپ

 661خواب شه. اتاق

 یکار رو انجام بدم. م نیتونم ا یرفتم. من م رونیبه ب دنبالش
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 خودم رو کنار هم نگه دارم و اون ینفرت و خشم لعنت تونستم

 تیسال بدون ک کیتونستم  یبا آلخاندرو تماشا کنم. اگه م رو

رو بدون  گهید قهیتونستم چند دق یکنم، من االنم م یزندگ

 اون

 یا گهیمرد د نکهیآغوش خودم تحمل کنم، با دونستن ا یتو

 خواسته . یچه که مال منه رو م اون

**************************************

* 

 انهیشلوغ بود. پا میپن به همان اندازه که انتظار داشت ستگاهیا

 662و ظاهرا ستهایمردم، مسافران، تور تیمملو از جمع قطار
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 یچطور تیبود. من مطمئن نبودم که ک یقدم از زندگ هر

 مطمئن دهیم صیهرج و مرج تشخ نیا انیرو در م آلخاندرو

 کنم و بالفاصله ینداشتم که اون رو بررس ی. من زماننبودم

 اونها باهام صحبت کرده ییارویدرباره رو تیک نکهیاز ا بعد

داشت به اندازه  باً یتقر یشده بودم. کنجکاو مانیپش بود

 حسادت

 پرسه نالیترم گهیخورد. دوباره به طرف د یمن رو م دیشد

 دمیتر کش نییسرم پا یام رو رو یتوپ توپ سبالیکاله ب زدم،

 انداخت. من شناخت اون مردک رو هیچشمهام سا یکاله رو و

 قبل از دمیکرده بود د فیکه درباره اش توص تیک انیب یتو
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 ی. اون قد بلند بود. موهانمیخودم به شخصه اون رو بب نکهیا

 یی. و چون در اون لحظه داشتم راههایتونیبا پوست ز رهیت

 663رو

 به کردمیم یبه اون جلب توجه شه رو بررس تونستیم که

 انسان وحشتناک هیاون مثل  یاعتراف کردم که چهره  خودم

 . رسهینظر نم به

 تیک کیداشت نزد ی. اون وقتافهیو خوش ق ره،یبلند، ت قد

 شدیم

 و سر راستش به نظر دیصاف و سف یزد. دندون ها یلبخند
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که  یوقت . اونشنیم دهیبه پوستش تاب میکه مستق دیرسیم

 تیک

 طرف اون اومد و تیآغوش گرفتن ک یطرفش برگشت برا به

 نیرو داشتم. که ا یکی نیرو در آغوش گرفت. انتظار ا اون

 کشتن اون( باز یعنیخون قرمز اون مردک ) دنیرو از د من

قول داده  تیآماده بودم. به ک نیا یداشت، اما من برا ینم

 بودم.

رو رد و  یو مطبوع ندیخوشا یسالم و احوال پرس اونها

 664بدل

 . بعددمیرو فهم نیو لبخند نرمش ا تی. از زبون بدن ککردن
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 صاف شد. همانطور که اون شروع به تیچهره ک حالت

 دونستم که اون االن شروع به گفتن تمام یکرد، من م صحبت

 کنه . یمردک م نیبه ا داستان

 رو که قبالً در مورد اونها بحث یتمام نکات نکهیمثل ا تیک

 . من تمرکزکنهیرو با دستان خودش به اون اشاره م میبود کرده

 که نیرو به سمت اون مرد معطوف کردم، انتظار ا خودم

 چهره اون ینهفته رو تو لیتما یحت ن،یو فتنه، تحس سهیدس

. دمیحالت چهره اش ند یکدوم رو تو چیبود. من ه نمیبب

 یزیچ
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حالت چهره سرد و پوچ و  هیبدتر بود.  یحت دمیمن د که

 665یتوخال

 تیکمک به ک یاون برا لیعدم تما انگریکه ب یزیهر چ از

 .... کمک به ما .بود

 شونه هاش یمردک به پشت سرش نگاه کرد و از باال اون

 به اطراف انداخت و بعد دستش رو دراز کرد تا دست ینگاه

 رو گفتیداشت م تیرو که ک یزیرو لمس کنه و هر چ تیک

 کنه . متوقف

 بدم، صیتونستم کلمات رو تشخ یاون نم یاز خوندن لبها من

 اون به پشتش اشاره کرد. اما

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 من بتونم به نکهیبه راه من انداخت، اما قبل از ا ینگاه تیک

به  قاً یخودش بمونه، اون عم یعالمت بدم که سر جا اون

 666دنبال

 روانه شد و باهاش همراه شیرو به افزا تیجمع یتو آلخاندرو

 شد

 نگران گهیحرکت کردم، د تیبلند در جهت ک یبا قدم ها من

 اون پشت پرسه بزنم و ینبودم که به عقب برگردم و تو اون

 و دنیچیپ یو دور از چشم بمونم. اما اون ها گوشها ینامرئ

 برد؟یرو کجا م تیمن خارج شد. اون مردک ک دیاز د تیک

 اطراف یبود. تو گهیاز طرف د یراه خروج نیتر کینزد
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 بلوند یسرم رو به طرف موها ،یو کنار راه خروج گوشه

 اسکن کردم. تیک

 یا هیثان نمیبب تیجمع یرو تو تیتونستم ک یکه نم هیثان هر

 667تونستم نفس بکشم . یکه نم بود

 انیرو هل دادم و از م تیرفته بود ؟ من جمع یکدوم گور اون

 رو نگاه کردم ستگاهیا نییروبروم رد شدم. باال و پا تیجمع

 تیک ،یو هر مو بلوند کردمیها احساس م قهیها رو دق هیثان

 احساس قلبم رو به نیمتوجه شدم که اون نبود، ا نکهیتا ا بود،

 ام نهیس یقفسه  یاورد و به شدت به دنده ها یدر م پرواز

 ۴۳از پوست دوم یشی. رعب و وحشت مثل نماکردیم برخورد
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 . و وجودم رو ترس فرا گرفت.دیچیدورم پ به

 ! تیک_

۴۳ second ski n 

در  یفرم انسان یهسازیشب ای یمجاز شینما کیدادن  شی.نما

 668نیآنال ای یواقع یفضا کی

 یم ادیو اسمش رو فر دمیدو یکردم و م یهر جهت نگاه م به

 نهیاالن منو بب یکه کس دادمینم یتیاهم چی. هزدم

 آلخاندرو!_

 رفته بود. من اون رو از دست داده بودم. تیک اما

 669فصل شانزدهم انیپا
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 هفدهم فصل

 تیک

 یو دنبال م بیانبوه مردم تعق نیکه آلخاندرو رو از ب یزمان

 .دیتپ یضربان قلبم تند شد و قلبم محکم و سخت م کردم

 “منو دنبال کن یکه شوهر خودت رو نجات بد یخوایم اگه“

 کرد و نواخته یم یگوشم باز یاون بارها و بارها تو کلمات

که در حال چرخش مداوم هستن. عجله کردم  یی، گو شدنیم

 تا

شونه هاش بهم  یکه اون از باال یاون همراه شم. وقت با

 670نگاه
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 حالت چهرهاش مبهم شد، دستم رو گرفت و به راه افتاد کرد،

 و همراه فتمیبمنو مجبور کرد که باهاش هم قدم شم و راه  و

 باشم

 زدم: ادیفر

 و باهات امیتو راه ب یپا به پا تونمیآلخاندرو! بس کن! من نم_

 شم همراه

 پر تیجمع یگله رهگذران و تو انیحال اون منو از م نیا با

 راند. یازدحام م از

 :گفتمیلب م ریکردم ز یبرخورد م یکه با کس یبار وقت نیچند

 671“دیببخش“
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من بدون شک کبود  یتموم بشه بازوها هیقض نیا یوقت

 .شدنیم

 قرار مالقات ما جذاب و نیاول یفرق داشت. اون تو آلخاندرو

 دیرس انیشب به پا یکه وقت یبود.... تا زمان تیاز شخص پر

 پرخاشگر و مهاجم و پر زور شد. اون امروز هنوز هم اون

 کجا بود؟ گهید تیو خشن و مهاجم بود، اما اون جذاب پرخاشگر

 و دنبال کنم بیاون رو تعق نکهیکرده بودم قبل از ا یسع من

 نداده بود. یها رو سوال کنم، اما اون بهم جواب نیا ازش

 نجات دادن یبرا یجز رفتن نداشتم. من هر کار یچارها

 آلخاندرو مثل من روزنامه نگار ن،ی. عالوه بر اکردمیم سیپرا
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 شونه هام به دور یعالقه داشت. من از باال قی. اون به حقابود

 672سیپرا یتوپ توپ سبالیبرم نگاه کردم. و به دنبال کاله ب و

اما مطمئن بودم که اون داشت منو  دم،ی. اون رو ندگشتم

 بیتعق

 . اون هرگز منوشناختمیخوب م یلیرو خ سی. من پراکردیم

 دواریخطر بود، ام یحال، اگه اون واقعا تو نی. با اکنهینم ترک

 که منو از دست بده. بودم

 یذره هم تحمل کنم که اون تو هیفکر رو  نیا تونستمینم من

 باشه ... خطر

!(thud)!44دنگ 
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 سرم خورده یتو یزیچ هیبه پشت آلخاندرو سقوط کردم.  من

 .بود

thud 44 

 673مثل دنگ.. تپ تپ و تاالپ.... بهیضربه مه هی یصدا

 گوشم زمزمه کرد: یتو اون

 یخوا یکه م ییتماشا نکردن جا یکه تو برا هیزیچ نیا“

 ”تیک ،یکن یم افتیدر

 و به شانیبهم ضربه خورد اون رو پر یطور نیکه من ا نیا

 دیکشیگرفت و م یفشار م رینکرد. اون مدام منو ز ختهیر هم

 مردم شروع به پراکنده شدن کردن. اون منو تیبالخره جمع تا
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 رسوند. من از ابانیو به خ دیکش رونیب یدو راه ریمس هی از

 نکهیبودم و قبل از ا جیکه به سرم خورده شده بود گ یا ضربه

 کنم، آلخاندرو یابیاون منو کشونده بود رو ارز یکه تو یمحل

 منتظر هل داد و خودش کنار من قرار نیموزیل هیبه سمت  منو

 674.گرفت

 تیسالم، ک_

 خوردم و متعجب شدم و به طرف صدا برگشتم. در طرف کهی

 مرد با هینشسته بود..... یو طرف من مرد نیموزیل گهید

 بلوند روشن یموها

 ؟یهست یت... تو ک_
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 اسمم سونه_

 درباره اش حرف ریکه جو پ یهست کسی همون تو …تو _

 ...دهیاما اون گفته که دو نفر از شما رو د زده،

 . اون در حال حاضر از ...ستریمن، کر یبرادر دوقلو_

 م،یکردیکنه. ما تو رو تماشا م یمراقبت م گهید یزهایچ

 675تیک

 خیتنم س یسرد شد و رو به منجمد شدن رفت و موها خونم

 دمی. به طرف آلخاندرو که کنار من قرار گرفته بود چرخشدن

 که تو درباره شون ستنین یزیآدمها اون چ نی. امیبر دیما با_

 یکنیم فکر

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 اون طرف الخاندرو به طرف در دستم رو دراز کردم.اما از

