
 Page 2 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 :مقدمه

 :جردن

 مرا و نزد آسیب من به و نکرد استفاده سوء من از. داد پناه من به نداشتم جایی وقتی

. نداد من به ناامنی احساس یا ندارم وجود انگار نکرد رفتار من با طوری. نکرد فراموش

 حفاظت من از داد، گوش حرفهایم به. کرد نگاه من به و خندید من با آورد، یاد به مرا

 می وقتی و کنم احساس را صبحانه میز سر من به نگاهش حالت توانستم می. کرد

 . زد می شدت به قلبم است برگشته کار سر از فهمیدم

 . بیفتد اتفاق توانست نمی. گرفتم می را احساسم جلوی باید

 در هم باشد داشته وجود اگر و ندارد وجود خوبی مرد هیچ که گفت می خواهرم زمانی

 من. نیست الوسون پایک است دسترس غیرقابل وسط این که کسی. نیست دسترس

 .هستم
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 :پایک

 تمیزکاری و پخت می غذا گاهی. دارد احتیاج کمک به کردم فکر چون دادم پناه او به

 باید. نبود ساده دیگر گذشت می که روزها ولی. بود ساده معامله یک این. کرد می

 حبس ام سینه در نفس خورم برمی او به خانه در که بار هر تا کردم می مشغول را رمفک

 بیشتر هر. کند خطور مغزم به چیزی چنین نباید اصال و کردم می لمس را او نباید. نشود

 . است من وجود از جزئی کردم می احساس بیشتر داشتم برخاست و نشست اون با

 پدر البته و ساله هشت و سی من و بود ساله نوزده او. نبودیم آزاد آن انتخاب در ما ولی

 . پسرش دوست

 .کردند مکان نقل من خانه به دو هر متاسفانه
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 (جردن) اول فصل

 

 زدم می زنگ اون به ربع یک این در که بود باری دومین این. داد نمی را تلفنش جواب

 . فرستادم می پیام و

   باشد؟ ااینج دو ساعت سر باید که بود یادش آیا

 ساعت دو هنوز. بود شب نیمه نزدیک. زدم زل بار باالی ساعت به و کردم قطع را تماس

 کردم فکر امشب البته و. بیاید دنبالم به پسرم دوست و شود تمام کارم تا بود مانده

 .شد می تمام زودتر کارم چون هستیم شانس خوش

 .لعنتی

 . باشم وابسته او به این از بیشتر انستمتو نمی دیگر. گشتم می بر خودم ماشین با باید

 از یکی و خندیدند می راستم سمت در مشتریان. بود انداخته طنین اطرافم در موسیقی

 زق زق خستگی از گردنم پشت. کرد می پر یخ با مرا چپ سمت یخدان داشت ها بچه

 . کرد می

 که افتاد می من ادی وقتی یعنی دو هر. بیرون یا بود خواب یا یعنی داد نمی جواب اگر

 .نبود هم بارش اولین ولی شد نمی اینطوری همیشه. بود دیر خیلی
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 . دارند پسرشان دوست با را مشکالت این همه کنم می فکر

 کیف و پیراهن. ببرد در به سالم جان( تهدید)مرگ از تواند می کند می فکر هنوز

 . گذاشتم جیبم توی را ام گوشی و برداشتم آب شیر زیر کمد از را ام مدرسه

 خودم حسابی و کردم فرو جینم شلوار زیر را هایش لبه و بستم را باالپوشم های دکمه

 اینجوری نبود الزم ولی بپوشم لباس سکسی کمی بودم مجبور انعام خاطر به. پوشاندم را

 .بروم بیرون

 "ری؟ می داری کجا": پرسید و کشید بیرون آبجو یک شل

 کرده جمع سرش باالی را اش طالیی های الیت با سیاه هایمو که کردم نگاه رئیسم به

 بند و بستم را کمد در. بود شده تتو بازویش باالی روی ریز قلبهای از ای زنجیره. بود

 .انداختم دوشم روی را ام چرمی کیف

 و کنم کشی وقت برم خوام می. گذاشته رو دیو مرگ شب نیمه سانس گراند سینما"

 ".مبمون کول منتظر اونجا

 بزند حرف کلی خواست می انگار کرد نگاه من به طوری و ریخت آبجو خودش برای

 .کند شروع کجا از داند نمی ولی

 .دانم می... بله... بله
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 می داد نمی را تماسم جواب کول که این به توجه با. نکند نگاهم اینجوری کاش ای

 . نیاید دنبالم که باشم امیدوار توانستم

 راس را ساعتش و بود خواب اینکه یا. بود گرم سرش دوستانش از یکی خانه در احتماال

 گذاشته جا دیگر اتاق را اش گوشی فقط ولی بیاید دنبالم تا بود کرده کوک دو ساعت

 . بود

 ساعت دو او به. داشت وقت دوساعت هنوز. داشت امکان خب، ولی نبود زیاد احتمالش

 .دادم می وقت

 زیادی کار امشب. برساند خانه به مرا توانست می و بود سرکار هم خواهرم ضمن در

 برای که نداشتم ای بچه چون بگیرم مرخصی کارم سر از زودتر توانستم می و نبود

 . باشم داشته الزم پول اش سرپرستی

 اینجوری گرفتم؛ محکم را کیفم بند. خواستم می پول دلیل همان به متاسفانه هرچند

 . داد می شانن را هجده از بیشتر خیلی سنم

 .است روزی چه امروز بود رفته یادم نوزده، البته
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 من همسن زیادی آدمهای. زدم پس را امشب مورد در نگرانی و کشیدم عمیقی نفسم

 کارهای باید و بپردازند را قبضشان توانستند نمی جنگیدند، می پول برای که بودند

 . دادند می انجام سخت

. بود آور خجالت هنوز ولی باشد روبراه چیز مهه که است زیادی توقع دانستم می

 .برسم نظر به درمانده نداشتم دوست

 تا بدهم او به را ام دانشجویی وام باقیمانده که بود من تصمیم. نبود هم کول تقصیر

 . کند تعمیر را ماشینش

 .  بودیم یکدیگر چیز همه ما زمانی. کرد می کمک من به هم او

 دیگری نگاهی. برداشت را پول و گذاشت گرادی جلوی بار روی را آبجو و برگشت شل

 .  گذاشت صندق در را پول و انداخت من به

 بیرون کثافتهای. سینما بری پیاده تونی نمی. تاریکه بیرونم. نداری که ماشین": گفت

 ".گردند می طالیی موهای با سکسی نوجوان دخترای دنبال

 ".نکن نگاه فیلمها جور این از دیگه خدا رو تو": گفتم و دادم بیرون را نفسم
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 ساعت چند فقط شیکاگو تا و نداشتیم زیادی فاصله بزرگ شهرهای با که است درست

 بیرون بار پشت از و برداشتم را وسایلم. بودیم ناکجاآباد وسط همچنان ولی بود راه

 . آمدم

 ".برسم کشه می طول ثانیه ده فقط بدوم تند اگه. خیابونه سر فقط سینما"

 .زد من به چشمکی و برگشت. کردم خداحافظی و زدم گرادی پشت به

 ".بچه خداحافظ"

 "بخیر شب"

 "جردن کن صبر": زد داد شل

 کشید بیرون شراب جعبه یک با یخدان از را ای جعبه دیدم. کردم نگاه او به و برگشتم

 .داد هل طرفم به و گذاشت بار روی را دو هر و

 "مبارک تولدت"

 . است کرده فراموش کردم می فکر که فهمید نگارا. زد لبخندی

 دونات عالمه یک و کردم باز را کریم کریپسی کوچک جعبه. آمد لبهایم روی لبخند

 .دیدم
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 ".بردارم نتوستم این از بیشتر دیگه"

 کیفم در را همه و بسته را جعبه در. بود کیک جورایی یک هم این. کردم نمی شکایت

 جذاب هنوز گرفتن کادو ولی بگیرد برایم چیزی نداشتم توقع کس هیچ از. گذاشتم

 . بود

 سکسی گوشواره جفت یک یا زیبا پیراهن یک با مرا شک بدون فردا کام، خواهرم

 . زد می زنگ بهم پدرم هفته این شاید و کرد می سوپرایز

 ولی کنم کار بار یک در توانستم می سنی نظر از. بخنداند مرا باید چطور دانست می شل

 ماجراجویی کمی توانستم می قاچاقی شراب یک با امشب. نداشتم نوشیدن اجازه هنوز

 . کنم

 ".ممنونم"

 .بوسیدم را اش گونه و پریدم بار روی

 ".باش خودت مواظب"

 پشت را در. گذاشتم رو پیاده به قدم و رفتم چوبی در سمت به و دادم تکان را سرم

 بیرون را نفسم. رسید می گوش به خفه صدای یک مثل االن موسیقی صدای. بستم سرم

 .دادم
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 انگار کرد می نگاه من به طوری. نبود من نگران انقدر کاش ای ولی داشتم دوستش

 را این شانس هرگز ولی. کند ریس و راست برایم را چیز همه خواست می و بود مادرم

 . باشم داشته او مثل مادری که نداشتم

 شده دون دون پوستم شب نیمه خنک هوای خاطر به. آورد جا را حالم بیرون تازه هوای

 . داد می نوازش را ام شامه می ماه گلهای بوی و بود

 نسیم دادم اجازه و کردم هوا از پر را هام ریه و بستم را چشمانم... بردم عقب را سرم

 .کند نوازش را هایم گونه

 راست به بعد و چپ به اول و کردم باز را چشمانم. بودند راه در تابستان گرم های شب

 طرف دو در جدول کنار هایی ماشین هنوز ولی بود خلوت کامال رو پیاده. کردم نگاه

 کشید می طول هم آنها بینگو شب. بود پر کامال هم پارکینگ.  بودند شده پارک خیابان

 .باشد داشته ادامه حاالها حاال که آمد می نظر به و

 دورم ام فرفری موهای دادم اجازه و کردم زبا را موهایم کش و چرخیدم چپ سمت به

 .کردم رفتن راه به شروع و انداختم مچم دور را کش. بریزند
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 هر بین زیادی الکلی های نوشابه. بود ترسناک هم کمی اگرچه داد می خوبی حس شب

 هم زیادی ونگاههای صداها. خورد می دماغم به بویش شب هر و داشت وجود خانه

 . بود

 زده هیجان شدم می ناپدید تاریک سینمای در مدتی برای اینکه از و تمداش برمی قدم

 را دیو مرگ مانند هشتادی دهه قدیمی نمایش وقتی ولی رفتم نمی تنها معموال. بودم

 سال از قبل فیلمهای و بود ویژه های جلوه عاشق کول. رفتم می باید دادند می نشان

 .نداشت قبول را 5991

 می دست از را چیزی چه نبود حالیش اصال. زدم لبخند جیبشع عادتهای یادآوری با

. گذراند خوش شد می واقعا که بود ای دهه تنها. بودند عالی هشتاد دهه فیلمهای. داد

 .باشد عمیق یا معنی پر چیز همه نبود قرار

 .امشب مخصوصا بود، خوشایند فرار یک این

 فیلم اول اینکه از. بود زود کمی نوزه. رفتم بلیط باجه سمت به و پیچیدم را خیابان نبش

 .بودم متنفر بدهم دست از را

 ".لطفا بلیط یک": گفتم صندوقدار به
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 پرداخت بلیط بابت سنت پنجاه و دالر هفت و کشیدم بیرون جیبم از را انعامها از یکی

 پولدار مرا نه دالر هفت این ولی پرداختم می را کول قبضهای و خانه اجاره باید. کردم

 .ورشکست نه کرد می

 ...بنابراین بود، هم تولدم ضمن، در

 . رفتم بعدی ورودی در سمت به مستقیما و گذشتم تنقالت باجه کنار از و رفتم داخل

 از بعد هنوز مکان این آوری شگفت طرز به و داشت وجود سینما یک فقط ما شهر در

 این. بود ابرجاپ اطراف شهرهای در بزرگتر سینماهای ظهور از بعد حتی سال شصت

 محل ولی کرد می کالسیک فیلمهای شب نیمه نمایش مانند ای خالقانه کارهای سینما

 آمدم نمی اینجا زیاد ام کاری برنامه و مدرسه خاطر به. بود هم خصوصی های مهمانی

 . ساکت و خصوصی. شد مخفی آن در مدتی برای تا بود خوبی و تاریک محل ولی

 . باشد نفرستاده پیام یا نزده زنگ کول ببینم کردم نگاه نمتلف به بار هزارمین برای

 می پخش نمایش پرده روی تبلیغ چند. برگردانم جیبم به دوباره و بستم را زنگ صدای

 و اینجا تنها نفر چند. انداختم اتاق اطراف به نگاهی. بودند روشن چراغها هنوز ولی شد

 در هم پسرها از گروهی و چپ سمت در سرم پشت زوج یک فقط. بودند نشسته آنجا

 . بودند نشسته وسط
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 خیلی انتخابم از من و بود خالی تا پنج و هشتاد و دویست حدود صندلی سیصد از

 . نشستم و کردم پیدا خالی جای یک پایینتر ردیف شش یا پنج. بودم خوشحال

 کم نور در و کشیدم بیرون را شراب بنفش جعبه و کردم باز را کیفم در یواش

 . خواندم را چسبشبر

 می فقط شل که بودم مطمئن ولی بود سفید شراب کاش ای کردم می آرزو. مرلوت

 در مهمانی که کردیم می سرو شراب این از وقتی فقط. شود خالص شرش از خواست

 .نبود لیوان از استفاده به نیازی و بود باز فضای

 همچنین یک یا "رینشی گیالس بوی" مثال فانتزی بوی هیچ ولی کردم باز را درش

 جلو خالی صندلی روی را پاهایم و کردم استفاده دوروبرم خالی فضای از. داد نمی چیزی

 کنار و کشیدم بیرون عقبم جیب از را گوشی. گذاشتم پایین را جعبه. دادم لم و گذاشتم

 !زد می زنگ کول شاید. گذاشتم میز روی شراب

 خم را زانوهایم. افتادم زمین روی اهایمپ بین از و خورد لیز میز روی از عوضش ولی

 .شد چپه زمین کف روی شراب بطری و خوردند میز به ولی بگیرم را آن بتوانم تا کردم

 "لعنتی": گفتم ام شده کلید دندانهای الی از. آمد بند نفسم و ماند باز دهانم

 چرا؟ آخه
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 شدم خم زمین کف ویر و کشیدم کنار به را میز و گذاشتم زمین روی را پاهایم دوباره

 می ام گوشی دنبال به شده ریخته شراب الی به ال انگشتانم. کنم پیدا را ام گوشی تا

 درست پسر تا سه پایینتر ردیف چند دیدم کردم نگاه ها صندلی روی از وقتی. گشت

 . دارند قرار زمین روی ریخته شراب مسیر در و من جلوی

 .عالیه. نالیدم

 دستان و کشیدم بیرون کیفم از را شالم و شدم بلند. نشست ام پیشانی بر سردی عرق

 .نداشتم کاغذی دستمال ولی کنم کثیفش نداشتم دوست. کردم خشک ان با را خیسم

 !خیطی عجب

 نه یا هست کنترلچی ببینم انداختم اطراف به نگاهی. کنم فرار ساعت دو بود قرار مثال

 سانس این برای مخصوصا بود نکرده استخدام کنترلچی هیچ سینما این خوشبختانه که

 . شب از

 شد نمی را زمین کف هم تاریکی از و بود ام گوشی توی داشتم که ای قوه چراغ تنها

 .دید

 شاید تا شدم خم ها صندلی الی به ال. رفتم بعدی ردیف به و برداشتم را کیفم و شال

 دیدم که مطمئنم. مرفت بعدی ردیف به نکردم پیدایش وقتی. ببینم را ام گوشی بتوانم
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 افتاده دور زیاد توانست نمی بودند شیبدار صندلی ردیفهای که آنجایی از. خورد سر

 .کند لعنتش خدا. باشد

 و گرفتم قرار زانوهاییم و دستها روی. گذشتم زمین را وسایلم و رفتم بعدی ردیف به

 . بود جلوم بلند پاهای جفت یک. گشتم دست با را ها صندلی زیر

 داده بو ذرت از پر انگشتانش که نشسته صندلی روی مردی دیدم و گرفتم باال را سرم

 .بود زده زل من به رفته باال ابروهای با. است

 گوشیم و ریختم رو ام نوشیدنی. متاسفم": کردم زمزمه و زدم گوشم پشت را موهایم

 "دید؟ می اجازه. جایی یه افتاد خورد سر

 . زد پلک سپس و کرد شک لحظه یک برای

 ".البته بله"

 .کشید بیرون جیبش از را اش گوشی. شد بلند جایش از و گذاشت کنار را میزش

 ".اینجا"

 سریع خیلی. گرفت ها صندلی زیر و شد خم و کرد روشن را اش گوشی قوه چراغ

 بلند دو هر. شکرت خدایا. قاپیدم و کردم پیدا اش کناری صندلی زیر را ام گوشی
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 جایگزین گوشی هزینه پس از توانستم نمی اصال االن. کشیدم راحتی نفس من و شدیم

 .است نخورده ترک که بشم مطمئن تا کشیدم اش صفحه روی را انگشتم. بربیایم

 "کردی؟ پیداش": پرسید

 ".ممنون بله،"

 اش بینی نزدیک بعد و کشید ام گوشی زیر را انگشتش و کرد خاموش را اش قوه چراغ

 .کرد بو و برد

 "شرابه؟.... .بوی این"

 زمین روی قبل ردیف سه من که ایستاده شرابی وسط دیدم و زدم زل زمین کف به

 .کردم نگاه او به دوباره. بودم ریخته

 "ریخته؟ جا همه. متاسفم واقعا. خدایا"

 برهمی درهم این از کرد سعی و شدند کشیده اطراف به لبهایش. کرد کوتاهی خنده

 .بیاید بیرون

 ".فروشند می الکل اینجا دونستم نمی فقط. هندار اشکالی نه"

 . کردم تمیز آن با را ام گوشی و برداشتم را شالم
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 ".فروشند نمی"

 .نکنم ایجاد مزاحمت دیگران برای که بزنم حرف آرام انقدر کردم سعی

 "...عنوان به داد بهم رئیسم. برگشتم کار سر از تازه"

 .گشتم مناسب لغت دنبال به

 ".بگیرم نجش... ام... تا"

 "بگیری؟ جشن"

 "هیس": گفت کسی

. کردیم نگاه رفت می غره چشم ما به و بود نشسته عقب ردیف در که پسری به دو هر

 به. شدیم مزاحمتش شاید فقط. نبودم دیدش مسیر در ما و بود نشده شروع فیلم هنوز

 یممال بوی. آمد دنبالم به و برداشت را ذرتش و نوشیدنی مرد. برگشتم کیفم سمت

 . خورد می دماغم به بدنش شامپوی

 ".نباشم برهمی درهم اون تو خوام می فقط"

 و کرد اشاره اش کناری صندلی به. شد خیره من به و نشست پایینتر صندلی چندتا

 ".بشین داری دوست اگه": گفت
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 .هستم تنها امشب منم که بودم فهمیده شاید

 "...برم باید کنم می فکر.. ممنونم": گفتم

 و دختر دیدن با ولی برگردم ام صندلی به تا برداشتم را کیفم. نکردم تمام را ام هجمل

 .نشستند چپ سمت های صندلی روی و رفتند. زد خشکم شدند سینما وارد که پسری

 .لعنتی

 مثل کول شد می باعث همین و داشتم کول از قبل که پسری دوست تنها. کیب مک جی

 زدن نیش برای فرصتی هر از داشت دوست هنوز انهمتاسف. بیاید نظر به شاهزاده یک

 .بیفتد او به سروکارم امشب خواستم نمی سیاه سال صد و کند استفاده من به

 حالت": پرسید بود آمده کمکم به اش گوشی با که مرد همون نکردم حرکت وقتی

 ".بزرگی زیادی من برای تو. نزنم الس باهات دم می قول خوبه؟

 زیادی برایش. کردم فراموش لحظه یک برای را دختر و جی و تمانداخ او به نگاهی

 از پیچم در پیچ های ماهیچه و داشتم قد فوت شش که بودم من البد چی؟ بودم؟ بزرگ

 صدها. شد می مخفی شرت تی استین زیر باالیی بازوی تتوهای و بود معلوم شرتم تی

 چند حداقل تونست می. آمد نمی نظر به ساله نوزده اصال او ولی بودم دیده بار در پسر

 سی؟ باشد؟ ساله
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 ".کردم شوخی"

 .زد گشادی لبخند

 ".همین فقط. بشینی پیشم تونی می کنی تماشا فیلم تنهایی نداری دوست اگه"

 گروهی یهو ولی شدم خیره بود آمده او با که کسی هر و جی به و دادم خودم به جراتی

 دختر از را رویش هم جی دیدم. کردند داسروص به شروع و شدند سالن وارد پسرها از

 نمی. نشستم مرد کنار صندلی روی غریزه روی از. کرد نگاه شلوغی به و برگرداند

 .ببیند مرا جی خواستم

 ".متشکرم": گفتم ام کناری مرد به

 که خاطراتی تمام و کردم می احساس سالن فضای در کامال را قبلیم پسر دوست حضور

. داد می پوچی احساس من به چطور زمانی آمد یادم. آوردند هجوم ذهنم به داشتم او با

. باشم آرام کردم سعی و دادم تکیه. نکنم فکر چیزی به خواستم می را امشب یک فقط

 اکنون. کردم نگاه شناختمش نمی و بود نشسته من نزدیک که مردی به چشمم گوشه از

 را سرم. گرفت نادیده دش نمی و رسید می نظر به سرکش و بزرگ آتش یک شکل به

 .کردم نگاه او به نگرانی با و برگرداندم

 "هستید؟ نیستید؟ سریالی قاتل یک که شما"
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 .کرد نگاه من به و برد باال را ابرویش

 "هستی؟ تو"

 ".پوست سفید مردهای. هستند منزوی معموال اونها"

 .....هوم هستند؟ تنها جا همه تیپ خوش مردهای

 ".بقیه مثل هستن یکی هم اونا": گفت و انداخت پایم رتاس به نگاهی تردید با

 نتوانستم دیگر ولی زدیم نمی پلک کداممان هیچ. تابید می چشمانش توی تبلیغات نور

 .کردم دراز سمتش به را دستم و کردم آرامی سرفه. دهم ادامه

 ".متاسفم شراب خاطر به. جردنم من"

 ".عجیبیه اسم دختر کی برای جردن؟": کرد تکرار و فشرد را دستم

: گفتم و گذاشتم جلویی خالی صندلی دو بین شکاف الی را پایم و نشستم سینه به دست

 "میاد؟ یادتون. بود کوکتل فیلم تو کروز تام عشق اسم. واقعا نه. نه"

 .برد باال را ابروهایش تعجب با

 .کردم تکرار

 "ن؟بود بار متصدی قابلیتهای مورد در 5911 سال فیلم کوکتل؟"
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 ".درسته"

 چه درباره دارم داند نمی اصال که دانستم می تقریبا و انداخت بهم نامطمئنی نگاه ولی

 .زنم می حرف

 رو هشتاد دهه فیلمهای": گفتم و کردم اشاره کنیم تماشا خواستیم می که فیلمی به

 "دارید؟ دوست

 یکی این .دارم دوست ترسناک فیلمهای من": گفت و گرفت سمتم به را بوداده ذرت

 "چی؟ تو. کالسیکه

 .گذاشتم دهانم در یکی و برداشتم مشت یک

 موسیقی و فیلم تو ام سلیقه از پسرم دوست. دارم دوست رو هشتاد دهه فیلمهای من"

 میام باشه سالها اون از نمایشی وقت هر. کنم مقاومت تونم نمی من ولی میاد بدش

 ".اینجا

 نداشتم دوست. کردم عجیبی احساس بردم مپسر دوست از اسمی ناخوداگاه اینکه از

 ازدواجی حلقه  هیچ خوشبختانه و کردم نگاه چپش دست به سریع. بزارم بدی تاثیر

 .نداشت خوشی صورت متاهل مرد یک با نشستن. ندیدم
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 کلوب باید ات عالقه مورد فیلم پس": گفت و انداخت من به آشنایی نگاه فقط ولی

 "هیوز؟ جان دیگه ساخته هر البته و درسته؟ باشه صبحانه

 "نمیاد؟ خوشتون صبحانه کلوب از"

 ".نه دیدم رو فیلم که اولی بار ده در..  نه"

 .کرد می پخش را فیلم این زیاد تلویزیون کنم فکر. زدم لبخندی

 .بود آرام و نزدیک و عمیق صدایش. شد خم جلو به

 سخت، جان مرگبار، سالح. رفته یادشون مردم. اکشنه قهرمانان عصر هشتاد دهه"

 "...رامبو ترمیناتور،

 .کردم اضافه

 "..دم ون کلود ژان"

 "دقیقا"

 .کرد اخم. خنده زیر زدم پقی و لرزید می شکمم ولی نخندم تا گرفتم گاز را لبم گوشه

 "خندی؟ می چی به"

 .دادم جواب سریع
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 ".مرتبط کامال فیلمهای با. بزرگ بازیگر. دم ون. هیچی"

. بودم شده خل حسابی. داد چین را اش پیشانی. بگیرم را ام خنده جلوی توانستم نمی

 برگردانده پرده از را رویش جی دیدم و برگشتم. آمد سرم پشت از ریزی خنده صدای

 .کردند می کارهایی داشتند دو هر. است شده خم دختر روی و

 "شناسیشون؟ می": پرسید ام کناری مرد

 و شدیم ساکت دو هر. دربیاورد کارم از سر نبود مالز. دادم تکان نه عالمت به را سرم

 های گچبری با بلند سقف به و بردم عقب را سرم. کردم تمام را دستم توی ذرت من

 وجود با را نفسم آرامی به من و بود نشسته من کنار او. کردم نگاه قدیمی طالیی

 اصال نه جی؟ خاطر به ام؟ شده عصبی چرا. دادم می بیرون و تو ام سینه درون تشویش

 شروع منتظر و زدند می حرف باهم ما اطراف در افراد. کنم نمی فکر او به لحظه این در

 می گرمم داشت. دادم نمی هم اهمیتی اصال و گویند می چه شنیدم نمی ولی بودند فیلم

 .شد

 "خونی؟ می چی استیت دورال تو": پرسید

 روم؟ می سهمدر کجا دانست می چطور. کردم نگاه او به شگفتی با

 .سریالی قاتل
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 آرم با که دیدم را کلیدی جا و کردم نگاه زمین روی کیفم به زمان همان درست ولی

 .است شده آویزان آن از دانشگاه

 .آهان

 . نشستم صاف

 "کنم قشنگتر رو بیرون فضاهای خوام می. سبز فضای طراحی"

 ".سازم و ساخت کار تو من. جالب چه"

 می قشنگتر رو داخلی فضاهای هم شما پس": گفتم و زدم او به ای نیمه نصفه لبخند

 ".کنید

 ".واقعا نه... نه"

 را حرفش. است کننده کسل خیلی کارش انگار زد می حرف طوری. گرفت ام خنده

 .کرد تصحیح

 ".کنم می تر کابردی رو اونا من "

 دهانم به را نگاهش رد سپس و کرد من به نفوذی با و گرم نگاه اش فندقی چشمان با

 مسلط خودم بر دوباره تا و بستم را چشمانم. برگرداند را صورتش سریع بعد. کشید
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 روی و آوردم بیرون کیفم از را ها دونات جعبه و شدم خم و کردم صاف را گلویم. شوم

 شکمم و خورد دماغم به شیرینی و خوشایند بوی. کردم باز را درش و گذاشتم میز

 شروع فیلم ببینم تا کردم نگاه پروجکشن پنجره به و شتمبرگ. کرد قور و قار به شروع

 می گرسنگی از داشتم ولی دارم نگه فیلم برای را دوناتها خواستم می. نه یا شود می

 : دادم توضیح. کردم احساس خودم روی را مرد نگاه. مردم

 راهش سر بود تونسته که بود کیکی تنها. داد بهم شراب بعالوه رو اینها رئیسم. تولدمه"

 ".بیاره گیر برام

 . گذاشتم جلویی صندلی دست روی را پاهایم دوباره و دادم تکیه و برداشتم یکی

 "بخوری؟ رو دونات تا شش هر خوای می": پرسید

 .زدم زل او به و داشتم نگه دهنم سانتی دو در رو دونات

 "میشه؟ بد حالت"

 "بردارم؟ یکی منم میشه ببینم خواستم می نه،"

 بی دونات یک. کند پذیرایی خودش از تا گرفتم سمتش به رو جعبه و دمز لبخندی

 خواست می فقط یا نداشت اهمیتی برایش آن نوع که نبودم مطمئن و برداشت را رنگ

 و دادیم تکیه. آمد خوشم صورت هر در. دارد نگه من برای را مخصوص دوناتهای
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 به ام خیره نگاههای جلوی گاهی چند از هر توانستم نمی ولی کردیم خوردن به شروع

 . بگیرم را او

 یا آبی سبز، نظر به نمایش پرده نور به بسته چشمانش و داشت روشنی ای قهوه موهای

. داشت تیزی دماغ و مک و کک کمی شکلش بیضی صورت روی. رسید می فندقی حتی

 اطراف. شد می منقبض جویدن بار هر با که شد کشیده دارش زاویه فک به نگاهم

 توانست می ولی بود سالش سی از بیشتر باید پس داشت وجود ریزی خطوط شچشم

 وقتی. بود برنزه و هیکل خوش قوی، بلند، قد. باشد هم آفتاب زیر زیاد کار خاطر به

 .کردم نگاه روبرویم به. برگشت سمتم به کرد احساس مرا خیره نگاه

 .لعنتی

 یعنی. افتد می اتفاق. بداند ابجذ را آدم است ممکن کسی هر نه؟ مگه ندارد اشکالی

 تکه. دارم عالقه او به که نیست معنی این به این. است جذاب هم یوهانسون اسکارلت

 تتوهایش و دست به اینبار. کردم نگاه کنارم به دوباره برداشتم رو دونات از دیگری

 یم نشان مطمئنا که ای قبیله های نشانه ربات، یک مثل سیاهرنگی اشکال. شدم خیره

 داشت هم جیبی ساعت یک از زیبا تتوی یک. است آمده دنیا به 99 دهه در او که داد

 .بود زیبایی اثر. شود آزاد و بشکافد را پوستش خواست می انگار که
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 به الکتریکی های شوک اش کمانی رنگین روکش و صورتی دونات زدم، دیگری گاز

 دهانم در یکباره را لعنتی ناتدو آن همه داشتم دوست و فرستادند می من های آرواره

 .بچپانم

. دارم دوست رو تتو جورایی یه واقعا دونی، می": گفت جویدم می را دوناتم که حالی در

 ".خوبند واقعا اینها ولی

 .خنده زیر زد هر هر و انداخت من به نگاهی گرفت، اش خنده

 "چیه؟"

 "..فقط تو.. هیچی"

 .گشت می رستد کلمه دنباله انگار برگرداند را صورتش

 "..هستی چیزی...  جالبی جورایی یه"

 .داد تکان را سرش

 ".برسونم خوب رو منظورم تونم نمی. متاسفم"

 "بامزه" پرید بیرون دهانش از یکهو بعد

 ".ای بامزه خیلی.. یعنی"
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 او مثل پسری و هستم پنجم کالس دوباره انگار. شد سرخ هایم گونه  و رفت مالش دلم

.. خب ولی ام قیافه نه است شخصیتم منظورش که دانستم می. است هکرد تعریف من از

 .کرد باز را اش فلزی نوشابه در و خورد را دوناتش. آمد خوشم جورایی یک

 "چهار؟ و بیست سه؟ و بیست سالته؟ چند خب"

 "..روزی یه.. حتما"

 "نوزده": دادم جواب باالخره. خندید

 .بود اش خیره نگاه در چیزی.. داد بیرون آهی صورت به را عمیقش نفس

 "چی؟"

 .دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم. مالیدم بهم را دستانم و زدم را گاز آخرین

 .کرد زمزمه

 ".بود دیروز همین انگار. بودم جوون انقدر روزی یه منم"

 شاید پیش؟ سال ده نبود؟ طوالنی زمان برایش نوزده بود؟ سالش چند مگه خب؟

 پیش؟ سال دوازده

 "کردی؟ می زندگی دیگه جور یه گشتی برمی عقب به اگه سپ"
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 .کرد من به جدی نگاه و زد لبخند سختی به

 "باشه؟ کوچولو، نصیحت یه... بگم بهت چیزی یه بزار"

 رو رو فرصتی هر": گفت. دادم گوش او به بود شده قفل نگاهش به نگاهم که حالی در

 ".بزن هوا

 چی؟

 .بدهد توضیح بیشتر شد باعث همین و بودم شده گیج

 که چیزهایی دنبال اینکه برای میشه ای بهانه ترس. گذره می باد و برق عین زمان االن"

 تنبل. بزاره عقب رو تو ترس نزار و نباش دودل. نکن شک خودت به. نری خوای می

 "باشه؟. دنبالش برو فقط. نگیر دیگران شادی براساس رو تصمیماتت و نشو

 خواستم می. بدهم انجام توانستم می که بود کاری تنها این انهمتاسف و زدم زل او به

 یک ولی داد می بهم خوبی احساس این و زد می شدت به داشت قلبم چون بزنم لبخند

 آن یک در که متفاوت احساس هزاران مانند. بگویم توانستم نمی که بود هم دیگر چیز

 را نفسم که بود این دهم انجام توانستم می که کاری تمام و آوردند می هجوم سمتم به

 .کنم حبس

 ".باشه":کردم زمزمه
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 ولی بشنوم داشتم نیاز یا بشنوم خواستم می که بود چیزی زد که حرفی نبودم مطمئن

 طول که مدتی هرچند برای. امد باالتر ام چانه و رفتند عقبتر هایم شانه کردم احساس

 از را کوچکی جعبه که دیدم. ودب من جدید قهرمان او و بودم شده شجاعتر کمی کشید

. درخشید می تاریکی در کوچکش شعله. کرد روشن را کبریتی و کشید بیرون جیبش

 دونات روی درست کبریت نور. برد فرو آن در را کبریت و برداشت را دوناتها از یکی

 قلبم حرکتش این از. درخشید می است عالقه مورد رنگ دانست می شل که صورتی

 .شد گرم

 بود ذهنم در که را چیزی و بستم را چشمانم. شدم خم جلو به و کشیدم پایین را یمپاها

 خالی یکهو ذهنم. نبود معمولی آرزوی یک آرزویم هرچند. کردم فوت و کردم آرزو

 آن در که چیزی تنها. رفت یادم از داشتم نیاز و خواستم می که چیزهایی تمام و شد

 .کنم فکر آن به توانستم که بود چیزی تنها. بود اسینم از رفتن بیرون خواستم می لحظه

 خاموش باالخره چراغها و برداشتم دیگری دونات کدام هر و برگشتیم سرجایمان به

 آمد می پیش ای صحنه که وقتی و خندیدیم و خوردیم بعدی دقیقه نود برای. شدند

 رسید می نظر به چون کرد می را همانکار هم او اینکه مخصوصا. پوشاندم می را صورتم

 هم او. است شده متمایل سمتش به سرم شدم متوجه مدتی از بعد. کشد می خجالت
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 دو هر. بود برده عقب هم را سرش و بود گذاشته جلویش خالی صندلی روی را پاهایش

 .کنم رعایت را ای فاصله و حد که نرسید نظرم به حتی. بودیم راحت کامال

 جا یک ساکت دیگری کس با ندارم عادت. کنم نمی نگاه دیگران با را زیادی فیلمهای

 نداشت آزاد وقت دیگر کام خواهرم. خواند نمی هم با همیشه کول و من برنامه. بنشینم

 بودن بیرون کسی با. نداشتند دوامی ام دبیرستانی های دوستی التحصیلی فارغ از بعد و

 .بود نمانده یادم لمفی از زیادی چیز شد شروع پایانی تیتراژ وقتی. داشت خوبی حس

 شوخی و زدم لبخند و خندیدم. بودم نشده آسوده اندازه این تا که بود وقت خیلی ولی

 احتیاج آن به هم واقعا و بردم یاد از بود جریان در بیرون آن که را چیزی هر و کردم

 .داشتم

 ارهدوب را پاهایم. نشستم صاف من و شدند روشن چراغها. بروم خانه خواستم نمی هنوز

 بود نشسته صاف هم او. کردم نگاه او به. دادم قورت را دهانم آب و گذاشتم زمین روی

 را وسایلم و انداختم ام شانه روی را کیفم بند و شدم بلند. کرد نمی نگاه من به ولی

 .شد بلند و برداشت را وسایلش هم او. برداشتم

 جای یه میریم دیدمت اگه. بدن نمایش رو شبح فیلم قراره هم بعد هفته چند خب"

 ".شینیم می بلندتر
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 به و شدیم خارج ردیف از دو هر. زند می حرف شراب درباره دانستم می. خندیدم

 باید. نیستند هایشان صندلی سر دیگر دخترک و جی که شدم متوجه. رفتیم در سمت

 .دمنبو یادشان به که بود وقت خیلی حقیقت در و باشند کرده ترک را آنجا ما از زودتر

 می بداند نامحسوس طور به خواهد می اینطوری آید؟ می اینجا یعنی این. شبح فیلم

 نه؟ یا بیایم خواهم

 تا اگر که بگیرم را فکر این جلوی توانستم نمی. دارم پسر دوست که داند می. نه ولی

 بود؟ خواهد اینجا هم او آیا خورد، بهم کول و من دوستی دلیلی هر به دیگر ماه یک

 می شاید. گذشتم اخر صندلی از. ببرم بین از را گناه حس تا مالیدم سخت را مچشمان

 جالب مرد این. بودم گذرانده خوش امشب ولی داد نمی رخ زیاد شهر این در. آمدم

 .بود

 تیپ خوش و

 .شاغل و

 جان تیررسش از االن تا که بود مرموز خیلی. کردم می آشنا بزرگترم خواهر با را او باید

 دور را آشغالهایمان و شدیم البی وارد و رفتیم بیرون سالن در از. است برده در به سالم
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 چشمان. ایستاد زیاد نور در او بلند قد دیدن با قلبم و انداختم نگاهی او به. انداختیم

 .شد می سبزتر بیرونی های لبه در ولی فندقی کامال. اش فندقی

. بلغزانی الیشان را انگشتانت بتوانی هک بود بلند انقدر و بود داده حالت را موهایش

 را شرتش تی یقه زیر برنزه خط توانستم نمی. افتاد اش برنزه و صاف گردن به چشمم

 .... و کردم تجسم را شرتش تی بدون تصویر بود؟ همینجوری بدنش همه یعنی. ببینم

 . دادم تکان را سرم و بستم را چشمانم

 تو االن پسرم دوست خوشبختانه. برگردم ترهبه خب": گفتم و زدم چنگ را کیفم بند

 ".ببره منو که منتظره بار

 "بار؟"

 "گروندرز؟"

 بار افراد اکثر چند هر. بود شهر بار سه از یکی. شناسد می را ما بار شاید کردم فکر

 . بود استریپ کلوب یا رد پور شان عالقه مورد

 باهاش نتونستم. دنبالم ادمی ولی شد تموم زودتر کارم ای غیرمنتظره طور به امشب"

 ".باشه اونجا االن باید حتما ولی بگیرم تماس

 .آمد بیرون دنبالم به هم او و آمدم بیرون سینما از و داشت نگه باز برایم را در
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 ".کنی کار بودی مجبور هرچند داشتی خوبی تولد امیدوارم خب،"

 .رفت چپ سمت به او و چرخیدم گروندرز طرف به راست سمت به من

 خراب براتون رو فیلم تماشای امیدوارم. کردید همراهی منو اینکه خاطر به ممنون"

 ".باشم نکرده

 گیر گلویش در خاری انگار شد سنگین طوری نفسش و زد زل من به لحظه یک برای

 .برگرداند را چشمانش و داد تکان را سرش سر آخر. است کرده

 "اصال نه"

 پشتمان کدام هیچ ولی شد جدا هم از را راهمان دو هر و شد برقرار سکوت لحظه یک

 در اینکه از قبل باالخره ولی. بیشتر فاصله تر، طوالنی سکوت. نکردیم دیگری به را

 .داد تکان برایم دستی بگذارد جیبهایش

 ".بخیر شب"

 .بخیر شب. بله. زدم زل او به فقط

 معطلی وقت دیگر. دهم می سالم بربخورم او به باز اگر. دانستم نمی را اسمش حتی

 اش صفحه روی را کول اسم و کشیدم بیرون جیبم از. خورد زنگ تلفنم چون نداشتم

 .دادم جواب و ایستادم رو پیاده روی. دیدم
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 ".رسم می االن گروندرزی؟ تو هی"

 .زدم صدا را اسمش و کردم مکثی. نگفت چیزی

 "دستته؟ گوشی کول؟"

 "کول؟": زدم داد بلندتر. هیچی

. شنیدم سرم پشت از صدایی ولی بزنم زنگ او به دوباره کردم سعی. بود شده قطع ولی

 "الوسون؟ کول کوله؟ پسرت دوست اسم": پرسید سینما سالن تو مرد

 .آمد می سمتم به آرام که کردم نگاهش

 "شناسیش؟ می. آره"

 باال را سرش بعد. شود مطمئن چیزی از خواست می انگار کرد تردید ای لحظه برای

 .کرد معرفی را خودش و تگرف

 ".الوسون پایک. هستم پایک من"

 الوسون؟

 "پدرش؟": گفت و کرد مکث ای لحظه برای

 .آمد نمی در نفسم
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 "چی؟"

 پدرش؟

 که پدرش مورد در قبال کول. کردم می نگاه مرد این به دیگری طور االن. ماند باز دهانم

 صمیمی باهم زیاد ودمب فهمیده ولی بود زده حرف کرد می زندگی نزدیکی آن در

 که مردی با زیاد بودم فهمیده پدرش مورد در کول حرفهای از که چیزهایی. نیستند

 می راحت و. بود خوب مرد این. نداشت همخوانی بودم کرده مالقات سینما در امشب

 .باشد داشته ساله نوزده پسر که خورد نمی او به اصال. زد حرف او با شد

 "پدرش؟": گفتم بلند

 در گوشی. باشد داشته را انتظارش که نبود چیزی اینهم. زد بهم ای کوله و کج ندلبخ

 بهم داره االن اگه": گفت و زد زل اش گوشی به. آورد بیرون را آن و لرزید جیبش

 "بریم؟ میای. افتاده دردسر تو یعنی زنه می زنگ

 "بریم؟ کجا"

 .داد جواب را اش گوشی و کشید آهی

 ".بریم بیا. کنم فکر... پلیس اداره"

 .افتاد راه و
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 :دوم فصل

 (جردن)

 

 کنم نمی فکر": گفتم و آوردم بیرون ماشین عقب صندوق از را پاکتی شیرهای جعبه

 ".خورم مفت یه کنم می احساس. باشه خوبی کار

 ام تاشو میز. آمد بیرون دندانهایش چپ قسمت که طوری زد بهم ای کوله و کج لبخند

 .برداشت را

 "پدرت؟ و مادر پیش برگردی کنی؟ چیکار خوای می ناال پس"

 خانه ایوان های پله روی را وسایلمان. بود شده قرمز بیخوابی فرط از اش آبی چشمان

 . گذاشتیم پایک

 .جدیدمان خانه

 عجب. باشد پدرش مرد این که نمیشد باورم اصال و بود مسخره گذشته روز چند

 صبح دو ساعت اینکه نه. کردیم می قاتمال باهم دیگر جور یک کاش ای سرنوشتی؟

. بیاوریم بیرون بازداشتگاه از مرا پسر دوست یعنی پسرش و برویم پلیس ایستگاه به

 .رفت ماشین سمت به دیگری وسایل برداشتن برای کول
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 رو خونگی کارهای فقط. بمونیم اینجا دو هر داد پیشنهاد که بود پدرم. بگم بهت بزار"

 یه. کنیم انداز پس پول جدید جای یه برای تا میشه فرصتی یه نهمی و دیم می انجام

 ".بهتر جای

 سه کوتاه مدت جای به و برگشتند خانه به خاطر همین به دقیقا نفر چند و. است درست

. دهد می انجام ما حق در کاری چه دارد دانست می باید پدرش ماندند؟ آنجا تمام سال

 انداز پس پول کول ولی کردم نمی دریغ برویم آنجا از زودتر اینکه برای تالشی هیچ از

 خاطر به قبلی آپارتمان در که_بانکی سپرده یک جدید جای یک گرفتن. کرد نمی

 پول همه تلفن و گاز و برق و آب پول و خواست می _دادیم دست از کفپوشها اسیب

 کند ککم مخارج در تواند می کول بگیریم جدید جای که وقتی. کرد می تمام را نقد

 .بود خواهد من عهده به همه اصلی خرج ولی

 . گذشت می روز سه الوسون پایک با مالقات و سینما ماجرای از

 آشغالدانی یک به آپارتمانمان دیدم و خانه برگشتیم آمد بیرون بازداشت از کول وقتی

 _دوستانش_ دوستانمان ولی بگیرد تولد یک برایم خواست می ظاهرا. است شده تبدیل

 تمام پیتزا. بودند شده مست همه یازده ساعت تا. نکردند صبر من برگشتن موقع تا

 به دیدم را خانه وقتی. بودند داشته نگه برایم کیک تکه یک خوشبختانه ولی بود شده

 .نبیند را اشکایم کسی تا رفتم دستشویی
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 فحش کول. کردند شکایت ها همسایه. بود شده شروع دعوایی جشن طول در ظاهرا

 . کرد بازداشت را دوستانش از یکی و او پلیس و ادد

 باید و است کشیده کول دست از کافی اندازه به که کرد اعالم هم مل مان صاحبخانه

 نه. آمدم برنمی مخارجم پس از تنهایی وجه هیچ به ولی بمانم توانستم می من. برود

 رو خدا. کند تعمیر را ماشینش تا دادم او به پیش ماه را اندازم پس تمام اینکه از پس

 چه نداشتم هم دالر صد چون شود آزاد وثیقه بدون اینبار داد اجازه پلیس که شکر

 .بریزم دور تا دالر پانصد و هزار دو به برسد

 پدر چون نگذاشتیم انبار توی که بزرگی چیزهای معدود از یکی_برداشتم را آباژور

 ولی پسرشی تو": گفتم _بود کرده آماده را مهمان خوابهای اتاق از یکی قبال کول

 ". کنه پرداخت اون رو قبضها هم و بمونم اینجا هم نیست درست

 ".بیرون بری من بدون روز هر بزارم باشه درست کنم نمی فکر خب"

 را آباژور. کرد حلقه دورم را دستانش و کشید خودش سمت به مرا و زد گشادی لبخند

 را اش حوصله اصال االن چند هر بودم تهایششیطن این عاشق. زدم لبخند و کردم ول

 . بگذرانم استرس بدون که گشتم می وقتی دنبال که بود زیادی مدت. نداشتم
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 می نگاهم طوری اش آبی چشمان با اکنون ولی. بودیم نزده لبخند بهم بود وقت خیلی

 .است زمین روی انسان ترین ستایش قابل انگار کرد

 "نداری؟ دوستم دیگه"

. لغزاندم اش طالیی موهای توی را انگشتانم من و گذاشت ام پیشانی روی را اش پیشانی

 را راستم دست. زد می برق آن در شادی همیشه که کردم نگاه اش تیره آبی چشمان به

 . کردم گره انگشتانش الی البه را انگشتانم من و گرفت دستش در

 می را ما کسی هر. کردیم می مرور را خاطرات یکدیگر نگاه در و کردیم می نگاه هم به

 کردیم می نگاه را پایین وقتی ولی گیرند می کشتی باهم دستانمان کرد می فکر دید

. دیدیم می را مشترکی کوچک شکل P بخیه خط با یکدیگر کنار شستمان انگشتان

 دوستانمان از یکی برادر نرف تفنگ روز یک. آمد می احمقانه دیگران نظر به اش قضیه

 آن از کردیم سعی وقتی ولی بود کوچک خیلی دستانمان برای تفنگ. تیمبرداش را

 . رفت دستمان پوست کنیم استفاده

 حاال. خندیدم کلی داریم کف استخوان باالی بخیه جور یک دقیقا دیدیم وقتی سه هر

 .نبودیم نفر سه دیگر دوتاییمان، فقط. کول و بودم مانده من

 ".دارم احتیاج بهت باشه؟ بمون پیشم": کرد زمزمه
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 به هم او زمانی. داشتم احتیاج او به هم من. شدم پذیر آسیب شدیدا لحظه یک برای

 شاید. است من دوست بهترین شاید او و کشیدیم زیادی مشقتهای. بود آمده من کمک

 که است دلیل همین به و. شود اذیت خواهم نمی. مهربانم و خوب خیلی او با همین برای

 این. برگردم ام نامادری و پدر پیش ندارم دوست واقعا. بزند حرف من با گذارم می

 پول و شود آماده پاییز اول تا ام دانشجویی وام وقتی. است تابستان اخر تا هم موقعیت

 !شاید... بربیایم خودم خانه مخارج پس از توانم می کنم اندازم پس را تابستانم کار

 به آسیب و دستگیری مورد در هنوز انستد می. ماند ساکت و کرد بغل محکم مرا کول

 . دادم می اهمیت او به هنوز ولی هستم عصبانی دستش از آپارتمان

 آمد پایین دستش. من ضعف نقطه دقیقا. هست هم من تقصیر شاید کنم می فکر داشتم

 به را خودش وقتی. بوسیدنم به کرد شروع و رفت گردنم سمت به. زد چنگ را باسنم و

 به. رفتم در دستانش الی به ال از و خندیدم. زدم می نفس نفس ادد می فشار من

 ".نداریم خصوصی حریم دیگه. کن بس": گفت و کردم اشاره طبقه دو ساختمان

 ".نمیاد خونه هم پنج تا. عزیزم کاره سر پدرم":گفت و زد پوزخندی

 کشیده ها هپرد که دیدم را ها خانه و کردم نگاه خیابان به. بود بهتر حداقل این. خب

 چیز همه همه که نبود آپارتمانمان مثل اینجا. کردند می بازی داشتند ها بچه و بود شده

 کسی و ماندند می آنجا موقت طور به همه چون. دادند نمی اهمیت ولی دیدند می را
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 و بود واقعی محله یک اینجا. کند جلب را کسی توجه بخواهد که نداشت ارزش آنقدر

 . گذاشتند می وقت کردند می زندگی همسایگیشان در که کسانی برای مردم

 واقعا محله یک. خورد مشامم به زنی چمن ماشین و کباب بوی  کشیدم عمیقی نفس

 می پیدا عالی شغل یک. داشتم را ها خانه این از یکی روزی داشتم دوست. بود خوب

 شوم؟ می خوشبخت خوب؟ خانه یک کنم؟

 می نگاه را زمین من جای به اینبار ولی چسباند ام شانیپی به دوباره را اش پیشانی کول

 .کرد

 "...تونم نمی. قرارم بی خیلی. چرا دونم نمی. زنم می گند هم سر پشت دارم. متاسفم"

. دانستم می همیشه.. دانستم می من و داد تکان را سرش. نکرد تمام را حرفش ولی

 من برعکس ولی. گیج و عصبانی فکر، بی. بود سالش نوزده فقط. نبود بازنده یک کول

 .کند مراقبت او از که بود کسی همیشه. شد نمی بزرگ

 ".تونی می تو ولی متفاوته کسی هر برای بهش رسیدن راه. باشی کی قراره دونی می"

 خواست می انگار. نشست اش آبی چشمان در تردید ای لحظه برای و باال را چشمانش

 ".ندارم رو لیاقتت من": گفت و زد لبخندی آن جای به ولی بزند حرفی
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 می بهم خوبی حس و ای بامزه ولی نداری نه. خندیدم. زد بهم درکونی یک سپس و

. بردیم خانه داخل به را چیز همه نوبت چند طی و کردیم خالی را ماشین. دهی

 اتاق طریق از را جعبه آخرین سپس و بردم آشپزخانه به را بودم کرده که خریدهایی

 . بردم چپ سمت اتاق اولین باال بقهط به نشیمن

. نزنم لبخند اش تازه رنگ بوی و زیبایی از نتوانستم دیدم را بزرگم جدید اتاق وقتی

 کارهای رسید می نظر به اگرچه. است خانه باسازی مشغول کول پدر که بود معلوم

 نترهایکا و اتاق هر های گچبری با براق کفپوشهای با پایین طبقه. است شده تمام اصلی

 از که داشت همخوانی طوری ای شیشه و مشکی کابینتهای با آشپزخانه گرانیتی

 به. بودم نکرده زندگی زیبایی این به جایی در هیچوقت. رفت می مالش قلبم دیدنشان

 .نبود بدی طراح الوسون پایک سازنده، یک عنوان

 طبقه دو خانه یک_نبود مجللی خانه. زیبا جای یک واقع در. بود زیبایی خانه واقعا اینجا

 می نگهداری خوبی به آن از و شد می منتهی ورودی در به که کوچک ایوان یک با ساده

 پنجره سمت به و گذاشتم زمین را جعبه. بودند سرسبز همه پشتی و جلویی حیاط. شد

 . واقعی حیاط یک. کردم نگاه حیاط به پرده الی از و رفتم

 و ایمن جای کول داند می الاقل بنابراین نبود لیعا همیشه کول مادر زندگی موقعیت

 چرا هست خوبی این به جایی وقتی که بود سوال برایم واقعا. دارد زندگی برای تمیزی
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 پایک و او بین اتفاقی چه. دارد حامی یک به نیاز انگار کند می رفتار طوری همیشه

  بود؟ افتاده الوسون

 ای متروکه خانه در پدرم متاسفانه. شوم می اینجا مثل جایی صاحب روزی یک هم من

 . مرد خواهد شدم بزرگ آن در که

 می ور اش گوشی با که حالی در و انداخت تخت روی را چمدان دوتا و شد وارد کول

 از اگه نظرت به": گفتم و شدم خارج اتاق از دنبالش به. شد خارج اتاق از دوباره رفت

 ".کنم درست برگر خوام می ؟میشه ناراحت پدرت کنم استفاده آشپزخونه

 .خندید که شنیدم ولی داد ادامه رفتن راه به

 غذا برای تونه نمی بگه خانم یه به بتونه پدرم حتی مردی هیچ کنم نمی تصور. عزیزم"

 ".کنه استفاده آشپزخونه از پختن

 به مستقیما من و شد نشیمن اتاق وارد و چرخید راست سمت به. است درست. بله

 بهتر کسی او برای خواستم می. بودم کول برای کردن کار عاشق قبال.  رفتم آشپزخانه

 می و دیدم می را لبخندش و داشتم می نگه تمیز را خانه. باشم پدرم برای مادرم از

 طرفه یک اینها همه گذشته ماه چند در اگرچه. بسازم برایش راحتتری زندگی خواستم

 از قسمتی پختن غذا شب چند. بود داده امانج ما برای زیادی کارهای هم پدرش. بود
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 نبود قرار کول قرارمان، البته. نداشتم قرار این با مشکلی هیچ من و بود توافقاتمان

 کرده شرط پدرش البته که دهد انجام را حیاط به مربوط کارهای عوضش. کند آشپزی

 .باشد کول وظیفه بود

 گاهی چند از هر هرچند. نکنم رفک سینما شب به کردم می تالش داشتم. الوسون پایک

 . کردم می فکر موقعیت آن به اتفاقی

 می که چیزی دنبال رفتن مورد در نصحیتش و دونات روی کبریت چوب به هنوز

 شاید و تجربه. بود خودش دل حرف انگار زد را حرفها آن طوری. کنم می فکر خواهم

 مثال. بدانم موردش در تربیش بخواهم شد می باعث همین و بود لحنش در ناامیدی کمی

 .است چطور جوان پدر یک عنوان به

 گوسلینگ، راین و. است بامزه هم همزورث کریس چی؟ که. است بامزه او کردم فکر

... وینچستر برادران موموا، جیسون( �خودمه مال این)کاویل هنری هاردی، تام

. نیست عجیب هم انقدرها. باشم داشته اش باره در جنسی افکار که نیست اینجوری

 .هستم دوست پسرش با من. باشد نباید

 و آوردم بیرون جیبم از را ام گوشی و رفتم آشپزخانه میز های صندلی از یکی سمت به

 وارد و زدم آشپزخانه در قدمی. کردم باز را کردم می گوش داشتم صبح که را آهنگی
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 بیش نداشتم دوست .است نمانده جا زمین روی چیزی شوم مطمئن تا شدم نشیمن اتاق

 . کند ناراحتی احساس ما دست از پدرش این از

 برعکس. رفتم یخچال طرف به میکشیدم  جزیره کانتر روی را دستم که حالی در

 قصابی تخته یک از جزیره بودند، مشکی های رگه با تیره گرانیت که دیگر کانترهای

 یا بریدگی هیچ. کردم می احساس انگشتانم زیر را گرم و صاف چوب. بود شده ساخته

 . نداشت وجود کاری کنده

 از استفاده فرصت هنوز پدرش و است شده تمام تازگی به آن باسازی که بود معلوم

 .نیست خوبی آشپز هم شاید. نکرده پیدا را برش تخته

 در بودن که شد می باعث همین. بود آویزان جزیره باالی هم برنزی چراغ یک

 این توانست می که چیزی تنها. شود دلپذیرتر بخوری جایی به اینکه بدون آشپزخانه

 سنگکاری. بود کابینها بین دیواره سنگکاری کند زیباتر هست که اینی از را آشپزخانه

 را موزورال و کره کرده، چرخ گوشت و کردم باز را یخچال در. شد می باحال خیلی

 دو. دهم قرار جزیره روی ار چیز همه تا برگشتم و بستم را درش پا با و آوردم بیرون

 می و خوردم می تکان آهنگ با همراه و گذاشتم کابینت روی و برداشتم پیاز تا

 .کردم خرد نازک های ورقه به را پیازها و برداشتم را قصابی چاقوی. رقصیدم
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 انگار کردم می احساس پاهایم در انرژی و شوند سیخ دستم موهای شد باعث موسیقی

 . گرفتم را خودم جلوی یول برقصم خواهم می

 حرفی که سینما در. باشد نداشته مشکلی هشتاد دهه موسیقی با الوسون پایک امیدوارم

 دادن سرتکان و زدن لب به. کنیم زندگی او با است قرار که نگفت ولی نزد باره این در

 گذاشتم ماهیتابه داخل و کردم درست دستم با را بزرگ گرد همبرگر پنج. دادم ادامه

 .بود شده گرم شده ذوب کره با قبال هک

 دهانم تا قلبم و پریدم جا از. کردم احساس کمرم دور را دستی که دادم می قر داشتم

 ".کام": زدم داد. دیدم سرم پشت را خواهرم و برگشتم. آمد باال

 ".آوردم گیرت": گفت گشادی لبخند با

 ".نشنیدم رو در زنگ صدای تو؟ اومدی چطوری": گفت و کردم قطع را موسیقی

 یک و گذاشت کانتر روی را آرنجهایش. نشست چهارپایه روی و رفت جزیره پشت

 .برداشت پیاز حلقه

 ".تو بیام گفت اون. دیدم بیرون رو کول"
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 ماشین دور که دیدم را دوستانش از چندتا و کول پنجره پشت از و کردم دراز را سرم

 آوردن هزینه پایک کرد نمی کار چون که بودند زده حلقه مادربزرگم قدیمی فولکس

 . بود داده را آن

 من تا کند تعمیر برایم را آن بود داده قول کول. بماند آپارتمان در بگذارم توانستم نمی

 به را نظرم ماهیتابه توی گوشت شدن سرخ جزجز صدای. باشم داشته ماشین یک هم

 باالیی بازوی روی وغنیر قطره. برگرداندم را همبرگرها و برگشتم. کرد جلب خودش

 . سوزاند را دستم و پاشید ام

 از سال چهار تنها خواهرم. قدیمی عادتهای. بزند من به سری تا آمده کام که دانستم می

 از التحصیلی فارغ زمان تا من. بود ام نداشته مادر جای همیشه ولی است بزرگتر من

 و آمد بیرون آنجا از بود ساله شانزده وقتی کام ولی ماندم متروکه خانه آن در مدرسه

 .پسرش و مانده او االن. ایستاد خودش پای روی

 و بود گذاشته پرستار پیش را پسرش حتما. بود گذشته پنج از. کردم نگاه ساعت به

 "کجاست؟ پدر "پرسید. رفت می سرکار خودش

 ".سرکاره هنوز کنم فکر"
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. گذاشتم بشقاب توی و داشتمبر ماهیتابه از را برگرها. رسید می باید دیگر هرچند

 آدم": پرسید تردید با باالخره. آوردم بیرون را همه و کردم باز را گرد نانهای بسته

 "هست؟ خوبی

 صحبتش طرز. نبود کردن تعارف آدم خواهرم. نبیند را ام قیافه تا کردم او به را پشتم

 چرا مثال. بشنوم چیزی شان درباره خواهم نمی که کند می فکر چیزهایی به او گفت می

 در بتوانم تا نپذیرفتم را کرد پیشنهاد من به گذشته پاییز رئیسش که درآمدی پر شغل

 . دادم تکان را سرم و شدم خیره او به بمانم؟ خودم آپارتمان

 ".ساکته جورایی یه. میاد خوبی آدم نظر به"

 ".ساکتی تو"

 ".کنن می فرق باهم دوتا این. ام جدی من": گفتم و دادم تحویلش لبخندی

 .آمد بیرون قرمزش سوتین از قسمتی. کشید پایین را سفیدش تاپ لبه و نشست صاف

 ".بود می جدی ما خونه تو باید هم نفر یک کنم می فکر"

 پشت را اش ای قهوه موهای. شدیم بزرگ آن در که بود جایی "ما خانه" از منظورش

 چشمان آرایش با که دیدم را اش ای نقره و بلند های گوشواره من و انداخت اش شانه

 . داشت همخوانی درخشانش لبهای و دودی
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 "چطوره؟ کیلیان"

 ".بود که ای پدرسوخته همون"

 به که گفت من به امروز. کن صبر نه": گفت باشد افتاده یادش چیزی انگار بعد

 ولی. کشه می خجالت من از کوچولو کثافت. هستم بزرگترش خواهر من گفته دوستاش

 "شد؟ باورشون جدا.. واو" بگم باید هنوز

 مگه ام، قیافه خوش هنوز یعنی، گم می": گفت و کشید موهایش به دستی دوباره بعد

 "نه؟

 رویش دوباره و گذاشتم رویش دیگری برگر و ریختم برگر روی موزرال پنیر کمی

 .ریختم موزرال

 ".ای قیافه خوش که البته. سالته سه و بیست اش همه تو"

 ".دربیارم پول باید تونم می تا پس.. همممم": گفت و گرفت گاز را انگشتش

 لبخند وقتی. کند می شوخی دارد دانستم می شدم خیره چشمانش به لحظه یک برای

 می آدم دهان در حرف زد می که چشمک و کند می خواهی معذرت دارد یعنی زد می

 جلب من به توجهش بارهدو. داشت دوست بیشتر را پول ولی بود متنفر کارش از. ماند

 "کنی؟ می چیکار داری راستی": گفت آمیزی سرزنش حالت با و شد
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 ".کنم می درست شام"

 .چرخاند را چشمانش و داد تکان را سرش

 "بشینی؟ یکی اون منتظر پا و دست چهار باید االن بود کم یکی"

 ".نیست یگ می که هم اینطوری": گفتم و گذاشتم چیزبرگر دوبل روی پیاز حلقه چند

 ".هست آره،"

 .زدم زل او به

 بدون اونم عالی محله این در خوره نمی بر بهت اگه. کنیم می زندگی اینجا داریم"

 از کمی و تمیزکاری. نزنم بهم رو قرار که اینه بکنم تونم می که کاری حداقل. اجاره

 ".همین. ماست عهده به پز و پخت

 هضم را حرفم هنوز. کرد قفل اش سینه جلوی را دستهایش و رفت باال راستش ابروی

 سیستم. بود عالی هم خیلی الوسون پایک با قرار این کنم می فکر ضمن در. بود نکرده

 ....کمد اینترنت، مرکزی، هوای

 .بیاید دنبالم به تا کشیدم باال را ها پرده و رفتم کانتر دیگر طرف به

 "..کام کن ولش... یعنی. داره استخرم حتی"
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 .شد شادگ چشمانش

 "شوخی؟ بی"

 شکل به. بود عالی استخر. کشید سرک پشتی حیاط به و پرید پایین اش صندلی روی از

 کف با ورودی یک و ای مدیترانه سبک به رنگارنگ کاشیهای با شنی ساعت یک

 هنوز استخر آنطرف زمینهای چون کرد می کار رویش هنوز احتماال. داشت موزاییک

 و بود استخر کنار هایی صندلی و میز. بودند آب بدون وزهن آبشارهایش و داشت کار

 و بود راست سمت هم چتردار میز یک. بودند نشده چمنکاری هنوز چمن زمین بقیه

 .داد تکان سری شگفتی با خواهرم. داشت قرار چپ سمت در روکشش با باربیکیو

 ".کنی زندگی قشنگی این به ای خونه داری رو لیاقتش. قشنگه خیلی"

 "نداره؟ کی"

 احساس اینجا در بودن از زیاد چند هر. باشد شانس خوش انقدر توانست می کسی هر

 پختن. پدرم با تا باشم او با دادم می ترجیح. دادم می اهمیت کول به ولی نداشتم خوبی

 .زد زل من به و زد اشپزخانه اطراف در چرخی خواهرم. شد تمام ها برگر

 سالشونه چند نیست مهم اصال خواد؟ می پز و پخت و تمیزکاری ازتون فقط مطمئنی"

 ".شناسمشون می خوب من. ان یکی ته سرو مردا همه
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 کار و مدرسه پسرهای دوست. کنم مراقبت خودم از توانم می. بشی خفه توانی می. آره

 به و کرد صحبت به شروع دوباره ولی. است داده یادم خوب را چیزها این بار یک توی

 . آمد سمتم

 تونی می تو..  بله و امن محله یک قشنگه، خونه یه اینجا. بده گوش بهم لحظه یک فقط"

 ".بمونی اینجا نیست الزم ولی. کنی انداز پس پول

 تعارفت بابت ممنون. بمونم تونم نمی هم تو با و. این از این. نیست کورین و بابا مسئله"

 خونه تو ساله چهار بچه یه با و بخوابم همه راه سر کاناپه یک روی تونم نمی ولی

 ".بخونم درس خودش

. خوانم درس آن در تا خواستم می فضایی و داشتم تابستانه کالس ها شنبه پنج من

 .کرد توجیه را خودش سریع

 ".اومدی می بر خرجش پس از. بمونی آپارتمان اون تو تونستی می. نبود منظورم این"

. گذاشتم فر داخل دقیقه چند برای را ها برگر. بستمش دوباره ولی کردم باز را دهنم

 بشود؟ خیال بی خواست می کی. شد شروع دوباره

 می کار تو که جایی خوام نمی و دارم دوست رو شغلم. اصال خوام نمی. باشه؟. تونم نمی"

 ".کنم کار کنی
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. نیست تو برازنده اصال. خوای نمی معلومه": گفت و کرد نگاهم حوصلگی بی با

 "درسته؟

 ".بگم خواستم می که نبود یچیز این"

 پوشاک و غذا اش بچه برای او. نکردم قضاوت شغلش خاطر به را خواهرم وقت هیچ

 همین به. داد می انجام را باید که کاری و گذاشت می پا زیر را غرورش. کرد می فراهم

 دیگری انتخاب اگر _گفتم نمی خودش به مستقیما وقت هیچ ولی. بودم عاشقش خاطر

.  نبودم مطمئن انتخابهایم مورد در هم خودم. کرد نمی انتخاب را شغل این زهرگ داشت

 از تا بود موقتی شغل یک اول. رقصید می هوک کاباره در بود ساله هجده وقتی از کام

 .باشد پسرش حامی و شود خالص پسرش دوست شر

 .ردک رها را مدرسه باالخره که بود سخت انقدر اش بچه و کالج کردن هماهنگ ولی

 فکر ولی برگردد کالج به دوباره شد کودکستان وارد کیلیان وقتی که بود این اش برنامه

 .بود کرده عادت پول آن به. کند رها را شغلش بخواهد دیگر کنم نمی

 کام زمان آن از و کرد پیشنهاد من به را بار متصدی شغل رئیسش پیش سال یک تقریبا

 از که نبود الزم حتی. دربیارم پول تصورم حد از شبی توانم می. بود داده گیر من به هم

 می رها را آن بعدش و است سال چند برای فقط گفت می. کنم استفاده دانشجویی وام
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 می پیشنهاد دخترها به رئیسش که نیست شغلی تنها بار متصدی دانستم می ولی. کنم

 حتی. کنم نمی را کار آن من و. برقصند سن روی که کند می مجبور را آنها بعدش. کند

 .کند می را کار این خواهرم ببینم خواهم نمی

. دهم نشانش او به بخواهم که کسی هر و من برای. بود خصوصی کامال چیز یک بدنم

 .ماندم می گروندرز در متشکرم

 ".برمیام پسش از. راحتم شغلم با"

 "باشه؟. باش داشته رو چیزی هر آمادگی ولی. باشه":گفت و کشید آهی

 .پدرش خانه در کول و من زندگی یعنی چیزی هر

 که شنیدم را ماشینی صدای ناگهان و آوردم بیرون یخچال از لیموناد کمی برایش

 وارد که دیدم را رنگی سیاه ماشین گوشه و کشیدم سرک پنجره از. شد می نزدیکتر

 پلیس ایستگاه به کول کردن آزاد برای سینما شب که بود ماشینی همان. شد گاراژ

 در و گرفتم اش نادیده من ولی کرد تپیدن به شروع سینه در قلبم. شدم سوارش

 .دادم دستش و برداشتم را کیفش. بستم را یخچال

 ".بری باید. برگشت پدرش"

 "چرا؟"
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 یه بزار حداقل. نیست من خونه اینجا اینکه برای": گفتم و دادم هلش پشتی در سمت به

 ".دم می راه رو دوستانم کنه فکر بعد و بگذره اینجا به من اومدن از هفته

 ".خواهرتم من"

 روی ولی دادم می هل پشتی در به را او همچنان. شنیدم را ماشین در شدن بسته صدای

 باالی سن منحرف یه به ذارم نمی. مونم می خبرت منتظر": گفت و چرخید هایش پاشنه

 از بیش بدی اجازه حالهخوش پلکن می وبرش دور جوون دوتا اینکه از خیلی که آبجویی

 ".کنه دراز پاشو گلیمش

 .بگیرم را ام خنده جلوی نتوانستم

 ".شو خفه"

 دستی شیطنت با و برگشت. وجه هیچ به. نبود منحرف حتی یا باال سن آبجویی، یه او

 اینجا ببیا": گفت عمیقی و خشک لحن با و آورد پایین را صدایش. کشید شکمم روی

 ".ببینم

 ".عزیزم بپردازی رو ات اجاره که وقتشه": گفت و کشید مبازوی روی دستی

 کنم بیرون آشپزخانه از را او و بگیرم را ام خنده جلوی کردم می سعی که حالی در

 ".بیرون برو. بکش خجالت خدایا، شو، خفه": گفتم
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 مرا تا آورد جلو را لبهایش است آور چندش پیرمرد یک کرد می وانمود که حالی در

 .ببوسد

 ".کنند می مراقبت باباهاشون از کوچولوها دختر. رسنت"

 گنده شکم مرد یک ادای اش اینچی دو و بیست کمر با و داد فشار من به را خودش

 بس": کردم التماس بودم شده سرخ خجالت از که حالی در. درآورد را آبجو به معتاد

 "کن

 از را او کردم یم سعی مدام من و رفتند می پایین و باال پهاوهایم روی دستانش

 کسی یا چیزی به و شد آویزان صورتش. ایستاد ناگهان ولی. بیندازم بیرون آشپزخانه

 پدر دیدم و برگشتم. عالیه. بستم را چشمانم لحظه یک برای. ماند خیره سرم پشت

 دیدنش با. کند می نگاه ما به و ایستاده آشپزخانه و نشیمن اتاق بین ورودی در کول

 کناری به را خودم و شنیدم را خواهرم نفس شدن حبس صدای. شد مگر بدنم دوباره

 این امیدوارم حداقل. باشد شنیده چیزی کنم نمی فکر. کردم صاف را گلویم. کشیدم

 و بود ریخته بهم کوتاهش موهای. بود گرش در ما بین کول پدر چشمان. باشد چنین

 روی سیاهی های لکه. دید اش پیشانی بر شد می را کاری روز یک از ناشی عرق هنوز

 و کشید عمیقی نفس. بودند زده بیرون اش برنزه دستهای تاندونهای و بود بازوهایش
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: گفت و کشید موهایش به دستی. گذاشت جزیره روی را وسایلش و آمد جلو

 "شد؟ تموم اسبابکشی"

 "بله یعنی آره ": گفتم و دادم تکان را سرم

 به را خود که اقیانوس سرسخت امواج مثل تدرس کرد تپیدن به شروع دوباره قلبم

 سری دوباره. چیست کار این دلیل دانستم نمی واقعا و کوبیدند می ساحل های صخره

 .ببیند را خواهرم تا رفتم کنار دادو تکان

  "میرفت داشت. خواهرمه این. الوسون آقای! پایک“

 "سالم" گفت و کرد نگاهی او به

 را کانتر روی های نامه سپس و برگشت من سمت به شنگاه دوباره شگفتی نهایت در و

 . نیستیم  آنجا ما اصال انگار که کرد مشغول آنها با طوری را خودش و دید

 و بود زن یک ولی زد می کمتر سنش هرچند. بود کارناوال ماشین یک مثل درست کام

 زیر انبهایگر و زیبا بدن و بلند پاهای به که داد می را اجازه این خودش به مردی هر

 .نکرد را اینکار او ولی. بزند زل تاپش

 ".دادید جا بهشون که مرسی. خوشوقتم": گفت کام
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 از کام. زد لبخند و انداخت ما به نگاهی نیم بردارد جایشان از را ها نامه اینکه از قبل

 از شد مطمئن وقتی. شدم خشکشویی اتاق وارد دنبالش به من و رفت بیرون آشپزخانه

 "من خدای": زد لب ایم شده رجخا دیدش

 بردم دهانش جلوی را دستم. شد منقبض فکم. درخشید می چشمانش در مرموزی برق

 پشت از. بزند الس او با تا آید می اینجا میان در روز یک حاال. بزند حرفی نگذارم تا

 .کرد باز را فرها از یکی در پایک شنیدم سرم

 .برگشتم

 "نداره؟ که اشکالی. مون تایی سه یبرا. کردم می درست شام داشتم"

 .دیدم صورتش در را آرامشی من و بست را فر در

 ".میرم می گرسنگی از دارم. ممنونم. عالیه"

 ".حاضره دیگه دقیقه پونزده"

 زیر که دربازکنی وسیله به را درش. آورد بیرون را ای نوشابه و کرد باز را یخچال در

 .انداخت آشغال سطل توی را آن و کرد باز بود شده تعبیه جزیره کانتر

 ".ببخشید. دارم وقت دوش یه برای پس"
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 را ورودی کل و رفت بیرون آشپزخانه از بود گرفته انگشتانش بین را بطری که حالی در

 امکان ولی بود بزرگ خانه یک اینجا. است قد بلند چقدر نمیشد باورم. پیمود قدم نیم با

 .کرد پچ پچ گوشم دم رمخواه. ندید اتاقی در را او نداشت

 ".بیفتی بوگندو و چاق کثافت یه گیر نکنه بودم نگران باش منو. فهمم می االن"

 .بستم خشم از را چشمانم

 "شو خفه"

 ".برس مردها به برو حاال": گفت شوخی به دوباره و کرد باز را پشتی در که شنیدم

 .بست را آن من از قبل و کرد دستی پیش او ولی ببندم صورتش روی را در تا چرخیدم

.......... 

 

 ".ندارم دوست پیاز من"

 پیاز طالیی های حلقه شاهکار روی باربکیو سس به و ایستادم پایک حرفهای شنیدن با

 و زیبا های حلقه بدون غذا این. گذاشتم می پست اینستاگرام در داشتم تازه. شدم خیره

 ".بیاد خوشت میدم قول. بزن گاز یه": گفتم لبخندی با. نبود خاصی چیز هیچ پیاز طالیی
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 یک برای. خورند می بگذاری جلویشان که چیزی هر مردها بود کرده ثابت تجربه

 ".باشه": گفت نرمی به. بست را یخچال در بعد و کرد فکری لحظه

 برگر. است بدهکار من به گاز یک شام کردن درست خاطر به که بود کرده فکر شاید

 برداشت را آن بنشیند چهارپایه روی اینکه از قبل. دادم او به و گذاشتم بشقابی توی را

 پلک بار چند و ایستاد لحظه یک برای فکش. کند می چکار ببینم بودم منتظر. زد گاز و

 گاز اجاق سمت به. کرد بلندی هوم بعد. بود شده منقبض اش گونه های ماهیچه. زد

 .نبیند را لبخندم تا برگشتم

 ".خوبه واقعا.. خوبه خیلی"

 .کردم غرور احساس ولی دادم تکان سر فقط

 می پیدا رو غذاها کردن خوشمزه برای خودتون روش شید می بزرگ فقیر وقتی"

 ".کنید

 ".آره": گفت تنها بعد نزد حرفی ثانیه چند برای

 می مرا فامیلی اسم اگر. است موافق من با یا کرده گوش حرفهایم به نبود مطمئنم

 دانست می شناخت می را هادلی چیپ که کسی هر. شناخت می را پدرم حتما فهمید

 آیا اینکه حتی. دانم نمی کول خانواده مورد در زیادی چیز. کنند می زندگی چگونه
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 فقیر اش خانه به توجه با ولی نبود پولدار الوسون پایک اند؟ کرده زندگی اینجا همیشه

 .شد نمی محسوب هم

 ".گم می جدی. خوبه واقعا"

 ".نمممنو"

 برای آن کنار دیگر یکی و کول برای او روبروی جزیره روی را بشقابی و برگشتم

 اینکه با شب آن. هست هم عجیب کردم می فکر و بودیم ساکت. گذاشتم خودم

. بود شده عوض چیز همه االن ولی زدیم می حرف راحت خیلی نمیشناختیم را همدیگر

 جای همه. زدم لبخند. آمد آشپزخانه به کول که دیدم و شنیدم نشیمن اتاق از صدایی

 طوری توانست می. داشت وجود لبش زیر هم ای لکه و بود شده روغن از پر پیراهنش

 کسی به انگار بنازد اش پسرانه جذابیت به توانست می یا اشت کارش انگار کند رفتار

 کار تماشین رو داریم ما عزیزم": گفت و برداشت بشقابش از را همبرگر. ندارد ربطی

 "بخورم؟ غذا بیرون من اگه داره اشکالی. کنیم می

 به. بود گردش در پدرش و او بین چشمانم زد؟ می حرف جدی داشت. زدم زل او به

 ".آره": گفتم آرامی
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 داد نکان سری. باشم تنها پدرش با خواهم نمی که بفهمانم او به چشمانم با کردم سعی

 .کند قانعم شوخی با کرد سعی و

 ".بشینی ما پیش و بیای تونی می هم تو. بزارم تنهاشون بیرون اون تونم نمی .کن بس"

 بیرون لیموناد بطری یک و کردم باز را یخچال در و گرفتم گاز را لبم. ممنونم خدایا

 می سعی باید. نبود ما غذای ژتون که پدرش. برویم که بود ادبی بی خیلی. کشیدم

 پدرش بخورد غذا بیرون و برود بگویم کول به هاینک از قبل ولی. بشناسم را او کردم

 ".ندیدمت میشه مدتی شینی؟ نمی دقیقه ده چرا تو": گفت

 یک کول شنیدم باالخره. بودم ممنون او از کار این خاطر به. کشیدم راحتی نفس

. است خاموش فر شدم مطمئن. نشست بشقابش جلوی و کشید بیرون چهارپایه

 برای را او و خودش بین صندلی پدرش که نشستم کول ارکن و برداشتم را ام نوشیدنی

 چطور کار": پرسید الوسون اقای. کشیدم خودم سمت به را بشقابم. بود کرده خالی من

 "بود؟

 دست با و نشست رانم روی کول راست دست. زند می حرف کول با دارد کردم فکر

 روی کول دست هب نگاهش که کردم نگاه پدرش به. برد دهان به را همبرگرش چپش

 شده گرمتر هوا وقتی از. دیگه کاره": گفت کول. شد منقبض فکش. شد کشیده من پای

 ".شده راحتتر خیلی
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 که وقتی از. است ای جاده ساز و ساخت کار تو هستیم باهم که پیش ماه نوزده از کول

: پرسید پدرش. است مانده یکی این سر ولی کرده عوض زیادی شغلهای شناسمش می

 "کردی؟ فکر کالج به"

 رو دبیرستان تا کردم رو سعیم تمام که دونی می خوب": گفت مسخرگی با کول ولی

 ".کنم تموم

 پدر. نداشتم غذایی هیچ به میل دیگر و بود شده پر شکمم. خوردم لیموناد ای جرعه

 .برداشت را لیمونادش بعد داد قورت و جوید را همبرگرش کول

 شده دریایی نیروی وارد من. گذره می کنی می فکر هک چیزی اون از سریعتر زمان"

 "....فهمیدم وقتی بودم

 هجده وقتی": گفت جایش به و کرد قطع را حرفش. زد می حرف خودش با داشت انگار

 ".بود سالم

. شوم می پدر دارم فهمیدم وقتی بگوید خواست می. بگوید خواهد می چه دانستم می

 دنیا به کول وقتی پس باشد داشته بزرگ پسر یک که خورد نمی الوسون پایک به اصال

 : داد ادامه شد؟ ساله هشت و سی کی. ساله نوزده یا هجده شاید. بود جوان خیلی آمد
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 خیلی سال هفت ولی. دادم دست از رو زندگیم از سال هفت که بشم منکر تونم نمی"

 ولی ،کول گذاریه سرمایه و تعهد نیازمند خوب آینده یک ساختن. گذشت سریع

 ".داره رو ارزشش

 "بود؟ اینجوری تو برای": گفت و گرفت همبرگرش از دیگری گاز کول

 داشتم که استرسی علیرغم من و بود زیرکانه کار یک این. آورد باال آرامی به دستش

 عصبانی من دست از ولی است عصبانی که فهماند می من به اینجوری. بودم عاشقش

 نوشید اش نوشیدنی از ای جرعه کول پدر. کنم حتینارا احساس نداشت دوست. نیست

 .بود سختتر اکنون لحنش. گذاشت میز روی را بطری آرامی به و

 ".پیش های دفعه و. دفعه این. بیرون بکشم زندان از رو تو که داشتم پول من خب"

 می کاش ای کردم آرزو که شد داغ انقدر ناگهان گردنم و گرفت محکم را رانم کول

 چه آمدند؟ نمی راه باهم چرا. آمد وجود به سرم در سوال هزاران. بروم در توانستم

 کول ولی آمد می خوب نظر به بودمش شناخته که آنجا تا کول پدر بود؟ افتاده اتفاقی

 کول. کرد نمی دیوار این برداشتن برای تالشی هم پدر. شید می خودشان بین دیواری

 بیرون من": گفت و برداشت را یزبرگرشچ. شد بلند جایش از و زد پس را بشقابش

 بعدا. بمونه بزار رو ظرفها. بخور غذا ما با و بیا داری دوست اگه عزیزم. خورم می غذا

 ".دم می انجام خودم
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 از کول. بگذرد خوش خیلی بود قرار. گرفتم را خودم جلوی ولی بزنم حرفی خواستم

 برهمی درهم صداهای. شد بسته ورودی در که شنیدم بعد لحظه چند و رفت بیرون اتاق

 انقدر آشپزخانه ولی. رسید گوش به خیابان از بوقی صدای و شد می شنیده بیرون از

 اینجا من کند فراموش الوسون پایک کاش ای. کردم حبس را نفسم که بود شده ساکت

 نمی باشند اینجوری همیشه بود قرار اگر کنم؟ زندگی اینجا بود قرار چطور. هستم

 ".نداره اشکالی": گفت و کرد صاف را صدایش پایک ولی. کنم جانبداری توانستم

 تونی می بخوای اگه": گفت و برگرداند من سمت به را سرش دیدم چشمم گوشه از

 ".پیشش بری

 ".گرمه هوا بیرون": گفتم و زدم لبخندی. کردم نگاه چشمانش به و آوردم باال را سرم

 من دوستان کول دوستان ضمن، در. گرفتم می آتش داشتم اتاق تنش از همینجوری

 زیاد. متاسفم": گفت و برداشت را برگر پدرش. نبود اینجا از بهتر بیرون. نبودند

 ".گیره می نادیده منو باشم جا هر ولی خوبه کول. نمیشه اینجوری

 می فکر مدام. مانم نمی اینجا زیاد که کنم فکر داشتم دوست. بگویم چه دانستم نمی

 به اش مزه دیگر فردا. کنم تمام را غذایم کردم سعی. روم می راه طناب یک روی کردم

 بوی و میشد شنیده دور فاصله از زنی چمن ماشین و موسیقی صدای. شد نمی خوبی این
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 خاطر به پایک خانه ساده های پرده. آمد می داخل به باز های پنجره از شده زده چمن

 .خورد می ازوهایمب به خنکی هوای. خوردند می تکان نسیم

 برداشت کانتر روی از را اش گوشی پایک. آمد تلفن زنگ صدای. رسید راه از تابستان

 "هی": گفت و

 پایک. گوید می چه فهمیدم نمی ولی رسید می گوش به خط طرف آن از مردی صدای

 را اش گوشی دیگر دست با و گذاشت سینک توی را بشقابش دست یک با و شد بلند

 او مورد در کام های شوخی. کردم می نگاه او به دزدکی همچنان من. ودب داشته نگه

 .نبود اینجوری ولی شوند سرخ هایم گونه شد می باعث

 نشیمن اتاق در را کول بچگی و نوزادی از عکس چند من. بود مرموز جورایی یک پایک

 مرد کی که دانستم می. داد نمی نشان پدرش مورد در زیادی چیز خانه این ولی دیدم

 مجله هنر، خانگی، حیوان سوغاتی، عالیق، از ای نشانه میزی هیچ روی ولی است مجرد

. نداشت وجود موسیقی یا بازی ورزش، مانند هایی سرگرمی مورد در دیگری هرچیز یا

. کند نمی زندگی آن در ای خانواده هیچ انگار که روح بی آنقدر ولی زیبا خانه یک

 .زد باال را آستینهایش و داشت گهن گوشش و شانه بین را گوشی

 ".دارم الزم سیمان کیسه صد حداقل و دیگه حفاری دستگاه یه من"
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 نفسم. شود خواسته او از اینکه بدون. بشورد رو ظرفها خواست می. زدم لبخند خودم به

 می زندگی تنها همیشه او گذشته این از. شدم بلند ام صندلی روی از و دادم بیرون را

 تلفن پشت مرد حرفهای به داد؟ می انجام را کارها این او غیر کسی هچ خب. کرد

 .کردم خالی آشغال سطل توی را بشقابم. داد تکان را سرش و خندید

 رو باهاشه که کسی هر صبح فردا تا اگه و. نیست مریض دونم می که بگو احمق اون به"

 ".بریم پیش برنامه طبق خوام می. میارمش و میام خودم نکنه ول

 یخچال سمت به بعد و گذاشتم کانتر روی را ظرفهایم آرامی به و کنارش رفتم یواش

 آنها و کرد بلند را بشقابها که شنیدم. گذاشتم یخچال در را چیزها بقیه و لیموناد و رفتم

 .گذاشت ظرفشویی در را

 ".بینمت می صبح. باشه. آره. آره"

 "کار؟": گفتم. انداختم او به دیگری سریع نگاه من و کرد قطع را تلفن

 یک داریم ما. همیشه": گفت شست می را لیوانی که حالی در و داد تکان را سرش

. کنیم می درست محلی پارک از قبل درست دوم و بیست خیابون تو اداری ساختمان

 که هست چیزهایی همیشه. باشی داشته بودجه یا کنی ریزی برنامه چقدر نیست مهم

 "دونی؟ می. بزاره عقب قافله از رو تو بخواد
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. شد می تشکیل دورال در من کالسهای که ای جاده همون. دوم و بیست بزرگراه

 .کردم عبور کارش محل جلوی از بار هزاران

 ".فهمیدم خوب اینو. من سن در حتی. نمیره پیش برنامه طبق چیز هیچ": گفتم آرامی به

 "دقیقا": گفت و رفت باال لبش گوشه دو و خندید

 سعی و زدم پلک. دیدم را سینما توی مرد دوباره لحظه یک برای. خوردم جا یکهو

 نظ به سبزتر سرش باالی المپ نور زیر اش فندقی چشمان. برگردانم را نگاهم کردم

 بزرگتر برادر شبیه بیشتر ناگهان و بود شده خشک دوش از بعد موهایش. رسید می

 خیره دستش های ماهیچه به و ندمبرگردا لبخندش از را چشمانم. پدرش تا شد کول

 تا و برداشتم کانتر روی از را تلفنم. شدند می منقبض سینک جلوی کار حین که شدم

 . افتادم چیزی یاد کنم ترک را آشپزخانه خواستم

 رو کلیدم یا اومد پیش مشکلی اینجا یهو اگه باشم؟ داشته رو تلفنت شماره تونم می"

 "چیزی؟ همچین یه یا کردم گم

 و بست را آب شیر. بودند آب توی هنوز دستانش. کرد نگاه من به اش شانه روی از

 .کرد خشک را آنها و برداشت ای حوله

 ".خوبیه فکر. میگی راس"
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 .داد من به و کرد باز را اش صفحه قفل و برداشت را اش گوشی

 ".کن وارد هم رو خودت شماره"

 شد خوب. کرد وارد را تلفنم مارهش و کوچک اسم و دادم او به را خودم گوشی هم من

 هایی بسته. شد می آب از پر زمین زیر. بیفتد توانست می اتفاقی هر خانه در. بود یادم

 می خبر او به باید و کنم درست شام توانستم نمی شبی شاید. نبود من مال که رسید می

 اش گوشی. رمبگی خواهم می که تصمیمی هر بتوانم که نبود من خانه دیگر اینجا... دادم

 پخش به شروع من گوشی ناگهان. برگرداند را ام گوشی هم او و دادم پس او به را

 . باشد خورده دستش اتفاقی باید او و نبود باز موسیقی برنامه. کرد موسیقی

 لعنتی

. رفت باال آهنگ این شنیدن با ابروهایش و شد شروع مایکل جورج پدر شکل آهنگ

 به کرد شروع. کردم قطع را موسیقی و کردم باز را ام گوشی. شد خشک دهانم

 .شد عالی. خندیدن

 "هشتاد؟ دهه موسیقی": گفت و کرد صاف را گلویش

 . گذاشتم عقبم جیب در را گوشی و کشیدم موهایم به دستی

 ".کردم نمی شوخی آره"
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 لبخند از برقی چشمانش. است زده زل من به دیدم و کردم نگاهش لحظه یک برای

 نفهمیدم که باغی و خانه مجالت از یکی و شد خم. برگرداند من از را اهشنگ. داشت

 .داد من به و برداشت را بود افتاده آشپزخانه میز روی کیفم از کی

 "باشه؟. الوسون آقای نه. هستم پایک من ضمن، در"

. کنم نگاه او به توانستم نمی. شد می پایین و باال دلم و بود ایستاده من نزدیک خیلی

 کارش سر. کنم نگاه چشمانش به توانستم نمی. دادم تکان سری و گرفتم را جلهم

 الزم": گفتم و کردم اشاره ظرفها به. کردم می نگاه او به همچنان من ولی برگشت

 ".میده انجام خودش گفت کول. بدید انجام کارو این نیست

. بریزد سینک داخل ظرفشویی مایع کمی تا شد خم بعد. لرزد می خنده از که دیدم

 امشب یعنی باالخره. باالخره یعنی بعد کمی. بود سالم نوزده زمانی یه منم": داد جواب

 ".نه

 یک و شدم بیدار صبحها بار چند نیست یادم. گفت می راست. کشیدم آرامی نفس

 پدرش اگر شدم نمی خوشحال کول دست از البته. دیدم نشسته ظرف از پر سینک

 خودم نباشم مجبور که جایی تا. نبود مربوط من به ولی دادم می انجام را او کارهای

 .بردارم آب بطری یک تا کردم باز را یخچال در سریع. دهم انجام
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 ".ممنونم"

 .رسید ذهنم به دیگری فکر ناگهان

 "دارید؟ دیگری بچه"

 ولی. کنند آمد و رفت خانه این به است قرار کسانی چه بدانم باشد الزم شاید کردم فکر

 .بود جدی حد از بیش. کرد اخم و شد منقبض اش آرواره دمدی

 "نه؟ مگه گفت، می بهت داشت برادری و خواهر کول اگه کنم می فکر"

 اگر که البته. کرد می بازخواست مرا داشت. کشید تیر فقراتم ستون ام خواسته برخالف

 . مشناخت می را او بود وقت خیلی. گفت می من به داشت برادری و خواهر کول

 ".درسته"

 سیب. پرسیدم ای احمقانه سوال همچین چرا دانستم نمی هم خودم. دادم جواب سریع

 :داد ادامه و رفت پایین و باال گلویش

 اشتباهی متعدد زنهای از متعدد های بچه داشتن. نکردم ازدواج وقت هیچ من درضمن،"

 ".بشم مرتکب مدام بخواهم که نیست
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 والدین برای کامال کول. داشت بدی احساس که کردم می نگاه را او. بودم زده خشکم

 همچنان ولی. شد می برمال داشت کم کم ضعیفشان ارتباط راز. بود ناخواسته نوجوانش

 جوان الوسون پایک که نکشید طول زیاد. کردم می ستایش را اش گرایی مصلحت

 یک برای که بود ای نتیجه این. نیست او مناسب کسی هر با ساختن بچه که یادگرفت

 گفته چه فهمید که رسید می نظر به. کنم امتحان را آن خواستم نمی شده که هم بار

 معذرت رنگ چشمانش. کرد قطع را حرفش چون است بوده چه منظورش و است

 .گرفت خود به خواهی

 "..من.. اینکه نه. نبود این منظورم"

 ".نداره اشکالی. بود چی منظورت دونم می"

 چند. بخونم درس برم خوام می": گفتم و کردم اشاره سرم پشت هب شست انگشت با

 "بخیر شب.. پس. برداشتم تابستون برای واحد

 که ممنون بازم و":دادم ادامه. کرد روشنش. بود شده پر ظرفشویی ماشین. برگشت

 ".بمونیم اینجا ما دادید اجازه

 .زد زل من به

 ".شام بابت ممنون"
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 روشن را معطری شمع رویش که رفتم میز سمت به بشم خارج اتاق از اینکه از قبل

 خوشش اش خانه در اینطوری بوهای از شاید. گرفتم می اجازه او از باید. بودم کرده

 فردایی معمول آرزوی و کشیدم نفسی. بستم را چشمانم و شدم خم میز روی. آمد نمی

. شد بلند هوا به آن هفتیل از دود بوی بالفاصله و کردم فوت بعد. کردم امروز از بهتر

 تمام گاه هیچ که خواستم می زندگی. دفعه هر. شمع هر با. کردم می آرزو یک همیشه

 آن آرزوی. کردم فوت سینما در تولدم روز که کبریتی جز به. بود من هدف این. نشود

 پشتش سریع. کند می تماشا مرا پایک دیدم کردم باز را چشمم وقتی. داشت فرق شبم

 سمت به که حالی در و گذشتم نشیمن اتاق از و شدم خارج آشپرخانه از. دبرگردان را

 .کند می زندگی اینجا کسی االن. گذاشتم کاناپه کنار میز روی را مجله رفتم ها پله
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  سوم فصل

 (پایک)

 

. بود تاریک هوا هنوز. بودند سنگین اتاق کم نور در پلکهایم کردم، باز را چشمانم

 باز بیشتر را چشمانم. کن صبر نه ؟..پس چرا. شدم نمی بیدار نیم و نجپ از قبل معموال

. لعنتی اه. باران قطرات. نالیدم خوابم اتاق دیوار روبروی رقصان نقاط دیدن با و کردم

 لحظه. شدم خیره سقف به و کشیدم دراز پشتم به. است ابری. نیست تاریک هوا بیرون

 ریز قطرات چک چک. شنیدم را صدایش فاصلهبال تقریبا و دادم گوش و کردم صبر ای

. نبود خوب اصال. کند لعنتت خدا. کشیدم آهی. خورد می سایبانها روی که باران

 و بیست و پنج. کردم چک را پاتختی روی ساعت بعد بپرد خوابم تا مالیدم را چشمانم

 عادت نمبد. بودم گذاشته کنار را ساعت زنگ که بود سالها. ساعت راس. بله. دقیقه نه

 دستم. کنم می کوک را آن شب هر حال این با. شود بیدار معینی ساعت سر بود کرده

 واقعا امروز باران. کردم خاموش شود روشن اینکه از قبل را اش دکمه و کردم دراز را

 ها بچه نصف ولی رفتم می کار محل به دیگر نیم ساعت و یک تا. انداخت می عقب را ما

 بهتر پس بیایند سرکار را روز کل نباشد الزم شاید کردند می فکر چون زدند می زنگ

 روی امروز حال هر به ما. افتد نمی اتفاقی چنین خب. بمانند تخت در بیشتر کمی است
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 بی بچه بر و دور و بمانم خانه ندارم حوصله اصال چون _چیزی هر_ کنیم می کار چیزی

 . باشم رکارس دهم می ترجیح. بپلکم احمقش دوستان و ام حوصله

 حرف و دادیم می انجام باهم را کارها. بود من مال. داشت فرق چیز همه بود بچه وقتی

 ...االن ولی باشد من با مدام خواست می او و زدیم می

 خدایا، و بود من مال عمر یک برای کمال و تمام که بود کسی تنها ام بچه. نگذاشت او

 به بازی شب خیمه عروسک یک مثل را او .کند استفاده آن از چطور دانست می مادرش

 تصور مدام و کرد می باور را دروغهایش که خواند می گوشش در انقدر گرفت می بازی

 کرد نمی اشتباهی کار هیچ مادرش. هستم دشمنشان من و قربانی یک مادرش کرد می

 . دادم نمی انجام درستی کار هیچ من و

 و شد می بزرگ باالخره. باشم کنارش نیاز عموق در فقط که گرفتم تصمیم مدتی از بعد

 .گذاشتیم می سر پشت را بحران این ما

 صبر چقدر نبود مهم اصال. ببرد پی مادرش دروغهای به او تا کنم صبر بود کافی فقط 

 یک تواند می او. است عالی جردن بودن حداقل. باشیم داشته مگو بگو چقدر یا کنم

. خورد ذوقم توی خیلی است کسی چه فهمیدم قتیو هرچند. باشد ما بین خوب واسطه

 داشت. کردم فکر شب آن به و گذاشتم چشمانم روی را دستم پشت و بستم را چشمانم

 با شد می راحت چقدر اش، طبعی شوخ حس او، آمدن. گذشت می خوش سینما در او با
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 خیلی نتیلع بود گرفته آرام من کنار فیلم تماشای طول در او که آنطور... زد حرف او

 ....داد می من به لبخندش که حسی. بود طبیعی و راحت

 دوست که دانستم می و بود جوان خیلی. بیاید بیرون من با که خواستم نمی او از من

 ولی. بود باحالی دختر. شد سرگرم او با کوتاه مدت یک برای شد می ولی. دارد پسر

 شنیدم را تلفنی مکالمه آن وقتی آید می یادم. شدم عصبانی است کسی چه فهمیدم وقتی

 لحظه آن در چون شدم عصبانی. گرفت درد فکم که دادم فشار بهم را دندانهایم انقدر

 حسودی باشد او با توانست می که  ساله نوزده پسر هر به. کردم حسودی پسرم به

 مچ کنم می فکر که اش العاده فوق پایینی لب. سرباالیش دماغ و صاف پوست. کردم

 گذاشت باال را پاهاش برد، عقب را سرش او که طوری. گرفت آن به زدن زل ینح مرا

 رویاهای دختر ولی. رسید می نظر به ساده خیلی چی همه. بود نشسته من کنار فقط و

 و بود بچه. خیال بی. بود سالش نوزده فقط و بود کول مال او. بود ممنوعه منطقه من

 به شروع پاتختی روی ام گوشی. ماندند می سرم در من انگیز رقت و بینانه کوته افکار

. نه حاال.. نه وای. کردم نگاه اش صفحه به و برداشتمش و کردم دراز دست و کرد ویبره

: گفتم و گرفتم گوشم نزدیک را گوشی. بستم را چشمانم و دادم فشار را سبز دکمه

 "نه؟ مگه زوده خرده یه برات"
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 هر از چیزی هر داشت عادت زن این. خندید نرمی به لیندسی ام قبلی دختر دوست

 تخت توی تو وقتی نه": گفت متلک با. کس هر تقریبا. بیاورد دست به بخواهد کسی

 ".نیستی

 کنند می احساس بعدا شوند می مادر زود که زنانی. داشتم نگه خودم برای را پوزخندم

. اند شده مادری وظایف دنیای وارد سریع خیلی و اند داده دست از را شان جوانی که

 تاتی تاتی وقتی کول حتی. نبود مستثنی قاعده این از هم ام بچه مادر کنمونت، لیندسی

 .اش حاملگی ماه نه طی را کول هوای او تا داشت را او هوای بیشتر رفت می راه

 "چطوره؟ حالش": پرسید

 دستی. دمکشی خمیازه و کردم آویزان تخت از را پاهایم. نشستم و زدم کنار را پتویم

 تنها االن. خوبه هم حالش و خورده غذا گرمه، جاش": گفتم و مالیدم گردنم پشت

 ".اومدی کنار موضوع این با که کنم می تعجب راستی. اینه دونم می که چیزی

 کردی می فکر چون بمونن؟ پیشت گذاشتی که بود خاطر همین به پس": گفت تاکید با

 رسیده وقتش دیگه. ندارم مشکلی بمونه پیشت اینکه با من افته؟ نمی اتفاقی چنین عمرا

 ".بگیری گردن را مسئولیتش که
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 و ایستادم. دادم تکان را سرم و خندیدم زیرلب... مسیح عیسی یا... من رسیده وقتش

 می خوب. لین کنم شروع باهاش روزمو بخوام که نیست چیزی تو با زدن حرف": گفتم

 "خوای؟ می چی االن. دونی

 .شد شوخ دوباره نرمش صدای دیدم بعد و کرد سکوت لحظه یک برای

 ".خوام می چی دونی می تو اوه"

. کرد ناراحتم و دوید شکمم زیر به خون دانستم، می خود شان کسر را او اینکه علیرغم

 خیلی ضمن، در. بود یادش بدنم هنوز. گذراندیم می خوش باهم گذشته در روزگاری

 هیچ به. کنند استفاده سوء من از نداشتم حوصله دیگر یول. نبودم کسی با که بود وقت

 . عنوان

 "همین؟"

 تختم پایین نیمکت روی از را جینم شلوار و داشتم نگه گوشم و شانه بین را گوشی

 .پوشیدم و برداشتم

 سراغ بیای و بشی مست کنی، رابطه قطع یکی با تو تا نشستم بیکار اینجا کردی فکر"

 "من؟
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 همیشه. بیرون ره می من زندگی از کی یا تو زندگی تو میاد کی نیست مهم نه؟ که چرا"

 "نه؟ مگه اومدیم، می بر پسش از خوب خیلی باهم که بود کاری

 .نزنم طعنه نکردم سعی

 ".لیندسی البته"

 "نه؟ مگه نیستی، کسی با که تو":پرسید

 یه تو باهم لهاسا این طی. نیست هم اینجوری": داد ادامه. نیستم که دانست می البته و

 ".نمیاد بدتم که دونم می. بدیم هیجانی نکبتی زندگی این به تا رفتیم تخت

 شهر یه اش همه اینجا. گزینه نبود میگن این به. آره": گفتم و کشیدم خشکی آه

 ".کوچیکه

 ".بیشعور"

 به زخمی مار عین توانست می االن. بودم انداخته او زمین در را توپ. خندیدم خودم با

 وقتی شدیم جدا هم از اینکه از بعد. گفت می راست که است این واقعیت. بپیچد دخو

. گفتم می راست هم من ولی. دیدیم می را همدیگر گاهی هنوز بود سالش دو کول

 متنفر هم از هرگز که بود جایی تختخواب. داست خوبی بدن هم او و بود خوب سکس

 این در دیگری زن هر. بود آسانی کار چون گشتم می بر او سوی به همیشه من. نشدیم
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 الس آنها با توانستید نمی ازدواج حلقه توقع بدون شما و بود کسی دختر یا خواهر شهر

 سن در فهمیدم که دردسری همه آن از بعد نه. نداشتم را آن آمادگی هم من. بزنید

 و دبو همسرم شد می حامله ام زندگی در دیگری زن اگر. شوم می پدر سالگی نوزده

 .شوم نمی سیر او از که بود خواهد کسی همسرم

 هشت و سی سن در ولی. ام خواسته بیشتر همیشه. خواهم می بیشتری های بچه و

 . است زیاد سنم دوباره شروع برای. باشد من بچه تنها کول رسد می نظر به سالگی

 ادتی دونم می بدی؟ دست از داری چی دیگه. کن ول": گفت آمیزی تحریک صدای با

 یادته؟ بود سالم هفده که تابستونی. پایک بری می لذت یادآوریش از دفعه هر و میاد

 ".هستند زندگیم خاطرات بهترین هنوز

 .آمد نمی یادم انگار زد می حرف طوری. افتاد بعدش که اتفاقاتی نه ولی بله

 که دونم می بودند؟ خوابیده باال طبقه پدرومادرم پتو، زیر کاناپه، روی تو، و من یادته"

 ".داری خوبی اشتهای هنوزم

 . کردم مکث و خزید پوستم زیر گرما

 ".بکن منو و اینجا بیا زودباش"
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 را او بدنم. بود انگیز وسوسه. دادم تکان را سرم بعد ولی کردم تردید لحظه یک برای

 رها حس این شر از را خودم تنهایی به خودم وقتها خیلی که است درست و. خواست می

 از غرورم. نه ولی. بودم متنفر شدم می بیدار خواب از تنها که صبحهایی از. کردم می

 قبل. بود شده دار جریحه آمد می سراغم به خواست می دلش که دفعه هر اینکه

 ".کار سر برم باید": گفتم بکنم نظری تجدید بدتر، یا کنم فکر آن به ازاینکه

 شرت تی یک تا کردم باز را کمد رد و گذاشتم جیبم توی و کردم خاموش را گوشی

 . کرد لرزیدن به شروع دوباره تلفنم. بردارم

 ".سرسخت زنیکه"

 صفحه روی را داچ اسم اینبار ولی. آوردم بیرون جیبم از را گوشی و زدم غر زیرلب

 .دیدم

 "چیه؟"

 ".باره می بارون داره"

 .خندیدم و پوشیدم را شرت تی

 ".ای نابغه یه تو شوخی؟ بی جدی؟"

 ".کن نگاه رو بیرون"
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 قرار چیز چه فهمیدم که زد حرف طوری. لعنتی. شد منقبض ام ماهیچه هر کردم، مکثی

 صبحگاهی طوفان به و کشیدم را ها پرده از یکی و رفتم پنجره سمت به ولی ببینم است

 .شدم خیره

 "کثافت"

 شیروانی به سفیدی کف بودند، باران آب از پر خیابان طرف دو در آب بزرگ جوی دو

 از ارکستری خیابان خود. شد می جاری زمین سمت به ناودانها از بعد و خورد می ها

 به که شدید انقدر. بود انداخته راه به ماشینها سقف یا زمین با قطرات برخورد صدایی

 . ببینم را روبرویی های خانه توانستم می سختی

 محل و زنیم می بار رو شنها کیسه و برزنتها. شدیم جمع مغازه تو ها بچه با": گفت داچ

 ".بینیمت می کار

 ".بینمت می دیگه دقیقه بیست"

 وارد. گذاشتم جیبم در را ام گوشی و پوشیدم را جورابهایم. کردیم قطع دو هر

 خواب اتاق از و. رفتم راهرو پایین طرف به. زدم سریعی مسواک و شدم دستشویی

 ولی. نیست خالی دیگر که افتاد یادم. تمگذش بسته در یک بعد و اصلی دستشویی خالی،

 و ایستادم. شد مورم مور و خورد دماغم به شیرینی بوی رسیدم ها پله باالی به که همین
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 یکی. کرد فوت را شمع دیروز دختر. کرد قور و قار به شروع شکمم. کشیدم نفس

 .زدیم می حرف حتما باید بود؟ کرده روشن را دیگر

 ندارم را بودرمانی این آمادگی من که خاطر این به بلکه است کخطرنا اینکه خاطر به نه

 .نیست که درحالی هست خانه در اخته زغال کیک کنم فکر که

 پایین طبقه به که همین ولی لرزید می من وزن زیر خانه و فتم رفتم ها پله پایین به

 می هآشپزخان از آرامی موسیقی صدای و است روشن نشیمن چراغهای که دیدم رسیدم

 لپ. است نشسته تاریکی در جزیره پشت جردن دیدم شدم آشپزخانه وارد وقتی. آید

 لحظه یک برای. کرد می گرم قهوه فنجان دور را دستانش و بود باز جلویش تاپش

 شد می باعث صفحه نور. است متفاوت چقدر لحظه این در که دیدم و کردم مکث

 تا کرد فوت را قهوه و کرد جمع را ایشلبه. شود دیده روشنتر قهوه بخار در چشمانش

 طرز به را موهایش و بود ریخته صورتش اطراف در هایی طره. شود خنک زودتر

 .بود کرده جمع سرش باالی شلوغی

 خودم جلوی بتوانم اینکه از قبل... و کوچکش دماغ بلندش، های مژه فکش، آرام شیب

 و شد گرم شکمم زیر. بود تنش خواب شلوارک هنوز. افتاد پاهایش به چشمم بگیرم را

 .مالیدم را چشمانم و برگشتم

 . بود بچه هم او... او و بود بچه هنوز من بچه. نبودند همسن آنها
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 کوچولو جوجه دیدم، را دخترهایش دوست از یکی که باری آخرین. بود عجیب فقط

 وزگاریر که گذاشت می قرار دخترهایی با داشت واقعا یعنی. بست می شلوار بند هنوز

 ".بخیر صبح": گفتم و گذشتم کنارش از. بودند من تیپ هم

 ".بخیر صبح هی": گفت و آورد باال را سرش دیدم چشمم گوشه از

 که دیدم و گذاشتم جوش قهوه زیر را ام مسافرتی فنجان. بود خشدار و آرام صدایش

 .کرد جمع را وسایلش و بستم را تاپش لپ

 ".رفتم می داشتم حال هر به. کنی جمع نیس الزم"

 دیگر دست با را اش قهوه فنجان و دست یک با را وسایلش و زد کوچکی لبخند

 "بیداری؟ وقته خیلی": پرسیدم. برداشت

 .خندید و آورد باال را نگاهش باالخره

 ".بخوابم زاره نمی طوفان. سبکه خوابم"

 روی باید همیشه کولر دمای. بخوابم من گذاشت نمی هم گرما. دادم تکان را سرم

 دیشب خانه دمای که بپرسم آمد زبانم نوک. بخوابم بتوانم تا بود درجه پنج و شصت

 الزم اگر و کردم نمی عوضش. داشتم خواب به نیاز من. نداشت لزومی ولی کرد اذیتش

 پلک بعد و شدیم خیره بهم سکوت در لحظه یک. بردارد اضافه پتوی توانست می بود
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 اخته زغال کیک ای گرسنه اگه... ااوم": گفت و کرد اشاره سرم پشت گاز اجاق به و زد

 ".خوبن خیلی و اومدن در فر از تازه... داریم

 یک کدامشان هر که دیدم را نبود من مال مطمئنا که کیکی تابه و برگرداندم را سرم

 یکی کردم می پنهان را لبخندم که حالی در و کردم دراز را دستم. داشتند طالیی مافین

 خوشم او از داشت کم کم. است معطر شمع بوی که کردم فکر اشتباهی پس. شتمبردا

 .زدم صدایش که شد می خارج اتاق از داشت. آمد می

 هنوز. ریخته بهم منو کاری برنامه کل بارون کنی؟ بیدار سریع رو کول لطفا میشه"

 ".دارم احتیاج کمک به من و کنیم می کار زیربنا رو داریم

 "زیربنا؟": گفت و کرد نگاه من به کنجکاوی با

 کنیم کار تونیم نمی هوا این با امروز. سازمش می دارم که محلی برای":دادم توضیح

 حساب کول کمک رو مجبورم. بره نمی سیل رو زیرزمین که بشیم مطمئن باید ولی

 ".کنم

 ".حتما بله اوه": گفت و شد برطرف اش گیجی

 کمک به توانستم نمی بود نشده بیدار اگر. رفت االب ها پله از و شد خارج اتاق از سریع

 اگر. بود خوب بشم عمل وارد او طریق از اینکه برای فرصت این ولی کنم فکر کول
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 داند می ضمن، در. بخواهد او است بهتر شاید. زد می حال ضد خواستم می او از خودم

 کارهای پزند، می غذا کنند می کاری تمیز جردن و او. است توافق از بخشی این که

 زمانی تا هم من. کنند می کمک من به باشم داشته احتیاج وقت هر و کنند می را حیاط

 نمی آنها از زیادی چیز. کنم می پرداخت را ها قبض بایستند خود پای روی بتوانند که

 .خواهم

 رفتم جلویی در سمت به و برداشتم اضافی فنجان دو و گذاشتم را ام مسافرتی ماگ در

 زمین را وسایلم و نشستم در کنار نیمکت روی. داشتند قرار آنجا ام کاری وتینهایپ که

 و برداشتم ورودی کمد از را سیاهم بارانی و کلیدهایم. پوشیم را کفشهایم و گذاشتم

 "کول": زدم داد و برداشتم را فنجانهایم و ماگ. پوشیدم

 صدای شود بسته در ینکها از قبل و. شنیدم سرم باالی سقف از سریعی قدمهای صدای

 قهوه من": گفتم و گرفتم را در دستگیره. آمد می پایین ها پله از داشت. آمد گرومپی

 سرراهی رستورانهای این از یکی به تونیم می بخوری بخوای چیزی اگه. برداشتم اضافی

 ".بریم

 زده تا را پایینش که ای تیره و تنگ جین شلوار با جردن. آمد پایین که نبود کول ولی

 ریز را چشمانم.  داشت بغل زیر زردی بارانی و بود بسته اسبی دم را موهایش. بود

 "کجاست؟ کول": گفتم و کردم
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 ".کنم می کمکت و میام من. نیست خوب حالش": گفت و پوشید را ژاکتش

 اینجا... اینجا بمون. ندارم اشکالی نه": گفتم کرده؟ مست باز یعنی نیست؟ خوب حالش

 ".ممنون حال هر به. امنتره

 .زد زل بهم و شد باریک بعد و گشاد چشمانش

 "امنتر؟"

 .کنم پدیکور خواهم می انگار پرسید سوال طوری

 "کنید؟ من از مراقبت صرف کردن کار عوض رو وقتتان بیشتر ترسید می یا"

 متاسفم بله اوکی،. بود باهوش هم او ولی بگیرم خودم به منطقی قیافه کردم سعی

 در من به کمک در _نمیشی ناراحت اگه_ ای تجربه کول حداقل. بله لیو عزیزم

 ت صرف را وقتم امروز ندارم دوست. دارد ها آخرهفته و تابستانها

 جای کم کم اش خجالتی و شیرین صدای و بست را هایش دکمه. کنم دستورات وضیح

 . داد بنفس اعتماد به را خود

 بربیاد ناخنهاش زیر گل و بارون پس از نتونه جوان خانم این اگه. بگم چیزی یه بزار"

 "خب؟. باشه امن جاش که. مونه می منتظرت و ماشین تو گرده برمی



 Page 91 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 نمی اصال. زدم می حرفی چنین نباید اصال انگار که انداخت باال ابرو برایم طوری بعد

 چرا بود رفته یادم کال و بود شده خالی کامال ذهنم چون بدهم جواب باید چطور دانستم

 .کردم باز را در و دادم تکان را سرم. ام برداشته اضافی فنجان یک

 ".ماشین تو بپر. باشه"

.... 

 می دنبال را هواشناسی اخبار همیشه من. آمد گوری کدام از دیگر لعنتی طوفان این

 در مخصوصا. بود مهم جورایی یک. کنیم کار را روز تمام بود الزم گاهی چون کردم

 را ماشین. رود می شمال سمت به و شود می رد ما از طوفان این کردم یم فکر. تابستان

 در را چیز همه باران. زدم را پاک برف و کشیدم باال تا را ژاکتم زیپ و کردم خاموش

 در را ایمنی کاله زرد و نارنجی های لکه توانستم می ولی شست می کامال شیشه پشت

 .بودند آمده من از قبل ها بچه از چندتا. ببینم ام متری چند

 می اگر. بکنم باید چکار نگفتم و نکردم نگاه او به. کشید سرش روی را کالهش جردن

 قطرات. پریدم بیرون ماشین از. کند پیروی من دستورات از توانست می خواست

 سمت به و بستم را در اینکه محض به. خورد می هایم شانه و سر روی باران درشت

 به و گذشتم آب کوچک های چاله از. بودم شده آبکشیده موش عین دویدم ساختمان

 کیسه چند هر و کردم باز را عقبش در سریع و دویدم شرکت کامیون پارک جای سمت
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 کار همان حرفی هیچ بدون و آمد کنارم روشنی زرد رنگ. برداشتم توانستم می که شن

 چهارچوب به و گذاشتم زمین را ها کیسه. آمد ساختمان دور من دنبال به و داد انجام را

 شده رها پوشش بدون تر پایین سطح در سیمانی سکوی. شدم خیره ساختمان فوالدی

 باد. بودند دستورم منتظر من به خیره دوستم بهترین اتفاق به مرد نه. حرومزاده. بود

 داد. کرد می نفوذ پوستم به سرمایش و کوبید می جینم شلوار پشت به را باران قطرات

 "فهمیدید؟. دور سه. بچینید تادور دور را ها کیسه این خوام می": زدم

 . دادند سرتکان

 ".لعنتی. بپوشونید هم رو سیمانی سکوی اون"

 باید نه یا بارید می باران. رفت می بین از داشت که کردم اشاره سکو سمت به ام چانه با

 .دهد انجام را آن نبود یادش کسی قبلی شیفت حتما. شد می پوشانده

. دوخت من کنار به را اش ای قهوه چشمان دبیرستان دوران از دوستم بهترین داچ

 شکر رو خدا ولی بود چسبیده اش بارانی کاله به موهایش. دیدم را جردن و برگشتم

 بیشتری های شن کیسه و برگشت کامیون سمت به. کنم اش معرفی تا نایستاد

 .شد خیره من به کنجکاوی با داچ. برداشت
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 روش به خواست می پسرم دختر دوست که نبود عجیب. نه االن. دادم تکان را سرم

 را جایش او که داند می. نبود اینجا پسرم که بود این عجیب ولی کند کمک خودش

  است؟ گرفته کمک برای

. باشد پایبند تعهدات به که بودم داده یاد او به شد؟ نمی ناراحت کار این از مردی کدام

. چکار دانم نمی ولی کردم می او به راجع کاری باید. بیاید من با تخواس نمی شاید یا

 مردها. نشاند جایش سر را او باید. نداشت اثری دیگر "تماشا و صبر" کلی تاکتیک

 کاره همه چاقوی هم من. گذاشتند می ساختمان کنار را ها کیسه و کردند کار به شروع

 به باال طبقه چهارچوب پوشاندن برای را بیآ برزنت و اوردم بیرون ابزارم جعبه از را ام

 باال برزنتها همه ساعت یک از بعد ولی نداشتم خبری زمان از. بریدم مستطیل شکل

 تمام همه کار من از غیر به و شدند چیده ساختمان کنار شن های کیسه شدند، برده

 را در و گذاشتم ماشین پشت و انداختم ابزار جعبه داخل را ام جیبی چاقوی. بود شده

 .دیدمش نمی که بود مدتی. گشتم جردن دنبال. بستم

 اگر افراد. کند چکار باید گفتم می او به باید شاید. آمد سراغم به پشیمانی کم کم

 . کردم رفتن راه به شروع ساختمان کنار در. خورند می صدمه سادگی به نبینند آموزش

 خود سرجای همه  برزنتها باد دوجو با و بودند شده انباشته هم روی خط به ها کیسه

 و شنیدم سرم پشت از را صداهایی. بود شده پوشیده خوبی به سیمانی سکوی و بودند
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 از یکی. کرد می کمک پنجره تشکیالت حمل به که دادم تشخیص را جردن سریع خیلی

 می لبخند ها دیوانه عین. باشند شده پوشیده خوبی به هم آنها که کرد می چک مردها

 بهش داشت. بپرد هوا به شادی از بود مانده کم و درخشید می هیجان از شمانشچ. زد

 گذشت؟ می خوش

 صورتش به مو از هایی دسته و بود آب خیس اش اسبی دم موهای و افتاد کالهش

 تی که شکر را خدا. بود شده گلی شلوارش و آب از پر کفشهایش. بودند چسبیده

 .نکنند نگاه او به مردها که شد نمی باعث اش بارانی چون نداشت تن به سفید شرت

 با و بردند می کش یدک داخل به را تجهیزاتی که کردم نگاه دونی و بریان دیل، به

 می و گفتند می چیزی بهم بعد و زدند می لبخند و کردند می تعقیب را او چشمانشان

 ".کنید عجله": زدم داد سرشان عصبانیت با. شنیدم نمی که خندیدند

 به اشتیاق با. زد باال را تیرک زیر برزنت و نشست زمین روی و آمد من سمت به جردن

 در چیزی "آره؟ رئیسی تو پس": گفت و زد زل من

 .راحتتر. شادتر. بود صبح از نرمتر لحنش



 Page 94 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 من درباره اصال هستم؟ ساز و ساخت شرکت یک صاحب من که بود نگفته او به کول

 رو سعیش خب،": داد جواب را سوالش شوخی با چدا. آمد درد به قلبم بود؟ زده حرف

 ".کنه می

 ای ولی گذاشتیم می هم سر به سر. بزنم لبخند شدم وسوسه و انداختم داچ به نگاهی

 جردن ناگهان. گرفتند می کم دست مرا کارگرها. نزند حرف سرکار بیشعور این کاش

 ".لعنتی": زد داد

 باالی برزنت. ریخت می سرش روی آبشار مثل باران آب دیدم و کردم نگاهش

 و پرید جا از. ریخت پایین را بود شده جمع باال آن که آبی تمام و شد پاره چهارچوب

 خود جای سر را برزنت تا کرد دراز را دستش. کند فرار باران زیر از کرد سعی

 و گرفتم را جلویش و رفتم سرش پشت. بگیرد را آن نتوانست ولی. برگرداند

. بیاورد را میخکوب تا رفت و داد تکان سر. کردم اشاره داچ به .گذاشتم سرجایش

 خندیدن به شروع سرم پشت و شد رد بازوهایم میان از و کرد ول را برزنت جردن

 "خوبه؟ حالت": پرسیدم. کرد

 .کرد پاک دست با را صورتش و داد تکان سری

 ".بود نخور درد به بارونی این کنم می فکر. آره"
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 بخش هر به که داشت تن به ای سرمه تنگ شرت تی و انداختم نشپیراه به نگاهی

. بودند آمده بیرون تیشرتش زیر از شکمش و پهلوها. بود چسبیده شکمش و سینه

 را صورتم و دادم قورت را دهانم آب. بودند زیبا بدنش های منحنی و صاف پوستش

 بدن من زمان در یا ساله نوزده دختر هیچ آمد نمی یادم که داشت بدنی. برگرداندم

 بهش مدام. من مال نه. بود کول مال و. بود ساله نوزده هنوز ولی. باشد داشته چنینی این

 .نکن نگاه

 و آمد جلو. کردم برزنت دوباره وصل به شروع و داد من به را میخکوب و برگشت داچ

 زیر از یگرمای. دهم انجام را کارم بتوانم راحتتر تا داد قرار دستانم کنار را دستانش

 امروز خونه؟ برسونمت الزمه.. خب": پرسیدم. ندادم اهمیت ولی کرد عبور پوستم

 "نداری؟ چیزی کالسی

 .شد خیره من به و برگشت

 سر بار برم باید بعدا ولی. فرداست اونم دارم کالس یه فقط ترم این. تابستانی برنامه"

 ".کارم

 ده ساعت را روزش کول نچو رود می مدرسه و سرکار چطور بدانم داشتم دوست

 باید.. افتاد یادم. نداشت ماشینی حتی او. بود کار سر شش ساعت تا و کرد می شروع



 Page 96 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 را ماشینش کنم کمک کول به توانم می شاید. داشتم برمی را نداشتم خانه در که ابزاری

 . کند روبراه امروز

 و بودند دهش سازی ایمنی تجهیزات. بود خودش جای سر چیز همه ساعت یک از بعد

 زمان رفتن هدر از. دادم مرخصی ها بچه به. بودند آب خیس استخوان مغز تا همه

 هرچند. دادیم انجام را توانستیم می که کاری ما و بود بارانی تابستانها ولی بودم متنفر

 . نشد پیدایشان هم نصفشان حتی

 ژاکت من بست می را اش ایمنی کمربند او که حالی در و شدیم ماشین سوار جردن با

. شود خلوت کمی مسیر تا کردم صبر و کردم روشن را ماشین. درآوردم را خیسم

 و شد حکمفرما سکوت یکهو. بودیم ساکت دو هر مسیر طول در. افتادم راه به باالخره

 جز به صدایی هیچ که است بوده شدید انقدر گذشته ساعت چند برای باران کردم حس

 غریزی طور به گوشهایم االن. بینم نمی را خودم حرکت جز به حرکتی و نشنوم را فریاد

 . خورد می ماشین به الستیکی های گلوله مثل باران قطرات. گشتند می صدا دنبال

 وقتی چرخها زیر باران سایش صدای. من مشت زیر ماشین فرمان چرم غژ غژ صدای

. بود ساکت یلیخ هنوز ولی. کرد می حرکت ننو یک مانند موتور. شدم بزرگراه وارد

 صدای. کرد خش خش اش بارانی کشید رانش زیر که را دستانش. کشید عمیقی نفس
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 جا من و مکید را لبهایش. زند می بهم را بوتهایش نیم آرامی به که دیدم و شنیدم آرامی

 .خدایا. خوردم

 چرا دانم نمی. کردم می عوض را فضا باید. کردم روشن را رادیو و کردم دراز را دستم

 بیدار خواب از تلفن پشت لیندسی صدای با. دانم می نه. هستم عصبانی انقدر امروز

 خیلی. باشم داشته سروکار او با صبحی اول خواستم می که بود کسی آخرین. شدم

 . بودم جردن و کول سن به وقتی شد می تنگ ام خوشبختی برای دلم راحت

 گیرم می که تصمیمی هر برای ودمنب الزم و بودم خوشحال توانستم می که چیزی هر با

 سر به ها خوشبختی آن تمام عمر دیدم را لیندسی وقتی ولی. بیندازم زحمت به را خودم

 و دیوانه دروغگو یک. آمد دنیا به شناختم می سختی به که دختری از ای بچه. آمد

  .گذاشتم او پیش را پسرم کردم ترک را آنها وقتی و. کند می تحقیر را همه که کسی

 زمان آن ولی بگیرم را حضانت کردم سعی و رفتم دادگاه به. نداشت شانسی هیچ کول

 حس چطور بود بلد او البته و کرد انتخاب گزینه بهترین عنوان به را مادر قاضی

 بود کودک مالی تامین معنی به کول چون خواست می را کول او. کند جلب را همدردی

 .گرفت می من از آنرا حتما او و

 همه. بود زندان به برگشتن مثل برایم درست ها هفته آخر او پیش کول رداندنبرگ

 بگویم مادرش به چیزی بود الزم اگر شد ساله ده کول وقتی. زد می گره بهم را چیز
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 شد ساله چهارده وقتی. بودم دشمن همیشه من. کرد می طرفداری مادرش از حتما

. شناسیم می را همدیگر سختی به االن و ببینیم را همدیگر ها هفته آخر نخواست دیگر

 : گفتم جردن به و دادم تکان را سرم. بخواهد پول اینکه مگر زند نمی زنگ من به حتی

 "بزاری؟ نوار خوای می"

 . چرخاندم او جهت به را سرم ولی نکردم نگاه چشمانش به

 "کاست؟ نوار مثل نوار؟ یه"

 باز شگفتی از صورتش. شد گشاد چشمانش و افتاد ماشینش ضبط به اش خیره نگاه

 .خندیدم. بود شده

 "خوره؟ نوار ضبط یه جدی جدی این"

 است ارزشی با گلدان انگار کرد لمس را کهنه ماشین رادیو طوری و کرد دراز را دستش

 وقت هیچ که آمد بیرون سفید حروف با سفید کاست نوار. داد فشار را خروج دکمه و

 .خواند را رویش و گرفت دست در را آن. بودم نکرده گوش آن به

  "رزها و تفنگها"

 .کند گریه خواست می انگار گرفت دهانش جلوی را دستش
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 "من خدای"

 چیده ترتیب به که انداخت کاست نوارهای ردیف به نگاهی و کرد باز را داشبورد در

 جان اسپرینگزتین، بروس استونز، رولینگ پرپل، دیپ": خواند را رویشان. بودند شده

 "...تاپ زی زی ملنکامپ،

 و کشید بیرون را لپارد دف سیاه نوار. کرد اش زده هیجان حسابی که دید را چیزی بعد

 پیدا رو اش زنده نسخه تونید می فقط. سازند نمی رو آلبوم اون دیگه هیستریا؟": گفت

 ".کنید

 مئنممط": گفتم. چیست هیجان اینهمه دلیل دقیقا دانستم نمی و رفت باال ابروهایم

 دیگه مرد... اینکه از بعد. اونه کاستهای هم اونها. بود پدرم مال ماشین این. اینطوره

 ".بریزم دور رو اونا نخواستم هرگز

 دوباره. زد می دست پدرم از بعد کاستها به که بود نفری اولین جردن رسید می نظرم به

 دونی نمی که شخصهم کامال. خوبه خیلی کنم می فکر خب": گفت. کرد نگاه کاستها به

 باحالی آدم خیلی پدرت. خدایا. دربیارن اشغال سطل از سر اینها بود ممکن و داری چی

 ".بود
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 لپارد دف کاست و برگرداند اش جعبه به را نوار دقت با. گفت می راست. زدم لبخندی

 "دارم؟ اجازه": گفت و برداشت را

 .کردم عوض را دنده و زدم لبخندی

 ".البته"

 راه پل از شدیم شهر وارد اینکه از بعد. کردیم گوش آهنگ دو به خانه به نراهمو سر

 ".کن نگاش واو،": گفت. زدیم میانبر راستمان سمت رودخانه روی راهن

 . گرفتم را راست سمت به نگاهش رد و کردم کم را ماشین سرعت

 معموال. بود امده باال ای توجه قابل طور به که دیدم را رودخانه راننده سمت پنجره از

 شکر رو خدا. کوبید می پل زیر به اب االن ولی بود فاصله فوت بیست رودخانه و پل بین

 خانه سمت به و دادم فشار گاز روی را پایم. آمد نمی باالتر دیگر و شده آرامتر باران که

 . رفتم

 ".امروزه منظورم. گذشت خوش": گفت

 که نیست این منظورم. یعنی": گفت و دز پلکی. زدم زل او به و بردم باال را ابرویم

 "..یا ندید دست از پولی امیدوارم یعنی،. کردم می خوشگذرونی

 .شد خیره بیرون به پنجره از و دادم بیرون را عمیقش نفس
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 ".خطره در زندگیم کردم احساس واقعا بار چند":داد ادامه

 خوش یعنی": پرسید. زند می لبخند که بود پیدا لحنش از و رسید می خوشحال نظر به

 "گذشت؟

 و خندیدم هم من. خندید شادی با و دوخت بیرون به جلویی شیشه از را چشمانش

 خواست طوفان که بعدی دفعه. کردی کمک که ممنون. گذشت خوش آره": گفتم

 ".کار وسط بپری تونی می هم بشه شروع

 ".باحال چه"

 بعد و پیچیدم چپ سمت به شهر به ورود از بعد و دادم ادامه بزرگراه در رانندگی به

 . بود خوبی بچه او. شدم مان محله وارد خوشحال و راضی

 به و شود می خوبی مادر دختر این بگویم توانم می واقعا چون نزند گند کول امیدوارم

 دالیلی به و. سازد می خوبی زندگی و کند می کار او کنار در کند بدبختش اینکه جای

 که کاری به ام خانواده در کس هیچ. است گذشته خوش او به امروز که بودم خوشحال

 اینکه از قبل پدرم البته و دارد دوست مرا مادرم. است نداده نشان ای عالقه کنم می

 به کول وقتی تا برنامه این و بروم کالج به که گذاشتند فشار تحت مرا خیلی ولی بمیرد

 . داشت ادامه آمد دنیا
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 زور به فکر از بیشتر که کنم انتخاب شغلی و بمانم شهر این در که ترسیدم می همیشه

 را بود کارم و کسب که الوسون ساز و ساخت شرکت که وقتی. باشد داشته احتیاج بازو

 بچه باید انگار که کردند می نگاه من به طوری ساختم را خودم خانه و کردم شروع

 . بودند کرده ولم اآنه. است فایده بی زدن حرف که دانستند می ولی باشم بهتری

. باشند متنفر و ناراضی ام شده که آدمی از یا ام کرده که کاری از که نبود این موضوع

 . بودند فرزندشان خوشبختی نگران و رفته دست از فرصتهای سوگوار آنها

 در او خوشبختی برایم و داشتم پسری خودم االن که بود این فهمیدند نمی که چیزی

 تازه، هوای در ساعتها هرروز. دارم دوست خیلی را کارم من البته. داشت قرار اول وهله

 دیدن. خوام می را شب تمام خوبی به. است خوبی زندگی این... هستم غیره و خورشید

 .است خوشایند هم دهم می انجام که کاری از دیگران خوشحالی

 ".سردرآورد چیز هیچ از نمیشه. شدم خراب روزم": گفت جردن

 "کنی؟ گیر بارون تو اینکه آورد؟ در سر نمیشه چی از" :دادم جواب

 "بازی؟ گل و"

 .شدم خانه گاراژ وارد و کردم تبسمی

 ".نبود بازی گل اون"
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 اینهمه ماشینت که همینه واسه مالیه؟ گل همون منظورت اوه": گفت و برگشتم سمتم به

 "کثیفه؟

 .تمانداخ او به نگاهی و کردم خاموش را ماشین و زدم ریشخندی

 کنی، نمی استفاده درست ازش یعنی بدی تشخیص رو ماشین رنگ بتونی اگه بچه"

 "فهمیدی؟

  و گرداند را چشمانش

 کردم می فکر داشتم. رفتیم ایوان سمت به و پریدیم پایین دو هر. کرد باز را ماشین در

 وقت خیلی. داشت دوست را بازی گل پس نیست مهم برایش شدن کثیف و خیس اگر

 در. نبود عجیب. شستمش نمی وقت هیچ چون بود کثیف ماشینم. بودم نکرده زیبا بود

 "بردی؟ خودت با رو کول حاال تا": گفت رفت می باال ها پله از که حالی

 ".بود بچه وقتی بار چند"

 سمتم به ولی. شود داخل او اول تا داشتم نگه باز برایش و رسیدم در به او از قبل

 رانندگی من که شرطی به. بیایم بتونیم دومون هر بعدی هدفع شاید": گفت و برگشت

 "نه؟ مگه نداری، مالکیت حس ماشینت رو که تو. کنم

 ".بندم می رو کمربندم من. حله. روندنه برای ماشین. نه"
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 در سر که داشت حالتی صورتش. شد خیره من به لحظه یک برای و زد لبخند نرمی به

 آبی. بود آبرنگ شبیه چشمانش. شدم خیره او به هم منم زدم؟ بدی حرف. آوردم نمی

 از کول ناگهان. کردم صاف را گلویم و برگردانم را نگاهم. زد می بنفش به که الجوردی

 ".اینجا بیا عزیزم؟ خونه اومدی! جردن": گفت و شد خم باال طبقه

 .زد لبخندی خواهی معذرت عالمت به و رفت عقب. شدم خیره او به دوباره

 ".کنم کمکت امروز گذاشتی که ممنون. کار سر برم شم حاضر دبای دیگه"

 باال طبقه به و شد رد نشیمن از که کردم نگاه و ماندم در دم ولی دادم تکان را سرم

 او با کول بود؟ چطور او با کول بود؟ چطور کول با. شد غالب من بر عجیبی حس. رفت

 بسته و باز خواب اتاق در که شنیدم و ایستادم ورودی در جلوی کرد؟ می خوشرفتاری

 خفه انقدر. شد سنگین ناگهان خانه فضای. است کول پیش اتاق در االن که فهمیدم. شد

 نیاز که نبود مهم اصال و بروم داخل خواستم نمی. بکشم نفس توانستم نمی که گنگ و

 .شنیدم را کسی صدای. داشتم خشک لباسهای به

 "اومده؟ مهمون برات"

 بارانی زیر دستش در قهوه فنجان یک با جلویی ایوان روی کرامر کایل دیدم و برگشتم

 چیزی ولی دادم تکان براش را سرم. است ایستاده بود شده سبک خیلی دیگر االن که
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 متوجه باید دیگر االن تا. نشدم صمیمی او با و نیامد خوشم مرد این از وقت هیچ. نگفتم

 چیز از. کرد می عصبی مرا هم او به کردن نگاه فقط. دادم نمی هم اهمیتی. باشد شده

. بودند شده انباشته هم روی سالها طی که کوچک چیزهای همان. نبودم متنفر خاصی

 از بعد. نیست خانه گز هر و کند می خیانت چطور. کند می رفتار زنش با چطور اینکه

 ارتمانآپ به زندگی برای را هایش بچه و زن و کند می نگهداری خانه از چطور طالق

 پرستار برایشان فقط ولی بگذراند هایش بچه با باید که ها هفته آخر. است فرستاده

 اول شاید یا بگیرد حضانت که کند می سعی شاید داند؟ می چه کسی ولی. گیرد می بچه

 من به. است خبر چه نفر یک زندگی داخل فهمید نمی وقت هیچ. کرد خیانت او به زنش

 کنم؟ قضاوت که باشم کی من. کنید نگاه ام بچه و

 قهرمان یک او از ورزشهایش و اداری کار کند می فکر. آید نمی خوشم مرد این از فقط

 وارد گاراژ در کنار پنل به را رمز کلمه. عالیه. آیم می حسود نظر به دیگه االن. سازد می

 یک نعنوا به بیشتر و بردم نمی داخل را ماشینم وقت هیچ. شود باز تا گذاشتم و کرد

 اضافه یخچال یک هوا، کمپرسور یک ابزار، از پر آنجا.  کردم می استفاده آن از کارگاه

 ماشین. دشت قرار پیش سالهای از ماشین قطعات از پر میز یک و کار تخته تعدادی

. داشتم احتیاج قطعات این از تا چند به کردنش درست برای و بود در جلوی جردن

 می بر خرج چیزها کردن درست که دانستم می ولی آورد می در سر ماشین از کول
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 چقدر اوضاعش ببینم و بیندازم نگاهی توانستم می الاقل. نداشتند پول آنها و دارد

 .است خراب

 "مرد هی"

 دست در آبجویی و بود پوشیده خشکی لباسهای. آمد می من سمت به که دیدم را داچ

 .بود تهگذاش کار کولر یک ماشینش عقب. نبود عجیب. داشت

 "هی"

 از را جکی. انداختم کار میزهای از یکی روی و آوردم بیرون تنم از را خیسم شرت تی

 کنار و برداشت صندلی یک داچ. رفتم سبزرنگ ماشین سمت به و درآوردم میز زیر

 "پنج؟ ساعت فردا": پرسید. گذاشت جردن ماشین

 ".آره"

 من به. کنیم شروع را کار زودتر دبای فردا دادیم دست از را امروز چون که دانست می

 هوا این تو. کنن گوش موسیقی بخورن، آبجویی. گروندرز برن خواستن می بچه": گفت

 ".کرد نمیشه ای دیگه کار که

 .زدم زل او به و برداشتم را آچار

 "کرده؟ تعطیل ردز پور مگه ری؟ می اونجا کی از گروندرز؟"
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 ".کنه می کار اونجا چوبی نبات آب یه دنفهمی ها تازگی. نه": داد ادامه خنده با

 .کرد اشاره بود داخلش که کسی و در سمت به لبخند با و کردم نگاه او به

 سرش از دست. پسرمه دختر دوست او. شو خفه": گفتم و فشردم دستم در را آچار

 ".بردارید

 ".متاهلم من. نمیکنم کاری ما": گفت و گرفت باال را دستانش

 ".کنید نگاش خوام نمی اصال": گفتم و انداختم زمین را بزارما و ایستادم صاف

 کسی چه دانستم نمی که دیدمش بار اولین وقتی ولی کردم می نگاهش خودم گیریم

 خودش حال به را بچه گفتم؟ چی فهمیدی":گفتم و کردم پاک دستمال با را دستم. است

 ".بذارید

 .داد تکیه صندلی پشتی به و نشست و زد ریشخندی

 خودش به رو مردها از خیلی توجه بار اون تو کار با مطمئنا گی می داری تو که ای بچه"

 ".نمیاد چشمش به کاری اضافه خرده یه  مطمئنم. کرده جلب

 در البد. داشت حق کنم می فکر ولی. است روسپی یک او انگار زد می حرف طوری

 مثل آشغالدانی در کار با مخصوصا بود شده ماهر نخواسته های توجه گرفتن نادیده
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 ولی داشت زبان دخترک. کنم نگاه او به چشم این به توانستم نمی هنوز هرچند. آنجا

 . نمود می غیرممکن محیط آن در تصورش. بود معصوم و شیرین بسیار

 ".سالم": آمد ای زنانه صدای

 اش سینه روی دستی بود؟ چه اسمش. دیدم را دیشبی زن همان و شدم خم جلو به

 ".جردن خواهر. هستم کام من میاد؟ یادت درسته؟ پایک: گفت و شتگذا

 . بود شده خیره او به باز دهان با داچ

 ".کار سر برسونمش تا اینجا اومدم فقط"

  ".مرد قشنگی تتوی چه": گفت و ام باالتنه و بازو به چشمش بعد

 ققنوس کی و اشت باالیی بازوی روی تتویی هم او شدم متوجه. درخشید می چشمانش

 تن به لباسی هیچ تقریبا چون بود معلوم کامال تتویش. دارد اش باالتنه از طرفی روی

 . بود پوشیده هایش سینه زیر تا فقط تنکی تاپ و مشکی کوتاه دامن و نداشت

 ...گم می جدی کجاست؟ لعنتیت پدر

 ماشین داخل. بود شده پارک جدول کنار سفید ساده کروکی موستانگ یک سرش پشت

 عین زدند می پلک وقتی که بود بلند انقدر موهایش. بودند نشسته او مثل دیگر زن دو
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 کنید؟ می کار باهم تون همه": پرسیدم و رسید ذهنم به چیزی. کرد می عمل بادبزن

 "جردن؟ پیش

 ".کنیم می کار هوک تو ما نه،"

. تاس پریده گلویش به آبجو که دیدم و درآورد خودش از نامفهومی صدای داچ

 آره،": گفت شوخی به و داد تکان را سرش کام. خندید می و کرد می سرفه همزمان

 ".شناسی می که رو هوک

 می زمانی یه شاید": گفت و شد سرخ خجالت از که خورم می قسم و خندید داچ

 ".شناختم

 می کار آنجا جردن که گروندرز نزدیک. بود شهر مرکز در استریپ کلوب یک هوک

 "نه؟ مگه کنه، نمی کار اونجا که جردن":پرسیدم. کرد

 تصور گروندرز بار پشت را او نتوانم اگر ولی. باشد داشته شغل دو تواند می کردم فکر

 کام که شکر را خدا ولی. باشم داشته هوک در او از ذهنی تصویر خواهم نمی اصال کنم

 یه االن. ردهک پیشنهاد رو بار متصدی شغل بهش رئیسم ولی نه، اوه": داد جواب سریع

 ".خجالتیه جردن.. خب ولی بگیره کار به اونو کرده سعی که میشه سالی
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. چیست منظورش نبودم مطمئن دقیقا ولی کرد ادا چشمک یک با را اش جمله اخرین

 "بپوشد؟ رقاصها لباس شبیه چیزی بار پشت کار برای بود الزم چی؟ خاطر به خجالت

 می چیز یک فقط او از که مردهایی با شتندا سروکار هوک، در او تصور. نه آره،

 دانست؟ می شغلی پیشنهاد این مورد در چیزی کول. آورد جوش به مرا خون خواستند

 فکر برای هم فرصتی هرچند. کند کار آنجا او بخواهد هم کول که کنم نمی را تصورش

. رفت او سمت به و شد جلویی ایوان وارد جردن چون نکردم پیدا موضوع این به راجع

 ".نزنید حرف من مورد در انقدر": گفت و گرفت را خواهرش کیف بند

 را چشمانش حوصلگی بی با جردن جوابش در. کرد او به آمیزی شیطنت نگاه کام ولی

 قضاوتی دالیلی، به. برگرداندم را صورتم. کشید می تیر قلبم آرایشش خاطر به. گرداند

 چند اگرچه کرد نمی صدق جردن مورد رد داشتم لباسهایش خاطر به کام مورد در که

 نمی را پهلوهایش که بود پوشیده تیره آبی جین شلوارک یک. بود کوچکتر سال

 آمده بیرون گشادش مشکی شرت تی زیر از شکمش و بود زده تا را پایینش. پوشاند

 سرش پشت را موهایش درشت فرهای. بود افتاده بیرون هایش شانه از یکی و بود

 نور جریان مانند تیره سایه و چشم خط آن در چشمانش الجوردی آبی رنگ و بود بسته

 پوشیده زیری لباس چه ببینم داشتم دوست. آمد می نظر به مهتابی شب یک در ماه
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 را ام خیره نگاه. نبود هم آسانی کار و کردم می نگاه پاهایش به باید یعنی این ولی است

 .دمدا ادامه ماشین روی کار به و کردم منحرف

 بغل را او. بوسید می را او. بود کول مال او. انداخت چنگ گلویم به وجدانی عذاب حس

 .خنداند می را او. کرد می

 می چه یا کند می کار کجا اینکه مورد در مخصوصا. نبود دادن نظر برای من برای جایی

 مالقات که است جوانی زن او. دهد می انجام را کردم سینما در که کاری فقط من. پوشد

 می من از بخشی. نداشت ربطی هم کس هیچ به و بردم لذت او با صحبت از و کردم

 . نیست اینگونه دانستم می هرچند دیدم را او اول من که گفت

 برمی دیر پس. دارم شیفت دوتا امروز": گفت. زند می حرف من با دارد کردم احساس

 ".دارم کلید ولی. گردم

 سکوت. شدم در تعمیر مشغول کنم نگاه کسی به نکهای بدون و دادم تکان را سرم

 .شد حکمفرما برود اینکه از قبل کوتاهی

 ".بینمتون می بعدا باشه،"

 ".جیگر ممنون امروز کمک خاطر به": زد صدایش داچ
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 ادامه کارم به. شنیدم را شان خنده صدای. داد تکان دخترها برای و کرد بلند را دستش

 کار اینکه یا است خطرناک چقدر شب وقت آن شهر از قسمت آن اینکه به تا دادم

 این. نکنم فکر است مزخرف چقدر بزنند دست تو به ها مشتری اینکه بدون بار پشت

 و او. دربیاورد بازاریاب یک عنوان به یا کینگ برگر در توانست می که بود پولی از بهتر

 خواست می بیشعور یکم که نبود عجیب. رفتند می بیرون خانه این از روزی یک کول

 زیا پول مردها کرد؟ می آرایش اینطور همیشه. خدا خاطر به. کند کار هوک در او

 و سکسی دختر بابت بیشتری پول حتی و دادند می سکسی و جوان دخترهای بابت دی

 .کشاورز یک جوان

 وجهمت که وقتی تا بستم می را درپوشها و کردم می تمیز. کردم می باز را ها مهره و پیچ

 .کنند می درد دستانم شدم

 از زدمان آن درست. شکستم را قلنجم و ایستادم صاف. بودند شده خسته هایم ماهیچه 

 .شدم خیره او به و برگشتم. کند می نگاه من به داچ دیدم چشمم گوشه

 "چیه؟"

 .داد تکان را سرش و زد کوچکی لبخند فقط بود؟ شده خیره من به چرا

 "هیچی"
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 چهار فصل

 (ردنج)

 "لطفا ناول فوزی یه"

 ریچ و جونز گرادی بین بار پشت که دیدم را لستر اپریل و کردم نگاه طرف آن به

 که لیوانهایی چیدن از بعد و دادم تکان سری. است زده زل من به و ایستاده هندزبورگ

 میای من با": پرسید اپریل از ریچ. کردم باز برایش شناپزی بطری شده شسته تازه

 "خونه؟

 همه. برگرداند را رویش آزرده اپریل. زدم لبخندی هم من و خندید آرامی به گرادی

. دانند می را این همه و رود نمی خانه تنها معموال اپریل. آیند می اینجا همیشه آدمها این

 خود شانس مدام. کند می شوخی ظاهر حفظ برای هم او زند می پس را ریچ که هنگامی

 غبطه او به اینکه نه. گیرد می شانسش باالخره شبها این از یکی. کند می امتحان را

 جز به کاری. دهد می انعام خوب و است خوب مشتری یک او دانم؟ می چه من. بخورم

 پس رود می متاهل مردهای دنبال به که بودم دیده. نداشتم کول دوروبر پاییدنش

 دستمال یک روی و مریخت پرتقالی آب. کرد نمی ناراحت را او بودن کسی پسر دوست

 ".ممنونم": خواند آهنگ با. برداشت را اش نوشیدنی و نی. گذاشتم کاغذی
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 که مردی دو پیش و رفت که دیدم. برگشت میزش سر به سریع و کرد مزمزه را آن

 اصال چون چرا دانم نمی. انداخت می مادرم یاد مرا گاهی. نشست بودمشان دیده قبال

 که دارد تیره ای قهوه موهای. است سبزه اپریل و بور زن یک مادر. نیستند هم شبیه

 مثل و کرده رد را چهل اپریل. هستند همسن تقریبا ولی. آید می نظر به سیاه گاهی

 .سانتی ده کفشهای و جواهرات ابریشمی، تاپهای کوتاه، دامنهای. پوشد می لباس مادرم

 آیا که بدانم خواستم می .است برده ارث به را مادرم سکسی استایل خواهرم. کام مثل

. دارد نیاز بود دنبالش به من سالگی هفت از که آزادی به هنوز یا ماند می کسی با مادرم

 احوالش جویای هنوز ولی آید نمی یادم اش قیافه اصال. شود نمی تنگ برایش دلم

 مشغول و زدم اش نوشیدنی خاطر به اپریل اسم جلوی تیک یک و برگشتم. هستم

 که اینجا.. لعنتی": گفت کسی و شد باز جلویی در ولی. شدم یوانهال کردن خشک

 ".تعطیله

 از نفر چند دنبال به پسرم دوست. شدند سیخ دستم موهای و کردم بلند را سرم

 . کرد مورم مور آنها دنبال به آشنایی خیلی صدای ولی شد وارد دوستانش

 خط ستاره همان گاران گذاشت قدم داخل به طوری سابقم پسر دوست کیب مک جی

. بزنند کف و سوت و دست برایش تا است منتظر و است دبیرستان فوتبال تیم حمله

 . شد می تر بدقیافه دیدمش می دفعه هر که بود جالب
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 ایستاده پسرها دسته جلوی کول. بیاورم باال خواستم می و بود شده قفل فقراتم ستون

 به اول شکاکی با و رفت باال کول ابروی .بود چسبیده آن به دم عین باورس النا و بود

 . شد خیره من به بعد و جی

 است این حدسم. دیدند می مهمانی در را همدیگر گاهی ولی رفتند نمی بیرون باهم آنها

 جی. بیاید پیش مشکلی مبادا کرده دنبالشان کول و آمده اینجا دوستانش با جی که

 لبش گوشه کجی لبخند. ماند ثابت نم روی نگاهش بعد و کرد اتاق اطراف به نگاهی

 برایم دیگر که کنم وانمود کردم سعی. پیچید می بهم دلم. کردم منحرف را نگاهم. بود

 . است برده داند می کنم می فکر ولی است اهمیت بی

 من پیش سال دو چون نرفت ولی زندان رفت می باید کرد حقم در که کاری از بعد

 مثل یکی که است این از بهتر. کند اذیت را او هم کسی امیدوارم. بودم بدبخت و ترسو

 . آمد بار پشت کرد می بش و خوش شناخت می که کسانی با که حالی در کول. شود من

 در. زد حلقه کمرم دور را دستانش و بود گرفته خود به خواهی معذرت رنگ نگاهش

 "؟چطوری": پرسیدم کردم می تمیز را لیوان داخل ای حوله با که حالی

 ".بود شده تنگ دلم. ندیدمت امروز": گفت زیرلب

 .کنم رها را منقبضم بدن کردم سعی و کردم ای خنده
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 ".باشی من نگران سرکار نیست الزم. خوبه حالم"

 در جی بودن نگران فقط او که دانستیم می خوب دو هر و داد فشار گردنم به را دماغش

 و کردم لمس را شستش انگشت ویر بخیه و گذاشتم دستش روی را دستم. اینجاست

 می نظر به تر قیافه خوش و سرحالتر صبح از. کشیدم هایم ریه داخل به را خوشش بوی

 .شد نمی مست سیاه او مثل کس هیچ. رسید

 خوشی صورت دونی، می": داد هشدار  روی و گذاشت بار روی را لیوانها سینی شل

 ".بپلکه دوروبر این پسرش دوست مدام اگه نداره

 مثل چیزی یه. کرد می درست زشت کایوت فیلم در بار صاحب مثل را خودش شل

 این که اینجاست مشکل ".نیستید دسترس در هرگز ولی هستید دسترس در ظاهر"

 حساب انعام روی شود نمی حال هر به پس است کوچک شهر یک در کثیف بار یک

 با من و چسباند گردنم به را دماغش کول. نباشد چه باشد اینجا پسرم دوست چه. کرد

 و کردم نگاه ساعت به من و شد بلند دوستانش صدای. زدم لبخند امنیتش احساس

 می سرکار صبح فردا باید کول و بود چهارشنبه شب. است شب نیمه نزدیک که دیدم

 .برگشتم سمتش به و کشیدم عمیقی نفس. رفت

 ".بیایم دادی دست از مروزا که کاری ساعتهای خرج پس از تونیم نمی واقعا دونی، می"
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 از بیشتری پول و گرفت می مرخصی هم صبح فردا یعنی بود بیرون هم امشب اگر و

 خودم سهم من و پرداختیم می را قبلی آپارتمان قبضهای باید هم هنوز. دادیم می دست

 .آمد نمی راه اصال او ولی پرداختم می را

 و شد خیره من به ولی. آمد می در صدایم داد می دست از هم دیگر روز یک اگر

 "باشه؟. بگی بهم خوای می چی دونم می. عزیزم نیستم احمق من":گفت

 گواهینامه هنوز که شانسی خوش چقدر که دونی می پس": گفتم و زدم سیخونکی او به

 "داری؟ رو ات

 بالیی چنین بود نزدیک بار چند و میخواستیم که بود چیزی آخرین مستی حین رانندگی

 بی آنقدر توانست می چطور. آمد سرمان که بالیی آنهمه از بعد مخصوصا. ایدبی سرش

: گفت. داد می قلقلک را گوشم نفسش. شدم خیره هایمان بخیه به دوباره باشد؟ دقت

 "کردم؟ می چیکار من تو بدون"

 ".شستی می لباسهاتو شاید": گفتم تمسخر با

 .کرد سفتتر کمرم دور به را دستانش حلقه و خندید ولی

 "ام بازنده یه که متاسفم"

 ".نبودی همیشه"
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 .بود لبهایش روی پوزخندی. داد تکیه بار به مرا و انداخت باال ابرویی

 "نه؟ مگه بلدم، خوب رو چیزهایی یه ولی"

 و بوسید می گرمش دهان با. برد یورش گردنم سمت به و زد ای ضربه ام چانه روی

 "...کول": گفتم لب زیر و کردم هول. گرفت می گاز

 می خوب و بخنداند مرا چطور بود بلد. هستی بلد خوب خیلی رو چیزهایی یک. بله اوه،

. زد نمی دست من به زیاد اخیرا. کرد می کارها این از هم خانه در کاش ای. بوسید

 بعد ولی. بوسیدم را او ولع با و برگرداندم را سرم. برود بیرون خواست می باز امشب

 ".نه اینجا": گفتم غر غر با. دادم هل را او و کشیدم بعق را خودم سریع

 گوشم در و آمد. انداختم دور و برداشتم بار روی از را آبجو بطری چند و برگشتم

 و کنند بیرون آپارتمان از رو ما بشم باعث خواستم نمی.  متاسفم واقعا دونی، می": گفت

 ".بگیریم قرار پدرم با موقعیت این تو

 اش چهره بهترین. بود خوبی آدم او. است متاسف واقعا دانستم می و دادم تکان سری

 خواستم می. ماند کنارم نبود کس هیچ وقتی ولی بود شهوت مست االن. بودم دیده را

 آن با وقتی افتادم یادم و زدم زل جی به. شود می روبراه چیز همه روز یک که کنم باور

 "خوبه؟ باهات پدرم رفتار":پرسید. شتمدا که بود دوستی تنها کول زدم بهم بیشعور
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 "نباشه؟ چرا. البته"

 مادرم به. بود مزخرفی آدم جورایی یه قبال. بشم مطمئن خواستم می فقط":کرد زمزمه

 ".نمیایم راه باهم زیاد خاطر همین به کرد می خیانت

 ".داریم تنش باهم اینهمه چی واسه بگم خواستم می فقط":داد ادامه و کرد مکثی

 .خدایا نگفتی؟ بهم قبال اینو چرا نت؟خیا

 آدمها ولی. بودم نشناخته سخیف انقدر را او. باشد آدمی چنین آمد نمی پایک به اصال

 صبر ولی. بود متفاوتی آدم پیش سال بیست شاید. کنند می تغییر و شوند می بزرگ

 ..کن

 ".ندزد بهم باهم مادرت و پدر بود سالت دو وقتی گفتی کنی می فکر":پرسیدم

 مادرم. آره":گفت و رفت بار انتهای سمت به آمد؟ می یادش چطور بود بچه انقدر اگه

 که خاطره همین به شاید بگه زور زنها به میاد خوشش. نشو نزدیکش زیاد. گفت بهم

 ".مونده مجرد هنوز

 ولی آمد می امل خیلی نظر به نگهدارد خانه در مرا کرد می سعی وقتی صبح امروز خب

. کنند پیروی او دستورات از همه که دارد عادت کنم می فکر. کردم کم را رویش
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 ما":گفت و رفت بار دیگر سمت به کول. آید می درست نظر به کول جمله آخرین

 ".بینمت می خونه. کیو میریم داریم

 "نکن دیر زیاد":گفتم آرامی به

 رسم یم وقتی خواستم می ولی شد می شروع فردا صبح ده ساعت اش کاری شیفت

 جلویی در از دوستانش و او. نگذراندیم باهم را زیادی وقت امروز. ببینم را او خانه

 رفت می در سمت به که حالی در جی ولی رفتند کیو استخر سمت به و رفتند بیرون

 ام سینه به را نگاهش. انداخت ابوت شوانا گردن دور را دستش و کرد من به نگاهی

 تهدید بوی و رنگ خواستن از بیش نگاهش. کرد نگاه مچشمان به دوباره بعد و دوخت

 او. کردم می تحمل را شد می من به که نگاهی هر. بود همان دوسال از بعد هنوز. داشت

 کنم وانمود و بگیرم نادیده را او که بود این کردم می که کاری تنها و گذاشت تنها مرا

 پیدا گذرانی خوش برای گریدی جای تا رفتند بیرون گروندرز از دو هر. نیست آنجا

 به هم همکارانش از نفر دو و پرید داخل خواهرم شود بسته در اینکه از قبل ولی کنند

 پاشنه کفشهای و کوتاه تاپ با سکسی زنهای سمت به چشمها تمام. شدند وارد دنبالش

 در و گرفت بار لبه از کام و شد می پخش هاگار سامی دختر آهنگ. چرخیدند بلند

 . بود نئشه. رقصید کمی بود کرده غنچه من سمن به را لبهایش هک حالی
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 دیگه ساعت یه هنوز من شده؟ تموم کارت":گفتم و کردم نگاه دیوار روی ساعت به 

 ".دارم کار اینجا

 و شد تمیز های شیشه کردن تمیز مشغول و گرفت من دست از را ای حوله کام

 ".گذرونیم می خوش خرده یه بیمبخوا بریم اینکه از قبل. نداره اشکالی":گفت

 و برداشت را سودا گذاشت، جایش سر را بطری و ریخت خودش برای شات یک

 ریختم برایش یخ تکه چند و برداشتم را یخدان در. کرد رژیمی نوشابه از پر را لیوانش

 شوهر لیوان. بردم آبجو ریچ و گرادی برای. شدم مشتریان به سرکشی مشغول بعد و

 کتاب داشتند که خانمی چند برای و. کردم پر را کرد می بازی پوکر داشت که شل

 کتاب کلوب یک عضو کنند فکر شوهرانشان تا خوانند می را چوپرا دیپاک موهبت

 .کردم درست ای نوشابه هستند

 ".بیارم تازه آبجوی خوام می اینجا؟ بیای خوای می: گفت کام به شل

 قرار بار پشت و شد بلند خود جای از بزند یحرف اینکه عوض ولی انداخت شل به نگاهی

 . گرفت

 می اگه": گفتم خواهرم به. رفت داشت قرار آبجو و یخدان که جایی سالن ته به شل

 ".نیستی شریک که من با. کن پر رو ها لیوان بگیری انعام خوای
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 دیگری مشتری برای. گذاشت پهلوهایش روی را دستهایش راضی خود از و خندید

 .بود صورتم جلوی نقد پول از بزرگی بسته برگشت وقتی بردم نوشیدنی

 ".ام تو خردهای پول گدای من انگار"

 و ده از پر. زدم بهم را ها پول و گرفتم دستش از. خورد زمین فکم و شد گشاد چشمانم

 .بود دالری بیست

 "چیه؟ این"

 یه. شب یه تو خونه اجاره ماه یه درآوردن یعنی این":گفت و گرفت پسش من از

 ".داشتیم حنابندون

 گذشت عقبش جیب در را پولها. کردند می خرج پول ریگ عین زیادی مست مردهای

 . کرد اخمی و

. کردم می کار بار یک در من. آورد می در پول من از بیشتر همیشه چرا فهمم می حاال

 ندهرچ. ریختم می نوشیدنی فقط من و کرد می سرگرم او. کرد می کار کلوب یک در او

 به توانی می. کنی پرداخت را قبضهایت توانی می که بدانی و بروی خانه که است خوب

 . بگذاری سبدت در بخواهی چه هر و بروی فروشگاه
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 فکر کردم می فکر من که چیزی به دقیقا که بگویم توانم می و کردم نگاه چشمانش به

. شد می آسانتر مه من برای کردم می قبول را رئیسش شغلی پیشنهاد اگر. کرد می

. بود اینجا از بیشتر حال هر به ولی آوردم نمی در زیادی پول بار متصدی عنوان به آنجا

 . گرفت نمی آسان را چیز هیچ داد می پیشنهاد خوبی پول هوک هرچند حال این با

 پول دغدغه روز هر اینکه از هرچند. دیدند می مجانی غذای وعده یک را کام مردها

 را خودم روی نگاهش توانستم می ولی سرکارم برگشتم. بودم شده تهخس باشم داشته

 لب زیر.  هستم گردونک یک روی همستر یک که کردم می فکر او. کنم احساس

 ".شو خفه فقط": گفتم

 ".نگفتم هم کلمه یه حتی. نزدم حرفی که من": گفت تمسخر با

..... 