 نرم از یخنده  هیمنو متوقف کرد و دستم رو گرفت،  اون

 اومد. رونیب گلوش

 نایکاتال م،یهست یمیقد یسون و من دوست ها_

 و تند دستش رو کنار عیزانوم گذاشت. سر یدستش رو رو اون

 و از خودم دور کردم زدم

 676به هم گفتم: دهییفشرده و سا یدندون ها قیطر از

 ؟یاز اون ها هست یکیتو هم  ،یکه منو لمس کن یجرات ندار_

 ؟یچ ایاسپان یمورد زمان ما تو در

 به دست اوردن یتالش برا کردم،یم قیمن داشتم تحق_
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 درباره شوهرت اطالعات

 که اون ُمرده کردمیمن فکر م_

 واسم به سرعت روشن شد نیآره، ا_

 شیو پرده نما لمیمثل ف رشیتصاو میبود ایاسپان یکه تو یشب

 من یچشم هام ظاهر شدن. آلخاندرو موها یجلو۴۵مکس  یآ

 هام رو فشرده بود .... نهیچنگ زده بود. س رو

است که در  یینمایس یلمهایف متریلیم7۰:فرمت  مکسیآ۴۵ 

 و196۰کانادا در اواخر دهه  

رابرت کر  تر،یفرگوسن، رومن کرو میتوسط گر197۰دهه   لیاوا

 . شاو ساختهیس امیلیو و
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با  ریتصاو شیضبط و نما تیظرف یدارا مکسی.آشدهاست

 677یشتریب اریاندازه و وضوح بس

 بهم گفته بود: اون

 خوامتیکه من م یدونم که تو هم به اندازه ا یم نا،یکاتال لطفا،“

 “... بذار که من به تخت ببرمتیخوا یم منو

 منقبض و فشرده و شکمم جمع و منقبض شد. اون به گلوم

 ره،یاز من بگ یاطالعات تونهیبود که نم دهیفهم نکهیا محض

 دنییگا هیبکنه و  گهیغلط د هیکنه  یگرفته بود سع میتصم

 باشه و در عوضش منو بکنه. حرومزاده داشته

 دهانم رو قورت دادم و به سون نگاه کردم. موهاش به آب
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 بودن. مثل ابروهاش که اون هم دیه رنگ سفب کینزد یراست

است.از سال   لمیف یمیو قد یسنت یستمهایبه س نسبت

 پخش به یبرا لمهایف یبعض2۰۰2

به صورت  زین لمهایف یشدهاند و بعض لیتبد مکسیآ فرمت

 678شدهاند. دیتول مکسیآ

اون و  تونستمی. چه طور مبهیعج یلیشده بود. خ دیسف

 برادرش

 نم؟یکرده بودن نب نیکه در اطراف خونه مون کم رو

 ست. به دور و برم نگاه نکرده بودم. من غرق در دل ساده
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که من آلخاندرو رو  یلیخودم بودم. به همون دل یشکستگ

 یبرا

 سینبودن پرا یبودم. چون من برا دهیکه اون بود ند یکس

 غصه

 بودم نیو عزا دار و دلشکسته و غمگ خوردمیم

 بهم ضربه زده یقتیکجا بود؟ بعدش حق سیپرا ا،یخدا. سیپرا

 شد

 کنه و اون ها یمراقبت م گهید یبرادرت از کارها یتو گفت_

 ؟یا گهید یزهای. چه چدهیانجام م رو

 679داد چیپ یمهایلبهاش رو واسه زدن لبخند نصفه ن سون
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 امهیپ هیاون در حال ارسال _

 شدم: خواستار

 ؟یبه ک_

 گفت: آلخاندرو

 یدونیتو از قبل م نا،یکاتال ،یزن باهوش هیتو _

 آلخاندرو کوبوندم یرون ها یمحکم رو نییرو به پا مشتم

 سیپرا یناپاکت رو رو یدستها یتونیکه م یکنیتو فکر م_

 یاون تا االن از تو و آدمها ؟یاریب ریو اون رو گ یبذار

 و یدوروبرت دور گهید یو کون یو عوض مصرفیب

 680کرده. اون دوباره فرار خواهد کرد. یریجلوگ
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 خرناس مانندش گفت: قیعم یبا صدا سون

 هیکار رو نخواهد کرد، عشق، چون که ما االن  نینه، اون ا_

 میدار۴6برنده  برگ

 دهانم رو قورت دادم. من.....من برگ برنده اون ها بودم. آب

 چی. من به هدادیانجام م یمن هر کار تیحفظ امن یبرا سیپرا

 ها و چرت و پرت شگویپ یاز مزخرفات و کص شعرها نوع

 نداشتم، اما چشم هام رو بستم و شوهرم یاعتقاد یروح یها

ذهنم مجسم کردم. من و اون جفت و هم روح هم  یتو رو

 .میبود

 باهاش ارتباط برقرار کنم یطور نیبتونم ا دیشا
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bargai ni ng chi p46 

اهرم  ،یچانه زن یبرا یبرنده، مهره معاوضه. اهرم برگ

 681فشار

 هی کنم،یعشق من.. خواهش م ا،یدنبالم ن کنمیم خواهش“

 یراه

 ،یایاگه دنبالم ب ییجورا هی. کنمیم دایبرگشتن بهت پ یبرا

 “بود.. همونجا بمون یخطر خواه یتو

 طیکه چشمهام رو از مح نیهام رو باز کردم و از ا چشم

 برداشته بودم خود رو سرزنش کردم. الزم بود که بفهمم اطرافم

 .میریم میدار کجا
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 نیموزیپشت سر سون نگاه کردم، اما اون کرکره پنجره ل به

 از اون یا هیفقط سا م،یدیدیبود و ما راننده رو نم دهیکش رو

 شروع به تیوار و با عصبان وانهی. دشدیم دهیکرکره د پشت

 کرد،یکه ما رو از راننده جدا م یاهیزدن به سد س ضربه

 682. کردم

 ! اون ها منو ربودن، کمک کن!ی! هیه_

 پر از تمسخر گفت: یبا لحن آلخاندرو

 که بهت کمک خوادیاون نم نا،یکاتال ن،ییپا اریصدات رو ب_

 کنه

 رو نی. اکنهیکار م یعوض یاروهایچون اون با شما _
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 رونیب یبرا یتالش چیکه من ه یکنی. اما اگه فکر مدونمیم

 به یبر یتون یتو م ،یسخت در اشتباه کنمینم نجایاز ا رفتن

 ....درک

 683!دنگ

 سوزش یمحکم ضربه خورده شد. وقت یبه عقب صندل سرم

 رو فرا گرفت، نفسم بند اومد و نفس نفس زدم. آلخاندرو گلوم

 من ضربه زده بود. به

 گفت: اون

 .میگیرو بکن که ما بهت م یهمون کار۴7گوش کن، فاحشه ،_

 . شبمون روشهیخراب و زشت م یلیاوضاع واست خ وگرنه
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 تونستمیم خواستمتیفراموش نکن. اگه من واقعا م ایاسپان یتو

 تو میتصم نیا یکنیرو داشته باشم. اشتباه نکن که فکر م تو

 میدییرو نگا گهیکه ما اون شب همد بود

puta47 

 684: فاحشه، زن فاسد یبه معنا ییایبرگرفته از اسپان یلغت

 که بهم زده یلیطرف اون برگشتم. سوزش گونههام از س به

 گرفته بود. یفیحاال درد خف بود

 دمیفهمیبهتر م دی. من بایکه روزنامهنگار هست یتو بهم گفت_

 یهست یضیتو چه جونور مر که

 روزنامه نگار بودم. قبض ها و صورت حساب هام هیمن _
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 کنه یخوام پرداخت نم یاون طور که م یروزنامه نگار رو

 دلم گفتم: یتو

 “یپس تو خود فروخته ا “

 آدم نیخواستم دوباره از طرف ا یبهش نگفتم. نم نویمن ا اما

من ترس از کتک جانانه  نکهیمشت بخورم. نه ا یروان

 685خوردن

 نیخروج از ا یبرا یخواستم راه یباشم، اما اگه م داشته

 بمونم. اریهوش دیکنم با دایپ مهلکه

 گوشش گذاشت یرو رو یگوش سون

 گفت: اون
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 میبزن بر_

 بتونم ازش به عنوان دیگشتم که شا یم یزیبه دنبال چ من

 استفاده کنم. یا گهید زی...هر چ ای سالح

 کنار نیزم یمن رو گرفته بود و اون رو رو فیک آلخاندرو

 رو بردارم فمیبتونم ک دیگذاشته بود. شا نیموزیل یتو پاهاش

 686:دیپرس آلخاندرو

 م؟یکنیچرا حرکت نم_

 باشه کیتراف دیفکر کنم با_

 گوشش گذاشت. یرو دوباره رو یگوش سون

 رو نیو حرکت بده ماش میبهت که گفتم که بزن بر_

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 گذشت. هیثان چند

 ؟یینجایداج! تو ا_

 نیدر ب یپرتاب کرد و تلفن رو نیموزیتلفن رو به کف ل سون

 و ما خورده شد. راننده

 تموم شده! کی! حرکت کن! ترافیلعنت م،یبر ایداج؟ ب_

 687از طرف پشت خط نبود یپاسخ چیه هنوز

 خدا ! یمحض رضا_

 رفت. اون کمتر رونیخودش رو باز کرد و ب یدر کنار سون

رو ازش “ ! دمشییگا“ من کلمه  نکهیقبل از ا قهیدق هی از

 بشنوم
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 برگشت. نیموزیطرف ل به

 داد هیسرش رو به پشت در تک سون

 رونیب میبر نجایاز ا ایو ب رش،یدختره رو بگ نیا_

 :دیپرس آلخاندرو

 کنه؟یحرکت نم یکوفت یراننده  نیچه خبر شده؟ چرا ا_

 نی! هممیحرکت کن دیسرش، ما با یخورده تو ریداج ُمرده. ت_

 688!حاال

بلند شدم و به  نیموزیل یکه فکر کنم از جام تو نیا بدون

 سرعت

 انداختم و هلش دادم نیطرف سون رفتم و اون رو به زم به
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 :دیکش ادیفر اون

 !یلعنت یجنده _

حفظ  یکه برا یتیهمه جا بودن، خدا رو شکر. جمع مردم

 تیامن

 منو که کردنیبود. اون حرومزاده ها جرات نم یفعال کاف من

 و خفت کنن. رنیبگ تیجمع نیب زدمیم ادیو فر دمیکشیم غیج

 رمیبگ نمیب یرو که م ینفر نیاول خواستیچقدر که دلم م هر

 یا دهیفا چیدونستم که ه یبکشم، م ادیو فر غیکمک ج یبرا و

 گناهیروح معصوم و ب هی یجور نیداشت. من فقط ا نخواهد

 689کشونم یوحشت م نیرو به ا گهید
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 شدم. به سرعت هر چه تمام یگم م تیجمع انیدر م دیبا من