 ".ممنون": گفتم شدم می پیاده کام ماشین از که حالی در بعد ساعت یک

 ماشین ببینم کردم نگاه. برداشتم عقب صندلی از را کیفم و کردم خم را جلو صندلی

 . دادم تکان را سرم. بود شده پارک پایک ماشین فقط. نبود. نه یا است خانه جلوی کول

 "کنی؟ نمی کار که فردا": پرسید کام

 ".فرستم می برات رو ام برنامه بعدا. چرا شب شنبه ولی نه": گفتم و برگشتم
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 ".باشه"

 ".خداحافظ. دارم دوستت": گفتم

 کنار صندلی باز پنجره از کام. کردم جیبم در دست خانه کلید دنبال به و بستم را در

 یه رو پشتیت کوله اتاقت رسیدی وقتی. خریدم برات چیزی یه راستی": گفت راننده

 ".چطوریه ببین کن امتحانش. بنداز نگاه

 "...اس دیگه ویبراتور یه که نگو": گفتم و کردم تنگ برایش را ایمچشمه و ایستادم

 خریده ام سالگی هجده تولد برای پارسال که ای هدیه به و داد تکان عقب به را سرش

 . شد نمی بد هم زیاد شاید بودم نکردم بازش همه جلوی اگر. خندید بود

 ".کنید استفاده تونید می باهم کول و تو که چیزیه ولی نیست اون نه": گفت

 خوشش ازش هم خانه مرد شاید اوم": گفت و کرد اشاره خانه سمت به اش چانه با بعد

 ".اس خونه مرد یکی اون منظورم. بیاد

 .کردم او به ترسناکی نگاه و انداخت باال برایم را ابروهایش

 ".کنم بازش خوام نمی اصال"

 ".خوش شب"
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 در قفل. کند زده خجالت مرا چطور نستدا می ولی داشتم دوست را خواهرم. آشغال

 به نگاهی. انداختم را قفل دوباره و بستم سرم پشت و رفتم داخل و کردم باز را ورودی

 . شدم اشپزخانه وارد. بود مرتب. کردم تاریک نشیمن اتاق

 قرار ظرفی هیچ سینک روی. بود روشن داشتم دوستش خیلی که گاز اجاق باالی چراغ

 .بودم خانه تمیزی ساحسا عاشق. نداشت

 اتاق در من روبروی درست سالن ته. بود رفته فرو سکوت در خانه. رفتم باال ها پله از

 . شد نمی دیده در زیر از نوری هیچ و بود بسته درش. دیدم را پایک خواب

 تخت. بودم زده حدس که همونطور. زدم را برق کلید و شدم چپ سمت اول اتاق وارد

 را ام گوشی و بستم آرامی به را در و انداخت زمین را کیفم. بود ونبیر هنوز کول. خالی

 "کجایی؟ تو. ام خونه من": نوشتم برایش. آوردم بیرون جیبم از

 . دهد می جواب داد می نشان که شد ظاهر نقطه سه تا کردم صبر کمی

 هشت. انداختم تخت روی را ام گوشی من و نیامد چیز هیچ دقیقه چند از بعد ولی

 انداز پس کافی پول وقتی وگرنه. رفت می که بود بهتر و رفت می سرکار بعد عتسا

 یادم بپرم تخت روی خواستم تا و درآوردم را ها کفش. آمد نمی جا هیچ من با کردم

 . است گذاشته کیفم در چیزی خواهرم افتادم
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 بود خرید صورتی پاکت یک راست سمت. گذاشتم تخت روی و کردم باز را کیفم زیپ

 .بود سکرت ویکتوریا مال. نبود من مال که

. کشیدم شگفتی از فریادی. خورد لطیفی پارچه تکه به دستم داخلش و کردم باز را بسته

 هماهنگی اش وقیطانی توری زیرپیراهنی با که بود توری و کرمی شورت یک داخلش

 مرا اگر کول .بود سکسی و زیبا بسیار. پوشاند نمی را شکمم حتی که کوتاه انقدر. داشت

 من روی ثانیه یک عرض در مقدمه بدون. ترکد می خوشی از ببیند تخت در لباس این با

 زیرهای لباس که نیست هم طوری این است؟ خریده من برای را این چرا ولی. آید می

 .ممنون. ندارم هم زندگی درسهای یادگرفتن به نیاز ولی نپوشم سکسی

 کاغذ. بود می لباسها همراه باید و بود افتاده تخت روی که شدم کاغذی تکه متوجه ولی

 .خواندم را رویش و برداشتم را شده تا

 آماتور شب"

 (حال هر به شرتت، تی) شو خیس

 صبح نه ساعت می هفتم و بیست

 جامیسون خیابان در هوک کلوب

 "سیصددالری گراند جایزه
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 . انداختم زمین را کاغذ و لباسها و خندیدم

 "عالیه"

 خاطر به من بود؟ مرگش چه. کند کثیف بازی وارد مرا کرد می سعی ودمخ خواهر

 . دادم نمی ای کوله و کج پیرمرد هر نشان را هایم سینه دالر سیصد

 گوش موسیقی بردم، می لذت افراد بعضی با بودن از چون کردم می کار گروندرز در

 داشته همراهم دنق پول کمی کاری شیفت هر از بعد تا گرفتم می انعام و کردم می

 مست اینکه مگر ببرم لذت خیس شرت تی مسابقه از شد نمی باعث چیز هیچ. باشم

 .شاید آنهم. باشم شده

 روی و درآوردم را جینم شلوارک و شرت تی. است شده کشیده ها پرده شدم مطمئن

 . کردم رها زمین

 آن اینکه از لقب ولی. برداشتم دیگر شرت تی یک کمد داخل از و کردم باز را سوتینم

 از را این و مانده بیرون اینکه از کول. افتاد تخت روی زیر لباسهای به چشمم بپوشم را

 تازه زیر لباسهای آرامی به و درآوردم را شورتم. شد خواهد متاسف حسابی داده دست

 گذاشته داخلش را خودکارهایم و مداد که کشو روی قهوه فنجان توی از. پوشیدم را

 . کندم را چیز همه برچسب و برداشتم ار قیچی بودم
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 سینه و پهلوهایم روی را شورت بعد. کشیدم موهایم به دستی و ایستادم آیینه جلوی

 ام شانه روی از و کردم آیینه به را پشتم. کردم مرتب را سوتین های کاسه درون هایم

  نه؟ مگه یست،ن احمق کام. بگیرم را ام خنده جلوی نتوانستم. کردم نگاه آن در خودم به

 می تاپ به نیاز بدون پهلوهایم روی خوبی به شورت. آید می من به خیلی رنگ این

 انحنای و نرم و تخت شکم به دستی. شدند می دیده توپر و گرد هایم سینه و نشست

 . کرد می ستایش مرا و بود اینجا کسی داشتم دوست. کشیدم کمرم

 لباسها در ای ساده تغییر که کردم فکر مخود با و نشست رانهایم بین گرما از موجی

 سر ام شانه روی از را تاپ بند. باشد داشته همراه به تفاوت از دنیایی تواند می چطور

 کامال اکنون و زد می نبض پایم دو میان. کردم بودن سکسی احساس شدیدا و دادم

 . بودم سرحال

 پیام کول به دوباره و داشتمبر را ام گوشی. برگرداندم ام شانه روی به دوباره را بند

 .بود نداده را قبلی پیام جواب هنوز. دادم

 (چشمک چشمک. )عزیزم دارم، نیاز بهت جورایی یه
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 روی که همانطور و کردم یو تو ران بازی به شروع. نشد ظاهر نقطه سه ولی کردم صبر

 تحریک و بیدار کامال االن. نباشد بلند زیاد صدایش کردم سعی کشیدم می دراز تخت

 .بودم

 روی را انگشتانم سر آرام و بخزد پوستم زیر موسیقی دادم اجازه و بستم را چشمانم

 . آوردم باال دوباره و کشیدم رانهایم

 را پهلوهایم و کردم جمع را خودم. است شده دون دون پوستم کردم می احساس

. رفت می رباالت بدنم دمای و زد می سریعتر قلبم شدنم تحریک با همزمان. مالیدم

 دست با. است زده بیرون تاپ پارچه از سفتم های سینه نوک کردم احساس و نالیدم

 . مالیدم و گرفتم را ام سینه دیگرم

 توانم می کردم می فکر خودم با گاهی. ریختند صورتم روی موهایم و چرخاندم را سرم

 و آورد می در پول چقدر دیدم می وقتی دهم؟ انجام را دهد می انجام خواهرم که کاری

 دهم؟ انجام را کار این توانم می آیا ام، شده خسته استرس و نگرانی از من

. بود رانهایم بین تخت روی دستانم که حالی در نشستم زانوهایم روی و چرخیدم

 . آمدند بیرون تاپ از انقدر چسباندم بهم را آنها و دادم فشار هایم سینه به را بازوهایم
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 تکان را خودم آهنگ با همراه و بستم را چشمانم. کردند می شنواز را پشتم موهای

 مردان نداشتم دوست. دهم انجام را کند می او که کاری توانستم نمی من نه،. دادم

 و باشد من تشنه که مردی پسر؟ دوست مثال مرد؟ یک ولی. کنند نگاه من به زیادی

 ...کند تماشا مرا جویش سلطه چشمان با رقصم می برایش که هنگامی

 یک و من زیر سفید ای شیشه سن یک. هستم تاریک اتاق یک در. کند می تماشا مرا

 لب و خزم می و کنم می حرکت پا و دست چهار. دارد قرار سرم باالی بنفش المپ

 می فشار زمین به را زانوهایم و کنم می باز هم از را رانهایم. گیرم می گاز را ام پایینی

 .ستا ایستاده پشت آن. دهم

 ایستاده سایه در. اوست مال وجودم تمام. آنجاست که کسی تنها. آنجاست ولی دور

 . دارد تکیه دیوار به کند می تماشا مرا که حالی در و است

 می زانوهایم روی دوباره و شوم می خم سمتش به و گیرم می را پهلوهایم آرامی به

 می دست با را لختم سینه. فتدا می بازویم روی تاپم بند. نالم می و رقصم می. نشینم

 . کنم می نگاه او به ام شانه روی از و گیرم

 کال آنرا که رسد می نظر به ولی. شود می بلند هوا به دودش و گرفته دست را سیگارش

 از سرعت همان به ولی کشد نمی سیگار کول که رسید فکرم به. است کرده فراموش

 . شد خارج ذهنم
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 خوشم و خواهد می مرا کردم می احساس. بخواهد مرا خواهم می. ببیند مرا خواهم می

 مزه چه دهانش ببینم داشتم دوست. کن نگاه من به باز. آمد می خوشم. خدایا. آمد می

  هستند؟ چطور دندانهایش. دهد می ای

 . کشیدند تیر و شدند سفت هایم سینه نوک

 را پهلوهایم و شد مخ دستم روی. کن نگاهم. کن نگاهم. ببرم لذت تو از خواهم می

 برایش را باسنم و مالیدم را خودم. بود شده خیس عرق از پوستم و دادم تکان سریعتر

 دارم.. خدایا": گفتم لب زیر شوم می ارضا دارم دیدم وقتی. او برای فقط. دادم تکان

 ".شم می ارضا دارم.. میشم ارضا

 و بلند را سرم سریع من و شد انداز طنین خانه فضای در شدن بسته بلند صدای ولی

 . کردم می گوش و بود زده خشکم. لعنتی. کردم باز را چشمانم

 کول شاید. پریدم پایین تخت از. آمد پایین ها پله از کسی و کرد می غژ غژ راهرو کف

 غژ تخت اگر. بود احمقانه کارم نه؟ مگه نکردم، بیدار را پدرش که من. است برگشته

  چی؟ کرد می غژ
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 یواشکی و رفتم خواب اتاق در سمت به آرامی به و شد گرم صورتم شرم احساس از

 بعد. بشنوم را زدنش حرف صدای توانستم می ولی بود تاریک هنوز راهرو. کردم بازش

 . شد بسته پایین طبقه در

 با. بستم را در و شدم مخفی دستشویی در سریع و کردم عبور راهرو از. کردم اخم

 را پایک صدای. کشیدم را ها پرده از یکی و رفتم نجرهپ سمت به خاموش چراغهای

 .زد می حرف تلفنش با و بود ایستاده استخر نزدیک که شنیدم

 پیش قابل غیر ها بچه. بشم بیدار چیزا این خاطر به نیست مهم برام. نباش نگرانش"

 ".نداره اشکالی روز چند واسه. بگیر مرخصی خوای می هرچقدر. ان بینی

 را دستش دیدم. نداشت تن به پیراهنی هیچ ولی بود پوشیده خاکستری ورزشی شلوار

 . کشیدم ای آسوده نقس. کرد دره دهن و کشید گردنش پشت

 وقت هر": گفت و داد تکان سری بود خط پشت که کسی برای. بود کرده بیدارش تلفن

 ".مرد گم می تبریک. بده خبر بهمون اومد دنیا به بچه

 می خجالت از باید که شنید می مرا صدای اگر. شدم آسوده کامال من و خندید بعد

 به که حالی در و برداشت باغ میز روی ظرف از را چیزی دیدم و بستم را پنجره. مردم

 . برد دهان به را آن کرد می گوش تلفن پشت مرد حرفهای
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 گردنم روی موهای. زد آتش را سیگاری نخ که دیدم. شدند گشاد چشمانم و ایستادم

 اینکه به اهمیتی و بستم سریع را پنجره. شد شدیدتر قلبم ضربان و ایستادند خسی

 . ندادم شنود می مرا صدای

 اتاقم به کرد؟ خطور مغزم به این چرا. بکشد سیگار بودم ندیده بود؟ مرگم چه

 . درآوردم را زیرم لباسهای و بستم را در برگشتم،

 روی و کردم خاموش را چراغها و موسیقی. پوشیدم پسرانه شلوارک و شرت تی یک

 .ممنون خیلی. مرگ و لعنتی و احمقانه های پیام و کام. کشیدم دراز تخت

..... 

 "اس؟ خونه بابام کورین، هی": پرسیدم تلفن پشت

  "جردنه بیا! چیپ": گفت و کرد باز را دری ام نامادری که شنیدم

 دوباره در. بود شده دار خش و خشک صدایش بود کشیده سیگار بس از. کرد سرفه

 . شنیدم را آشپزخانه در چیزی شدن سرخ صدای من و شد بسته

 آلونک آن از که خوشحالم. کنم احساس را آن چرب کف توانستم می اینجا از حتی

 . باشد کول پدر برای کارگری معنی به اگر حتی آمدم بیرون
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 تمام پدرت. ریمندا هیچی چون خوای؟ می پول": گفت بودم پدرم منتظر که حالی در

 و دست خیلی. داده دست از میشه ای هفته چند رو کارش. کرده خرج رو اش پشتوانه

 ".تنگه بالمون

 ".خوام نمی پول..  من.. نه": گفتم دندانهایم الی از و شدم عصبانی سوالش از

 پدرم. کردم می درخواست ازشان که بودند کسانی آخرین آنها هم خواستم می اگر و

 . بود سوراخ جیبش ته چون نداشت نقد پول روز یک از بیشتر برای هرگز

: زد صدا دوباره. ماند پدرم الاقل ولی. کرد فرار دستش از مادرم که دالیلی از یکی

 "!چیپ"

 "!کنار برید سرراه از": زد فریاد سگها سر

 . کند می قطع را گوشی بزند داد تلفن در هم پدرم بود قرار اگر. دادم تکان را سرم

 اینکه محض به. نبود من نامادری سقف آن زیر زیادی مدت برای که شکر را خدا

 . آمدم بیرون آنجا از توانستم

 رو آدرسم شاید گفتم. کردم مکان نقل اونجا از که بدم خبر خواستم فقط": گفتم

 ".بخواید

 .شنیدم می را کشیدنش نفس صدای
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 ".داریم خبر. کول پدر خونه رفتی. باشه. باشه"

 "...من ه،بل"

 "چیپ":زد داد و کرد قطع را حرف

 می اگه و بگم خواستم می همینو فقط. نداره اشکالی": گفتم. بودم شده عصبانی حسابی

 ".زنم می حرف باهات... بعدا. نشو مزاحمش دیگه دونه

 هفته یک از بعد. باشه خودت مواظب. خب. باشه": گفت و داد بیرون را سیگار دود

 ".بخوریم باهم چیزی شامی هی. زنم می زنگ بهت

 . نبود جالب. لرزید گرفتم را جلویش که تلخی خنده از بدنم

. کرد قطع را تلفن باشد من خداحافظی منتظر اینکه بدون ولی. بود کننده ناراحت واقعا

 . انداختم تخت روی را تلفنم و دادم بیرون آهی

. نزدند زنگ هم تولدم روز امهیچکد هرچند نبودند بدی آدمهای ام نامادری نه و پدر نه

 کرده فراموشم جورایی یه. نشنیدم فحش یا نکشیدم گرسنگی نخوردم، کتک وقت هیچ

 . بودند
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 برای آنها از نگرانی و مسئولیت توقع بنابراین جنگیدند زندگی خوب چیز هر برای آنها

 برای را کسی من گرفت را خودش جای و رفت کام اینکه از بعد. بود زیادی هایش بچه

 . نداشتم صحبت

 روی از را دفترم. کنم تنهایی احساس باز خواستم نمی و نبودم کسی آلونک آن در

 به من و بود باز جلویم کتابم. کردم مرور را ام تابستانه کالس تکالبف و برداشتم تخت

 .گرفتم باال را سرم من و خورد اتاقم در به تقی. دادم می تکان را مدادم مکانیکی طور

 "تو بیا": گفتم عجبت با

 روشن گاز اجاق کنم؟ پهن را لباسها بود رفته یادم. بود پدرش حتما. زد نمی در کول

 ولی بود گرفته را دستگیره پایک و شد باز در. کردم مرور را ام ذهنی لیست بود؟ مانده

 زود امشب کول. بدم سفارش پیتزا شام برای خوام می": گفت. بود ایستاده هال در هنوز

 "خونه؟ ادمی

 مزرعه تو امشب. گرفته ترفیع شرکت تو دوستانش از یکی": گفتم و رفتم ور مدادم با

 ".میاد دیر امشب مطمئنم. گرفتن مهمونی پدرش

. بود بازوهایش روی تتوهای به چشمانم. بود کرده پر را در تمام قامتش. ایستاد همانجا

 . تمهس کارم سرگرم کردم وانمود و انداختم پایین را سرم
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 "ری؟ نمی تو": گفت

 خوری می هم تو.. خب": پرسید تردید با و داد تکان را سرش. کردم اشاره تکالیفم به

 "خوری؟ می چی نه؟

 ".خوردم غذا قبال من. نداره اشکالی نه": گفتم و دادم تکان را سرم

 می و افتاد تخت روی بشقاب توی زمینی بادام کره خورده نیم ساندویچ به چشمانش

 . کند می فکر چیزی چه به ستمدان

 ".باشه"

 مخفی اینجا نیست الزم که دونی می ":گفت و ایستاد لحظه یک ولی ببند را در خواست

 "درسته؟. بشی

 ".نشدم مخفی من":گفتم و گرفتم باال را سرم

 سهم و دی می انجام رو خونه کارای تو": گفت. بود برده بو انگار ولی خندیدم کمی

 بیاری رو دوستت یا کنی استفاده استخر از خوای می اگه. کنی می ادا را خونه از خودت

 ".نداره اشکالی. بیرون بیا اتاق از.. یا

 ".دونم می": گفتم و مکیدم را خشکم لبهای
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 برای هم شو بقیه. بخورم تنهایی رو پیتزا قراره بازم کنم می فکر. یاشه":گفت باالخره

 ".همیشه مثل. دارم می نگه بعد روز

 پس": گفتم بودم زده زل دفترم به که حالی در. آمد نظر به بدبختتر و کشید هیآ

 ".نده سفارش رو بزرگش

. است شنیده مرا هوشمندانه نظر که گفت می ببندد را در اینکه از قبل آرامش خنده

 فقط. است داده سفارش زیادی پیتزاهای کرده زندگی تنها که سالهایی طی که مطمئنم

 . کنم راحتی احساس من و باشد خوب من با کرد می سعی

 احساس شد نمی باعث این ولی کردم می تحسینش من و رساند می را اش بزرگی

 . بخرد پیتزا هم من برای بدهم اجازه توانستم نمی. نکنم مفتخوری

 الوسون پایک شاید. کردم فکر بودم تنها کول پیش حتی یا پدرم خانه در چقدر اینکه به

 خانه در من و بود شده خسته کردن تماشا تلویزیون و خوردن غذا تنهایی تنهایی، از هم

 را کنند می زندگی سقفش زیر که را کسانی که خواست می دلش او و بودم مهمان اش

  نه؟ مگه بشناسد، خوب

 .آمد می منطقی نظر به
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 عالی نظر به پیتزا و بود ام گرسنه هنوزم. بودم شده خسته زیاد تنهایی از هم من شاید

 اتاق در سمت به و بستم را دفترم شوم بلند اینکه از قبل و دادم بیرون را نفسم. آمد می

 . کردم بازش و دویدم خواب

 "جو؟ پیتزای": گفتم. است ایستاده ها پله سر درست که دیدم

 .کرد نگاهم و برگرداند طرفم به را سرش

 "البته"

 در و آمدم بیرون خواب اتاق از پس .نداشت تعلل جای اصال و بود شهر پیتزای بهترین

 .بستم را

 "نصفه؟ یه"
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 (پایک) پنج فصل

 

 کرده دعوتش من. بپردازد را پیتزا نصفه پول بدم اجازه نداشت امکان خدا خاطر به

 از. کنند انداز پس پول که ماندند می اینجا آنها که بود اینجا نکته و نه؟ مگه بودم

 قرار جزیره روی را پیتزاها و گرفتم نادیده ار دستش توی نقد پول و گذشتم کنارش

 . دادم

 رو پیتزا من ببین": گفتم و خندیدم. داشت شباهت هوم یک به بیشتر که کشید آهی

 ".ریزی نمی کاهو من نصفه تو که بشم مطمئن خواستم می فقط باشه؟ گرفتم

 . برداشت نوشابه دوتا و رفت یخچال سمت به

 ".هاها"

 و داغ کاهوهای از اصال ولی بگذرم تاکو پیتزا از تونستم نمی ولی بودم پپرونی عاشق من

 . بردارد خودش برای را همه توانست می. آمد نمی خوشم داشت که ای گلوله گلوله

 یک با برویم نشیمن اتاق سمت به اینکه از قبل ولی گذاشتیم بشقاب توی را برشها

 .ریخت بشقابم توی ساالد مقداری چنگال

 ".نمممنو.. اوه"



 Page 142 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 حقه یک. داری پیتزا برای کمتری جای اونوقت بخوری اول رو سبزیجات اگه":گفت

 ".گرفتم یاد پینترست از که کوچولو

 بعد و میشه مصرف کمتری کالری. خوری می کمتری پیتزای پس":داد ادامه چی؟ پینتر

 ".داری بهتری احساس غذا از

 هر. بهش لعنت. خوبه. دادم می اهمیت کمتر کالری مصرف به خیلی انگار. باشه خب

 که خودش.. نه":گفت. برداشتم درش از را رنچ سس و رفتم یخچال سمت به. حاال چی

 ".تمشک سرکه سس. داره سس

 یکی و برداشتم چنگال تا دو. برگشت و زد لبخندی فقط. زدم زل او به و ایستادم صاف

. آمد سرم پشت هم او. فتمر نشیمن اتاق سمت به ام نوشابه و بشقاب با و دادم او به را

 . کشیدم آهی فروببرم ساالدم در را چنگالم اینکه از قبل نشستیم وقتی

. داشتند بهتری مزه اید گرسنه وقتی. افتاد یادم سبزیجات مورد در مادرم حرفهای

 در را پر چنگال یک. کردم آنها خوردن به شروع اول بود گفته جردن که همانطور

 "نه؟ مگه. خوبه":گفت. شد قاطی شیرین سس کمی با برگها تلخ مزه. گذاشتم دهانم

 ".کشی می منو داری. نه": گفتم و دادم تکان را سرم

 ".نخور نداری دوست. کردی امتحان که ممنون": گفت و خندید
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 البته و. کنم تحمل را ساالد کمی نتوانم که نبود هم اینجوری. کردم مقاومت حال هر به

 سیب از همچنین. آمد می خوشم پخته ذرت از من. آمد نمی بدم هم سبزیجات از

 نه؟ مگه. هستند سبزیجات هم آنها. زمینی

 "کنی؟ می نگاه چی": پرسید

 را صدایش و برداشتم را کنترل. است کم خیلی صدایش دیدم و کردم نگاه تلویزیون به

 ".مبارزه کلوب":گفتم. کردم زیاد

 ".اومدم دنیا به شد ساخته که سالی من. هی"

 افتاد یادم و دادم انجام تفریقی و جمع ذهنم توی. بستم را دهانم ولی بردم باال را ابرویم

 می پیر دارم.  لعنتی. گوید می راست آره. دیدم دبیرستان در آخر سال را فیلم این

 سالش و سن یا نبود ام زندگی در یا او که بود افتاده ام زندگی در زیادی اتفاقات. شوم

 . کردم نگاه امیدوارش چشمان و جوان پوست و او به. داد نمی قد

 را غذایمان سکوت در ساعت چند برای. بود کرده تمام را دبیرستان پارسال تازه او

 دیده را آن قبال دانستم نمی. شدیم غرق ام عالقه مورد فیلمهای از یکی در و خوردیم

 را پاهایش و گذاشت میز روی را اش خورده نیم بشقاب مدتی از بعد ولی نه یا است
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 می نگاه را سینگر مارال بازی که درحالی. شد فیلم تماشای محو وجود تمام با و کرد بغل

 ".بیاد نظر به مهیج کشیدن سیگار که کنن می کاری یه": گفت کرد

 "مهیج؟"

 رو کشیدنش سیگار تونم می. ویلیس بروس مثل ، خب": گفت و کرد صاف را گلویش

 "....مثل خوشمزه و آبدار چیز یه. خوره می غذا داره انگار. مکن تماشا ساعتها برای

 "استیک؟":گفتم و کردم تمام را اش جمله

 از قسمتی یه. اوناست مال انگار اصال. دقیقا":گفت و پاشید رویم به نرمی لبخند

 ".کمدشونه

 . شدم بلند جایم از و کردم جمع را بشقابها و کشیدم آهی

 ".نکن شروع رو سیگار. خب"

 ".کشی می تو"

 کشیده سیگار بار یک فقط بودند آمده وقتی از. انداختم نگاهی اون به و کردم مکثی

 را ام گیجی وقتی. کشم می سیگار داند می کول دانستم نمی حتی. خانه در نه آنهم بودم

 ".دیدم بیرون منقل تو رو سیگار ته من":گفت دید



 Page 145 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 ".دارم دوست بوشو. بله. ندرت به خیلی": گفتم و رفتم آشپزخانه سمت به. آها

 دنبالم به و برداشت را دستمالها و نوشابه خالی بطریهای و شد بلند کاناپه روی از هم او

 .آمد

 "چرا؟"

 . گذاشتم ظرفشویی داخل و کردم تمیز را بشقابها

 "..پس کشید، می سیگار پدربزرگم. همینطوری"

: کرد اصرار. رسید می نظر به احمقانه االن ولی آمد می طبیعی نظر به صحبت شروع

 "پس؟"

 خیلی را ام جمله. کردم روشنش و بستم را ظرفشویی ماشین در و دادم تکان را سرم

 .کردم تمام کوتاه

 ".همین فقط. دارم دوست بوشو فقط"

 پدربزرگم. نبود میان در رازی هیچ. افتم می زحمت به او با صحبت موقع چرا دانم نمی

 از بیشتر شدم می بزرگ بیشتر چه هر ولی. داشتم وبیخ کودکی من و بود عالی

 .خوشبختی. جایی به داشتن تعلق احساس. شدم می دور ام سالگی هشت احساس



 Page 146 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 گفتن با که نبود هم چیزی ضمن در. برگردم روزها آن به تا کشیدم می سیگار گاهی

 .گفتم او به را اینها دقیقه یک عرض در که است جالب. کنم راحتی احساس

 پوستم زیر خوبی حس شد باعث و کند می نگاه من به کردم می ساساح

 .آوردم بیرون آبجو دوتا و کردم باز را یخچال در. بخزد

 "خوری؟ می آبجو یه"

 .کنم عوض را صحبت موضوع خواستم می فقط

 ".البته.. اوم"

 هایچشم. کردم نگاه چشمهایش به باالخره و دادم او به کورونا یک و کرد باز را درشان

 خیلی سنش که بود رفته یادم. لعنتی. اش ساله نوزده خیلی و آبی خیلی جوان، خیلی

 بار یک در او. رفتم بیرون آشپزخانه از و برداشتم را نوشیدنی. هرچی. است من از کمتر

  نه؟ مگه کند می کار

 و نشستم کاناپه روی دوباره. اند کرده تعارف مشروب او به قبال هم مشتریان مطمئنم

 . خوردم را ام نوشیدنی و انداختم پشتی روی را دستم

 را فیلم آخر تا نشست کاناپه آنطرف هم او. بود مانده فیلم آخر تا ای دقیقه چند هنوز

. کند می تماشا که رسد نمی نظر به هم او و. کنم تمرکز توانستم نمی دیگر ولی ببیند
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. سردم من. است من تقصیر. شد عوض بعد ولی بود راحتی ی مکالمه. کرد تغییر چیزی

 . بستم ای دوباره شروع هر برای را راه دیگر ها برهمی درهم آن و لیندسی از بعد جایی

 نمی چون بگیرد نادیده مرا نداشتم دوست. کردم اخم. کردم عادت تنهایی به زیادی

 دیواری دیگر خوام نمی من و است کول دختر دوست او. دهم ادامه صحبت به توانم

 تموم درست اینکه بعد": پرسیدم. کند کمک ما به تواند می دختر. باشد کول و نم بین

 "بمونی؟ شهر تو خوای می شد

 بتونم اگه. مونده سالی چند یه هنوز. نیستم مطمئن": گفت آرامی به و کرد نگاهی من به

 ".بمونم اینجا نیست مهم برام برم تعطیالت گاهی چند از هر که دربیارم پول آنقدر

 می. باشم داشته سرانجام بی شغل یک عمرم آخر تا خوام نمی فقط": داد ادامه و دیدخن

 خیلی ام خواهرزاده و خواهر پیش موندن کنم پیدا کار یه دوروبرا این بتونی اگه دونی؟

 ".خوبه

 تمام همین برای. شد می زیادی سازهای و ساخت هایشان حومه و اطراف شهرهای در

. بود انتظارش در خوبی آینده اینجا شود، باز فضای طراح اگر. ندمما اینجا را سالها این

 "رفتی؟ مسافرت حاال تا": گفتم و انداختم نگاهی او به دوباره
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 به چشمم. بگویم خواستم می چه رفت یادم تقریبا و کردم قطع را حرفم یهو ولی

  .بگذارد میز روی را آبجویش تا شد خم و داد پیچی بدنش به. افتاد باسنش

 و بودند جدا هم از زانوهایش و بود چسبیده بدنش های منحنی به کوتاهش شلوارک

 نبض به شروع آلتم و شد گرم پاهایم. ببینم را رانهایش بین تا شدم خم لحظه یک برای

 روی عرق و کشیدم می نفس سختی به. کردم نگاه دیگری طرف به. لعنتی. کرد زدن

  کردم؟ می غلطی چه. نشست گردنم

 کنم؟ می دارم غلطی چه. است بچه یک او. هست ولی نیاید نظر به جوان است نممک

 جواب. شوم مسلط اعصابم به تا خوردم دیگر ای جرعه من و نشست جایش سر دوباره

 "واقعا نه":داد

 خواهرم با بود سالم پانزده وقتی بار یک": گفت. مسافرت. آها بودم؟ پرسیده او از چی

 بورسیه ویرجینیا در تابستانی اردوی واسه بود سالم دوازده تیوق و نیواورلئان رفتیم

 ".همین اش همه. شدم

 "سالگی؟ پونزده تو نیواورلئان": گفتم شوخی به

 .باشد جالب باید
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 زندگی اونجا مادرم": گفت و شد تمام سریع ولی نشست اش چهره روی عمیقی لبخند

 ".کنه می

 دانم می ولی دهم نمی اهمیت ایعاتش به زیاد. است هادلی چیپ پدرش. آره اوه

 بود سالم چهار وقتی": گفت و کرد صاف را گلویش جردن. است کرده ازدواج چندباری

 ".کرد ترک رو ما

. رفت فرو فکر به و نشست ساکت کند؟ ترک اینطوری را او تواند می آدمی کدام چهار؟

 .ناال. بگیرم آغوش در را او و بروم جلو که گفت می من به احساسی

 هم باری چند یه. گرفتیم رو ردش کرد تموم رو دبیرستان خواهرم وقتی": داد توضیح

 ".دیدیمش و رفتیم

 "بود؟ چطور"

 می زندگی خودش واسه و داره کوچیکی آپارتمان گارسونه، یک. خوب کنم می فکر "

 به نیاز دیگه و شدیم بزرگ که خاطر این به شاید. شد خوشحال دیدنمون از. کند

 ".نداریم تمراقب

 .زد غمگینی لبخند و کرد من به نگاهی باالخره

 "کرد؟ ترکتون چرا پرسیدی ازش"
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 دیگه دیدمش وقتی ولی بدونم خواستم می قبال. نه": گفت و داد تکان را سرش فقط ولی

 ".ندادم اهمیت زیاد مسئله این به

 ".نداشتم دوستش من":داد ادامه سپس و کرد مکث ای لحظه

  داشت؟ نظری چنین من مورد در هم کول. کردم می اهنگ او به ساکت

 "کردی؟ ازدواج حال به تا"

 عمیقی نفس و نشستم صاف. کند عوض را موضوع کرد می سعی و بود لطیف صدایش

 .کشیدم

 سعی شاید. دونم نمی. نموندیم باهم زیاد مادرش و من اومد دنیا به کول اینکه از بعد"

 ".کردم عادت تنهایی به. مبساز آینده یک -زندگی یک نکردم

 ولی. کردم نگاه او به و گذاشتم دستم روی را سرم بعد و کشیدم سرم روی را انگشتانم

 برای. است نکرده باور مرا بودن مجرد دلیل که انگار. کرد می برنداز مرا محتاطانه او

 هم تاندبیرس تو حتی ولی. بود هم ازدواجی موارد البته": گفتم کنم مطمئن را او اینکه

 پیدا شغلی بشه، تموم درسم دونی؟ می. بدم انجام رو روتین کارهای این خواستم نمی

 ".بمیرم.... باشم داشته بچه کنم، ازدواج کنم،

 .بود شده راحتتر خیلی کردن صحبت آوری شگفت طرز به و خندیم



 Page 151 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 زهنو ولی مرد بود سالم نه وقتی کشید می سیگار که همون پدربزرگم،": دادم ادامه

 دهه تو. یادمه گرفتیم می پدرم شدن التحصیل فارغ از بعد که خانوادگی های مهمونی

 خیلی پس. داشت کالج مدرک که بود مون خانواده در نفر اولین و بود زندگیش سی

 ".بود مهمی موضوع

 . کرد گوش بود گرفته دستش دو هر با را بطری که حالی در و داد تکیه

 زنده مادربزرگم و پدربزرگ. بودم سالم شش زمانا ونا کنم می فکر": دادم ادامه

 پدربزرگم از که چیزی که بیشترین ولی خندیدند می و زدند می حرف همه. بودند

 که پوندیشه پنجاه و دویست وزن و اینجی چهار و فوت شش قد یادمه ام ساله شصت

 ".رقصید می پوینتر خواهران با داشت چون. لرزوند می را خونه داشت

 .کنی تصورش تونستی می. آره. زد ندیلبخ

 همه به خوشحالی با و بود نشسته میز سر مادربزرگم": گفتم و دادم قورت را دهنم آب

. دونم نمی. گذروندند می خوش سن اون تو حتی و بودند خوشحال خیلی. خندید می

 ".اومد می خوشم ازشون خیلی کنم می فکر

 ".بشی اونا مثل خوای می هم تو": گفت آرامی به جردن
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 و شدند می هم خنده باعث چطور که کنم می فکر مادربزرگم و پدربزرگ به همیشه

 شاید. لیندسی با حتی نه. نکردم احساس زنی هیچ با را چیزی چنین وقت هیچ اینکه

 . نداشتم را لیاقتش

 پیدا. بودند عالی خیلی. نبود بینشون اجباری هیچ. دونی می": گفتم و برگشتم سمتش به

 ".سخته خیلی فهمه می رو دلت حرف که آدمی ردنک

 عوض را موضوع دوباره کردم سعی. رفت فرو فکر در سخت و انداخت پایین را سرش

 . کنم

 عالی، روز عروسی، ازدواجت، باشه؟ چطوری زندگیت روزی یه داری دوست چی؟ تو"

 "؟...عالی لباس

 به زیاد": گفت و زد زل تلویزیون به. خورد اش نوشیدنی از ای جرعه و کشید آهی

 ".خوام می زندگی فقط. دم نمی اهمیت عروسی

 زندگی

 چیزی چنین دنبال به هم خودم هنوز شاید. چرا دونم نمی. بود سنگین برایم حرفها این

 .بودم

........ 
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 جردن. افتاد غلتک روی ما خانه های روزمرگی  فیلم و پیتزا لطف به بعد هفته یک

 . شد می بیدار خواب از بروم پایین طبقه اینکه از قبل معموال

 بی غذاهای و بود تمیز همیشه زمین کف. شدم می کانترها و میزها تمیزی متوجه

 چیز همه. شدند می ریخته دور یخچال از آسایی معجزه طرز به مانده روز سه و مصرف

 . زد می برق

 های معش و پخت می هم مافین و پنکیک گاهی. داد می هم خوبی بوی چیز همه

 دیگر من و کرد می درست قهوه پرس فرنچ یک از استفاده با. کرد می روشن معطری

 مثل گذاشت می نشیمن اتاق توی کول که هرچیزی. کردم نمی استفاده جوش قهوه از

 کی باری آخرین  آید نمی یادم من و شدند می غیب ناگهان کفش یا نوشابه های قوطی

 . کردم استفاده ظرفشویی از

 و بود شده تنبل خیلی او. نیست او سپاسگذار فرزندم اصال کردم فکر لحظه یک برای

 . است کرده تغییر چقدر که بودم متوجه

 اخالق از های رگه توانستم می و باشد من با داشت دوست کمتر شد می بزرگتر چه هر

 را مدندانهای من و بود هوا سربه خیلی او. ببینم جردن با رفتارش در را من با مادرش

 دوست را ام بچه. دارم نگه خودم برای را نظرم و ببندم را دهانم تا دادم می فشار بهم

 . ندارد را او لیاقت که میدیدم ولی داشتم
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 سر صبح دو ساعت تا جردن بود خانه وقتی و آمد می خانه ندرت به خواب مواقع جز به

 کاناپه روی وقتی مترسید می کنند زندگی من با دادم پیشنهاد وقتی. رفت می کار

 انقدر شان برنامه که شکر را خدا ولی بیایم داخل چیزی همچنین یک یا کنند می سکس

 . بودند خانه همزمان ندرت به که بود قروقاطی

 خیلی جردن. شنیدم نمی صدایی و دیدم نمی چیزی و بودم کار سر من بودند خانه اگر

 او چرا بدانم خواستم می من و ماند ینم خانه هم نداشت کار که شبهایی حتی. بود تنها

 خودش پس از توانست می که دختری. داشت قوی اراده و بود الیق. آید می راه کول با

 خواهرش و کول جز کسی رسید می نظر به بمانند؟ هم کنار شد می باعث چی. بربیاید

 . باشد نداشته را

 به. بود نیاورده اینجا را اش خانواده از عضوی یا دوست هیچ بودم گفته او به که وقتی از

 از بعد هر. بود خانه بیشتر کول کاش ای هرچند بردم می لذت اینجا او بودن از حال هر

 می گوش هشتادش دهه موسیقی به که دیدم می را او و رسیدم می خانه به که ظهر

 . دهد

 به مدنآ. برم می سر به تابستانی تعطیالت در رسید می نظر به بیشتر و زدم می لبخند

 می تعطیل را کارم وقت سر همیشه و نبود خوب شده که هم تنوع برای حتی خالی خانه

 بیشتر. زدیم می گپ باهم بیشتر او و من روزها این. بودم رفتن خانه عاشق چون کردم
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 صحبت به من کردن وادار در عجیبی توانایی دخترک و او مدرسه و من کار مورد در

 . باشم راحتتر من تا ساخت می جوک و کرد می شوخی. داشت

 از بیش کول نبود اینجا اگر ولی بپزم بادمجان الزانیای هم او بدون توانستم می مطمئنا

 که خوشحالم. بگیرم را زبانم جلوی توانستم نمی دیگر من و گرفت می نادیده مرا پیش

 . اینجاست

 وارد و شد رد ها ردهن کنار از آمدم پایین ها پله از و برداشتم را کثیف لباسهای سبد

. آوردم بیرون کن خشک توی از را لباسهایم اینکه از بعد. شدم رختشورخانه اتاق

 .کردم روشنش دوباره و ریختم ماشین داخل را کثیف لباسهای

 ماشین در اینکه از قبل و آوردم درش بود، شده کثیف گاراژ در کار از شرتم تی جلوی

 طبقه به دوباره و برداشتم را خشک لباسهای. اختماند ماشین داخل هم را آن ببندم را

 تختم روی را سبد. رفتم باال

 تکه انگشتانم ناگهان. گشتم دیگری شرت تی دنبال لباسها کپه توی از و کردم خالی

 زیاد نبود الزم و بود جینم شلوار زیر. بودم ندیده قبال که کرد لمس را رنگی قرمز پارچه

 .بود شده خشک فقراتم ستون. ایستادم فصا. چیست بفهمم تا کنم فکر

 لعنتی
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 بود آویزان انگشتم از که جی بندی شورت به و کردم قالب کوچک بند دور را انگشتم

 "چیه؟ دیگه این": گفتم و دادم بیرون را نفسم. کردم نگاه

 . است من لباسهای این که شوم مطمئن تا کردم نگاه لباسها کپه به دوباره

 "...جرد من؟ لباسهای الی اومده چطوری"

 دید می من دست را زیرش لباس اگر. کردم قطع را حرفم ولی بزنم صدایش خواستم

 گرفته شورتش با را مچم که رسیدم می آشغالی نظر به. شد می پیچیده اوضاع خیلی

 من و افتاد تخت روی. است داغ ماهیتابه یک انگار انداختم طوری را شورت. خدایا. اند

 زمان. بودم شده گیج. بود نشسته گردنم پشت سردی عرق. مالیدم را گردنم پشت

. گذشت می بود تختم توی حتی یا تختم روی زنی زیر لباس که باری آخرین از زیادی

 دختر دوست تن بر شورت این تصویر. نبود هم جی بندی شورت وقت هیچ البته

 من. لعنتی": دمغری و گردانم را چشمانم. گرفت شکل ذهنم در پسرم معصوم و کوچک

 ".جهنم به برم باید

 به دوباره را سبد بتوانم تا کردم مخفی آنها الی را شورت و کردم جمع را تمیز لباسهای

 پیدایش تا اندازم می دیگر جای یا کن خشک روی را آن فقط. برگردانم پایین طبقه

 . کند
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 لباسها. بود دهش روشن بیرون که شنیدم را زنی چمن ماشین صدای برداشتم را سبد تا

 چمن روی و بود پشتی حیاط در جردن. رفتم پنجره طرف به و گذاشتم زمین روی را

 ....چیکار داشت. داد می هل مرا کرفتزمن سبز زنی چمن ماشین و رفت می پایین و باال

 به کمک. بزند را لعنتی چمنهای آن که بودم گفته کول به. شد قفل عصبانیت از فکم

. دهد می تکان را سرش که کردم تماشایش. بود او مسئولیتهای جزو حیاط کارهای

. کرد می گوش موسیقی داشت حتما. شدم طبل و گیتار بلند صدای متوجه سپس

 بود؟ هشتادی دهه وحشتناک گروه کدام موسیقی نوبت دیگر امروز. زدم لبخندی

 ببینم نستمتوا می اینجا از حتی و بود شده تر تیره عرق از اش خاکستری شرت تی کمر

 و ران های ماهیچه. است چسبیده گردنش به اش اسبی دم موهای از هایی دسته که

. شد می منقبض ماشین دادن هل با و بود معلوم کوتاهش و سفید شلوارک از پایش ساق

 برق آفتاب نور در که پشتش از کوچکی قسمت روی من و زد می برق عرق از پوستش

 نمی لبخند دیگر و شد گرم شکمم زیر کردم می شایشتما که همانطور. زدم زل زد می

 منحرف را نگاهم و زدم پلک نهایت در ولی. برگردم خواستم نمی. بود زده خشکم. زدم

 کالس در چیزی ای پروژه او. دادم قورت را بود شده خشک که را دهانم آب و کردم

 توانست می کول. گفت چیزی پیش روز چند کند؟ کار رویش که نداشت اش تابستانه

 صدایش خواستم و آوردم بیرون را سرم و بردم باال را پنجره. بزند را لعنتی چمنهای آن
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 و جلو گیتار آهنگ هوای به سرش و کرد ول را ماشین های دستگیره ناگهان که بزنم

 رویم": خواند می آهنگ. شد خنده به تبدیل اخمم. کردم نگاهش و ایستادم. برد عقب

 ".عشق نام هب. اووو. بریز شکر

 دوباره. رقصید می آهنگ با و برد می عقب و جلو را خودش و کرد می لبخوانی

 و کرد پریشان را موهایش برد، راست و چپ را سرش اینبار و گرفت را ها دستگیره

 روی زیبایش های طره و افتاد زمین روی موهایش کش. داد تکان را پهلوهایش

 ریه بودم کرده حبس را نفسم بس از. بود هشد زیبا العاده فوق. شدند پخش صورتش

 ساعته چهار و بیست توانی می چطور توست مال او اگر خدایا،. بود گرفته درد هایم

 نزنی؟ دست او به هفته روز هفت

 کایل لحظه همان درست ولی بردم داخل را سرم و انداختم دور همانجا را فکرهایم

 رقص و بود زده زل جردن به. است ستادهای خوابش اتاق بالکن توی که دیدم را کرامر

 بچه شاید. بیشعور.  شد سفت پنجره چهارچوب دور انگشتانم. کرد می تماشا را او

 به. کند می چرانی چشم عوضی سروپای بی یک مثل او و هستند خانه در هنوز هایش

 یک اینکه از ولی دهد می انجام را همانکار دارم خودم تقریبا که کنم نمی فکر این

 تو بچه پرستار دیگه یکی این. هستم عصبانی دهد می انجام را کار همان دارد هم غریبه

 به که دیدم و کردم نگاه جردن به. شد خاموش ناگهان زنی چمن ماشین. احمق نیست
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. زد عقب صورتش روی از را موهایش. بود شده عرق خیس. رفت استخر لبه سمت

 دوباره و زد شیرجه استخر عمیق بخش تسم به و برداشت قدمی و کشید عمیقی نفس

 شده حبس سینه در نفسم. آمد سطح روی دوباره بود تنش لباسهایش تمام که حالی در

 ام خیره نگاه. شود خنک خواست می او. درجه نود حدود. بود گرم خیلی هوا امروز. بود

 جردن. شدبا داشته بهتری دید کرد می سعی و خاراند می را اش چانه که افتاد کایل به

 بدنش به دوم پوست مانند شرتش تی. شد ور غوطه پشتش روی آمد، سطح روی

 .بود چسبیده

 منحنی توانستم می و بودند زده بیرون پیراهنش زیر از کوچکی و سفت های برجستگی

 ".جهنم به برو": کردم زمزمه زیرلب. دیدم اش لعنتی لبهای روی را لبخندی

 . بستم را پنجره و بردم وابخ اتاق داخل به دوباره را سرم

 آشپزخانه وسط از. آمدم پایین ها پله از و رفتم سالن انتهای به و رفتم بیرون اتاق از

 به داشت جردن. رفتم بیرون عقب در از و گذشتم رختشورخانه جلوی از و کردم عبور

 . بیاید بیرون تا کرد می شنا استخر لبه سمت

. آمد بیرون استخر از. کند می تماشایش نوزه کایل دیدم و بردم باال را نگاهم

 من به کایل نگاه. بود جاری بدنش بخش هر از آب و بود چسبیده بدنش به لباسهایش

 . دادم نشانش بیالخی من و افتاد
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 جمع را موهایش جردن. برگشت اش لعنتی خانه داخل به و داد تکان سری و خندید

 از آب که بود پاهایش به ام خیره گاهن. چالندشان و آورد جلو شانه روی از و کرد

 که حالی در. بود چسبیده باسنش به شلوارکش و شد می سرازیر اش برنزه رانهای

 "جردن": زدم صدایش باشم داشته خشکی لحن کردم می سعی

 لباسش کرد می فکر شاید. آمد سمتم به تردید ای لحظه از بعد و برگشت سمتم به

 کوبش صدای کردم سعی.  گرفت اش سینه جلوی را دستانش چون نیست مناسب کامال

 .کنم مخفی را ام سینه درون

 ".بزنه رو چمنها که گفتم کول به کردم فکر"

 که کار": گفت و برداشت حیاط میز روی از را یخ آب لیوان بعد و داد تکان را سرش

 "درسته؟. شد تموم

 "ندادم؟ انجام درست کارمو": گفت و انداخت بهم نگاهی بعد

 "..نه ن، که البته"

 متنفر خودم از رسیدم می نظر به ناسپاس بیشعور یک مثل اینکه از. دادم جواب سریع

 .شدم
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 انجام رو حیاط کارای کول قراره. بیشتر خیلی. کنی می کار کافی اندازه به تو ولی خوبه"

 ".بزاره کار این برای وقتی باید. بده

: گفت و برگشت چمنزنی ماشین سمت به. کند خشک را بدنش آب حوله با کرد سعی

 ".دارم احتیاج ورزش و آفتاب به. نداره اشکالی"

 ".کنم می تمومش من": گفتم و رفتم ماشین سمت به و کردم متوقفش

 ".تونم می خودم": گفت و گرفت را بازویم ولی

 .شد می عصبانی داشت

 ".بدم مانجا تونم می رو کوچیک کار چندتا. ننشستیم اینجا مفتکی ما. جدا"

 ".نه لباس و وضع سرو این با"

 .خورد گره بهم ابروهایش

 "ببخشید؟"

 .آوردم پایین را صدایم و شدم نزدیک او به

 ".فکریه چه تو دونه می خدا. کنه می تماشات داره و چسبیده تراسش به ام همسایه"

 ".تنمه لباسهام. استخر تو پریدم. بود گرمم. نیست من مشکل دیگه اون"
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 دیگه. چسبیده بدنت به پوست عین. آره": گفتم و ساییدم بهم را دندانهایم نیتعصبا از

 رقص کلوب نه خانوادیگه محله یه اینجا. بدی هل رو کوفت اون نداری اجازه

 ".خواهرت

 مربوطه چه کسی به. ام پشتی حیاط در من":غرید. بود گرفته آتش خشم از صورتش

 ".پوشم می لباس چطوری

 ".وطهمرب زنهاشون به"

 .کنم آرامتر را لحنم کردم سعی. بود شده سنگین عصبانیت از اش سینه. برد باال ابرویی

 بدر راه از رو شوهرهاشون و بزنه پرسه دختر یک نمیاد خوششون محله این در زنها"

 "باشه؟. کنه

 باورش انگار کرد تلخی خنده ولی. برود فرو مخش در قشنگ تا گفتم روان انگلیسی به

 .بگویم راست شد نمی

 ".واو.. آره..اوه"

 .شد چشم تو چشم من با بعد و کشید عمیقی نفس و داد تکان را سرش

 عوض بودی نوجوان که وقتی از چیزا بعضی کنم می فکر. هست چیزی یه. باشه.. اوم"

 ".بود پیش سال نه و هشتاد اون. شده
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 ".متشکرم. پیش سال بیست"

 ".نیست مرد یک رفتار مسئول زن یک. امروز ولی": داد ادامه

 جلویش تونم نمی کنه نگاه خواد می اگه": گفت پرخاشگرانه و درخشید می چشمانش

. دونم می چه من.. هی. بکنه خودارضایی و خلوت جای یه بره خواد می اگه. بگیرم رو

 ".نیست من مشکل اصال

 نمی مه از چشم و  بکشم نفس توانستم نمی. کنه لعنتت خدا. کردم مشت را دستانم

 اشتباهی کار هیچ او. گفت می راست که دانم می. گفت می راست. برداریم توانستیم

 ...کند نگاه او به کایل نداشتم دوست.... فقط من. داد نمی انجام

 یک الاقل که شکر رو خدا. ایستادم صاف و کردم جور و جمع را خودم. ثانیه چند از بعد

 رو حیاط کارهای کول یا": گفتم و رفتم یزن چمن ماشین سمت به. بودم بلندتر فوت

 "فهمیدی؟. من یا میده انجام

 .شنیدم سرم پشت را شیرینش صدای ولی نشدم جوابی منتظر دیگر

 ".بابا چشم"

 درکونی یکی به عمرم در بار اولین برای خواستم می. دادم فشار هم روی را پلکهایم

.بزنم
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 (جردن)فصل شش 

ما اصال همدیگر . دوست نداشتم بگویم دعوا کردیم. ودماز دیروز با پایک حرف نزده ب

چطور می توانیم دعوا کنیم؟ البته از دیروز به دالیلی با کول هم . را خوب نمی شناسیم

دیروز رفت تا در . ما اینجوری پیش می رویم. حرف نزده ام که زیاد ناراحتم نمی کند

 . انه رسید من در بار بودمتعمیر ماشین به یکی از دوستانش کمک کند و وقتی به خ

امروز صبح بیشتر خوابیدم تا حضور پایک در خانه را نادیده بگیرم و وقتی بیدار شدم 

آخر برای . تمام صبح شکمم بهم می پیچید. که کول گونه ام را بوسید و سر کار رفت

من هیچ کار . چه پایک آنقدر عصبانی بود؟ من فکر می کردم خوب باهم راه می آییم

در واقع داشتم چمن لعنتی او را می زدم و او طوری با من رفتار کرد . باهی نکردماشت

اب می گرفتم و بچه های کوچک داشتند انگار در حیاط جلویی داشتم لخت حمام آفت

 . او خیلی بی ثبات است. (یعنی در معرض دید)جلویم رژه می رفتند

. ماشین کول پیاده شدم از. برعکس پسرش که هیچ وقت هیچ چیز را جدی نمی گرفت

. امروز صبح با ماشین یکی از دوستانش به سر کار رفت تا من بتوانم به کتابخانه بروم

جعبه ناهار پایک را که در خانه جا مانده بود را برداشتم و به محل کارش نگاهی 

کارگران در اطراف حرکت . از آخرین باری که اینجا بودم شلوغتر شده بود. انداختم

ند و کالههای ایمنی با کمربندهای ابزار چرم قهوه ای از پهلوهایشان آویزان می کرد
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از کامیونهایی که به آن محوطه داخل یا از آن خارج می شدند گردو خاکی به هوا . بود

ثیف و صدای ضربه چکش روی فوالد می آمد و مردانی با چکمه های ک. برمی خاست

در هوا راه می رفتند انگار هر کاری که الزم  یرکهای بلندجینهای رنگ و رو رفته روی ت

هر کسی شانس دیدن منظره . است انجام می دهند تا از این مواد ساختمان بسازند

 . اسکلت خالی را نداشت

بعضی . این شغل پول خوبی داشت. تعجب می کردم چرا کول برای پدرش کار نمی کرد

چشم . ده شان را در می آوردندبا این کار خرج خانوا. از این افراد را می شناختم

گرداندم تا بلکه کسی را ببینم تا ناهار پایک را به او بدهم ولی یک جورهایی گوش به 

وقتی . واقعا نمی خواستم او را ببینم. زنگ هم بودم و به دنبال تتوهای پایک می گشتم

م و توپ دیدم ناهارش را در خانه جا گذاشته است برنامه ریختم تا کار خوبی انجام ده

نمی خواست . را در زمین او بیندازم تا با تشکر کردن ماجرای دعوا را از دلم دربیاورد

از روی کثافت و گل پریدم و به سمت ساختمان رفتم و . دل چرکینی بین ما باشد

 .مرا دید و از جا بلند شد. دوستش داچ را دیدم که خم شده تا چیزی را از داخل بردارد

 هی داچ، پایک اینجاست؟" :لبخند زدم و گفتم

 "ناهارشه؟": چشمانش به کیسه سیاه روی دستانم افتاد و گفت
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فکر کردم وقتی دارم . روی میز آشپزخونه جا مونده بود": به سمتش گرفتم و گفتم

 ".میرم سرکار بیارمش اینجا

 ".خیلی لطف کردی"

 .اره کردعوضش ابزار را زمین انداخت و به من اش. ولی آن را از دستم نگرفت

 ".من می برمت باال. بیا"

 ".فقط می دمش به شما. نمی خوام مزاحمش بشم. نه اشکالی نداره": گفتم

 .خندید و مرا به سمت پله ها راهنمایی کرد

 ".اگه بدیش به من یا می خورمش یا گمش می کنم"

تنها با استفاده آسانسور به طبقه سوم رفتیم که . فوق العاده اس. شانه هایم افتادند

. چهارچوب دیوارها کار شده بود و تقسیم دفاتر و کار را هنگام اتمام نشان می داد

. پایک در این طبقه تنها بود و آنطرفتر سمت چپ دور یک تخته رسم چرخ می زد

 را چشمهایش. صدای نزدیک شدن ما را شنید و سرش را از روی کاغذها بلند کرد

یک تی شرت سرمه ای پوشیده بود و این . برایم ریز کرد و من احساس حماقت کردم

عاشق این رنگ روی بازوهای برنزه و منحنی . رنگ باعث شد گونه هایم سرخ شوند

 "اینجا چیکار می کنی؟": پرسید. های ماهیچه هایش بودم
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ناهارت رو ": جعبه را باال گرفتم و گفتم. فقط گیج شده بود. به نظر آزرده نمی رسید

 ".روی میز جا گذاشتی

 . آرام گرفت و از جا بلند شد و به سمتم آمد

الزم . می تونستم برم یه چیزی از دکه خوراکی بگیرم. اشکالی هم نداشت. اوه متشکرم"

 ".نبود تو زحمت بیفتی

خب من نمی تونستم اجازه بدم از آت و آشغالهای دکه خوراکی ": دکه خوراکی؟ گفتم

 ".بخوری

 ".ر اصل همون آشغالیه که این توئهد": با اینم حرفم لبخندی زد و گفت

 .ولی من رویش را کم می کردم. جعبه ناهارش را روی میز کار گذاشت

خب من بوقلمون با روکش پنیر رو کش رفتم، گفتم شاید یه چیز متفاوت دلت "

 ".بخواد

امروز زیاد . ناهارت هنوز اون توئه. نگران نباش": به شوخی گفتم. صورتش افتاد

 ".درست کردم

 .رس از چشمانش رخت بربست و نفسی کشیدت



 Page 168 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 تا همه اش رو به خورد من ندی خیالت راحت نمی شه مگه نه؟"

 .سعی کردم نخندم

 ".من یواش یواش می سازمت"

فکر کنم دیگر دعوای . چشمانش را چرخاند و باالخره توانستم یک نفس عمیق بکشم

وبش چکشها و نسیمی که با احساس نگاهش روی خودم، صدای ک. بینمان تمام شده بود

. بعد متوجه شدم داچ هنوز اینجاست. به آرامی از میان سازه می وزید آنجا ایستاده بودم

آب دهانش را قورت داد . نگاه خیره اش بین ما در گردش بود. هردو به او نگاه کردیم

 .و گلویش را صاف کرد

 ".یه کاری بکنم... من می رم"

ایک نگاه کردم و فکر می کنم من هم باید می رفتم و او را دوباره به پ. ما را تنها گذاشت

: گفتم. تنها می گذاشتم ولی به جایش دستانم را در جیبم چپاندم و به اطراف خیره شدم

 ".خاک اره بوی خوبی می ده"

 .چشمانش خندید و سری تکان داد

 ".مثل خونه می مونه برام. آره"
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م شد و برای یک لحظه نفس کشیدن یادم زیر شکمم گر. وقتی دوباره بهم خیره شدیم

. ذرت می خوام که دیروز یه خرده تند رفتممع": گفت.  ریع رویم را بگرداندنمس. رفت

کرامر داشت چشم چرونی می کرد و کارش خیلی . تو کار اشتباهی انجام نمی دادی

متاسفم که سر تو خالی . یعنی از اون عصبانی شدم. یهو عصبانی شدم. چندش بود

 ".دمکر

می تونم از پسش . به یه خرده چشم چرونی عادت دارم. من تو بار کار می کنم": گفتم

 ".بربیام

اگر متوجه . کول هم همینطور. واقعا، می توانم بلند شوم و تنهایی برای شرفم بجنگم

من مال او نیستم که مراقبم . الزم نیست پایک در قبالم احساس مسئولیت کند. بشود

 ".بهتره دیگه برم. بخ": گفتم. باشد

 "می خوای ببینی؟ یه گردش کوچیک؟": تا خواستم برگردم گفت

قبال موقع حمل کیسه های شن بخش اعظم اینجا را دیده بودم ولی با اینحال سری تکان 

 ".بله البته":دادم و گفتم

مرا به عقب ساختمان راهنمایی کرد و می خواستم بدانم الزم است من هم کاله ایمنی 

اینجا قرار ": گفت. بگذارم ولی او هیچ کالهی به سر نداشت پس من هم نپرسیدمسرم 
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یک بخش مجزا از رستوران هم وجود . بود فضای دفتر کازینویی باشه که اینجا میاد

 "..امور مالی، تبلیغات. استخدام. داره ولی قراره همه چی رو از اینجا اداره کنند

دیوارها رو کی می . االن که اسکلته": گفتم. اندملبخندی به من زد و من رویم را برگرد

 "کشید؟

من همه جا رو عایق . هر وقت لوله کش ها و برقکارها کارشون تموم بشه": جواب داد

یرک از این به بعد اتاق می به جای ت. ها رو بکشیمبندی می کنم بعدش می تونیم دیوار

 ".بینی

سایر اتاقها یک دیوار برعکس  وارد فضای بزرگی در گوشه پشتی ساختمان شدیم و

با یک پنجره . انگاه که قرار است تنها دیوار اینجا باشد. یرک وجود داشتکامل بدون ت

یرک جلوی صورتم به پایین خم فضای مجاور آن قدم گذاشتم و از ت داخل. سرتاسری

 .شدم

 "اینجا برای چیه؟"

 ".رهاینجا دستشویی خصوصی این دفت": به من نگاهی انداخت و گفت

با او به دفتر برگشتم و به سمت لبه ساختمان رفتم و به زمین ساخته . باید خوب باشد

 .نشده و چمنزارهای دوردست خیره شدم
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 .لبخندی زدم و موهایم را به عقب زدم و در دفتر طوری راه رفتم انگار مال خودم است

ید در مورد خط می شه ژاپن رو روی خط بیاری؟ با. کریستوفر. بله.. منظره قشنگیه"

 ".تولید در مالزی حرف بزنیم

 "یه منشی مرد داری؟": خندید و گفت

 ".نزار جنسیتت تو رو عقب بزاره. یه مرد می تونه هر چیزی باشه": جواب دادم

دوباره شدیم مثل شبی که باهم پیتزا . سرش را تکان داد، حسابی سرگرم شده بود

ختمان را نشان داد و گذاشتم پروسه اطراف سا. خوردیم و تلویزیون تماشا کردیم

او این کار را قبل از به دنیا آمدن کول . حدود یک ساله ساختنش را برایم توضیح بدهد

شروع کرده بود و در نهایت شرکت خود را برپا کرد تا قوانین و کنترل بیشتری روی 

رگر برعهده داشتن مسئولیت یک دو جین کا. پروژه هایی که دوست دارد داشته باشد

ولی هنوز او با آوردن کار . که تامین کننده مالی خانواده هایشان هستند خیلی دشوار بود

: وقتی به طبقه اول برگشتیم گفتم. و ایجاد شغل به گسترش شهرمان کمک می کرد

جاهایی که آدمها عمرشون . باید به ساختن چیزهایی که هر روز می بینی افتخار کنی"

 ".ول در میارنرو اونجا صرف می کنن و پ

 .عقب ساختمان ایستاد و به فضاهای خالی پشت سرش نگاه کرد
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 ".فکر می کنم این زندگی منم هست. هرگز بهش اینجوری فکر نکردم"

. به بیرون نگاه کردم و متوجه شدم که فضای باز به عقب ساختمان متصل شده است

. دی آنجا گذاشته بودندبزرگ بود و می توانستم زیربنای مرمری را ببینم برای نصب بع

اون رو . قراره اینجا حیاط وسطی بشه؟ فکر خوبیه": وقتی دیدم هیچ سقفی ندارد گفتم

 "هم شما می سازید؟

نه، بعد از اینکه ساختمون تموم شد یک شرکت محوطه سازی میاد و ": جواب داد

 ".مسئولیت چمنکاری و درختکاری و زیباسازی رو به عهده می گیره

انگار که فکرم را . عاشق قبل و بعد فضای سبز بودم. سلیقه من بود درست مطابق

هر وقت دلت . هروقت کارشون رو شروع کردند بهت خبر می دم": خوانده باشد گفت

 ".خواست می تونی بیای و پیشرفتشون رو ببینی

 ".متشکرم": لبخند زدم

ه واقعا از چنین به جز معلمانم کس دیگری را نمی شناختم ک. از این ایده خوشم آمد

چشمهایمان بهم خیره شد و فهمیدم این چیزی است که دلم . چیزهایی لذت ببرد

 من چیز مشترک زیادی با افراد دوروبرم نداشتم، مگه نه؟. برایش تنگ شده بود
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کارگری با الواری روی دوشش از آنجا رد . تنها برای یک لحظه نگاهمان بهم قفل شد

اف کرد و برای سالم کردن به او تماس چشمی مان را شد و پایک ناگهان قدش را ص

 .قطع کرد

دیگه باید .... فکر می کنم.. خب، ": با انگشت شست به پشت سرم اشاره کردم و گفتم

 ".برم

 "منم همینطور... آره": گفت

 ".ساعت پنج شام حاضره. خونه می بینمت":عقبگرد کردم و گفتم

بعد از همه اینها ... خانه؟ نه خانه نه. تفقط سرش را تکان داد و به سرکارش برگش

شام ساعت . سوار ماشین شدم و شدیدا احساس گیجی می کردم. آنجا خانه من نبود

 آیا حضور او را فراموش کرده بودم؟. پنج؟ کول ساعت شش کارش تمام می شد

...... 