 تر

 !تیک_

 شروع به نیبود، بنابرا کیآلخاندرو بود. اون نزد یصدا

 شیپن کردم..به پ ستگاهیو برگشتن به طرف ا دنیدو سرعت

 تونستمنمی نه، …برگشتن.... اگه اون هنوز اونجا بود  سیپرا

 هوشمندانه بود که گرفتار بشه. یلیخ سیاونجا...... پرا برم

 کردیاالن فکر م سیتا االن از اونها فرار کرده بود. اما پرا اون

 یاون ها من رو دارن. دلم آشوب شده بود و معده ام تو که

 .خوردیم چیهام به هم پ دنیدو عیسر
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 690گفتم: یبلند یصدا با

 خدا لعنتتون کنه! نه!_

 .میرو از دست بد گهیکه دوباره همد میبود ومدهین نجایتا ا ما

 تالش یتو کردمیم ی. وگرنه سعکردمیم دایرو پ سیپرا من

 مقاومت ستگاهیبه برگشتن به ا لی. در برابر مرمیبم کردنم

 .کردم

 و ازدحام مردم تیجمع انیتونستم در م یم یبه راحت اگرچه

بود. فکر  زیناچ یلیخ سیکردن پرا دایشم، اما احتمال پ گم

 ینم

 نی! اطونیبردارم. لعنت بر ش نیموزیرو از ل فمیکه ک کردم
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 من رو داشتن . لیبود که اون ها موبا یمعن نیبد

 کنه یو اون فکر م رنیتماس بگ سیتونستن با پرا یها م اون

 691تلفن همراه قیاون ها من رو دارن. چون که تماس از طر که

 زهیهمه جا بودن و من دوباره در برابر غر سیپل ی. مردهامنه

 مقاومت کردم. خودم

 به سمت تونستمیدر امانه، نم سیپرا دونستمیکه م یوقت تا

 دور شدم که فکر یبه اندازه کاف یو دادگاه بدوم. وقت قانون

 هیآلخاندرو و سون رو از دست داده بودم، وارد  کردمیم

 شدم. یادار ساختمان

 :دیپرس ییو همراه در جلو نگهبان
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 کمکت کنم؟ تونمیم_

دارم استفاده  ازین تتونیبهداشت سیلطفاً، فقط از سرو_

 692کنم

 به سمت راست حرکت کن بعد به سمت ییجلو زیالبته. از م_

 برو چپ

 و کردمیبه سمت اتاق خانمها حرکت م عیطور که سر همون

 زیکه پشت م یتیبا سر به سمت نگهبان امن شدمیاونجا م وارد

 یخدمتکار چینشسته بود اشاره کردم. خدا رو شکر. ه کارش

 پناه گرفتم تا فکر کنم، یگوشه ا ی. توستین ییدست شو یتو

 افکارم درهم و برهم بودن. من تلفن نداشتم. لپتاپ ندارم. اما

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 دیهم در کار نبود. من با یو االن پول ستیپولم در کار ن فیک

 693بکنم؟ یغلط چه

 تا به اون اطالع بدم رمیتماس بگ سیبا پرا دیبا۴۸از همه  اول

 هی دیدارم. شا ازیتلفن ن هیاون، من به  یحالم خوبه، و برا که

 .ییجلو زیپشت م دیبود، و شا یکیدر اون نزد یعموم تلفن

 ی. از جام بلند شدم و اتاق توپرسمیم نویا یالب ینگهبان تو از

 یابیظاهر خودم رو ارز نهیآ یرو ترک کردم و تو ییدستشو

 و آشفته بودن و گونه ام به ختهیبلوند من بهم ر ی. موهاکردم

 صورتم خورده بود سرخ شده بود و از یکه تو یلیس خاطر

 مورد نیکرد. در ا یآلخاندرو شروع به کبود شدن م ضربه
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واسه  یشیآرا لیتونستم انجام بدم. من وسا ینم یکار

 پوشوندن

f i rst  thi ngs f i rst48 

 694...تیو اولو یتوال بیمهم، به ترت زیچ نیتر از همه، اول مهم

 صورتم نداشتم. دل و جراتم رو جمع و جور کردم یتو یکبود

 رو ترک کردم. ییدستشو و

 کیبه چشمم اومد و داشتم بهش نزد یتیامن زیم یوقت

 . دستم روینیبلوند پالت ی...... گوه توش! پشت سر موهاشدمیم

 کرد . یدهانم گرفتم. سون داشت با نگهبان صحبت م یرو
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 یبهداشت سیتونستم به سرو یو فرار کردم. نم برگشتم

 برگردم.

 به اطراف عیگفت که من کجا رفته ام. سر یبه سون م نگهبان

 پشت ساختمون باز یتو یآسانسور بار بر یکردم و وقت نگاه

 رو یبود افراد کیبدون فکر به اون جا هجوم آوردم، نزد شد،

 نم.رفتن داشتن رو واژگون و سرنگون ک رونیقصد ب که

 695لب گفتم: ریز

 متاسفم یلیخ_

 که نهیکار ا نیو پنجم رو فشار دادم. بهتر ستیدکمه طبقه ب و

 یتونم از سون دور شم. اگه اون من رو تو یاون جا که م تا
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 فکر کنه که من راه خودم رو رفته دینکنه، شا دایپ ییدستشو

 هیو پنجم  ستیطبقه ب یتو ییمطمئناً من جا ن،ی. عالوه بر اام

 خواهم کرد. دایپ تلفن

طبقه  ی. آسانسور تودیو پنجم نرس ستیبه طبقه ب آسانسور

 پنج

 ضربان قلبم تند شده دم،یدو رونیکرد و من از اونجا ب توقف

 و به کردنیرو حمل م یی. دو تا کارگر داشتن جعبه هابود

 کردم... دایرو که پ یدر نیو من به سمت اول بردنیم آسانسور

 696بود....رفتم. یشرکت معمار هی که

 و داخل دفتر شدم. دمیکش یقیعم نفس
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 خوش بر یدرخشان و چهره ا یبا چشمان رشیپذ یمتصد هی

 گفت: رو

 کمکت کنم؟ تونمیسالم، من م_

 …آره، لطفا، متاسفانه من فقط_

 خفت شده و مورد تهاجم و زور“ که بگم من فقط  خواستمیم

 . اونستین یخوب ی دهیاصال ا نیقرار گرفته ام. که ا“  یریگ

 زنگ بزنه سیکه به پل کردیاصرار م یطور نیا

 …رو گم کردم  فمیکه ک ادیکه.... به نظر م نهیمنظورم ا_

با شوهرم ارتباط برقرار کنم  دیبود و من با فمیک یتو لمیموبا

 697و

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 .دمیاون بگم که قرار مالقات ناهارمون رو امروز از دست م به

 تلفن استفاده کنم؟ هیتونم از  یم

 بذار به نگهبان ؟یطبقه پنجم گم کرد یپولت رو تو فیتو ک_

 دایاون رو پ توننیاطراف زنگ بزنم. مطمئنم که اون ها م نیا

 کنن

 که .... نهینه، نه، منظورم ا_

 خودم گفتم: به

 “فکر کن ت،یکن، ک فکر“

 رو فمیحتما بند ک یدزد هیمترو گم کردم.  یرو تو فمیمن ک_

 نیا لممیو موبا ستشین فمیکه ک دمیمن تازه االن فهم ده،یبر
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 698رفته نیاز ب یجور

 دمیرسیبه نظر م وونهیاحمق د هیمن االن مثل  ا،یخدا

 تلفن استفاده کنم. هیاز  دی. من باکنمیخواهش م_

 بهم نگاه کرد، ابروهاش باال رفتن زن

 ها اونجا وجود داره یمشتر یتلفن برا هیخوب،  اریخب، بس_

 محل نشستن اشاره کرد. هی یتو یینها زیم هیبه  اون

 ممنونم یلیخ یلیازت خ ه،یعال_

 نیتر نشه و ا عیضا نیکردم به سمت تلفن ندوم تا از ا یسع

 عقب نشستم و یصندل یرو یمشکوک نشه. به آروم خانم

 رو وارد سیپرا دیجد لیتلفن برداشتم و شماره موبا رندهیگ

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 699تلفن رو فشار دادم یو دکمه ها کردم

 بار زنگ خورد کی

 بار دو

 بار. سه

 بودن و اون دهیاون ها به اون رس یعنی داد؟یجواب نم چرا

 گرفته بودن؟ رو

 بار. چهار

 ب .... پنج

 ؟یهست یتو ک_

 یوجودم موج زد و وجودم رو گرم کرد. صدا یتو گرما
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 700عشقم. اون در امان بود. یشوهرم. صدا یبود. صدا سیپرا

 زمزمه کردم: وانهوارید

 خدا رو شکر س،یپرا_

 دلم؟ زیعز ییتو ت؟یک_

 هم گهینفر د هیبود. و  هیقض نیا یآره، منم، آلخاندرو تو_

 ریکه جو پ ینیاز اون افراد مو بلوند پالت یکیبود.  باهاش

 هی یاش باهات صحبت کرده بود. اونها منو به زور تو درباره

 خورد ریگذاشتن، اما راننده شون ت نیموزیل

 ر؟یت_

 و دلهره بود یوار و پر از نگران وانهیآهسته و د صداش
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 701تو حالت خوبه؟ ؟ییکجا_

 دونن که من کجا هستم و من یمن فرار کردم، اما اونها م_

 تلفن همراهم رو هم ندارم ای فمیک

 :دیدوباره پرس اون

 زم؟یعز ،ییکجا_

 انداختم. اون هدفون داشت و رشیرو به مسئول پذ نگاهم

 کردن بود پیروشن بود و مشغول تا هدفونش

پن هستم. آدرس  ستگاهیا یکیدر نزد یساختمان یمن تو_

 نجایا
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طبقه پنجمش  یتو یشرکت معمار هی ی. من تودمیند رو

 هستم.