ار غلیظ حمام هنوز پر از بخ. حوله را دور بدنم پیچیدم و لباسهای کثیفم را جمع کردم

الی در را به آرامی باز کردم و به داخل راهرو سرک کشیدم که مطمئنم شوم  کسی . بود

همیشه یادم رفتم . نیست و بعد پاورچین به اتاق خوابم رفتم و در را پشت سرم بستم

هنوز عادت داشتم که در . لباسهای تمیز با خودم بردارم تا درست بعد از دوش بپوشم
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حداقل اینجا یادم بود که . و خیلی راحت با حوله در خانه راه بروم آپارتمان خودم باشم

بی تردید . وقتی نیمه شب برای خوردن آب به طبقه پایین می روم یک پیژامه تنم کنم

برس را . اگر پدر کول مچ مرا با تی شرت و شورت می گرفت از خجالت می مردم

نوری از بیرون می . تا بپوشمبرداشتم و موهای خیسم را شانه زدم و چیزی برداشتم 

االن دیگر _هوا تاریک شده بود . به سمت پرده ها رفتم و به بیرون سرک کشیدم. آمد

او خیلی فوق . ولی پایک هنوز داشت روی ماشین من کار می کرد _.نه را گذشته بود

البته همیشه فکر می کردم . سر کول به تعمیر ماشین کس دیگری گرم بود. العاده بود

پایک دور . چراغی از روی سقف آویزان شده بود. نه ای است تا بیرون از خانه بماندبها

به . بعد از شام رفت بیرون. ماشین می چرخید و خم می شد و چیزی را سفت می کرد

چند . فکر می کنم منتظرش بود. کمک کول احتیاج داشت و البته او دوباره بیرون بود

زن . رو عبور می کردند با لبخند پایک را صدا زدند زن که با لباسهای ورزشی از پیاده

سبزه سمت چپ با اینکه یک دقیقه پیش داشت می دوید شروع به درجا زدن کرد و زن 

 "جدا؟": زمزمه کردم. مو قرمز دست به پهلو ایستاد و لبخند السی به او زد

از پنجره انگار . واقعا جلف. کدام خری این وقت شب پیاده روی می کند؟ زنهای جلف

آشپزخانه شان ندیدند که پایک بدون پیراهن دارد بیرون کار می کند و ماهیچه هایش 

هنوز دارند به هر سانتی متر بدن پسر سکسی . پشت پوست برنزه اش منقبض می شود
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به هم زنگ می زدند و برنامه می . بد نگاه می کنند و آب از لب و لوچه شان جاری است

شی شان را بپوشند تا بگویند همینطوری اتفاقی از آنجا رد می ریختند تا لباسهای ورز

 شدند؟ منظورم این است که باالخره سالم نکردن خیلی گستاخانه است مگر نه؟

زنان خانه دار حومه شهر که از شوهرانشان سیر شده بودند و . چشمانم را گرداندم

. خیلی پست شدم. مپرده را رها کردم و برگشت. دنبال سرگرمی مثل پایک می گشتند

خب داشتند الس می زدند، یا چی؟ افتخار می کردم که یک آدم خونسرد و معقولی 

یک جورهایی ... اسباب کشی، قبض ها. هستم ولی تازگی ها رفتارم غیرعادی شده بود

 .این وضع را دوست ندارم.. بالتکلیفی

در اتاق خواب . خواند پیتی پارتی کامال با حال گرفته ام می. لیست آهنگی را باز کردم

کول در اتاق به در تکیه داده بود و مرا تماشا . سرم را برگرداندم. پشت سرم بسته شد

نمی دانم چرا . کی به خانه رسیده بود؟ گرمم شد. نگاهش را خوب می شناختم. می کرد

در حالی که نگاهش روی بدنم باال و پایین می شد دست . ولی حوله ام را محکم چسبیدم

 "چیه؟": وقتی دیدم چیزی نمی گوید گفتم. سینه ایستادبه 

 "حوله رو بنداز"

 ...االن؟ وقتی پدرش هنوز بیدار است و 
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داره دیر میشه منم . بس کن": اعتراض کردم ولی صدایم را پایین نگهداشتم و گفتم

 ".خیلی خسته ام

ق خواب قد شش فوتی اش سریع اتا. تکیه اش را از در برداشت و به سمت منم آمد

دلم برات تنگ . خیلی وقته ندیدمت. من سرحالت میارم": کوچک را طی کرد و گفت

 ".شده

لب . نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم. دستانش را دور کمرم حلقه زد و به من خیره شد

. پایینی ام را با شیطنت گاز گرفتم و موهای طالیی را چنگ زدم و سریع بوسیدمش

 ".تو نبودی. ودممن دیشب خونه ب": گفتم

 ".من دعوتت کردم بریم بیرون": گفت. از کنارش بلند شدم و حوله ام را سفتتر کردم

 "...مجبور شدم کارهای تو رو هم انجام بدم. من خسته بودم"

 . این حرف را زدم ولی احساس کردم چیزهایی که روزها درونم تلنبار شده بود آزاد شد

 ".ازت نخواستم اونا رو انجام بدی"

 ".باالخره که باید انجام می شد"

ولی سعی می . کششی که به او داشتم دیگر رنگ باخت و دیواری بین ما قرار گرفت

 .سعی می کرد دوباره دستانش را دورم حلقه کند. کرد آن را از بین ببرد
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داری همه . اگه چمن زدن چند روزی عقب بیفته پدرم ما رو از خونه بیرون نمی کنه"

 ".جدی می گیری چی رو خیلی

. نه تو اینکارو نکردی چون می دونستی من تمومش می کنم":رویم را برگردانم و گفتم

 ".خودت رو جمع و جور کن و دست از این کارات بردار. مثل همیشه

 . آهی کشید و ولم کرد و به سمت در رفت

 "کجا داری می ری؟"

به همون . ی چرا همیشه میرمتو خوب می دون. االن نمی تونم به اینا گوش بدم": غرید

 ".خاطر

خسته شدم از بس فکر . اینجوری که بهم نگاه می کنی": به صورتم اشاره کرد و گفت

 ".کردم به اندازه کافی خوب نیستم

 ".فوق العاده اس":با طعنه گفتم

: شلوار ورزشی را از توی کشو درآوردم و زیرپوش را از روی صندلی برداشتم و گفتم

بیشتروقتم را دارم . می دونی. ا اومدم تا با تو باشم ولی تو هیچوقت نیستیمن فقط اینج"

 "فکر نمی کنی براش یه خرده عجیبه؟. با پدرت می گذرونم

 ".اگه انقدر ناراحتی و جای دیگه ای داری که بری خب برو"
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 . نفسم در سینه حبس شد و به او زل زدم

 "داری جدی می گی؟ واقعا االن منظورت اینه؟"

همیشه . قتی نتوانستم آپارتمانمان را حفظ کنم احساس مفتخوری و بدبختی می کردمو

هرگز کاری . همیشه از هم مراقبت می کردیم. لعنتی ما دوست بودیم. در کنارش بودم

 .حرومزاده..... نمی کردم که احساس

م و حوله را باز کردم و زیرپوش قرمز و قهوه ای را پوشید. شلوار ورزشی را تنم کردم

 . دکمه هایش را بستم

می توانستم چند هفته ای را در . خواهرم حق داشت. اشکهایم از چشمهایم می چکیدند

الاقل دیگر احساس خواسته نشدن . هوک کار کنم تا بتوانم در جای خودم بمانم

 .صدایش آرامتر بود. به سمتم آمد. نمیکردم

نار بزاریم و کمی بهم توجه من فقط دارم می گم که هر از چند گاهی استرس رو ک"

 ".آخرین باری که باهم سکس کردیم رو اصال یادم نمیاد. نشون بدیم

 .و بعد از سکس؟ همه چیزهای اشتباه باز هم اشتباه بودند

شاید اگه کارهای تو رو نمی کردم و تا دو صبح سرکار نبودم دیگه انقدر خسته ": گفتم

س انداز کنم به جای اینکه هر شب خون و شاید اگه کمکم کنی کمی پول پ. نمی شدم
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همدیگه رو تو شیشه بکنیم بتونیم جایی را اجاره کنیم و من انقدر نگران و ناراحت پول 

 "تو کجایی؟. خیلی احساس تنهایی می کنم. نبودم

سعی کردم . فقط سرش را تکان داد و من نمی توانستم جلوی ریزش اشکایم را بگیرم

نگفت که همه این مشکالت . کردیم ولی او نمی خواستباید صحبت می . گریه نکنم

یه دقیقه ": به سمتم آمد و صورتم را میان دستانش گرفت و گفت. روزی حل می شوند

 ".خفه شو و بزار بکنمت

خدا . اشکهایم می جوشید و روی گونه هایم می ریخت. مرا بوسید و چشمانم را بستم

. ند روی لبهایم گذاشت که نفسم بریدلبهایش را انقدر محکم و نیروم. لعنتش کند

استرس و نگرانی زیاد و طوالنی شده بود و شاید اگر برای مدت کوتاهی فراموششان 

پاهایم دور . به باسنم چنگ زد و مرا بلند کرد. می کردم احساس بهتری می کردم

. ولی چیزی نمی گذاشت. روی تخت افتادیم و روی من قرار گرفت. کمرش حلقه شد

آنها مرا نمی . دوباره به خانه متروکه مان پیش پدر و نامادری ام برگشته بودمانگار 

دهانم را عقب . االن هر کسی می توانست جای من باشد. کول مرا نمی دید. دیدند

 .کشیدم و او را به عقب هل دادم

 ".بلند شو ببینم"

 .گردنم را بوسید
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 ".خواهش می کنم. عزیزم"

 .او هم ناراحت و نگران بود. ملحن صدایش را خوب می شناخت

بزار فقط خوش . ما قبال خوش می گذرونیم. فقط امشب یه دوست دختر خوب باش"

 ".بگذرونیم

می خواهم هوا . حالم ازت بهم می خوره. نه": سرم را تکان دادم و با عصبانیت گفتم

 ".بخورم

اد و من غریدم و به بوسیدنم ادامه د. و بعد از اینکه تمام می شد احساس بدتری داشتم

یک لحظه . باالخره دست از سرم برداشت و کنارم روی تخت افتاد. او را پس زدم

بعد از چند لحظه صدای . تردید کرد و بعد بلند شد و در اتاق را باز کرد و بیرون رفت

 .رفته بود. روشن شدن و سایش چرخهای ماشینش را شنیدم

 .بیشعور

احساس می کنم حاال که او اینجا نیست بیشتر به  .حاال می توانستم راحتتر نفس بکشم

چشمانم پر از اشک شدند ولی . هیچ وقت اینطور مرا تهدید نکرده بود. اینجا تعلق دارم

از روی تخت بلند شدم و به سمت میز تلویزیون رفتم و . پلک زدم تا آنها را پس بزنم
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آپارتمان قدیمی، قبض  قبض آب. دسته قبضهایی که قرار بود پرداخت شوند را برداشتم

 . دکتری که وقتی پارسال مچ پایم را شکستم هنوز کامال پرداخت نشده بود

من بیمه درمانی نداشتم و هر روز می . قبض تلفن، دوتا از قبضهای کارت اعتباری کول

ترسیدم اتفاقی بیفتد که مجبور شوم برای یک ویزیت اضطراری بیست هزار دالری به 

یچ ماشینی هم نداشتم و اگر هم داشتم به سختی از پس بیمه اش ه. بیمارستان بروم

برمی آمدم و پول اضافه وام دانشجویی ام که در پاییز به حسابم واریز می شود هم به 

می توانم وام دیگری بگیرم ولی نمی خوام آن . هزینه های زندگی ام اضافه خواهد شد

 . عی می کنم زیاد خرج نکنمپس س. قبض را هم برای بقیه زندگی ام پرداخت کنم

و هر باری که نامه هایم را چک می کنم یک سوپرایز جدید و ناراحت کننده وجود 

در کشوی باالیی را باز کردم و انعامهایی را که هفته پیش گرفته و هنوز به حساب . دارد

و صد و پنجاه و د. بانکی ام نریخته بودم برداشتم و قبضهای توی دستم را هم باز کردم

 . دالر

چاله ای که درونش افتاده بودم هر لحظه عمیقتر می شد چون انقدر در نمی آوردم که 

پول نقد را به کشو برگرداندم و کاغذ مسابقه تی . بتوانم خودم را از آن بیرون بکشم

سیصد دالر . شرت خیس را که البه الی آنها پنهان کرده بودم برداشتم و نگاه کردم
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کاری که خواهرم انجام می داد و آن .... متصدی بار در هوک یا  ارزشش را نداشت ولی

 . پولی که به خانه می برد شاید داشت

پول درآوردن بدون اینکه لحظه که به . برای یک لحظه نتوانستم جلوی خودم را بگیرم

 .داشتن یک ماشین. داشتن چیزهای خوب. دست می آید خرج شود

که با آنها به مدرسه رفتم فکر کردم که داخل می و بعد به کول و جی و همه پسرهایی 

غریبه ها . کاغذ را به داخل کشو پرت کردم و آن را بستم. آیند و مرا تماشا می کنند

شاید غیرقابل تحمل نبودند ولی برای پسرهایی که یک زمان با آنها به مدرسه می رفتم 

ایی که باید بپوشم، لباسه. متصدی بار آنجا بودن هم به همان بدی است. نمی رقصم

 ....مشتری هایی که باید به آنها خدمت کنم

از کنار نرده ها پیچیدم، از داخل آشپزخانه و . از اتاق بیرون آمدم و به طبقه پایین رفتم

هوای تازه به صورتم خورد و . کنار رختشورخانه گذشته و از در پشتی بیرون رفتم

تان سرسبز و چمنهای تازه زده شده شند  ریه هایم پر از بوی درخ. توانستم نفس بکشم

به سمت قسمت . علیرغم چراغ استخر که روی آب می تابید اینجا کامال تاریک بود

آب سرد پاهایم را . عمیق رفتم و روی لبه نشستم و ساق پاهایم را داخل آب گذاشتم

 . بغل کرد و اعصاب داغونم را تسکین داد
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با او . روی تخت می آید. هر دو آرام شد بودیمشاید تا آن موقع . کول دیر برمی گشت

عشقبازی می کنم و او دستانش را روی من می کشد و می فهمیم که همیشه چیز روبراه 

کی در این سن . نوزده ساله ام و دغدغه پول و مشکل رابطه دارم. باید آرام شوم. است

جا مشکلی ندارد پایک با بودن من در این. ندارد؟ دارم خیلی به خودم سخت می گیرم

 . پس من هم سهم خودم را ادا می کنم و او دلیلی برای شکایت ندارد

. اوضاع روبراه می شود. و اگر اوضاع بدتر شود پدرم هرگز مرا از در خانه اش نمی راند

به سطح . وقتی تقریبا قانع شدم لبخند کوچکی زدم. شاید االن نه ولی یک روز می شود

ناگهان احساس . کف تمیز استخر را نشان می داد خیره شدمآبی آب و نور سفیدی که 

 . اوضاع روبراه خواهد شد. می توانم. کردم باید آن را ثابت کنم

. خودم را به جلو هل دادم و توی آب پریدم. نفس عمیقی کشیدم و چشمهایم را بستم

. رو رفتموقتی هوا را از دهانم بیرون دادم حبابهایی تشکیل شدند و من به کف استخر ف

آب پوست سرم را نوازش می دادم و زیرپوش روی تنم . موهایم اطرافم غوطه ور بودند

نمی دانم کی این کار را شروع . پاهایم را خم کردم و کف استخر نشستم. موج می زد

 . کردم

البته با استخر بزرگ نشدم ولی شاید وقتی در دوازده سالگی به اردوی تابستانه می 

ا به استخر عمومی می برد و فهمیدم که چقدر ناشناخته ها می توانند رفتم یا کام مر
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دوست داشتم آن بخش از خودم را به چالش بکشم چون وقتی موفق . ترسناک باشند

وقتی تنهایی رخت چرکهایم را در آن آپارتمان . می شدم اعتماد به نفسم باال می رفت

 . کهنه به زیرزمین نمور می بردم

وقتی ساعت دو صبح . ون اینکه چراغ راهرو روشن باشد می خوابیدمیا در تاریکی بد

بعد از یک شیفت کاری به طرف خانه رانندگی می کردم و صندلی عقب را برای اینکه 

سرم را به اطراف چرخاندم و چیزی به جز آب . مطمئن شوم تنها هستم چک نمی کردم

 . نبود

هر چیزی می توانست به . ی ندیدمولی رویاهایم مرا به دوردست بردند و دیگر چیز

هر چیزی می توانست روی . هر چیزی می توانست پشت سرم باشد. سمتم شنا کند

اگر بتوانم این کار را بکنم . چشمانم را بستم. سطح آب بیاید یا وارد سطح آب شود

همه چیز روبراه خواهد شد فقط کافی است به تالشم . کول و من روبراه خواهیم شد

 . ادامه دهم

. چیزی به من زل زده بود. ریه هایم درد گرفتند ولی چشمانم بسته بود و ثابت ماندم

داشت به . احساسش می کردم. چیزی به میان آب پرید و مستقیم به سمت من آمد

می دانستم که ترس من است پس چشمانم را بسته نگه داشتم و بهم . سمت من می آمد

 . این تصور من است. وبراه خواهد شدمی دانستم که اوضاع ر. فشارشان دادم
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گلویم . ریه هایم با دردناکی کشیده شدند. از پسش برمی آیم. از پسش برمی آیم

ولی ناگهان آب . یک ثانیه دیگر. فقط یک ثانیه دیگر. سوخت و دستانم را مشت کردم

دم دی. اینبار دیگر خیال نبود. اطراف من شروع به لرزیدن کرد و چشمانم را باز کردم

زیر بازویم را گرفت ولی مشتی به او زدم و سرم را . که پایک کم مانده به من برسد

 . تکان دادم

  مامیچکا# تولد_روز_دختر#

 34پست#

 

 

زیر آب او را هل دادم . دیگر هوایی در ریه هایم نمانده بود و نمی توانستم ادامه دهدم

وقتی به سطح آب رسیدم با . و پاهایم را به کف استخر زدم و به سمت سطح آب رفتم

شنیدم که او هم کنار من . موهایی که روی صورتم پخش شده بود شروع به سرفه کردم

 . باال آمد

 "چه غلطی داری می کنی؟": غریدم

 "فکر کردم داری غرق می شی؟ تو داشتی چه غلطی می کردی؟"
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: رلب گفتمبه سمت لبه شنا کردم و زی. سینه ام خس خس می کرد. دوباره سرفه کردم

 ".لعنتی. داشتم با ترسهام روبرو می شدم"

 "حالت خوبه؟"

 .ماهیچه هایم به خاطر ترس ضعیف شده بود. بازویم را روی لبه گذاشتم

 ".خوبم"

 "مطمئنی؟"

سوال و . دستش را به سمتم دراز کرد. خودش را باال کشید و از استخر بیرون آمد

اگر مرا می دید که . دم و روی لبه نشستمدستش را نادیده گرفتم و خودم را باال کشی

 ..داخل آب رفتم شاید فکر می کرد که اینجا دارم چکار می کنم ولی هنوز

پیراهنم سنگین و خیس از من آویزان شده بود ولی نمی توانستم . تقریبا چالش را بردم

 گلویم را صاف کردم تا. دوباره سرفه کردم. چیزی زیرش نپوشیده بودم. درش بیاورم

شنیدم تو و کول باهم دعوا ": باالخره گفت. ساکت کنارم ایستاد. نفسم سرجایش بیاید

 ".می کردید

 .از بیرون؟ عالیه
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داشتم با . نمی توانستم تصور کنم به چه چیز فکر می کند. کنارم روبروی استخر نشست

 ...درسته. پسرش دعوا می کردم و سپس با لباس داخل یک استخر پریدم

 . شیدم تا مطمئن شوم صدایم آرام استنفس عمیقی ک

 ".من با خودم عهد می کردم"

 .به او گفتم ولی به چشمانش نگاه نکردم

اگه چیزی که منو می . اگه کاری که نخواهم رو انجام بدم پس همه چیز روبراه می شه"

 ".ترسونه رو انجام بدم پس هر مشکلی رو می تونم از سر راهم بردارم

 .زدم لبخند نصفه نیمه ای

 ".مخصوصا شبها. زهره ترک می شم. دوست ندارم تنهایی شنا کنم"

من با خودم ":گفتم. به استخر زل زده بود و گوش می کرد. باالخره به او نگاه کردم

 ".اینجوری بازی می کنم

کول نمی ": گفتم. گلویم سوزن سوزن می شد. سرش را به عالمت فهمیدن تکان داد

 ".می کنم دیگه اصال منو نمی خواد فکر. خواد من اینجا باشم



 Page 188 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

در موقعیتهای نادری که باهم . نمی دانم چرا این حرف را به او زدم ولی گوش کرد

 . حرف زدن با او آسان بود. حرف می زدیم به نظر می رسید می خواهد گوش کند

وقتی فکر می کنیم صاحب دنیاییم حرفهای خودخواهانه زیاد می . کول جوونه": گفت

 ".زنیم

 "منم از این حرفها می زنم؟": نگاهش کردم و گفتم

. منظور این است که من فرشته نیستم ولی می دانم که بهتر از کول با او رفتار می کنم

من از دوست پس . من آدم مطیعی هستم. پایک حرفی نزد فقط به من نگاهی انداخت

به غیر از . ر کردمفقط فرا. سابق و والدینم جدا شدم ولی هیچ وقت با آنها نجنگیدم

چون او برایم . خواهرم، کول تنها کسی است که دارم پس می گذارم در گه فرو بروم

 "می تونم ازت یه سوال بپرسم؟": پایک پرسید. چیزی بیشتر از یک دوست پسر است

به او خیره شدم و وقتی دیدم که نگاهش روی من قفل شده قلبم برای یک لحظه 

تو و کول چطور باهم ": پرسید. ش را آبی تیره نشان می دادانعکاس آب چشمان. ایستاد

 "آشنا شدید؟

چشمم به بخیه روی انگشت شستم افتاد و لبهایم را . علیرغم عصبانیتم لبخند زدم

 .مکیدم
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هیچ دختر دیگه ای اونجا کار نمی . وقتی شونزده سالم بود تو یه کارواش کار می کردم"

 ".دا کردم پس وارد یه گروه پر از پسر شدمکرد ولی این تنها کاری بود که پی

گرمای بدنش نزدیک خودم را احساس می کردم و دیدم که نفسم با باال و پایین رفتن 

با یادآوری تکه هایی که موقع خم شدن یا تکیه دادن به . سینه اش هماهنگ شده است

ن می پسرهای نوجوو. یه عالمه مشکل برام پیش می اومد": ماشین می شنیدم گفتم

 "....تونن

  ".آره": پایک حرفم را قطع کرد و با شوخ طبعی گفت

یه پسره بود به اسم نیک که ": ادامه دادم. او هم قبال نوجوان بود. بهم لبخند زدیم

 ".چشم چرونی نمی کرد. باهام خوب بود و حرف می زد. همیشه هوامو داشت

 .یواشکی بخیه روی دستم را مالیدم

 "ون دعوت کرد و کول رو هم با خودش آوردیک روز منو به بیر"

 .از عصبانیت چند لحظه قبلش هیچ خبری نبود. به پایک نگاه کردم

همه باهم دوست شدیم، کلی خوش گذروندیم و من بیشتر از همه باهاشون صمیمی "

 ".البته نه به اندازه خواهرم. شدم
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اشتید؟ نیک چطور بعدش تو و کول باهم قرار گذ": سرش را تکان داد و بعد پرسید

 "برخورد کرد؟

 ".هیچوقت نفهمید": به آرامی گفتم. دوباره به استخر نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم

گفتم هیچ وقت نفهمید نه اینکه او . پایک ساکت ماند و فشار عصبی روی من بیشتر شد

یک شب چند سال پیش قبل از اینکه من و  ":گلویم را صاف کردم و گفتم. نمی داند

کول زیاده روی کرد واز حال رفت . ول باهم قرار بزاریم، او و نیک باهم رفتند بیرونگ

 ".و نیک با یه نفر دیگه برگشت خونه

 . اشک از چشمانم جاری شد و دهانم خشک شده بود

راننده کنترل وانت رو از دست داد چپ کرد و تمام بچه هایی که عقب نشسته بودند "

 ".به بیرون پرت شدند

 ".خدای من": ب گفتزیر ل

 ".چند روز بعد مرد. نیک رو زیر گرفت": حرفم را تمام کردم. سرش را پایین انداخت

. او تنها کسی بود که می شناختم و مرد. دستم را مشت کردم تا دوباره گریه ام نگیرم

او عاشق بازی های ویدیویی بود . نیک نمی خواست برود. شبیه ترک کردن مادرم نبود
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دلم برای تمام عادتهای عجیبش تنگ شده . همیشه روی عینکش می ریختو موهایش 

 .گاهی فکر می کنم چه بالیی سر تفنگ نرف برادر کوچکترش آمد. بود

چطور من از این چیزها بی خبر بودم؟ یه چیزهایی . یا عیسی مسیح": پایک زمزمه کرد

 ".دادهیادم میاد ولی نمی دونستم کول دوستی رو تو اون تصادف از دست 

 .ایستادم و سری تکان دادم

 "...آره کول"

 .دنبال کلمات درست گشتم

 ".دوره خیلی سختی رو پشت سر گذاشت"

 ".اون شب قرار بود اون نیک رو برسونه": گفتم. پایک چشمانش را ریز کرد

حاال کامال متوجه شده بود و مطمئن بودم دوست داشت از همه اینها خبر داشته باشد 

 .خجالت می کشید. د در این مورد با کسی حرفی نمی زدولی کول زیا

 ".بعد از این ماجرا هرگز از همدیگه جدا نشدیم": ادامه دادم

کول آسیب خورده بود و من تنها کسی بودم که می دانستم او . من آسیب خورده بودم

در این قبال احساس مسئولیت می کند و تنها کسی بودم که می توانست با او حرف 
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ما پیش هم می آمدیم و می . بعد از مدتی به صورت یک عادت دوجانبه در آمد. بزند

. وقتی کنار هم بودیم انگار نیک هم کنار ما بود. خواستیم کنار هم آرام و قرار بگیریم

با اینکه هر دو به خاطر نیک . برای یک دوست واقعی از دست رفته آزرده خاطر بودیم

کنار هم بودن و . ست پسر سابقم هم فرار می کردمناراحت بودیم ولی من از دست دو

 . خیلی راحت. فرار کردن خیلی راحت بود

 "حالت خوبه؟. خیلی متاسفم": پایک گفت

 ".پرسیدنش خیلی احمقانه بود. متاسفم":با تردید گفت. با دقت به او نگاه کردم

 .خوب است آدم کسی برای صحبت کردن داشته باشد. اصال احمقانه نبود. نه

 ".باید بشه. یا میشه. همه چی روبراهه": گفتم

کف یک استخر تاریک ": پرسیدم. دوباره به من زل زد و من به استخر اشاره کردم

تا االن دیگه باید . نشستم و چشمانم رو بستم تا وقتی که دیگه نتونستم نفس بکشم

 "مگه نه؟. حالم خوب شده باشه

دوباره دستش را به سمتم گرفت و اینبار بلند شد و . نفسش را بیرون داد و خندید

دیدم که شمعی هنوز روی میز . مرا بلند کردم و به سمت خانه رفتیم. ردش نکردم

به آن سمت رفتم و روی میز خم شدم و چشمانم را بستم و شمع . چوبی می سوزد
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می تونم یه ": پرسید. برگشتم و به دنبالش از پله ها باال رفتم. روشن را فوت کردم

 "وال دیگه ازت بپرسم؟س

 "بپرس"

 "چرا این کارو می کنی؟": به من زل زد و گفت

 "چی؟"

 ".چندبار دیدم این کارو کردی. همین چشماتو ببندی و یه شمعی چیزی رو فوت کنی "

فکر می کردم خوب بلدم کارها را سریع و . نمی دانستم که متوجه شده است. خندیدم

آرزوهای روز . یه عادته همه اش ":شدیم و گفتم وارد خانه. تحت کنترل انجام بدهم

تولد همیشه به واقعیت تبدیل نمی شن پس هیچ وقت شانس فوت کردن یه شمع رو از 

 ".دست نمی دم
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 فصل هفت 

 (جردن)

گوشی را بین گوش و شانه ام قرار دادم و در حالی که پولهای تو صندوق را می شمردم 

بچه اش مریضه و کس دیگه . م؟ اش امروز نیومدمی تونی ساعت دو بیای دنبال": گفتم

 ".ای نیست منو برسونه

 ".میام. البته. آره. آره": کول گفت

آرام به خانه . بعد از آخرین دعوامون، نتیجه دقیقا همونی شد که پیش بینی کرده بودم

همه چیز طوری به .  برگشت و به رختخواب خزید و ما همدیگر را در آغوش گفتیم

هرچند . برگشت که اصال برام مهم نبود بخواهد صبح با من دوش بگیردحال عادی 

وقتی وارد حمام شدیم فهمیدیم که پدرش دستشویی را از جا درآورده و شروع به 

چطور در آن موقع . حمام ما جز لیست نوسازی اش بود. کندن کاشی ها کرده است

 ؟خواب بودیم؟ و حتی امروز صبح چه ساعتی از خواب بیدار شد

 ".ساعت دو کارم تموم میشه": صندوق را بستم و گفتم

 "دوستت دارم. آره، فهمیدم"

 "منم دوستت دارم": گفتم
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پایک روی ماشین من کار می کرد و همه تالشش این بود که . و گوشی را قطع کردم

مطمئن نبودم که چطور . مطمئنم که کول امروز کمکش می کرد. همه چیز را روبراه کند

. چون باالخره برای قطعات یدکی پول خرج می کند. را به پدرش برمی گردانمباید پول 

هرچند طوری رفتار می کرد انگار اگزوز را ارزان خریده یا آن تایرهای نو الکی آن دور 

سعی می کردم به همه جای خانه سر بزنم و کارهایی مانند درست کردن . و بر افتاده اند

حتی چندتا . کردن کوسنهای روی کاناپه را انجام دهمکردن صبحانه برای همه تا تمیز 

فقط پایک شرط گذاشت که . گل در حیاط پشتی کنار دیوار کاشتم تا آنجا را زیباتر کند

. خندیدم و فکر کردم گاهی چقدر می تواند بهانه گیر باشد. گلها را داخل خانه نیاورم

و پاهام داخل کفشهایم درد  چند ساعت بعد از خستگی داشتم می مردم. خیلی بامزه بود

خانه و مستقیم توی . دیگه نمی توانم برای برگشتن به خانه صبر کنم. گرفته بودند

به . پولهای صندوق را شمردم. موهایم را دم اسبی بستم. خیلی خسته هستم. تخت

بعد از اینکه بطری های نوشیدنی را . داخلش برگرداندم و داخل گاوصندوق گذاشتم

از پنجره سرک کشیدم و . و ظرفها را شستم و چراغها را خاموش کردم دور انداختم

 . خوشحال بودم که سر وقت آمده است. لبخندی زدم. ماشین کول را کنار جدول دیدم

ای کاش فردا روز . چشمهایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم و شمع را فوت کردم

ی در ذهن نداشتم و روزها گاهی چیز دیگر. این آرزوی دم دستی من بود. بهتری باشد
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کیف کتابهایم را . سعی می کردم هر روز بیشتر آن را به حقیقت تبدیل کنم. می گذشت

برداشتم و انعامهایم را توی جیبم گذاشتم و به سمت در رفتم و پشت سرم قفلش 

کیفم را از پنجره روی صندلی عقب انداخت و بعد . هوای تازه حس خوبی می داد. کردم

روی صندلی جلو نشستم و لبخند خسته ولی تشکرآمیزی . افر را باز کردمدر سمت مس

 .به کول زدم

 "...هی"

به اطراف . جی، دوست پسر سابقم روی صندلی راننده نشسته بود. لبخندم خشک شد

نگاه کردم تا مطمئن شوم کول روی صندلی عقب از حال نرفته باشد ولی کسی آنجا 

 .رددستانم شروع به لرزیدن ک. نبود

 "کول کجاست؟"

 .به نظر ناراحت می رسید. جی سرش را تکان داد

 ". بچه ها نمی خواستن بزارن رانندگی کنه. از دست رفت عزیزم"

 .دستش را پشت صندلی ام گذاشت و موها و گردنم را نوازش کرد

 ".من داوطلب شدم. بهش قول دادیم که تو رو برسونیم خونه. تو خونه بنتلی خوابیده"

 . امکان نداشت. نه. هن. نه
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از صندلی . دستگیره را کشیدم و در را باز کردم و بیرون پریدم. لحظه ای تردید نکردم

هنوز اون . می توانم با شل برم خونه. اشکالی نداره": عقب کیف را برداشتم و گفتم

 ".توئه

 ".االن در رو قفل کردی. نه نیست"

آرامش اسرارآمیزی . چیز از او بعید نبودهیچ . می دانستم که دارد مرا امتحان می کند

. من دیگه اومدم. بیا": اصرار کرد. در صدایش موج می زد ولی می دانستم که الکی است

 "مگه نه؟. دوست که نداری برای هیچ و پوچ اینهمه راه اومده باشم

خم شدم و به چشمهای قهوه ای تیره اش زل زدم و یواشکی کلیدهای یدکی را از جیب 

 .بیرون آوردمعقبم 

 ".همونطور که گفتم با یکی دیگه میرم. من ازت نخواستم بیای"

: داد زد. برگشتم و سریع به سمت ورودی گروندرز رفتم و قفل در را باز کردم

 "جردن"

در را باز کردم و داخل رفتم و نگاه لجوجانه ای به او کردم که هنوز داخل ماشین 

 .نشسته بود

 "برو خونه"
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. قفل را انداختم و عقب عقب رفتم انگار او سعی می کند آن را بشکند در را بستم و

امشب هیچ کاری . داخل نمی آید. به سختی نفس می کشیدم و می لرزیدم. همانجا ماندم

نمی کند چون اگر می خواست می تواند قبل از اینکه به در بار برسم از ماشین بیرون 

او یک اشتباه شش ماهه بود که . راموش کندآنقدر گند زده بود که نمی توانست ف. بپرد

. االن دیگر بزرگ شده ام. در دبیرستان مرتکب شدم ولی دیگر انقدر احمق نخواهم شد

شاید بعد از اینکه کارش با من . نه مستقیما. امشب هم نیامده که مرا به خانه برساند

ماشینم می چشمانم را بستم و سعی کرده خاطره شبی را که با مشت روی . تمام شد

هنوز سوزش کف سرم را وقتی موهایم . کوبید و من تالش می کردم کلیدم را دربیاورم

سعی کردم این افکار را . برگشتم و چشمانم را باز کردم. را کشید را احساس می کنم

.  رفت. بعد از یک لحظه ساعت موتور ماشین را شنیدم که از کنار بار رد شد. پس بزنم

از دستشویی ها رد شدم و قفل در . ذاشتم و به سمت راهرو دویدمکیفم را روی بار گ

دستگیره را کشیدم که مطمئن شوم باز . باز کردم و دوباره بستم. عقبی را وارسی کردم

گوشی ام را از . دوباره به سمت در جلو دویدم و پنجره ها را هم وارسی کردم. نمی شود

 باید به چه کسی زنگ بزنم؟ . کیفم بیرون آوردم و روی چهارپایه بار نشستم

چرا این کار را می کند؟ می . کول دوباره مست شده است. شاید جی راست می گوید

امیدوار هستم که او نداند کسی که به . دانست که برای اینکار روی او حساب می کنم
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تهوعی که تا زیر گلویم باال آمده . جایش آمده جی است ولی هنوز می توانم بکشمش

. به خواهرم زنگ زدم ولی طبق معمول به منشی تلفنی اش وصل شد. قورت دادم بود را

 . شاید تازه از سر کارش بیرون آمده و االن در خانه خواب است

 پدرم؟ نامادری؟

آنها کاری را بدون . آنها هنوز از هفته پیش که بهشان زنگ زدم با من تماس نگرفته اند

درخواست هر چیزی آدم را . جام نمی دهنداینکه آن را لطف بزرگی جلوه دهند ان

 .من سربارشان هستم. این سربار شدن است. مدیونشان می کند

ولی اگر می فهمید که دوباره کول مست کرده . بی تردید می آمد. پایک به ذهنم رسید

ما دیگر . خجالت آور بود. حسابی او را اذیت می کرد و من نمی خواستم پایک بفهمد

به اندازه . و باید مسئولیت کارهای خودمان را به عهده می گرفتیم بزرگ شده بودیم

کافی از من مراقبت می کند و من او را وقتی که باید صبح زود به سر کار برود این وقت 

تنها کسی که می توانم زنگ . باعث می شود سربار به نظر بیایم. شب بیدار نمی کنم

نمی خواهم به کول زنگ بزنم . ار داردبزنم شل است و خانه اش درست آن سر شهر قر

به او زنگ . ولی نه. چون نمی تواند رانندگی کند ولی شاید بتواند دوست دیگری بفرستد

نگاهم به میز . و این شهر تاکسی هم ندارد. االن خیلی از دستش دلخورم. نمی زنم

چند ساعت . خب به جهنم. زیرسیگاری های پر روی لبه آن قرار داشتند. بیلیارد افتاد
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از هیچ . وقت جمع و جور کردن است. بعد هوا روشن می شود و می توانم به خانه بروم

 .کس هیچ چیز نمی خواهم

از روی چهارپایه پایین پریدم و دوباره پشت بار رفتم و چند تا حوله تمیز سفید 

چند . یکی از حوله ها را روی سطح کثیف انداختم. برداشتم و به سمت میز بیلیارد رفتم

. ساعت پیش کولر را خاموش کرده بودم پس االن باید حدودا هفتاد و پنج درجه باشد

گوشی ام را برداشتم و . کتم را بیرون آوردم تا اگر بعدا خواستم روی خودم بکشم

دستم را زیر سرم . چراغ راهرو را روشن گذاشتم و روی میز رفتم تا راحت دراز بکشم

و شارژ گوشی ام را چک کردم تا مطمئن شوم اگر کاری صدا . گذاشتم و خمیازه کشیدم

 .پیش آمد مثال جی برگشت به اندازه کافی شارژ داشته باشم

پوشه موسیقی را پیدا کردم و با امیدواری آن را روشن کردم تا بتوانم کمی بخوابم ولی 

. من احساس امنیت نمی کردم بنابراین نمی توانستم خوب بخوابم. نمی توانستم

امروز تا جان در بدن داشتم کار کرده . پلکهایم بی نهایت خسته بودند. نم را بستمچشما

نا . بعد از بیست دقیقه هنوز ذهنم کار می کرد. بودم و االن حقم بود استراحت کنم

وقتی گوشی ام زنگ زد مطمئن شدم که .  نداشتم ولی مغزم به کارش ادامه می داد

 .نگاهی به صفحه اش انداختم. امشب خواب به چشمانم نخواهد آمد

 .پایک
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 "الو؟": اخمی کردم و با خمیازه ای دوباره جواب دادم

من دیدم ساعت سه شد و کسی خونه .. من. هی": گفت. انگار انتظار نداشت جواب دهم

 ".می خواستم مطمئن بشم همه چی روبراهه. نیومد

ت دیگرم گوشی را نگه روی پهلویم چرخیدم و باز بازویم را زیر سرم گذاشتم و با دس

 "مگه حکومت نظامی شده؟. من خوبم": به نگرانی اش لبخند زدم و گفتم. داشتم

من . کارتونو انجام بدید. شما بیرون باشید و خوش بگذرونید. نه": به شوخی گفت

 "....فقط

به خاطر چیزهایی که هنوز نمی دونی . می دونی": برای یک لحظه مکث کرد و ادامه داد

وقتی کول با من زندگی نمی کرد همیشه که خبر نداشتم کجاست و چیکار . باشنگران ن

االن هر دو شما زیر سقف من زندگی می . می کنه پس مدام راجع بهش فکر نمی کردم

 ".کنید و من مدلم نگرانم

فقط می خواستم مطمئن بشم که سالم از اونجا . اون بار خیلی ترسناکه": خندید و گفت

 ".می خواستم مطمئن بشم... قطف. اومدی بیرون

بعد از همه اینها، بله . اینجا بار من نبود پس نظرش در این مورد اهمیتی برایم نداشت

چون دیگر بیدار شده بود وسوسه شدم ببینم دنبالم می آید . اینجا یک آشغالدونی است
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 به هیچ عنوان دوست. نمی خواستم مشکل ساز باشم. یا نه ولی غرورم اجازه نداد

می توانستم از پس کارهای خودم . نداشتم مسئول ایجاد تنش بین او و کول بشوم

 .بربیایم

 ".می دونی که. دیگه بچه نیستم. همه چی روبراهه. آره": به دروغ گفتم

 ".یه جورایی هستی"

: پرسیدم. بچه بودم یا نبودم اینکه کسی نگرانم می شد حس خوبی بهم می داد. خندیدم

 "زدی؟به کول هم زنگ "

 ".لعنتی": داد زد. به جای آن صدای بلند و درهم برهمی شنیدم. ولی جواب نداد

 "چی شده؟":و گفتم. چشمانم را کامال باز کردم

می دونستم که باید با اون . این ماکروویو لعنتی خوب کار نمی کنه": با غرولند گفت

 ".ذرت بوداده درست نمی کنه. لعنتی. جدیده عوضش کنم 

خیلی افسرده شده . ا ریز کردم ولی شدیدا می خواستم با صدای بلند بخندمچشمانم ر

 ".دکمه ذرت بوداده هست": گفتم. بود

 ".فشارش دادم"
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 "دوبار"

 "چرا باید دوبار فشارش بدم؟ "

چون اندازه کیسه هایی که استفاده می ": ادامه دادم. طوری حرف زد انگار من احمقم

 ".پخت می بره کنی حدود سه دقیقه و نیم زمان

 ".می دونم "

خب تو ماکروویو جدیدت  یه بار فشار دادن دکمه حدود دو دقیقه زمان پخت ":گفتم

باید دوبار فشار بدی تا زمان درست رو . تازه اونم برای کیسه های کوچکتره. می بره

 ".بهت بده

 "اوه": برای یک لحظه سکوت برقرار شد و بعد زمزمه کرد

ای کاش . درماندگی تصادفی او سرگرم کننده بود. دادم تا نخندملبهایم را بهم فشار 

 ".دیگه فکر کنم بهتره بری. خب": بعد از سکوت کوتاهی گفت. االن آنجا بودم

 ".هی صبر کن": گفتم

ناراحت می شی اگه ": باالخره گفتم. مکثی کردم و نمی دانستم چطور باید از او بخواهم

 "ازت چیزی بخوام؟
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 ".نه البته که. نه"

. فقط کنجکاو بودم. نمی خواستم به او توهین کنم. تردید داشتم. لبهایم را خیس کردم

 "تو خونه تمام وسایلت رو کجا می زاری؟": پرسیدم

 "چی؟"

انگار نه انگار اونجا زندگی . مبلمان هست ولی نه زیاد":نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 "چرا؟. می کنی

انگار نمی خواست حرف . و من نفسم را حبس کردم سکوتی آن طرف خط برقرار شد

فکر کردم او چیزهای زیادی در مورد . سوال توهین آمیزی بود؟ منظوری نداشتم. بزند

او می داند والدینم چه کسانی . من می داند و من تقریبا چیزی در مورد او نمی دانم

را دوست دارم،  هستند، چه اتفاقی برای کول و دوستش افتاد، اینکه من دهه هشتاد

 ....بدون مادر بزرگ شده ام و در کالج چه چیز می خوانم

متاسفم که به نظر ": وقتی دیدم جوابی نمی دهد گفتم.  ولی هنوز او برای من مرموز بود 

یه بار کول گفت که تو و مادرش در دبیرستان . اون یه خونه قشنگه. بد می رسه

فقط کنجکاو . باید عاشق اون ورزش باشی. یهمدیگر رو دیدید و یه ستاره بیسبال بود

عکس . بودم چرا هیچ عکس یا جام قهرمانی یا یه چیز شبیه این رو تو خونه ندیدم
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هیچی که بگه تو چی دوست . هیچ موسیقی، هیچ کتابی. جدیدی از تو و کول  هم نیست 

 ".داری

مه ه": گفت. عرق سردی روی گردنم نشست. نفسی کشید و گلویش را صاف کرد

 .:بعد از اینکه به این خونه اومدم هیچ کدوم رو باز نکردم. شون تو زیرزمین هستند

 "چند وقته که تو این خونه هستی؟"

 ".فکر می کنم ده سال پیش خریدمش": فکری کرد و گفت

 ده سال؟

 "...پایک": گفتم. سعی کردم نخندم

 "عجیب میاد آره؟به نظر ": پرسید. خندید و من لبخند زدم و سرم را تکان دادم

 .اینکه تو همه جعبه ها رو باز نکردی؟ آره

می دونم وقتی سنمون باال ": روی پشتم چرخیدم و دستم را زیر سرم گذاشتم و گفتم

از وقتی به این خونه اومدی یه زندگی جدید شروع . میره از بعضی چیزا دور میشیم

ایی که رفتی، تجاربی که جاه. کردی مگه نه؟ من هیچی چیز راجع به شخصیت تو ندیدم

 "...طی سالها به دست آوردی
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 "..من... می دونی.. بله"

صدای نفسش توی گوشم می لرزید و لرزش هایش را . دوباره تردید کرد و آهی کشید

فهمیدنش پشت . ای کاش می توانستم صورتش را ببینم. به ستون فقراتم می فرستاد

صور کنم این بود که گاهی پلکهایش را تمام چیزی که می توانستم ت. تلفن سخت بود

روی هم فشار می دهند انگار نمی خواهد کسی از احساساتش چیزی بفهمد یا طوری 

کول مهمتر ": باالخره ادامه داد. سرش را تکان می دهد که انگار می ترسد حرف بزند

 ".این که من کی بودم و چی می خواستم دیگه مطرح نبود. شد

. وقتی بچه داشته باشید آرزوهایتان را در آنها می بینید .یه جورایی می فهمیدم

ولی کول االن یک آدم بزرگ . می فهمیدم. زندگیتان صرف احتیاجات آنها می شود

وقتی سر کار نیست چه کاری . است و پایک هم مدتی است زندگی خودش را دارد

 انجام می دهد؟

یه روزی بخوای اونا رو باز کنی اگه . دوست دارم بعضی از این وسایل رو ببینم": گفتم

 ".کمکت می کنم

 ".اشکالی نداره. نه"



 Page 217 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

می گی یعنی حتی سالنامه ": به شوخی گفتم. اخم کردم که چقدر زود حالم را گرفت

 "های قدیمی رو هم نمی تونم ببینم که اون زمان همسن کول بودی؟

ین چیز برای من برگردم اون زمانی که مهمتر. نه. خدایا": خنده کوتاهی کرد و گفت

 "درست کردن موهام بود؟

آیا قبال هم در دبیرستان هم آدم تک پری بود یا او . تبسمی کردم البته چون نمی دید

هم از همین کارهای کول می کرد؟ یادم می آمد که کول در مورد خیانت کردن پدرش 

: تگف. به مادرش چیزهایی می گفت ولی به دالیلی اصال درست به نظر نمی آمدند

دوست ندارم اون زمان . جردن، واقعیت اینه که وقتی جوونی می تونی واقعا احمق باشی"

 ".می خوام جلو برم. رو به یادم بیارم

 .ولی تو اصال حرکت نمی کنی، فقط اداشو در میاری

 ".باید یه خانم بگیری. ولی باید به زندگی رنگ و بو ببخشی": گفتم

 ".دی پیش دوستاتتو هم باید برگر. بله": جواب داد

 ".بی خیال": خندیدم و گفتم

 "چی باعث شده فکر کنی من یه خانم ندارم، جردن؟"

 "داری؟": پرسید. دهانم خشک شد. متلکش را با تمام وجودم احساس کردم
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عجیب نبود اگر دوتا زن به آن خانه رفت و آمد کنند؟ من . واقعا داشتم شوخ می کردم

یک تخته قصابی داشتم که . خت و پز را انجام می دادمهمیشه کارهای خانه و بیشتر پ

اگر زن دیگری به آن دست می زد حسابی . حسابی با آن ارتباط برقرار کرده بودم

هرچند از گاهی . مدت طوالنی نیست که منو می شناسی": گفت.  حسودی ام می شد

 ".بعد از همه اینها منم یه انسانم. نیازهام رو برطرف می کنم

نیازهایش؟ تصویری از او وقتی به آن نیازها می . چید و ابرویم را باال بردمشکمم پی

 . همه را پس زدم. پردازد از ذهنم عبور کرد

 . باشه.. اوم

بله، هر از چند گاهی بیرون می رم ولی االن با . دارم شوخی می کنم": یهو خندید و گفت

 ".شناسیزنی رو تو خونه ببینی که نمی . نگران نباش. کسی نیستم

 "یا زنان، درسته؟": گفتم

 . ریشخندی زد و می توانستم چهره اش را مجسم کنم

 "صادقانه بگو، واقعا منو کسی می بینی که بتونه با بیشتر از یه زن باشه؟"

 ".تو درست مثل خودتی. نه"

 ".دقیقا"
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 مادر کول مزخرف بارش کرده بود که پسر را. دلم گرم شد و می دانستم که حق داشتم

نوک زبانم آمد که چیزی در مورد کول بگویم ولی اگر . برعلیه پدرش تحریک کند

پایک در مورد دروغهای مادرش با او رودررو می شد کول مرا کسی میدید که به 

آنها خانواده . و این کار ممکن بود پایک را هم خجالتزده کند. اعتمادش خیانت کرده ام

. چشمانم سنگینتر می شد. دره دیگری کردمدهن . آنجا خانه من نیست. من نیستند

هر دو خوش بگذرونید، باشه؟ مراقب . خب، فکر می کنم بهتره بری": پایک گفت

 ".خودتون باشید

 . پلکهایم روی هم افتادند و صدایش کشدار می شد

 ".دکمه رو دوبار فشار بده. و یادت باشه. حتما"

 ".بله خانم": با خنده گفت

 "تا بعد": گفتم

 "شب بخیر جردن": یک لحظه مکث کرد و گفت برای

به خودم زحمت . قطع کرد و من گوشی را پایین گذاشتم و دوباره خمیازه کشیدم

چطور یک مرد سی و . لبخندی هنوز گوشه لبهایم بود. خاموش کردن موسیقی را ندادم
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هشت ساله نمی داند چطور در ماکروویو ذرت بوداده درست کند؟ نشان می دهد که 

 .م ساده ای استآد

کول و جی و اینکه میز بیلیارد چقدر . پلکهایم هنوز سنگین و خواب آلود بود. خندیدم

ناراحت است و اینکه فردا ممکن است چقدر خسته و کوفته خواهم بود را فراموش 

فکر پایک از گوشه ذهنم رد شد و هرچه که گفت و چقدر صدایش موقع شب . کردم

و اینکه این . ث شد موهای تنم سیخ شوند را مرور کردمبخیر گفتن جدی بود و باع

سومین شب در این هفته است که آخرین نفری که قبل از خوابیدن صحبت می کنم 

 .است پایک
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 (پایک)فصل هشتم 

جردن . صبح روز بعد وقتی دیدم تنها کسی هستم که از خواب بیدار شده تعجب کردم

دوش می گرفت یا با لپ تاپش حتی قبل از معموال قبل از من شروع به کار می کرد، 

در . اینکه من طبقه پایین بروم مشغول می شد ولی امروز خانه به نظر خالی می رسید

زودتر . صبح یکشنبه بود. ورودی رو باز کردم و دیدم ماشین کول هم جلوی در نیست

م ولی وقتی از این بیدار نمی شدند ولی مگر خانه نیامده بودند؟ به دنبال کارهایم رفت

ساعت ده شد می خواستم به کار دستشویی اصلی برسم، وان کهنه را از جایش دربیاورم 

در اتاق کول و جردن . سروصدای زیادی ایجاد می شد. و کاشی های کف را از جا بکنم

کسی جواب نداد و من الی در را باز کردم . را زدم تا مطمئن شوم هیچ کس آنجا نیست

فکر کردم البد دیشب خانه یکی از . و اتاق خالی است و دیدم که تخت مرتب

یک ساعت بعد کول وارد . در را بستم و کارم را شروع کردم. دوستانشان مانده اند

 ".هی": آشپزخانه شد

کلیدهایش را روی کانتر . در یخچال را بستم و یک نوشابه برای خودم باز کردم

به کابینت . و چشمانش قرمز بودندموهایش بهم ریخته . قیافه نزاری داشت. انداخت

یه خرده آب بخور و دوش . آسپرین اونجاست. هی":سمت چپ اشاره کردم و گفتم

 ".می تونی بیای و تو کار دستشویی کمکم کنی. بگیر
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صورتش رنگ پریده . سرش را تکان داد ولی فقط یک لحظه مانده بود تا استفراغ کند

 .  ین حال را تجربه کرده بودما. بود و من برایش احساس تاسف می کردم

 ".تو خیلی می نوشی": گفتم

تو بیش از حد ": اصرار کردم. کابینت را باز کرد و آسپرین براشت. مرا نادیده گرفت

 ".می نوشی

ای کاش با . باز چیزی نگفت ولی فکش منقبض شد و فهمیدم که حرف مرا شنیده است

می خواستم در مورد . ر از هیچی بودحتی با من دعوا می کرد چون بهت. من حرف می زد

نباید موضوعاتی مثل این را . در مورد دوستی که از دست داد. شغل و زندگی اش بدانم

خیلی . وقتی مرا پس می زد باید بیشتر اصرار می کردم. از زبان جردن می شنیدم

من با ": گفتم. ولی می دانستم بیشتر از همه کی مقصر این شکاف بین ماست. بیشتر

 ".مادرت خوب بودم

حرف . پوزخندی زد و جرعه بزرگ دیگری نوشید ولی همچنان به من نگاه نمی کرد

ولی من باز می . هنوز آمادگی شنیدن حرفهای مرا نداشت. مادرش را باور می کرد

 . از صندلی ام بلند شدم و به او نگاه کردم. گفتم
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هر چی که . هش وفادار بودممن ب. من سخت کار کردم و خرج هر دوتاتون رو می دادم"

 ".من بهت دروغ نمی گم. دوست داری ازم بپرس

 .ولی فقط سرش را تکان داد و لیوانش را سر کشید و روی کانتر گذاشت

 ".میرم یه دوش بگیرم"

تا حاال شده چیزی بخوای و ": پرسیدم. خواست برود ولی حرف من هنوز تمام نشده بود

 "انجام نداده باشم؟

هر وقت ماشین الزم . هروقت پول الزم داشت به او پول می دادم. برنگشتایستاد ولی 

هر وقت می خواست جایی برود یا جیزی ببیند یا کالس کاراته ای . داشت من آنجا بودم

دردی درون سینه ام پیچید و به . شرکت کند یا فقط با من باشد؛ همیشه پیشش بودم

: مادامه داد. می خواست پیشش بودمهر وقت . من پدر خوبی بودم. پشتش خیره شدم

 "تا حاال از من دروغی شنیدی؟"

دروغی که مادرش به او گفته باشد تا باور نکند؟ از روی شانه اش به من نگاه کرد و می 

می خواست از کسی یا چیزی عصبانی باشد و برای مدت . توانستم چشمانش را ببینم

او باید مادرش را آنگونه که بود . اطوالنی من دم دستش بودم ولی دیگر نمی دانست چر

 .دیگر باید جلویش در می آمد. و کاری که می کرد را می دید



 Page 214 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 "باشه؟. من اینجام": گفتم

باالخره سری تکان داد . صدای تنفس و باال و پایین رفتن سنگین سینه اش را شنیدم

ناگهان . تچرخید و از اتاق بیرون رف. ولی هنوز دودل به نظر می رسید ولی چیزی بود

وارد اتاق نشیمن شدم و . یک چیزی این وسط درست نبود. به در ورودی خیره شدم

 "جردن کجاست؟": گفتم

دیشب مگه ": پرسیدم. هنوز حرف نمی زد. وسط پله ها ایستاد و دوباره به من نگاه کرد

 "از سر کار برش نداشتی؟ مگه باهم نبودید؟

 .خمیازه ای کشید و دستی به موهایش کشید

شاید . یکی از بچه ها رو فرستادم که برش داره و بیارتش خونه. خیلی نوشیده بودم. نه"

 ".رفته بدوه

پس وقتی دیشب با . وقتی دوباره کول رفت باال به مکالمات دیشبم با جردن فکر کردم

تختشان . پس اصال خانه نیامده است. یعنی اصال با او نبود. او حرف زدم با کول نبود

 ".از دستشویی من استفاده کن": کول رفت باال و به دنبالش داد زدم. بود هنوز مرتب

قرار بود برای مدت طوالنی تری روی دستشویی آنها کار کنم و اتاق خواب اصلی یک 

چرا در این مورد . همچنان متفکر به آشپزخانه برگشتم. دستشویی دیگر در خانه داشت
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ش یا هر کس دیگری مانده بود که به من دروغ گفت؟ اگر پیش دوستش یا خواهر

ولی گذاشت فکر کنم او و کول باهم هستند و مطمئن شدم که حال هر . اشکالی نداشت

 . دو خوب است

 .یکی از دوستانم را فرستادم تا از سر کار برش داره و بیارتش خونه

و . حق داشتم نگران باشم ولی او به دلیلی دروغ گفت. بله، دوستت نیاوردتش خونه

یرغم اینکه من چقدر جردن را دوست دام نمی توان جلوی احساسات قدیمی که برای عل

 .مخصوصا یک زن. دوست ندارم کسی به من دروغ بگوید. مدت طوالنی نداشتم بگیرم

....... 

یک ساعت بعد وارد گروندرز شدم و جمعیت زیادی را دیدم که پشت بار و صندلی 

سون با شلوار جین، پیراهنهای تنگ و پیشبندهای چند گار. های پایه بلند نشسته بودند

کوچک بشقابهایی را برای موتورسواران و شکارچیانی می بردند که سر راهشان به آنجا 

پشت بار پر از پیرمردهایی بود که انگار شب پیش با لباسهایشان خوابیده .  آمده بودند

کف . نشان می داد سول کثیف-بودند و نور فلورسنت همه چیز را علیرغم بوی پاین

هیچ وقت دلیل به . پوتینهای کاری ام با هر قدمی که بر می داشتم به زمین می چسبید

جردن را در انتهای بار دیدم که که . وجود آمدن اینجا و ادامه پیدا کردنش را نفهمیدم

حوله سفیدی را دور مشتش پیچیده بود و داخل لیوان نوشیدنی می کرد تا آن را خشک 
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هنوز همان . مئن نبودم که اینجا باشد ولی وقتی خانه نبود حتما اینجا بودمط. کند

موهایش را دم اسبی بسته بود و . لباسهای دیشبی را پوشیده بود و دهن دره ای کرد

امروز صبح شکاکی من همه چیز را . کامال عین دیروز بود. لبهایش را رژلب مالیده بود

دم و نگران بودم که مادر کول تمام شب را کجا یکهو دوباره بیست ساله ش. آشکار کرد

ولی با عقل جور در نمی . او دختر خوبی است. ولی جردن مثل او نیست. گذرانده است

مگر اینکه بخواهد کاری کند که نباید انجام . آمد که بگوید با کول است وقتی نیست

اجراهایی که من نه مانند م. نمی خواهم  کول با جردن درگیر این ماجراها بشوم. دهد

اگر حامله بشود و در رابطه اینچنینی گیر بیفتد چه؟ نمی خواهم کول . با مادرش داشتم

نفس . برای آخر عمرش تک و تنها بماند چون فکر می کند برای جردن کافی نیست

 .آرام باش. دارم پیش داوری می کنم. عمیقی کشیدم تا آرام شوم

دهانش را باز کرد تا چیزی . مانش برقی زدمرا دید که به او نزدیک می شوم و چش

 "حالت خوبه؟ شب خوبی داشتی؟": پرسیدم. بگوید ولی اول من حرف زدم

 ".آره فکر کنم..اوم": سرش را تکان داد و با تته پته گفت

اصرار . آن گوشه ایستاده بود و به نظر خوشحال می رسید. ولی هیچ اتفاق بدی نیفتاد

 .فتکردم و ضربان قلبم باال ر

 "خوش گذشت؟"
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: لیوان را زیر بار گذاشت و گفت. سرش را پایین انداخت و به چشمانم نگاه نمی کرد

 "آره"

دستانم را . االن دوباره به من دروغ گفت. فکم منقبض شد و داشتم از کوره در می رفتم

 .روی بار گذاشتم و به جلو خم شدم

فکر می کرد  طرفی اوناز  .رنداشتهاصال تو رو از سرکارت ب کول م کهنفکر می ک. آره"

 "!خونه نیومدی که تو هم. یکی از دوستانش اومده دنبالت ولی بقیه شب تو رو ندید

 . به من زل زد و گونه هایش سرخ شد

 "..من... من ... او، آره"

من آنجا ایستادم و منتظر یک توضیح ساده بودم . به لکنت افتاده بود و تته پته می کرد

 ....که می دانستم می دهد ولی

 ...نداد

طوری اخم کرده بود انگار می . دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید ولی آنرا بست

 .سعی می کردم خودم هم مثل لحنم آرام باشم. دانست که مچش را گرفته ام

 "تمام شب کجا بودی جردن؟"
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شانه هایش افتاده بود و تنفسش . نگاه خیره اش را همه جا به جز من می گرداند

 .می توانست به سوالم جواب دهد ولی نمی خواست. ه بودسنگین تر شد

 "جردن؟"

 "االن کول خونه اس؟": پرسید

 ".بله"

 ".دیگه جای نگرانی نیست. پس حال هر دومون خوبه ": گفت

 "خونه من هتل نیست دختر کوچولو": چشمانم را ریز کردم و گفتم

ی گوید؟ دارد چیزی می توانست پیش دوست یا خواهرش مانده باشد ولی چرا دروغ م

جایی که دیشب خوابیدم بین من ": چانه اش را باال گرفت و ادامه داد. را مخفی می کند

 ".و کول می مونه

قیافه جدی ام را حفظ کردم ولی چیزی که به مغزم هجوم آورد تصویر من جوان و 

احمق است که مچ دوست دخترم را همراه پسری جلوی آپارتمانم ساعت سه صبح 

 ....آن چیز که عیان است. ام گرفته

 .قلبم داشت یخ می زد. از بار کنده شدم و دست به سینه ایستادم. بله



 Page 219 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

کول ممکنه گول . ولی من احمق نیستم. جدا اصال مهم نیست چیکار می کنی جردن"

پس اگه داری به . هر کسی که تو رو از سر کار برداشت خونه نیاورد. بخوره ولی من نه

 ".نی داری به منم توهین می کنیپسرم خیانت می ک

من از . و در اون صورت ازت می خوام که از خونه لعنتی من بری": به او هشدار دادم

 ".فهمیدی؟ دیگه هیچ وقت بهم دروغ نگو. چنین آدمی پشتیبانی نمی کنم

انتظار داشتم زبان تند و تیزش را . فکش منقبض شد انگار او هم مثل من عصبانی است

در عوض چشمانش پر از آب شد و چانه اش شروع . رد ولی این کار را نکردبه کار بگی

پلک زد و به نقطه دیگری . به لرزیدن کرد انگار که نفسهای کوتاه و سطحی می کشید

 ".بله فهمیدم": به آرامی گفت. خیره شد

 .و بعد حوله را پایین گذاشت و پارتیشن را برداشت و از بار بیرون رفت

 ".منو ببخشید"

می . شاید اشتباه می کردم. به او زل زدم. به طرف راهرو رفت و از دیدم خارج شد

فکر می . ولی احساساتم را نادیده گرفتم چون االن بهتر می دانستم. توانستم اشتباه کنم

اگر کاری نمی کرد به سوالم جواب می . کردم دختر خوبی است ولی دیگر خر نمی شدم
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زنی حرفهای . بار بیرون بروم ولی صدایی مرا متوقف کرد برگشتم و خواستم از در. داد

 .مرا شمرده شمرده تکرار می کرد

 ".پسر باارزشت.. به پسرت خیانت می کنه"

 .ایستادم و به شل فولی صاحب بار که االن پشتش با سیگار در دست نگاه کردم

 "حرفی داری بزنی؟"

زیرسیگاری خاموش کند کام  از کانتر فاصله گرفت و قبل از اینکه سیگارش را توی

پسر کون گشاد ": گفت. به من خیره شد. دیگری گرفت و دستانش را روی بار گذاشت

تو قرار بود دیشب بعد از یک شیفت ده ساعته اون رو از سر کار برداره ولی تو یه 

مهمونی مست می کنه و حدس بزن کی به جاش میاد؟ جی مک کیب، دوست پسر 

بعد از اینکه بازی رو باخت سر برگردوندنش به خونه می تونه سابقش که فکر می کند 

 ".یه خرده خوش بگذرونه

 چی؟

عوضش صبح دیدم تو خودش . قبول نکرد باهاش برگرده ":نیشخندی به من زد و گفت

جمع شده و روی میز بیلیارد کثیف خوابیده چون کس دیگه ای رو نداشت که بهش 

 ".زنگ بزنه
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 ".نمی خواست بدونی پسرت چه آدم بی عرضه ایه": و گفتبعد چشمانش را ریز کرد 

نفس نمی کشیدم و نمی توانستم پلک . نمی توانستم تکان بخورم. بی حرکت ماندم

کول این دختر را می آزرد؟ دستانم مشت شد و . خشمم داشت سرازیر می شد. بزنم

 . تمام ماهیچه هایم می سوخت. ریه هایم درد گرفت

 .مادرجنده

در همان مهمانی بود؟ او بود که جی را فرستاد تا او را بردارد؟ آخه چرا؟  و کول هم

 چطور می توانست جایی باشد که آن کثافت بود؟

.... تصویری از یک بیشعور که جردن را می گرفت، به او آسیب می زد و می گریاند

 ....من

 .من گریاندمش. چشمانم را بستم

لیاقتش خیلی بیشتر از اون . واقعا خوبه او دختر خوب با یک قلب":شل ادامه داد

امیدوارم یه روزی همه شما رو ترک کنه و . بیشعورهای این شهره، مثال همین پسر تو

 ".دیگه برنگرده

باید . برگشتم و به سمت جایی که جردن رفت رفتم. خدایا من چه فکر هایی می کردم

عنا داشت به نظر هرچیزی که چند لحظه پیش برایم م. االن باهاش حرف می زدم
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چطور بدون اینکه مدرکی داشته باشم قضاوت کرده بودم؟ کول خدا . مسخره می رسید

انتهای راهرو، چند دستشویی، یک دفتر و اتاق دیگری با در . لعنتت کند باورم نمی شود

شاید در دستشویی بود ولی قبل از اینکه منتظر شوم الی در . نیمه بسته وجود داشت

 . باز کردم تا اول آنجا را ببینماتاق دیگر را 

وسط اتاق کوچک ایستاده بود و پشتش به من بود ولی می توانستم ببینم که اشکایش را 

قفسه های سرتاسری پر از بطری های نوشیدنی، مخلوط کن و آبمیوه و . پاک می کند

دم جلوی در ایستادم و شنی. سایر وسایل مانند دستمال کاغذی، نی و شمع وجود داشتند

 "جردن؟": با تردید گفتم. که دماغش را باال می کشد

جدا؟ فقط ":سعی کرد خشک برخورد کند. جدی شد و نیمرخش را به سمتم برگرداند

 ".می خواستی من برم؟ می رم، باشه؟ می رم. برو

اصال نمی دونم چه فکر . جردن من واقعا متاسفم": قدم آرامی به داخل برداشتم و گفتم

 ".می کردم

 "ط بروفق"

در عرض یک ثانیه . باید به من زنگ می زدی": قدم دیگری رو به جلو برداشتم و گفتم

 "...من فقط... متاسفم. خودم رو می رسوندم
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 "تو مردها رو می شناسی؟": ولی ناگهان به سمتم برگشت و به چشمانم زل زد

درفتاری فکر می کنن می تونن باهات ب": با پشت دستش اشکهایش را پاک کرد و گفت

 ".ولی وقتی می بری که دیگه اجازه ندی چنین کاری بکنن. بکنن چون تحمل می کنی

 ".گه زیادی نخور ":قدمی به سمت من برداشت و ادامه داد

. می خواستم به دنبالش بروم. بادم خالی شد. بعد از کنارم رد شد و از اتاق بیرون رفت

می خواستم همه چی به . کرده ام می خواستم معذرت خواهی کنم و بگویم که اشتباه

 ...حال سابق برگردد ولی

. این دومین باری است که باهم بحث کردیم و هر دوبار هم تقصیر من بود. نمی دانم

من هم . آدم با دوست پسرش دعوا می کند نه با پدرش. نباید با هم دعوا می کردیم

 . نه بیشتر. پدر دوست پسرش هستم

به روز بزرگتر می شد و می دانست که این حرف دروغی  ولی ته قلبم شعله ای روز

به . من به خاطر کول از کوره در نرفتم. او برای من بیشتر از اینهاست. بیش نیست

برایم مهم شد و برای اولین بار بعد از مدت طوالنی دیدم از مصاحبت . خاطر خودم بود

نش کنار من حس بود. داشتم گارد خودم را می شکستم. با کس دیگری لذت بردم

.برود و االن فرستادمش که. خوبی بود
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 (جردن)فصل نهم 

شل سعی کرد مرا زودتر به خانه بفرستد ولی بعد از ماجرای پایک آخرین جایی که می 

جای دیگری هم نداشتم که بروم، الزم به ذکر هم نیست که . توانستم بروم خانه او بود

را بکند؟ طوری در کار من دخالت کند انگار  چطور می توانست با من اینکار. پول ندارم

و اگر نگران است چرا با مهربانی نمی . از همه چیز خبر دارد؟ من که مال او نیستم

بله، . پرسد؟ هر دروغی که به کسی صدمه نمی زند؟ من داشتم گناه کول را می شستم

ش است او مرا خوب نمی شناسد و نگران پسر. می فهمم. من شکاکی رو درک می کنم

ولی چطور است که هر دو الوسون ها اصال بلد نیستند عین آدم عاقل و بالغ حرف 

بزنند؟ چشمانم را مالیدم، ذهنم به لحظه ای کشیده می شد که به من گفت او از کسی 

احساس ناخوشایندی به . مانند من پشتیبانی نمی کند و از خانه لعنتی اش بیرون بروم

احساس سربار . توسط کس دیگری. ی دیگری رانده شدماز جا. دوباره. من دست داد

همانطور که سربار والدینم بودم و حتی همان احساس را گاهی با کول و . بودن کردم

چرا گاهی می گذاشتم فکر کنم که لیاقت ندارم؟ فکر می کردم آدم خوبی . کام داشتم

غر کردم و غر. فکر می کردم باهم دوستیم و داشتم احساس آرامش می کردم. است

تا وقتی که . از اینکه جلوی او گریه کردم متنفر بودم. سعی کردم اشکایم را پس بزنم

شیف شب ساعت شش شروع شود کار کردم و انقدر ماندم تا نیمه دیگر ساندویچم که 
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از ناهار مانده بود را به عنوان شام خوردم، انعامهایم را جمع کردم و قبل از اینکه توی 

بیست و چهار ساعت بود که حمام . ذارم شمردم و کیف را برداشتمجیب کاپشنم بگ

فقط می خواستم زیر . نکرده بودم و به خاطر بی خوابی سردرد عجیبی گرفته بودم

از یادآوری اینکه جایی ندارم بروم . دوش آب گرم بنشینم تا همه چیز را بشوید و ببرد

الزم به ذکر . ن هیچ کاری ندارمدیگر با پایک الوسو. تا دوش بگیرم ته دلم خالی شد

فقط پیامی داد تا مطمئن شود حالم خوب است و . است که هنوز از دست کول دلخورم

 . دوباره معذرت خواهی کرد ولی جوابش را ندادم

برای شل و دختران دیگر دست خداحافظی تکان دادم و از بار بیرون رفتم و به هوای 

کوله پشتی . ولی هنوز هوا تا حدی روشن بود آفتاب غروب کرده بود. عصر سالم کردم

 . ام را روی دوشم انداختم و به سمت انتهای خیابان رفتم

من خانه خودم را می . فقط مال خودم و نه کس دیگری. من جای خودم را می خواستم

خواستم که همه اش مال خودم باشد، جایی که احساس کنم خودم هستم و هیچ کس 

جایی که احساس . ندازد یا احساس نکنم کسی مرا نمی خواهدمرا از آنجا بیرون نی

بدون فکر پاهایم به سمت خیابان . و تمام اینها یعنی من پول الزم دارد. امنیت کنم

آسمان تاریکتر شد و جیرجیرکها روی درختان . کورنل و سپس لمبرت کشیده شد

در حالی که به  ترافیک کمتر شده بود ولی طی یک ساعت بعد. نورافشانی می کردند
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خانه ها مانند چند مغازه و یک پمپ . بیرون شهر نزدیکتر می شدم سنگین تر می شد

من در پیاده رو . بنزین کنار خیابان به صف شده بودند ولی نور کمتری هم وجود داشت

بعد از کمتر از یک ساعت چراغ . و نور چراغ برق ها به سمت راست و چپ می پیچیدم

قبال اینجا آمده بودم . که باالی پارکینگ پر از ماشینی می درخشید کلوب هوک را دیدم

نگاهی به . ولی از اینکه که وارد یک جای شلوغی شوم که بوی دود می دهد متنفر بودم

. پارکینگ انداختم و موستانگ خواهرم را دیدم که کنار ساختمان پارک شده بود

شان می برد مبادا طرفداری هرشب یکی از ماموران دختران را به سمت ماشینهای

وارد کلوب شدم و ناگهان تاریکی مرا . بخواهد یکی از آنها را وقتی تنها هستند بگیرد

گرم بود و بوی مه و . احاطه کرد و نتهای سنگین موسیقی زمین زیر پایم را می لرزاند

برخالف گروندرز اینجا سیگار کشیدن ممنوع بود و به جای کف چوبی . عطر می آمد

آهای، ": زنی داد زد. یمی با ترکهای کثیف، یک کف سیاه درخشان زیر کفشهایم بودقد

 "هلو، اینجا چیکار داری؟

ولی . البته هیچ وقت هم از من جانبداری نمی کرد. برگشتم از پشت پنجره مالنا را دیدم

 "کام اینوراست؟": پرسیدم. برای اینکار اینجا نیامده ام

. دیگه باید از روی صحنه پایین اومده باشه. سن تموم شداالن رقصش روی ": جواب داد

 ".برو تو
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 "ممنون"

هیچ وقت کام را . شکمم بیشتر پیچ می خورد. لبخندی به او زدم و وارد کلوب شدم

بعضی از خواهرها یا دوستان آن خانم ها هنوز . اینجا نمی دیدم مگر اینکه مجبور شوم

و باهم خوش و بش می کردند ولی این کار  آن پشت با سایر رقصنده ها نشسته بودند

می توانم بدن لخت خواهرم را تماشا کنم ولی مشکلم تماشای بدن . برای من سخت بود

پدر دوستان مدرسه ام، یک دوست پسر قدیمی و حتی زنان . لخت او توسط دیگران بود

. دندشهر که برای یک شب دخترانه  یا برای انجام یک کار متفاوت به اینجا می آم

خوب می دانستم که از اینجا بیرون می روند و پشت سر رقاصها برای دیگران چرت و 

واقعا نمی . به پشت پرده نگاه کردم و راننده اتوبوس دبستانم را دیدم. پرت می گویند

 . دانم او چطور این کار را می کرد

ه سن حبابهای اتاق رقص نور داشت که می چرخید و باال و پایین می رفت در حالی که لب

المپ وجود داشت که به سمت جمعیت بود و از هر دو طرف با میز و صندلی هایی 

جای بزرگی نبود  ولی دو ستون مجزا با نور مخصوص به خود داشت که . احاطه شده بود

 . رقاصها می توانستند به میان تماشاچی ها بیایند

وه ای کام گشتم که البد طوری درست دم ورودی کنار بار ایستادم و به دنبال موهای قه

آدمهای . امشب مشتری زیادی داشتند. بسته بود که هر زن تگزاسی به آن حسودی کند
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منزوی، چندتا زوج، غرفه های پر از مرد و کارمندانی که انگار تازه از دفترشان بیرون 

 .آمده اند و دسته ای از پسران جوان که نمی شناختمشان

دستانش را روی دسته صندلی گذاشت و توی آغوش مردی گون، یکی از دوستان کام 

خودش را با دستانش نگه داشت و تکان خورد و ناله . که روی آن نشسته بود فرو رفت

یک لحظه داغ کردم و . پهلوهایش را چرخاند و سرش را روی شانه اش گذاشت. کرد

آن مرد بود که . قبال دیده بودم او و دختران دیگر از این کارها بکنند. نفسم تنگ شد

مشتری اش حدود بیست و نه و سی سالش بود، مردی جوان با . باعث شد خشکم بزند

با چشمان غمگین به او . شلوار جین و یک تی شرت ولی خوش تیپ و خوش هیکل بود

فکش منقبض شده . به صورتش نگاه کردم. نگاه می کرد و دستانش به او نمی خورد

 . بود

چیزی را که . ی کرد و سعی می کرد توجهش را جلب کنددورش می چرخید، شوخی م

در . می خواست را به اون نشان می داد و زود پس می کشید چون قرار نبود به او بدهد

 . این لحظه کوتاه دوست داشتم جای او می بودم

 ".دارم می بینم چند نفر هم دارن به تو نگاه می کنن"

یک . دیدم که گوشه بار ایستاده بود سرم را برگرداندم و میک چان صاحب هوک را

مرد میانسال که سابقا کشتی گیر بود و با یک رقاص ازدواج کرد و تصمیم گرفت که 
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پس او و زنش اینجا را باز کردند و از آن پس به . بقیه زندگیش را در یک بار بگذراند

چه تی شرت مشکی اش روی سینه ماهی. به من لبخند زد. خوبی و خوشی زندگی کردند

 ".باهم پول خوبی می تونیم دربیاریم": با چشمکی گفت. ای اش کشیده شده بود

این رفیق هم باید جدا یک غرفه در . چشمانم را دوباره به سمت اتاق برگرداندم

نمایشگاه کارهای دبیرستان بگیرد تا به جای اینکه مرا شخم بزند دختران دیگر را 

 . شکار کند همین که به سن قانونی هجده سال رسیدند

خواهرت می گه نمی خوای این شغل رو بگیری و باید تو رو راحت بزارم ولی "

 "...جردن

 ".اومدم باهاش حرف بزنم. من واسه این اینجا نیومدم": گفتم

. چشم از اتاق برداشتم و می خواستم به سمت پشت صحنه بروم که سریع به سمتم آمد

 .بعد به من زل زد به جمعیت و. لحنش آرام ولی لجوجانه بود

می بینی که مشتری های گروندرز هم اینجا میان، درسته؟ همون آدمهایی هستند که "

 "اونجا بهشون خدمت می کنی، مگه نه؟

اینجا یک شهر . نگاه خیره ام را به میزها و غرفه ها دوختم و بعضی ها را شناختم

 خب، که چی؟. کوچک است
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فکر می کنی چرا اصال اونجا می رن؟ اینجا یه ":چشمانش را روی من ریز کرد و پرسید

چرا . دستشویی های تمیزتر. متصدیان بار آموزش دیده. سرآشپز و یه منوی بهتر دارم

 "بیشتر وقتشون رو اینجا نگذرونن؟

 ".چون گروندرز ارزونتره"

این مردا به . چون گروندرز هم تجارت سکس داره": دست از مبارزه برنداشت و گفت

شل، اشلی، الی و بقیه میرن گروندرز نه به خاطر آبجوی ارزون و پوسته بادام خاطر تو، 

فکر می کنی چرا هیچ مردی اینجا کار نمی کنه؟ شل تو رو به خاطر . زمینی روی زمین

 ".قیافه ات استخدام کرده

هیچ چیزی نگفتم و فقط به صحنه تمرکز کردم و خواهرم را دیدم که از پشت پرده 

ک مرا تماشا می کرد و می توانستم با فاصله سه فوتی از من، نفسش را می. بیرون آمد

با اینکه لباس پوشیدی ولی دارن . خودتو مسخره نکن": گفت. روی گردنم احساس کنم

 ".تو رو یه جیگر می بینن

 .به صحنه زل زد که خواهرم دور حلقه ای می چرخید

 ".داره یه عالمه پول درمیاره"

........... 
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پسرش و مرا برای صبحانه . نپرسید چرا روی کاناپه اش خوابیدم مخواهر روز بعد

درمورد نمایشگاه استانی، . بیرون برد و بعد به بازار کشاورزها رفتیم تا کمی خرید کنیم

خواهرم . فیلمهای تازه، تولدی که کلیان می خواست در سپتامبر داشته باشد حرف زدیم

. به مشکلی بر می خوردم به دادم می رسید کمی سختگیری را دوست داشت ولی وقتی

بعد از رقص دیشبش به دنبالش به پشت کلوب رفتم . می دانست کجا عقب نشینی کند

نمی دانستم . و کلیدهایش را از او گرفتم تا بتوانم ماشینش را بردارم و به خانه اش بروم

. توضیحی ندادمچطور به او بگویم که چرا می خواهم به خانه اش بروم بنابراین هیچ 

باید از کجا شروع می کردم؟کول از خودش درآورده بود که دیشب با من بوده؟ من 

تنها با جی در یک ماشین، در یک خیابان خلوت آنهم نیمه شب برای اولین بار بعد دو 

سال؟ من روی میز بیلیارد شب را به صبح رساندم؟ پایک مرا متهم به خیانت کرد و 

؟ رئیس کام دوباره برای کار کردن برای او مرا تحت فشار منت سخاوتش را گذاشت

 گذاشت؟

. کول طوری رفتار می کند انگار دیگر وجود ندارم؟ انگار سنگی راه گلویم را بسته بود

بعد از سه سال، . ترجیح می دهم در ماشینم بخوابم. دیگر نمی توانستم آنجا برگردم

هم داد، مگر نه؟ من در ماشین خرابم بدون من با غروری اندازه اقیانوس به او نشان خوا

 .موتور و دستگیره در می خوابم چون به هیچ کس نیازی ندارم
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زیادم هم بد . با چشمان اشک آلود لبخندی زدم و ماشین خواهرم را به انتهای خط راندم

 .شاید نامادری ام مرا آنجا نخواهد ولی پس هم نمی زنند. خانه پدرم هم بود. نبود

 .ینطوری نخواهد ماندهمیشه ا

به محله پایک پیچیدم و دنده موستانگ خواهرم را عوض کردم و به  سمت خانه پایک 

امروز خواهرم کار نمی کرد پس به من اجازه داد که با ماشینش بروم و وسایلم . راندم

خانه اش از دور نمایان شد و من ماشینش را جلوی در دیدم و . را از خانه پایک بردارم

به لباسها و . ولی نه. شاید باید بعدا برگردم. نمی خواستم االن او را ببینم. پیچیدشکمم 

پارک . می توانم بقیه را بعدا ببرم ولی االن به وسایلم احتیاج دارم.کتابهایم نیاز دارم

چمدان کوچکی که از خواهرم قرض کرده بودم را . کردم و از ماشین بیرون آمدم

کلیدم را درآوردم تا قفل در را باز . شدم و از پله ها باال رفتم برداشتم و از میان چمن رد

از . اتاق نشیمن خالی بود. قدم محتاطانه ای به درون برداشتم. کنم که دیدم در باز است

به سمت پله ها رفتم و از . کمی آرام گرفتم. آشپزخانه رد شدم و دیدم آنجا هم نیست

 .نرده گرفتم

 ".جردن"

ظاهرم را حفظ کردم . لعنتی. ری و اعصاب، موهای گردنم سیخ شدنداز هوشیا. یخ زدم

و به سمتش برگشتم که بین آشپزخانه و اتاق نشیمن ایستاده بود و دستانش را با حوله 
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خیس عرق بود و صورتش برنزه . کثیفی پاک می کرد، دستها و انگشتانش پر از گل بود

ست و چهار ساعت گذشته زیر آفتاب انگار برای بی. تر از آخرین باری بود که دیدمش

 ".اومدم وسایلم رو ببرم": گفتم. بوده است

 ".جردن": ولی باز صدایم کرد. به سمت پله ها برگشتم

 .حرفش را قطع کردم و به سمتش رفتم

ببین، هرچی، باشه؟ من به هر حال نباید اینجا باشم، نصف مواقع کول هم اینجا نیست "

 ".و وسایلم رو بردارم پس بزار جلوی ضرر رو بگیرم

 "کجا میری؟":قدمی جلو گذاشت و پرسید

. من مشکل تو نیستم. تو میدو لیکز. خونه پدرم":گفتم. تقریبا می خواستم گریه کنم

 "باشه؟

از اینجا . دیگر الزم نیست طوری وانمود کنم انگار چاره دیگری ندارم. تموم شد. آهان

انی متروکه برگردم متنفرم ولی برای همیشه از اینکه دوباره به اون آشغالد. می روم

دوباره به سمت پله ها رفتم ولی سریع شروع به . من زندگی خواهم کرد. نخواهد بود

 .صحبت کرد

 ".می خوام چیزی نشونت بدم. یه دقیقه بیا. لطفا"
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 .باید دودلی را در چشمان من دیده باشد چون اینبار آرامتر و نرمتر ازم خواهش کرد

 ".قط یه دقیقهف. لطفا"

. قبل از اینکه به دنبالش بروم یک لحظه تردید کردم. برگشت و وارد آشپزخانه شد

وارد آشپزخانه شدم و دیدم که از رختشورخانه . نمی خواستم کنجکاو باشم ولی بودم

در حیاط پشتی چی بود که می خواست من ببینم؟ در . گذشت و از در عقب بیرون رفت

کنار یه . قی کشیدم و قدم را صاف کردم و به دنبالش رفتمبسته شد و من نفس عمی

. زمین مستطیلی شکلی ایستاده بود که بیست و چهار ساعت قبل قسمتی از حیاط بود

خاک سیاه و غنی را . االن چمنش را برداشته بود و محیطش را حصاربندی کرده بود

و خاک را در فواصل شیلنگی هم به لوله های پی وی سی بسته شده بود . شخم زده بود

: پرسیدم. طوری به من نگاه کرد انگار نگران واکنش من است. معینی آبیاری می کرد

 "این چیه؟"

فکر می کردم . این یه باغچه اس":اول به خاک و بعد به من خیره شد و جواب داد

 ".دوست داشته باشی کمکی چیزی بهم بکنی

. د داغتر از همیشه می تابیدقلبم به شدت می زد و خورشی. حرفی نداشتم بزنم

می دانست . او می دانست که عاشق طراحی مناظر هستم. ؟ ولی بعد یادم افتاد....چطور

. دردی در قلبم پیچید. می دانست چه چیز دوست دارم. که تمام مجالت را می خوانم
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 با. تمام اینها را در عرض یک روز انجام داد؟ ولی من که عاشق چشم و ابروی او نیستم

 "از کی تا حاال عاشق باغچه شدی؟": صدای خشکی گفتم

. دستانم را جلوی سینه ام قفل کردم و در الک تدافعی ام فرو رفتم. به من نزدیک شد

. من زود قضاوتت کردم چون هیچ خاطر خوبی ندارم. جردن من یه بیشعور بودم":گفت

 ".انتظار دارم همه منحرف باشن. پیر و خرفت هم شدم

 . و ابروهایش را در هم کشیدمکثی کرد 

مطمئن باش که دیگه . تو فرق داری و من حسابی گند زدم. ولی این منم که منحرفم"

 ".باورم نمیشه من بودم که اون حرفا رو زدم. چنین اتفاقی نمی افته

تصویرش جلوی چشمانم مات شد و علیرغم دندوان قروچه ام نتوانستم جلوی ریزش 

اینکه بیای . دوست دارم همیشه بمونی. می خوام بمونی":داد ادامه. اشکایم را بگیرم

کسی رو داشته باشی باهاش .  خونه و ببینی زندگی درونش جاریه خیلی حس خوبی داره

 "....یکی کمکت کنه و . حرف بزنی

 .فکش منقبض شد و عصبانی به نظر می رسید

ی که دوست باشی اینجا می تو تا وقت. تو نباید روی اون میز بیلیارد لعنتی می خوابیدی"

 ".مونی، می فهمی؟ نمی خوام از اینجا بری



 Page 236 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

اشکایم چکیدند و من سرم را پایین . چانه ام لرزید و نمی توانستم جلویش را بگیرم

یا اینکه مجبور می شم . لطفا دوباره گریه نکن":التماس کرد. انداختم تا او آنها را نبیند

 ".بسازماستخر رو پر کنم و برات یه آالچیق 

نگاهی به باغچه تازه انداختم و فکر کردم چقدر بزرگ است و چقدر کار باید برده 

این رفتارش را توجیه نمی کرد ولی فهمیدم که اندازه خر روی چیزی که می داند . باشد

هیچ کس هیچ وقت برای من چنین کاری انجام . مرا خوشحال می کند کار کرده است

 . نداده بود

رایم لباس خریده و مرا بیرون برده ولی پایک کاری کرد که می دانست یعنی خواهرم ب

ولی باز فکر می کنم . واقعا عالیه": گفتم. کاری که خیلی برایم باارزش بود. دوست دارم

 ".بهتر باشه من برم

تو و کول می تونید . تا وقتی بخوای به اینجا تعلق داری. اینجا خونه توئه": گفت

 "....نید، موسیقی گوش بدید، شمع روشن کنیددوستاتون رو دعوت ک

 "به اندازه کافی دستشویی داریم؟": به شوخی گفتم

 ".لعنتی، نه"
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می توانستیم کلی سبزیجات . و من دوباره به خاک باغچه خیره شدم بهم لبخندی زد

من کمی بذر خریدم ": کیسه را برداشت و به اندازه یک مشت سوا کرد و گفت. بکاریم

دونم همه شو باید چطور بکارم و هر سبزی باید چقدر با اون یکی فاصله داشته  ولی نمی

 "فکر کردم شاید تو بخوای بکاریشون؟. باشه

فکر می کنم بیشتر از . به چشمانش نگاه کردم و برای یک لحظه در آن حال ماندیم

و کول شاید انگار مثل یک واسطه بین او . آنچه نشان می دهد دوست دارد اینجا بمانم

کیسه . هستم و همانطور که خودش گفت دوست دارد کسی را در خانه داشته باشد

. اینو تو گاراژ می زارم": گفت. بذرها را به من داد و به آرامی چمدان را از دستم گرفت

 ".شاید بهتر باشه کاشتن اینا رو از صبح شروع کنیم. می رم دوش بگیرم

ا نگاه خیره اش برای یک لحظه نفسم حبس چشمانش درون چشمانم را می کاوید و ب

به سمت خانه رفت و صدایش را . باالخره سرم را تکان دادم و صورتم را برگرداندم. شد

 .از پشت سرم شنیدم

 ".به هر حال فردا هوم دپوت می رم. اگه وسایل بیشتری الزم داشتیم فقط بهم بگو"

 ".باشه": زمزمه کردم

 ".راستی می دونی؟ اصال پیر نیستی":بعد به سمتش برگشتم و داد زدم
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اینم . انقدر پیر شدم که چشمام درست نمی بینند": با شگفتی به من نگاه کرد و گفت

 ".عیب منه

 ".ممنون"

من کاری به جز . ماهیچه های دستش به خاطر نگه داشتن چمدانم منقبض شده بودند

وده تتو کرده چون االن معلوم بود که وقتی یک نوجوان ب. زل زدن به تتوهایش نداشتم

وقتی سن کول بود چه شکلی بود؟ تصور او به عنوان . تقریبا داشتند محو می شدند

ولی خیلی بی . تقریبا زیاده از حد. خیلی جدی است. خب یک پسر سخت است.... یک

 . ریاست

 "قول می دی زنگ بزنی؟.. یا هرچی.... دفعه بعد اگه خواستی کسی برسونتت "

به خاطر تابستان پیش رو . ا تکان دادم و به سروقت بذرهایم برگشتمدوباره سرم ر

.بودم خیلی هیجانزده
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 (پایک)فصل ده 

 "دو": به داچ گفتم

چشمانش را از روی کارتهای . و کارتهایی را که دیگر نمی خواستم را به طرفش انداختم

گذاشتم و آنها را کف دستم . خودش برداشت و دوتا کارت دیگر را به سمتم انداخت

مزخرف بود ولی هنوز دوتا هفت داشتم پس کامال نباخته . یک دست جدید شروع کردم

حداقل نه در  _من یک آدم رقابتجو نبودم. نه اینکه خیلی برایم اهمیت داشت. بودم

ولی میزبانی این گردهمایی ها یک بار در ماه در خانه ام باعث می شد باهم  _پوکر

را به داچ دوختم و بعد نگاهم دور میز به تاد، یکی از  نگاه خیره ام. حرفی بزنیم

هر . سرکارگرهایم در کنار ادی، جان و شوتسر افتاد که کارتهایشان را بهم می دادند

همه فکر . کس چند دالر وسط گذاشته بود و تاد سه دالر بیشتر شرط بندی کرده بود

: با نگاه هیجان انگیزی گفتداچ . امیدوار بودند که بلوف می زند. کردند بلوف می زند

 ".بهت بگم، بزرگ شدن دخترام اصال منو هیجان زده نمی کنه"