 702رو حفظ نکرده بودم؟ نجایمن اسم ا چرا

 و اونجا رو یبر دیبا ،یاگه اونها بدونن که تو اونجا هست_

 االن نی. همیمن ترک

 کردم ریطبقه پنجم گ یاما من تو دونم،یم_

 شانس ! نیلعنت به ا_

 مرد مو بلوند هیبهم گوش کن. اونا دنبال تو هستن.  س،یپرا_

 هم هست. گهید ینیپالت

 من چشمم به اون افتاد و حواسم بهش بود، من تا االن از اون_
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 و اجتناب کردم یدور

 خاطر وجودم رو فرا گرفت . یراحت شد و آسودگ المیخ

 703؟یپن هست ستگاهیا یخدا رو شکر، تو هنوز تو_

 .امی. دارم مزمیعز ام،یآره، اما من دارم به سمتت م_

 نه!_

 خشنم، هر چند که هنوز یخشن و فوران صدا انیاز طغ بعد

 رو زمزمه کرده بودم، دوباره نگاهم به سمت مسئول همون

 کرد . یم پیرفت. اون هنوز داشت تا رشیپذ

اون  یکه من تو یساختمان دونمینم ام،یمن به سمتت م_

 هستم
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 برگردم. ستگاهیبه سمت ا تونمیاما م ه،یچ اسمش

 کنمیخواهش م ت،یک_

 ایبرم،  نجایاز ا یجور هی دیمن با س،یتنها راهه، پرا نیا_

که من  دوننیاون ها م کنن،یم دایبالخره من رو پ اونها

 704نجایا

 یالب یکه تو دمیرو د گهید ینیمن مرد مو بلوند پالت هستم،

 کرد. یصحبت م یتیداشت با نگهبان امن ساختمون

 بود.... که نیا انگریآهش....ب نیو ا دیکش یپشت تلفن اه اون

 با منه حق

 من زم،یعز کنم،یمراقب خودت باش. خواهش م ت،یک_
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 تو رو از دست بدم تونمینم

 زدم و یچشم هام جمع شده بود پلک یکه اشک تو یحال در

 االن بغضم نیدرست هم تونستمیاشک هام رو گرفتم. نم یجلو

 705کردن بکنم هیو در هم شکسته بشم و شروع به گر بترکه

 میرفت شیو با هم پ میاومد نجای. ما تا ایدیتو منو از دست نم_

 عاشقتم، م،یدرستش کن گهیبا همد دیبه بعدش هم با نیاز ا و

 سیپرا

 شمیبرگرد پ ت،یعاشقتم، ک شتریمن ب_

 دمیقولت م گردم،یبهت برم_

 رو قطع کردم. من هنوز قول به شوهرم رو نشکونده یگوش
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 نیاز هم دیکار رو بکنم. با نیو االن هم قصد نداشتم که ا بودم

 شروع کنم. االن

 تکون دادم و به اون رشیپذ یبه سمت متصد یسر ستادم،یا

 706لب زمزمه کردم و تشکر کردم، و ریرو ز” ممنونم“  ی کلمه

 رفتنیم شیرفتم. دو نفر با عجله در راهرو پ رونیاز در ب بعد،

 .کردنیشلوغ م و

 که به سمت یزدم و به اطراف نگاه کردم، و به دنبال در لبخند

 دیناپد دهایگشتم تا تا از نظر و د شدیم یو منته رفتیم پلهها

 .شم

 رفت و اگه ی. سون از پله ها باال مستین یخوب دهیا نینه ا نه،
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 تله اون یشدم و تو یکرد، من گرفتار م یم دایرو اوتجا پ من

 .فتادمیم

 و یازش فرار کنم و پلهها خال تونمیمن هرگز نم یطور اون

 707خواهند بود خلوت

 یو سون به راحت ستیو اطراف ن یحوال نیا یکس تو چیه

 ، خصوصاً اگه رهیبگ یشیتونه از من فراتر بره و پ یم

 هم با اون باشه . یا گهیهر کس د ای آلخاندرو

 تونم از اون استفاده کنم االن واسم یهم که م یبار بر آسانسور

 نکهیو ا شهیکنه، چون که در موارد کمتر استفاده م ینم کار

 ییباال. من مجبور بودم همون جا انیب توننیم یها به راحت اون
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 و ازدحام بودن بمونم. یمردم و شلوغ که

 و ازم محافظت کردن. کردنیم نیمن رو تضم تیامن مردم

 مردم شاهد ها هم بودن ن،یهمچن

 بودم که دواریجهنم ام یشدم و به اندازه  یآسانسور اصل سوار

اگه اون نرفته باشه و اون  ایرو از دست داده باشم.  سون

 708رو

 تونستیاو نم نیاون اطراف بودن، بنابرا هیکرده نباشم، بق ُُگم

 اون ها انجام بده. یجلو یکار

 یچه باز یافتاده بود؟ اون تو سیمن و پرا یبرا یاتفاق چه

 افتاده بود؟ اون ما رو وارد چه مهلکه ریگ ایدن نیا یتو یفیکث
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 ؟ من کل داستان اون رو دربارهکشونده بود شیبا کنجکاو یا

 ذهنم تکرار و مرور کردم یتو برمارکیشرکت سا ی

بودم، اما حاال که از  دهیترس یلیاون بهم گفت من خ یوقت

 ترس

 قتیمهلکه بودم، حق نیخودم و جون اون درست وسط ا جون

 به من لگد زده بود. من رو شکست داده و یچکمه جنگ هی با

 کرده بود. سیپا در اورده بود و دهنم رو سرو از

 709بود یواقع نیا

 .میریبم میتون یما م و
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 نییو دکمه پا دمیکش قیسمت آسانسورها رفتم، نفس عم به

 رو

 دادم. فشار

 710فصل هفدهم انیپا

 هجدهم فصل

 سیپرا

 زانیکه در گوشه و کنار من آو یدیبلوند رو به سف یموها برق

 اوردم و برگشتم و انتظار نییتلفنم رو پا. زدیو پرسه م بود

دنبالم  تیک یکه متوجه شده ام در جستجو یبا مرد داشتم

 ادیم
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 . گروهدهیبرقرار کنم. اما اون منو تا االن ند یچشم تماس

 یها فیبا ک یهم سن و سال و دانشگاه یاز دختر ها یبزرگ

 معطل بودن و پرسه یهمون حوال یخودشون تو بزرگ

شدم  یو پشت سر اون ها مخف دمیرو عقب کش. سرم زدنیم

 711و

 دادم و گذاشتم باسنم هیتک واریپاهام نشستم و بعد به د یرو و

 روی رو مپٓ  کنه. به سرعت برنامه نقشه گوگل  هیتک وارید به

 اون یتو یمعمار یو به دنبال شرکت ها دمیباال کش میگوش

 گشتم . یکینزد

 کردم تا یم یدر حال حرکت بود، من مثل جهنم سع تیک اگه
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 راه اون رو مالقات کنم. مهین

 گفت: میکینزد یتو یاز اون دخترها یکی

 و نشئه ام جیگ یلیخدا، من خ یوا_

 712کرد یناله ا گهید دختر

 کردمی. فکر میگیم یکه االن چ دونمیمن، من م یاوه خدا_

 خوردم رو یبرسه هر چ نجایتا به ا یدارم داخل تاکس قصد

 کرد . یم یها رانندگ وونهیمثل د اروی. اون ارمیب باال

 . بادمیدادم. من تاوان مشکالت اون رو م یرو چرخ چشمهام

 مستانه اون ها تا به یاز هرزگ یشتریب یو داستانها خنده

 یو احتمال ریارائه مکان امکان پذ یجستجو برا جینتا دنبال

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 بده . یرو تیک

 یلیشل و ول و خ ییساختمون به طور استثنا نیا یتو خدمات

 713لب غرغر کردم و هر لحظه ریرو ز نیفحش و نفر هیبود.  بد

 و یکه کنارم بودن و دنبال ول معطل یکودن یدخترها یصدا

 .ومدیگوشم م یتو۴9 گشتنیم هودهیب یکارها

 زیجستجوم اومد. مون جیاز نتا میگوش یاعالن رو هی بالخره،

 ابونیام و خ۳۴کوچه   یهمکاران تو یمعمار یاداره  تهدیوا

 به ی. بلند شدم و نگاهبودیهمان جور م دیبا تیبود. ک هشتم

 ینم دهیکجا د چیه ی. اون توومدیانداختم که دنبالم م یمرد

 شد.
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 اون به اندازه دیو رک و پوست کنده بگم، من به تهد صادقانه

 نانیدادم. اطم ینم تیاهم تیک ریمس یتو عیحرکت سر ی

 کنه . کیمال عام بهم شل یخواد تو یکه اون م نداشتم

spi nni ng wheel 49 

 714هست جهینت یو کار ب هودهیاز کار ب هیکنا

 مارک باشه به بریسبک شرکت سا نیکه ا دیرس ینظر نم به

 . کردنیبودن و شرورانه عمل م ریکه اون ها شر یا اندازه

هشتم  ابانیخ یتونه منو تو یکه م یبه سمت خروج من

 مستقر

 بلوک هی یبود. اون به سخت کینزد تیحرکت کردم. ک کنه
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 نیما رو پر کردن، اما ا نیب یها ابانی. صدها نفر خدورتره

 محافظ ما بودن و ازمون در برابر خطر ها محافظت افراد

 . ششی. من فقط مجبور بودم که به اون برسم و برم پکردنیم

 ز؟یلوئ سیپرا_

 گهیو دو مرد د دمی. چرخدیاز پشتم به گوشم رس یمرد یصدا

 ستادهیمن ا گهیدو طرف د یبودن تو دهیکت و شلوار پوش که

اقتدار  یبود و حال و هوا ی. حالت چهره اشون جدبودن

 715یتو

 که ی. و قابل تصور بود. مردخوردیهمشون به چشم م چهره

 نشان رو باال آورد. هی زدیم حرف
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 تا میدار اجی. ما بهت احتیآ یاز اف ب نو،یمامور مارت_

 یایب باهامون

 نیا یمنو با اسم کاملم تو چکسیهام رو گشاد کردم. ه چشم

 هی

 صدا نزده بود سال

 ....یچطور_

 ای. بدمیم حیرو بهت توض زیهمه چ قهیدق هیمن در عرض _

 716.میبر

 هیکه در حاش اهیس یشهر لیسرش رو به سمت اتومب مامور

 پارک شده بود تکون داد و دستش رو سمت من دراز جدول
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 تند تند از چنگ اون دور شدم و فرار کردم کرد،

 .نجاستیبرم، اون ا تیک شیبه پ دینه، من با_

 ابروهاش رو باال برد اون

 همسرته؟ ز،یلوئ تیمنظورت ک_

 یصدا ه،یخطر جد یبدم که اون تو حیبتونم توض نکهیاز ا قبل

 دیبه گوشم رس کیشل یبلند شد و صدا یراندازیت

 دایپ نیو طن افتنیانعکاس  ابانیخ یها تو غیو ج ادهایفر

 کردن،

 رو یکیباره بود که  کیو داها اون ها به  غیاز اون ج یلیخ
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 دیبدم. تمام بدنم به جلو لرز صیتشخ تیک یعنوان صدا به

 717و

 یقفسه  یچکش و مته تو هیخورد، قلبم مثل  یناگهان تکون

 ی. خداتی. کشتریب یها غیو ج گهید ریزد. دو ت یام م نهیس

 از مردم به سمت ما هجوم یموج یاون کجا بود؟ وقت من،

 رگ هام یتو نیآدرنال کردن،یو از خطر فرار م وردنیم

 کرد. دایپ انیجر

 زیکه منو گرفته بود به طرفش خ یکلیه یآدم قو یوقت

 برداشتم،

 منو گرفت و منو به عقب نگه داشت . دست
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 گفت: یآ یاف ب مامور