 "چرا؟"

االن تنها چیزی . حتی صداش هم دیوونه ام می کنه": سرش را تکان داد و آهی کشید

 ".که دارم تحمل می کنم خواب گاه و بی گاه با یه دسته بچه هشت ساله اس
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طبقه باال طوری بود انگار دیوارها داشتند فرو می  صدای ضربه از. زیرلبی خندیدم

اگه قرار بود از االن صداش به . تازه ساعت نه و سی دقیقه شده بود. جا خوردم. ریختند

این بلندی باشد به کول می گویم که صدای موسیقی را کم کند یا کل محله حال مرا می 

ویق کردم که دوستانشان را قرار نبود یک مهمانی باشد ولی او و جردن را تش. گیرند

: تبسمی به داچ کردم و گفتم. دعوت کنند پس فکر می کنم همه اش تقصیر من است

 "خیلی قبل نبود که ما هم صداهای بلند دوست داشتیم؟"

ما همه باهم فارغ التحصیل شدیم و سلسله . بچه ها خندیدند و حرفم را تایید کردند

ا از ما باهم کار می کنیم البته به جز جان و شوستر اتفاقات جالبی افتاد که اکنون چند ت

از وقتی که مثل کول بودیم زمان زیادی نمی . که به ترتیب پلیس و سقف ساز هستند

من اولین . همه چیزمان درهم برهم بود و با اشتباهاتمان خوش می گذراندیم_گذشت 

لها صمیمیتمان را حفظ نفری بودم که پا به دنیای بزرگسالی گذاشتم ولی هنوز بعد از سا

همه ما فراز و نشیبهایی داشتیم و روزی به خودم _ازدواج، بچه، یک طالق . کرده بودیم

خیلی وقت پیش  _زندگی واقعی ام_آمدم و دیدم زندگی که منتظر شروع شدنش بودم 

 . آغاز شده است و من توجه نمی کردم

همسری نداشتم ولی نمی شاید . قطاری که منتظرش بودم بدون توقف از من جلو زد

بیشتر از یک تک فرزند . دانستم چطور می شود بدون دیدن روزانه بچه ها زندگی کرد
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و یک تک فرزند بلد نیست که چطور وسایلش را با . به تنها بودن عادت کرده بودم

تاد یک دالر دیگر اضافه کرد و من از بازی بیرون آمدم و . دیگران به اشتراک بگذارد

تاد تمام پولهای شرط بندی شده را . لین، داچ  ادی هم از بازی بیرون آمدند به دنبالم

موسیقی درهم برهم طبقه باال یکهو . جمع کرد و داچ کارتها را بر زد و از اول شروع شد

بلندتر و واضحتر شد و من صدای قدمهایی روی پله ها و بعد صدای بسته شدن در را 

جردن خم شد و از . یان شدند و کم کم پایین آمدندپاهای لخت روی پله ها نما. شنیدم

هی، اشکالی داره اگر نوشیدنی ها را از ": زیر سقف زیرزمین سرک کشید و گفت

 "یخچال دربیارم؟

همه سرشان را برگرداندند و به او زل زدند ولی من  بدون اینکه نگاهم را از روی 

 ".نه، اشکالی نداره": کارتهایم بردارم سریع گفتم

مای مذابی درون بازوهایم به جریان افتاد و به دستانم زل زدم و سعی کردم تمرکز گر

قدمهایش . سریع بقیه پله ها را پیمود. کنم چون او تمام چیزی بود که اکنون می دیدم

به . انقدر سریع و سبک بود که انگار نمی خواست کسی او را ببیند یا صدایش را بشنود

 . در یخچال بزرگ را برداشت سمت دیوار سمت راستم رفت و
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اتاق ساکت بود و نمی دانستم چرا بچه ها نمی توانستند عادی صحبت کنند، چون زنی 

یک دقیقه . به کارتهایم زل زدم و فکر کردم. در اتاق بود یا حواسشان پرت شده بود

 .پیش داشتیم در چه مورد باهم حرف می زدیم؟ اوه، بچه ها، آره

نگاه خیره ام را باال بردم و بالفاصله نگاهم . یخچال جا به جا کردشنیدم چیزهایی را در 

روی نوک انگشتانش ایستاده بود و با یک دست در یخچال را نگه . به پاهایش افتاد

به نظر می رسید که از . داشته بود و خم شده بود و با دست دیگر دنبال چیزی می گشت

ز پس از مرد خم شده است چون هر کوتاهی شلوارکش خبر دارد و اینکه جلوی یک می

. از گاهی قدش را صاف می کرد و شلوارکش را تا آنجا که می توانست پایین می کشید

به انگشتان پایش الک صورتی رنگی زده بود و می توانستم ببینم که زیر تی شرت 

بندهایش را پشت گردنش گره زده بود و . خاکستری رنگش یک بیکینی پوشیده است

نارهای تی شرت بدون آستینش بیرون می زد و پوست برنزه و انحنای از گوشه ک

دوباره . ماهیچه های رانش منقبض شد و دلم هری پایین ریخت. کمرش را می شد دید

به کارتهایم زل زدم ولی دیدم که موهایش را پشت گوشش زد و درست آنزمان بود که 

 .سوراخهای کوچکی در تی شرتش باالی شانه اش دیدم

 ؟....مگه اون

 "اون تی شرت تو نیست؟": داچ سمتم خم شد و زمزمه کرد
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آن . کمی اخمهایم را درهم کشیدم و بعد شماره تیم بیسبالم را از پشت موهایش دیدم

باید پریروز آن را روی مبل رها کرده . نگاهم را برگرداندم. سوراخها را می شناسم

مال کول است؟ او هم در تیم بیسبال شاید فکر کرده بود . باشم و او برش داشته باشد

من آن تی . بعد بغلهایش را بریده بود؟ دوست داشتم به خاطرش عصبانی باشم. بود

 ....شرت را از زمان دبیرستان داشتم ولی

در ضمن به او بیشتر از من می . هرچند دیگر پوشیدن آن در مال عام خیلی مسخره بود

. یم زل زدم تا از این خواب و خیال بیرون بیایمروی صندلی ام برگشتم و به کارتها. آمد

 "کمک می خوای؟": ادی گفت

ولی تاد . اخم کردم. نگاه لرزانم را به جردن دوختم و دیدم روی یخچال خم شده است

 ".خودش تنهایی بهتر از پسش برمیاد. ولش کن": به شوخی گفت

جردن صاف ایستاد و بچه ها خندیدند و بی تردید از این صحنه خوششان می آمد ولی 

در حالی که در یخچال را می بست ابرویی برای تاد باال . جعبه نوشیدنی را بیرون آورد

خودم را آماده زبان تند و تیزش کرده بودم ولی به جای آن سالنه سالنه به . انداخت

چشمانش برقی زد و با صدای . سمت میز آمد و از روی شانه به دستان تاد نگاه کرد

 "..اینو ببین، تو فقط شاه داری، عجب شانسی": فتشادابی گ
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همه خندیدند به جز تاد . داچ ریز ریز خندید و من هم نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم

لبخند رضایت آمیزی زد و دوباره به . که کارتهایش را پرت کرد و از بازی کنار رفت

سی چیزی در استخر کمی وسوسه شدم به او بگویم مواظب باشد ک. سمت پله ها رفت

: وسط پله ها بود که گفت. نیندازد ولی نخواستم طوری رفتار کنم انگار بچه هستند

 "هی، می توانم یه سوال بپرسم؟"

کول التماس می . یه کیک کوچولو تو یخچال هست": ادامه داد. به چشمانش نگاه کردم

خواستم قبل از فقط می . کنه بخوریمش ولی من نخریدمش و نمی دونم از کجا اومده

 ".اینکه بخوریم بهت بگم

می توانستم نگاه بچه ها . علیرغم عصبانیتم سعی کردم ظاهرم را جدی نگه دارم. لعنتی

: با لکنت در حالی که سعی می کردم فقط به کارتهایم نگاه کنم گفتم. را احساس کنم

 ".وتاتونبرای هر د.. از مغازه.. امروز.. آها برای شما گرفتم.... خب، اون یه"

با گیجی . چیزی نگفت و بعد از یک لحظه سکوت کامال ناخوشایند سرم را باال گرفتم

اگرچه زیاد مطمئن . سه کارت را به داچ دادم تا سه تای دیگر بگیرم. سرش را تکان داد

می توانستم . هنوز جردن به من نگاه می کرد. نیستم کدام سه کارت را از دست دادم

با . بیشتری گفتم تا شاید چیزی بگوید و از آنجا بیرون برود چیزهای. احساسش کنم
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داشتم از کنار قنادی اتین رد می شدم و یادم افتاد که روز تولدت ": بی اعتنایی گفتم

 ".گفتم شاید بخوای درست و حسابی جشن بگیری. کیک نداشتی

 .وقتی داچ سه کارت مرا نداد سه کارت دیگر از دسته بیرون کشیدم

 ".اصال چیز مهمی نیست. رد می شدمداشتم "

در وهله اول . اگر چیز مهمی نیست وقتی رسیدم خانه نباید احساس عجیبی می کردم

ولی به دالیلی وقتی از کنار ویترین می گذشتم . او بچه من نیست. گرفتنش احمقانه بود

فکر کنم  این می . و کیک سه الیه را با رزهای صورتی دیدم به جردن فکر کردم

و شب قبلترش چیزی در مورد فوت . وانست جبران رفتار مزخرف پریروزم باشدت

دونات _او این کار را به خوبی شب تولدش انجام نداد. کردن شمع و آرزو کردن گفت

خریدنش اون زمان . با اینکه تقصیر من نبود ولی احساس بدی داشتم _.حساب نیست

بیش . نظر خیلی سانتی مانتال می آمدخانه آوردنش هم به . فکر خوبی به نظر می اومد

منتظر شدم ببینم قبل . توی جعبه صورتی توی یخچال قایمش کردم. از حد سانتی مانتال

قبل از اینکه به کارتهایم نگاه کنم به . از اینکه دورش بریزم حوصله ام جا می آید یا نه

 ".بزار بخوره. مال شماست": او خیره شدم و گفتم

 "ی اونجاست؟قرار نبود بهم بگ"
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 ".فکر کنم یادم رفته بود": گفتم

. دروغم قانع کننده نبود ولی صدای هیجان زده اش مرا از چشم خیره دیگران حفظ کرد

همه اش . نمی تونه حتی یه ذره شو هم بخوره. خب در این صورت نه": به راحتی گفت

 ".مال منه

در حالی که پله . ا باال بردمبه آرامی سرم ر. قلبم گرم شد و نتوانستم جلویش را بگیرم

 ".ممنونم": گفت. ها را باال می رفت لبخندی زد

 .  و در را باز کرد و قبل از اینکه ببندتش صدای موسیقی بلند شد

با رزهای . من یک کیک صورتی رنگ برایش گرفتم انگار هفت ساله است. صورتی

بدتر، یک چیز  آیا کیک را دید؟ آیا شبیه کیک یک دختر کوچک است؟ یا. رویش

لعنتی . کیک ساده هم داشتند. رمانتیک؟ آنها کیکهایی با نقش بادکنک رویشان داشتند

کارتها را پایین گذاشتم و چشمانم را بستم و . حتی فکر نکردم. من یک احمق هستم

 ".یه لحظه بچه ها": از روی صندلی بلند شدم و گفتم. دستی به موهایم کشیدم

همینکه از زیر زمین خارج شدم و پشت سر . مت پله ها رفتممیز را دور زدم و به س

می دونی، مدت نه چندان . جردن دویدم،  خنده و پوزخندهایی را از پشت سرم شنیدم

الزم نبود بابت هر حرکتم تردید کنم و نتایج ممکن . دوری می توانستم خوب فکر کنم
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اینجوری گیج نشده هیچ وقت . را برای هر حرکت واحدم و پاسخ جردن فهرست کنم

 "من راک اند رول رو دوست دارم"در باالی پله ها را فشار دادم و صدای آهنگ . بودم

به جردن گفته بودم که کلید . را از حیاط پشتی و شیرجه کسی توی استخر را شنیدم

کسانی که می نوشند را جمع کند ولی اگر قرار بود همسایه ها به خاطر سروصدا به 

، معیار ایمنی برای جلوگیری از رانندگی افراد مست در وهله اول مرا پلیس زنگ بزنند

اگرچه یک پلیس در . از غیرقانونی بودن نوشیدن افراد جوان در اینجا نجات نمی داد

وارد آشپزخانه شدم و نگاه اجمالی . طبقه پایین بود فکر می کنم که آنها طرف من باشند

دیدم که جلوی یخچال در حال بیرون آوردن به مهمانهای بیرون انداختم و جردن را 

. به چشمانم نگاه کرد. برگشت و آن را روی جزیره گذاشت. جعبه صورتی کیک است

مگر اینکه بخوام با کسی قسمتش کنم ولی االن فقط . هنوز نمی خوام بخورمش": گفت

 ".می خوام ببینمش

ا خواستم معذرت همین که درش را برداشت، دلواپسی عجیبی به گلویم چنگ زد و ت

به سمت یخچال رفتم و یک نوشابه . خواهی کنم دیدم که لبخند هیجان زده ای زد

ببخشید اگه یه خرده بچه ": گفتم. برداشتم و وانمود کردم که برای همین باال آمدم

 ".اصال نمی دونستم چی باید می خریدم. گونه اس



 Page 248 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

انگار می . هایش جمع کرددستانش را روی سینه اش گره زد و لبخندش را بین دندان

می توانستم سرخی گونه ها و . خواست خودش را جمع و جور کند ولی اثری نداشت

: سرش را به سمت من برگرداند و گفت. لرزش نفسهایش را در آشپزخانه تاریک ببینم

. ممنون که به فکر من بودی. فکر نمی کنم تا االن کیک به این خوشگلی گرفته باشم"

 ".بود سوپرایز قشنگی

 . با چشمان شهوت انگیزی دوباره به کیک نگاه کرد

انگار این بهترین چیزی است که کسی برای او . االن احساس بدتری دارم. عالی شد

. انجام داده است و غم انگیز نیست؟ در واقع یک جورایی کیک قشنگی هم هست

 می آید کم کم پایینش سفید است و وقتی به باال. روکش آن با رزهایی تزئین شده است

دیدی، . صورتی می شود و باالخره در باال رنگ صورتی گرم پررنگی را تشکیل می دهد

یعنی . توش هم صورتیه": گفتم. می دانستم صورتی دوست دارد. زیاد احمقانه نبود

 ".کیکش صورتیه

خانم فروشنده . این کیک برای بچه ها نیست. االن یادم افتاد. لبخندش گشادتر شد

باالخره به چیزی که موقع . خب کارم خوب بود. ا شامپاین درست شده استگفت ب

انگشتش را داخل گل رزی فرو کرد و به دهانش برد و . خریدش می خواستم رسیدم

نگاهم به لبهای جمع شده اش و زبانی که روکش خامه ای . شروع به مکیدنش کردم
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کرد و نمی توانستم به دهان  از ته دلم غرغر. مانده روی لبهایش را می مکید خشک شد

 ".کامال شمع رو فراموش کرده بودم":گلویم را صاف کردم و گفتم. گرم او فکر نکنم

 "...ولی باید این کار رو بکنی، پس":به سمت کشو رفتم و گفتم

یک جعبه چوب کبریت را برداشتم و یکی را روشن کردم و خواستم که آن را وسط 

 "کول رو صدا کنیم بیاد تو؟ می خوای": پرسید. کیک بگذارم

چوب کبریت را وسط . به سمت پنجره نگاهی انداخت و سرش را به عالمت نه تکان داد

تماشایش کردم که چشمانش را بست، نفسی کشید و شانه هایش را . کیک فرو کردم

به طور ذاتی منم لبخند زدم انگار . آرام کرد و بعد لبخند کوچکی بر لبهایش نشست

. ه چه چیزی فکر می کند ولی انگار احساسش را در آن لحظه می فهمیدمنمی دانم ب

چوب کبریت را فوت کرد و چشمانش را باز کرد و جریانی از دود سفید جلو صورتش 

برای یک لحظه کنارش ایستادم و اصال نمی خواستم از جایم جم . به هوا برخاست

ویش می ایستاد و دستانش را دو کسی باید جل. کسی باید االن او را بغل می کرد. بخورم

با تصور . طرفش روی کانتر می گذاشت و نفسش را روی صورتش احساس می کرد

بعد قوطی نوشابه ای که روی کانتر گذاشته . اینکه چه مزه ای می دهد تنفسم تندتر شد

 . بودم را برداشتم و آنچنان فشردم که آلومینیومش چروک شد
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از آنجا دور شدم و سه بار آب دهانم را . خوب نبودند این افکار اصال. این خوب نبود

جعبه نوار کاست را که از ماشینم برداشته بودم را روی . قورت دادم تا گلویم را تر کنم

 .کانتر گذاشتم و به سمت سر دادم

 ".اینم برای تو، دختر روز تولد"

 .سعی کردم صدایم هیچ لرزشی نداشته باشد

 ".قابلی نداره"

فکش . جعبه مشکی افتاد و وقتی فهمید چی هست چشمانش گشاد شدنگاهش روی 

 "!بی خیال.... چی؟ داری جدی":گفت. افتاد

 ".اینها مال پدرت هستن. من نمی تونم اینا رو بگیرم": لبخندی زد و گفت

 .سرم را تکان دادم، حاال که جزیره بین ما بود احساس امنیت بیشتری می کردم

تو دوستشون داری مگه . کسی باشن که واقعا دوستشون دارهپدرم می خواد اینا پیش "

 "نه؟

به نظر می . در ماشین رادیو باز بود. اینجوری نبود که همیشه به این آهنگها گوش بدهم

. رسید که او عاشق آنها شده و این تنها چیزی بود که فکر کردم می توانم به او بدهم
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. ت انگار نمی دانست باید چکار بکنمدستانش را قالب کرد و قیافه ای به خودش گرف

 "....پایک من... ولی": ادامه داد

 "تو می خوایشون، درسته؟":پرسیدم

برای او این یک هدیه ارزشمند . می توانستم چالش را در چشمانش ببینم. تبسمی کرد

صورتش را بین دستانش . بود و در قبالش حقی نداشت ولی هنوز برایشان می مرد

 "دی می گی؟ج": گرفت و گفت

من ": خندید و گفت. بغلشان کرد. او خیلی بامزه بود. نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم

خیلی احساس بدی دارم ولی اونا رو هم می . لعنتی. یک کلکسیون دارم. کلی نوار دارم

 ".پس برشون می دارم. خوام

 ".هخوب": گفتم. نگاه تشکر آمیزی کرد و بعد خندید که بیشتر سرگرمم کرد

با این و . رفتار بد هفته پیشم جبران شدحداقل . حاال من هم احساس بهتری داشتم

از کانتر فاصله گرفتم تا از آنجا بروم ولی . باغچه به نظر می رسید به وجد آمده است

 ".صبر کن": صدایم کرد

یک بسته چیپس تورتیال رویش . یک سینی از یخچال بیرون آورد و به سمتم آمد

 .به من داد گذاشت و
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 ".من یه تاکوی اضافی برای شما و بچه ها درست کردم"

 . به آن نگاه کردم و شکمم شروع به قار و قور کرد

 ".الزم نبود اینکارو نکن. اوه"

 .معموال بال و پیتزا سفارش می دادیم ولی آن واقعا خوب بود

 ".مطمئنم خوششون میاد. ممنون"

تقریبا انگار هوا انقدر با چیزی . درهم قفل شد لبخندی زد و برای سه ثانیه نگاهمان

باالخره نفسی کشیدم و قدمی به عقب . سنگین شد که نمی توانستیم حرکت کنیم

 .برداشتم

 "وقتی کارشون تموم شد مطمئن شو که همه جا رو تمیز کنن، باشه؟"

فقط . می خواستم این را بگویم ولی نگفتم. نه اینکه تو را مجبور کنن تمیز کنی

 .چشمانش را برایم پیچاند و پیش نوارهایش برگشت

.................. 

چی شده؟ می توانستم . چشمانم را در تاریکی باز کردم. صدای بلندی مرا بیدار کرد

لحظه ای طول کشید تا بفهمم صداها از بیرون می . قسم بخورم که تختم هم می لرزید
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که از پنجره های بسته هم داخل می آید و بعد صدای موسیقی درهم برهمی را شنیدم 

خدایا آنها هنوز بیدارند؟ به ساعت نگاه کردم و دیدم تازه چند دقیقه از یک صبح . آمد

. مالفه را کنار زدم و همراه با خمیازه ای دستی به پوست سرم کشیدم. گذشته است

اتاق را در . نشستم و پاهایم از لبه تخت روی زمین گذاشتم و ایستادم. چقدر گرم شده

در انتهای راهرو دماسنج را چک کردم و . باز کردم و به راهرو و پله ها سرک کشیدم

اینجا هفتاد و سه درجه اس؟ دوست داشتم مدارا کنم ولی غیرقابل . روی کولر گذاشتم

حاال که افرادی در خانه بودند نمی توانستم با پیژامه بخوابم ولی می ترسیدم . تحمل بود

دم . وارد آشپزخانه شدم و چراغها را خاموش کردم. ها مرا لخت ببینندبیدار شوم و آن

تعجب کردم چطور کسی به . سینک ایستادم و از پنجره به حیاط خلوت سرک کشیدم

البته سروصدا کمتر شده ولی باز برای این ساعت زیادی بلند . پلیس زنگ نزده است

ی بلند شده که بالفاصله چشمانم به حیاط پشتی نگاه کردم تا ببینم چه باعث صدا. بود

کدام دوستی در خانه یکی دیگر از این . واقعا که کول. گشاد شد و رویم را برگرداندم

 غلطها می کند؟

حداقل دو دختر بیکینی هایشان را درآورده بودند  که یکیشان در استخر فکر کنم 

از کشیده دختر دیگری روی صندلی در. توسط یکی از دوستان کول دستمالی می شد

با اینکه بیرون هوا تاریک بود عینک آفتابی به . بود و یک دستش را زیر سرش زده بود
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باید همین االن این . برگشتم و توی شلوارم به دنبال گوشی ام گشتم. چشم داشت

. کثافت کوچولوها را از ملک من بیرون می کرد ولی من نمی توانستم بیرون بروم

خوشبختانه پدرانشان را . ولی برای من خیلی عجیب می شد مطمئنا برایشان ناجور نبود

 . می شناختم

جردن کدام گوری است؟ نمی دانم چرا این فکر به ذهنم رسید ولی به دالیلی ذاتا شک 

 گوشی ام کدام گوری است؟. کردم که او هم با این مورد مشکل دارد

باال رفتم و انتهای راهرو وارد  از پله ها.  یادم افتاد که کنار تختم به شارژر وصل کرده ام

. حداقل در ظاهر بیشتر مهمانی تمام شده بود. اتاق شدم و آن از کابل بیرون کشیدم

ولی حیاط پشتی خیلی . فکر نمی کنم بیرون کردن هشت نفر باقیمانده زیاد سخت باشد

آمد و  از پله ها پایین. بهم ریخته بود و در این مورد خیلی بیشتر از بزرگوار بوده ام

با گوشی دم گوشم به صدای زنگش . شماره کول را گرفتم و درون آشپزخانه ایستادم

 . گوش دادم

خیلی زود صدای زنگ آرامی را از جایی در اتاق نشیمن شنیدم و سرکی کشیدم و نوری 

 .لعنتی. گوشی کول بود که با زنگ من روشن می شد. را روی دسته کاناپه دیدم

ولی داشت دستم روی دکمه . روی اسم جردن زدم و او را گرفتم قطع کردم و انگشتم را

در قسمت کم عمق استخر ایستاده . آنجا بود. ارسال می رفت که یک لحظه مکث کردم
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دستانش را جلوی بدنش قفل کرده بود در حالی که کول . بود و آب تا باالی رانش بود

کول جلویش . شودمی خواست گره پشت گردنش را باز کند سعی می کرد مانعش 

جردن سرش را تکان داد و مقاومت کرد ولی همچنان . ایستاده بود و به پایین زل می زد

می . احساساتم طغیان کرد. می توانستم از اینجا خجالتش را ببینم. لبخند به لب داشت

به . خواستم نگاهم را برگردانم ولی نمی توانستم افکار بسیاری به مغزم هجوم آوردند

 . تم به او نگاه نکنخودم گف

معلوم . دلم می خواست کول او را به حال خود رها کند. مشتم دور گوشی ام حلقه شد

ولی نمی توانستم چشمم را از او و . من هم خوش نمی آید. بود که خوشش نمی آید

 . بیکیبی صورتی صدفی اش و قطراتی روی پوستش بگیرم

روی بدن لخت و دور بازوهایش می با دیدن موهایش که . خدایا، او خیلی زیباست

تنها چیزی بود که قسمتهایی از بدنش . ریخت احساس کردم درونم گردبادی به پاست

دستم را روی صورتم کشیدم تا خجالت را از بین ببرم چون اگر جای . را می پوشاند

نمی خواستم چیزی . کول بودم با او همینطور ولی در جای خصوصی تری رفتار می کردم

این . نفسم را بیرون دادم و چشمانم را بستم. ه من می بینم کس دیگری هم ببیندرا ک

ولی قبل از اینکه . شاید باید برق را قطع کنم تا بروند. شب دیگه باید تمام می شد

تاپ بیکینی اش را . حرکتی کنم دیدم جردن از استخر بیرون آمد و به سمت پنجره آمد
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بندهای بیکینی . دست دیگر تی شرتم را برداشتبا یک دست محکم گرفته بود و با 

طوری اخم کرده بود که انگار خیلی آزرده . اش را محکم بست و تی شرت را پوشید

به پشت سرش سرکی کشیدم و دیدم کول بی توجه به او می خندد و توپ . شده است

وقتی  .به سمت خانه آمد و در پشتی را باز کرد. فوتبال را به سمت کسی پرتاب می کند

گوشی ام را به شارژر روی کانتر وصل کردم تا انگار دارم . وارد خانه شد صاف ایستادم

 ".اوه هی": وقتی مرا دید مکثی کرد و گفت. کاری انجام می دهم

 .به او نگاهی انداختم و گلویم را صاف کردم

 "همه چی روبراهه؟. هی"

 .برای یک لحظه دودل شد انگار دنبال جواب می گردد

 "..هندوانه ببرم.... ه من فقط می خواستمآر"

یک تخته . سرم را تکان دادم و به سمت یخچال رفتم و از طبقه باالیش میوه برداشتم

. برش و یک چاقو بیرون آورد و من یادم رفت در مورد تمام شدن مهمانی از او بپرسم

ار یخچال یک تخته برش دیگر از کن. به نظر می رسید اصال دوست نداشت بیرون باشد

آخرین . بیرون آوردم و روی کانتر کنار او گذاشتم و هنداونه را برای او دونیم کردم

بعضی از پسرها دختر نیمه لختی را دنبال می . صداهای مهمانی از حیاط پشتی می آمد
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کردند و من دوباره چشمانم را روی هم گذاشتم و احساس کردم چقدر احمقم که انگار 

و من یک منحرف هفتاد ساله هستم که جاسوسی بچه هایی را می  اینجا خانه من نیست

دیدم از پنجره روبرویی به بیرون زل . کنم که در حیاط خودم عین وحشی ها می دوند

در هر حال . می خواست عکس العملم را ببیند. زد و بعد سریع به من نگاهی انداخت

هنگام زدن چمن ها من به زنان لختی در حیاط پشتی من بودند و همین چند روز پیش 

 .ولی اینبار من طعنه زدم. خاطر تی شرت خیسش داشتم زهره ترک می شدم

 "فکر می کنی خونه بغلی داره از این صحنه ها لذت می بره؟"

تو ": بعد از یک لحظه با صدای آرامی گفت. پوزخندی زد که کم کم به خنده تبدیل شد

 "هم لذت می بری؟

یک پوزخند کوچک تحویلم داد . به او نگاه کردم. گشاد شدشگفت زده شدم و چشمانم 

 "چرا بیشتر بیرون نمی ری؟. هنوز انرژی داری. هنوز جوونی": و به شوخی گفت

کی گفته من بیرون نمیرم؟ روزهای بار رفتنم تموم شده ولی دوستانم امشب خونه من 

 . هم نیستمدرسته که بیرون رفتن حساب نمی شود ولی مردم گریز . آمده بودند

 "تو که همجنس گرا نیستی، مگه نه؟"
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ببخشید؟ همین چند شب پیش نبود که داشتیم در مورد عادتهای . نگاهی به او انداختم

 قرار عاشقانه من حرف می زدیم؟

 ".فکر نکنم. مهم نیست. آره": ولی سرش را تکان داد و گفت

 .خدایا

هنوز چهل سالم هم . می دانم. رمگیریم اصال انقدر که می توانم زندگی اجتماعی ندا

برای یک لحظه . نشده و زمان از کار افتادگی من مانند بازنشستگی پدربزرگم است

با لحن معذرت خواهی . مکث کردم تا با ساده ترین کلمات این را برای او توضیح بدهم

 ".بیشتر خانمها دوست ندارند. من زندگی کسل کننده ام رو دوست دارم": گفتم

. شاید دخترها دوست ندارند ولی به نظر تو اصال کسل کننده نیستی":ی گفتبه شوخ

 ".پسر ولی خیلی زیاده. تو این شهر ما کمبود مرد داریم. باید بیشتر بری بیرون

اوه بله، یک . خیلی خوشم آمد. مرا یک مرد می دید نه پدر کسی. به خودم لبخند زدم

باور کن، اگر . . یچ کدام مال من نیستندعالمه پسر هست و البته یک عالمه زن ولی ه

سهم خودش را . همسر آینده من در این شهر زندگی می کرد تا حاال او را پیدا می کردم

من هم کار او را دنبال . نصف کرد و آن را برگرداند و مثلثها را به دو قسمت تقسیم کرد

ستخر ایستاده بود و بیرون زن جوانی با موهای دم اسبی قهوه ای بند روی لبه ا. کردم
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با چانه ام به او اشاره . بیکینی نانجی رنگش پوست برنزه اش را تیره تر نشان می داد

 "الزمه برم دنبالش؟":کردم و گفتم

 ".برات خیلی سکسیه": به دختر نگاهی انداخت و به برش خودش ادامه داد و گفت

فکر می کنی نمی تونم ": در حالی که دوتا هندوانه مثلثی دیگر بریدم و به شوخی گفتم

 "باهاش باشم؟ هنوز سرپام می دونی؟

 ".نیاز به استراحت داری. تا االن مطمئنم با صدتا از اینا بودی"

 ....چرا، تو کوچولوی

در حالی که میوه را می بریدم چاقو پایین آمد و درست وسط انگشت وسط دست چپم 

 .چاقو را انداختم و دستم را باال بردم. فرو رفت

 ".لعنتی"

جردن هم چاقویش را انداخت . لعنتی. انگشتم را مکیدم. دردش تا استخوان می پیجید

 .و دستانش را پاک کرد

 ".متاسفم"

 ".بیا اینجا. اینجا". پشیمان خندید
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خون روی انگشتم را مکیدم و متوجه شدم مرا روی چهارپایه پشت جزیره نشانده و 

نها را آنجا گذاشتم؟ آنها را آنجا نگذاشته مگه آ. چشم زخمها را از کابینت درآورد

یک بسته آنتی باکتری چیزی . دوباره به سمت من آمد و یک بسته بانداژ آورد. بودم

 ".خودم می تونم": دستم را به طرفش دراز کردم و گفتم. بود

. نگاهش به قطره خون به اندازه دانه نخودفرنگی بود که داشت از انگشتم می چکید

فقط داشتم . نمی خواستم حواست رو پرت کنم. احساس بدی دارم. نممی دو": گفت

 ".شوخی می کردم

 ".حواسم رو پرت نکردی": وقتی روی زخمم را پاک کرد هیسی کردم و گفتم

 ".همیشه می کنی ولی یه جورایی خوبه. خب کردی": ناله ای کردم و گفتم

 "خوبه؟": اخمی کرد و گفت

نمی دونم . یه جورایی بامزه ای و خیلی جالب. وشایندیتو خ. می دونی، خوشاینده. آره

نمی توانم . چطور باعث می شد به این سرعت عصبانی، خیلی احمق و کمی بیشعور بشوم

نه نظر . نمی دانستم چطور اینرا به او بگویم. توضیح بدهم چرا ولی خوشم می آمد

می ":ادامه دادوقتی به سوالش جواب ندادم با صدای آرام و جدی . عجیب می آمد

 ".دونی



 Page 261 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

. اگه واقعا به اون دختر عالقه داری، می تونم بیشتر بیارمش اینورا":به من نگاه نمی کرد

 ".اگه بخوای

 همان دختر بیکینی نارنجی پوش؟

 "اینورا بیاریش؟"

 .سرش را تکان داد و هنوز انگشتم را پاک می کرد

 ".اون می پره بغلت. بدیالزم نیست تو به خودت تکونی . مثال شبی چیزی بمونه"

داشت برای من نقشه می ریخت؟ وقتی . به من نگاه نمی کرد ولی من به او زل زده بودم

. متوجه گرمای بدنش کنار پاهایم شدم عرق گرم و سبکی روی ستون فقراتم نشست

دیدم تکه مویی را که روی صورتش افتاده بود فوت کرد ولی دوباره سرجایش 

 .برگشت

 . نارنجی اونی نیست که دوست دارم بپره بغلمدختر بیکینی 

ناخوداگاه دستم را باال بردم و مو را از جلوی چشمانش پشت گوشش زدم و با انگشت 

دستم . نگاه خیره اش باال آمد و به من چشم دوخت. شستم پیشانی اش را نوازش کردم

تقریبا . قلبم لحظه ای ایستاد و ماتمان برد. را روی موهای صاف و نرمش گذاشتم

. اشتیاق شدیدی داشتم که تکه ای از او را بگیرم. صورتش را بین دستانم گرفته بودم
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به آرامی طوری که انگار از .  نگاهم را به زخم کوچک انگشتم وسطم انداختم. خدایا

 "پس می خوای اینکارو بکنم؟": چیزی که می خواستم بگویم می ترسید گفت

بد نیست ولی چیزی نیست که من دوست . نه": تمسرم را تکان دادم و باالخره گف

 ".دارم

با . چسب زخمی را درآورد و دور انگشتم بست و بانداژ را دوباره و دوباره صاف کرد

به صورتش نگاه کردم که همچنان به دستم تمرکز . لمس او انگشتانم مور مور می شد

 "خب، تو چی دوست داری؟": ناگهان زمزمه کرد. کرده بود

احساس می کردم . دن لبهایش، نفسهای سطحی اش و تکانهایش نگاه کردمبه مکی

داشت با من چکار می کرد؟ دستم را . حاضرم چیزی را با دندانهایم پاره پوره کنم

 ".برای شروع، زنهایی که سنشون اجازه نوشیدن بده": کشیدم و گفتم

 ".یناییبله، نه اینکه خیلی اهل بار رفتن و ا": ابرویی باال داد و گفت

دستانش را روی پهلوهایش . آهی کشید. من در خانه می نوشیدم. بله، حق داشت

 ".من دوست نداشتم تو را با اون ببینم. ولی خوبه": گذاشت و گفت

 "چرا؟"
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. فکر نمی کنم تیپ تو باشه":لفافه چسب را دور انداخت و با راحتی بیشتری گفت

 ".نه باشممی خوام تنها زن این خو. بعالوه، من حسودم

 "اگه قبول می کردم چی؟"

خب دیگه برگرهای مورد عالقه ات ": نگاه پر از عذرخواهی به من کرد و گفت

 ".اونجوری که دوست داری نمی شدند

من واقعا عاشق . ولی آره. خیلی جسور بود. تبسمی کردم و سرم را تکان دادم

از جا . ی به زخمم کرددستم را گرفت و نگاه دیگر. برگرهایی بودم که درست می کرد

 .بلند شدم وکمی به عقب هلش دادم

 ".برو پیش دوستات. ممنونم. خوبه"

برگشت . انگار دیگر حوصله مهمانی نداشت. سرش را برگرداند و به بیرون نگاه کرد

 "االن می خوای چیکار کنی؟": سر هندوانه و کاسه بزرگی را پر کرد و پرسید

 ".میرم بخوابم": گفتم

از آشپزخانه که بیرون می . بودم دیگر کولر را دستکاری نکند تا بتوانم بخوابمامیدوار 

برگشتم و به او نگاه کردم و . رفتم انگشتم را مالیدم و درد جای زخم را احساس کردم
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. سریع صورتش را برگرداند ولی من می خواستم بمانم. دیدم او هم به من نگاه می کند

 ".شب بخیر": ورت دادم و گفتمبعد از یک لحظه آب دهانم را ق

 .قبل از اینکه وارد نشیمن شوم صدایش را از پشت سرم شنیدم

 "منظورت از اینکه گفتی خوبه چی بود؟"

نمی دانستم . گوشه لبم برای لبخند کوچکی باال رفت. دوباره به من نگاهی انداخت

ترین جواب را  باالخره تصمیم گرفتم که ساده. چطور بگویم که به نظر نامناسب نیاید

."از حرف زدن باهات خوشم میاد": به سمت پله ها رفتم و گفتم. بدهم
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 (جردن)فصل یازده 

از حرف زدن باهات خوشم میاد؟ چه چیزی گفته ام که انقدر جالب بوده؟ تبسمی کردم 

شاید چون . و در حالی که برای شام سیب زمینی پوست می کندم سرم را تکان دادم

یعنی آنقدر تنها زندگی کرده که هر مکالمه ای به نظرش جالب . اردانتخاب دیگری ند

ولی واقعیت این است که خیلی از شنیدن آن . می رسد؟ ما هیچ چیز مشترکی نداریم

چرا می خواهم مرا خیلی دوست داشته باشد؟ و چرا وقتی فهمیدم او . خوشحال شدم

واستم باشم؟ سرم را بلند پیش ما نمی آید، مهمانی دیشب آخرین جایی بود که می خ

داشت روی کاشت نهال کنار . کردم و او را از پنجره روبرویم در حیاط پشتی دیدم

حصار خانه کرامر ها کار می کرد و با یک وسیله بلند و دستی شاخه های بلند را می 

بدون اینکه از . گفتم که حیاط نور کافی ندارد و او سعی کرد این مشکل را حل کند. چید

مثل فضای کوچک من . باغچه خیلی بیشتر از آنچه به او گفتم دوست دارم. بخواهماو 

دانه ها را کاشتیم و . مایه تسلی بود. است و حتی بعد از اینکه از اینجا رفتم هم می ماند

کم کم . آبپاشها هر صبح و عصر سرساعت برای چند دقیقه خاک را آبیاری می کردند

حتی زمان تاریکی هوا و وقتی تنها فرد بیدار در آشپزخانه با صدای به کار افتادن آنها را 

سیب . مانند یک خانه. همه چیز احساس آشنا و گرمی داشت. قهوه ام بودم را می شنیدم

من همیشه به چیزهایی وابسته . مثل همیشه. زمینی را الیه الیه، سفت و  خشن بریدم
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وقتی بچه بودم برمی گردد، نیک،  فکر اینکه مادرم. بودم که هرگز برایم نمی ماندند

از اینکه چقدر بدبخت بودم متحیر ... جی، آپارتمانم و اشتیاقم برای ساختن خانه خودم

چاقو را روی تخته برش گذاشتم و چند سیب زمینی دیگر را از سبد در . می شدم

ه بدتر از همه اینکه نمی توانستم تمام روز به دیشب فکر نکنم و مهمانی در ت. آوردم

جوری که یادش بود که من .... کیک تولد، نوارها، شوخی کردن با او. لیستم قرار داشت

ضربان قلبم باال رفت، لبخند زدم و بعد اخم . آرزو می کنم و شمع را فوت می کنم

دیشب چوب کبریت را فوت کردم و . این احساسات را نمی خواستم. کردم، گیچ شدم

احساس آن لحظه ام را دوست . وی سینما داشتمهمان آرزویی را کردم که آن شب جل

این تمام چیزی بود که می . داشتم و امیدوار بودم که هرروز چنین احساسی کنم

نه برای متفاوت بودن یا چیزی که ندارم ولی همان احساس را روز بعد داشته . خواستم

 . و روز بعد. باشم

 .خاص، فراموش نشدنی، خوشحال

سیب . طوری که باید دوست پسرم آن کار را انجام می داد. او مرا خوشحال می کرد

سعی کردم جلوی . زمینی دیگری پوست کندم و از گوشه چشمم دیدم که بیرون رفت

دستانش را باال برد و تی شرت سرمه ای . خودم را بگیرم ولی به هرحال نگاهش کردم

ستگاه برش خم شد تا د. اش را از روی سرش کشید و داخل جیب پشتی اش فرو کرد
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دستانم به همان حال ماندند و صدای دستگاهش . برای یک لحظه خشکم زد. را بردارد

برش، ماشین چمنزنی آنطرف خیابان و موزیکی که در آشپزخانه پخش می شد کم کم 

 . از بین رفت

گرم و نرم به نظر می رسید، ماهیچه های شکمش و رگهایی _طالیی و برنزه_پوستش

یرون زده بود نشان می داد که سراسر عمرش چقدر سخت و که روی بازوهایش ب

عرق از روی گردن و ستون فقراتش جاری بود و می توانستم . طوالنی کار کرده است

پاهای بلندش در . موجهای کوچک ماهیچه های پشتش را علیرغم تتوهایش ببینم

لبهایم . پوشاندرا می  5....شلوار جین با تی شرتی از جیب عقبش آویزان بود و قسمتی از

را تر کردم و چشمهایم را از پشتش گرفتم و به شلوارش که به پهلوهایش چسبیده بود 

با هر شاخه ای که بعد از شاخه دیگر می برد ماهیچه هایش منقبض می . چشم دوختم

حتی پاچه . شد و تمام کاری که می توانستم بکنم کنترل نفسهای کوتاه و سطحی ام بود

 . وتینهای کاری اش افتاده بود به نظرم جذاب می آمدشلوارش که روی پ

دلم می خواستم بدانم چه . قوی داشت یاو توانا بود و بدن. آقای الوسون سکسی بود

؟ چشمانم را پایین انداختم و عمل می کندوقتی با یک زن است چطوری . حسی دارد

 ".اوه، خیلی سکسیه": صدایی شنیدم که می گفت

                                                           
 .پایک خجالت کشید بگهمثال . در نسخه اصلی هم این قسمت به صورت سه نقطه بود  
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 .کام. شت سرم نگاه کردمپلک زدم و برگشتم و به پ

. بدون اینکه صدایش را بشنوم از در جلویی داخل وارد شد. کنار جزیره ایستاده بود

به سر کارم . یک دستش را روی گرانیت گذاشت و با نگاه لوده ای به سمتم خم شد

به اندازه کافی چشم چرانی کسی به جز کول . برگشتم و قلبم داخل گوشهایم می کوبید

هیچ وقت ندیدم به کول ": گفت. ی باید حتما باید کام مچم را می گرفتبد بود ول

 ".اینجوری نگاه کنی

کدوم ":گفتم. چه مدتی آنجا ایستاده بود؟ سعی کردم خودم را به کوچه علی چپ بزنم

 ".جوری؟ لطفا مزخرف نگو

به پایک نگاهی . بعد جلو آمد و کنارم جلوی سینک ایستاد. صدای خنده اش را شنیدم

شما دوتا دارید خوب ": به شوخی گفت. انداخت که بی اعتنا به ما داشت کار می کرد

 ".اینجا جا می افتید

 .سیب زمینی ها را برداشت و توی ظرف گذاشت

 ".انگار یه زوج هستید. تو آشپزی می کنی. اون کارهای حیاط رو انجام میده"

 ".من سن دخترشو دارم. خفه شو"

 ".ولی دخترش نیستی"
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 . هی به من انداخت و به سمتم خم شدنگا

خودتم خوب می . تو یه تیکه جوون و سکسی هستی که زیر سقفش زندگی می کنی"

 ".شاید پدر کول باشه ولی به هر حال یه مرده. دونی که بهت فکر کرده

 .برگشت و از پنجره دوباره به او نگاه کرد

 ".یه خوب و سالمش هم هست"

 ".پسرش. من دوست پسر دارم"

این چیزی است که یک دقیقه پیش که به او زل زده بودی  باید به . درسته جردن

 .خودت می گفتی

 ".حتی سکسی تر": ولی خواهرم به حرف خودش ادامه داد

 ".اگه دوستش داری، دنبالش برو": خنده تلخی کردم و گفتم

پدر . ممن با فانتزی خودم جلو می ر..نه نه": لبهایش را با شیطنت گرد کرد و گفت

 ".دوست پسر خودم رو می خوام

 .گونه هایم دوباره داغ شدند.. اووووه

 ".تو که دوست پسرم نداری. خیلی نکبتی": گفتم
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 ".یکی که پدر سکسی داشته باشه. خب باید بگیرم"

مجاب شد که داشتم چشم چرانی . سرم را تکان دادم و دیگر در این مورد حرفی نزدم

بعالوه، تو خواهرمی، ": گفت. به حرفهایش دامن نمی زدم. می کردم و او مچم را گرفت

 ".نمی خوام وقتی اونو باال می کشم حسودی کنی

من دوست پسر . چرا باید حسودی کنم؟ واقعا که": سیب زمینی ها را تمام کردم و گفتم

 ".برو دنبالش. به من چه مربوطه پایک الوسون با کی می گرده. دارم

ک کردم و از کنارش گذشتم و یک ظرف آب با سیب زمینی ها برگشتم و دستانم را پا

. گوشت خوک را در آبلیمو خوابوندم. را برداشتم و روی گاز گذاشتم و روشنش کردم

داشتم فهرست ذهنی ام را تا جایی که می توانستم . خمیر بیسکویت هم آماده است

ست هر چیزی که او می توان. دوست نداشتم به پایک فکر کنم. سریع مرور می کردم

 . اینجا خانه اوست. می خواهد ببیند

 "..خب، اگه باهاش مشکلی نداری، پس": صدای کام را شنیدم که گفت

سر اجاق گاز ایستادم و وانمود کردم که دارم روشنش می کنم ولی دستم دور دستگیره 

بعد صدای بسته شدن در پشتی را شنیدم و جا . سفت شد و دلم از ترس می لرزید

 . از آشپزخانه بیرون رفت. ردمخو
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 ...زنیکه

به سر سینک برگشتم و از پنجره به بیرون سرک کشیدم و دیدم کام به سمت پایک می 

. از روی شانه اش نگاهی به من انداخت و می دانست که دارم نگاهش می کنم. رود

فکر دستهای کام روی بدن . جدی نمی گفتم. پوزخندی زد و من دندان قروچه کردم

پایک . او خواهرم بود. نمی خواستم چنین چیزی ببینم.... بازوان پایک دور او... ایکپ

ابزار را خاموش کرد و به . نزدیک شدنش را احساس کرد و به سمتش برگشت

 . شاید می خواست بداند چه شده که با او حرف می زد. حرفهای کام گوش داد

دی می توانست جلوی خودش وقتی نگاهشان می کرد کمتری مر. خواهرم سکسی بود

 . شاید پایک جذبش شده است؟ همانطور که کام گفت او هم یک مرد است. را بگیرد

کام هم از من بزرگتر است، جای خودش و یک ماشین دارد و مدت بیشتری در این 

. یک دختر کوچولو نیست. خیلی از او کوچکتر است ولی بچه نیست. شهر مانده است

ایستاد و یکی از پاهایش را به نشانه تواضع کمی روی زمین  دست به سینه جلوی او

 . اصال. کام فروتن نبود. سرم را تکان دادم. کشید

می دانست که سریع جلو آمدن پایک را می . فقط خوب بلد بود فکر همه را بخواند

بعد از یک لحظه بازوی پایک را لمس کرد و وقتی خم شد تا تتوهای او را ببیند . ترساند

بعد قدش را صاف کرد و بازویش را باال گرفت و تتوی . سختی نفس می کشیدم به
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وقتی داشت بند سوتینش را باال می برد . ققنوسش روی ترقوه اش را به پایک نشان داد

انتظار داشتم از این کار معذب باشد چون معذب . پایک تماشایش می کرد و دلم ریخت

وقتی کام داشت هیجان زده صحبت می کرد  به جای آن. بودن کار پایک بود ولی نشد

به حرفهایش گوش می داد و ناگهان لبخند زد و بدنش از شدت خنده حرفی که کام 

 . زده بود می لرزید

از وقتی . داشت به او نگاه می کرد. چیزی پشت گلویم ماند و من احساس خوبی نداشتم

خواهد؟ آیا کام او را تحریک  آیا او را می. که کام را دیده بود چشم از او برنمی داشت

 کرده؟

منظورم این است که می خواهم پایک کام را دوست داشته باشد ولی نمی خواهم او را 

نمی خواهم صدای ناله ها و نفس نفس زدنهایش را تمام شب از . درست نبود. بخواهد

و . پایک زیادی شق و رق است. در ضمن، کام از او خوشش نمی آید. توی راهرو بشنوم

چشمانم را . ولی برای مدتی می توانست پایک را سرگرم کند. در واقع کامال کسل کننده

کام برگشت و شروع به برداشتن شاخه . انگار بار پنج تنی روی شانه هایم بود. بستم

پایک هم کار بریدن را از سر گرفت و هر دو با خوشحالی باهم . های روی زمین کرد

یک لحظه . و چیزی با لبخند کج و کوله ای برایم لب زد کار می کردند ولی کام برگشت

 .طول کشید که بفهمم چه می گوید
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 هنوز حسودی؟

خدا . انگشتم را نشانش دادم و از پنجره دور شدم. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم

سعی می . او فکر می کند من از پایک خوشم می آید. او هیچ کاری نمی کند. لعنتش کند

باید . هر قسمت از بدنم داشت می ترکید. یقه تی شرت را کشیدم. بگیردکند حال مرا 

 . نفس می کشیدم

از آشپزخانه بیرون دویدم و از پله ها باال . به سمت اجاق گاز رفتم و خاموشش کردم

وارد اتاق خواب خودم و کول شدم، لباسهای تمیزی از کشو بیرون آوردم و به . رفتم

ه داخلش شدم نگاهم به شلوغی پلوغی افتاد که پایک ولی همین ک. سمت حمام رفتم

روی . وان از جای خودش درآمده بود و شیرها را قطع کرده بودند. درست کرده بود

یادم . هنوز داشت آنجا را نوسازی می کرد. کف سفید حمام هم پر از آت و آشغال بود

 تکیه به تخت تاجم که در اتاق خوابش باز بود و من می توانستم تختش را ببین. رفته بود

هر وقت در طول هفته گذشته از اینجا رد می شدم تا دوش . دیوار روبرویی قرار داشت

 . تنها بودن در اتاق او. بگیرم حس عجیبی بهم دست می داد

پتو ها را با عجله تا . تختش همیشه مرتب بود. فضولی نمی کردم ولی وسوسه انگیز بود

اگه به خاطر نامادری ام . ی مرتب کردنشان را بگیرمزده بودند ولی نمی توانستم جلو

 . نبود پدرم هرگز تختش را مرتب نمی کرد
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به سمت حمام رفتم و عکسهای کول را از لحظه تولد تا سال آخر دبیرستان به ردیف 

یک تلویزیون تخت هم به دیوار اتاق آویزان بود ولی به . روی آیینه میز توالتش دیدم

چراغ خواب هم روی پاتختی اش با الیه نازکی از گرد و خاک یک . برق نزده بودش

یک ساعت مچی قدیمی با بند چرمی توی ظرفی روی ویترینش بود که . قرار داشت

به جز تخت، دو . دیگر هیچ زیورآالت دیگری نبود. هرگز ندیده بودم به دستش ببندد

ی روی دیوار به جز هیچی چیز. گنجه، تلویزیون و پاتختی ها ، اتاق جمع و جوری بود

المپی با روکش خاکستری و نور شدیدی افتاب بعد از ظهر که از الی پرده ها می تابید 

کسی باید . از اینکه او به مدت طوالنی آنجا تنها زندگی کرده متنفر بودم. وجود نداشت

 .البته نه خواهر من. اینجا را سرحال می آورد

لباسهای تازه را روی . یر آب را باز کردمش. در حمام را پشت سرم بستم و قفل کردم

کانتر سینک گذاشتم و یک حوله از قفسه بیرون آوردم و از قالب بیرون دوش آویزان 

 .کردم

هنوز حسودی؟ سرم را تکان دادم و همین که زیر دوش رفتم و در شیشه ای را بستم 

وروبر او می من حسود نبودم ولی نمی خواستم ببینم کام مدام د. عصبانیتم عود کرد

این برای او مثل یک بازی بود و او دلواپسی های خود را در پس رفتار بد و . پلکد

 . فروتنی اش مخفی می کرد
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کسی که بداند چطور او را آرام . او نیاز دارد کسی آرامش کند. پایک اینجوری نیست

. حو کندکسی که بتواند دستانش را دور گردنش بیندازد و بقیه دنیا را برایش م. کند

چشمانم را بستم و گرمای آب را . سرم را زیر دوش بردم و موهایم را خیس کردم

سرمایی دور بازوانم پیچید و . احساس کردم که از گردن و شانه هام سرازیر می شود

برگشتم و دستانم را روی دیوار گذاشتم . ناگهان سرم لبریز از حس خوشایند گرما شد

شکمم . بعد به دیوار تکیه دادم و موهایم را عقب زدم. و سرم را زیر دوش چرخاندم

اگر کول نبود و پایک شبی به بار می آمد و روی چهارپایه می نشست و با من . جمع شد

 .واقعا از او خوشم می آمد. از او خوشم می آمد.... حرف می زد

 .او را می خواستم

در واقع . تفاقاتی می افتددارد یک ا. خواهرم حق دارد. خدایا. چشمانم را محکمتر بستم

 آیا کس دیگری هم متوجه شده است؟ خودش هم متوجه شده است؟. افتاده است

 .لعنتی

چشمانم را که باز کردم بالفاصله نگاهم به شامپو بدنش درست روبرویم روی جاصابونی 

کول از برند آکس استفاده می کرد ولی هنوز وسایلش را از حمام دیگر نیاورده . افتاد

نگاه سریعی به پشت شیشه . شاید داشت از شامپو بدن پدرش استفاده می کرد. بود

صدای . بعد شامپو را برداشتم و درش را باز کردم. انداختم تا مطمئن شوم تنها هستم
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چشمانم را بستم و شامپو بدن . فیس کوتاهی از آن به خاطر دوش صبح پسرها بلند شد

یک . توی سرم پیچید و مور مورم شد بوی خوبی. پایک را نزدیک دماغم آوردم

مرا یاد شلوار جین و . شوینده ارزان بود ولی بوی خوبی می داد و همان کار را می کرد

 . ته ریش روی آرواره مردانه می انداخت

 .خودش بود

گلویم طوری ورم کرده بود انگار یک قلپ آب خورده ام وقتی آب دهنم را قورت دادم 

لبهایم را مکیدم و به سختی نفس می . هیچ چیزی آنجا نبودطوری از بین رفت انگار 

. قطره ای از شامپو را توی دستم ریختم. واقعیت را به پسزمینه ذهنم فرستادم. کشیدم

تنفسم آزاد شد، چشمانم روی هم . کف دستم را زیر دماغم آوردم و دوباره بو کردم

 .افتاد و تحریک شدم

نمی . و کوله اش افتادم که دیشب مرا هیجانزده کردج کالزمه برم دنبالش؟ یاد پوزخند 

. ولی خدایا حتی از تجسمش هم احساس درماندگی می کنم مخواستم دنبال کسی برو

 با یک دختر چطور است؟

 .فکر می کنی نمی تونم باهاش باشم؟ هنوز سرپام
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وی بعد آرام ر. دست شامپویی ام را روی گردنم گذاشتم و به استخوان یقه ام مالیدم

 "اون نه": با او باشد؟ برای خودم لب زدم. سینه و نوک سینه هایم را شستم

. به دیوار تکیه دادم و دستم را بین پاهایم گذاشتم. انگشتانم را تا روی شکمم کشیدم

انگشتانم دایره های کوچکی روی . کم کم خودم را مالیدم. لبهایم را گاز زدم و لرزیدم

.. بس کن.. نه": چشمانم را باز کردم و زمزمه کردم. چوچول سفت شده ام می کشید

 "..بس کن.. بس کن

طوری که . گوشم را میک زد. دستانش را روی بدنم گذاشتم. کول را تجسم کردم

 . صورتش را توی گردنم مخفی می کرد تا نتونم چشمانش را ببینم

 .اوه عزیزم

 ..بکن.. عزیزم.. بکن

 .خیلی خوب.. چه حس خوبی داری

. با تمام قدرتی که داشتم. سریعتر. باسنم را چنگ زد و خودم را بیشتر مالیدم دستانش

: دوباره چشمانم را بستم و گفتم. ارگاسم دور شکمم حلقه شده بود و با شدت می آمد

 ".تندتر بکن... کول"
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پشت . دستم هنوز بین پاهایم بود. به سمت دیوار برگشتم و خودم را به آن فشار دادم

گونه ام . انگشتم را داخل خودم لغزاندم و حرکت دادم. می خواست مرا بکندسرم بود و 

این فقط . را روی دیوار گذاشتم و سعی کردم سریعتر حرکت بدهم تا دیگر فکر نکنم

دوباره داخلم فرو کردم و . انگشتم خیس شده بود. می توانستم ارضا شوم. سکس بود

. ه چی سر جایش بود ولی نمی توانستمهم. می خواستم ارضا شوم. چوچولم را مالیدم

 .ماهیچه های بازویم کشیده شده بود و ریه هایم از بی هوایی درد می کرد

 .لطفا

اشک از پشت چشمانم . حرکت انگشتانم آهسته تر شد و نفس کشیدم. ولی ارضا نشدم

ولی بعد . کامال خیس شده بودم. لبهایم را دوباره گاز گرفتم خیلی درد داشت. جوشید

از اینکه گیج شدم و رغبتم از بین رفت، به جایی از ذهنم رفتم که هیچ کس به جز 

در آن . تسلیم شدم چون هیچ کس به جز خودم الزم نبود بداند. خودم نتواند مرا ببیند

راز . می خواستم برایش باشم. در افکار کثیف و فانتزی کوچکم، او را می خواستم. لحظه

 . کوچک ما

 .مخفی

 ".چه دختر خوبی": ای زیر گوشم زمزمه کرد صدای تازه
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 .صدای پایک

دستانش . بدنش االن پشت بدنم بود، بزرگتر و بلندتر، مرا را جلوی دیوار زندانی کرد

. خم شد تا با زبانش به لبم ضربه بزند. پشت موهایم مشت شد و آرام عقب کشید

 .نالیدم

 ".وشم میادطوری از خونه مراقبت می کنی که من خ": با طعنه گفت

: ادامه داد. دستم جای دستش را روی سرم گرفت و او شروع به انگشت کردنم کرد

داری خوب جلو . چه چیزهای خوشگلی داری. طوری غذا می پزی که من دوست دارم"

 ".میری جردن

جریان الکتریکی قوی در کل بدنم با . چشمانم را بستم، لبهایش را احساس می کردم

می . ض می زد و آب از روی پوست گرمش سرازیر می شدچشیدن دهان گرمش نب

می خوام کاری رو ": گفت. توانستم آلتش را سفت و آماده پشت سرم احساس کنم

می . هر کاری که یه دختر خوب برای یه مرد انجام می ده. بکنی که هر زنی می کنه

 "تونی؟

 ".بله": سرم را تکان دادم
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ه هایم به طور دردناکی به کاشی های دیوار می نوک سین. ارگاسم داشت دوباره می آمد

می خواستم روی من . او را می خواستم. خوردند و احساس خوبی بین پاهایم داشتم

یک لیف . دستم را به پشت سرم بردم. می خواستم بدانم چه احساسی دارد. باشد

بی بی پارچه شبکه ای طوری به چوچولم خورد که مرا حسا. برداشتم  بین پاهایم کشیدم

می خواستم هر چیزی را احساس کنم چون او . پهلوهایم را منقبض کردم. قرار کرد

بویش در اطراف من، دهانش که گردنم را میک می زد، مرا بلند کرد تا . اینجا بود

دستانش را سفت و سخت دور سینه هام گرفت و با دهانش . بتواند داخلم فرو کند

 .ه خوبی داردخدایا، زبانش چه مز. نفسم را دزدید

ارضا شدم، آب از . پدر کول مرا عالی می کرد. ارگاسم عمیق و کم کم شروع شد

تنفسم دشوار بود ولی صدایی از من برنمی . سرورویم جاری بود و در سکوت فریاد زدم

ارگاسم از . تمام بدنم مور مور می شد. کنار دیوار روی زمین نشستم. خدایا. خواست

چشمانم را بستم و لرزیدم تا فروکش کرد و . وهایم را می لرزاندپاهایم جاری بود و زان

 . ذهنم روشن شد

چشمانم را باز کردم و موجی از . دوشم که تمام شد تنفسم به حال عادی برگشت

چه مرگم بود؟ چرا . می خواستم گریه کنم. خدای من. احساسات به سمتم هجوم آورد

 ...این کار را کردم؟ و با پدرش؟ من
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راحتی را در مردی می جستم که تنها چند بار بار من خوب . استرسی شده بودم گیج و

اصال مهم نیست بین من و کول چه اتفاقی می افتد ولی پایک . خدایا. رفتار کرده بود

هزاران مرد مثل او آن بیرون وجود . او را فراموش نکن. الوسون منطقه ممنوعه است

 . او خاص نیست. دارند

به پایین نگاه کردم و دیدم . صاف ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. رگزه. نباید باشد

 . لیف نقره ای پایک است. لیفی که در دست دارم لیف صورتی خودم نیست

 ".لعنتی"

 .عالیه. و از آن برای ارگاسم استفاده کردم. هنوز از دوش صبح خیس بود

کاغذی های داخل سطل از دوش بیرون آمدم و آن را زیر دستمال . ناخودآگاه غر زدم

آشغال مخفی کردم و در لیست ذهنی خریدم گذاشتم تا بعدا برایش یکی تازه اش را 

.متفاوت و همینطور یک شامپو بدن. بخرم
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 (پایک)فصل دوازده 

 "جردن؟"

نزدیک ده دقیقه . از کنار هر ردیف قفسه که رد می شدم به راست و چپ نگاه کردم

 وری رفته بود؟کدام گ. بود که گمش کرده بودم

هنوز کمی هوا روشن بود که به خانه رسیدم و . امروز کار من و بچه ها در محل تمام شد

من . می خواست بوته های گوجه را سیم بندی کند. دیدم جردن در باغچه کار می کند

پس پریدیم داخل ماشین . هم فکر کردم که دور درخت تو حیاط پشتی را سنگ بچینم

 .بعد از اینکه سنگها را سفارش دادیم گمش کردم. یمو به هوم دپوت رفت

باالخره او را در انتهای یکی از ردیف ها پیدا کردم که داخل جعبه ای روی قفسه را 

راست ایستاد و یک ورقه کاشی بیرون کشید و روبروی خودش نگه . جستجو می کرد

رفتم و خودم را با دو ابزار کار حیاط در دستانم به سمتش . داشت و خوب بررسی کرد

 . نباختم

انگار . امروز زیبا شده بود و هر دفعه که به او نگاه می کردم از خود بیخود می شدم

تی شرت مشکی، شلوارک سفید، موها آزاد . سیمهای زنده ای زیر پوستم جریان دارند
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دختر . هیچ زلم زیمبویی نداشت و همین بر من اثر کرده بود _و رها، آرایش محو

 .سرم را تکان دادم. کسی که روزی درست تیپ من بود کشاورز و

 "اون چیه؟": در حالی که نزدیک می شدم پرسیدم

این بین ": به من خیره شد و در حالی که کاشی مربعی را در دست داشت گفت

 ".کابینتیه

 .دست آزادم را دراز کردم و انگشت شستم را روی سنگ تیره چسبیده به کاغذ کشیدم

 "بین کابینتی؟"

. تو تو کار ساخت و سازی":از دستم گرفت و نگاه سرزنش آمیزی به من کرد و گفت

 ".اصال کانال اچ جی رو نگاه کردی؟ بین کابینتی تو کار دکور خونه حرف اول رو میزنه

به نظر خیلی تجمالتی . نمی دونم... من فقط. دیدمش. بله": دستم را انداختم و گفتم

 ".میاد

 . دوباره به سنگها خیره شدچشمانش را گرداند و 

یک چلچراغ هنری، فرش درست و بین . این چیزهای کوچیکه به خونه روح میده"

 ".کابینتی
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با کاری که تو آشپزخونه کردی عالی . این تویی ": ورقه را به سمتم برگرداند و گفت

 ".میشه

 . خندیدم و به چشمانش نگاه کردم

 "من، آره؟ اونوقت من چه شکلی ام؟"

منظورم ": پلک زدم و بهش گفتم. دش جمع شد و چشمانش رنگ تعجب گرفتلبخن

 "...اونجوری نبود

به من کم . خیلی موذی گرانه بود. نه به خاطر چی گفتنش بلکه به خاطر نحوه گفتنش

تو مثل . منو یاد غار می ندازه": باالخره گفت. محلی کرد و با اشتیاق به ورقه خیره شد

کی می دونه تا کجا جلو می . اسرارت رو یهو فاش نمی کنیهیچ وقت . غار می مونی

 "ری؟، درسته؟

 ؟....چی؟ من تا کجا جلو می رم؟ االن یعنی واقعا. ابروهایم باال رفت

یعنی، ": سریع گفت. ناگهان چشمانش گرد شد و نگاه شرمنده اش را به من دوخت

 ".شخصیتت.. مثل درونت... مثل

 .گونه هایش سرخ شد

 "....ن نبود کهمنظورم ای"
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 .ورقه را به داخل جعبه برگرداند و دست برداشت. شانه هایش افتاد

 "خداحافظ. االن می خوام برم تسهیالت حموم رو ببینم "

لبهایم به لبخندی باز شد و خنده . سریع از من دور شد و ته یک ردیف قفسه ناپدید شد

 .ارنجی را از گوشه چشمم دیدممرد جوانی با پیشبند ن. بی صدایی کردم و به او زل زدم

 "خب چی فکر می کنید؟"

به . هرچند به او نگاه نمی کردم و هنوز چشمم به ردیفی بود که در انتهایش ناپدید شد

ببینیم چطور . ما سه جعبه از این می خوایم": کاشی های روی قفسه اشاره کردم و گفتم

 "...دیده میشه

 .به ها کردبه طرف دیگر رفت و شروع به درآوردن جع

 "همسر شاد زندگی شاد، درسته؟. انتخاب عاقالنه ایه"

 همسر شاد، چی شاد؟

. دیدم که جعبه ای را بیرون کشید و برد، نبض گردنم ناگهان شروع به کوبیدن کرد

فکر کرد جردن همسر منه؟ گوشه لبم به نشانه لبخند باال رفت و دقیقا از احساسی که 

 . خیلی هم حس خوبی داشت. لی حس خوبی داشتدر قلبم داشتم مطمئن نبودم و
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....... 

عصر همانروز عین یک آدم تنبل با یک آبجو روی کاناپه افتادم و دستم را زیر سرم 

برای مدتی در بهت آشکاری فرو رفته بودم طوری . گذاشتم و تلویزیون نگاه می کردم

 .که دیدن یک برنامه تبدیل به پنج برنامه شد

پلک زدم و . گذاشتم و ریموت را برداشتم و کانال را عوض کردمآبجو را روی میز 

همه شون پر از بین کابینتی . حق داره": برای اولین بار بعد از سه ساعت زمزمه کردم

 ".هستن

از وقتی خانه رسیده بودیم محض کنجکاوی کانالی را که گفته بود را باز کردم و بعدش 

یک ساندویچ درست کردم و سعی کردم با  فقط برای یک لحظه رفتم و. از حال رفتم

دوباره یه دوش سریع گرفت و مدت کمی خانه ماند و بعد از اینکه . کول حرف بزنم

فکر می کردم می توانیم باهم یک شام دیروقت . فهمید جردن نیست بیرون رفت

یا شاید از تنها بودن با من . بخوریم ولی ظاهرا نمی خواست برنامه هایش را عوض کند

حتی تماشای یک برنامه تلویزیونی . اینجوری هم نبود که بخواهم دعوا کنم. ی ترسیدم

 . او قبال مرا دوست داشت. یعنی ما قرار نبود همدیگر را بکشیم. هم خوب بود

نه اینکه . پول این همه مهمانی از کجا می آید؟ باید هر چه که در می آورد را خرج کند

کند و از اینجا برود ولی االن فکر می کنم درباره خودم عجله داشته باشم پول پس انداز 
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هرچه بیشتر برای کسی کار . همانطور قضاوت کنم که درباره جردن قضاوت می کردم

. من هم به اندازه جردن مقصر هستم. انجام دهید، کمتر برای خودشان کاری می کنند

دم و بطری خالی اش بقیه آبجویم را خور. کول تا وقتی مجبور نشود بزرگ نخواهد شد

 .بیرون آوردم. گوشی در جیبم زنگ خورد. را به آشپزخانه بردم

 .داچ

 ".هی": بطری را در سطل زباله انداختم و گفتم

 ".هی، همین االن باید بیای گروندرز"

 چی؟

 ".یعنی درست همین االن": قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم گفت

 "چرا؟"

 "...چون"

 .ده کوتاهی را شنیدممکثی کرد و من صدای خن

 ".فکر کنم اینجوری بشه گفت. داره بی ادبی می کنه.. اوم... جردن"
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بی ادبی؟ یعنی چی؟ چرا فکر ": تکرار کردم. جدی شدم و ابروهایم بهم گره خوردند

 ".کردی برام مهمه؟ من که پدرش نیستم

ز بچه یکی ا. صدای موسیقی می آمد و من صدای صحبت و خنده جمعیت را می شنیدم

. ها داشت بعد از چند هفته ازدواج می کرد پس حتما بقیه امشب بیرون برده بودنش

طوری حرف می . الزم بود الاقل یک نفرمان برای فردا مست نشود پس من خانه ماندم

 .زد انگار باورنمی کرد برایم اهمیت ندارد

من می بینم  ولی شاید پسرت از این چیزی که االن. اگه واقعا منظورت اینه باشه"

 ".چیزی که همه دارن می بینن. خوشش نیاد

 "داری درباره چی حرف می زنی؟": گفتم

 ".فقط امیدوارم زیاد دیر نرسی. باید بیای اینجا تا بفهمی"

 "داچ، داچ": توی گوشی داد زدم. صدای کلیکی آمد و فکر کردم قطع کرده است

ولی یک . سطل آشغال را کوبیدم آهی بیرون دادم و گوشی را از گوشم دور کردم و در

در سطل را . لحظه ایستادم و چیزی که باالی زباله ها قرار داشت توجهم را جلب کرد

عکس دختر روی پاکت توجهم را جلب . برداشتم و ورقه صورتی رنگی را بیرون کشیدم

 .در سطل را بستم و رویش را خواندم. کرد
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 شب آماتور

 (تی شرتت، به هر حال)خیس شو 

 ست و هفتم می ساعت نه صبحبی

 کلوب هوک در خیابان جامیسون

 جایزه گراند سیصددالری

هنوز چند . تاریخ را دوباره خواندم و بعد کمی آرام گرفتم. ستون فقراتم را صاف کردم

شاید . امشب و در گروندرز اتفاق نمی افتاد. هفته ای مانده بود پس منظور داچ این نبود

 . طور غیرعمدی برش گرداندم و دستخط پشتش را خواندم ولی به. هم مال کول بود

 !این پول را دربیار دختر

 .ابرویی باال دادم

آیا خواهرش این را به او داده است؟ خدایا . این مال جردن است؟ از طرف هوک است

آن دختر چه مرگش است؟ چه کسی خواهر کوچکترش را تشویق می کند که به خاطر 

ولی خب، امشب نیست و او آن را دور انداخته . ت خیس شودخدا وارد مسابقه تی شر

نمی خوام . من این بچه را دوست دارم. ولی حاال اضطراب دارم. است و این خوب است
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من هیچ . احساس کند باید کارهای مزخرفی از این قبیل برای پول درآوردن انجام دهد

 کدام را از خانه ام بیرون نمی کنم، مگه نه؟

داچ دوست داشت سربه سر بقیه . اختم و خشمگین پوست سرم را مالیدمکاغذ را اند

بگذارد، مخصوصا من ولی جردن روی میز بیلیارد خوابید چون انقدر مغرور بود که از 

از اینکه فهمیدم دیگر آسوده . او انتخابهای درستی ندارد. کسی درخواست کمک نکرد

اشتم، کلیدهایم را برداشتم و قبل از گوشی ام را توی جیبم گذ. نخواهم بود غرغر کردم

سوار ماشینم شدم و استارت زدم و رادیو را تا . ترک خانه چراغها را خاموش کردم

داچ باید می رفت و گندکاری . آنجایی که حواسم را از نگرانی پرت کند بلند کردم

 هاشو شروع می کرد، مگه نه؟

فقط می . ا من شوخی می کردبه نظر بیشتر سرگرم می رسید تا نگران حتما داشت ب

کمتر از ده دقیقه طول کشید که به گروندرز برسم و یک . خواست از خانه بیرون بیایم

حتی از اینجا صدای موسیقی را می شنیدم و می . جای پارک حوالی میدان پیدا کنم

 . خواستم بدانم که آیا لیگ محلی امشب بازی بیسبال داشته و همه جشن گرفته اند

. جردن حتی معنی این کلمه را بلد نیست. سرم را تکان دادم و در را باز کردم. بی ادبی

نفس عمیقی کشیدم و در را باز کردم و از سروصدا مات . او به خوبی یک فرشته است

 .باورم نمیشد که قبال اینجا آمده باشم. ماندم
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د پر از از بلندگوها پخش می شد و میزهای گرد و پایه بلن "معتاد به عشق"آهنگ 

نگاهی به اطراف انداختم و . پشت بار هم حتی یک چهارپابه خالی نبود. مشتری بودند

چند زن در صف دستشویی بودند و دور میز بیلیارد . دیدم که جایگاهها هم پر هستند

می توانستم نگاههای . هوا پر دود و سنگین بود. هم توسط تماشاچیان احاطه شده بود

سرم را برای کالیسا منگین تکان دادم که با دیدنم چشمکی . روی خودم را احساس کنم

هر دو آدمهایی بودند از . جیمز لوری را از گوشه چشمانم دیدم. زد و دست تکان داد

 . همچنان احساس ناراحتی می کردم. دبیرستان به بعد پنج بار بیشتر ندیده بودم

قی ایستاده بود و داشت لیست نگاه خیره ام باالخره به جردن افتاد که کنار جعبه موسی

جمعیت زیادی ایستاده بود ولی می توانستم پشت سرش را . آهنگها را انتخاب می کرد

می . کمی آسوده شدم. موهایش را از هر جایی می توانستم تشخیص بدهم. ببینم

از . حالش خوب است. دانستم که فقط یک نقشه احمقانه است که مرا به اینجا بکشانند

ت رد شدم و سعی کردم داچ و بقیه بچه ها را پیدا کنم که دیدم جردن ضبط میان جمعی

تازه آن زمان توانستم او را ببینم و بفهمم چه پوشیده . را رها کرد و پشت به بار ایستاد

 . است

 .جردن، خدایا. چشمانم داشت از حدقه بیرون می زد
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ی پوشاند ولی سینه شلوار جینش مثل همیشه منحنی قلبی شکل باسنش را به خوبی م

 این چه طرز لباس پوشیدن بود؟. های لعنتی اش داشتند از سوتینش بیرون می پریدند

یک تاپ سفید لرزان بود که قسمت باالیی اش با نوارهایی به شکل قلب قیطان دوزی 

چشمانم به خط سینه اش افتاد و از ذهنم گذشت اگر امشب آن تاپ را . شده بود

 . شود دربیاورد چه شکلی می

این زیرپوش حتی به شلوار جینش هم نمی رسید، در عوض درست باالی پهلوهایش می 

قسمت باالیی . ایستاد و کمر و شکم کوچکش نظر هر مردی را به خود جلب می کرد

دستانم . هم تنگ بود و به او حالتی می داد که انگار دستان یک مرد را گدایی می کند

موهای رهایش، حرکت پهلوهایش وقتی راه می پوست شانه های لختش، . مشت شد

دوباره پشت بار . قبل از اینکه کسی مچم را بگیرد چشمانم را از او گرفتم.... رفت

برگشت و من لبخند خودخواهانه بعضی از مردان را که با نگاهشان او را دنبال می 

 . ر نکنمکردند را نادیده گرفتم و سعی کردم به زمزمه ها و حرفهای درگوشی شان فک

. کسی دستی برایم تکان داد و من داچ را دیدم که با بچه ها در جایگاهی نشسته بودند

 "این چیه تنش کرده؟": وارد جایگاه شدم و با غرولند گفتم. به آن سمت رفتم
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: داچ سرش را به سمتم برگرداند و نوشیدنی اش را به سمت دهانش برد و گفت

متصدیان بار و پیشخدمتها لباس . برگزار میشههر پنج شنبه شب . نمایش زیرپوشه"

 ".باحاله. شب و زیرپوش می پوشن و غذا و نوشیدنی می دن

 .نه واقعا. نه

بعضی از . نگاهی به اطراف انداختم و چند زن را دیدم که غذا و نوشیدنی می آوردند

 حداقل زیرپوش جردن مثل یک زره ضخیم. آنها لباسهای واقعا نازکی بر تن داشتند

. واسه همین تعجب کردم. ولی جردن تا حاال از این کارها نکرده": داچ ادامه داد. بود

 ".فکر کردم تو می دونی

 "واسه باید می دونستم؟": از سطل یخ روی میز یه آبجو برداشتم و گفتم

ولی به نظر می رسه نتونستی بی تفاوت . آره ، متاسفم": صورتش را برگرداند و گفت

 ".بمونی

آبجوی دست نخورده را . یش رگه هایی از خنده بود و چپ چپ نگاهش کردمدر صدا

صدای پوزخندی را از پشت سرم . بلند شدم و به سمت بار رفتم. به سطل برگرداندم

جردن یک جورایی تحت سرپرستی من بود و من نمی . شنیدم ولی اهمیت ندادم

تنها یک . ول نیاز داردخواستم کارهای این چنینی انجام دهد چون فکر می کند به پ
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مطمئنم که مرا فراموش . شل، صاحب بار. متصدی بار دیگر کنار جردن ایستاده بود

بنابراین به انتهای دیگر بار رفتم و نظر او را زمانی که داشت در بطریهای . نکرده است

خم شدم و تا آنجایی که می توانستم به آرامی . آبجو را باز می کرد جلب کردم

 "دیگه چیه پوشیدی؟ این":گفتم

سرش را به سمتم خم کرد و به چشمانم خیره شد بعد سریع برگشت انگار من آخرین 

آبجو ها را داد و پولها را جمع . کسی هستم که می خواهد االن با او سروکار داشته باشد

فقط یه . اشکالی نداره": گفت. کرد و با انگشت روی میز جلویش ضرب گرفت

 ".زیرپوشه پایک

 ".ه دارن نگات می کننهم"

 ".موضوع همینجاست": سرش را تکان داد و فروتنانه گفت

آهی کشیدم و در حالی که به سختی از کنار چندتا پیرمرد عبور می کردم زمزمه 

 "اگه پدرت بیاد اینجا چی؟. اینجا یه شهر کوچیکه. جردن":کردم

 ".اون اینجا نمیاد": در صندوق رو بست و گفت

 ".معموال تو هم نمیای": کرد و گفتباالخره نگاهم 

 .سرخی کمرنگی به گونه هایش دوید
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اگر بدونم تو برنامه ای تحقیر میشم توش شرکت نمی . درضمن من احمق نیستم"

 ".کنم

لبخندی زد و پولها را توی . برگشت و تا بقیه پول مشتری را بدهد ولی مشتری نگرفت

: یدنی دیگری را آماده می کرد گفتدر حالی که نوش. یک قوطی کوچک دردار انداخت

 "....تو اینجا چیکار می کنی؟ فکر می کنم تو مهمونی مجردی شرکت نمی کنی چون"

الزمه فردا صبح حداقل یه نفر ": بطری را پایین گذاشت و ادای غرغر مرا درآورد

 ".سرکار هوشیار باشه

اغذ را درآوردم و روی دست به جیبم بردم و ک. صدایم اینجوری نبود. ابرویی باال دادم

 .خشکش زد و رنگش پرید. بار به سمتش هل دادم

 "اینو از کجا پیدا کردی؟"