 718یپشت با ما بمون نیا دیتو با ز،یلوئ ع،یسر یلینه خ_

 که منو گرفته بود رو پاره کنم و اون رو از یکردم چنگ یسع

 من سوار شدن و یدور کنم اما بعد هر سه تا مامور رو خودم

 رو به جلو منو متوقف کردن حرکت

 !نیو دست از سرم بردار نیولم کن_

 انداختن نیاما اون ها منو به زم دم،یبا تمام قدرتم جنگ من

 .ستیبه اون برسم. اون در امان ن دیاونجاست. من با تیک_

 اش دهییبه هم فشرده و سا یدندان ها انیاز م گهیمامور د کی

 :گفت
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 یخدا لعنتت کنه، چه زور ز،یرو بس کن، لوئ دنیجنگ گهید_

 719داره! هم

 منو که داشتم تقال و مبارزه کردیم یهمچنان که سع اون

 حرکت نگه یکه از چنگشون فرار کنم رو همچنان ب کردمیم

 یکه با پام محکم تو یدندون هاش رو به هم فشرد وقت داره

 دست تیمحافظت از ک یکوبوندم. نه، من هرگز برا شکمش

 نیم و اولدست خودم رو آزاد کرد هی. من دارمیمبارزه بر نم از

 بود.....محکم با نوی.....که مامور مارتدمیرو که د یا چهره

 صورتش کوبوندم و ضربه زدم . یتو مشت

 !دمشییگا_
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 یچشم هاش که با مشت تو یعقب افتاد و دستش رو رو اون

 720نیکه از ا نیچشمش کوبونده بودم گذاشت. قبل از ا نییپا

 یسخت و محکم رو یزیواسه فرار استفاده کنم، چ فرصت

 اومد نییپا سرم

 که یعزم جزم و راسخ یدیبود، و با ناام یکور کننده ا درد

 هی. در عرض چند ثاندادیو آزار م کردیداشتم رو سوراخ م من

 یشدن و همه هرج و مرج ها اهیچشم هام س یجلو زیچ همه

 و محو شد. دیو بر ما ناپد دور

**************************************

* 
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سوخت. امواج گرما مثل آفتاب درخشان پوست من  یم بدنم

 رو

 دیامان. نور سف یب رهیسوزاند. آفتاب جز یو م کردیم داغ

 721و

 دیمن رو پر کرد، و چنان اون نور خورش یینایقاب ب درخشان

 دادم. صیرو تشخ لوآیل ی زهیشد که من منظره آشنا جز محو

 در انوسیاق نیامواج سهمگ تمیر کردم؟یم کاریچ نجایا من

 دیرسیکه به نظر م ی. امتداد ساحلکردیساحل برخورد م طول

 هست که همه دور و بر من انگار که ولو شده بود. یا خونه

 و صحرا ابانیب هیبه  هیشب شتریاحساس ب نیتفاوت که ا نیا با
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 مردن باشه. ُیبرا ییو جا رهیاون بم یتو تونستیکه آدم م بود

خشک شده بود، گلوم خشک و خش دار و آفتاب  دهانم

 سوخته

 خواستن حرکت کنن. بعد اسمم یبدنم نم یبود. اندام ها شده

 از دور. ی. نرم، مثل آواز پرنده ادمیاون شن یلبها یرو رو

 722.تریبار قو نیا دم،یرو دوباره شن نیا

 چوندم،یصدا پ نیرو اطراف ا یهام رو بستم، هر فکر چشم

 صدا رو کنار ذهنم مجسم کنم و بعد نیا تونستمیکه م انگار

 ییتنه باال مین یخنکش رو یکردم. کف دستها احساسش

 لخت
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 خوردیو ُسر م دیلغزیمن م بدنم

 زونیسر من معلق و آو یاز آسمان باال یمثل فرشته ا اون

ام  نهیقفسه س. چشم هام رو باز کردم و احساس کردم که شد

 با

 .تی. کدیو از هم پاش ختیفرو ر یحرکت ناگهان هینفس و  هی

 من. ی فرشته

 کرده بود و داشت دایکه گلوم از حضور اون شفا پ یحال در

 لب زمزمه و پچ پچ کردم: ریز شد،یم خوب

 723زمیعز_

 زد و به جلو خم شد تا لبهاش رو ینیریو ش حیلبخند مل اون
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 لحظه قبل از بلند هی یمن بکشه. من فقط برا یتا سر لبها سر

 یبرا شتریاون به آسمان از اون لذت بردم و دهانم رو ب شدن

 اون جستجو کردم . یو خوشمزه  ذیلذ دهان

 و هیو اون هم سا دمیمرد در حال مرگ اون رو بوس کی مثل

 آب بود. هم

 . اون آهستهینابخشودن ییایدر لبه در یمن. رستگار دیام تنها

 من قرار گرفت. اون نوک انگشت هاش رو از یدو پاها انیم

 و یریو حر دیهاش از لباس سف نهیام رد کرد و س نهیس نییپا

 نهیکردن و نه پنهان کردن س کیکه به منظور تحر فشیظر

 724افتادن . رونیشده بود، ب یطراح هاش
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 گهیهاش رو با دست هام پوشوندم، و د نهیکامل س ینرم من

 یرویهاش انگار که ُمرده بود، و ظاهراً توسط ن نهیس وزن

ما دو تا وجود داشت،  یها دنی نیکه ب یدیشد یسیمغناط

 داریب

 . شد

 جسم نیبرزخ بودم ا یممکن بود که مثل من که االن تو چطور

 نوک پستون هاش رو محکم فشار دادم و اون ؟یداشته باش رو

 از سر یگرفتم. اون چشمهاش رو بست و آه شگونیرو ن ها

و سوال من که از خودم  دیکش رینفس گ یو آه یآسودگ

 دهیپرس
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 شناور شد . میدر کنار باد و نس بودم

 من یکشاله رون ها یباسن خودش رو چرخوند، و جلو اون

 725رون یاون به باال یها نهیگرفت. کف دستهام رو از س قرار

 لباسش رو از اون جدا دیو سف فیروندم و پارچه ظر هاش

 نکهی. قبل از انمیتونستم واژن لختش رو بب یم نکهیتا ا کردم

 آلت دردناک خودم مانور بدم و اون رو یواژنش رو رو بتونم

 آلتم تا نوک و هیآلتم بنشونم. اون آلتم رو چنگ زد. از پا یرو

 یاون رو نوازش کرد. باسنم رو به سمت هر ضربه ا کالهک

 بلند کردم. بعد، اون با لرزش دست زدیآلتم م یاون رو که

 و ریآلتم تکون تکون داد، لبخند دلپذ یتر رو نییرو پا هاش
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 نیلبهاش نقش بسته بود که لبهاش رو با ا یرو یا محجوبانه

 کرد. یخم م لبخند

 726بذار که ازت مراقبت کنم_

 کردم، چون اون دست از نوازش من و نوازش آلتم با یا ناله

 قیتونستم درد عم یبود. و از اونجا که نم هاش برنداشته دست

 تا آلت رم،یبگ دهیتصاحب کردن کامل اون ناد یرو برا یروح

 و پر از شور دیلحظه منو پر از تمج نیاون رو که در ا یعال

 یشعف کرده بود احساس کنم، االن احساس سرخوردگ و

 داشتم.

 بحث کنم، لبهاش دور آلت نیا یکه بتونم برا نیقبل از ا اما
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 رو در اطراف آلتم دنبال یکامل یبود. زبون اون حلقه ها من

 دهیسیکه اون قبال اون رو ل ییو در اطراف نوک آلتم جا کردیم

 .دیچرخ یبود زبونش م دهیو بوس دهیمک و

 کامل ... کمال

 727.... دهانش

 ..... بدنش

 آبدار اون... یبایشاداب و پر طراوت و ز نچیا هر

**************************************

* 

 !زیلوئ_
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از  یاسم خودم که به سخت یناگهان با صدا الیو خ لذت

 وارهاید

هم رفته و با اخم  یتو افهیق هی. من با افتی انیپا دیچیپ یم

 داریب

 دایدار کوچک پ هیاتاق سا هی یو پلک زدم و خودم رو تو شدم

 728مرد نظرم رو جلب کرد . هی. شبح کردم

 اما حرکت کوچک سرم دم،یبه چشمم افتاد. چرخ یمرد مرخین

 که یزیکرد، درد سرم از چ کیسرم شل یگلوله از درد تو هی

 بود که فورا از قیو عم دیاون خورده بود چنان شد یتو قبال

 توالت اطراف استفراغ کردم. بعد همه یو تو دمیپر نییپا تخت
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 نفر بهم ضربه زده بود. احتماالً با هیاوردم.  ادیها رو به  زیچ

 که من یزیبود. دروازه اون چ دهیسرم کوب یتو شیکمر سالح

 دیرسیباز شد و به نظر م دادمیم صیبه عنوان سلول تشخ االن

 .شهیانداز م نیمغز من طن یحرکت فلز رو هر

 شده بودم. یضربه دچار ضربه مغز نیشک، من از ا بدون

 سرم یفکر تو هیهم فقط  یماریدرد و ب قیراز ط یحت اما

به نگهبان چاق و گنده روبروم  یواضح بود. نگاه کامالً

 729انداختم

 کجاست؟ تیک_

 شونه هاش رو باال انداخت اون
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وجود داشته  یتنها در انتظار توئه. اگه کس نویافسر مارت_

 باشه،

 . بلند شو، بچهکنهیم افتیکه اول جواب ها رو در اونه

 پاهام بلند شدم. اون منو به اتاق یرو پاک کردم و رو دهانم

 اون یتو نویکرد که طبق قول اون مأمور مارت تیهدا یا گهید

 نویاستخوان گونه افسر مارت ق،یبنفش عم یکبود کیبود.  جا

 کرده بود نیمشخص و مز رو

 بهم زد. یلبخند محکم اون

 730حالت چطوره؟ م،یرو باز مالقات کرد گهیما همد ز،یلوئ_

 هیبتونم از  دیکه شا کردمیمن احساس م ن،ییرو بخوا راستش
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 بودم، یچه دردسر یکه من تو ستیاستفاده کنم و مهم ن دکتر

 هدف داشتم هیحق انتخاب داشته باشم. اما من فقط  دیبا

 . وکردیم یو متالش دادیترس داشت وجودم رو آزار م کی

 شده و پر از مه ام نفوذ جیترس به درد مغزم و ذهن گ نیا

 . کردیم

 با اون ها باشه. دنبالش تونستیکجاست؟ اون هنوز م تیک_

 ؟یگشت

صدام پنهان  یرو تو یخام و وحش یدیناام تونستمینم من

 کنم.