یک دستمال کاغذی برداشت و . شاید توی سطل زباله. چنگ زد و کاغذ را جایی انداخت

قبل از . جلوی مشتری گذاشت و نوشیدنی تازه ای را که درست کرده بود به او داد

اگه پول الزم داری می تونم هرچقدر که ": اغذ عالمتی بزند گفتماینکه برگردد و روی ک

 "بخوای بهت قرض بدم، باشه؟
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نگاه خیره اش تیز و عصبانی بود انگار می خواست سرم . ایستاد و به آرامی نگاهم کرد

در عوض، از پشت بار بیرون آمد و سریع به سمتم . داد بکشد ولی این کار را نکرد

. دلم هری پایین ریخت. شانم داد بعد به سمت انتهای سالن رفتچرخید و انگشتش را ن

 مگه االن بهش چی گفتم؟. واقعا نمیخواستم حالش را بگیرم

راهم را از میان جمعیت باز کردم و از راهروی خالی به اتاقی رسیدم که دفعه آخری که 

لو ایستاده از در باز وارد شدم و دیدم دست به په. حالش را گرفتم داشت گریه می کرد

ترجیح می دم از تو سطل آشغال غذا ": به تلخی گفت. و سرش را به سمت من برگرداند

 ".بخورم تا اینکه از تو پول بگیرم

متاسفم که به روت میارم ":گفتم. باید خفه می شدم ولی خدا به دادم برسد نمی توانم

می کنی خانم  داری بدون اجاره و پول قبض تو خونه من زندگی. ولی اینکارو کردی

 ".جوان

 ".من برات آشپزی و تمیزکاری می کنم": داد زد

 .شک دارم کسی در آن شلوغی و صدای بلند موسیقی دادش را شنیده باشد

 "به روش خودم پولت را می پردازم مردک خودخواه"
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باشه باشه، تو راس میگی، خب؟ ولی جردن، آدمها ": با عصبانیت پلک زدم و گفتم

فکر می کنن صاحب اختیارن و می تونن تویی که مال پسر . شون می زنهفکرهایی به سر

 ".داری اونو شرمنده می کنی. منی رو لمس کنن

قبال منو دیده و اصال . پسرت؟ خب، تو ندیدیش": با خنده خودش را تکان داد و گفت

اهمیت . فکر هم کرد که خیلی خوب شدم و بعد با دوستاش رفت. اهمیت نداد پایک

 ".نداد

 ".خب من اهمیت می دم"

حتی می . خشکم زد. قبل از اینکه بتونم جلوی دهنم را بگیرم کلمات خارج شدند

 . ترسیدم نفس بکشم

 االن چی گفتم؟. لعنتی

چشمایش در . شاید به خاطر عصبانیتم شوکه شده بود. دهانش باز ماند ولی بستش

صورت زیبایش  پلک نمی زد و گیجی و شگفت زدگی در تمام. چشمهایم قفل شد

کول چطور می توانست اهمیت . ولی به جای پشیمانی عصبانیتم بیشتر شد. نمایان بود

 ندهد؟

 من چرا اهمیت می دادم؟
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 .لعنتی.. خدایا

او بزرگ شده بود، مگه نه؟ اگر دوست پسرش اهمیت نمی داد پس چرا من یا هر کس 

 . نبود اینجا جای من. دیگری باید در تصمیمات او دخالت می کردیم

هیچ ایرادی در مورد کار خواهرش برای تامین مالی یا لباسی که جردن امشب . نه

نمی خواستم بدنش را به ... فقط. بینهایت فوق العاده شده بود. پوشیده بود وجود نداشت

اینو می دونی . تو خاصی جردن": قدمی به سمتش برداشتم و گفتم. همه نشان دهد

 "دیگه درسته؟

خدایا، می دانست چقدر شگفت انگیز است؟ . د و نگاهش را برگرداندچشمانش برق ز

برای در . به خودم اجازه دادم تا پوست نرم و درخشانش و انحنای کمرش را لمس کنم

مردی باید او را در این لباس می دید، مردی که او را ستایش . آغوش گرفتن عالی بود

 .می کرد

عوض . تو همینجوری عالی هستی. نت نکنبه خاطر پول کارهای خارج از شا": گفتم

 ".نشو

 . نمی خواهم عوض شوی

 "این فقط یک زیرپوشه پایک"
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 "آره، بعد فقط یه مسابقه تی شرت خیسه، بعد یه کار توی هوک، درسته؟": گفتم

به . چشمهایش را چرخاند و برگشت، یک بسته بادالیت برداشت و در دستانم قرار داد

ه بادویسر برداشت و از اتاق بیرون رفت که یعنی بعد یک بست. موقع گرفتمش

توی ": گفتم. بسته را روی شانه ام قرار دادم و به دنبالش رفتم. صحبتمان تمام شد

 ".هوک که کار نمی کنی

 ".تو هم پدر من نیستی"

چرا باید مثال خوبی از . کم مانده بود به پشتش نگاه بدی بیندازم ولی خیلی ناشیانه بود

منطقی و مسئولی که از خودم ساخته بودم را از بین می بردم؟ بسته توی  یک بزرگسال

دهانم را باز کردم و . برگشت و بسته من را هم گرفت. دستش را روی بار گذاشت

تا جبران کاری که انجام داده ام باشد و مجبورش  _هرچیزی_سعی کردم چیزی بگویم

یزی بگویم حرفم را قطع کرد و به ولی قبل از اینکه چ. کنم لباس لعنتی بهتری بپوشد

 ".یه بسته دیگه بادالیت می خوام": من دستور داد

برگشتم و به سمت انبار رفتم و یک بسته دیگر . خدا لعنتش کند. سرم را تکان دادم

بعد از اینکه روی بار گذاشتم به سمت جایگاه رفتم که بچه ها هنوز . آبجو آوردم

 "می مونی؟": داچ گفت. ری بوش الیت برداشتمداشتند باهم گپ می زدند و یک بط
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 ".شاید یه خرده": به هر جایی به جز بار نگاه کردم و گفتم

آبجوی مورد عالقه ام نبود ولی از اینکه به بار بروم و یک کرونا . جرعه ای خوردم

 . وقتی آنجا بودم باید یکی می گرفتم. بخواهم خجالت می کشیدم

تم برایش دستی تکان دهم ولی متوجه شدم با سینی می خواس. پیشخدمتی نزدیک شد

با دامن کوتاه و جلیقه مشکی خیلی زیبا بود ولی به . پر از گیالس به سمت ما می آید

 ".سالم بچه ها": لبخندی زد. نظر نمی رسید از جردن بزرگتر باشد

پایینشان صورتی یا نارنجی بود و یک نوع . بعد شروع به خالی کردن سینی اش کرد

 "این چیه؟": یکی  از بچه ها به اسم جیسون بریانت پرسید. مایع زرد در باال قرار داشت

جردن می گه پایک اینا . هزینه اش به عهده باره. اسمش کیک آناناس سروتهه":گفت

 ".رو خیلی دوست داره

صدای خنده همه دور میز با نوشیدنی که فکر می کردند می نوشم بلند شد و من نگاهی 

تبسمی کرد و بزرگترین و مغرورانه ترین لبخندش را به . ن پشت بار انداختمبه جرد

الکل . گیالس را برداشتم و سر کشیدم. خب دیگر از دست هم عصبانی نیستیم. من زد

مثل یک تکه شکالت پایین رفت و مزه خوبی هم می داد ولی مطمئن نبودم موضوع 

نم اگر یه نوشیدنی دیگر با بچه مطمئ. الکل زیادی نداشت که بشود مست شد. چیست
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بعد از حدود یک ساعت و یک آبجوی . ها بخورم فردا پشت سرم حرف در می آورند

جردن هم به نظر . دیگر، جمعیت کمتر شد و من به موسیقی دهه هشتاد گوش می دادم

شاید باید کم . خوب می آمد و مطمئن نبودم چرا فکر می کردم به محافظت احتیاج دارد

سرم را باال بردم . ولی درست همان موقع یک کرونا جلویم ظاهر شد. می افتادم کم راه

 ".هی": گفت. و دیدم جردن کنارم ایستاده است

 .لحنش نرم و مودبانه بود

کارت خوبه ": داچ پرسید. مطمئن بودم اگر انگولکش نکنم همیشه اینجور باقی می ماند

 "جیگر؟

د دوباره به من نگاهی انداخت و صدایش را پایین بع. به او نگاهی انداخت و لبخندی زد

نمی دونم میخوای تا دیروقت بمونی یا نه . می خواستم بهت زنگ بزنم": آورد و گفت

ولی میخواستم ببینم می تونی امشب منو برسونی خونه؟ زودتر از ساعت دو کارم تموم 

 "خیلی دیره؟. نمیشه

رسید بی ادب به نظر برسد ولی نگاهش طوری رنگ معذرتخواهی داشت انگار می ت

 . خوشحال می شدم. البته به او گفته بودم که هر وقت خواست به خانه برود به من بگوید

 ".میام اینجا. اشکالی نداره"
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 ".یادت که هست. ولی باید پنج صبح سرکار باشیم": ولی داچ به بازویم زد و گفت

 ".اشکالی نداره": گفتم

جردن قدمی به . بیشتر بخوابم ولی چاره دیگری نبود البته دوست داشتم چند ساعت

یه خرده از مسیرش دور میشه . مطمئنی؟ می تونم از شل بخوام": عقب برداشت و گفت

 ".ولی نمی خوام از خوابت بمونی

 ".میام. اشکالی نداره": دوباره گفتم

 خب چرا اصال کلیدهاتو بهش نمیدی؟ من می رسونمت خونه و جردن می": داچ گفت

 ".به هرحال من زود میرم خونه. تونه با ماشین تو بیاد

 مشکل این لعنتی چیه؟.... مادر

 "....می تونم... اشکالی نداره. نه نه": ولی جردن با عجله معذرت خواهی کرد و گفت

 .با عصبانیت داد زدم و همه خفه شدند

 ".لعنتی، گفتم اشکالی نداره"

 "؟خفه میشی": بعد به داچ زل زدم و گفتم
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رویش را برگرداند و لبهایش را بهم فشار می داد چون می خواست طوری لبخند بزند 

همه برای یک لحظه خشکشان زد، بعد سرم را تکان دادم  . انگار چیزی می داند

هیچ دلیلی منطقی برای صبر کردن برای جردن . کلیدهایم را از جیبم بیرون کشیدم

. بیا": کلیدها را به او دادم و گفتم. اری می دهدوجود ندارد وقتی داچ به من پیشنهاد سو

 ".عالی کار می کنه

 "مطمئنی؟"

 ".آره مطمئنم، اشکالی نداره": گفتم

 ".متشکرم": کلیدها را در جیبش گذاشت و گفت

 ".ماشین حوالی میدون پارک شده"

موبایلم را چک . دوباره برگشت و به من زل زد. سری تکان داد و به سمت بار رفت

جرعه . اگر قرار بود با داچ بروم بهتر بود االن می رفتیم. حدود نیمه شب بود. مکرد

. از دیدم پنهان نماند که یادش بود چه آبجویی را دوست دارم. بزرگی از کرونا خوردم

پولی از جیبم بیرون آوردم و برای هر چیزی که نوشیدم روی میز گذاشتم و به داچ 

 ".بریم": گفتم
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به سمت در رفتیم و از جلوی بار . اه بیرون کشید و دهن دره ای کردخودش را از جایگ

 .که می گذشتم چند اسکناس به عنوان انعام جلوی جردن گذاشتم

 "مگه در این مورد حرف نزدیم؟": نگاهی به من انداخت و گفت

 ".من فقط یه مشتری ام"

بعی در چشمانش نگاهش می گفت که دلیلم برای انعام دادن را قبول ندارد ولی شوخ ط

از بار بیرون آمدیم و از خیابان عبور . این بار. نشان می داد که از تقصیرم گذشته است

تو که نمی ": وقتی کمربندمان را می بستیم گفت. کردیم و سوار ماشین داچ شدیم

 "خواستی تا ساعت دو منتظر بمونی مگه نه؟

 ...در واقع

 .ر ندهمتصمیم گرفتم بابت این قضیه زیاد انرژی هد

 ".ممنون که منو می رسونی. نه"

. از جدول بیرون آمد و من کمی صندلی را عقب کشیدم تا جا برای پاهایم باز شود

سرم را به عقب تکیه دادم و چشمهایم را . همسرش معموال در این صندلی می نشست

 بعد از چند دقیقه به ایستگاه. احساس کردم ماشین دور زد و سرعتش زیاد شد. بستم

مسیر کوتاهی تا . رادیو رسید و نور چراغهای خیابان از پلکهای بسته ام عبور می کرد
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چه کسی می داند یک ساعت . خانه بود ولی همچنان دوست داشتم من دنبالش می رفتم

بعد دوست پسر کله خرش باز می آید یا نه؟ کسی او را تا ماشین می رساند؟ فقط 

مطمئن شوم که حالش خوب است و کسی مراقب می خواستم . نگران ایمنی او نیستم

 .اوست و سعی می کردم که اسم آن را مسئولیت پدرانه بگذارم در حالی که نبود

من احساساتم وقتی می دیدمش و با او حرف می زدم و به او فکر می . هرگز نخواهد بود

لی بدم می آمد و. و باید قبول می کردم که جذبش شده بودم. کردم را دوست داشتم

باید با . نمی توانستم آن را نادیده بگیرم و طوری وانمود کنم انگار اتفاقی نیفتاده است

همیشه در طول زندگی به کسانی برمی . هر چند چیز مهمی نبود. آن سر می کردم

. این اتفاق می افتاد و نمی توانستید جلویش را بگیرید. خوردیم که جذبشان می شدیم

فقط از اینکه به او احساسی دارم احساس . م سعی ام را کرده امبه این معنی نبود که تما

کول واقعا . و این واقعیت که او در خانه من است آن را دشوارتر می کند. گناه می کنم

نمی توانم جلویش را بگیرم . چه آدم مزخرفی هستم. پایان مزخرفی با والدینش داشت

فتار صمیمانه اش کار مرا راحت نمی او با ر. ولی مطمئنم که می توانم نقش بازی کنم

داچ . تقریبا انگار برای اینکار ساخته شده است. می داند چطور مرا سرحال بیاورد. کند

 .سکوت را شکست

 ".بچه خوبی به نظر می رسه"
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آهی کشیدم و . پلکهایم به خاطر روز طوالنی سنگین شده بود. چشمانم را باز کردم

 ".به سختی می فهمم خونه اس .تمیزه. خیلی ساکته. آره":گفتم

 .می توانستم ببینم که هر از چندگاهی به من خیره می شود

 "خوب با هم راه میاید؟. عالیه"

 "آره، چطور؟"

 ".به نظر می رسه وقتی هستی عصبی میشه": زیرلبی گفت

به شوخی . اگر خوب نگاه می کرد می دید که من هم همانطور میشوم. خندیدم

 ".نم خیلی ترسناک باشمخب من می تو":گفتم

 ".آره ، انگار می خواست درست همونجا تو بار رو آلت سفت و ترسناکت سوار شه"

 . چشمانم کامال باز شد و به او خیره شدم

 "داری باهام شوخی می کنی؟ چی داری می گی؟"

تو رو خدا، داری میگی ندیدیش که جلو چشمت وقتی برات ": نگاهی کرد و گفت

 "قه رو آورد مدام ول می خورد و لبش رو گاز می گرفت؟آبجوی مورد عال

 این کارو می کرد؟
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 ".عین یه توله سگ که زبونشو از دهنش بیرون آورده و له له می زنه":ادامه داد

 جدی؟

 . با گیجی از پنجره به بیرون خیره شدم. سعی کردم به این چیزها فکر نکنم

 .حاال هر چی

 ".بس کن. اون دوست دختر پسرمه مرد. زناونجوری درباره اش حرف ن": گفتم

 .باورنکردنیه. سرم را تکان دادم... سوار بشه رو

 "یعنی، برات منطقه ممنوعه اس؟"

 ".آره"

پس چرا طوری بهش نگاه می کردی انگار عاشق چیزی هستی که پوشیده و می خوای  "

 "امشب بیفته کف اتاق خوابت؟

 ".ش نگاه نمی کردممن اونجوری به ":از الی دندانهایم گفتم

 . فقط زیرلبی خندید

 .بیشعور

 "...ببین من یه دستی نمی زنم "
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 "...خفه شو"

به اندازه کافی بد هست که طوری نگاهش می کنم انگار یک زن . درست نیست. لعنتی

 . لعنت به من اگه کسی این را بفهمد. واقعی است نه دوست دختر پسرم

واقعا . دارم می گم که اون درست تیپ توئهمن فقط ": با صدای آرامی به من گفت

قبل از لیندسی و . اونجور دخترا می رفتی دبیرستان تو همیشه سراغ ینفهمیدی؟ تو

 ".ماجراهای بعدش

 "فقط خفه شو"

 . ولی نشد

 ".واسه همینه که دخالت کردم و نذاشتم بیاریش خونه. نمی گم باید کاری کنی"

نباید . جدای از شوخی پایک، اون دقیقا تیپ توئه": ادامه داد. لحنش کامال جدی شد

 ".باهاش تنها باشی

 (به تو چه مربوطه آخه نخود هر آش: سخن مترجم)

 .آره
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ممنون به خاطر ": گفتم. فقط امیدوارم او تنها کسی باشد که فهمیده است.. می دونم

 ".ولی اگه من جذبش شده باشم بلدم خودمو کنترل کنم. پادرمیونی

. تو خودت را از چشم من نمی بینی": لو به بیرون نگاه کرد و صادقانه گفتاز شیشه ج

 "...یه طوری بهم نگاه می کردید انگار

 "انگار چی؟"

 .اضطراب عمیق و عجیبی در چهره اش نشست. آب دهانش را قورت داد

 ."انگار هر دو به زبان مخصوص خودتون حرف می زنید"
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 (جردن)فصل سیزده 

وقتی نور چراغهای جلو به در بسته گاراژ افتادند بدنم به . خانه شدموارد مسیر جلوی 

موتور را خاموش . پایم را روی کالچ فشار دادم و ترمز کردم. چپ و راست تکان خورد

شل و چندتا از دخترها تا زمان بسته شدن . بار زودتر از حد معمول خالی شد. کردم

یک تازه یک ساعت پیش آنجا را ترک پا. ماندند و من قبل از ساعت دو بیرون آمدم

نگاه کردم و . او که یک جغد شب بیدار نیست. کرده بود ولی بدون شک االن خواب بود

دلواپسی عجیبی به . اخمی کردم. خانه بود. ماشین کول را دیدم که کنارم قرار داشت

م فاصله بین ما هر روز بیشتر می شد و این روزها احساس می کرد. دلم چنگ انداخت

نیازی که به نظر می رسید تا چند هفته پیش به من دارد . صدها مایل از من دور است

 .ولی فکری دارم. االن دیگر وجود نداشت و تعجب می کردم چرا هنوز اینجا هستم

وقتی ماجرای دوش پریروز یادم افتاد و اینکه چطور مغزم برخالف خواسته ام عمل کرد 

 . یا شاید می دانست که می خواهم. داحساس عذاب وجدان به من دست دا

همیشه خوب و مهربان بود و من . از لحظه آغاز پایک نکته اصلی بود. فقط استرس بود

 .فقط همین. تشنه ذره ای توجه بودم و این را از او دریافت می کردم

در این جا، دیگر هیچ دلیلی برای ماندن من در اینجا وجود نداشت ولی هنوز با وجود 

. این خانه برای من آشنا و گرم بود. شکالت من و کول، از فکر رفتن بیزار بودمتمام م
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و حتی با وجود اینکه پایک می تواند یک بیشعور تمام عیار باشد دوستش . یک خانه

البته نگرانی هایش را خیلی خوب بیان نمی کند ولی می دانم . او اهمیت می دهد. دارم

ی را دارم که از من مراقبت می کند و به کاری خوب است که کس. که قصد بدی ندارد

و از قبول این مطلب بیزارم ولی از احساسی که به من می . که می کنم اهمیت می دهد

از . طوری به من نگاه می کند انگار تنها موجود روی زمین هستم. دهد خوشم می آید

قبل از اینکه . تمماشین پیاده شدم و کیفم را که زیرپوشم را تویش گذاشته بودم برداش

با اینکه تمام شب در معرض . بار را ترک کنم آن را با یک تی شرت عوض کردم

نگاههای بیشتری از حد عادتم بودم ولی به خاطر انعامهایی که در جیبم بود لبخند 

البته به پول کام و مقداری که می توانستم از متصدی بار . رضایت آمیزی به خودم زدم

ورم نمی رسید ولی خیلی بیشتری از پولی بودم که می توانستم در بودن در هوک دربیا

 ....پس. یک هفته دربیاورم

یاد لحظه ای افتادم که . یک جورایی از توجه خوشم می آید. نمی توانم دروغ بگویم

وقتی که به . وارد بار شد و نگاهش به من که کنار جعبه موسیقی ایستاده بودم افتاد

آن نگاه را خوب می . ی توانستم او را از گوشه چشمانم ببینمطرف بار می رفتم هم م

 .سلطه گرانه. شناسم



 Page 312 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

باید با کول . وقتی به سمت خانه می رفتم قلبم تند تند می زد. در ماشین را قفل کردم

. باید به چشمانش نگاه می کردم و دستهایش را در دستهایم می گرفتم. حرف می زدم

ان نگاه می کردم تا ببینم آیا هنوز احساسم راه به بعد به بخیه های کوچک هماهنگم

اکنون آخرین باری که . چند ماه پیش همیشه دستش را دورم می انداخت. جایی می برد

در را بستم، کیفم را انداختم و . وارد خانه شدم. مرا لمس کرده است را به یاد ندارم

پاهایم تا رانهایم می درد . انگشتان پایم را جمع کردم. کفشهای تختم را درآوردم

. به سمت پله ها رفتم و ایستادم و گوش دادم. اتاق نشیمن در سایه فرو رفته بود. پیچید

سعی . هیچ صدایی از طبقه باال نمی آمد پس شاید کول و پایک هر دو خواب بودند

با نوک پا به آشپزخانه رفتم و یک لیوان از . کردم تا آنجا که می توانم ساکت باشم

وقتی نگاهم را چرخاندم، کول را . ت برداشتم و زیر مخزن آب روی یخچال گرفتمکابین

 .در حیاط پشتی دیدم و خشکم زد

. دستم از روی مخزن افتاد، لیوان چپه شد و آب درون آن روی کف چوبی ریخت

. گرمایی تا زیر گلویم باال آمد، ریه هایم خالی شد و نمی توانستم نگاهم را برگردانم

در آن واحد به سمتم هجوم آورد و احساس کردم روحم از بدنم خارج شد و همه چیز 

 . به تماشای خودم ایستاده است

 کول
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النا باروس با کول توی . دوبار آب دهانم را قورت دادم ولی گلوی خشکم را تر نکرد

آرنجهایش را روی لبه گذاشته بود و کول رویش خم شده بود و پیشانی اش . استخر بود

بدن . همانطور که همیشه روی پیشانی من می گذاشت. پیشانی او گذاشته بود را روی

لختش از خیسی می درخشید و موج وار حرکت می کرد، داشت حرکاتش را تنظیم می 

 . سینه هایش را به سینه کول می مالید. کرد که دست برد و باسن النا را چنگ زد

و داشتم سعی می کردم چیزی را که ناخودآگاه قدمی برداشتم و به کنار سینک رسیدم 

او . کول این کار را با من نمی کرد. نه. کول داشت او را می کرد. می بینم را درک کنم

سینه ام سنگین شد، انقدر سنگین که . او والدین من نبود. دوست پسر سابق من نبود

باال  حالم داشت بهم می خورد و مایع تلخی تا گلویم. نمی توانست هیچ هوایی بگیرد

بدنش سریع و قوی حرکت می . کول صورت النا را در دستانش گرفت و بوسیدش. آمد

نمی توانستم صدای ناله . همچنان که او را می کرد به چشمان هم خیره شده بودند. کرد

دستم را دور . چشمانم پر از اشک شد. هایش را بشنوم ولی می دانستم که لذت می برد

وقتی ما را . از خودم بیشتر از او عصبانی بودم. ه ای رفتملیوان مشت شد و دندان قروچ

می دانستم که مرا . از آپارتمانمان بیرون کردن باید دوستیمان را تمام می کردم

و . حتی آن زمان هم می توانستم احساسش کنم. میخواهد چون نمی خواهد تنها باشد

 او حرف آخر را زد مگه نه؟. االن به اینجا رسیدیم
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تا ابد من بدبخت ترین ... مادرم، جی، کول. لرزید و اشکهایم یکی یکی ریخت چانه ام

 چرا؟. هنوز آرزو دارم کثافت ترین آدمها مرا بخواهند. آدمی هستم که می شناسم

 ".هی": کسی گفت

زود برگشتی خونه آره؟ خوشحالم که اون زیرپوش رو ": صدایش از دوردست می آمد

 "سوزوندیش؟بگو که به خاطر من . نپوشیدی

ولی . در یخچال باز شد و نورش روی صورت کسی افتاد که چیزی را از آن بیرون کشید

چیز سرد و غلیظی مثل شیره توی شکمم . من همچنان از پنجره به بیرون زل زده بودم

 . می پیچید

جردن؟ حالت ": شنیدم که پایک گفت. می توانم هر لحظه که بخواهم عوض بشوم

 "خوبه؟

در یخچال بسته شد و من برگشتم و به او . توجه شدم که کنارم ایستاده استباالخره م

چشمان فندقی اش که االن می درخشید . صورتم هنوز از اشکهایم خیس بود. نگاه کردم

 . ولی بعد نگاه خیره اش به پنجره افتاد و رنگش پرید. باریک و نگران شد

 ".خدایا": غرید
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نفسهای کوتاه و . را از دست دادم و زمین خوردمتعادلم . بازویم را گرفت و کشید

اشکهایم را از . سطحی می کشیدم که از کنارم تغییر جهت داد و به سمت در پشتی دوید

همه اش . روی صورتم پاک کردم چون ناراحت شده بودم و غرورم جریحه دار شده بود

 . م اینکار را می کنمهمیشه با خود. خودم با خودم اینکار را کردم. به خاطر کول هم نبود

 "چه غلطی دارین می کنین؟": شنیدم پایک داد کشید

: کول گفت. صدای شلپ شلوپ آب و صداهای متعجب و نفس های بریده شنیدم

 ".من فکر کردم خوابی. لعنتی"

 ".هیچ کسی اینجا خواب نیست"

 "چی؟": کول گفت

مانم را خشک کردم چش. فکر می کنم االن متوجه شد که من هم خانه هستم. هیچ کس

در پشتی را هل دارم . و از آشپزخانه عبور کردم و گذاشتم پاهایم به جای من فکر کنند

و از پله های چوبی پایین رفتم و النا را دیدم که بدن لختش را پشت کول که هنوز تا 

پایک با قدمهای بلند به استخر نزدیک شد، چند حوله . کمر در آب بود پنهان می کرد

 .  و به سمت پسرش پرتاب کرد برداشت

 "چت شده؟"
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کول حوله ها را گرفت و یکی به النا داد که سریع خودش را با حوله ای که نصفش در 

 .نگاه ترسیده اش را به من دوخت. آب فرو رفته بود پوشاند

 ".من فکر می کردم تا ساعت دو سرکاره"

ش حرف می زند انگار به نظر می رسید احساس عذاب وجدان می کند و طوری با پدر

 .سرش را خم کرده تا به چشمان هیچ کس نگاه نکند. من آنجا نیستم

 "پس اشکالی نداره پشت سرش یه کارایی بکنی؟"

 "...من فقط.. نه"

 .قدمی جلو گذاشتم و حرف هر دو را قطع کردم

 ".از پسش برمیام"

ایم فرقی نمی بر. از لحن آرام خودم و اینکه دیگر گریه نمی کردم شگفت زده شدم

پایک نگاهی به من . کرد جلوی کول گریه کنم ولی نمی خواستم جلوی النا اشک بریزم

. باالخره برگشت و صدای بسته شدن در را شنیدم. کرد و برای چند ثانیه دودل ماند

همین که رفت النا سریع از استخر بیرون آمد و حوله را دور خودش سفت کرد و 

من دیگه ": با لحن پوزش خواهانه ای گفت. ی حیاط برداشتلباسهایش را از روی صندل

 ".خیلی متاسفم جردن. باید برم
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از کنار من سریع گذشت و به سمت خانه و شاید مستقیم به حمام رفت تا بتواند 

موهای طالیی اش به عقب رفته . چشمهایم را به کول دوختم. لباسهایش را عوض کند

ای کاش از دستش . من گفت نیک دیگر زنده نیستبود و همان نگاهی را داشت که به 

 . بیشتر از او ناامید هستم. عصبانی تر بودم

 "خیلی وقته؟": پرسیدم

 .چشمانش را به زمین دوخت و متواضعانه سرش را تکان داد

 ".از زمان جشن تولدت"

 یعنی همونی که توش شرکت نکردم؟

خر بیرون آمد و حوله را دور از است. نفس عمیقی کشید و شانه هایش را به عقب داد

و از وقتی شروع شد هر . ما همدیگه رو خیلی وقته می شناسیم": گفت. کمرش پیچید

 ".خودتم خوب می دونی. ولی تو همیشه پیشرفت کردی. دو به یکدیگه احتیاج داشتیم

 "خب پس چرا اصال اومدم اینجا؟ چرا منو پیش خودت نگه داشتی؟": پرسیدم

پیش هم ماندن . ما هر دو ضعیف بودیم. سواالت را از خودم بپرسممی توانستم همان 

و هر دو داشتیم این واقعیت را نادیده می گرفتیم که باهم . تنها چیزی بود که داشتیم
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چطور می تواند اینطور مرا . دوستم بود. عاشقش بودم. ماندن داشت ما را از بین می برد

 ".قرار نبود مثل اون باشی": گفتم. تحقیر کند؟ دوباره اشکهایم فرو ریختند

نه . جی یک کثافت بود. نگاهم کرد و می دانست دقیقا درباره چه کسی حرف می زنم

 سعی می کرد مرا عذاب دهد؟. کول می دانست چه عذابی کشیده ام. کول

 ".تو اول دوست من بودی": ادامه دادم

چیزی برای گفتن . ولی چیزی نگفت. انتظار می رود که یک دوست با تو خوب باشد

فقط تقصیر او بود که همه چیز انقدر بد . تقصیر او نبود که همه چیز تمام شد. نداشت

 "توی رختخوابمون هم؟ تمام شبهایی که من کار می کردم؟": پرسیدم. تمام شد

پایک می دانست . سکوتش گفت که حق دارم و موجی از عصبانیت به سمتم هجوم آورد

 می آورد؟ یا شاید دخترهای دیگر را؟ که کول او را به خانه

به نظر می رسید که پایک . حالت تهوعم کمی بهتر شد. جلوی خودم را گرفتم_ولی نه

سرم را تکان دادم و فهمیدم که کول و النا همیشه . هم به اندازه من شوکه شده است

. بود خیانتش کامال واضح. بدون شک باهم مهمانی هم رفته اند. باهم تنها نبوده اند

 ".و همه دوستانت هم می دونستند": گفتم
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به . به جز کام و دخترهای بار آخرین دوستمم از دست دادم. االن دیگه تک و تنها بودم

می تونی . من قراره برم و یه مدتی با النا بمونم": گفت. من نزدیک شد و جلویم ایستاد

 "....اینجا بمونی تا بتونی

 "گمشو": قابلی ندارد چشمانم را به او دوختم و گفتم خیلی بی تفاوت انگار می گویم،

کیفم را . به خانه برگشتم و نایستادم تا ببینم النا رفته یا کنار ماشین منتظر کول است

گوشی ام را بیرون کشیدم و پشت به در بسته لیز . برداشتم و به سمت اتاق خوابم رفتم

د از چهارمین بوق کسی گوشی را شماره ای را گرفتم و بع. خوردم و روی زمین نشستم

 ".هی، بابا": اشک بی صدایی را از روی صورتم کنار زدم و با لحن جدی گفتم. برداشت

.................. 

وسایلش همانجایی بود که رهایشان کرده . روز بعد به اتاق خواب خودم و کول زل زدم

وشحالم که وسایل خ. بود و تمام وسایل من بسته بندی شده در ماشین قرار داشت

یکی مال کام بود که _بیشتر لباسهایم در دو چمدان جا شدند. زیادی با خودم نیاورده ام

 . چند هفته پیش که می خواستم آنجا را ترک کنم با خودم آورده بودم

ولی بعد پایک الوسون برایم یک باغچه درست کرد و نشان داد هیچ مردی الزم نیست 

دلم برای باغچه تنگ . زیرلبی به خودم خندیدم. یادی بکندبرای برگرداندن من کار ز
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با آخرین جعبه از میان اتاق نشیمن رد شدم و جلوی اشتیاقم برای نگاه کردن . می شود

ماشین پایک را دیدم که از کار برمی گشت و . به باغچه از پنجره آشپزخانه را گرفتم

ای کاش قبل از اینکه خانه می  .لعنتی. قلبم شروع به تپیدن کرد. وارد گاراژ می شد

من قبل از شیفت ناهار از سرکار آمدم تا . حتی ساعت پنج نشده. رسید از اینجا می رفتم

در خانه چکار می کرد؟ از ماشین . بتوانم وسایلم را ببندم و به موقع از خانه بیرون بیایم

 "چیکار می کنی؟": پیاده شد و به سمتم آمد

ماشین به اندازه ای بزرگ بود . وی جعبه دیگری گذاشتمجعبه را روی صندلی عقب ر

. بقیه چیزها در انبار است. دو چمدان و سه جعبه. که تمام وسایلم را در خود جا دهد

. خانه پدرم فضایی برای میز تاشو ندارد. فکر نمی کنم زودتر بتوانم آنها را با خودم ببرم

تو خیلی . برای همه چیز ممنونم": گفتم با اینکه می دانستم دقیقا می داند چکار می کنم

 ".خوب بودی

 "داری میری؟": به نظر گیج می رسید

. وقتی بغضم را قورت دادم شکمم بهم پیچید. در ماشین را بستم و به سمتم چرخیدم

هیچ وقت . درست نیست که دیگه اینجا بمونم. با رفتن کول و بهم زدنمون": گفتم

هیچ وقت نمی تونم لطف تو رو . ین کارو کردیمجبور نبودی که کمکم کنی ولی ا

 ". بابت همه چی ممنون. جبران کنم
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 .سعی کردم به خاطر هر دوتامون لبخند بزنم

 ".مخصوصا به خاطر نوارهای کاست"

رنگ سبزش به نظر تیره تر می آمد و دردی درون سینه . به چشمهای ناراحتش زل زدم

م از بسته شدن اطمینان حاص کنم تا فرصتی برگشتم و وانمود کردم می خواه. ام پیچید

پدرم ": دوباره به سمتش برگشتم و گفتم.  برای جمع و جور کردن خودم داشته باشم

 ".حالم خوب میشه. اجازه داده یه مدتی برگردم خونه

 "...ولی"

 ".اوه، کیفم یادم رفت"

ا تمام کند و به نگذاشتم حرفش ر. انگشتانم را روی موهایم کشیدم و به خانه نگاه کردم

می ترسیدم اگه چیزی بگوید گریه . نمی خواستم با او بحث کنم. سمت خانه دویدم

نمی خواستم از آنجا بروم ولی می دانستم دیگری حق ندارم آنجا بمانم و شاید هر . کنم

از چندگاهی به بار بیاید تا مرا ببیند، درسته؟ شاید از این به بعد او را در اطراف بیشتر 

عمال برای سه سال گذشته هر روز با او حرف . البته در مورد کول ناراحت هستم. مببین

چه کسی . ولی می خواهم از او دور باشم ولی دوست ندارم پایک را ترک کنم. زده ام
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قرار است او را مجبور به معاشرت با دیگران کند و چه کسی قرار است برایش عصاره 

 وانیل و دارچین در قهوه اش بریزد؟

سی و هشت . حالش خوب است. سعی کردم اشکهایم را پس بزنم و به خودم غر زدم

سال بدون من زندگی کرده است مگر نه؟ کیفم را از روی کاناپه برداشتم و یک نگاه 

در ذهنم چک . درش را بستم.... کارتها، کلیدها، کیف پول، گوشی: اجمالی به آن کردم

شارژر موبایلم، ژیلت و شامپویم از حمام و هر کردم ببینم همه چیز را برداشته ام؟ 

 . لباس دیگرم از رختشورخانه

 ....یادم رفت برایش لیف تازه بخرم، مگر نه؟ خب. لعنتی

لبخند نصفه . برگشتم بیرون. نفس عمیقی کشیدم و فهمیدم که همه چیزم را برداشته ام

ر را دیدم که در خانه سمت چپم کایل کارم. نیمه ای روی لبهایم آوردم و صاف ایستادم

نمی خواستم به همسایه ها اجازه . اش با بچه هایش سرگرم شده ولی به او نگاه نکردم

 "...جردن": پایک گفت. فضولی بدهم

 ".به خاطر همه چی. بازم خیلی ممنون": ولی حرفش را دوباره قطع کردم
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تر در هم می روده هایم بیشتر و بیش. به سمت در راننده رفتم و درش را باز کردم

هر وقت بایستی خاموش . این ماشین نمی تونه راه بره. جردن": دوباره گفت. پیچید

 ".میشه

 .لبخند لرزانی به او زدم

دیگه بیشتر از این نمی تونه منو ناراحت . به اندازه کافی ترسیدم. واقعا. باهاش راه میام"

 ".حالم خوبه. کنه

 .شدمکلیدهایم را بیرون کشیدم و سوار ماشین 

 ".اصال الزم نبود اون کارا رو بکنی. ممنون به خاطر همه کاری که برام کردی"

 ".صبر کن": اصرار کرد

. توقف کردم، نمی توانستم به اون نگاه کنم ولی احساس کردم یک قدم به جلو گذاشت

 .به او خیره شدم. انگار داشت دنبال کلمه می گشت

. وسایلت را بزار عقب ماشین من... فقط": سرش را تکان داد و به نظر کفری می رسید

 ".من می رسونمت
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. باید کار ماشینت رو تموم کنم": خواستم با او بحث کنم ولی حرفم را قطع کرد و گفت

مگه می تونی از . الزمه یه چند روز دیگه اینجا بمونه و اصال در این مورد با من بحث نکن

."پس خرج مکانیک بربیای
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 (پایک)فصل چهارده 

زار یا دریاچه ای آنجا نبود و مطمئنا هیچ نهیچ چم. می خواستم بخندم. میدو لیکز

یک پارک شصت ساله پر از آشغال خارج شهر . دریاچه ای وسط چمنزار وجود نداشت

 واقعا آنجا بزرگ شده بود؟. بود

به اطراف نگاه کردم و خانه های نقره . داشتم فکر می کردم که برای کول بد هم نشد

یمی را همراه با پرده های عریض شکسته را دیدم که پنجره های کثیف آن پیدا ای قد

کل این . بود و دیوارهای بیرونی که به خاطر عایق بندی به رنگ سبز درآمده بودند

الزم نبود حتما خانه من . نمی خواستم اینجا بماند. منطقه مستعد یک آتش سوزی بود

من بدجوری در فکر فرو رفته بود و کف  جردن کنار. باشد ولی فقط اینجا نباشد

می دانستم تا جایی که ممکن است نمی خواهد از پنجره به . دستهایش را بهم می مالید

هنوز هوا تاریک نبود ولی خورشید غروب کرد و چند بچه از بین چند . بیرون نگاه کند

خیابان بدوند به خاطر اینکه ممکن بود به وسط . خانه متحرک به دنبال توپی می دویدند

 .سرعتم را کم کردم

 ".همونجا": جردن گفت

به جایی که در سمت چپم اشاره می کرد نگاه کردم و خانه متروکه کثیف به رنگ سبز 

یک کولر از پنجره جلویی، یک حصار . روشن دیدم و دندانهایم را روی هم فشار دادم



 Page 326 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

و روی زمین افتاده بود  چوبی قدیمی زوار دررفته دور خانه که قسمتهایی از آن شکسته

. ایوان پر از آت آشغال، لباس و چند کیسه زباله پر بود. و قسمتهای دیگر رنگی نداشت

: برگشتم و از او پرسیدم. سه مرد جوان روی ایوان ایستاده و باهم حرف می زدند

 "اینجا؟"

 "اون پسرا کی ان؟": پرسیدم. ولی فقط کمربندش را باز کرد و خواست پیاده شود

احتماال برادر ناتنی و ": فقط برای یک لحظه نگاهی کرد و بعد کیفش را برداشت و گفت

 ".چند تا از دوستاش باشن

 . چون جلوی خانه پر بود کنارش نگه داشتم و ماشین را خاموش کردم

 "برادر ناتنی داری؟"

 ".در واقع، من اصال باهاش حرف نمی زنم": گفت. هیچوقت از او چیزی نگفته بود

 ".ولی اینجا زندگی می کنه"

سرش را تکان داد و قبل از اینکه بتوانم چیزی بگویم کیفش را برداشت و از ماشین 

خب اگر بچه دیگری در اینجا زندگی می کند، پس این خانه چند اتاق دارد؟ . پیاده شد

اصال جردن تخت دارد؟ از عقب ماشین چمدانی را برداشت و کیفش را روی شانه اش 

دندانهایم را روی هم فشار . جعبه ای برداشتم و پشت سرش رفتم. و جلو رفتانداخت 
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چیزی هستم و نمی  نمی دانستم عصبانی یا نگران. اشممی دادم تا مراقب حرف زدنم ب

. شاید واقعا حالش خوب باشد. دانستم آیا حق دارم چنین احساسی داشته باشم یا نه

 .....من فقط. اینها خانواده اش هستند

از پله ها باال رفتیم و جردن به سختی . حساس می کردم هر لحظه ممکن است بترکما

پایک، . رایان، این پدر کوله": زیر لب گفت. به برادر ناتنی و دوستانش نگاه می کرد

 ".رایان. این برادر ناتنی منه

 .قدش را صاف کرد و  دستش را به سمتم دراز کرد. به سمت بچه برگشتم

 ".هی مرد"

 .ه را با بازوهایم گرفتم تا با او دست بدهمجعب

 ".سالم"

به عنوان پسر کمی کوتاه بود تقریبا هم قد جردن ولی سعی می کرد با تتوی گردن و 

 .آنهم در تابستان. یک ژاکت چرمی آن را جبران کند

 "پس برگشتی خونه؟": جرعه ای از آبجویش نوشید و به او گفت

 ".آره"
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 "این همونیه که رقاصه؟": او گفت یکی از دوستان رایان به

 . آبجو به گلویش پرید و سرفه کرد. انگشتانم دور جعبه مشت شدند

 ".این اون یکیه. نه مرد"

 .ولی پسر با پوزخندی سرتاپای جردن را نگاه می کرد

 ".هرچند این یکی هم کمی می رقصه"

و در را برای  برگشتم. همه خندیدند و من صدای عصبی ام را پشت گلویم مخفی کردم

از کجا می دانست که او چطور می رقصد؟ سرم را تکان . جردن باز کردم تا داخل شود

انتخاب . نگران اونم نباش. وسایلش رو بزار و برگرد خونه. دادم و نفس عمیقی کشیدم

در واقع به خودم افتخار می . اگر به جای او بودم هم همان کار را می کردم. خودش بوده

غیانها و عصبانیتهای من بیگانه نبود و من با توجه به اینکه از این محله متنفر با ط. کردم

می تونم پنج . بودم و تمام این شرایط رو اعصابم بود به طرز شگفت انگیزی ساکت بودم

 دقیقه بیشتر تحمل کنم درسته؟

سر راهم  اگر این کار را بکنم به خاطر اینکه برای اولین بار دهانم را بسته نگه داشته ام

پدرش چیپ روی یک صندلی سمت چپ . به خانه خودم را مهمان دیری کویین می کنم

چند زن هم . از حال رفته بود و تلویزیون برنامه ای با صدای خیلی خفه پخش می کرد
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یک . داشتند آبجو می خوردند و سیگار می کشیدند. پشت میز آشپزخانه نشسته بودند

ر از آنها موسیقی پخش می کرد و صدای چند ترقه هم ضبط ماشین هم در فاصله ای دو

 .آمد

 "کمک می خوای؟": زنی با موهای تیره پرسید

جردن سرش را تکان . اصال به من توجهی نکرد. آبجویش را بلند کرد و جرعه ای خورد

ما را معرفی نکرد و من هم اهمیتی به . داد و از کنار آشپزخانه و زنان دور میز رد شد

دخترت، یا دختر ناتنی ات با پسری که هرگز ندیده ای به خانه می آید . آن خانم ندادم

و حداقل سوال هم نمی پرسی؟ با توجه به اینکه چشمانش درست مثل چشمان پسر بود 

ه دماغم بوی لیسو مخلوط با خاک خیس و بوریتو ب. احتمال دادم نامادری جردن باشد

. به سمت سالن رفتیم. خورد انگار روی چیزی آب پاشیده اند یا خیس خورده است

زن از . قدمهایمان روی کف صدای قژقژی می داد و اولین در سمت چپ را باز کردیم

. جمعشون کن و بنداز تو ماشین. چندتا لباس چرک ریختیم اونجا": پشت میز داد زد

 "باشه؟

در اتاق خواب را باز کرد و من اتاق خواب . شکالی نداردا. نفس عمیق دیگری کشیدم

 "تختم کجاست؟": جردن آهی کشید و گفت. فکم منقبض شد. قدیمی اش را دیدم
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یک کمد بدون کشو داشت و . اتاق پر از آت آشغال بود. ولی هیچ کس جوابش را نداد

می . بود گوشه سقف هم تار عنکبوت بسته. حوله استخری که از پنجره آویزان بود

 . چشمم به سوارخ روی دیوار افتاد. توانستم بوی بد لباس چرکها را استشمام کنم

 .نه

لبخندی به . جردن چمدانش را روی زمین گذاشت برگشت و جعبه را از دستم گرفت

تا فردا صبح این اتاق رو . منو که می شناسی. حالم خوبه. نگران نباش": من زد و گفت

 ".عین دسته گل می کنم

چشمانم را از تله موشی که کنار شوفاژ . ولی جعبه را به او ندادم و در دستانم نگه داشتم

. دیگه حرف نباشه. عمرا":غریدم . که هیچ طعمه ای نداشت گرفتم و به او زل زدم

 ".همین االن از اینجا می ریم

از جعبه را با یک دست گرفتم و با دست دیگر چمدان را برداشتم و سریع برگشتم که 

 "ببخشید؟": با زبان بند آمده گفت. خانه خارج شوم

زن توی آشپزخانه را نادیده گرفتم و حتی قبل از اینکه از در . ولی من دیگر رفته بودم

از کنار پسرهایی که . جلویی بیرون بروم برنگشتم ببینم پدرش بیدار شده است یا نه

 "پایک": د کشیدپشت سرم دا. توی ایوان چرت و پرت می گفتند هم رد شدم
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جعبه و چمدان . تمام وسایلش پیش من بود. می دانستم دنبالم می آید. نادیده گرفتمش

جلوی ماشین آمد . را پشت ماشین انداختم و کلیدهایم را درآوردم و سوار ماشین شدم

 "چیکار داری می کنی؟": به من خیره شد و گفت. و در سمت مسافر را باز کرد

 ".تو اینجا نمی مونی":استارت زدم و گفتم 

 "به تو چه مربوطه؟": گفت

از پنجره ام به بیرون نگاه کردم و دیدم پسرهای روی ایوان با کنجکاوی به ما نگاه می 

 "برادر ناتنیت تا حاال اذیتت کرده؟": پرسیدم. کردند

 ".چیزی نبوده که نتونم از پسش بربیام"

 "و دوستاش؟"

: گفت. دیگر تحمل نگرانی های مرا نداشت. شدنفس عمیقی کشید و سعی کرد آرام با

 ".پدرم اینجاست. من بچه تو نیستم. اشکالی نداره"

 "...پدرت": معصبانی گفت

پشتم را به صندلی فشار دادم و مشتم را روی فرمان . توهین به او راه به جایی نمی برد

. حرف زدیم چند بار گذرا باهم. تا آنجا من می شناختم. پدرش آدم بدی نبود. کوبیدم

آدمی است که برای هر کار کوچکی . او یک الکلی و بی عرضه است. ولی ضعیف است
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هیچ در موقع سختی به داد او نمی . که در زندگی انجام می دهد کلی منت می گذارد

 جابا این وه خوب رتو یه خونه خیلی خوب تو یه محل. این احمقانه اس": گفتم. رسد

 ".زار جردنغرورتو زیر پا ب. عوض نمی کنی

و اینجا جاییه که . من به خونه تو تعلق ندارم". خشم در چشمانش شعله ور شده بود

فکر می کنی بودن هر دوی ما . باالخره کول برمی گرده و اون پسر توئه. ازش اومدم

 ".اونجا چطوری میشه؟ من هیچ حقی ندارم

 ".باهاش کنار میایم"

 ".ا خونه منهاینج. این اصال بهت ربطی نداره. نه":گفت

 "....تو. اینجا اصال خونه نیست"

دهانم را باز کردم که حرفم را تمام کنم ولی قلبم خیلی تند می زد و از حرفی که می 

نگاهم را از او می گرفتم و . نفسهای تند و سطحی می کشیدم. خواستم بزنم می ترسیدم

تو این سگدونی هیچ کسی ": صدایم را پایین آوردم و گفتم. دوباره به او نگاه می کردم

 ".رو نداری که از تو مراقبت کنه

 "و تو خونه تو دارم؟"
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جواب این سوال آنقدر راحت به نوک زبانم آمد که می خواستم به . نگاهی به او انداختم

 . جواب نگفته ام هنوز بین ما معلق ماند. او هم به من زل زد. اما نگفتم. او بگویم

 ".خونه بریم. فقط بپر باال": گفتم

 "...ولی"

 ".جردن. االن": با کف دست روی فرمان زدم و گفتم

نمی دانم آیا ترساندمش یا نگران بود ولی سریع . نفسی کشید و چشمانش می درخشید

عصبی و دلخور بود و شاید فکر می کند بعدا می تواند . سوار ماشین شد و در را کوبید

دنده را عوض کردم و وارد . نجا می رفتیمما از آ. حسابم را برسد ولی اهمیت نمی دادم

پایم را .  باالخره داشتیم از راهی که آمده بودیم برمی گشتیم. خیابان شدیم و دور زدم

 . روی گاز فشار دادم و وارد جاده شدیم و به سمت شهر آمدیم

. نمی دانستم برادر ناتنی یا نامادری اش چه فکری می کنند و اصال اهمیتی هم نمی دادم

گذارید هر چیزی که می خواهند فکر کنند چون فقط پنج دقیقه طول می کشد که ب

فکر نمی . در وهله اول تعجبی ندارد که او از آنجا بیرون آمد. وجود او را فراموش کنند

الاقل چنین چیزی در مورد پدرش _کنم از او سوء استفاده ای چیزی کرده باشند

درختان در دو . او شایسته بهترین است. ه استنشنیده ام ولی مطمئنا نادیده گرفته شد
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سمت بزرگراه تاریک نمایان شدند و من پنجره را پایین کشیدم تا هوای تازه به داخل 

و من می . فقط آنجا نشسته و خشکش زده بود. هیچ چیز نمی گفت. ماشین بیاید

با او حرف می  توانستم حال خودم را بگیرم چون باید قبل از اینکه اینجا بیاییم در خانه

امکان نداشت بگذارم او به مدیو لیکز . می دانستم که ته اش به اینجا ختم می شود. زدم

داشتم جرات پیدا .. من جدی جدی به او کمک نمی کردم که اسباب کشی کند. برگردد

 . می کردم

می . ولی اگر بخواهد پیش خواهرش برود چه؟ یا با دوستی بماند؟ بازهم نمی گذارم

می دانم که . اینجوری نیست که نمی تواند از خودش مراقبت کند. که نمی گذارمدانم 

هیچ کس . فقط نمی خواستم مجبور باشد جایی دورتر از من برود. خوب می تواند

دیگری در زندگی اش نمی توانست چیزی را که واقعا الیقش است به او بدهد و تا 

کون لق . سئولیتش را قبول می کنمزمانی که بتواند خودش را به جایی برساند من م

 . او لیاقت بهترینها را دارد و بهترین را هم به دست می آورد. همه

این تصمیم من . به جلو زل زدم و آرنجم را به در تکیه دادم و دستی به موهایم کشیدم

ولی نمی خواستم کسی . نبود مگر نه؟ مجبور کردنش مرا آدم خوب زندگی او نمی کرد

اگر یک چیز از رابطه . او باالخره مرا هم ترک می کند. را سرکوب می کند باشم که او
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باید بدانی کجا . یاد گرفته ام این است که هیچ کس رئیس نیست _هر رابطه ای_ها 

 .تقسیم قدرت. بده و بستان. هر دوی شما. سخت گیری و کجا عقب نشینی کنی

اجازه دادم ماشینی از من سبقت . به آرامی روی ترمز زدم و به سمت راست جاده رفتم

. خدایا. چشمانش به سمتم برگشت ولی هنوز به من نگاه نمی کرد. بگیرد و توقف کردم

نمی خواستم . متاسفم": حاال با لحن آرامتر و ساکتتری گفتم. به چه فکر می کرد

 ".اونجوری بهت دستور بدم

 .آرام کنمدستانم را از روی فرمان برداشتم و سعی کردم تپش قلبم را 

 "....کول پیش او"

تو جا داری و . برای یه مدت": ادامه دادم. می دانستم که می داند کول پیش کی می ماند

 "خونه منو دوست داری مگه نه؟. اونجا جای توئه. می تونی از یه اتاق دیگه استفاده کنی

 .نفس عمیقی کشید و انگار دنبال کلمه می گشت

 "...ولی. بله"

خیلی خوبه که بیای خونه و مجبور نباشی که . دوست دارم بهم کمک کنی": توضیح دادم

 ".ما باهم توافق کردیم. هر شب شام درست کنی
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شاید او فقط می خواست مرا از سر . شاید من اشتباه فهمیدم. مکثی کرد و ترسید

خوشحال میشی؟ ": پرسیدم. شاید واقعا نمی خواست در خانه من بماند. خودش باز کند

 "خوشحالتر از اینکه برگردی اونجا؟. خونه من؟ صادقانه بگوتو 

انگار همه چیز را اشتباهی . سکوتی بین ما حکمفرما شد و من احساس احمق بودن کردم

ولی این هفته تمام دفعاتی که او را . می فهمیدم و او زیر سقف من راحت نبود

صبحگاهی اش یا  شمعهایش را روشن می کرد، در باغچه کار می کرد، شنای_دیدم

به نظر می رسید که در  _آشپزی در آشپزخانه و گوش کردن به هر موسیقی وحشتناک

زیاد لبخند می زد و انقدر راحت بودیم که باهم شوخی می کردیم و . خانه خودش است

حتی شیطنت هم می کرد مثال آووکادو و کنگر مسخره به ساندویج بوقلمون ناهار من 

 . یادش افتادم لبخند کوچکی زدم همینکه. اضافه می کرد

دوست نداشتم چون فکر می کند در خانه ام نمی خواهمش یا سربار است مجبور به کار 

طوالنی و سنگین و . می خواستم مطمئن شود که الزم نیست برود. احمقانه ای شود

از این فکر که به آن سگدانی برگردد و هیچ کس از کارهایی . ناگهان خسته پلک زدم

لطفا مجبورم نکن ": صدایم را پایین آوردم و گفتم. می کند قدردانی نکند بیزار شدمکه 

 ".که برت گردونم اونجا
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: دوباره زمزمه کردم. سرش را به سمتم برگرداند و می دانستم چطور به نظر می رسم

 ".خواهش می کنم"

تر از آنچه به من زل زد ولی من به او نگاه نکردم چون می ترسیدم چشمهایم چیزی بیش

او در خانه من . در مغزم مخفی کرده ام و نمی خواهم با آن روبرو شوم لو بدهند

به همین . خوشحال است، آنجا ایمن است، یک تخت دارد و هیچ موشی هم نیست

 .راحتی

 .به همین راحتی. بله

. دست دراز کرد و کمربندش را بست. بعد از یک لحظه دیدم که نفس آسوده ای کشید

 . انم را قورت دادمآب ده

 "نصفه پپرونی، نصفه تاکو؟. امشب نتفلیکس فرایت نایت رو پخش می کنه": گفت

چشمان آبی اش را دیدم که با همان شوخ طبعی به . لبخندی زدم و به سمتش برگشتم

دوباره ماشین را به دنده دادم و به او . من نگاه می کند که شب بریدن هندوانه داشت

."سر راهمون به خونه میریم اونجا. بزنبهشون زنگ ": گفت
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 (جردن)صل پانزده  ف

 .دوره جدیدی را آغاز کردیم

االن یک مستاجر هستم و هر چند هدف اصلی من از زندگی در اینجا پس انداز کردن 

شاید زمانی که . برای خانه خودم است نمی توانم مثل گذشته بدون او زندگی کنم

. بهانه بیاورم ولی االن همه چیز باید عادالنه باشد دوست دختر کول بودم می توانستم

 .اصال مهم نیست او چقدر از این کار سرباز می زند

 ".جردن به ماهی چهل دالرت برای قبض گاز نیازی ندارم"

 ".بزار من قبض برق رو بدم"

چرا باید بهت بگم اینجا بمونی و پول پس انداز کنی و بعد ازت بخوام پول بیشتری "

 "ی؟خرج کن

می تونم هم پس انداز کنم و هم حداقل یه قبض رو . من دارم پول پس انداز می کنم"

 ".بپردازم

یا می تونی هیچ قبضی رو ندی و پول بیشتری پس انداز کنی و زودتر از اینجا بری "

 ".بیرون

 .و همین جور طوری حالم را گرفت که انگار اصال نمی خواهد من آنجا باشم
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به پولت احتیاج ندارم باشه؟ . فقط. منظورم اون نبود. نه صبر کن": یکه ای خورد و گفت

 "خواهش می کنم؟. اصال بهتره دیگه حرف نزنیم

آنقدر چانه زدیم که باالخره کوتاه آمد و اجازه داد که قبض گاز . ولی این کار را نکردیم

را با هیچ و قبض سوپرمارکت را من بپردازم و مرا مجبور کرد قول بدهم که تنقالت او 

اگر مچ مرا هنگام . چیز ارگانیک یا بدون چربی جایگزین نمی کنم و من هم قبول کردم

جارو را . کش رفتن قهوه و شیربادام می گرفت فقط می گفتم که یادم رفته است

پادری را برداشتم و قبل از اینکه آن را روی نرده ها . برداشتم به ایوان جلویی رفتم

اران سیل آسایی می بارید و خیابان با بارش قطرات روی زمین مثل ب. بیندازم تکان دادم

می خواستم بدانم پایک چطور می تواند راه برگشت . امواج اقیانوس کف آلود شده بود

هر چند که ساعت تازه یک بعد از ظهر بود و هوا تقریبا تاریک و . به خانه را ببیند

 . ش تمام شود باران بند بیایدخاکستری بود ولی امکان داشت قبل از اینکه کار

هوا تیره و . سایه بان اجازه خیس شدنش را نمی داد. جارو را رو ایوان چوبی کشیدم

تی شرتم به . پوستم حتی با اینکه زیر باران نبودم حسابی مرطوب شده بود. گرفته بود

را  سرم را باال بردم و کایل کرامر. شکمم چسبیده و من موهایم را به پشت گوشم زدم

کیفش را باالی سرش . دیدم که ماشین بی ام و خود را جلوی خانه اش نگه داشت
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دستی . مرا دید و لبخند کوچکی زد. گرفت و به سمت ایوان جلویی خانه اش دوید

 . دوست داشتم بدانم چرا او و پایک باهم دوست نیستند. برایش تکان دادم

. ه پادری را به جای خودش برگرداندموارد خانه شد و من ایوان را تمیز کردم و دوبار

: بعالوه قبض گاز و سوپرمارکت من مسئولیت طبقه پایین خانه را هم به عهده گرفتم

گردگیری، جارو، تی، مرتب کردن آشپزخونه، او هم وقتی من آشپزی می کردم ظرفها 

سه  که البته در تمام. را می شست و منم هم وقتی او آشپزی می کرد ظرفها را می شستم

در چند هفته گذشته فهمیده بودم که او از . روزی که برگشته بودم انجام نداده بود

غذاهای یخزده یا کنسروها برای پخت و پز استفاده می کند پس من آشپزی را به عهده 

 . گرفتم و او ظرفها را شست و خیلی هم عالی بود

نها، استخر و آبیاری می من کارهای باغچه را هم انجام می دادم در حالی که او به چم

اتاق هر کس مسئولیت خودش بود ولی من حمام را تمیز می کردم و او زیرزمین . رسید

مطمئن . کارهای شخصی هم گاهی به عهده دیگری می افتاد. را مرتب نگه می داشت

ولی هرگز . بودم که گاهی که شروع به تمیز کردن چیزهایی کنم که او جا می گذاشت

اگر هوا گرم بود . و چکمه هایش را بعد از کار توی کمد می گذاشتا. اینطور نشد

خودش تی شرتهایی که در می آورد را برمی داشت و الزم نبود که او را مجبور کنم آنها 

متوجه شدم که هرگز با مردی زندگی نکرده ام که کارهایش را . را توی ماشین بیندازد
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ب خودش و وسایلش باشد چون پایک عادت داشت خودش مراق. خودش انجام دهد

به . درست مثل یک دنیای جدید بود. کس دیگری این کارها را برایش انجام نمی داد

داخل خانه برگشتم و جارو را در کمد گذاشتم و به طبقه باال رفتم تا لباسهای کثیفم را 

هنوز خالی بود چون از وقتی _اتاق خواب قدیمی ما_اتاق خواب قدیمی کول . جدا کنم

نمی دانم این چند روز گذشته را چه پوشیده است و . ه رفته بود دیگر برنگشته بودک

باالخره برمی . نمی دانم آیا با پدرش حرف زده است یا نه ولی یک چیز را مطمئنم

 . گردد

تا آنجا که می توانستم با آن کنار آمدم چون کول یک دوست بود نه فقط یک دوست 

خیلی سریع از تالش بی ثمر خسته می  _تر از من باشنداگر باهوش_بیشتر دخترها. پسر

او از تخت . دانستن اینکه رابطه او و النا راه به جایی نمی برد تنها تسلی من بود. شوند

 من مستقیما توی تخت او پرید، مگر نه؟

نمی خواهم از او متنفر . می خواهم برگردد؟ نه. ولی شاید یک لطفی در حق من بکند

. م که او بهتر از این است ولی ما ادامه دادیم چون گاهی بهم نیاز داشتیمباشم و می دان

. ما ادامه دادیم نه به این خاطر که بهم نیاز داشتیم چون فقط به کسی نیاز داشتیم

و اگر مشکلی . احساس می کنم االن می توانم نفس بکشم. همیشه دوستان بهتری هست

 . ی سپارمبا بودن من اینجا دارد او را به پدرش م
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و سبد رخت چرکها را از  _.اتاق جدیدم_روبروی اتاق کول، در اتاق دیگر را باز کردم 

از قبل یک تخت داشت و فقط یک ست . فضای جدیدم را دوست داشتم. گوشه برداشتم

می توانستم به اتاق قبلی خودم و کول برگردم چون به هر حال . روتختی جدید خریدم

. چیزی مرا یاد کسی که با او بودم نیندازد. تم از نو شروع کنممال من بود ولی می خواس

 . در اتاقش را بستم و دیگر داخلش نرفتم. بقیه وسایلم را برداشتم

که من پولش را دادم ولی به یه _من و پایک به فروشگاه ایکا رفتیم و یک کمد خریدیم

از آنجا که الزم نبود . یک پاتختی و یک صندلی _ماشین نیاز داشتیم تا به خانه بیاوریم

دور . به غیر از خودم کس دیگری را در نظر بگیرم سر تزئین اتاقم خیلی خوش گذشت

قاب آهنی تختم چراغهای چشمک زن، چند بالش راحت و یک المپ و یک نقاشی که از 

داچ دوست پایک هم . یک نمایشگاه خیابانی در نیواورلئان خریده بود وجود داشت

ر قدیمی خودش را برای من آورد که چند روز پیش حین تمیز ضبط صوت کاست خو

فکر می کنم پایک به او در مورد نوارها گفته . کردن گاراژ والدینش پیدا کرده بود

 .صدایی از طبقه پایین آمد. است

 "جردن"

پیراهن سفیدی که جدا می کردم را انداختم و سرم را برگرداندم و صدای بسته شدن 

پایک . از اتاق بیرون آمدم و از پله ها پایین رفتم. قلبم تندتر زد. مدر جلویی را شنید
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آب از صورت و پوست . کنار در جلویی بود و ژاکت خود را از کمد بیرون می کشید

ژاکت . طالیی بازوهای تتو شده اش جاری بود و موهایش به پوست سرش چسبیده بود

 "چی شده؟" :به سمتش رفتم و گفتم. را روی تی شرت خیسش پوشید

از همه . حاشیه رودخانه طغیان کرده": به سمت آشپزخانه و یخچال رفتم و گفت

 "درخواست کمک کردن تا سیل به خیابونا نرسه

 .چکمه هایم را از کمد بیرون کشیدم و پوشیدم. فهیدم

 "به کول زنگ زدی؟"

می چرا تو بهش زنگ ن. آره ولی جواب نمیده": یک بسته بطری آب برداشت و گفت

 "زنی؟

کاله بیسبالم را از قالب بیرون . بارانی ام را از بند رخت برداشتم و در کمد را بستم

 .برداشتم

 ".اگه به تلفن تو جواب نداد مطمئنا به منم نمیده"

پنج بطری آب در دست داشت و ابروهایش را باال . پایک دوباره وارد اتاق نشیمن شد

در را باز کردم و . چشمانم را چرخاندم. دبرد و در سکوت دوباره از من خواهش کر

 ".بیا بریم. تو ماشین زنگ می زنم": گفتم
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...... 

پایک قبال تا آنجا که می توانست کیسه شن به . خیلی سریع وارد خلیج کوچک شدیم

 . شهر یک انبار پر داشت و همه با ماشینهایشان آمده بودند. عقب ماشینش بار زده بود

بستان امسال و آب شدن برفهای شمال، رودخانه مثل یک بمب با باران خیلی بد تا

یادم می آید که چند سال پیش قسمت غربی طغیان کرده بود و . ساعتی عمل می کرد

نیروی . آب وارد خانه ها شده بود ولی شهر بعد از آن همیشه در حال آماده باش بود

ه های مانع سیل پلیس، آتش نشانی، کارکنان شهرداری و شهروندان در میان صخر

هزاران مایل چمنزار و درخت و . هزاران کیسه شن جلوی آب تا باال قرار داشت. بودند

. راه آهن تا قبل از خانه ها در بخش غربی قرار داشت که باید قبل از همه تمام می شد

سطح آب باال می آمد ولی اگر مانع سیل کافی نبود کیسه های شن اجازه سیل نمی 

 . ین ناحیه نمی توانستند از اینجا بروند و خانه هایشان را از دست بدهندمردم ا. دادند

رودخانه به سمت جنوب می رفت و به سرعتش افزوده می شد تمام بدنم خیس آب 

 .قطره های آب از نوک کالهم می ریخت و باران از پاهایم جاری بود. بود

 "آب؟"
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ایه بان کالهم دیدم و لبخند پایک یک بطری به سمت من گرفت و من او را از زیر س

 . زدم

 ".ممنونم"

. بدون هیچ حرفی دور شد و یک کیسه شن برداشت و به مردی در آنطرف صف داد

االن سه ساعتی می شد که اینجا بودم و هنوز نتوانسته بودیم کول را پیدا کنیم  هرچند 

وقتی تنها سه نمی خواستم االن او را ببینم پس . نمی توانم بگویم که تالشم را کردم

دهانم خشک خشک . به بطری آب در دستم نگاه کردم. زنگ خورد تلفن را قطع کردم

نفس عمیقی کشیده و چند جرعه دیگر . درش را باز کردم و نصف آب را خوردم. بود

تنها چند سانت ته بطری باقی ماند که درش را بستم و داخل جیب ژاکتم . فرو دادم

 ".هی جردن": مرا صدا کردکسی . گذاشتم تا بعدا بخورم

آپریل لستر را دیدم که یک جفت دستکش کار به دست به سمت پایک کنار صخره ها 

موهای دم . یک جفت جین تنگ و یک تی شرت و کاله ارتشی به تن داشت. می رفت

خیلی به دیدن او در . یک جورایی بامزه بود. اسبی سیاهش از پشت کالهش آویزان بود

 . بار عادت کرده ام لباسهای بیرون در

و ساک چهل پوندی را به نفر بعدی در صف  میک کیسه شن را از عقب ماشین برداشت

هر کیسه دست به دست . دادم و دوباره به سمت ماشین رفتم و این کار را تکرار کردم
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اپریل را در صف بعدی درست روبروی . می گشت تا در ساحل رودخانه قرار بگیرد

سعی کردم نگاهم را منحرف کنم چون به من ربطی . رف می زدپایک دیدم که با او ح

گرمایی از . نداشت ولی مدام نگاههای دزدکی به آنها می انداختم و نمی دانستم چرا

آیا او را می . سینه ام عبور کرد و احساس کردم عرق سردی بر پیشانی ام نشست

. امکان ندارد. رفته باشندشناسد؟ تا حاال باهم حرف زده اند؟ فکر نمی کنم باهم بیرون 

او را . خیلی عصبی است و آن زن روی اعصابش می رود. پایک مثل یک کشیش است

نمی توانستم به آنها نگاهی . لبهایم را تر کردم و کیسه دیگری برداشتم. می ترساند

آپریل لبخندی زد و چیزی گفت، پایک به او نگاهی انداخت و با شگفتی گوش . نکنم

. از لبخندهای نادر و زیباش را به آپریل زد و قلبم ناگهان از تپش ایستادیکی . می کرد

االن یعنی پایک از خجالت سرخ شد؟ البته او . خم شدم و کیسه دیگری برداشتم

 . خجالتی به نظر می رسد ولی از الس زدن با او فرار نمی کند

 .غریدم

قبال با زنها . م هستاو یک مرد است و هنوز جوان است و مطمئنم سالم ه. ولش کن

غیرمنطقی است که فکر کنیم بدون آن می تواند . کول شاهد است_سکس داشته

نگاهم به . همه نیازهایی دارند. قرار است هر از گاهی زنی را به خانه بیاورد. زندگی کند

آستینهایش . ژاکت بارانی سیاه و نازکش افتاد که مثل پوست دوم به بدنش چسبیده بود
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هایش باال زده بود و قسم می خورم که می دیدم باران از روی گردنش جاری را تا بازو

وقتی . قدبلند و چهار شانه بود و من عاشق تی شرتهای تنگ و شلوار جینش بودم. است

و . مردی در این لباسها خوش تیپ می شود فکر کن بدون آنها چطور به نظر می آید

کنجکاو . هر دختری او را می خواست اگر در دبیرستان نصف این خوش تیپی را داشت

اپریل . بودم بدانم آنزمان چه شکلی بود ولی چیزهایی هم بود که نمی خواستم بدانم

کیسه را را به اون داد ولی ناگهان از دستش لیز خورد و قبل از اینکه از دستش بیفتد 

نه ام به در حالی که به سمت هم خم شده بودند لبخند زدند و سی. پایک آن را قاپ زد

 . درد آمد

برای . و انگار که نگاه مرا روی خود حس کند سرش را بلند کرد و به من چشم دوخت

 .لعنتی. یک لحظه همه ناپدید شدند و من نفسم را در سینه حبس کردم

دیگر به عقب نگاه نکردم هر چند . نگاهم را چرخاندم و سریع کیسه دیگری برداشتم

وقتی ماشین خالی شد بطری آبم از جیبم بیرون . کنداحساس می کردم مرا تماشا می 

 .به سمت ماشین پایک رفتم و آن را عقب ماشین انداختم. آوردم و بقیه اش را نوشیدم

 "حاضری؟": صدایش را شنیدم که گفت

به اطراف نگاه کردم و دیدم به سمتم می آید و ژاکت خیسش را از سرش بیرون می 

 .باال رفت و من نگاه خیره ام را از شکمش گرفتم با این حرکت تی شرتش کمی. کشد
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 "کارمون تموم شد؟ ": :پرسیدم

فکر می کنم هر ": کت را عقب ماشین انداخت و بطری آب دیگری برداشت و گفت

 ".فقط می تونیم امیدوار باشیم که کافی باشه و جلوشو بگیره. کاری می تونستیم کردیم

بعضی . و دیدم هر کسی کاری انجام می دهد برای بار آخر نگاهی به اطراف انداختم

سوار ماشینهایشان می شوند و بعضی هنوز کیسه های شن را جابه جا می کنند و بعضی 

من هم ژاکتم را درآوردم و آن را عقب ماشین انداختم و روی . باهم گپ می زدند

روع به برف پاک کن ها بالفاصله ش. در را بستم و او استارت زد. صندلی مسافر نشستم

 ".لعنتی":نفسم را بیرون دادم و گفتم . از پنجره به بیرون نگاه کردم. کار کردند

ماشین جای باالتری بود و ما دید کاملی از رودخانه تا طرف دیگر . نگاهم را دنبال کرد

مجموعه کوچکی از جزیره ها در میان رودخانه کامال زیر آب رفته بود و خانه . داشتیم

البته هنوز تا آن درجه خیلی . ساحل در معرض تهدید سیل بودند ها در سمت مخالف

: گفتم. می شد امیدوار بود که خطر رفع شود. مانده بود و باران هم آهسته تر می بارید

 ".عجیبه. باورم نمیشه چقدر ارتفاع داره"

 ".داری دوباره لبخند می زنی": به سمتم برگشت و گفت
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خب ": لبخند می زدم؟ لبخند دیگری زدم و گفتم. تمبه چشمانش نگاه کردم و آرام گرف

 "...یعنی امیدوارم کسی آسیب نبینه و سیل نیاد ولی. دارم سعی می کنم

 "ولی؟"

خوش می گذره . یه جورایی از کمک امروز خوشم اومد ": با کمی احساس گناه گفتم

 ".آدم کثیف بشه

کمربندت . کثیف نشدی هنوز": زیرلبی خندید و دنده را عوض کرد و به شوخی گفت

 ".رو ببند

.................. 

نیم ساعت بعد وقتی داشت از وسط کانال گلی می گذشت داد می کشیدم و به دستگیره 

فرمان را چرخاند و ماشین به هوا بلند شد و دوباره روی زمین . باالی در چسبیده بودم

خدایا چقدر خوش می . خندیدمدر حالی که روی صندلی ام باال و پایین می افتادم . افتاد

 . گذره

نگاهی به من . چشمانم آب می ریخت و می خندیدم. احساس می کردم  دارم می میرم

زمان من وقتی می خواستی به . باورم نمیشه قبال این کارو انجام ندادی": انداخت و گفت

 ".یه دختر نشون بدی که چقدر می تونی با ماشینت مانور بدی اینجا می آوردیش
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. وقتی ماشین از میان چاله چوله های گلی مانور می داد به راست و چپ پرت می شدم

صدایش را باال بردم . اجازه داد من آهنگ روزهای خوش بروس اسپرینستین را باز کنم

زمان من، نگه داشتن یه گواهینامه . هنوزم هست": گفتم. و از داشبرد محکم گرفتم

 ".تتر میشهرانندگی معتبر هر روز سختتر و سخ

 ".باورم میشه": خندید و گفت

باران و گل در اطراف ما پخش می شدند و من لکه های هر دو را روی آستین و ران 

پایک اصرار کرد که پنجره ها را پایین بکشیم و به کثیف شدن . سمت در می دیدم

قرارهای ": پرسیدم. گفت که تجربه را تشدید می کند. داخل ماشین اهمیتی ندهیم

 "اشقانه ات رو اینجا می آوردی؟ع

 ".هر از چند گاهی"

 "و بعدش می بردیشون به هاموند لوک؟":گوشه لبم را به نشانه لبخند باال بردو و گفتم

 "در مورد هاموند لوک چی می دونی؟": با شگفتی نگاهم کرد و گفت

 ".انیاوه، فقط شنیدم که مردهای پیر قرارهاشون رو اونجا می بردند، یه زم": گفتم

دلم هری . اخمی کرد و پایش را روی گاز فشار داد و توی دست انداز دیگری افتادیم

 . ریخت پایین و دوباره داد کشیدم و خندیدم
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 ".یه بالیی سرمون میاری. وایسا"

بدنم به جلو . گلگیر جلو توی چاله افتاد و موجی از گل و آب را به سمت ما پرتاب کرد

 .کشیدم و چشمانم را بستم پرت می شد و از هیجان داد

 .لعنتی

چطور قبال این کار را نکرده ام؟ . حق داشت. ولی نمی توانستم جلوی خنده ام را بگیرم

چشمانم را . باران سبکی از پنجره می بارید و روی پاهایم می ریخت. نصف عمرم بر فنا

سمتش به . باز کردم و گونه ام را پاک کردم و لکه های گل را روی دستانم دیدم

با هیجان . هر دو از خنده بی صدایی می لرزیدیم. برگشتم و دیدم به من زل زده است

 ".حاال نوبت منه": گفتم

. نه فقط بیا اینور": گفت. کمربندم را باز کردم و دستگیره در را کشیدم و بیرون پریدم

 ".من می رم بیرون و میام پیشت

ردم و عوض پیاده شدن خودش را به سمتش برگشتم و دیدم در سمت خودش را باز ک

. سریع به طرف دیگر صندلی  جلوی فرمان رفت. باال کشید و به پشت ماشین رفت

. الزم نبود از روی صفحه فرمان بپرم. صندلی ماشینش قدیمی و مثل نیمکت بود
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. گرمایی توی شکمم پیچید و لبخند زدم. کمربندم را بستم و از شیشه به بیرون زل زدم

 ".مواظب گل باش": اد زدماز پنجره د

ولی ماشین با . هیچ نظری نداشتم که در سمت مسافر چقدر در گل فرو رفته است

حرکاتش تکان می خورد و بعد در سمت مسافر باز شد و دستش دستگیره را گرفت و 

 .سریع پرید تو بدون اینکه پایش به زمین بخورد

چشمانم به تی شرت . ش کشیدبعد از اینکه نشست در را بست و دستی به موهای خیس

چسبیده به سینه اش افتاد که استخوان ترقوه و ماهیچه های شانه های پهنش را به 

 . خوبی نشان می داد

 "چی؟": به سمتم برگشت و گفت

 "ها؟. هیچی، واسه سنت خیلی فرزی": پلک زدم و گلویم را صاف کردم و گفتم

ن برد و دوباره داخل آورد و مشتی دستش را از در ماشین بیرو. چشمانش شعله ور شد

بس ":سریع خود رو جمع کردم و چشمانم را بستم و با خنده گفتم. گل به صورتم پاشید

 ".کن

 دستانم را جلوی صورتم گرفت تا دیگر گل نپاشد

 ".داشتم فقط شوخی می کردم"
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 .غرید ولی می توانستم بفهمم حسابی سرگرم شده است

 "ه ها شهروند درجه دو شدند؟از کی تا حاال سی و هشت سال"

 ".منظورم اون نبود. متاسفم": پشتم را به او کردم و گفتم. گل بیشتری به صورتم پاشید

 .نمی توانستم جلوی خنده خودم را بگیرم

.............................. 