 نکرد . رییتغ نویمارت چهره
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 731نیبش_

 ی. اون روبروفتمیب یصندل هی یدرنگ کردم تا رو یلحظها

 یپشت ینشست، بدنش کج شده بود و دستش رو رو من

 یصندل

 کرده بود. زانیآو

 چرخوندن چشم هام نسبت به روال یدر برابر اصرار برا من

 و مطمئن و مردانه اون مقاومت کردم. ریسختگ

 کردم: شروع

 . بعدش تو به طوریدیم حیرو بهم توض زیکه همه چ یتو گفت_

 ه؟یچه خبر کوفت ،یبهم مشت و ضربه زد یلعنت
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 دمیکوب زیم یرو محکم به صورت مشت رو دستهام

 732نه؟ ایهمسرم کجاست  یدونیم_

 تکون داد و قلب من چنان سخت یسرش رو به عالمت منف اون

 اون رو بشنوم. یکلمات بعد تونستمیم یکه من به سخت دیتپ

 . وزیلوئ ،یبهم بگ یدونیهر اونچه رو که م یخوا یتو م_

 که همسرت کجاست . گمیمن بهت م بعدش

 دوباره به خواستمیباز شد و اون رو محکم بستم. م یکم دهانم

 قایحمله کنم و ضربه و مشت بزنم و به اون بگم که کجا دق اون

 رو بندازه. شیآ یسفر قدرت اف ب تونهیم
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 ایکجاست  تیدونستم ک یبودم، نم دیناام نیاز ا یوقت اما

 تیامن

 تونستم انجام بدم؟ یم یچه کار داره،

 733گفت: اون

 قابل اعتماد، ریتو غ م،یما چند هفته ست که دنبالت هست_

 از یکم هیاما حداقل  ،یبکاریدغلکار و فر ر،یپذ دگرگون

 ۵۰رو قبول دارم حرفات

 دمیو لرز دمیرو عقب کش خودم

 ؟یکردیم بیمنو تعق یتو داشت_

 یاقامت داشت وئایل رهیجز یکه تو یحومه ملک یالبته. ما تو_
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 م،یکردیتماشا م میو داشت می. ما فقط شاهد بودمیزدیم پرسه

 اون یکه تو برا یکه همسرت ما رو به هر کس میبود دواریام

 کنه تیهدا یکنیم کار

I ’l l  gi ve you that50 

 یکم هی. یگیاز حرفات رو قبول دارم. بدم نم یکم هی حداقل

 734حق با توئه

 یدار ؟یگ یم یتو دار یچ کنم؟یکار م یو چ یواسه ک_

 ؟یزنیحرف م یچه کوفت ی درباره

 ۵1اد؟یاالن به نظرت آشنا م نیا برمارک؟یسا یشرکت ها_

 سفت و سخت شد فکم
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 :گفت

 یکه توش بود ییمایمن از اون موقع که هواپ ز،یلوئ ن،یبب_

 پرونده نیا ،یتو نقشه رو قطع کن نکهیکنه و قبل از ا سقوط

 بخش ی. افراد توکردمیو روش کار م دادمیانجام م رو

 در حال سقوط بودن یاونها مثل مگس ها یحسابدار

Ri ng any bel l s? 51 

 735؟یاریحاال به خاطر م ای اد؟ینظرا آشنا م به

 دونمیم_

 میکردیحداقل فکر م ای. یکار رو کرد نیکه تو ا میدیما فهم_

 کار رو کرده، ما چند نکته و رد پا رو دنبال نیهمسرت ا که
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 تیهدا ستریکه ما رو به سمت دوستان شما، سون و کر میکرد

 اون ها در کنار آپارتمان یکردن دفتر مرکز دای. ما از پکرد

 تونم بهت بگم که ما از ی. من ممیتعجب نکرد یلیخ تونیمیقد

 میکرد دایآرام زنده پ انوسیاق یتو رهیجز هی یتو رو تو نکهیا

 میتعجب کرد یلیخ یطرز لعنت به

 ستن،یمن ن یلعنت یمو بلوند دوست ها یاون آدم کش ها_

 اون

 داشتم اون تیارتباط با ک جادیدر ا یکه من سع یاز زمان ها

 736کردنیم بیتعق انهیمخف رو

 که چرا مرگت یبد حیبهم توض یخوایطوره ؟ م نیواقعا ا_
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 ؟یقتل ها نداشته باش نیبه ا یاگه واقعا ربط یجعل کرد رو

 اتفاق افتاد؟ چطور نیاز تعجب باز موند. چطور ا زبونم

 قدر اشتباه فکر نیقدر اشتباه داشته باشن؟ و ا نیا تونستنیم

 کنن؟

 کردن که منو بکشن یاون ها سع_

 ابروش رو باال برد. هی اون

 کردم و یکار خودم شرکت اون ها رو دنبال م قیمن از طر_

 یتونستم جلو یشدم. نم بیو غر بیعدد عج یتعداد متوجه

 کنم، پس قیتحق قیو عم شتریخواستم ب ی. مرمیرو بگ خودم
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ارتباط کردم. اون ها منو به مقر و ستاد  جادیدر ا یسع

 737خودشون

 یمایهواپ هیدعوت کردن و بعدش منو سوار  سیسوئ یتو

 کشتن من بود کردن یکه در اصل تله مرگ بارشون برا یلعنت

 از تو نبود یاثر چیشد، اما ه دایپ مایخلبان اون هواپ جسد_

 هام رو باال انداختم شونه

 چتر نجات هی_

 تکون داد سر

 نداشتم، من.... هیقض نیبه ا یربط چیمن ه_

 و یدرد جسم نیتسک یبرا تونستمینم دم،یرو مال میشونیپ
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 کتم. یکار دادیو آزارم م زدیوجودم موج م یکه تو یاحساس

 738درد رو کم کنم . نیا و

 گرفتم میتصم هیدور بمونم. من  تیاز ک تونستمینم گهیمن د_

 نه. اما من ایکه کار درست بوده  ستمیهنوز مطمئن ن که

 کنم، حداقل تا یبدون اون زندگ گهیروز د کی تونستمینم

 داشته باشه. درباره یریگ میتصم یبرا یکه اون شانس یزمان

 نه ایدور بشه  شیشهر یبتونه با من از زندگ نکهیا

و قلم  ادداشتیبه داخل خم شد، دفترچه  نویمارت مامور

 یکوچک

 کاغذ ضرب یدر اورد و با نوک قلمش رو رونیکتش ب از
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 . گرفت

 یکه تو درباره شرکت ها میشروع کن یزیبا چ ایب_

 یخبر دار برمارکیسا

 739داشت یادیرو تکون دادم، اگر چه سرم درد ز سرم

 خبر داشته باشم. یزیاز چ شتریکه از تو ب ستمیمن مطمئن ن_

 و کننیدارم که اضافه نم شونیمال یاز فهرست ها یخچهایتار

 از حسابداران ُمرده اون ها هم دارم یستیل

 خودش رو فشار داد. ینیپُل ب یقلمش رو انداخت و رو اون

 ازین نهایاز ا شتریموارد به ب نیتو واسه خارج شدن از ا_

 یو دارا ،یداشت. تو مرگ خودت رو جعل کرد یخواه
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 یعمرت جمع آور مهی. همسرت از بیهست یجعل شناسنامه

 هستن که ما در مورد یجرائم نهای. اهیکالهبردار نیا کرده،

 740میکنیصحبت م اون

 زدیو عالمت م کیت ستیل نیا یرو نویکه مارت یتخلفات ستیل

 تیاهم یلیاون خ یبرا کردیمنو باهاش مواخذه و سرزنش م و

 کم مهم بود . یلیمن خ یو برا داشت

 ! من مرگم رو جعل کردم تاکشنیافراد دارن مردم رو م نیا_

 ای. کشتنیهمسرم محافظت کنم. اون ها هر دومون رو م از

 هیکه ما دو تا رو بکشن. با  خوانیاون ها هنوز هم م ح،یمس

 کشت، یکه داشت منو م یلعنت یمایمن از سقوط هواپ معجزه،
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 سالم به در بردم و زنده موندم. من چند ماه رو صرف جون

 به دم،یخر قیقا هیکردم، و بعد از اون،  یدکی یکارها انجام

با خودم بحث کردم که  شهیدادم و هم ادی یریگیماه خودم

 یعنی

جون اون رو به  تیارتباط با ک جادیا یکردن تو یسع با

 741خطر

 چیباشن، ه رشیکه درگ یزینه. اون ها هر چ ای ندازمیم

 خورم. یبا من نداره. بهت قسم م یارتباط

 از جا برخاست، اتاق نویبه در نواخته شد. افسر مارت یا ضربه

 یبه کس یخفها یترک کرد و در رو باز کرد، و با صدا رو

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 بود، صحبت کرد. سرش رو به داخل اتاق هل رونیب یتو که

 و فرو برد داد

 ون هنوز تموم نشده. کارمگردمیمن بازم بر م_

 از جام بلند شدم عیسر

 که اون کجاست یکه بهم بگ یکجاست؟ تو قول داد تیک_

 742یرو بهم نگفت زیتو هنوز همه چ_

 بهم بگو اون کجاست! االیمنه! !  هیاون همسر لعنت_

 اتاق نیا یوارهاید یتو یبلند و اکو دار یبا صدا صدام

 سرد یو تکرار شد. پوستم از ترس ناشناخته ا دیچیپ ییبازجو

 باشه. دهیصدمه د ایخطر باشه،  یتو تیبود. ممکنه که ک شده
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 دهیفهم تیک یعنیکرده بود؟  کیشل ابونیخ یتو یکس چه

 بود

 نداره؟ خدا بهم کمک کنه، اون هنوز تیامن یبرا یراه که

 بدترش، اون ممکنه به ایدر حال فرار کردن باشه.  تونستیم

 کت یها کهیمرت نیاون برادران مو بلوند ُمرده باشه، و ا دست

 نیاز من قبل از ا شتریگرفتن اطالعات ب یفقط برا یشلوار و

 نگه نجایو نابود بشه منو ا یتمام جهان من خرد و متالش که

 743. شدمیو دست به دست م رنیتا ازم اطالعات بگ داشتن

 گرفت و ازم دور شد و دهیمنو ناد ادیفر نویمردک مارت نیا

 اما دم،یکش قیرفت. چند نفس ناصاف و ناهموار و عم کنار
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 سر پر درد و به نیآرام کنه و ا یمنو کم تونستینم زیچ چیه

 کهیمرت نیبده. دوست داشتم که گردن ا نیرفته ام رو تسک گا

 خفه اش کنم. انهیو وحش رمیبگ رو

. شدمیو داشتم خفه م کردمیم یسرعت احساس خفگ نیا به

 قلبم

 تیام از ترس از دست دادن ک نهیگرفته بود و قفسه س درد

 . ومدیاز جاش در م داشت

 و مشت کردم و شروع دمیموهام کش یلرزونم رو تو یدستها

 کردم، ریاتاق کردم. خودم رو سرزنش و تحق یقدم زدن تو به
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 یکردم. من دعا کردم. مثل جهنم سع نیرو نفر خودم

 744کردم

 یفعل تیوضع یدونستم تو یکنم، اما نم میرو تنظ یطرح

 خودم

 کنم. یتونم طراح یم یزیچ چه

 و یاز خودباور یبرگشت. مقدار نویمارت ،یبا مهربان بعد،

 اون کامال قت،یرفته بود. در حق نیو غرور اون از ب نخوت

 اون رو یفیق یبستن یکس نکهیمثل ا د،یرس یبه نظر م دیناام

 انداخته باشه. نیزم یرو

 اون موقع یاش رو نگه داشتم. فقط تو رهیو نگاه خ ستادمیا
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 دستش نبود، یبزرگ که قبال تو لیپاکت نامه مان کی متوجه