باورم نمی شد که چنین . دو ساعت بعد آسمان هنوز تیره بود ولی من خیلی آسوده بودم

در چند ماه گذشته برای پرداخت قبضها . قبضهای من و کول در اتاقم بود. کردم کاری

تا خرخره در وام دانشجویی فرو رفته بودم و می دانستم که اگر اراده کنم می توانم پول 

در . همه چیز در دسترس بود و من تمام بعد از ظهر را لبخند زدم. بیشتری در بیاورم

 ".خوش گذشت": پشتی می رفتیم به پایک گفتمحالی که هر دو به سمت حیاط 

سرتا پا گلی بودیم و نمی خواستیم اتاق نشیمن کثیف شود بنابراین پیشنهاد دادم اول 

به پایک نگاه کردم و دیدم که گردنش . کمی با شیلنگ حیاط پشتی کمی تمیز شویم

. کرد لبخند کوچکی روی لبهایش بازی می. حسابی غرق فکر شده بود. گلی شده است

 "چی؟": پرسید
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فهمیدم هیچوقت ": و نفس عمیقی کشید و سرش را تکان داد و گفت باالخره پلک زد

 ".هیچ کاری نکردم

که اصال یادم نمیاد اینجوری .... از وقتی":در چوبی را هل دادم و برایش باز نگه داشتم

 ".نخندیده بودم

خوشحالم که از اینکه با . هخوشحالم که تنها کسی نیستم که خوش گذراند. قلبم لرزید

 ... وقت گذرانده خوشحال است چون

هر روز متوجه می شوم که مدام دارم به ساعت نگاه می . چون دارم به او عادت می کنم

به او نگاه کردم و . کنم و هر چه به ساعت پنج نزدیک می شود هیجانزده تر می شوم

نمی خواستم به او عادت . ک می کردمباالخره اینجا را تر. ای کاش این کار را نمی کردم

با او احساس خوبی . ماجرای دوش حمام و لیفش یادم افتاد و گونه هام گرم شد. کنم

هرگز احساس به این خوبی . داشتم و خوشحال بودم که با من احساس خوبی دارد

آب از . از در پشتی به پشت خانه رفتیم و من خم شدم تا شیر آب را باز کنم. نداشتم

صاف ایستادم و دستم را زیر . لنگ بیرون ریخت و من آن را از روی زمین برداشتمشی

به آرامی . به او دادم و او از من گرفت. خدا را شکر که هنوز آب گرم بود. شیر گرفتم

 ".به کمک احتیاج داشتیم. ممنون که امروز اومدی": گفت

 .سرم را تکان دادم و کفشها و کالهم را برداشتم
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 ".هر منم هستاینجا ش"

صورت و بازوها و کفشهای کارش را آب کشید و دیدم آبی که از لباسهایش می ریزد 

 ".چندتا حوله تو رختشورخانه داریم": گفتم. ما بدترش می کردیم. هنوز گلی است

تی . می توانست برود و لباسهایش را با حوله عوض کند و من اینجا خودم را آب بکشم

. آن را چالندم تا آبش بیرون بریزد. کشید و به من دادشرتش را از سرش بیرون 

 "دیگه گل نیست؟": پرسید. شیلنگ آب را روی شانه ها و پشتش گرفت

برگشت و هنوز شیلنگ به دست پشتش را به من نشان داد و ناگهان گرمای بدنش 

ه ب. خون زیر پوستم داغ کرد و دیگر نتوانستم به او نگاه کنم. کنارم را احساس کردم

 ".آره": سختی گفتم

. پوستم می سوخت. کش موهایم را کشیدم و شروع به باز کردن موهای بافته ام کردم

می خواستم به من نگاه . چشمانم را برای لحظه ای بستم. داشت به من نگاه می کرد

صدای خنده اش را شنیدم و چشمهایم را باز کردم و دیدم یکی از بافته هایم را در . کند

 . شیلنگ را باال آورد و آن را آب کشید. ه استدست گرفت

 ...اوه، گل

 سعی کردم مودب باشم
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 ".اوه، ممنون"

 ".ازم خواهش کردی"

پوست سرم با نوازشش مور مور می شد و با اینکه . داشت شوخی می کرد. بله خواستم

تنها داشت به موهایم دست می زد و من روی ابرها . دیگر آسوده نبودم لبخند می زدم

پشت منم نگاه می ": بغضم را قورت دادم و به آرامی برگشتم و گفتم. سیر می کردم

 "کنی؟

ضربانم از گوشهایم بیرون می زد و صدای آبی که از شیلنگ . یک لحظه صبر کردم

به آرامی انگشتانش را روی تی . بعد احساسش کردم. روی زمین می ریخت می آمد

ه او گلش را تمیز می کرد به پوستم می شرتم می کشید و آب سرد از پارچه ای ک

اول . او خیلی ساکت بود و صدای کوبش قلبم خیلی واضح به گوش می رسید. خورد

بازوهایم را جلوی بدن بغل کردم و طوری عصبی بودم انگار دفعه . سریع کار می کرد

دستش را روی تیغه شانه ام . بعد آرامتر شد. اولی است که به من دست می زنند

ت و بعد انحنای گردنم را فشار داد و انگشتانش را روی گودی گردن، ستون گذاش

پلکهایم روی هم افتاد و بین پاهایم شروع به نبض . فقرات و سپس پهلوهایم کشید

دستش به پوست لخت پهلویم خورد و برای یک لحظه معطل ماند و نفسم را . زدن کرد
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لمسهایش خیال . خیال نمی کردم. بودمدیگر عصبی نبودم بلکه هیجان زده . بیرون دادم

 .نبودند

آب دهانم را قورت دادم و به آرامی به کنارم نگاه کردم و هیکلش را پشت شانه ام 

دست دراز کردم و پهلوهای تی شرتم را گرفتم و بعد از لحظه ای تردید از سرم . دیدم

و جلوی بدنم را با بعد سریع دست بردم و حوله ای را از پله ها برداشتم . بیرون آوردم

. می خواستم به من نگاه کنم ولی می ترسیدم که او را از خودم برانم. آن پوشاندم

. ترس و اشتیاق داشت روحم را می خورد. پیراهن خیسم را انداختم و آنجا ایستادم

 .برای مدتی جریان مداوم آب چمن را سوراخ می کرد

ید، از لبه های پشتم پایین آمد و بعد دستانش را روی من گذاشت و روی شانه ام کش

پشتم االن . سرم داشت گیج می رفت و چشمانم را بستم. گل و کثافت را پاک می کرد

 . گرمتر بود و فهمیدم که نزدیکتر شده است

حوله خیس ": صدای قورت دادن آب دهانش را شنیدم و بعد با صدای خشداری گفت

 ".میشه

چشمانم را باز کردم و حوله را دوباره روی پله . لبخندی روی لبهایم آمد ولی پس زدم

یادم نمی آید چیزی را تا به . هیجان مثل جریان برق زیر پوستم جاری بود. ها انداختم

پشتم، بازوهایم را تمیز کردم و سرم را یه وری کرد تا مطمئن . این اندازه خواسته باشم
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باز کردم  انگشتنم را بینشان موهای بافته ام را . شود الی موهایم کثافتی نمانده است

می خواستم او را ببینم و بفهمم . لغزاندم و طره های خیس و خشک را باهم قاطی کردم

به چه چیز فکر می کنم ولی می ترسیدم که این تماس را بشکنم و اگر به او نگاه می 

 . کردم ممکن بود هر دو بترسیم

 "پاهام تمیز هستن؟": از روی شانه ام پرسیدم. احساس خیلی خوبی داشت

تنها یک لحظه . می دانستم که خیلی خبیثانه است ولی نمی خواستم کارم با او تمام شود

طول کشید ولی بعد احساس کردم آب به پشت پاهایم می خورد و به آرامی زانو زد تا 

چشمانم را بستم و سعی کردم تمام چیزهایی که در این لحظه . تسلط بهتری داشته باشد

اینکه او . فقط لمسش نیست. تم ولی جرات گفتنش را نداشتم را به یاد بیاوردممی خواس

لمسهای طوالنی و مستانه از روی رانهایم و نوک . چطور این کار را انجام می دهد

و اینکه او چطور قسمت . انگشتانش حتی یک سانتیمتر بلندتر از جایی که باید باشند

اینکه دوست دارد آنجا را هم لمس کند ولی جلوی  درونی پاهایم را نادیده می گیرد و با

 . شستشوی پاها و رانهایم تمام شد و باالخره من به او نگاه کردم. خودش را می گیرد

 ".نوبت منه": گفتم
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لبهایش . سینه اش با نفسهای سطحی باال و پایین می شد. نگاه خیره اش را به من دوخت

فهمیدم که همان . ت در چشمانش بودرا از هم باز کرد و هزاران احساس متفاو

 .ترس و هوس، پریشانی و نیاز. احساسات را من هم دارم

. برگشتم و شیلنگ را از او گرفت. با اینکه می دانستیم نباید ولی هر دو می خواستیم

نگاهش به سینه هایم افتاد که درست جلویش قرار داشتند و تنها با سوتین صورتی و 

من ذاتا یک دختر دخترانه بودم و فکر می . انده شده بودندنازکی با گلهای رز پوش

 . کردم از آن خوشش می آید

وقتی شیلنگ را باال آوردم و شروع به . بدون هیچ حرفی از جایش بلند و به من زل زد

در وهله اول هیچ کدام از ما روی بدنمان گل . شستنش کردم هم از جایش جم نخورد

هر دو . خیلی راحت به درون خانه برویم و دوش بگیریممی توانستیم . زیادی نداشتیم

دستم را روی پوست نرم سینه اش و بعد روی تتوی شانه و ترقوه و . این را می دانستیم

به چشمهایش نگاه نمی کردم ولی می دانستم که مرا تماشا . در نهایت بازویش کشیدم

 "ن بودی کردی؟تمام این تتو ها رو وقتی جوو": به آرامی پرسیدم. می کنند

زمانی که چیزی نبود که براش پول خرج . بیشترشون رو": با صدای خشداری گفت

 ".کنم

 . زیر گوشش گل بود و روی پنجه پایم بلند شدم و سینه به سینه اش قرار گرفتم
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 "ازشون پشیمونی؟"

 "...نه، من"

در حالی  به او نگاه کردم و. وقتی نزدیکتر شدم نفس سنگینش روی گونه ام می نشست

 ".اینجات گلی شده": که بدنم را به بدنش فشار می دادم گفتم

 "می گفتی؟": دوباره روی پایم ایستادم و ادامه دادم

من از بعضی هاشون خسته شدم ولی اون زمان، . آره": گلویش را صاف کرد و گفت

 ".دقیقا خودم بودن و چیزی که می خواستم از خودم به نمایش بزارم

به پشتش رفتم و گردنش، تیغه های شانه . حرفش را می فهمیدم. دادم سرم را تکان

زیر دستم تکان خورد و . اش را شستم و انگشتانم را روی ستون فقراتش لغزاندم

نمی خواستم دست از . گرمایی از دستم تا باالی بازوهایم آمد و حسابی تحریک شدم

واستم او را دوباره احساس می خ.لمس کردنش بردارم ولی دیگر دستانم کافی نبودند

نمی خوای ازم بپرسی معنی این تتوها ": سرش را برگرداند و به نرمی پرسید. کنم

 "چیه؟

قدمی به عقب برداشتم و کنارش ایستادم و دستی روی بازوی عضالنی اش کشیدم و 

 ".شاید یه روزی": زمزمه کردم
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ولی شاید فکر کردم اگر . می  خواستم همه چیز درباره او بدانم. می خواستم بدانم

 . چیزی را برای بعد نگه داریم دلیلی برای دیدار دوباره باشد

 . و االن می دیدم که دهانش می تواند کاری به جز حرف زدن انجام دهد

 .به من دست بزن لطفا

 .منو ببوس

. قلبم به شدت می زد. شیلنگ را انداختم و انگشتان دست چپم را روی بازویش کشیدم

خدایا چه احساس . م دور عضالتش سفت شدند و می ترسیدم به او نگاه کنمانگشتان

می توانم نگاهش را احساس کنم و هر قسمت از سوتینم پوستم را می . خوبی دارد

 . می خواهم مرا ببیند. و درست در این لحظه می خواهم برهنه باشم. سوزاند

 .سهای سنگینش را شنیدمدستم را گرفت و صدای نف. اوه خدای من. چشمانم را بستم

 "....جردن"

. سرم را تکان دادم و چشمانم را باز کردم ولی هنوز نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم

 ".متاسفم. می دونم": نفسم را بیرون دادم و گفتم

به آرامی . نمی دانم چرا چشمانم پر از اشک شد و نیازی بین رانهام بود. خشکم زده بود

. د و من باالخره سرم را باال آوردم ولی او هم به من نگاه نمی کردروی چانه ام ضربه ز
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دلت . فقط گیج شدی": به آرامی گفت. چشمانش را پایین انداخت و ابرویش باال رفت

 ".اشکالی نداره. برای کول تنگ شده و من اتفاقی اینجا هستم

. چانه ام زد جم نمی خوردم، انگشتانم روی شکمش ثابت مانده بود و او دستی به زیر

او داشت . سینه اش باال و پایین رفت و برای لحظه ای فکر کردم همین االن فرار می کنم

فکر می کند که احساس . یک بهانه که بشود راحت پشت آن پنهان شد. بهانه می آورد

ولی بهانه او چیست؟ . سرگشتگی می کنم و نیاز به کسی دارم که به آغوشش پناه ببرم

می دانم وقتی که فکر می کند نمی بینم به من نگاه می . من نگاه می کند می دانم که به

به این خاطر نیست که معذرت ": چشمانم پر از اشک شد و گفتم. کند ولی من می بینم

 ".خواهی می کنم

دیگر نمی . باالخره باید حرفم را می زدم. نگاهم را باال بردم و به چشمانش خیره شدم

چون این اولین باری نیست که می خواستم . متاسفم": زمه کردمزم. توانستم تحمل کنم

 ".به من دست بزنی

هیچ کدام از اعضای بدنش به جز سینه اش تکان نمی . نگاه خیره اش به من خشک شد

دیگر بهانه ای را نمی . نمی دانستم در مغزش چه می گذرد ولی من متاسف نبودم. خورد

 .دهدتوانست به جدا شدن من و کول نسبت ب
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به آرامی دستش را از زیر چانه ام پایین آورد و هر دو دستش . قبال جذبش شده بودم

به طور غیر ارادی یک . فکش را منقبض کرد و ناگهان به نظر عصبانی رسید. مشت شد

. کمرم را گرفت و مرا به سمت خودش کشید. قدم به عقب برگشتم ولی نه زیاد

. ر دستش بین چهار انگشت و شستش نگه داشتبازویش را دورم حلقه زد و فکم را د

خودم را جمع کردم و همزمان از احساس بدنش چسبیده به بدنم لذت می بردم و هم از 

 . نگاه عصبانی اش می ترسیدم

 ".نه": غرید

 .دندانهایش را بهم فشار می داد و با خشم به من نگاه می کرد

 ".ی خوایتو اینو از من نم. می فهمی؟ این اتفاق نمی افته"

اشکهایم فروریختند و من به سختی او را می دیدم و بدنم از یک هق هق بی صدا می 

 ".اگه می خوای بخوابی برو و یکی دیگه رو پیدا کن": مرا تکان داد و گفت. لرزید

دارم چکار می کنم؟ . او حق دارد. هوا را به داخل ریه هایم کشیدم و او را به عقب راندم

خودم را از دستش رهانیدم و سریع . ردم؟ احساس احمق بودن کردمچرا این کار را ک

من خیالش نمی کردم مگر نه؟ چیزی بین ما بود و به . پیراهن و کفشها را جمع کردم

آیا فقط چیزی دیدم که می خواستم ببینم؟ می خواستم . اندازه من، او هم کشش داشت



 Page 364 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

نجا ایستاده و به من خیره شده اشکهایم روی صورتم جاری بود و او هنوز آ. داد بکشم

 "برو تو اتاقت": دستور داد. بود

برو ":ایستادم و با صدای خشکی گفتم. خنده ام گرفت، صدای تلخی از گلویم خارج شد

هر کسی با آشغالی مثل . ممنون. گمشو، امشب یه تخت دیگه واسه خودم پیدا می کنم

 "من می خوابه مگه نه؟

یدم ولی بازوریم را گرفت و مرا به طرف سینه اش برگشتم و به سمت در پشتی دو

دستهایم در دو طرفم . پیراهن و کفشها را انداختم و او مرا به سینه دیوار چسباند. کشید

 . قرار گرفتند

 ..خدایا

قلبم به تندی می زد و خون گرم زیر . می لرزیدم و نفسهای کوتاه و سطحی می کشیدم

 ..پوستم جریان داشت

 ...چه غلطی

 . نفس گرمش به گوشم می خورد. ت دراز کرد و صورتم را در دستش گرفتدس

اگه می خوای ادای بچه های لوسو در بیاری شاید . منو با این کثافتکاری ها تهدید نکن"

 "بهتره خودتو به موش مردگی بزنی؟
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می میرم واسه اینکه ببینم چطور می . با تمام وجودم": میان اشکهایم خندیدم و گفتم

حتی نمی تونی کول رو مجبور کنی کارهای خونه رو انجام بده و . منو کنترل کنی خوای

 ".آخرین باری که یه زن تو تخت بود کی بود؟ تو حتی یه مرد نیستی

چیز بعدی که فهمیدم . از جا پریدم. غرید و کف دستش را به دیوار روبروی من زد

. ایش را روی لبهایم آوار کرددستانش الی موهایم بود و سرم را به طرفی کشید و لبه

نالیدم، احساس و طعم او طوری روی من خراب شد که چوچولم شروع به نبض زدن 

پلکهایم روی هم افتاد و گرما و آدرنالین در عرض یک ثانیه از قلبم به . لعنتی. کرد

 ".لعنتی": خودش را عقب کشید و گفت. سمت پاهایم جاری شد

. لبهایم را پوشاند شی دوباره جلو آمد و با دهانول. مشتش الی موهایم سفتتر شد

. تمام تنم داغ کرده بود. اشتیاقش شدیدتر شد و من به سختی می توانستم نفس بکشم

تنها یک لحظه طول کشید ولی . احساس خیلی خوبی داشت. مزه خیلی خوبی می داد

دستش دور  .باالخره مغزم فرمان داد و دستم را پشت گردنش گذاشتم و او را بوسیدم

حرکت انگشتانش زیر پارچه ابریشمی قرمز شورتم  مکمرم حلقه شد و می توانست

دستش را طوری روی پارچه می کشید که انگار آماده پاره کردن آن . احساس کنم

 . است
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زبانش گرم و پرشور بود و به زور وارد دهانم می شد و با زبانم . چوچولم می کوبید

م را کشید تا با لب پایین بازی کند روی پنجه پاهایم بلند وقتی که موهای. بازی می کرد

 .خدایا. شدم و درد گرم لزجی را بین پاهایم احساس کردم

فقط . لبهایش را روی گونه هایم کشید و فکم را بوسید و رد لبهایش را به گردنم رساند

این را  او هم. درونم می خندید. توانستم گردنم را خم کنم تا فضای کافی داشته باشد

. پوستم مور مور شد و موهای دستم سیخ ایستادند. مرا می خواست. می خواست

باسنم را به سمت پایین شکمش . دستانش هم را هم مانند دهانش روی تنم می کشید

دهانش را عقب کشید . هل دادم و سفتی آلتش را سفت و وسوسه انگیز احساس کردم

رد و با چشمان بسته و سگرمه های در هم خودش را جمع ک. و با اشاره ام ناله کرد

 ".ما نمی تونیم این کارو بکنیم. لعنتی. جردن": گفت

. برگشتم و روی سرپنجه هایم ایستادم و سعی کردم پیشانی ام را به پیشانی اش بگذارم

 ".می دونم. می دونم": دستانم را دور کمرش پیچیدم و گفتم

صورتم می خورد می خواستم از گرمایش نفسهای گرمش که به . به سمت لبهایش رفتم

 "همه چی رو خراب کردم، مگه نه؟. می دونم": زمزمه کردم. ذوب شوم

حداقل انقدر اعتماد به نفس دارم که او را بدون توجه به چیزی . ما قربانی شرایط هستیم

اگر روزی مردی بود که به بار می آمد، می نشست و با من حرف می زد او را . بخواهم
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می تواند گستاخ باشد و نتواند با مردم تا کند ولی من با او خوشبخت هستم . واستممی خ

او با من اینجا . و دوست دارم که تنها چیزی که از من می خواهد حضور من است

الزم نیست با من بجنگی باشه؟ فردا می رم پیش خواهرم و ": گفتم. خوشبختتر است

 "......هرگزنباید اینجا می موندم. ان من باشیالزم نیست نگر. اونجا حالم خیلی بهتره

مرا بین . پاهایم را دور خودش حلقه کرد. ناگهان پشت رانهایم را گرفت و مرا بلند کرد

 .خودش و دیوار قرار داد و به من زل زد و سرش را تکان داد

 ".تو هیچ جا نمی ری"

زها و بوسه هایش با گا. بعد سرش را خم کرد و بیرون چانه ام را در دهانش گرفت

شانه هایش را گرفتم و بین . خودم را جمع کردم و سرم عقب رفت و پلکهایم بسته شد

با یکی از بازوهایش مرا نگه داشته بود و با دست دیگرش یکی از . پاهایم را به او مالیدم

با بی . بندهای سوتینم را گرفت و پایین کشید تا راحتتر بتواند پوست شانه ام را ببوسد

 ".خواهش می کنم. درش بیار": اقتی گفتمط

فقط . دستش به پشتم رفت ولی به جای باز کردنش، بند دیگر را گرفت و پایین کشید

برای یک لحظه برهنه شدم و سپس هر دو صدای بسته شدن در خانه را شنیدیم و یکه 

 .خوردیم
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 "بابا، اینجایی؟": کول صدا زد

 ".لعنتی": پایک زیر لب گفت

 ".خدای من": گفتمتوی بغلش 

سر خوردم و سریع پیراهن و کفشهایم را برداشتم و آنها را جلوی خودم . مرا ول کرد

چراغ آشپزخانه را دیدم که روشن شد و من به سمت دیگر خانه رفتم و مخفی . گرفتم

به سمت پایک . قلبم توی دهنم می زد و نمی توانستم آب دهانم را قورت بدهم. شدم

به اطراف نگاه می کرد انگار نمی دانست باید چکار کند ولی  طوری. سرک کشیدم

سیب گلویش . بالخره شیلنگ را برداشت و به شستن بازوها و دستان تمیزش ادامه داد

 ".آره، اینجام": گفت. باال و پایین می رفت

صدای کول را . عقبتر رفتم تا جلوی دید نباشم. صدای در پشتی را شنیدم که باز شد

 . شنیدم

 "هی، چیکار می کنی؟"

فقط ": پایک جواب داد. با عجله بند سوتینم را بستم و تی شرت لعنتی ام را پوشیدم

 ".بهت زنگ زدم. رودخونه نزدیک بندر کم مونده بود طغیان کنه. تمیز می کنم

 ".آره، متاسفم"
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یک لحظه سکوت برقرار شد و بعد صدای آب جاری را شنیدم که روی چمنها پاشیده 

 "جردن کجاست؟": کول پرسید. می شد

 "تو خونه؟... نمی دونم"

باید به او دروغ . چشمانم روی هم افتاد و عذاب وجدان مانند خنجری در قلبم فرو رفت

ولی واقعیت این بود که می توانستم . من هم می گفتم. یعنی البته که می گفت. می گفت

ایک نمی توانست این کار را پ. کول را ترک کنم و بروم و زندگی همچنان ادامه دارد

 .پسرش بود. بکند

 "می مونی؟":پایک از او پرسید

فکر نمی کنم بخواد یه مدتی . چند تا از وسایلم رو بردارم فقط می خوان": صادقانه گفت

 ".ممنون که اجازه دادی بمونه. منو ببینه

 ".اشکالی نداره": پایک زمزمه کرد

واقعا از من ": کول ادامه داد. ن آب را شنیدمسکوتی برقرار شد و بعد صدای بسته شد

هیچ وقت نخواستم اذیتش . وقتی هیچ کسی رو کنارم نداشتم... مراقبت می کرد وقتی

 ".کنم
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همه چیز خیلی قروقاطی شده بود و نمی دانستم باید چطور . گلویم سوزن سوزن شد

لی در قلبم من و. برای هفته ها. درست زیر گوش من به من خیانت کرد. معصبانی باش

پدرش به . یک جای ته قلبم می دانستم که روزی تمام می شود. هم به او وفادار نبودم

 ".می تونی بیای خونه": آرامی گفت

آیا به پدرش نگاه می . ولی کول جواب نداد و ای کاش می توانستم صورتش را ببینم

یک با ناراحتی از او پا. کند؟ وقتی ناراحت یا نگران است به چشم افراد نگاه نمی کند

 "چی کار داری می کنی؟ با خودت داری چی کار می کنی؟": پرسید

 ".باالخره باهاش حرف می زنم": کول باالخره آهی کشید و گفت

و سپس صدای بسته شدن در پشتی آمد و از گوشه دیوار سرک کشیدم و دیدم پایک 

. و به زمین خیره شد ابروهایش در هم گره خورده بود. درست سرجایش ایستاده است

درسته که با ": پایک با احساس عذاب وجدان گفت. سرش به آرامی به سمتم برگشت

 ".تو خوب تا نکرد ولی این اتفاق نمی افته جردن

 . دندانهایم را بهم فشار دادم و اشکهایم پشت پلکم جمع شد

 .می دانم. می دانم
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 (پایک)فصل شانزده 

های گرمش روی پاهایم بین مالفه ها پیچ و تاب می پا. می توانم او را احساس کنم

پهلوهایش را می گیرم و هر . بین پاهایش داغ و خیس است و روی من می خزد. خورد

شورتش را پایین می کشم و سرم را پایین می آورم و او را در . دو به پهلو می چرخیم

ام از این تخت خدایا چقدر ناله هایش شیرین هستند و حتی نمی خو. دهانم می گیرم

هیچ چیز نمی خواهم جز اینکه او را احساس کنم و طعمش را بچشم و . بیرون بیایم

 . او مال من است. بویش کنم و کاری کنم لبخند بزند و عرق کند و ارضا شود

تنها هستم و از بینی . ولی ناگهان چشمانم باز شد و در نور تیره صبح زود پلک زدم

چشمانم را بستم و لبهای خشکم را مکیدم و . ر دماغم بودنفس کشیدم و بویش هنوز زی

 ".خدایا": گفتم

به . به او احتیاج داشتم. هنوز باسنش را کف دستم احساس می کردم. دستانم مشت شد

همان بدن نرمی که دیشب میان بازوانم بود آنچنان نیاز داشتم که فکم از دندان قروچه 

و سرک کشیدم و دیدم آلتم از زیر مالفه  عرق پشت گردنم را پاک کردم. درد گرفت

 .بیرون زده است

 .لعنتی
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 .جردن خاص نیست. فقط همین. باید با کسی می خوابیدم

 .خاص نیست

او یک زن جوان و سکسی است که در خانه من و درست جلوی چشمانم زندگی می 

مانند . می زندکند، با شلوارک کوتاه و پاهای بلند و باسن تپل و لبهایی با طعم هلو پرسه 

 "دست نزن"این است که استیکی را جلوی یک آدم قحطی زده بگذارید و بگویید 

خدایا اگر االن او را صدا بزنم می آید؟ وسوسه شدم تا . وقتی آلتم سفتتر شد نالیدم

حرفی که دیشب زدم را پس بگیرم، چیزی که دیشب در دستانم داشتم را پس می 

 .خواهم

 .ولی نه

رم از عذاب وجدان می میرم و از دست دادن کنترلم دنیای از درد به دنبال همین االن دا

خدایا او . ماجرای دیشب به خاطر نداشتن سکس به مدت طوالنی است نه بیشتر. دارد

یک بچه است و اگر فقط دو سال جوانتر بود به خاطر کاری که دیشب با او کردم به 

مالفه را کنار زدم و از . سر خودم باز می کردم باید یک جورایی او را از. زندان می افتادم

بعد از اینکه کمی آب . یک شورت ورزشی و شلوار جین پوشیدم. تختم بیرون آمدم

سرد به صورتم زدم و دندانهایم را مسواک زدم و موهایم را مرتب کردم، آلتم آرامتر 
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برداشتم و از اتاق  تی شرتی تنم کردم و بقیه وسایلی که برای کارم نیاز داشتم. شده بود

 . بیرون رفتم

 ....اگر کول آنزمان خانه نمی آمد

امیدوارم فکر نکند که به این . از پله ها پایین دویدم و این فکر را از سرم بیرون کردم

این از همه بهتر است ولی نمی خواهم نفر بعدی باشم که . خاطر باید از اینجا برود

برای خودم یک فنجان قهوه ریختم و به دنبال در آشپزخانه . نتواند رویش حساب کند

ابروهایم را گره زدم و در میان قوطی ها فقط شیربادام پیدا . شیر در یخچال را باز کردم

بادامها هم شیر می . برش داشتم و بینی ام را جمع کردم و رویش را خواندم. کردم

 دهند؟

 .چشمانم را چرخاندم و درش را باز کردم. جردن

 "....هوم"

فنجانم را برداشتم و دست دیگرم را در . کمی در قهوه ام ریختم. بوی بدی نمی داد

صدای پای جردن را روی . به کانتر تکیه دادم و قهوه ام را فوت کردم. جیبم فرو بردم

پلکهایم را سخت و طوالنی روی هم فشار دادم تا به خودم . پله ها شنیدم و شکمم پیچید

چشمانش را باال آورد و به من چشم . رد آشپزخانه شدنرم و آهسته وا. مسلط شوم
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دوخت و قبل از اینکه به سمت میز برود و کیفش را روی صندلی بگذارد فرصت کردم 

. باید با او حرف می زدم. به نظر می رسید عجله دارد. یک لبخند نصفه نیمه به او بزنم

 .  ی گشتیمهر چه زودتر با آن مواجه می شدیم زودتر به اوضاع عادی برم

 "باشه؟. تقصیر من بود و نباید اتفاق می افتاد. بابت دیشب متاسفم": گفتم

حرکت دستانش آهسته شد و دیدم که وقتی دارد درون کوله پشتی اش را جستجو می 

زیپ کیفش را کشید و قد . کند چشمانش مدام می گردند ولی به من نگاه نمی کند

 ".باید برم": گفت. را باز کرد به سمت من آمد و در یخچال. راست کرد

شاید منتظر . فقط عصبی بود. به نظر نمی رسید عصبانی باشد. محتاطانه به او نگاه کردم

یا شاید می خواست طوری رفتار کند انگار . بود تا من کنترل اوضاع را به دست بگیرم

 . شاید پشیمان شده. چنین چیزی اتفاق نیفتاده است

 من هم پشیمانم؟

نیاز به بردنش به تختم و چشیدن هر لحظه . ولی لذت هم بردم. ، البته که هستمبله بله

. نمی توانستم صبر کنم. من می خواستم. و هر سانت از بدنش مانند رفتن به بهشت بود

هنوز هم ماهیچه هایم از فکر کاری که می خواستم با او بکنم درد . و صبر هم نمی کردم
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هیچ چیز در این . گرفتن کول، او نصف سن مرا داشت ولی هنوز بدون در نظر. می کرد

 . مورد درست نبود

 ".ولی فقط یک دختری. تو دختر زیبایی هستی جردن": زمزمه کردم

. خیلی زیبا است. جلوی یخچال کنار من مکثی کرد و دیدم که آب دهانش را قورت داد

 . بهایشموهای تمیز و مواج، آرایش ساده به اندازه یک رژلب صورتی روی ل

هر دو تنها هستیم و من آنقدر از بودن تو اینجا خوشحالم . مغزم کار نمی کرد": گفتم

 ".دیگه اتفاق نمی افته. که مرزها رو زیر پا گذاشتم

. ای کاش می دانستم به چه فکر می کند. سرش را تکان داد و نگاهش را پایین انداخت

 آیا از من متنفر است؟. ساکت بودن کار او نیست

 ".اشکالی نداره": ه آرامی گفتب

می خوام که اینو . از تو چنین انتظاری ندارم. داره": ولی سرم را تکان دادم و گفتم

 ".بدونی

سیب و بطری آبش را . خدا می داند که به اندازه کافی سرکارش عذاب می کشد

صبح به این زودی کالس ندارد . برداشت و به سمت میز رفت و توی کیفش گذاشت
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در بیست و چهار ساعت گذشته به . قرار نیست از او بپرسم انگار به من ربطی داردولی 

 .اندازه کافی از دست من کشیده است

دیدم که از آشپزخانه بیرون رفت و وارد راهرو شد و کلید خانه را از جاکلیدی 

 ".دستای منم رو بدن تو بود": خواست در را باز کند ولی مکثی کرد و گفت. برداشت

به پشت سرش زل زدم، . د در را باز کرد و بیرون رفت و به آرامی پشت سرش بستبع

 ".اینجوری نگو": رو به خانه خالی گفتم. فضای خالی باعث شد ناگهان بخواهم برگردد

 اگر بدانم تو هم این را می خواهی چطور می توانم در برابرت مقاومت کنم؟

...................... 

 "ی نمی خوای بیای؟مطمئن": داچ پرسید

هیچی بدتر از یه بار ": به او گفتم. سرم را تکان دادم و وسایل را پشت ماشین انداختم

 ".من با غذاهای شب مونده توی یخچال قرار دارم. پر از آدم و پنیرهای یخ زده نیست

شرط می بندم غذاهای شب مونده با زن مو طالیی ": تاد با خنده از کنارم رد شد و گفت

 ".اونا رو درست می کنه بیشتر می چسبهکه 
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فکر نمی کنم کسی بداند که کول دیگر با ما زندگی نمی . گردنم از شوخی اش داغ کرد

شب پوکر، شوی زیرپوش، ناهار . کند ولی کارهای من و جردن از دید بقیه پنهان نمانده

 .مطمئنم بچه ها پیش خودشان قضاوت می کردند.... آوردنش برای من

غذاها از چند شب پیش مانده اند ولی بله، جردن امشب سر کار نمی رود و من  البته 

عمدا بچه . خیلی هم عصبی نیستم. امیدوارم که اوضاع به حالت عادی برگردد. عصبی ام

ها را یک ساعت بیشتر نگه داشتم تا علیرغم اینکه برای دیدنش می مردم نمی خواستم 

 .کنم که می توانم خودم را کنترل کنم برای دیدنش بمیرم پس الزم بود ثابت

داچ کاله بیسبالش را برداشت لبخند نصفه نیمه ای به نشانه توافق با تاد زد ولی اخمی 

نمی خواستم جردن را تجسم کنم که با پاهای لخت در . کردم و سوار ماشین شدم

جالب  آشپزخانه ام قدم می زند و روی کانتر خم می شود تا چیزی بردارد و همان کار

 . فوت کردن موهای روی صورتش انجام می دهد که دوباره به همان نقطه بر می گردند

او به مدرسه می رود و کار . تا وقتی که جای خودش را پیدا کنم باهم زندگی می کنیم

یک مرد . می کند تا دوست پسری پیدا کند و من هم به زندگی خودم ادامه می دهد

اشکالی . داشته باشد که من هر از چندگاهی با زنی باشماو باید انتظار . مجرد هستم

 . ندارد و نباید هم داشته باشد
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. به خودم لبخند زدم و احساس کردم دوباره جدی شده ام. اگر فقط ده سال بزرگتر بود

. کلیدها را بیرون کشیدم و استارت زدم و از پارک بیرون آمدم و به سمت خانه رفتم

. در حال کلی کار خوبی کردم. از محل کارم بیرون نیامدم خوشحالم که سر ساعت پنج

من کسی بودم که دیشب جلوی خودش را گرفت مگه نه؟ دوبار؟ من یک قطب نمای 

ذاتی داشتم که ممکن بود عقربه اش مدام بچرخد ولی باالخره شمال واقعی را پیدا می 

 . کند

؟ نفسی بیرون دادم و یعنی هیچ کس نفهمیده او چقدر زیباست. من هم انسان هستم

من باید سر قرار عاشقانه . رادیو را روشن کردم و به سمت شهر و خیابانهای محله راندم

هر چیزی را که دیشب با جردن اتفاق افتاده را با یک سکس شش دقیقه ای . می رفتم

 زیر نور ماه تمام می کنم و دوباره برای او فرد بالغ مسئولی می شود که به عنوان راهنما

 . فقط همین. می شناسد

او با تجربه نیست و من مردی نیستم که با او ازدواج کنم و بچه بغلش . او یک زن نیست

نفس عمیقی کشیدم و آماده وارد جاده جلوی خانه ام . در برابرش حقی ندارم. بدهم

درست بعد از شش بود و هنوز ماشین جردن اینجا بود ولی به این معنی نیست . شدند

گفته ام هنوز آن را نراند و می تواند با خواهرش این طرف و . هم خانه است که خودش

پارک کردم و قبل از اینکه از ماشین پیاده شوم جعبه ناهارم را . آن طرف برود
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جعبه ابزارم را هم از پشت ماشین برداشتم و روی شانه ام انداختم و به سمت . برداشتم

م چیزی دیدم و سرم را به سمت خانه کایل ولی از گوشه چشم. پله های ایوان رفتم

جردن از در جلویی بیرون آمد و به دنبالش کایل خارج شد و به او . کرامر برگرداندم

 .تکه کاغذی داد و لبخندی زد

هر دو چند کلمه . جردن کاغذ را گرفت و با انگشت شستش به خانه من اشاره ای کرد

مت من آمد و من همانجا ایستادم و جردن به س. باهم حرف زدند و سر تکان دادند

ریه هایم پر از گرما شد و غریزه ام به . کایل را تماشا کردم که به پشت او زل زده است

 .حتی فکرشم نکن بیشعور. من نهیب می زد

با چانه ام اشاره ای کردم . جردن به من نزدیک شد و وقتی مرا دید سرعتش را کم کرد

 .و صدایم را صاف کردم

 "ه چی بود؟اون دیگ"

ولی . بچه هاش امشب پیشش بودند.. او": پلکی زد و به سمت پله های ایوان آمد و گفت

ازم خواست مراقب بچه ها باشم منم قبول . یادش رفته بود که مسابقه بیسبال داره

 ".فقط داشت روال کار رو به من می گفت. کردم

 "چرا تو؟": به دنبالش رفتم  و گفتم
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 .فهمیدم که پررو شده ام. ی انداختبرگشت و به من نگاه

فقط کنجکاوم چرا از تو . یعنی باید از قبل پرستار بچه می گرفت": اضافه کردم

 ".خواسته

شاید به این خاطر که . نمی دونم": کیفش را برداشت و وسایلش را چک کرد و گفت

ی اشکال. من درست خونه بغلی هستم و فکر میکنه هنوز دارم پول توجیبی می گیرم

 "دیر برمی گردم باشه؟. من کار دیگه ای که نداشتم. واقعا. نداره

بعد مردک . شاید بعدش با تیم میرن بار. دیر؟ مسابقه ها تا ساعت ده تموم می شن

 .مزخرف مست پیش یک پرستار بچه سکسی و قانونی برمی گرده

 .امکان نداشت

صبر ": رداشتم و گفتقدمی ب. به سمت در رفت و کوله اش را روی شانه اش انداخت

 "...کن

به آرامی . سعی می کرد مرا نادیده بگیرد. برگشت و نگاهش تنها از روی من عبور کرد

 ".می تونن شنا کنن. اگه بخوای می تونی بچه ها رو بیاری اینجا": گفتم

او خوشحال نبود ولی . باالخره به من نگاه کرد و متوجه شدم چشمانش قرمز هستند

 .خدایا. را پنهان کندسعی می کرد آن 
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باید . تازه از سرکار اومدی": سرش را تکان داد و با لحن معذرتخواهانه ای گفت

 ".شاید سروصدا کنند. استراحت کنی

واقعا مسئله من بودم یا چیز دیگری . عصبی به نظر می رسید. نگاهش را به زیر انداخت

دگی کند چون او هر نمی خواستم احساس ران. بود؟ دیشب کار درستی انجام دادم

 . مردی را خوش شانسترین مرد روی زمین می کرد

 .روزی

قدم . شاید اصال به خاطر اتفاق افتادنش ناراحت است. شاید وقتی بس کردم عصبانی شد

دیگری برداشتم و صدایم را پایین آوردم انگار می ترسیدم همسایه ها صدایم را 

 "از دستم عصبانی هستی؟":پرسیدم. بشنوند

  ".نه": اهش را باال آورد و گفتنگ

 .بعد انگار دنبال جمالتش می گشت

 ".فقط دارم سعی می کنم ذهنم رو جمع و جور کنم"

چرا من آنقدر می خواهم او را بغل کنم؟ سرش را خم . اشکایش روی گونه های ریختند

قدمی به سمتش برداشتم و تنها لحظه . کرد و سعی کرد اشکهایش را از من مخفی کند

انگشتانم عقب سرش را نوازش . ای تردید کردم و بعد دستم را روی صورتش گذاشتم
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هنوز عاشق . من اینجام باشه؟ هیچی تغییر نکرده": زمزمه کردم. مرا پس نزد. کرد

 ". بوی شمعا و صدای موسیقیت تو خونه هستم

ناهارم  هرچند طرفدار پروپاقرص خیاری نیستم که دیروز تو": مکثی کردم و ادامه دادم

 ".ریخته بودی

گونه اش را با شستم نوازش کردم و . به آرامی خندید و شانه هایش تکان خوردند

 ".من هیچ جا نمیرم": گفتم

هیچ چیز نمی خواستم جز اینکه . بعد او را به سمت خودم کشیدم و محکم بغلش کردم

ورش پیچیدم و بازوی آزادم را د. از او محافظت کنم و هر چیزی که ندارد به او بدهم

همدیگر را . بعد از یک لحظه آرام شد و دستانش را دورم لغزاند و درونم حل شد

طوری سفت بغل کرده بودیم که نمی دانستم او مرا بغل کرده یا من او را بغل کرده ام 

 . ولی بعد از یک لحظه می ترسیدم اگر بگذارم برود مریض می شوم

شناورها رو آماده می کنم و . رمشون می کنیمباهمدیگه سرگ. بیارشون اینجا": گفتم

 ".پیتزا سفارش میدم

خودش را عقب کشید ولی دو قطره اشک دیگر از چشمانش چکید و لبخند نصفه نیمه 

 .دوباره آشتی کرده بود. ای زد
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 ".بچه ها فقط پنیر دوست دارند"

 ".باشه یادم می مونه"

یفش را کنار در جای همیشگی ک. پنیری دوست دارد-فکر می کنم کول هم هنوز فقط

و اگر . قرار نیست به او آسیب بزنم. اش گذاشت و قبل از رفتن نگاهی به من انداخت

پس بهتر است دور . به هر دلیلی دور از او بمانم بهتر از کاریست که دیشب با او کردم

 .بمانم

.......... 

ونم این کارو انجام نمی ت": جنسن درحالی که آب از لب و لوچه اش جاری بود داد زد

 ".بدم

زیر او سه حلقه شیرجه . ه با چشمان از حدقه در آمده داخل آب شدلبچه هفت سا

درست ته استخر قرار داشت و بعد از اینکه به اندازه کافی دل و جرات پیدا کرد از 

فکر می کنم وقتش رسیده که این . گردنم آویزان شد تا من به داخل آب شیرجه بزنم

 . حان کندکار را امت

بعد با . اول پاهاتو بزار تو آب": گفتم. کرامر یک آشغال بود ولی بچه هایش بد نبودند

 ".به من نگاه کن. صورتت برو
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طول استخر فقط شش فوت بود ولی به هر حال شنا می کردم و خودم را باال حلقه ها نگه 

می داد چطور در  جردن با آوای دو ساله در قسمت کم عمق بود و به او یاد. می داشتم

خوشحال شدم که بیکینی مناسبتری از آن بیکینی صورتی . آب حباب درست کند

. صدفی پوشیده است ولی به هر حال حتی مقاومت در برابر این یکی هم دشوار بود

چشمانم را از موهای خیسش که به پشتش چسبیده بود گرفتم و به جنسن نگاه کردم و 

 "آماده؟": گفتم

نفسی کشیدم و دهانم را . تکان داد انگار روی بدنش سنگینی می کنددسرش را طوری 

بستم و بعد زیر آب رفتم و همزمان هوا را از دهانم بیرون دادم و آب را با دستانم کنار 

 .زدم

همین که به کف استخر رسیدم یک حلقه برداشتم و خودم را به سطح رساندم و نفس 

 . ن آورد و تف کردسرش را از آب بیرو. عمیق دیگری کشیدم

همین . دیدی؟ هوا رو دادم بیرون و آب رو کنار زدم": چشمانم را پاک کردم و گفتم

 ".کمک کردم که برم ته استخر

 .سرش را تکان داد

 "می خوای امتحان کنی؟"
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 .خندیدم و دستی به موهایم کشیدم. سرش را به عالمت نه تکان داد

 ".پس یه وقت دیگه. باشه"

برگشتم و دیدم جردن با یک . ع جریان آبی به پشتم برخورد کرددرست همان موق

دختر کوچولو خندید و جردن دماغش را کشید و . تفنگ آبپاش به طرفم آب می ریزد

جا خالی دادم و شنیدم که دخترک . آماده حمله دیگری شد و سرم را نشانه گرفت

 . پشت سرم جیغ کشید

 ".منم یکی می خوام" :جنسن به سمت دیگر استخر پرید و داد زد

منم هم . و یکی از تفنگهای سوپر سوکر را که پارسال اینجا جا گذاشته بود برداشت

جردن تفنگ خودش را به دختر . یکی دیگر برداشتم و هر سه تفنگهایمان را پر کردیم

برای ده دقیقه بعد فقط خندیدیم و . کوچولو داد و یکی دیگر برای خودش برداشت

دخترک . همه به هم می پریدند. ور استخر از دست هم فرار کردیمحمله کردیم و د

بچه را بغل . درست به چشم جردن آب شلیک کرد و جنسن محکم روی سر من کوبید

. کردم و جردن زیر آب شیرجه زد تا از دست شلیک من و آوا و جنسن فرار کند

. فس می زدیمپسرک باالخره روی یک پله نشست و من و جردن از تقالی زیاد نفس ن

بچه را کنار استخر گذاشتم و به آرامی به سمت میز پیکنیک رفت و به هندوانه ناخنک 

 . جنسن هم پیش او رفت و برشی از پیتزا را برداشت. زد
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انگار هزار سال . از اینکه هنوز برای اینکار انرژی داشتم تعجب کردم. یاد گذشته افتادم

شنا کند و اجازه دادم اولین دوست دخترش را  پیش بود که به کول یاد می دادم چطور

به این . از مدرسه راهنمایی به خانه بیاورد و من از داخل خانه مدام آنها را می پاییدم

یا شاید چون وقتی دونفر . شاید چون االن سنم باال رفته است. اندازه پر استرس نبود

جردن را . ن خوش گذشتامشب واقعا به م. باشید کنترل کردن بچه ها آسانتر می شود

تفنگهای آبپاش را . هنوز از پاهایش آب جاری بود. دیدم که روی لبه استخر پرید

 . برداشت و خالی کرد و کناری گذاشت

. دوگانگی لباس شنایش دور مغزم سفت تر و سفت تر می پیچید و گیجم می کرد

تاپش . شدروی پوست برنزه اش سکسی و بزرگ و زیاد دیده می . شورتش مشکی بود

چون فقط او می توانست این چنین . معصوم و شیرین و کامال جردن وار. هم صورتی بود

 . دخترانه باشد

رانهایش برنزه و نرم بودند و حالت بامزه صورتش وقتی ابرو در هم می کشید و تمرکز 

 .به جز چشمهایش. همه چیزش جوان بود. می کرد

سالها تمرین ناامیدی کرده بودند و  چشمهایی که می توانستند صبور باشند چون

همچنین می توانستند عصبانی باشند چون از روز اول بدبیاری می آورد و حتی ذره ای از 

بابت هر تصمیم و کاری خوب فکر می کرد چون . دشواری زندگی اش کاسته نشده بود
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ی می دانست که زمان م. بلد بود نتایج و خطر را بسنجد و جزوی از ذاتش شده بود

 . فقط باید محکم بنشیند. گذرد و روز خوب او هم می آید

چشمم به دهانش . پوست نرم و بدن یک زن جوان را داشت ولی چشمانش بالغ بود

رویم را . گرمایی زیر پوست سینه ام دوید. افتاد و احساس بوسه هایش را به یاد آوردم

 . برگرداندم و دستی به موهای خیسم کشیدم

 .را می خواستم من او. هوس نبود

طوری که کنارم می نشست، چه اینجا یا اولین شب در سالن . عاشق بویش در خانه بودم

اینکه هر روز بیدار شوم و او را . سینما انقدر راحت که انگار یک روح در دو بدن هستیم

 ".خدایا":زیرلبی گفتم. ببینم هیجان زده ام می کند

 . اش داشتمبعد از بیست سال اولین بار روی کسی کر

 "چی؟": پرسید

 آیا آنقدر بلند گفتم؟ . سرم را باال بردم و به سمتش برگشتم

 ".هیچی": گفتم

در حالی که آخرین تفنگ را خالی می کرد یواشکی نگاهم کرد و من رشته ها را از 

می خواستم ماجرای . استخر بیرون کشیدم و کنار استخر انداختم تا نگاهش نکنم
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تلفنی روی میز پیک نیک . بیفتد ولی نمی دانستم چکار باید بکنمدیشب بازهم اتفاق 

 .شروع به زدن کرد و به او نگاه کردم

 ".تلفنت داره زنگ می زنه"

 ".آره می دونم کیه": سرش را تکان داد و با اخم سبکی گفت

چه کسی را داشت نادیده می گرفت؟ از وقتی خانه بودم چند بار . ابروهایم باال رفت

به من نگاه کرد و دید که با . بود و تا آنجا که می دانم به هیچ کدام جواب نداد زنگ زده

پسرهای شهر فکر ": به آرامی خندید و گفت. نگاه پرسشگرانه ای به او نگاه می کنم

 ".می کنن حاال که قضیه منو کول تموم شده می تونن با من باشن

دور وبرم می پلکن که ": مه داددستانش را الی موهایش کشید و نمشان را گرفت و ادا

 ".منو آروم کنن

او را آرام کنند؟ . روی کلمه آخر تاکید کرد و من دوباره در الک دفاعی ام فرو رفتم

باید با . باید به همه چیز از دیدگاه مناسبی نگاه می کردم. سعی کردم عقب نشینی کنم

 . دوستانش بیرون می رفت

دوست دارم تو و کول باز باهم . ی شون شانسی بدیخب شاید باید به یک": به زور گفتم

 ".دوست بشید ولی باید بری بیرون و خوش بگذرونی
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. کلمات در دهانم مزه زهرمار می داد ولی چون کار درستی کردم احساس بهتری داشتم

آدمهای جدیدی را . من هم با یکی شروع می کردم. او با یکی قرار عاشقانه می گذاشت

 .ی کردیموارد زندگیمان م

کارتر هیویت آخر هفته منو . این کارو می کنم": رشته افکارم را قطع کرد و گفت

 ".منم گفتم باشه. دعوت کرد بریم قایق سواری

سعی کردم خونسرد باشم و ... کارتر هیویت را نمی شناختم ولی. صورتم آویزان شد

 "قایق سواری؟": گفتم

 "..نه.. نه": و گفتم ملبه استخر به او نزدیک شد

 "ها؟": با گیجی ابروهایش را باال برد و گفت

وقتی هم که بر می . شش ساعت روی رودخانه هیچ کاری به جز ولگردی نکنی": گفتم

 ".گردونت تو ماشین حسابی مست کردی و خیلی راحت می شه باهات هر کاری کرد

 ".امکان نداره": خنده تلخی کردم و گفتم

 .انیت منقبض کردچشمانش گرد شد و فکش را از عصب

 .لعنتی
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 .از الی دندانهای کلید شده اش طوری حرف زد که بچه ها نشنوند

 ".سنتی هستی..... تو خیلی"

این حس کهنه سلطه گرای دخترت را با یه شاتگان ": لبهایش را بهم فشار داد و گفت

 ".تو پدر من نیستی... من احمق نیستم و تو. زندانی کن خیلی توهین آمیزه

لبه استخر ایستاد نفس عمیقی کشید و توی . باال بردم و او از جایش بلند شد ابرویی

افکاری که درباره تو دارم حتی ذره ای پدرانه . آره، باور کن می دونم. استخر پرید

 .نیستند

همینجوری . پیتزا رو قبل از اینکه بزاری تو یخچال تو فویل بپیچ": به من دستور داد

 ".روی بشقاب ولش نکن

انگار که من در زندگی ام هیچ وقت . هیجان دستوراتش فکم را منقبض کردم از

کیف و حوله بچه ها را برداشت و آوا را بغل کرد و . غذاهایم را بسته بندی نکرده ام

من دارم می برمشون خونه تا دیگه ": گفت. جنسن را با خودش به سمت در پشتی برد

 "د؟بچه ها به آقای الوسون چی می گی. بخوابن

 "متشکرم": بچه ها با دهانهای پر از غذا گفتند

 .از استخر بیرون آمدم و حوله ای برداشتم و موهایم را خشک کردم
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ولی می دونم که تیم بعد از . آقای کرامر گفت تا ساعت یازده میاد خونه": جردن گفت

 ".ماگر در رو قفل کردی من کلید دار. مسابقه می رن آبجو بخورن پس شاید دیر کنم

  ".من بیدارم": جواب دادم

. من به یک دزد برای نگه داشتن کیف پولم بیشتر اعتماد می کردم تا کایل کرامر

اوه، و تو هم یه ": بعد گفت. صدای باز شدن در چوبی را شنیدم و بچه ها بیرون رفتند

 "آشغالی

 ".یوقتی سر قرار بهت تجاوز نکردن ازم تشکر می کن":به او نگاه کردم و گفتم 

او . به راهی که رفته بود خیره شدم و به آرامی خندیدم. ادای مرا درآورد و در را کوبید

همیشه . سپس صورتم آویزان شد و متوجه شدم چقدر سربهوا شده ام. خیلی جذاب بود

. لبخند نمی زنم و از وقتی که او به خانه ام آمده خیلی از مرزها را پشت سر گذاشته ام

کار تمیزکاری حیاط پشتی را تمام کردم و پیتزا را بسته بندی شده هوا که تاریک شد 

استخر تمیز شده و اسباب بازی ها و شناورها را کنار گذاشته و میز . در یخچال گذاشتم

حوله های خیس را از کنار استخر برداشتم و به سمت . پیک نیک را تمیز کرده بودم

حوله ها را در . را خاموش کردمدر پشتی را قفل و چراغهای استخر . خانه رفتم

. لباسشویی ریختم و درش را باز گذاشتم تا بعد از دوش لباسهای بیشتری تویش بریزم

 .وقتی به سمت پله ها می رفتم در زدند
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. یک مرد جوان روی ایوان ایستاده بود. از اتاق نشیمن گذشتم و در جلویی را باز کردم

 "هی": گفت. ودگارد گرفتم و همین باعث شد کمی عقب بر

سرم را تکان دادم و منتظر شدم ببینم این پسر که به نظر آشنا می رسد ولی نمی دانم 

 .کجا دیده ام چه می گوید

 ".دوست کول. منو یادتون میاد؟ من جی مک کیب هستم": دستش را دراز کرد و گفت

 ....جی. در حالی که بررسی اش می کردم با او دست دادم

 است؟ به من گفتن هنوز اینجا زندگی می کنه؟جردن اینج": پرسید

 جردن؟ از جونش چی می خوای؟

 .و بعد تازه یادم آمد و همین باعث شد صاف بایستم

 "جی، دوست پسر سابق جردن؟"

 .گوشه دهانش به پوزخندی باال رفت و چشمهایش برقی زد

 ".ما بیرون رفتیم. بله"

سینه ام با نفسهای سنگین  دستم مشت شد و. ولی من حتی دیگر گوش نمی کردم

. قدم از خانه بیرون گذاشتم و مستقیم به سمتش رفتم. شروع به باال و پایین رفتن کرد
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وقتی . با اینکه فقط یک اینچ بلندتر بودم ولی می خواستم دقیقا متوجه این تفاوت باشد

 .دید نمی ایستم صورتش آویزان شد و به عقب رفت تا مجبور نشود توی صورتم برود

 "هی": اعتراض کرد

 . ولی به راه رفتن ادامه دادم تا مجبور به عقب نشینی به پایین پله ها و روی چمنها شد

 "خدایا، چیکار می کنی؟"

من معموال با بچه ": تند و تیز گفتم. قدمی به سمتش برداشتم و دست به سینه ایستادم

کن که طرفدارهای مم. هایی مثل تو کاری ندارم ولی بزار یه چیزی رو روشن کنم

 "..خودت را داشته باشی که عاشقتن یا ازت می ترسن ولی من

می دونم کی هستی و چیکار می تونی . من نه": برای تاثیر گذاری مکثی کردم و گفتم

 ".از جردن فاصله بگیر و خیلی ممنون میشم اگه از پسرم هم دور بشی. بکنی

 . هم بیرون بروددوباره به سمتش رفتم و مجبورش کردم از چمنها 

دیگه . دیگه قدم به ملک من نزار یا تو رو می ندازمت زیر سیمان یه خونه جدید"

 ".حاال هری. نبینمت

 .با چانه ام اشاره کردم تا برود
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 "..چی"

 "نشنیدی چی گفتم؟": حرفش را قطع کردم و گفتم

ال کلید سیب گلویش باال و پایین می رفت و فکر کنم به دنب. به سختی نفس می کشید

 .دست در جیبش کرد

 "خدایا": گفت

پسرم . می خواستم او را از هم بدرم. ولی خیلی عصبانی بودم. و سوار ماشینش شد

چطور می توانست چنین آدمی را دوست بنامد؟ خیلی راه داشت که بخواهد دستش به 

. اگر من قرار باشد حرفی بزنم دیگه هرگز رنگ جردن را هم نمی بیند. جردن برسد

بعد از یک لحظه . نگاهش کردم وارد خیابان شد و تا جایی که می توانست سریع رفت

ترسش به عصبانیت تبدیل می شود و به خودش می گوید که من هیچ غلطی نمی توانم 

ته دلم می خواستم او دوباره بخواهد شانس خودش را امتحان کند و بهانه ای . بکنم

دیدم تمام چراغها روشن هستند ولی هیچ  به خانه کرامر زل زدم و. دست من بدهد

 . امیدوار شدم که آمدن جی را ندیده است. حرکتی را نمی دیدم
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دوباره وارد خانه شدم و در را قفل کردم ولی فکری به ذهنم رسید و دوباره قفلش را باز 

آنوقت جردن باید سریعا . می دانی، ممکن است وقتی بیرون است جی برگردد. کردم

 .خدایا. چشمانم را چرخاندم. شود وارد خانه

بالفاصله . آب را باز کردم. از پله ها باال رفتم و وارد حمام شدم و در دوش را باز کردم

آب گرم . حمام پر از بخار شد و مایو شنایم را درآوردم و زیر دوش رفتم و در را بستم

و سرحال  مثل سوزن به پوستم می خورد ولی بعد گرمای دلپذیری زیر پوستم دوید

 .آمدم

دستانم را روی دیوار گذاشتم و سرم را خم کردم و اجازه دادم آب از پشت سرم، 

 . گردنم و پشتم پایین برود

 .عجب شلم شوربایی

به این . نمی توانم از بچه ام نگهداری کنم و وقتی می توانم نمی خواهد با من حرف بزند

ری رفتار می کنم که هیچ گاه موقعیت کمکی نمی کند که با آخرین دوست دخترش طو

حاال که مجرد است قرار است هر بیشعوری را . و حتی بدتر. با هیچ زنی رفتار نکرده ام

 . جلوی در خانه ام ببینم که می میرد برای اینکه او را در میان دستانش بگیرد
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جلوی . می دانم که نمی توانم او را داشته باشم ولی نمی خواتم جلوی خودم را بگیرم

 .یاقمتاش

: زمزمه کردم. چشمانم را بستم و ریه هایم را خالی کردم و او را همه جا احساس کردم

 "جردن"

او هم جذب من . دیشب او هم مرا بوسید. حتی با شنیدن اسمش هم آلتم سفت شد

 آبا در مورد من خیالبافی می کند؟. شده است

مشتم . واهد آلتم سفتتر شدبا فکر اینکه در تختش در مورد من فکر می کند و مرا می خ

تصادفا کمی مالیدمش و از احساس . را دور آلتم گرفتم چون به شدت درد می کرد

ذهنم پر از اسم جردن شد و قسم می خورم حتی بویش می . خوبی که می داد نالیدم

 . او خیلی نزدیک بود. آمد

 . خودم را مالیدم و خیالبافی کردم

 . بلند شدم و نشستم. کسی در زد. یده امتوی تختم در اتاق تاریک دراز کش

 "بله؟": گفتم

موهای طالیی اش . جردن در را هل داد. زانویم را خم کردم و دستم را روی آن گذاشتم

 . می درخشید
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 "چی شده؟": به آرامی گفتم

 .در چهارچوب در معطل مانده است. زیر مالفه لخت هستم ولی او چیزی نمی بیند

 "ونم پیشت بخوابم؟می ت. بیرون طوفانیه"

رعد برق می زند و بدنش را روشن می شود و من درخشش پاهای لخت و صورت 

از واقعیت . آب همچنان روی من می ریزد و آلتم بزرگتر می شود. شیرینش را می بینم

هر چیزی که . دور می شود و در تنها چیزی که می توانم او را داشته باشم غرق می شوم

 . در رویاهایم هست

 "بیا اینجا": مزمه می کنمز

. توی تخت می لغزد و کنار من دراز می کشد. با عجله کنار تخت میاد و من کنار می روم

دستانم . دستانم را دورش می اندازم و پایش را که نزدیک پایم آمده احساس می کنم

 . تقریبا هیچ چیز نپوشیده است. می گردند و شکم و رانهای لختش را احساس می کنم

 "...جردن": تمگف

: می گوید. نفسش به فکم می خورد. پوستش نرم است و احساس خوبی دارد. خدایا

 "اشکالی که نداره؟. من سردمه"
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او . رانم را بین پاهایش می گذارم و گرمایی که از او بیرون می آید را احساس می کنم

 .را نزدیکتر میکشم

 ".بیا اینجا"

هر سانتیمتر . دماغش را در گردنم فرو می کند. مالمرانها و پهلو ها و بعد پشتش را می 

 "بهتر شد؟": پرسیدم. از او مثل یک جریان الکتریکی به آلت من است

 .لبهایش فقط کمی با لبهایم فاصله دارند. سرش را تکان می دهد

 ".گرمترین بخش بدنته. هرچند دهنت گرمتره": با احساس نفسم روی خودش گفت

کی باشم که به دخترم چیزی را که می خواهد ندهم؟ . خفی کنمسعی کردم لبخندم را م

کم کم دهانم . روی پشتش دراز کشید و من دستانم را از پایین تا باالی بدنش کشیدم

نفسهای داغم روی گردنش و نیم تنه سیاهش می خورد و . را روی پوستش گذاشتم

کمش رفتم و به سمت ش. نوک سینه های سفتش مرا می طلبید ولی مقاومت کردم

لبهایم را دور نافش کشیدم و برای یک لحظه هوش کردم با دندانهایم یک تکه از او را 

بکنم ولی ناله کرد و سرم را باال آوردم و دیدم که سینه هایش از زیر پیراهن کوتاهش 

 . بیرون آمده اند
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 دوست داشتم همه اینها. آب دوش از صورتم پایین می رفت و از چانه ام می ریخت

 . دوست داشتم االن درتخت لعنتی ام بود. واقعی بود

 "بهتر شد؟": پرسیدم

می تونی ادامه بدی؟ هنوز ... هوم": گفت. چشمانش هنوز بسته بود. سرش را تکان داد

 ".سردمه

 . رانهایش را گرفتم و دور کمرم پیچیدم و او را روی خودم آوردم. معلوم است که بله

 ".بیا اینجا عزیزم"

رانهایش را . نستم تمام او را داشته باشم ولی می توانستم این را از او بگیرمنمی توا

یک تاپ و شورت . مالیدم و دستانم را تا باالی بدنش تنها کمی زیر پیراهنش لغزاندم

 ".فکر می کردم تو صورتی دوست داری": به شوخی گفتم. مشکی پوشیده بود

صورتی می ": گفت. از خنده بودلبخندش را نمی دیدم ولی در صدایش رگه هایی 

 "خوای؟

به . و بعد پیراهن کوتاهش را باال کشید و درست باال ی سینه های خوشگلش نگه داشت

دستم را دور کمرش . نوک سینه هایش خیره شد و به من نشان داد صورتی کجاست

 زبانم را دورش می چرخاندم و میک. حلقه کردم و یکی از سینه هایش را به دهان بردم
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دهانم . احساس کردم خون به آلتم هجوم آورد و کامال نزدیک بود ارضا شوم. می زدم

 .را باز کردم انگار واقعا پوست نرمش را بین دندانهایم احساس می کنم

 . خدایا واقعا می خواهم بدانم چه طعمی دارد

 "گرمتر شد؟":با اینکه می دانستم پوستش گرمتر شده پرسیدم

پایم را خیلی . ساس کردم و می دانستم که باید همینجا بس کنمتکان دادن سرش را اح

 .فراتر گذاشته بودم

 ".جردن باید بس کنیم"

غرغر کردم و باسنش را به . ولی می توانستم احساس کنم که حسابی خیس شده است

 ".هیشکی نمی فهمه. اشکالی نداره": سمتم چرخاند و گفت

اینجا تنها . ایش بلندتر و سنگیتتر می شوندناله ه. خودش را حسابی به آلتم می مالد

. از خوشی نمی فهمیدم باید چکار کنم. هوا تاریک است و هیچ کس نمی فهمد. هستیم

 "چیکار داریم می کنیم؟. نمی تونیم . جردن، عزیزم": گفتم

 ".دارم سفتترش می کنم"

د و آتش در گرما در میان پاهایم شعله می کشی. خودم را محکمتر مالیدم. اوه کثافت

ناخنهایش را در شانه هایم فرو کرد و من در . میان شکم و رانهایم گسترش می یافت
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. عزیزم": التماس کردم. حالی که داشت هوش از سر من می برد پهلوهایش را گرفتم

 ".باید بس کنیم

 . خدایا دارم ارضا می شوم

 ".ولی وقتی سفته حس خوبی داره"

قراره مرد دیگه . من برای تو نیستم": یش زمزمه کردمسرم را تکان دادم و روی لبها

 ".ما نمی تونیم.. ای باشه

 ".نزار بس کنم. نمی تونم بس کنم": زمزمه کرد

سینه هایش جلوی من بود و پهلوهایش داخل و خارج می چرخید و او سکسی ترین 

 . چیزی بود که در تمام عمرم دیده بودم

 . لعنتی آره

 .مغریدم و روی تخت افتاد

 ".باشه"

 .پهلوهایش را گرفتم و نوک آلتم را به او مالیدم

 ".به نانازت هر چی می خواد بده"
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دستانش را پشت سرش روی زانوهایم قرار داد و هر . ناله ای کرد و چشمانش را بست

آلتم را تا حد مرگ فشار دادم و پهلوهایش را کف . چه می خواست از من گرفت

 .ر شدیدی ارضا شدمبا فشا. دستانم احساس کردم

 "..لعنتی.. اوه لعنتی": داد زدم

مایعی بیرون ریخت و حرکت دستم را . سرم را دیوار حمام تکیه دادم. خدای من 

لکه ها را می توانستم از پشت پلک چشمانم . ماهیچه هایم می سوختند. آهسته تر کردم

 .می خواستم بیشتر. نمی خواستم تمام شود. ولی هنوز روی عرقش می آمد. ببینم

 ".عوضی. خدا لعنتت کنه": لبهایم را تر کردم و آب دهانم را قورت دادم

آخرین باری که اینجور ارضا شده بودم را به یاد نداشتم ولی . من بیشتر می خواستم

قرار بود . دستم را از آلتم کشیدم و عصبانی دستم را مشت کردم. هنوز کافی نبود

احساس کردم آلتم دوباره گرم می . از ذهنم بیرون کنم قرار بود فکر او را. کمکم کند

شیر آب را گرفتم و به جای آب گرم آب سرد را . باغرولند به دیوار ضربه زدم. شود

 . باز کردم
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خودم را در اتاق هتلی با یک جعبه . کس دیگری. او نه. باید سکس واقعی می داشتم

این کاریست که باید . آره. کشیدم کاندوم زندانی می کردم و او را از ذهنم بیرون می

 .انجام بدهم

دستم را دراز کردم و روی قالب همیشگی گذاشتم تا . کار را تمام می کنم. این هفته

چند روزی میشد که گم . لیفم را بردارم و با آن خودم را بشویم ولی هیچ چیز آنجا نبود

 .اخم کردم و به اطراف نگاهی انداختم. شده بود

"وریه؟لیفم کدوم گ"
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 (جردن)فصل هفده 

 "تو این غذا رو درست کردی، نه؟"

 .سرم را تکان دادم و روی صندلی مسافر شروع به چک کردن اینستاگرامم کردم

 ".آره"

 "و این یکی رو چطور؟": پایک پرسید

 ".ده بار ازم پرسیدی. بله": گفتم

 .از محله ای نزدیک محل خودمان می گذشتیم. برای یک لحظه ساکت شد

 .یعنی خودش

 .خودمان

 ".همین. دوستشون دارم": گفت

عاشق این بودم که فقط به اطرافش . لبخندی روی لبهایم نشست و احساس غرور کردم

اینکه یک غذا باشد یا . واقعا کارهایی که انجام می دهم را دوست دارد. دقت نمی کند

سنگی که دیروز  یک میان وعده که برای بعد از کارش روی کانتر می گذارم یا الیه

بعد از گلبازی و فهمیدن اینکه شستن گلها گل بیشتری . برای حیاط پشتی درست کردم
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تولید می کند تصمیم گرفتم که جعبه ای از سنگهای صاف را کنار شیلنگ بگذارم تا 

همچنین در مصرف آب صرفه جویی هم می . بتوانیم روی آن بایستیم و گلها را بشوییم

 . شود

آن شب و شش روز از وقتی که بچه های کایل را برای شنا آوردیم می یک هفته از 

گذرد و من سعی کردم چیزی را که بینمان اتفاق افتاد را به یک اتفاق ناخوشایند تعبیر 

کنم که به خاطر حساس و آسیب پذیر بودن من رخ داده است ولی احساسی که برای 

خیلی تنها بودیم و کامال قابل درک ما باهم . یک کراش بود. پایک داشتم تغییر نکرد

خوشبختانه این مهمانی باعث شد از خانه بیرون . بود که بهم احساسی داشته باشیم

 .بیاییم و پیش دوستان برویم تا همه چیز دوباره به حالت عادی برگردد

 "اونکه بیکن بوقلمون نیست؟ نه؟": ناگهان پرسید

 ها؟

 "توی اون ماهیتابه؟":گفت

 خدایا هنوز به غذا فکر می کند؟. ز گوشه چشمش به من نگاه می کندو دیدم که ا
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و تو هم اصال هیچ کار عجیبی مثل ریختن سبوس گندم یا گل آفتابگردان به ": ادامه داد

جای سیب زمینی واقعی تو ساالد سیب زمینی به خاطر اون اراجیف رژیمی کم کالری 

 "انجام ندادی درسته؟

. خدای من. شی ام را توی کیفم انداختم و چشمانم را بستمگو. از خنده سرم عقب رفت

 ".تمام هفته حواسم بهش بود. جردن دارم جدی می گم": گفت

برام جالب بود که وسایلی را که . آدم عجیبی بود. سرم را تکان دادم و به او لبخند زدم

رم را داخل خنده ام را بس کردم و دوباره س. آنقدر با اشتیاق درست می کنم را می کاود

کاری می . همه چی خیلی خوشمزه و چرب و چیلیه. نترس": گفتم.  گوشی فرو بردم

 ".می تونی تا دیروقت بمونی. کنم که همه چی ارزون دربیاد

 ".خوبه": سرش ر تکان داد و گفت

 ".برت می گردونم خونه. اگه راحت نبودی بهم بگو": مکث کوتاهی کرد و ادامه داد

بلدم چطوری با همه . همیشه سر کار با همه حرف می زنم. لی ندارهاشکا": جواب دادم

 ".کنار بیام

داچ  و همسرش، من و پایک و کول را دعوت کردند ولی کول گفت باید یک شیفت 

ولی همینطور که در اطراف شهر پرسه می زدم . اضافی را کار کند و نمی تواند بیاید
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. شدم و ماشین کول را در پمپ بنزین دیدماتفاقی از کنار مغازه ای خارج شهر رد می 

 .نوبت او بود

به . روز تعطیلش را خارج شهر می رفت. ولی برای او به نظر عجیب می رسید. به من چه

طور عجیبی چشمم دنبال النا یا هر دختری که ممکن است با او باشد نبود ولی احساسی 

البته . وجود نداشته ام به من می گفت که او طوری پیش می رود انگار من هیچ گاه

درست است که من هیچ وقت تلفنش را جواب نمی دادم ولی خوب می شد اگر زنگ 

فکر می کنم ارتباط عاشقانه مان تمام . برای اینکه بدانم الاقل نگرانم است. می زد

پدرم، مادرم، دوست . نمی دانم چرا برایم مهم است. دوستی بینمان را خراب کرد

 .من شل و کام را دارم. شاید باید دایره ارتباطاتم را کوچک نگهدارم ....پسرهای سابقم

پایک به سمت . به سمت اوونز پیچیدیم و بالفاصله دیدیم که خیابان مسدود شده است

و البته . ساعت کمی بعد از دو بعدازظهر بود. راست منحرف شد و کنار جدول نگهداشت

مسر داچ گفت تا شب طول می کشد تا چند ساعتی می شد که مهمانی شروع شده بود ه

 . بچه ها هم بتوانند ترقه بازی کنند

پایک سینی غذاهای محبوب و باارزشش را . از ماشین پیاده شدیم و غذاها را برداشتیم

برداشت و من جعبه نوشیدنی ها را برداشتم و کاسه ساالد سیب زمینی را رویش 

 .گذاشتم
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 ".هی مرد": آمد و گفتداچ با آبجویی در دستش به سمت پایک 

 "هی، پایک": فرد دیگری از آنطرف گفت

خدا . داچ به من لبخندی زد. پایک سرش را برای کسی تکان داد و من بینشان ایستادم

چرا من همیشه با . می داند در مورد اینکه من اینجا با پایک هستم چه قضاوتی می کند

 . زده ایم یا نه مطمئن نبودم که می داند من و کول بهم. پایک هستم

زن زیبایی با موهای بلوطی به ما نزدیک شد و سینی غذاها را از پایک گرفت و صورتش 

 "حالت چطوره؟": پرسید. را بوسید

 .خم شد و جعبه نوشیدنی و ساالد سیب زمینی را از دستم گرفت

 "تو چطوری؟. خوبم"

هرچند این . م می زنیمتو سروکله ه": زن به سمت مهمانی به راه افتاد و به شوخی گفت

 ".یکی، واسه تکون دادن یه میز پیک نیک مجبور شده خودشو به آبجو ببنده

 .پایک مرا معرفی کرد. پایک خندید و من فهمیدم و او همسر داچ است

 ".کول نتونست بیاد. کول..... دوست.. اوم. این جردنه"
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د این دوست دختر سابق توضیح بهتر این بود که بگوی. به دستپاچگی او خنده ام گرفت

کول است که هنوز با من زندگی می کند و با من بحث می کند و واقعا از موسیقی هایی 

 ".که گوش می کند بیزارم ولی نگاه کن ببین غذا چی داریم

 ".من ترزا هستم": گفت

به سینی ها اشاره کرد و . هنگام تلفظ ر زبانش را برگرداند و با لبخندی به من خیره شد

 "اینا پنیر خامه ای هستند؟": گفت

 ".بله"

 ".بله": با آهنگ خواند

سه میز دراز در . همه چیز مثل یک بوفه چیده شده بود. و به سمت میز غذاها رفت

در انتهای میز هم چند جعبه نوشیدنی قرار داشت و بوی همبرگر . امتداد هم پر از غذا

در حیاطهایشان یا خیابان بسته شده دسته هایی از مردم . آب دهانم را راه انداخته بود

روی صندلی نشسته بودند و بچه ها به همه طرف می دویدند و بازی می کردند یا روی 

چند نوجوان که زیاد از من کوچکتر نبودند آن اطراف با گوشی . چمنها می غلتیدند

هایشان بازی می کردند در حالی که بزرگتر ها می گفتند و می خندیدند و گاهی سر 
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شاید واقعا تابستان نشده بود ولی هوا گرم بود و گاهی با چند تکه . بچه ها داد می زدند

 . امروز روز زیبایی بود. ابر خنک می شد

 ".بیا": داچ به پایک اشاره ای کرد و گفت

قبل از رفتن ساالد را روی میز . پایک نگاهی به من انداخت تا مطمئن شود اشکالی ندارد

تانش رفت، با آنها دست داد و در آبجویی که به او دادند را باز به سمت دوس. گذاشت

چند ساله تو و ": کنار ترزا که همه چیز را روی میز می گذاشت ایستادم و گفتم. کرد

 "داچ ازدواج کردید؟

 "چهارده سال": آهی کشید و گفت

ی هنوزم بعد از سه تا بچه هرروز دوست دارم بکشمش ول": نگاهی به من کرد و گفت

 "....ماکارونی عالی درست می کنه پس

مطمئنم که فقط می خواست بامزه باشد چون شک دارم بتواند خودشان را . خندیدم

روی هم رفته زیبا بود در حالی که داچ فقط یک زیرپوش و شلوار ورزشی . توصیف کند

 . پوشیده بود

 ".غذا آوردی ممنون که اینهمه. وای چقدر قشنگه": روکش غذا ها را برداشت و گفت
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درست در همان زمان دستی بین ما امد و چهار تکه فالفل که با خالل دندان بهم چسبیده 

در حالی که نمی توانستم لبخند . جوهر روی دست را همان لحظه شناختم. بود را دزدید

 ".هی": را پنهان کنم گفتم

. نگاه کرد زیر پلکهای سنگینش که بی نهایت سکسی به نظر می رسید دزدانه به من

 ".ببخشید": زمزمه کرد

دوباره برگشت و به من خیره شد و پوزخندی زد و من ابرویی . و رفت پیش دوستانش

می دانستم که می ترسد قبل از اینکه دستش برسد همه شان خورده . برایش باال دادم

 ".شنیدم تو و کول یه مدتی با پایک زندگی می کنید": ترزا گفت. شوند

به . آره": را باز کردم و بطری آب را بیرون کشیدم و به شوخی گفتم جعبه نوشیدنی

 ".نظر می رسه اجاره آپارتمان خودمون یه خرده زیادی بزرگانه اس

من آنقدر دلم می خواست از والدینم جدا . صبر داشته باش": سرش را تکان داد و گفت

ن که بخوام چونه بزنم بشم و بعد وقتی دیدم پول ندارم و قبض خیلی بیشتر از اون هست

 ".دوباره بدو بدو برگشتم خونه

 .فنجانش را برداشت و به سمت لبهایش برد و به مردها زل زد

 ".اون خونه برای یه نفر زیادی بزرگه. خوشحالم که پایک همراه پیدا کرده"
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از این فکر متنفر بودم که بعد از . جرعه ای از آبم را خوردم و رد نگاهش را گرفتم

او واقعا باید زندگی اش را با کسی . من رفتم پایک در آن خانه تنها می ماند اینکه

در حالی که به اپریل، خواهرم و چندتا از مادران محله که گاهی که از جلو . قسمت کند

من چندتا زن مجرد ": خانه اش رد می شوند با پایک الس می زنن فکر می کردم گفتم

 ".اشته باشندمی شناسم که بدشون نمیاد شانسی د

 ".آره ولی اون منزویه":جواب داد 

 ".می فهمم چی می گی. آره":سرم را تکان دادم و گفتم

. اون همیشه اینجوری نبود": به من نگاهی انداخت و جرعه ای از نوشیدنی اش را خورد

مهمانی می رفت، می خندید، با سرعت رانندگی . در زمان خودش خیلی شبیه کول بود

 ".حتی یه شب رو تو بازداشتگاه گذروند... ین را می شکستمی کرد، قوان

 جدی؟. ابروهایم باال رفت

برگشتم و اورا تماشا کردم که کاله بیسبالش را از جیب عقبش بیرون آورد و روی 

ماهیچه های بازوی تتو شده اش از زیر تیشرت . موهای قهوه ای روشنش کشید

 ".ولی وقتی کول به دنیا اومد": زدمادامه داستان را حدس . خودنمایی می کردند



 Page 413 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

ترزا آهی کشید و با آهنگی که از بلندگوهای یکی از خانه ها پخش می شد خودش را به 

 .چپ و راست تکان می داد

 "...یک نفر دیگه باید بزرگ می شد و لیندسی. آره"

 ".نمی خوام غیبت کنم. متاسفم": صاف نشست و گلویش را صاف کرد و گفت

 ".چیز زیادی رو از دست نداده. لی ندارهاشکا": گفتم

خیلی فخرفروش بود . اینجا و آنجا مادر کول را دیده بودم و تصور او با پایک دشوار بود

حداقل از آنچه کول به من . و به نظرم پایکی که من می شناسم نمی تواند با او بماند

او شبیه پدرش  گفته است می دانم که زندگی بین والدینش زیاد طول نکشیده و اگر

کسی که من چند سال اخیر دیده ام چهار تا . نبود شک می کرد که پسر پایک باشد

 . دوست پسر داشت

پایک ثابت کرد که تا وقتی مجبور نباشی یاد نمی گیری و ": ترزا نفسی کشید و گفت

وقتی فقط بیست سالش بود دو جا کار می کرد بدون . پختگی حاصل تجربه اس نه سن

 ".کر کنه دوستاش رو از دست میده چون دیگه نمی تونه باهاشون بیرون برهاینکه ف

. می خواستم او را از هر نظر بشناسم. به ترزا نگاه کردم و می خواستم همه چیز را بدانم

تمام دوستاش داشتن ماشینهای باحال می خریدند ولی از وقتی که می ": ترزا ادامه داد
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هیچ وقت فکر نکرد قربانی شده و . را می رونهشناسمش داره ماشین قدیمی پدرش 

اعتقاد داشت شما باید کاری را . هیچ وقت درباره نگهداری از کول مسئله ای نداشت

 ".انجام بدهید که مجبور هستید نه چیزی را که می خواهید

اعتقاد به اینکه باید کاری را انجام . کلماتش برایم آشنا بود و نگاهم را پایین انداختم

 ...که مجبور داد

و اگر به خواهد کول . او هم آن شب مرا می خواست. ناگهان احساس گه بودن کردم

ولی کول اینجاست بین ما و ما نمی توانیم آن را . نبود شک ندارم که باهم می خوابیدیم

او بعد . اشتباه است و اصال مهم نیست من چقدر او را می خواهم. هیچ وقت. تغییر دهیم

پسرش همیشه از هر چیز دیگر مهمتر خواهد . از خودش متنفر خواهد بود از این ماجرا

 . بود

 ".اون مرد خوبیه": ترزا گفت

و من آنجا ایستاده بود و احساس . بعد قاشقی توی ساالد گذاشت و چیپسی را باز کرد

 .می کردم ماشینی با سرعت به سمت من می آید و نمی توانم تکان بخورم

 .او مرد خوبی است
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پایک خانواده . احساس کردم باید االن از اینجا بیرون بروم. ی توانم او را نابودم کنمنم

طی چند ساعت بعد . من نبود و بودن با او یک جا با تمام احساسات خوبش اشتباه است

من با او چند نفر دیگر نشستم . ترزا خانه اش را به من نشان داد. از پایک فاصله گرفتم

یکی از بچه های داچ مرا وادار کرد . ف مشترک زیادی نداشتمو حرف زدم اگرچه حر

با بچه ها ترقه بازی کردم و با اینکه هنوز هوا تاریک نشده بود به . وسطی بازی کنیم

ترزا کمک کردم تا قوطی های خالی را به سطل آشغال بیندازد و بطری های خالی آب و 

همیت می دهد یا نه چون زیاد به او مطمئن نبود که پایک به من ا. نوشابه را تمیز کند

نگاه نمی کردم ولی هر از چندگاهی احساس می کردم پشت گردنم گرم شده یا ستون 

تو رو امروز . هی جردن": کسی از روی پاهایم پرید و گفت. فقراتم تیر می کشد

 ".ندیدم

خندید و من همانطور که روی چمن خوابیده بودم کارتر هیویت را دیدم که به من 

دختر و پسر دیگری همراهش بودند ولی اسمشان را با اینکه همه باهم . لبخند می زند

 .فارغ التحصیل شده بودیم نمی دانستم

من و کارتر قرار بود امروز به قایق سواری برویم ولی به خاطر اینکه والدینش از او 

د چون این هم از خوش شانسی من بو. خواسته بودند در این مهمانی باشد کنسل کرد

قایق سواری . نمی خواستم پایک برنده باشد ولی حق با او بود. نمی خواستم کنسل شود
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نشستم و گردو خاک . تنها بهانه ای بود تا مست شویم و من اصال حوصله اش را نداشتم

شما ": پرسیدم. بازوهایم را که زیر سرم گذاشته بودم تا ستاره ها را تماشا کنم گرفتم

 "نید؟اینجا چیکار می ک

. یه عالمه آدم تو ای اند امپ هستن. هر کاری به جز خوشگذرونی": آهی کشید و گفت

 ".می خوای بیای؟ من یه بستنی برات می خرم

خیلی وقته اونجا ": گفتم. به نظر واقعا عالی بود. زیرلبی خندید و از جایم بلند شدم

 ".چرا که نه؟ فقط بزارید به همراهم بگم. نرفتم

ش به سمت ماشینهایشان رفتند و من به سمت مردهایی که روی صندلی او و دوستان

پشت پایک به من بود در حالی که داچ در کنارش . وسط جاده نشسته بودند دویدم

 . بقیه افراد را از بازی پوکرش به یاد داشتم. نشسته بود و همسرش را در آغوش داشت

ند میرن ای اند امپ واسه  بستنی بعضی از دوستام دار. هی": کنار پایک رسیدم و گفتم

 ".به منم گفتن بیا. و نوشابه و این چیزا

به من نگاه نکرد فقط سر . من اجازه نمی خواستم ولی یه جورایی اینطور به نظر آمد

بستنی و این ": با کله شقی تکرار کرد. بطری آبجویش را باال برد و جرعه ای نوشید

 "چیزا؟ چند سالته؟ پنج؟
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 .آشغال

 ".ولی گاهی عین پنجساله ها باهام رفتار می کنی.. نه": گفتم

 ".من هنوز عاشق بستنی ام مرد": داچ به آرامی خندید ولی در دفاع از من گفت

. ممنون که هوای منو داشتید": چشمانم را از پایک گرفتم و به ترزا نگاه کردم و گفتم

 ".لطف کردید

 ".ذاممنون که اومدی عزیزدلم و ممنون به خاطر غ"

 "چطور میای خونه؟": پایک هنوز به من نگاه نمی کرد و با اصرار گفت

 ".من میارمش"

برگشتم و دیدم کارتر کنار من آمده است و پایک کمی سرش را برگرداند تا او را 

من جذام ": گوشه لبم را باال بردم و پوزخندی زدم خم شدم و در گوشش گفتم. ببیند

 "دارم؟

 . پایک دندان قروچه ای رفتداچ ریز ریز خندید و 

 ".خوش بگذره": به آرامی گفت
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پایک حسود . حوصله ام سر رفته بود. بلند شد و به دنبال کارتر به سمت ماشینش رفتم

و درسته است که نمی خواهد به او فکر کنم دوست دارم بدانم که او سعی می کند . است

میکند یا دفن می کند یا سعی چقدر از چیزی که می خواهد را مخفی . به من فکر نکند

 می کند سرکوب کند؟ وقتی دیگر نمی تواند خودش را کنترل کند چه شکلی می شود؟

....................... 