 .شدم

 گذره؟یداره م یچ_

 745نیبش_

 بهم بگو که زنم کجاست؟_

 و ریخودم رو به صورت گلوله مشت کردم، تصو یها دست

رو گرفت که از مشت هام استفاده  دمید یجلو یانداز چشم

 کنم

 .رمیکه الزم داشتم رو بگ ییجواب ها تا

 مردک بکوبونم. اون نیصورت ا یمشت تو هیداشتم  ازین
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 ناگفته من یاز آرزو خواستیم ییرو بلند کرد، گو دستش

 ببره. نییبکشه و اون رو از  دست

 اون حالش خوبه شه،یم یپاسگاه داره نگهدار یتو نجایا تیک_

 دیشد یلیخاطر و احساس آرامش خ یو آسودگ نیتسک

 که یکل بدنم....تمام کار یفشار تو یناگهان ریی......مثل تغبود

و  فتمیب یصندل یبود که دوباره رو نیتونستم انجام بدم ا یم

 746به

 خودم نگه یدست ها یبدم و صورتم رو تو هیتک یصندل پشت

 …. خدا رو شکر. خدا رو شکردارم

 لحظه نگاهم رو به طرف مامور برگردوندم کیاز  بعد

https://t.me/vip_roman


         VIP_ROMAN@   )جلد اول مجموعه حوادث ناگوار(یک همسرخوب از بدشانسی هایی

@VIP_ROMAN ترجمه راحیل احمدی 

 دمیشن یراندازیت یمن صدا ؟یچ کیاما درباره اون شل_

 از برادرها که در یکی میت هیو  میسون داشت یرو میت هیما _

 یو وقت میتو بود، ما راننده اون ها رو کشت بیتعق حال

 آلخاندرو

 ریاون بهش ت د،یافراد ما کش یسالح گرمش رو رو نگزیدوم

 دو برادر نی. اون براثر جراحات وارد شده درگذشت. اخورد

 رو که داشت تیک زی. بعد از همه چبرنیبازداشت به سر م یتو

تا تو رو  میو به راه خودش رفت میکرد دایپ گشتیتو م دنبال

 دایپ

 747.میکرد ییاز اون سوال ها نجایعبور به ا نیح ی. ما توکنه
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 و؟_

 حوصله اش بایکه تقر یشونه هاش رو باال انداخت، حالت اون

 قابل توجهش بود. یها یژگیاز و یکی نیسر برده بود که ا رو

 داستان اون با داستان تو مطابقت داشت_

 منیا تیک دونمیکردم که م یمن احساس آرامش م یوقت یحت

 و۵2در امانه، ما هنوز کامل خطر واسمون رفع نشده بود  و

 واقعاً اعتقاد نویکه مارت ی. نه زمانمیسالم به در نبرده بود جون

 و ترور عیشن یقتل ها نیا یتو یقیتونم به طر یکه م داشت

 نقش داشته باشم. برمارکیمرگ بار سا یها

out  of  the woods52 
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در خطر نبودن. قسر در رفتن.جون سالم به در بردن، رفع  گرید

 748شدن خطر

 کدوم چیه یواسه متقاعد کردن تو که من تو دیبا ؟یحاال چ_

 کنم؟ کارینبودم چ ینداشتم و کاره ا یاون ها نقش یکارها از

 به داخل خم شد و پوشه رو باز کرد اون

 شدن واسه جعل یاز زندان ی. اما اگه بخوایستیمجبور ن_

 یجعل ییجعل کردن شناسنامه و کارت شناسا یو برا مرگت

 پرونده نیا یتو تیمن به همکار ،یکن یو خوددار اجتناب

 دارم. ازین برمارکیسا یشرکت ها هیعل

 دمیهم کش یهام رو تو اخم
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 رییتغ یبهت خواهم گفت. اما چ دونمیرو که م یزیمن هر چ_

 749کرده؟

 خودش ییکار بازجو ستریاالن با سون و کر نیهمکار من هم_

 میرو وادار کن یکس میتون یتموم کرد. به طور معمول ما م رو

 یکم هیکار  نیبشه. اما ا مینجات جون خودش تسل یبرا که

 کیدو قلو کامالً به هم نزد یبود. معلوم شد که برادرها متفاوت

 که دارن ملت رو ته ییهستن، البته به جز وقتا یمیصم و

 شنهادی(، هر دوشون خواستن و پکشنی)م کننیغرق م اچهیدر

 واسه۵۳. رنیا رو گردن بگه تیو مسئول رهایتا تقص دادن

 هر دوشون مثل بلبل به حرف اومده بودن و یکیاون  نجات
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 نیا یرو نجات بدن... راستشو بخوا یکیتا اون  زدنیچه م چه

t ake the heat  53 

 750رو گردن گرفتن رهایتقص یعنی

 به شونیوفادار نیبامزه بود و در واقع، ا یلیخ ییبازجو

 بود.. شیهم قابل ستا گهیهمد

 نیرو از ب برمارکیتا بشه شرکت سا هیمدارک اون قدر کاف_

 ۵۴ببره؟

 باال انداخت یشونه ا اون

 قطعات رو با کمک اون ها هیبق دیشروعه، ما با هیتازه  نیا_

 . و البته کمک تومیهم قرار بد کنار
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 نم؟یرو بب تیک تونمیم یک_

 داد یآه بلند چرخ هی دنیچشم هاش رو با کش اون

t ake down 54 

 751بردن نیاز ب نجایا

 کنم،یبودن رو درک م لیزن ذل یاالن معن ح،یمس یسیع ای_

 که واست یاز اون قبر یبفهمم تو چطور شیلیتازه دل تونمیم

 یتا با اون زن باش یدیخز رونیبودن ب ساخته

 یدونینم یچیتو ه_

 آغوش یتو تیکه دوباره ک یراحت شده بود، اما تا وقت المیخ

 .شهیدرست نم زیچ چیآغوشم نمونه ه یبازوهام نباشه و تو و
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 بازوهام نگهش دارم. یکه بتونم اون رو لمس کنم. و تو یوقت تا

گفتن به اون که چقدر عاشقشم، که چقدر  لیو م اقیاشت

 دوباره

 یزیاز هر چ شتریعاشقش شدم و اون رو ب شهیاز هم شتریب

 نتونستم اون رو نکهیا لیبه دل یعذرخواه یدارم، برا دوست

 ایقضا نینگه دارم، که چقدر متاسفم اون رو وارد ا منیا

 752کردم.

 محافظش لهیپ هیو مثل  چـونمیکه اون رو درون خودم پ لیم

 .باشم

 یکار نیهرگز چن گهیکرده بودم، اما د دیاون رو ناام من
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 کردمینم

 آورد و اون رو رونیب بشیاز ج یضبط صوت نوار هی مامور

 داد. هیتک نمونیب زیم یرو

 ،یرو بهم بگ زیکه همه چ یتو قصد دار ز،یخوب، لوئ یلیخ_

 مارک مطلع بریسا یقانون ریغ یکه از کارها یبار نیاول از

 که اونها بعد از تو یتا زمان ،یشد دیکه ناپد یتا زمان یشد

رو  زیدارم که همه چ ازیاومده بودن، من ن تیک سراغ

 753بدونم،

 یحرومزاده قالتاق و لعنت یها یقرار باشه تا اون عوض اگه

 دارم ازیببرم به همه مدرک ها ن نیبه گا بدم و از ب رو
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 ؟یو بعدش چ_

 یو زندگ ینیعروس خودت رو بب یتونیو بعدش تو م_

 چطور به شنهادیپ نیا ن،یرو دوباره با هم شروع کن خودتون

 رسه؟یم نظر

 ادم.رو به طرف دستگاه ضبط تکون د سرم

 .میتا انجامش بد ایرو االن روشنش کن و ب زیچ نیا_

 754فصل هجدهم انیپا

 موخره

 تیک

 رو ییبایو ز یآب یچشم ها نیباتریمن ز گفتیم شهیهم اون
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 بود ..... دهیکه اون تا به حال د دارم

 بود عاشقم شده بود.... دهیبار منو د نیاول یکه وقت ییها چشم

 ما سوزان بود نیعشق هنوز هم ب نینگاه اول.... ا یتو عشق

 755شدیروز به روز مشتعل تر م و

 راه یافتیمن با دهان و انگشت هاش ض یپاها نیب سیپرا

 و با دندون هاش دیمک یم زد،یم سیبود. اون آلتم رو ل انداخته

ارضا شدنم منفجر شدم و  نیمن با سوم نکهیتا ا د،یکشیم

 دیشد

که  ی. من در حالدمیارگسامم رس نیدهان اون به سوم یتو

 مینس
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 و دمیکش یم غیشد، ج یاز پنجره بزرگ ما رد م انوسیاق

 پوشاندم. یپتو خنک م یرو تو گوشتم

 آلت سخت و کلفتش د،یبدن من باال رفت و خز یرو شوهرم

 من اشاره شد و سقلمه زده شد و لب هام رو یرون ها یرو

 ژنم باوا یوارد شدن آلتش و فرو بردن و فشار دادن تو موقع

 گرفت . لبهاش

 756و کمال کامل.... لیتکم

 سیاون رو با پرا شهیخالص و ناب. همون طور که هم لیتکم

 میدونستم، اما االن بعد از اونچه که با هم بود یم یشگیهم
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. بوسه ما میباش گهیبا همد شهیتر شده بود که هم قیعم

 مشتاق

 شتریو خواستن و هوس پر شده بود، اما ب لیو م اقیاز اشت و

 کیاون شر یبود که به وفور تو یو اعتماد و محبت عشق

 رو که یهر عصب زد،ی. اون با آلتش داخل واژنم تلمبه ممیبود

 من قرار داشت رو لمس کرد، و فقط همون طور که اون یتو

 بدنم رو ذوب کنه یتونست تو یم

 و داغمون رو شکوند، ما هر دیکه اون بالخره بوسه شد یزمان

 ی. وقتدیچک یو عرق از ابروهاش م میزد ینفس نفس م دو
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شد، چشم هاش  رهیمن خ یبا چشم هاش به چشم ها اون

 757کیتار

 و دود سوختنیشده بودن و با شهوت و هوس م یدود و

 .... کردنیم

 با عشق... نه

 و هوف زدیواژنم کمر و تلمبه م یکه داشت تو یدر حال اون

 به شدت گفت: دیکشیم

 من تیک ت،یعاشقتم، ک_

 عاشقتم شهیهم زم،یمنم عاشقتم. عز_

 یهمچنان به محکم ضربه زدن و کوبوندن آلتش رو تو اون
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 758یزیبود، اما چ شهیما مثل هم یادامه داد. عشق باز واژنم

 که بعدا یزیبشه.... چ ژهیشده بود که امشب خاص و و باعث

 .گفتمیاون م به

 سوزان و برافروخته اش نگاه کردم، نگاه هامون یچشم ها به

 خورد، و پاهام رو دور کمر یتکون نم گهیاز نگاه همد هرگز

 و دم،یچیاون حلقه کردم و پ یا چهیو ماه یو عضالن برنز

 آلت اون زدیواژنم تلمبه م یکه اون داشت تو یکردم وقت یسع

 تر داخلم فرو کنم و هل بدم. قیتر و عم قیعم رو

 اشاره کرد و با اون ور تمیکل یکه انگشتش رو رو یزمان

 . اوج من رو از تپهدمیمن به سعادت ناب و خالص رس رفت،
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 ی....که خونه فعلبایز یبال رهیبا شکوه سبز جز یو کوه ها ها

که  یو آبم مثل فواره زمان دمیکش غیبود باال تر برد. ج ما

 759داشت

 یرو دادیو فشار م کردیو آلتش رو فرو م زدیآلتم ضربه م یتو

 شد ختهیر آلتش

 نمیریش نه،یدرست هم_

 کرد یناله ا اون

 درست مثل... آه! زم،یواسه من ارضا شو، ارضا شو عز_

 یواژنم فشار و هل داد و تو یهمراه با تخم هاش تو قایعم اون

 ضربه زد . من
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 کردم هر اسپاسم آلت اون هنگام پر کردن واژنم، هر احساس

 من یها نهیس یاون رو نهیکه س یقلب اون در حال ضربان

 و هر قطره عرق از بدن اون که شد،یو فشرده و له م خرد

 760.گمیکنم و خوش آمد م یرو استقبال م دیچکیبدنم م یرو

 یو آلت اون تو میوستیپ گهیانتها به همد یچند لحظه ب ما

 واژنم

 ند واون خودش رو از روم چرخو نکهیشده بود تا ا یساز جا

 خم یو سرم رو تو دمی. من به آغوش اون خزدیغلت یکنار به

 بودن یاون احساس کامل و عال یاش فرو کردم. من جلو شونه

 و یبه طور عال گهیما فقط و فقط واسه همد ی. بدن هاداشتم
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 ساخته شده بود. یا معرکه

 زمزمه یهنوز به آرام یبال ی رهیجز یو باد تو مینس یصدا

 کنار یالقیی یخونه ها یرو که تخت رو تو ییو پرده ها شدیم

 . خونه ما کوچولوخوردیاحاطه کرده بود، بهم تکون م انوسیاق

 دو اتاق خواب، یدنج بود، عالوه بر اتاق خوابمون دارا و

 761هم بود منیو اتاق نش آشپزخونه

. تمام اون میداشت ازیبود. همه اون چه که ما ن نیش هم همه

 چه

 شهیکوچولو که ما هم ی. به اندازه کافمیخواست یما م که

 دونمیم
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 که در صورت میما قول داده بود یکجاست. هر دو یگرید

 و میچشم خودمون دور نکن یرو از جلو یگریهرگز د امکان

 .میبا هم بمون شهیهم

 بخشه و یم امیاز اون زخم ها رو الت یکه زمان برخ دونستمیم

 شهیبودم که هم ی. اما در حال حاضر، من راضکنهیم درمان

 و ستیدو اتاق ازم دورتر ن ای کیشوهرم هرگز از  دونمیم

 .شهینم دورتر

 تخت نشستم یرو

 762س؟یپرا_

 زمیبله، عز_
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 گفتن بهت دارم. یبرا یزی. من چایاز اتاق ب رونیباهام ب_

 ستادم،یشده بودم ا دهیچیمالفه ها پ یکه تو یدر حال من

 مالفه

 و تنگ یلخت یسارافون سر هم هیاز دورم انداختم و  رو

 گذاشتم که به وانیا یتو رونیو بعد قدم به ب دمیپوش

 یکه خودم رو تو یشده بود. در حال دهیچسب اتاقخوابمون

 زدم. یلبخند دمیکشیم آغوش

 شد،یما خطر محسوب م یکه برا یخوب بود. هر کس یزندگ

 زندون قرار گرفته بود. پدر و یها لهیپشت م ایمرده بود و  ُ ای

 با من … شلیبه خونه شون برگشته بودن و م سیپرا مادر
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 شلیکه م می. ما هر لحظه مطمئن نبوددمیخند یبلند یصدا

 763کجا

 .... اون بعد ازکنهیم کاریلحظه چ نیا یداره تو ایو  باشه

 پاسخ داده بود، با یآ یبه همه سواالت اف ب سیاوت نکهیا

 یها امکیکرد. پ یوارد رابطه شد و باهاش عشق باز سیاوت

 که اون حالش خوبه و خوشحاله . دهیم نانیاش به ما اطم روزانه

 در تماسه و باهاش ارتباط برقرار سیهمچنان با اوت سیپرا

 و از اون به تهیامن یکه خواهرش تو شهیو مطمئن م کنهیم

 .شهیمراقبت م یخوب

 که اسم اون یدست از غرولند کردن هر وقت سیپرا باالخره
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 ایباشه  شیاسم واقع میجوون..... که هنوزم مطمئن نبود مرد

 764برداشت. ومدی.....منه

 که با مرد یزن سن باالتر هی یرو برا شلیم چوقتیه من

 تصور شهیم یو جنس یتر از خودش وارد رابطه عشق جوون

 منتظره ریو حوادث غ زهایسرشار از چ یکردم، اما زندگ ینم

تونست همه  یداشت که م یراه۵۵کننده ست . ریغافلگ و

 اتفاق

 نقشه ها بکشونه. نیرو به بهتر ییکهویمنتظره و  ریغ یها

 . میدونستیم یرو بهتر از هر کس نیو من ا سیپرا

 هیجز  یزیخدا، چ یملحق شد، وا وانیا یهم به من تو سیپرا
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 بود، باال تنه اش از عشق دهیمردونه نپوش نیج شلوارک

 معرکه یشلوارک ل نیا یتنه اش تو نییو پا زدیبرق م مونیباز

curvebal l 55 

 یموجب حواس پرت ایکننده و  ریغافلگ رمنتظره،یکه غ یزیچ

 765باشد.

 تا زل زل به شوهرم با رمیخودم رو بگ یجلو تونستمی. نمبود

 باز نگاه نکنم. دهان

 شهیوقتها مثل هم یکه بعض ییزهایچ یبرا م،یبا هم بود ما

 .مشیدیم یوقت زدیقلبم هر بار تندتر م یول د،یرسینظر م به
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ضربان قلبم  کردم،یمثل االن که داشتم بهش نگاه م درست

 تندتر

 ی..به شوهرم.... ولکردمیبه اون نگاه م شهیبود. و من هم شده

 قدر شهیکه هم کنمیم یآور ادیبه خودم  شهیرو هم زیچ هی

 یکه تو ییزهای. قدر چمیبدون دیبا هم بودنمون رو با یها لحظه

 . ادیبار به وجود م کیانسان  یفقط برا یزندگ

 766:کنمیم یآور ادیخودم  به

 قدر همه یرو مسلم ندون، ول یزیاما هرگز چ نمش،یب یم “

 “ها رو بدون لحظه

 کرده بودم، اون یرو بدون اون سپر میسال از زندگ کی من
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 یتو گهید هیثان کرویم کی یخوام حت یدونستم نم یکه م قدر

 به ما فرصت یبگذرونم. زندگ سیو بدون پرا یقبل طیشرا اون

 رو داده. و عشق رو. و من یو شاد یشانس دوم خوشبخت و

 فرصت رو خراب کنم و به گا نیکم هم ا هی یحت خواستمینم

 . بدم

 گفت: سیپرا

 767هیو با شکوه بایچه عصر ز_

 یکبود اقوتی انوسیتکون دادم و به اق دییرو واسه تا سرم

 بود یانگار عسل یبال رهیجز یشدم، رنگ ماسه ها رهیخ

 به خودش گرفته بود. یرنگ نازنج دیخورش غروب
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 به کردن،یبه ساحل برخورد م یعیطب یهمزمان هیدر  امواج

 و بعد امواج انگار که آرام شدنیم دهیپناهگاه ما خز سمت

 گشتنیو به عقب برم شدنیم

 گفت: اون

 ت؟یک ،یرو بهم بگ زیچ هیکه  یخواستیتو م_

 و دستش رو گرفتم دمیطرفش چرخ به

 768بگم خوامیآره م_

 زد یلبخند

 نگه ندار فیپس منو بالتکل_

 وار رهیکف دستش رو به صورت دا د،یاز جا پر یکم اعصابم
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 دادم و نگاهم رو به سمت آب انداختم مالش

 ست؟ین نجایا ییایمرغ در هیچرا _

 اونها وجود نداره یبرا ییغذا چیکه ه لیدل نیاحتماال به ا_

 دست هام رو به طرف لبهاش برد و هر کدوم از انگشت اون

 .دیدستم رو بوس یها

 درباره اش یخواستیکه تو م هیزیچ نیاما من شک دارم که ا_

 769یکن صحبت

 یبرا یلیاون رو دنبال کردم. من دل یبایچهره ز خطوط

 م،یخواستیم شهیبود که هم یزیچ نیبودن نداشتم. ا یعصب

 بشه. غیکه ازم محروم و در دمیترسیمن م شهیکه هم یزیچ
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 خوشگل و پرش رو با انگشتم دنبال کردم. یلبها خطوط

 که بچه خواستمینم نیاز ا شتریب یزیخوشحال بودم. من چ من

 رو داشته باشم. سیپرا

 سیباشم. پرا یکردم که همسر خوب یمن سع_

 بود. یمنو گرفت، نگاهش جد یشونه ها اون

 که یزیبهتر از اون چ ی. حتزمیعز ،یهمسر بود نیتو بهتر_

 770استحقاقش رو داشتم. یگاه من

 :گفتم

 که .... یکنیممنونم، تو فکر م نیواسه ا_

 دمیکش یقیعم نفس
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 ؟یچ کنمیفکر م_

 اون رو گرفتم و لمس کردم شیاز ته ر دهیزبر و نتراش گونه

 هم باشم؟ یکه مادر خوب یکنیفکر م_

 ؟چی..... کن صبر …مادر نیتو بهتر ؟یکنیم یشوخ_

 خورد. یبه عقب سکندر اون

 ؟یتو مطمئن_

 771وجود من رو پر کرد یسر تکان دادم. شاد دییتا یبرا

 م،یبود ریخودمون درگ یکارها یکه امروز تو یمن در حال_

 گرفتم. یوارد داروخانه شدم. تست حاملگ یو دزدک انهیمخف

 افتاده بود، پس من.... ریبه تأخ ودمیپر یچند روز هی من
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سختش فشرد و  نهیس یمنو گرفت و منو به سمت قفسه  اون

 له

 بغلش بلندم یآغوشش گرفت و بعد تو یو محکم منو تو کرد

 دور خودش چرخوند. یو با شاد کرد

 میشدیبچه دار م میزدم، ما داشت قهقهه

 نیدلم، بهتر زیخبره، عز نیبهتر نیا_

 دهانم آورد و لبهاش رو با ولع به لبهام یدهانش رو رو اون

 و له کرد فشرد

 به غروب خودش ادامه داد و امواج به سمت ساحل دیخورش

 امواج ما رو در بر گرفت. و ما یرفتن و آهنگ و ملود فرو
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 . میدیرو بوس گهیهمد یطوالن یلیمدت خ هی واسه
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