: سلنا گاردنر در حالی که انتهای نی را می جوید به دختر دیگری اشاره کرد و گفت

ون پدره و هر دو خدای من در موردی جیلیان شنیدید؟ به دین و مت گفته که یکی ش"

 ".آزمایش دادن و هیچ کدومشون پدر بچه اش نیستن

لعنتی می دونه بچه . خدای من": دختر دیگری با چشمان از حدقه در آمده گفت. خندید

 "کیه؟

کی اهمیت می ده؟ من بیشتر می ": سلنا اخمی کرد و دوباره به ماشین تکیه کرد و گفت

آدم اصال نمی . وم از خونه بیرون نمی رمدیگه بدون کاند. ترسم مرضی چیزی بگیرم

 "..مثال. فهمه کی الزمشون داره

همه خندیدند و من برای اینکه عجیب دیده نشوم یک لبخند مصنوعی زدم ولی از 

آنجایی که در ده دقیقه گذشته به سختی دو کلمه حرف زده مطمئنم که عجیب به نظر 
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انتظار می رفت پر از نوجوان و  یک ساعت پیش اینجا آمدیم و همانطور که. می آیم

نور ماه و بازی کریکت با تمام نورها و ضبط روشن ماشینها . خانواده های پر از بچه بود

 .و بوی برگر و آسفالت داغ و اگزوز ماشین

حتی یک فرد هم نبود که از زمان فارغ التحصیلی بیشتر از دوبار با او صحبت کرده 

از . عاشقش شدم": وتون سلنا را گرفت و گفتکسی دست برد و کیف لویس وی. باشم

 "کجا خریدی؟

قشنگ ": سلنا بند کیف را از روی دوشش برداشت و کیفش را به دختر نشان داد

کلی پول به پدرم بدهکار شدم ولی باید اینو . نیست؟ یه جورایی احساس خوبی ندارم

 ".می خریدم

حتما که . یم چنگ انداختچشمم به کیف افتاد و همزمان حسادت و عصبانیت به گلو

من هم کیفی مثل آن را دوست داشتم و می خواستم مشکالت او را داشتم و خانواده ام 

 . را تیغ می زدم چون خانواده برای همین موقعها است

ولی حتی بعد از اینکه مدرسه . قسمتی از آرزوهایم که هرکز به واقعیت تبدیل نمی شود

جویی افتاده ام و چیزهایی مثل کیفهای گران برایم دور ام را تمام کنم در دام وام دانش

ترجیح می دهم یک ماشین . عجیب است که مشکلی با آن ندارم. از دسترس خواهد بود

 .توانایی پرداخت قبضهایم در همان ماه. یک خانه. رده پایین داشته باشم
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دبیرستان با او در سلنا و من مشکالت کامال متفاوتی داریم و من االن با او حتی کمتر از 

بدون اینکه بخواهم بهانه .  مطمئن هستم که این احساس دوطرفه است. ارتباط هستم

کارتر . ای برای فرار بیاوردم به سمت ساختمان رفتم و گوشی ام را از جیبم درآوردم

 "هی جردن، خوبی؟":صدایم کرد

وقتی به جای . مسرم را تکان داد. سرم را برگرداندم و دیدم با بقیه ایستاده است

فنجان خالی . آرامتری رسیدم شماره کام را گرفتم و گوشی را نزدیک گوشم نگه داشتم

 "هی": گوشی را برداشت و گفت. ام را در سطل آشغال انداختم

 "هی، سر کاری؟ می تونی بیای و منو برداری؟": گفتم

چی  کجایی؟ همه. سرکارم ولی می تونم برای نیم ساعت مرخصی بگیرم": گفت

 "روبراهه؟

موهایم را پشت گوشم زدم و . صدای موسیقی را شنیدم و متوجه شدم سرکار است

 ".فقط می خواستم برم خونه. من تو ای اند امپ هستم. همه چی روبراهه": گفتم

 .خانه

خوب می دانستم که واقعا خانه من نیست . هر وقت اسمش را می بردم مکثی می کردم

بعد از اینکه تلفن را قطع کردم . انه پدر کول هم عجیب بودولی گفتن خانه پایک یا خ
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ناامیدی . اول به دستشویی رفتم و بعد به کارتر گفتم که کسی مرا به خانه می برد

گذرایی  در چشمانش نشست ولی مطمئن بودم که دلیلش این است که دوست دختر 

من حسابی کرده  البته زیاد هم مطمئن نبودم که روی. امشبش را از دست داده است

است مخصوصا بعد از اینکه حرفهایش در مورد ماشین ها را نادیده گرفتم و با کمال 

 . رغبت اجازه داد پیش دخترهایی بروم که قبال حتی در دبیرستان هم با آنها نبوده ام

ولی وقتی حرف می زنند . اینجوری هم نبود که کارتر یا سلنا یا هر کس دیگری بد باشد

صدایشان . و مادرانشان. بگویی چیزهای خوبی مانند پول در جیبشان دارندمی توانی 

انقدر سرزنده است که می توانی بگویی قبال هرگز از آپارتمانشان بیرون نکرده اند یا 

سعی نمی کنند گوشی هوشمند خود را با یک گوشی معمولی عوض کنند چون ارزانتر 

 . است

بودن در اینجا آنهم امشب دوباره همه آن . ه اممن با آنها تفاوت دارم و همیشه داشت

متنفرم از تمام احساساتی که در دبیرستان داشتم و وقتی کنار . تفاوتها را به چشمم آورد

 ...پایک هستم، من

و بیشتر از هر چیز . وقتی پیشش هستم خودم واقعی ام هستم. ابروهایم را گره زدم

کام کمتر از پانزده دقیقه بعد آمد و . هست یا هرجایی که او. فقط می خواهم بروم خانه

. من سوار ماشینش شدم و اعتراضی به سرعت باالیش به سمت محله پایک نکردم
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رئیسش دست و دلباز است ولی هر چه سرکار نباشد پول کمتری در می آورد پس 

 . گذاشتم سریع براند

 ".ببخشید که مجبور شدی کارتو ول کنی. متشکرم": گفتم

مطمئنم زیر آن لباس . ی بلند پوشیده بود  و کمربندش را بسته بودیک کت مشک

. زیادی به تن نداشت و همین را پوشیده بود تا در پارکینگ کسی مزاحمش نشود

 "مطمئنی حالت خوبه؟": دوباره از من پرسید

 ".آره": همین که سریع به سمت راست پیچید از داشبورد گرفتم و گفتم

همه چی با باباهه خوب پیش میره؟ می دونی که هر ": فتبه من نگاهی انداخت و گ

 ".قدمت رو چشمه. وقت بخوای می توانی بیای پیش من

 ".می دونم"

در واقع االن می فهمیدم که همه چیز سرجایش است و در ای اند . هیچ طوری نشده بود

واستم فقط می خ. می دانم چه می خواهم و می دانم نمی توانم با پایک باشم. امپ نیست

وقتی خواهرم در خیابانها پرواز می کرد و . کسی را پیدا کنم که دقیقا مثل او باشد

باالخره جلوی خانه پایک نگه داشت بستنی که برای او خریده بودم را محکم نگه داشته 

 "ممنون": در حالی که شکمم بهم می پیچید گفتم. بودم
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کام از پنجره باز . تم و در را بستمکیفم را روی شانه ام انداخ. از ماشین بیرون آمده

 "اون ماشین اپریل لستره؟": پرسید

سرم را برگرداندم و یک مزدا میاتای قرمز را دیدم که درست پشت ماشین پایک نگه 

چشمانم را به خانه .  آخر چرا؟ االن که دیروقت است. دلم هری ریخت. داشته است

خانه بدون هیچ چراغ روشنی چه  در. دوختم و دیدم هیچ چراغی هیچ جا روشن نیست

 کار می کنند؟

شاید ": کام به شوخی گفت. بغضی گلویم را بست و احساس کردم االن باال می آورم

 ".اومده کلوچه های پیشاهنگی بفروشه

 ".االن که فصل کلوچه نیست": ولی من برآشفتم و گفتم

 ".عزیزم برای بعضی از ما همیشه فصل کلوچه اس"

برگشتم که انگشتانش را جلوی دهانش گرفته بود و زبانش را الی دو به سمت خواهرم 

 ".گم شو": در را هل دادم و با غرغر گفتم. انگشتش می کشید

 "موفقققققققق باشیییییییییییییییی": ولی فقط خندید و دنده اش را عوض کرد و داد زد

ر می کرد؟ آنجا اینجا چیکا. وقتی به خانه نگاه کردم سعی کردم بغضم را قورت بدهم

و تا آنجا که می دانم از وقتی که چند هفته پیش . اینجا خانه اوست. بله. چیکار می کرد؟
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او جوان و مجرد است و حق دارم زنی را به خانه . اینجا آمده ام با کسی نبوده است

 .من اینجا هستم. ولی این باعث نمی شد قلبم از تپش نایستاد تا دلم به درد نیاید. بیاورد

 نمی توانست به جایش به خانه اپریل بروند؟ یا مثال متل؟

دستگیره را گرفتم ولی در . قلبم در گوشهایم می زد. از پله های ایوان جلویی باال رفتم

حتی اگر تا ساعت دو سر . پایک تقریبا همیشه در را برای من باز می گذاشت. قفل بود

 . کار بودم

توی جیب شلوارکم دنبال کلید گشتم . بگیرم سعی کردم بستنی را با دست چپم محکم

اگر داخل . با باز کردنش دلهره عجیبی پیدا کردم. و آن را درآوردم و در را باز کردم

 .می رفتم و می دیدم کاری می کنند مطمئن نبودم جیغ نکشم یا گریه نکنم

 .این کار را نکن. لطفا پایک، نکن

به اتاق نشیمن خالی . بستم و قفلش کردموارد خانه شدم و به آرامی در را پشت سرم 

نگاه کردم و چشمانم در سکوت آنجا را می کاوید و به هر صدایی که می توانست اشکم 

به آرامی به آشپزخانه رفتم و شمع با بوی سیبم را دیدم که . را دربیاورد گوش می کرد

نش نکرده من که روش. شعله کوچکش تاریکی را از بین می برد. روی میز قرار داشت

 داشت اینجا را تزئین می کرد؟. دندانهایم را روی هم فشار دادم. بودم
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از پنجره باالی سینک به حیاط پشتی نگاه کردم و دیدم چراغهای استخر روشن است 

به اتاق نشیمن برگشتم و از پله ها باال رفتم ولی ناگهان صدای . ولی کسی آنجا نیست

به سمت در زیرزمین رفتم و آرام دستگیره را  .خنده خفه ای را شنیدم و ایستادم

 .کشیدم و یواش در را هل دادم و بالفاصله صدای آنها را شنیدم

 "می خوام سیاهه رو بزنم؟": اپریل گفت

اگه االن بندازیش تو سبد می . سیاه آخره": پایک با صدای شوختری از همیشه گفت

 ".بازی

 "اگه ببرم چی بهم می دی؟"

 "چی می خوای؟"

چون گوشه زیرزمین دور میز بیلیارد . ه نرمی خندید و من صدای درهم برهمی شنیدمب

دستگیره در را با عصبانیت . بودند آنها را نمی دیدم ولی داشت کارهایی می کرد

بعد صدای آهسته و زمزمه وار پایک را شنیدم که به هر کاری که اپریل می . فشردم

 ".رم این کارو بکنمفکر می کنم اگه من بب": کرد جواب داد

  "..اومممم": اپریل ناله کرد. می دانستم دارد لبخند می زند
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آخر چرا؟ پایک . مطمئن نبودم پایک با او کاری می کند یا او با پایک. چشمانم گرد شد

برای داد . جدی است؟ چند وقت است اینجا هستند؟ می داند که باالخره خانه می آیم

تکالیف مدرسه را انجام بدهم و بخوابم اگر قرار است  چطور قرار است. زد بچه هستم

اگر می خواستند شنا کنند می . تمام شب اینجا باشند؟ مطمئنم برنامه او بوده است

به آشپزخانه . او برای سکس اپریل را اینجا آورده است. توانستند به استخر کو بروند

بستنی را داخل سطل  در لباسشویی را برداشتم و. برگشتم و به رختشورخانه رفتم

درش را کوبیدم و ماشین را روشن کردم و بعد در خشک کن را .  آشغال انداختم

اگر می خواست با من . تمام وسایلش را بیرون ریختم و در آن را هم کوبیدم. برداشتم

از پله ها باال دویدم و وارد اتاق خوابم . مثل یک بچه رفتار کند، پس بچرخ تا بچرخیم

. وتم را برداشتم و آهنگ بد مدیسن را با صدای بلند روشن کردمضبط ص. شدم

دستگیره ضبط صوت را برداشتم و . لباسهایم را با شلوارک و نیم تنه خواب عوض کردم

پایین توی آشپزخانه دویدم و صندلی را جلوی آخرین مدل منظره ای که رویش کار می 

 . می شد موسیقی هنوز کنارم با صدای بلند پخش. کرد  گذاشتم

. ده ثانیه بعد به سختی صدای قدمهای سنگین پایک را روی پله های زیرزمین شنیدم

وارد آشپزخانه شد و مستقیم به سمت میز آمد . فکم منقبض شد و خودم را جمع کردم

خانه ناگهان در سکوت فرو رفت و من سرم را بلند . و دکمه ایست ضیط را فشار داد
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فکر نمی کردم کسی اینجا . اوه ببخشید": گفتم. ه او کردمکردم و نگاه معصومانه ای ب

 ".باشه

اپریل .  پایک صاف ایستاد و نگاهی به من کرد که می گفت من دروغگوی بدی هستم

 "چطوری؟. هی جردن": پشت سرش وارد آشپزخانه شد و گفت

 .لبخند گشادی به او زدم 

 "خوب"

پایک هنوز به من . نوعی سرگرم کردمبعد توجه را به مدلم دادم و خودم را با چمن مص

سکوتی طوالنی و عجیب برقرار شد که اپریل سعی می کرد بفهمد چه خبر . زل زده بود

 ".می رم بیرون... من": باالخره گفت. است

پایک برای لحظه ای تردید کرد و دیدم  که دستانش دور صندلی آن طرف میز مشت 

ه درست مثل یک بیشعور رفتار کرده ام و می دانم ک. شد ولی به چشمانش نگاه نکردم

 ...کمی خجالتزده شدم مخصوصا اینکه نتوانستم او را گول بزنم ولی

به این امید او را اینجا آورد که من آنها را باهم . او می توانست اپریل را هر جایی ببرد

ی او را به بیرون بدرقه کرد و من صدای درهم برهم حرف زدنشان را شنیدم ول. ببینم

 .همین که در بسته شد و صدای قفل شدنش را کشیدم نفسم را بیرون دادم
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 .اپریل رفته بود

به آشپزخانه برگشت و به سمت یخچال رفت و متوجه شدم که هنوز تی شرت سرمه 

این نشانه . حتی یه خرده هم لخت نشده بود. ای و جین و کفشهای کارش را به تن دارد

تازه . ببخشید که یه خرده عجیب شد": ید و گفتیک نوشابه بیرون کش. خوبی بود

 "....اومده بود تا. رسیدیم اینجا

اهمیتی . اینجا خانه توست": در حالی که وانمود می کردم به مدلم تمرکز کرده ام گفتم

 ".هر کاری می خوای بکن. نمی دهم

مطمئنی؟ در لباسشویی و خشک کن رو می کوبی و صدای موسیقیت ": با هیجان گفت

 ".عصبانی می رسی.... به نظر . و ساعت ده شب بلند می کنیر

قرار نیست که سبک زندگیت رو به خاطر اینکه . البته که نه": سرم را بلند کردم و گفتم

 ".راحت باش. من اینجا هستم عوض کنی

به . سکوت کرد و من او را از گوشه چشمانم می دیدم که برای لحظه ای آنجا ایستاد

می . بورش کردم امشب تنها به تخت برود احساس بدی به من دست دادخاطر اینکه مج

. کسی که عاشقش باشد و به او احساس خوبی بدهد. خواهم او کسی را داشته باشد

 ....ولی
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 .اپریل نه

ولی خیلی . می خواهم مرا داشته باشد. من دارم عاشقش می شوم. کس دیگری هم نه

تا به من ثابت کند که زیاد هم مرا نمی  امشب را برنامه ریزی کرد. کله شق است

 .خواهد

 ".ولی فکر نمی کنم انقدر بدسلیقه باشی": گفتم

 .چمن مصنوعی بیشتری را زیر درخت چسباندم

 "ببخشید؟"

می دونی که ازدواج مارکوس ویترز را بهم زد؟ بار میاد و ": سرم را باال بردم و گفتم

متاهل یا هر . مشکل پسند هم نیست. همنتظره ببینه هر شب کی اون رو می بره خون

 ".چیز دیگه ای

 ".مشکل من نیست. چه خوب که اون وقت اونجا نبودم": پایم گفت

باالخره . این قسمت از بازی را باختم. نگاهم را پایین انداختم و در چسب را گذاشتم

 ".می تونی با بهترش باشی": زمزمه کردم

اهمیتی نمی دهم با ازدواج چه کسی چه . آیدبه این خاطر نبود که از اپریل بدم می 

ولی چیزی که به آن اهمیت می . در هر قضیه ای هر دو طرف مقصر هستند. کاری کرد
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.  دارد برای پایک نقشه می کشید. دهم این است که خیلی به ما نزدیک شده است

دنیا بیای به تو چه ربطی دارد؟ من یه آدم بالغم که از قبل از اینکه تو به ": پایک گفت

. عادت دارم هر وقت بخوام انجام بدم و به تو هم جواب پس نمی دم. سکس می کردم

 "می شنوی؟

 .حرفهایش تلخ بود و من احساس حقارت کردم

من هر کاری که بخوام انجام میدم و به عقاید بچه ای که زیر سقفم زندگی می کنه "

 ".اهمیتی نمی دم

دندانهایم را بهم فشار دادم و . بم شکستکلمه بچه عین چکش به سرم خورد و قل

 ".میرم تو اتاقم. فهمیدم": به او نگاه کردم و گفتم. عصبانی شدم

تی شرت درست روی . از صندلی ام بلند شدم و چشمانش بالفاصله به شکم لختم افتاد

نافم بود و از اینکه برای لحظه ای خشکش زد و مجبور شد چشم از من بردارد احساس 

میز را دور زدم و به سمت اتاق نشیمن رفتم ولی یادم افتاد که شمع هنوز . مشادی کرد

برگشتم و نمایش خم شدن روی میز بیضی و بیرون دادن کمرم و باال . روشن است

 . رفتن شلوارکم تا رنگ قرمز شورتی که پوشیده بودم بیرون بیاید را اجرا کردم
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ولی اگه می خوای می . را فراموش کن اصال شمع": چشمان عصبی را به او دوختم و گفتم

 ".می دونم که قرمز رنگ مورد عالقه ته. تونم روشنش بزارم

شمع قرمز یا شورت قرمز؟ فقط با یک حدس می شد فهمیدم حواسش جمع کجا شده 

چشمانش به تکه پارچه قرمزی که از گوشه شلوارکم . آب دهانش را قورت داد. است

 . ندی زدم و او به من نگاه کردپوزخ. بیرون آمده بود خیره شد

شبم رو خراب . دیگه داری عصبانیم می کنی ": صدای غرشش خطرناک شد و گفت

 ".کردی و من هنوز حالم سرجاش نیومده پس درست رفتار کن

: گفتم. چشمانم را بستم و آرزویی کردم و قبل از اینکه صاف بایستم شمع را فوت کردم

 ".ته مگه نه؟ عجب دروغگویی هستیاین بچه دلیل سرجا نیومدن حال"

 .شانه هایش را جمع کرد و به سختی نفس کشید

 "برو تو اتاقت جردن"

اونجا یه ویبراتور دارم که خیلی بهتر از تو عمل می . با کمال میل": برگشتم و گفتم

 ".کنه

همین که شانه اش در . به سمتم هجوم آورد و بلندم کرد و روی شانه اش انداخت

 . رفت نفسم را بیرون دادمشکمم فرو 
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 چه غلطی می کرد؟

بس کن ": داد زدم. از پله ها باال رفت و من احساس کردم هر لحظه ممکن است بیفتم

 "پایک

 ".پس دیگه مجبورم نکن":ضربه ای به سنم زد وگفت

دستم را عقب بردم تا اگر دوباره ضربه زد . . حرومزاده. آخی گفتم و باسن چپم سوخت

در اتاق خواب را با لگد باز کرد و آخرین چیزی که فهمیدم این بود . انمپشتم را بپوش

 . که از روی شانه اش پرواز کردم و روی تختم افتادم

حاال بگیر ": داد زد. آرنجم داخل لحاف فرو رفتم و موهایم روی صورتم ریخت

 ".بخواب

 .موها را از جلوی چشمانم کنار زدم و دیدم که از اتاق بیرون می رود

 "منو بغل نمی کنی؟"

برگشت . دیدم را که سرش را انداخت و نفسهای سنگینی کشید انگار دیگر جانی ندارد

 "امشب چت شده؟": و با صدای آرامی گفت

تو اونو ": داشت شوخی می کرد؟ از تخت پایین پریدم و روبرویش ایستادم و گفتم

 ".دلیلش اینه. اینجا آوردی
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 ".اینجا خونه منه"

 "چیزی نیست که تو می خوای. اون تو رو راضی نمی کنه": ان دادم و گفتمسرم را تک

 "پس حسودی می کنی؟"

 .صدایم را پایین آوردم و به او نزدیک شدم

 "...دلیلی نداره جای دیگه دنبالش بگردی. هر چیزی که بخوای تو این خونه داری"

ه او گفتم خجالتزده که ب "هر چیزی بخوای"سرم را پایین انداختم و به خاطر اینکه 

سینه اش جلوی چشمانم باال و پایین می رفت و . من چیزی بودم که او می خواست. شدم

آفتاب، چوب و رایحه خوب . من بوی منحصر بفرد او را به درون ریه هایم کشیدم

بوی یکی شب داغ . شامپو بدنش، شامپو و پودری که با آن لباسهایش را می شست

بویش را به داخل ریه هایم . شب اولی که می خواستم باشد تابستانی می داد، بوی

 . کشیدم چون هر لحظه امکان داشت طوفانی شود

پس برای همینه که بداخالقی می کنی؟ چون می خوای اونی که امشب میاد تو ": گفت

 "تختم تو باشی؟

ی چون اونو دعوت کردی که منو عذاب بدی ولی من باز": چشمانم را ریز کردم و گفتم

 ".تو هستی که می بازی. تو رو می شناسم
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چانه افتاد تا به من نگاه کند . فاصله بینمان را پر کردم و پیراهنم را به تی شرتش مالیدم

حتی اگر می ماند و تو را تمام شب تا حد ": گفتم. و قلبم به دیواره سینه ام می کوبید

ال یادت نمی اومد که مرگ ارضا می کرد باز صبح با فکر من بیداری می شدی و اص

 ".کنارت رو تخت خوابیده

 . نفسهایش سنگینتر شد و ضعیف شدنش را دیدم

 "..یا. می خوای بدونی اگه بیدار و گرمم تنهایی تو تختم چیکار می کنم": ادامه دادم

دارم خودم رو ": روی پنجه پاهایم بلند شدم و لبهایم را به فکش مالیدم و زمزمه کردم

 ".می کنم که میای تو و از روی شورتم منو می خوری می مالم و خیال

نفسی کشید و چشمانش را بست و از روی شلوار جین احساس کردم آلتش سفت شده 

 ".لعنتی. جردن خواهش می کنم": با ناامیدی التماس کرد. است

انگشتانم را دور . می دانم که مرا می خواهد. سعی کردم لبخندم را برای خودم نگه دارم

می دونم تو می ": شلوار جینش قالب کردم و دماغم را به چانه اش مالیدم و گفتم کمر

 "خوای

 ".بدجوری می خوای منو تو بغلت بگیری":دوباره زمزمه کردم



 Page 435 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

صاف ایستادم و دستانم را از روی بدنش برداشتم و انگشتانم را توی کمربند خودم 

وی پاهایم افتادند و من دستم را ر. لغزاندم و آرام و آهسته شلوارکم را پایین کشیدم

 .بدنم سرشار از ترس و اشتیاق و نیاز بود. مشت کردم

 .به من نگاه کن

 .مرا لمس کن

هر روز که می گذره نادیده . که احساست کنم. دارم می میرم که تو رو بچشم": گفتم

هر روز خیس از خواب بیدار . گرفتن چیزی که می خوام سخت تر و سخت تر میشه

 ".پایکمیشم 

می خوام تو هم منو ":دهانم را به سمتش بردم و لبهایم را روی لبهایش گذاشتم و گفتم

 ".می خوام تو رو ببینم که منو می خوای و روی من دراز می کشی. بخوای

دوباره روی . می توانستم لزجی بین پاهایم را احساس کنم و نفسش خیلی داغ بود

عاشق اینم که نگرانم می شی و می ": گفتم. او بود پاهایم ایستادم ولی نگاهم همچنان به

ولی یه دختر نیازهایی هم داره و باالخره مردی رو پیدا می . خوای ازم محافظت کنی

 ".کنم که می تونه کار تو رو بهتر انجام بده
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: نفسم را بیرون دادم و گفتم. جنون در نگاه خیره اش شعله ور بود ولی پلک نمی زد

و می بوسه و لباسهام رو درمیاره و منو به تختش می برد، زیر دوش و مرد دیگه ای من"

 ".پاهام رو روی میز صبحانه اش باز می کنه

تو و بیرون، تو و بیرون و به من زل زده _از لبهایش غرید و بدجوری نفس می کشید

گرمای بین ما . انگار بهم پیچ خورده بودیم. می توانستم احساسش کنم. همین بود. بود

وزاننده بود و تنها کاری که باید می کرد این بود که دست دراز کند و من را در س

 .آغوش بگیرد

 .مرا بغل کن

 .صبر کردم

 . فقط دستت را دراز کن و مرا بغل کن. من مال توام

تکان نمی . فقط آنجا ایستاد و اشکها در پس چشمانم جوشیدند. ولی این کار را نکرد

اصال نمی خوای کاری ": سرم را تکان دادم و گفتم. کستقلبم ش. دوست نداشت. خورد

 "با من بکنی مگه نه؟

دستانش . از حرص او را پس زدم ولی ناگهان بازویم را گرفت و به سمت خودش کشید

با . را زیر بغلم زد و من را بلند کرد و طوری گرفت که انگار یک بچه پنج ساله هستم
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باشه تمرین نکرده باشم دختر کوچولو، ولی  شاید خیلی وقت": لحن تهدید آمیزی گفت

 ".فکر کنم بتونم یه راهی پیدا کنم

بعد بغلم کرد و مرا بوسید، نفسم را آنچنان سخت دزدید که تنها توانستم پاهایم را دور 

 .کمرش حلقه کنم و خودم را نگه دارم

.آره .همین است
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 (پایک)فصل هجده 

 . خدا لعنتش کند

 .نمی توانم. کثافت. نمنمی توانم بس ک. لعنتی

او آنقدر ادامه داد، مخ مرا به کار گرفت و هر کاری می توانست کرد تا مرا به اینجا 

در پس ذهنم همیشه می دانستم که نمی توانم او را . برساند و من هم او را بخواهم

پاهایش را از دور . به باسنش چنگ زدم و خودمان را روی تختش انداختم. نداشته باشم

عاشق دهانش . لبهایمان یک لحظه از هم جدا نشدند. م باز کرد و روی من سوار شدکمر

طوری می چرخاند و مالید که دیوانه ام _زبانش را به من می زد. گرم و شیرین. هستم

 . می کرد

 ".از این احساس متنفرم": گفت

 "کدوم احساس؟"

نفس می کشید و ناله او توی دهانم . دستانم را روی بدنش کشیدم، چنگ زدم و فشردم

 .می کرد و من به طرز دردناکی سفت می شدم

 ".حسادت": گفت
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. یک لحظه طول کشید تا یادم بیاید داشتیم در مورد اینجا بودن اپریل دعوا می کردیم

از . دستم را زیر تی شرت لغزاندم و سینه اش را کف دستم گرفتم و او ناله بلندی کرد

وقتی با اون آشغال کوچولو . می دونم": گفتم. وردم غریدماینکه باالخره او را به دست آ

 ".مهمونی رو ترک کردی خیلی دلخور شدم

انگار دوباره هفده سالم ": و ادامه دادم. لب پایینی اش را بین بوسه هایم گاز گرفتم

 ".شده و کسی چیزی رو که می خوام رو برداشته

موهای . او خیلی زیبا بود. مس نکنمآلتم ورم کرده بود و خدایا، نمی توانستم او را ل

مثلث کوچک پارچه قرمزش بین پاهایش که می توانستم . پریشان و پوست صافش

او خیس بود و من عین قطحی زده ها می خواستم او را . ببینم حسابی تحریک شده است

 .بخورم

 .چه مزخرفا....... مردی دیگری کار مرا بهتر انجام می دهد

. به چشمان هم خیره شدیم. رتش کنار زدم و ناله ای کردموهایش را از روی صو

 .هر دو داشتیم عاشق می شدیم. چشمانش احساسات مرا هم بیان می کرد

 .لعنتی

 "در من چی می بینی دختر؟": سرم را تکان داد و گفتم
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آیا فکر می کند االن . وقتی نوزده ساله بودم نتوانستم یک دختر نوزده را خوشبخت کنم

 ؟می توانم

هیچ نظری نداری مگه نه؟ وقتی که اولین ": صورتم را بین دستانش گرفت و مرا بوسید

 ".بار همدیگه رو دیدم و باهم فیلم تماشا کردیم احساس گناه کردم

من ... چون وقتی گفتی فیلم شبح رو قراره نمایش بدن من": دوباره مرا بوسید و گفت

 ".موسوسه شدم چون می خواستم تو رو دوباره ببین

 ".حتی اون موقع هم یه چیزی بینمون بود": اعتراف کرد

دستم را دور بدنش حلقه . به سمت دهانش هجوم بردم و او را طوالنی و عمیق بوسیدم

انگشتانم را دور پارچه ابریشمی روی پهلوهایش . زدم و او را به خودم فشار دادم

برای او من . ولی نه. ماشتیاق عجیبی داشتم که همین االن در بدنش حل شو. پیچیدم

تنها یک عشق زودگذر هستم ولی مطمئن می شوم که بهترین عشقی است که داشته 

گردنش را بوسیدم و تمام مسیر تا چانه اش را مکیدم و زبان زدم و انگشتان . است

 .شستم را دور نوک سینه های کوچک و سفتش کشیدم

 ".لطفا بگو که کاندوم داری... پایک": گفت

 .تکان دادم و دوباره به سمت دهانش رفتمسرم را 
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 ".تو اتاقم"

 "بیشتر از یه دونه مگه نه؟"

 .لبخند زدم

 ".آره"

 ".برو بیارشون"

 .دستانم را دورش حلقه زدم و ایستادم و او را با خودم بلند کردم

 ".من فکر بهتری دارم"

ما . اتاق خودم شدمپاهاش را دور کمرم حلقه کرد و من او را از اتاق بیرون بردم و وارد 

یک لحظه از بوسیدن من دست برنداشتم و من . به تخت بزرگتری احتیاج داشتیم

طوری مرا . چشمانم را از لذت بستم چون فکر نمی کنم هرگز به این خوبی بوده باشم

 .نابود خواهد کرد که هیچ کس هیچ وقت نتواند مرا سرپا کند

بعد از . گد بستم و او را روی تخت گذاشتموارد اتاقم شدیم و من در را پشت سرم با ل

 "...نه": اعتراض کرد. رویش بلند شدم و ایستادم
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و احساس  _.باالخره توی تختم بود_در حالی که تماشایش می کردم به سمت در رفتم

دستم را به پشت سرم بردم و در را قفل کردم و . می کردم بلیط بخت آزمایی را برده ام

روی زانوهایش . ه که از پنجره ها می تابید بدنش را روشن می کردنور ما. به او زل زدم

لبهایش از بوسه . نشست و دستانش را پشت سرش قرار داد و بدنش را به جلو پیچاند

تو .. خدایا": زیرلب گفتم. ورم کرده بود و من او را برهنه الی مالفه هایم تصور کردم

 ".خیلی شیرینی

 ".واقعا نیستم": آمد و گفت لبخند شیطنت آمیزی روی لبهایش

 "پس چی هستی؟": ابرویی باال بردم و گفتم

 "تو چیکار می کنی؟"

 .عجب کثافت کوچولویی

: دوباره به سمت تخت رفتم و رویش خم شدم و شورتش را کف دستم گرفتم و گفتم

 "می خوای چی رو بخورم؟. تو گفتی می خوای من چیزی رو بخورم"

 "...اوم": ت و گفتچشمهایش را به لبهایم دوخ

آب دهانش را قورت داد و رانهایش را جمع کرد و دستش را به سمت شورتش برد و 

 ".اینجا": گفت
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 .هر دفعه که جلو می آمد تا مرا ببوسد جاخالی می دادم. بازی ام گرفته بود

 می خوای چی رو ببوسم؟. اینجا چی هست؟ از کلمات بزرگترا استفاده کن"

 "..اوم... اوم": گفت. د و داشت برایش می مردحسابی تحریک شده بو

 اوم؟؟

 ..دوباره به سمت دهانم آمد ولی عقب رفتم و با غرشی کوتاه دندانهایش را بهم سایید

 "بگو"

 "..نانازم": زمزمه کرد

. انتظار این کلمه را نداشتم ولی اشکالی ندارد. ابروهایم باال رفت و شگفت زده شدم

منو ارضا می . می خوام ببوسیش و میک بزنی": ماس کردنفسش را بیرون داد و الت

 "کنی؟

 .آلتم زیر شلوار جین بزرگتر و بزرگتر می شد. برای یک لحظه چشمانم را بهم فشردم

 .هر چی تو بخوای. لعنتی

پارچه اش را گوشه اتاق انداختم و نفس . شورت را محکم گرفتم و کشیدم و پاره کردم

دم را از سرم بیرون آوردم و به سمت پایین رفتم و بعد تی شرت خو. عمیقی کشیدم
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سرم را به بدنش فشار می داد و به پشت روی . ناناز کوچکش را توی دهانم گرفتم

 ".پایک": تخت افتاد و زمزمه کرد

خدایا من رو ابرها بودم و برای مدت طوالنی این را می خواستم و باالخره او را به دست 

 . اش را روی تختم باز کرده بود و بدنش مرا می خواستآورده بودم در حالی که پاه

ابتدا چوچولش را مکیدم و داخل دهانم کشیدم و دوباره و دوباره این کار را کردم تا 

از پایین تا باالیش را لیس زدم و زبانم را دور برآمدگی هایش . آماده ارضا شدن شود

رلم را از دست دادم و همه بعد از یک دقیقه کنت. کشیدم و از طعم و بویش مست شدم

بازویم را زیر رانش گرفتم و او را می خوردم و . جایش را می بوسیدم و زبان می زدم

وقتی زبانم را به او می زدم پشتش را از . این کار را برای لذت هر دو انجام می دادم

 .روی تخت بلند می کرد و می نالید

تندتر شد و فهمیدم که دارد ارضا می آنقدر به کار ادامه دادم تا اینکه صدای تفسش 

سرم الی پاهایش بود تا اینکه . کف دستم را روی یکی از سینه هایش گذاشتم. شود

 . احساس کردم شکمش دارد می لرزد و بعد نفس عمیقی کشید و ارضا شد

روی پوستش . همراه ارضا شدنش دادی کشید و تا وقتی که آرام نشد او را زبان می زدم

  "جردن": زمزمه کردم
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نمی دانم چرا اسمش را صدا زدم ولی شاید می ترسیدم که واقعی نباشد و همه اینها را 

. انگشتانش را الی موهایم لغزاند و باال آمدم و خودم را رویش انداختم. خواب ببینم

پیشانی اش را نوازش کردم و دوباره به او زل زدم و گونه های سرخ و چشمان 

رت کوتاهش باال رفته بود و سینه های زیبا و نوک سینه های تی ش. درخشانش را دیدم

پایین آمدم و یکی شان را به دهان گرفتم و درست مانند . برآمده اش بیرون زده بودند

سر وقت . نالید و دستانش را پشت گردنم حلقه کرد. چوچولش مکیدم و کشیدم

اینها کار اشتباهی  می دانستم تمام. دیگری رفتم و دست دیگرم را روی بدنش کشیدم

نمی خواهم  _االن_هستند و نمی دانم دیگر چطور باید اینها را توضیح داد ولی اینجا

اینجا در تاریکترین زمان . ای کاش به این اندازه خوشبخت بمیرم. جای دیگری باشم

 .شب، در این اتاق تاریک پشت یک در بسته الزم نبود چیزی را به کسی توضیح دهیم

 .ظه از آن ما بودتنها این لح

کمربندم را باز کردم و زیپ شلوار جینم را پایین . از تخت بیرون آمدم و ایستادم

دوباره ایستادم . به سمت میز پاتختی رفتم و یک کاندوم از جعبه بیرون آوردم. کشیدم

یک زانویش را خم کرد و دستانش را کنارش . پاهایش را بسته بود. و به او زل زدم

 .حالی که مرا تماشا می کرد مالفه را در مشتش فشردانداخت و در 

 "مطمئنی؟": پرسیدم
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بسته را . کفشها و بقیه لباسهایم را درآوردم و دوباره صاف ایستادم. سرش را تکان داد

نفسهایش کم . باز کردم و دوباره نگاهی به او انداختم ولی چشمانش به چیز دیگری بود

لبهایم نشست و با خودم فکر کردم چندتا لبخندی گوشه . کم داشت سطحی می شد

 .کلمه بزرگتری دیگر بلد است

نشست و پاهایش را از لبه تخت آویزان کرد و . فرصت پیدا نکردم این را از او بپرسم

.  همزمان ناله کردم و غریدم. دستش را به طرف آلتم دراز کرد و در دهانش گذاشت

پشت موهایش را در مشتم . بان می زدزبانش گرم و داغ بود و نوکش را می مکید و ز

. منو بدجوری تحریک می کنی. جردن لطفا":گرفتم و به آرامی او را عقب بردم و گفتم

 ".می خوام بازم ارضا بشی

در دهانش ذوب شدم و او . او را دوباره روی تخت هل دادم و دوباره رویش قرار گرفتم

ه ناخنهایش را پشتم فرو کرده بین پاهایش نشستم و او در حالی ک. را سخت بوسیدم

دستم را زیرش لغزاندم و باسنش را چنگ زدم و بدنهایمان . بود زانوهایش را خم کرد

با داشتن او زیر خودم، . دنیا از پشت پلکهای بسته ام می دیدم. را بهم فشار داردم

 .آلتم آنچنان سفت شده بود که نمی توانستم تحمل کنم... پوست به پوست

 . ال من استاین دختر م
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حتی یک لحظه هم چشم از او . روی پاشنه ایستادم و کاندوم را روی آلتم کشیدم

 ".من یه خرده می ترسم": با نگرانی ابرویی بال داد و گفت. برنداشتم

 می ترسد؟

 "اگه سروصدا کردم چی؟": زمزمه کرد

تکان دادم  آلتم را. و از خیال اینکه پشیمان شده است آسوده شدم منفسم را بیرون داد

می خوام وقتی . پیراهنت رو دربیار جردن": زمزمه کردم. و دوباره کنارش دراز کشیدم

 ".می کنمت سینه هاتو ببینم

نفسش می لرزید و لبخند هیجان زده ای روی لبهایش خودنمایی می کرد ولی پیراهنش 

دستم .  رفتمرا باال برد و من به سمت یکی از سینه هایش حمله کردم و بین دندانهایم گ

: خم شدم و به لبهایش زبان زدم و زمزمه کردم. را تکیه گاه قرار دادم و باال آمدم

سعی کن ساکت باشی باشه؟ نمیشه که کرامر بفهمه دارم با پرستار بچه هاش چیکار "

 ".می کنم

 ".بله آقای الوسون": خندید و مرا بوسید و گفت

ش می گذاشتم به چشمانش خیره شدم و پایین رفتم و در حالی که نوک آلتم را جلوی

بعد پهلوهایش را گرفتم و به داخلش فشار دادم و بالفاصله حس داشتنش بر من غلبه 
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سینه . گردنش را به عقب خم کرد و چشمانش را بست و نالید. کرد و بدنم لرزید

 . هایش با حرکتهایم باال و پایین می رفتند

 "...پایک... لعنتی.. اوه لعنتی": داد زد

 "..می دونم عزیزم"

دوباره فرو کردم و او به کمرم چنگ زد و من به آرامی فاصله بینمان را . تو عالی هستی

خم . به صفر رساندم و به داخلش فشار دادم و مسحور بدنش شدم که زیرم قرار داشت

باال آمدم و دهانش را . شدم و شروع به مکیدن سینه اش کردم و او نالید و غرید

نفسم را بیرون دادم و حرکاتم را . او زبانم را لیس زد و من به خودم پیچیدم بوسیدم و

سخت تر و تندتر کردم تا وقتی که تنها صدایی که به گوشم می رسیدم برخورد 

 .بدنهایمان بود

 ".جردن، لعنتی"

وقتی می بوسیدمش صداهای درهم . صدای ناله هایش اتاق را پر کرد و بلندتر شد

سرم را باال . خارج شد و با ارضا شدنش، بدنش دور آلتم تنگ شد برهمی از گلویش

بدنش را جلو آورد و . بردم و در آیینه کمد دیدم پاهایش را دور من حلقه کرده است

 ".می خوام ببینم": توی گوشم زمزمه کرد
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تی شرتش دوباره . دستم را دور کمرش حلقه زدم و چرخیدم تا روی من قرار بگیرد

پهلوهایش را . ش افتادند و موهایش با آشفتگی زیبایی دورش ریختندروی سینه های

زل زده بود و  مبه چشمان. گرفتم تا حرکتش روی خودم را بیشتر و بهتر احساس کنم

بعد . شکمش می لرزید و باسنش روی من جلو و عقب می رفت. پهلوهایش می چرخید

که در آیینه می بیند لذت سرش را باال برد و منحنی لبهایش به من می گفت از چیزی 

 . می برد

 ".تو خیلی تنگی": غریدم

همزمان با حرکات سریعترش، . دستهایش را روی سینه ام گذاشت و خم شد

نفسش را بیرون داد و . دندانهایش را روی هم فشار داد و تنفسش سنگین شد

 .چشمانش بسته شد

 ".خواهش می کنم.. خدا . آره. بله"

د را خم کردم و دوباره نوک سینه اش را به دهان گرفتم و باسنش را چنگ زدم و خو

. به سمتم خم شد. مکیدم و زبان زدم و بعد برای سینه دیگرش هم همانکار را کردم

از الی . حرکاتش کند نمی شد و احساس میکردم عرق از پشتش سرازیر شده است

او را گرفتم . دمدندانهایم نفس کشیدم، ماهیچه هایم فشرده شدند و داشتم ارضا می ش

سرش روی . و دوباره خواباندمش، می خواستم دوباره کنترل اوضاع را به دست بگیرم
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لبه اش را گرفتم و به کناری هل دادم که المپ و . تخت وخیلی نزدیک به پاتختی افتاد

 . همه چی کف زمین خورد و تکه تکه شد

بازم دارم ... بس نکن. بس نکن": گفت. غرید و مرا بوسید و به جنون آنی ام خندید

 ".ارضا می شم

پیشانی ام را به پیشانی اش فشار دادم وقتی داخلش فرو می کردم و بیرون می آوردم 

تالش می کردم به چیزی فکر کنم که . هر دو سعی می کردیم نفسهای عمیق بکشیم

 . ارضا نشوم ولی احساس او بی نهایت خوب بود و من نمی توانستم طاقت بیاورم

 ".آره...اوه پایک، همونجا":زدداد 

ماهیچه هایم می سوخت و سرم می کوبید ولی فاصله مان را حفظ کردم چون اگر همین 

ناله ای کرد و بدنش فشرده شد و نفسش می . االن می مردم دیگر آرزویی نداشتم

 "...اوه، خدایا": بعد از لحظه ای سکوت سرش را عقب برد و داد زد. لرزید

حرکاتم را . سیدم و دیدن ارضاشدنش کافی بود که مرا هم تحریک کنداو را سختتر بو

تندتر کردم و چشمانم را بهم فشردم و بیشتر به داخلش هجوم بردم تا لحظه ای که 

 .ارگاسم همزمان با خستگی و سرخوشی تمام بدنم را فراگرفت
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. عالی بود گرمای سختی از پاهایم جاری بود و آلتم نبض می زد و همه چیز در مورد او

پایینتر آمدم و آرنجهایم را در اطراف سرش . همه چیز احساس دفعه اول را داشت

به من خیره شده بود و صورتش از . گذاشتم و موهایش را از روی صورتش کنار زدم

 "تو که اونو نبوسیدی، مگه نه؟": به نرم پرسید. الیه نازکی از عرق می درخشید

 "ببین به چی فکر می کنی؟االن ": زیرلبی خندیدم و گفتم

 "نکردی مگه نه؟": لبهایش را از خجالت بهم فشرد ولی اصرار کرد

سعی می کردم تو رو و اشتیاقم رو فراموش . نه و هیچوقت هم شب رو نمی موند": گفتم

 ".من تو رو می خواستم. تو حق داشتی. کنم ولی این هرگز اتفاق نمی افتاد

می توانستم . ه ارضا شده بودم کارم با او تمام نشده بودلبایش را بوسیدم و علیرغم اینک

هیچ اتفاقی . و اون آشغال کوچولوی تو مهمونی":از او پرسیدم. تمام شب را اینجا بمانم

 "نیفتاد مگه نه؟

 "جردن": ابرویی گره زدم و هشدار دادم. چال گونه اش عمیقتر شد

 ".اون بدن تو رو نداره. نه": خندید و جواب داد

 .ه ام را کشیدگون

 "..یا تتوهات"
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 .فکم را بوسید

 ".یا دهنت"

 .لبهایم را بوسید

 ".و هر کلمه که ازش میاد بیرون زیرپوستم می خزه و منو دیوونه می کنه"

فردا . از مرزها گذشته بودیم. روی صورتش فرو رفتم و او را سخت و طوالنی بوسیدم

 .تا گونه هایم را ریز ببوسد لبهایش را عقب کشید. احساس عذاب وجدان می کردم

. می دونم که فردا کار داری و می خوای بخوابی ولی من هنوز عطش دارم... یه چیزی"

 "میشه بریم پایین و بستنی بخوریم و بعد قبل از خواب دوباره انجامش بدیم؟

 .سرم روی شانه اش افتاد و از خنده لرزیدم

 .هرچی تو بخوای عزیزم

........................... 

خیلی کم . تمام ماهیچه هایم گرفته و بی حس بود. گردنم را زیر دوش گرم چرخاندم

دیشب . ورزش می کنم ولی به ندرت می نشینم پس فکر می کردم هیکل خوبی دارم
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نمی توانم به این موضوع فکر نکنم که او را هر روز، هر چند دفعه . گند زد به این فکرم

 .ماهیچه هایم دارمکه بخواهم فقط برای سالمت 

هرچند . دیشب یک بار دیگر سکس کردیم و بعد افتادیم. ولی می دانم که نمی توانم

. که امروز صبح او را بیشتر می خواستم ولی می فهمم که چه چیز را از دست داده ام

 .همه چیز دردناک تمام خواهد شد. دیگر نمی توانیم به اوضاع عادی برگردیم

. حوله ام را برداشتم و موهایم را خشک کردم. وش بیرون آمدمشیر آب را بستم از د

حمام تاریک بود چون می خواستم به خودم بقبوالنم که شب هنوز تمام نشده است ولی 

وقتی او را دوباره ببینم روز . ساعت پنج صبح است و یک ساعت بعد باید سرکار باشم

 . خواهد بود باید با گندی که دیشب زدم روبرو شوم

سعی . هایم که خشک شد حوله را دور کمرم پیچیدم و دندانهایم را مسواک زدممو

 .کردم دیگر به زن جوان و سکسی که هنوز توی تختم خواب است فکر نکنم

هر دو بزرگ شده . یعنی، کاری که می کنیم چه عیبی دارد؟ او مجرد است، من مجردم

ز اینکه من بفهمم چه کسی و قبل ا. خب اختالف سنی هست ولی بی سابقه نیست. ایم

ما نمی خواستیم به کسی . هیچ کس دیگری در آن دخیل نبود. است از او خوشم آمد

 .آسیب بزنیم
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روی شکمش خوابیده بود و . دوباره وارد اتاق خواب شدم و به او توی تختم نگاه کردم

ی یکی از ت. موهایش روی پشتش پخش شده بود. یکی از بالشهای من را زیر سر داشت

عاشق . شرتهایم تنش بود و هرچند که من او را برهنه دوست داشتم شکایتی نکردم

 .این بودم که لباسهایم را هم بپوشد

نه آن پاتختی که آن طرف روی _کنار تختم رفتم و ساعتم را از روی پاتختی برداشتم 

ر از یک ما همدیگر را کمت. و دور مچم بستم و دوباره به او  زل زدم _زمین افتاده بود

انگار من طرف . ماه بود می شناختیم و احساس می کنم همیشه در کنارم بوده است

نمی دانم که عاشقش هستم یا نه ولی هیچ وقت . دیگر تخت را برای او نگه داشته بودم

پایش از مالفه بیرون افتاده بود و من به . هیچ چیز یا هیچ کسی را تا این حد نشناخته ام

 .کامال جردن وار. ی رنگش لبخند زدمانگشتان پای صورت

نگاهش کردم و دیدم در خواب غلت زد و دستش را . ناله ای کرد و سرش را برگرداند

مالفه زیر کمرش افتاد و پیراهنش باال رفت و شکم . روی بالش کنار صورتش گذاشت

شب  .بیرون هنوز تاریک بود. اجازه دادم غریزه ام غلبه کند. نقره ای اش را نشان داد

 . هنوز به پایان نرسیده بود

برام مهم نبود که لخت . مالفه را کنار زدم و شورت صورتی سکسی اش را دیدم

به آرامی شورتش را . یعنی، من می توانم لباسهایش را دربیاورم. نخوابیده است
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. درآوردم و زانویم را بین پاهاش گذاشتم و با یکی از دستانم پیراهنش را باال زدم

از روی گونه اش به سمت گوشش رفتم و بعد . دم و به نرمی بوسیدمشلمسش کر

 ".صبح بخیر": درحالی که به او زبان می زدم زمزمه کردم. دهانش را بوسیدم

خم شد که از بدنش پایینتر می رفتند و شکم،  مدوباره ناله ای کرد و در جستجوی لبهای

 "بح شده؟ص": به شوخی گفت. پهلوها و سینه هایش را می بوسیدند

دستم را به سمت پاتختی دراز کردم و کاندوم دیگری برداشتم و حوله را از . خندیدم

برای اینکه طول روز سرحال . فقط یه دونه سریع": دورم باز کردم و با شوخ طبعی گفتم

 ".بیام

 ".باشه": دوباره ناله ای کرد و دستانش را باالی سرش کشید و گفت

من . ه بعد هر دو نفس نفس می زدیم و عرق کرده بودیمچند دقیق. و من شیرجه رفتم

 .باید دوباره دوش می گرفتم ولی دیگر وقت نداشتم

به ساعت نگاهی . به خاطر من است یا او در صبح احساس بهتری دارد. عالی بود. لعنتی

 ".من باید برم": انداختم و گفتم

است و خانه بماند و  چقدر بد است که رئیس زنگ بزند و بگوید مریض. نمی خواستم

 .با هم خانه ای سکسی و کوچکش سکس کند
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جین و تی شرتی بیرون کشیدم و . با نارضایتی از رویش بلند شدم و به سمت کمدم رفتم

 "امشب کار می کنی؟": پرسیدم

 "شاید": مالفه را رویش کشید و خواب آلود به من نگاهی انداخت و گفت

 .زی می کردهمیشه با من با. سرم را تکان دادم

 ".شاید بیام خونه یا شاید باید منو پیدا کنی":توضیح داد

به سمتش برگشتم و نگاه . کشو را بستم و دیگری را برای برداشتن جوراب باز کردم

 ".اینجا باش. من ساعت پنج خونه ام": لجوجانه ای کردم و گفتم

 "لطفا؟" :به او دستور دادم و بعد به سمت در رفتم و با صدای آرامی گفتم

با غرغر پشتش را به من کرد و بالشم را بغل کرد و با شیرینترین نگاه به من خیره شد 

 ".دلت برام تنگ بشه": و گفت

 . قبال تنگ شده

شاید کول خانه بیاید و تختش را خالی ببیند و . در اتاق خواب خودم و جردن را بستم

. ساس عذاب وجدانم لبخند زدماز پله ها پایین دویدم و با تمام اح. فکر کند کجاست

 . احساسم کامال عادی بود
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دختر رویاهایم االن در تختم بود و من به . من خوش شانس ترین آدم روی زمین بودم

من هر چیزی را که می خواستم زیر سقفم . حق داشت. خانه پیش او بر می گشتم

عث شد او را فراموش اینجا خانه او بود ولی اینجا نیست و جردن با. به جز پسرم. داشتم

 .کنم

قربانی شدم تا با ایجاد کسب و . بعد از نوزده سال هنوز او در درجه اول قرار داشت

کاری قادر باشم به او خانه و تحصیالت خوب بدهم و حتی بعد از ماجرای لیندسی از 

روابط می ترسیدم یا حتی روابطی را از دست دادم چون زنان دیگر نمی خواستند با مادر 

زندگی ام حول محور او می چرخید و بدون توجه به . سرم تا ابد سروکار داشته باشندپ

لیندسی کول را تحریک می کرد و برعلیه من . کاری که کردم هنوز پر از گندکاری بود

 . می شوراند و کول نمی دانست به چه کسی اعتماد کند

می تواند امید و  خوشبخت شدنم با یک زن ایرادی نداشت و اگر آن زن جردن باشد

چرا نمی توانم بس کنم؟ چرا هر وقت که لبخند . آرزوی کول به والدینش را به باد دهد

می زند قلبم به درد می آید؟ یا انگشت شستش را می مکد یا روی پنجه پاهایش می 

 ایستد تا چیزی در آشپزخانه بردارد یا حتی پلک می زند؟ به خاطر خدا؟
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درش را بستم و جعبه ناهارم . ماگ مسافرتی ام قهوه ریختم به آشپزخانه رفتم و درون

. را از یخچال بیرون آوردم و چیپس اضافی برداشتم چون وقتی برای صبحانه نداشتم

 صبح به این زودی کی بود؟. ناگهان صدای زنگ در به گوش رسید و من اخم کردم

 .ن سرک کشیدمهمه چیز را گوشه ای گذاشتم و به سمت در جلویی رفتم و به بیرو

 ...موشو آتیش زدی

موهایش را به . دوست دختر سابقم بیرون با جین نایلونی و یک تاپ ایستاده بود

او . صورت پریشانی باالی سرش گوجه ای بسته بود ولی آرایش کاملی به صورت داشت

البته شاید فقط آنجا می رود . تنها کسی است که برای رفتن به باشگاه آرایش می کند

در را باز کردم و سعی کردم ساکت بمانم تا جردن بیدار . ردها را مالقات کندکه م

 . نشود

 چی می خوای؟": در باز را نگه داشتم و گفتم

 "خب، تو خوبی، اصال تا االن بیشعور بودی؟": دست به سینه ایستاد و با عشوه گفت

خوبی نداره که اصال وجهه ": در را بستم و گفتم.  و بدون دعوت هلم داد و وارد شد

 "مستی؟. ساعت پنج صبح میای دم خونه ام
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چرا پسرم ": وارد آشپزخانه شد و کلیدهایش را روی کانتر انداخت و به سمتم برگشت

 "با یه دختر دیگه زندگی می کنه نه با تو؟

به . سعی کردم تا به نگرانی ساختگی اش چشم غره نروم تا بهانه ای دستش ندهم

هر وقت بیاد خونه قدمش رو ": تی شرتم را برداشتم و گفتم سمت چهارپایه رفتم و

 ".او بود که از اینجا رفت. چشمه

 "چرا؟. چون تو به جردن اجازه دادی بمونه"

اگر می خوای بدونی اوضاع کول چطوره از خودش ": یقه را از سرم عبور دادم و گفتم

 ".و به تو هم ربطی نداره خونه رو به کی اجاره دادم. بپرس

برای یک . ستی به موهایم کشیدم و کامال فراموش کرده بودم تا به آن حالت بدهمد

گوشی ام را از شارژ بیرون کشیدم و در . من به او نگاه نمی کردم. لحظه سکوت کرد

سرم را . به سمتم قدمی برداشت و چانه ام را گرفت و به صورتم زل زد. جیبم گذاشتم

 "چیه؟": عقب بردم و گفتم

 ".رمز شدهصورتت ق"

 ".بیرون گرمه"
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قهوه ام را برداشتم و عصبی جرعه . ولی زیر پوستم، خونم داغ بود و قلبم تندتر می زد

می توانست بوی خون را از آن طرف اقیانوس . این زن یک کوسه بود. ای نوشیدم

پس سوال اینکه . می دونم بعد از ارضا شدن چه شکلی می شی": گفت. استشمام کند

 یکه نوجوان شیرین طبقه باالست یا یه نفر تازه؟اون ت... که

 .فنجان را روی میز کوبیدم و به او زل زدم

 ".بسه"

هنوز خانه را ترک نکرده بودم و حتی . فراموش کرده بودم چقدر باهوش است. لعنتی

 .فوق العاده است. نمی توانم احساسم را به فردی که روبرویم ایستاده بود درک کنم

م و نشستم و جوراب و پوتینهایم را پوشیدم و هر چیزی که الزم داشتم به سمت میز رفت

 ".سه روز پیش. کول کارشو تو کارخونه از دست داد": باالخره گفت. جمع کردم

 سه روز پیش؟. درست از کارم کشیدم و به او نگاه کردم

بچه پدر و مادر بودن وقتی . بزار یه توصیه ای بهت بکنم"با فروتنی مسخره ای گفت 

اون هنوز بهت احتیاج . هجده سالش میشه و به حمایت تو احتیاج نداره تموم نمیشه

 ".داره
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معذرت می خوام از زنی ": به سمتش برگشتم و نگاه تیزم را به او انداختم و گفتم 

درس پدر و مادر بودن نگرفتم که حامله شد تا کارت غذا برای بقیه زندگیش داشته 

چون .  دست بده ولی الاقل دیگه برای هیچ کار نمی کنهشاید کارش را از . باشه

  ".مجبورش می کنی نصف پولشو بده به تو

البته که . ولی فقط خندیدم. سیلی او روی صورتم نشست و سرم به سمتی برگشت

او از کار اخراج شده بود و خانه نیامده بود ولی اجازه نمی دادم لیندسی . نگران بودم

و از کول استفاده می کرد و من به قدر کافی از دست گندکاری ا. برایم سخنرانی کند

 .هایش کشیده بودم

برای همینه که نمی زاری بیاد و برای من کار کنه مگه ": عقب نشینی نکردم و پرسیدم

نه؟ چون در عوض من قبضهاش رو پرداخت می کنم و مطمئن می شم که از تمام 

بهش اهمیت می دی که کف دستش  تو وقتی. حقوقش کوفت هم کف دستت نمی زاره

 ".پول نقد باشه

 .وسایلم را جمع کردم و به سمت در رفتم و باز کردم

می دونی واقعا به کی حسودیم میشه؟ تمام مردهایی که قبل از اینکه با یه بچه تو تله "

متاسف نیستم که کول رو دارم ولی متاسفم که مادرش . بندازیشون ازت فرار کردن

 ".ونبرو بیر. تویی
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از اینکه صدایم را پایین نگه داشتم و کنترلم را حفظ کردم به خودم می بالم ولی درونم 

او . او به خانه ام آمد و مرا به پدر بدی بودن متهم کرد و بعد مرا زد. طوفانی به پاست

. مجبور بودم با او سر کنم ولی نه با همه چیزش. زن من نیست و هرگز نبوده است

چون . بله": باالخره به سمتم آمد و گفت. هیجانزده به نظر می رسید همانجا ایستاد و

 ".خانه ات تنها جاییه که می تونی منو ازش بیرون کنی

. پوزخند کثیفی روی لبهایش بازی می کرد. به باالی پله ها و بعد من نگاهی انداخت

اتاق هر احساسی که چند دقیقه پیش در . بیرون رفت و من ثابت سر جایم ایستادم

کول داشت دور خودش می پیچید و به من بیش از . خوابم داشتم همه پر کشیده بود

شاید از همه چیز اطالع . و لیندسی ماجرای جردن را می دانست. همیشه احتیاج داشت

امکان ندارد . جردن را تکه پاره خواهد کرد. نداشته باشد ولی کافی است مشکوک شود

.ای کاش او را بیش از هفت ساعت داشتم. تدبگذارم چنین اتفاقی برایش بیف
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 (جردن)فصل نوزده 

عاشق . سنگها را روی پله فشار دادم و چسب را برداشتم تا قطعات مدل را بهم بچسبانم

می دانستم که . زل زدن به ساعت روی ماکروویو شده بودم ولی جلوی خودم را گرفتم

 .م نمی گذردبیش از دو دقیقه از آخرین باری که ساعت را چک کرد

بعد از چند . به ندرت دیر می کرد. ساعت از شش گذشته بود و پایک دیر کرده بود

او مخصوصا از . دقیقه احساس کردم دارم از کوره در می روم چون زنگ هم نزده بود

این مدل او نبود ولی مدل هر پسر لعنتی دیگری بود که می . من خواست که خانه باشم

که می توانستند با او مثل آشغال رفتار کنند و منتظرش  من دختری بودم. شناختم

 . بگذارند چون من صبر می کردم

 .یک خرده دیگر

پیتزایی که سفارش داده بودم نصف پپرونی و نصف تاکو یک ساعت پیش رسیده بود و 

در ادامه ماراتن . ساالدم در یخچال خنک مانده بود. آن را در فر گرم نگه داشته بودم

هه هشتادی مان فیلم پسران گمشده را در تلویزیون نمایش می داد و من فیلمهای د

 .تنها بودم

 .دوباره
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قابل درک است و من هم بزرگ . شاید سرکارش وسط چیزی گیر کرده است. باشد

ممکن است تصادفی شده باشد و من . نیازی به کسی ندارم که دستم را بگیرد. شده ام

فکر می کند دارم خودم را به او سنجاق می . ندنمی خوام دختری باشم که زنگ می ز

 . کنم

. لیوانها را روی میز چیدم و گذاشتم دقیقه ها بگذرند و من بشینم و عصبانی تر شوم

با ماهیچه های گرفته از خواب بیدار شدم ولی توجهی . امروز می توانست عالی باشد

نبود و من تمام اصال ناشی . نکردم چون خاطرات شب پیش در ذهنم می درخشیدند

مدتی که المپ شکسته را تمیز می کردم و پاتختی را سرجایش برگرداندم نتوانستم 

 .جلوی لبخندم را بگیرم

و بستنی را که از ای اند امپ خریده بودم و داخل ماشین لباسشویی انداختم بودم را هم 

شده ام  خدا را شکر که چیزی نفهمید وگرنه نظرش در مورد اینکه بزرگ. تمیز کردم

بعد از تمیز کردن خانه با اینکه دوست نداشتم بویش از تنم برود ولی .  عوض می شد

خودم را شستم و به کام زنگ زدم و ماشینش را قرض گرفتم تا به . دوش گرفتم

خواهرم و شل چپ چپ نگاهم می کردند، شاید می . گروندرز بروم و کمی کار بکنم

 .سه می زنم و به هیچ چیز اهمیت نمی دهمخواستند بدانند چرا من همه چرا پر
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. چون چند ساعت بعد دوباره نگاه پایک به من می افتد و عاشق اینم که به من نگاه کند

شاید امشب شنا کنیم یا پتو و بالش را به پشت ماشین ببریم تا آنجا یک کارهایی 

م کند و به باسنم یا شاید امشب را با او دعوا کنم و او مرا روی میز آشپزخانه خ. بکنیم

 .ضربه بزند

من که باید بهتر . فانتزی ها و انتظارات که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نمی شوند. احمق

 . من اینجا هستم منتظر تا هر زمانی که بخواهد بیاید و صدایم بزند. بدانم

 . بعد از مدتی تلفنم را دوباره برداشتم و چک کردم ببینم پیامی دارم یا نه

 .چیهنوز هی

می داند که منتظرش . دو ساعت دیر کرده بود. به ساعت نگاه کردم و نزدیک هفت بود

 .اگر زنگ نزده حتما اتفاقی افتاده است. هستم

نمی دانستم اگر االن در اورژانس نباشد واقع احساس بدبختی . شماره اش را گرفتم

لفنی اش وصل شد و تماسم به منشی ت. بکنم یا اگر باشد به خاطر شکهایم ناراحت باشم

یک لحظه تردید کردم و بعد بلند شدم و به سمت یخچال رفتم و دستم . من قطع کردم

فکر کردم . شماره داچ را پیدا کردم و گرفتم. را روی لیست تماس تلفنی پایک کشیدم

 .تلفن سه بار زنگ زد بعد جواب داد. چیزی بگویم که به نظر مسخره نرسد
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 "الو؟"

می دونم پایک همیشه . ببخشید که مزاحم شدم. اچ،  من جردنمهی د": سریع گفتم

دارم میرم سرکار و . گوشیش پیشش نیست فکر کردم شاید تو گوشی رو برداری

 ".کلیدهام رو گم کردم

 .قلبم به شدت می کوبید. لبهای خشکم را تر کردم

خونه رو کارتون تو سایت تموم شده؟ نمی دونم پایک کی میرسه خونه و نمی خوام در "

 ".باز بزارم

پایک هم با چند تا . ما دوساعت پیش کارمون تموم شد عسلم، من رسیدم خونه": گفت

مطمئنم اگه بهش زنگ بزنی میاد و در رو می . از بچه ها رفت پور ردز تا یه آبجو بخوره

 ".بنده

 . گلویم گرفت و اشکها جوشیدند

 .رفته است بیرون

 .انیتم را مخفی کنملبخند زورکی زدم و سعی کردم عصب

 ".ممنون. همین کارو می کنم. آره"
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بدون . او بیرون رفته است. سعی کردم خودم را آرام کنم. قطع کردم و چشمانم را بستم

پلک زدم و دردی که در قلبم می . مرا اینجا رها کرده است. اینکه حتی به من اطالع دهد

ولی عاشقش نیستم و . با او خوابیدم من به او اهمیت می دادم و. پیچید را نادیده بگیرم

 .او چیزی را که می خواست به دست آورد. او هم به تخمش نیست

فقط برای این بود که مرا . تمام آن حس مالکیت و نیاز برای مراقبت و محافظت از من

او دربرابر من مقاومت می کرد چون حس بدی داشت . اینجا نگه دارد و به من برسد

خوابیدن با من نقشه اش . ت زمان می خرید تا خودش را راضی کندولی به سادگی داش

شاید اپریل هم . حاال که غلطی کرده و باری از روی دوشش برداشته شده است. بود

 . امشب در ردز باشد و کاری که نصفه ول کرده بودند را ادامه دهند

. ن تمام می شوداال. دیگر نه. این اتفاق نمی افتد. غریدم به صندلی پشت میز لگد زدم

: جواب داد. یادم بود که امشب چه شبی است. تلفنم را برداشتم و به کام زنگ زدم

 "هی، چی شده؟"

 .لبهایم را جمع کردم و جسور شدم

 ".دوست دارم اولین مسابقه تیشرت خیس عمرم را ببینم"

".همینه": نفس عمیقی کشید و با صدای گوشخراشی گفت
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 (پایک)فصل بیست 

. از ساعت نه بود که ماشین را جلوی خانه پارک کردم و نگاهی به خانه انداختم کمی بعد

نباید تا االن خوابیده باشد و من اصال در شرایط بهتری از چهار ساعت پیش پس از اتمام 

باید . ولی دیگر نمی توانم آن را عقب بیندازم. کار نیستم که بخواهم با او سروکله بزنم

کم روشنی را از آشپزخونه دیدم و می دانستم که شاید چراغ نور . باهم حرف بزنیم

باالی اجاق باشد ولی بقیه خانه در تاریکی فرو رفته بود و قسمتی از من امیدوار بود که 

 . به تختش رفته باشد چون نمی خواستم با او روبرو شوم

فل انداختم و کلید را درون ق. از ماشینم پایین پریدم و در را بستم و به سمت خانه رفتم

هیچ نوری از هیچ جا نمی آمد و من . وارد نشیمن تاریک شدم. چرخاندم و در باز شد

می دانم که بدون اطالع بیدار نگه داشتنش خوب . صدای موسیقی اش را نمی شنیدم

. بی شک عصبانی است. چند ساعت پیش زنگ زد ولی پیامی نگذاشت. پیش نمی رود

 .پیتزا. گوشت تند به دماغم خورد نفسی کشیدم و بوی پنیر گرم و

به سمت آشپزخانه رفتم و در فر را باز کردم و جعبه بزرگ پیتزا را بیرون کشیدم و 

 .دست نخورده. هر تکه هنوز در جعبه بود. درش را باز کردم. روی اجاق گذاشتم

. البته، می دانستم کاری برای شام می کند. شکمم پیچید و من احساس گه بودن کردن

صفحه اش . سمت اتاق نشیمن رفتم و ریموت را برداشتم و تلویزیون را روشن کردم به
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او همه چیز را . روی صفحه آمد 5911روشن شد و پوستر پسران گمشده ساخته سال 

هیچ نوری . به طبقه باال رفتم و دم در اتاق خوابش ایستادم. برای امشب آماده کرده بود

وقتی جوابی نیامد دستگیره . ار در زدم و منتظر ماندمدوب. از زیر در به بیرون نمی آمد

نور مهتاب از پنجره به اتاق می تابید و تخت مرتب و اتاق . را کشیدم و در را باز کردم

 کجا رفته است؟. او هنوز ماشین ندارد. نبضم سریعتر زد. خالی اش را دیدم

م گذاشته باشد درضمن، اصال مگه امشب سر کار است؟ گوشی را چک کردم شاید پیا

ولی اگر قرار بود کار کند به من می . شاید خواهرش او را رسانده. ولی چیزی نبود

. شماره جردن را گرفتم و دوان دوان به پایین رفتم و تلویزیون را خاموش کردم. گفت

ولی خط وصل شد صدای گوشخراش موسیقی در گوشی پیچید و من جا خوردم و 

 ".هی": گفت. گوشی را از گوشم دور کردم

 . از اینکه آنقدر خونسرد بود شوکه شدم

 "کجایی؟"

 ".بیرون، بعدا میام خونه": جواب داد

 "داری کار می کنی؟"
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باالخره جواب . خندید و من صدای زن دیگر و یک سری حرفهای درهم برهم شنیدم

 ".نه": داد

ایستادم و بعد صدای نعره ای شنیدم انگار چهل مرد باهم هورا می کشند و من صاف 

 ".جردن معذرت می خوام دیر کردم": گفتم. سعی کردم بفهمم آنجا چه خبر است

 "ها؟"

 ".کار داشتم و باید می موندم. معذرت می خوام دیر کردم": توی گوشی داد زدم

رفته بودی ردز و منم دیگه . پس چرا زنگ نزدی؟ سر کار نبودی": صدایش بلندتر شد

بعدا میام . با دوستام بیرونم و دارم خوش می گذرونم من. دیگه نه. منتظرت نموندم

 ".خونه

 . بعد یکهو صدای موسیقی و صدای دیجی قطع شد و صدای بوق اشغال در گوشم پیچید

 گوشی را روی من قطع می کرد؟

حدس . خب، پس عصبانی است. گوشی را پایین آوردم و به مکالمه تمام شده خیره شدم

فقط به دالیلی به نظر بی تفاوت می رسید و . یا مست. رسید به نظر عصبانی نمی. می زنم

می توانستم با عصبانیت کنار بیایم ولی نه با دختری . همین احساس بدی به آدم می داد

 .لعنتی. که به نظر می رسد به هر چه سرش بیاید قانع است
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 .بعد به نظرم رسید دی جی چه چیزی را اعالم می کرد

 .شب تی شرت خیس در هوک

 آنقدر احمق نبود مگه نه؟. چشمانم گشاد شدند

االن باید چه غلطی بکنم؟ واقعا داشت آنطوری که می گفت خوش می گذراند یا . لعنتی

مرا امتحان می کرد؟ سعی می کرد مرا وادار کند که برم و او را با تهدیدی یا چیزی که 

ور کنم و ببینم بعد چه دوست ندارم برگردانم یا همینجا که هستم بمانم و بلوفش را با

اتفاقی می افتد؟ به همین دلیل است که من با زنها راه نمی آیم و رابطه ام با آنها زیاد 

ولی دلیل اینکه بیرون رفته من . سرم برای این اراجیف درد نمی کند. طول نمی کشد

مع اگر وقتی که به او گفتم خانه می آمدم، االن خودش را کنار من روی کاناپه ج. هستم

کرده بود و مرا با چشمانش، دستانش، بویش و پیچ و تاب باسن سکسی اش کفری می 

 . کرد

گوشی را در جیبم گذاشتم و . او را بدجور می خواستم. آهی کشیدم و سرم را تکان داد

همین که در را باز کردم کول را دیدم که . کلیدهایم را درآوردم و به سمت در رفتم

با . یکه خوردم و ابروهایم باال رفت. ی خواست در را باز کندآنجا ایستاده و انگار م

 "هی":صدای شاد غیرعادی گفت
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  "..هی..ه": دهانم را باز کردم ولی چند لحظه ای طول کشید تا صدایی از آن بیرون آمد

 .از دیدن ناگهانی اش لرزیدم

وم گوری کد. سر ناهار به چند تا از پاتوقات سر زدم. تمام روز دنبالت می گشتم"

 "بودی؟

 .وارد شد و به سمت آشپزخانه رفت

 ".یه کارایی بود که باید انجام می دادم. متاسفم. می دونم. آره"

به طرف یخچال رفت و یک نوشابه برداشت و بعد سر سینک رفت و در نوشابه را باز 

چت شده؟ امروز مادرت سرزده اومد اینجا و می ": کنار جزیره ایستادم و گفتم. کرد

 "فت دیگه سر کار نمی ری؟گ

سعی کردم قانعش . طوری شگفت زده مرا نگاه کرد انگار دارم زیادی شورش می کنم

 .کنم

 ".اگه به اطالع می دادی دیگه نق نمی زدم"

تکیه اش را از روی کانتر برداشت و به . به پنجره پشت سرش نگاهی کرد و چیزی دید

در . حالم خوبه": گفت. نبالش رفتمبه د. سمت رختشورخانه و بعد حیاط پشتی رفت

 ".واقع یه شغل جدید پیدا کردم واسه همینه که از اون کارم اومدم بیرون
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حتما از . کامال فراموشش کرده بودم. به سمت استخر رفت و لوله وکیوم را بیرون کشید

 "یک شغل جدید؟ کجا؟": پرسیدم. دیروز بعدازظهر کار می کند

 ".سوپرایزه"

 "شغلت کجاست؟. یز خوشم نمیادمن از سوپرا"

 "چرا می خندی؟": پرسیدم. خندید و من دندانهایم را بهم ساییدم

آیا می داند همه چقدر در مورد او نگران هستند و االن طوری رفتار می کند انگار همه 

 چیز جمع جور شده و ما قرار است هیچ سوالی نپرسیم؟

 ".قول می دم. به زودی بهت می گم. چون هیجانزده ام": گفت

 "قانونیه؟": لوله را به کمک کول بیرون کشیدم و گفتم

با شوخی عجیبی که نمی فهمیدم . سرش با خنده دیگر تکان داد و من ابرویی باال بردم

بیمه درمانی، . تازه پیش پرداخت هم دارم. قول می دم این شغل کامال قانویه": گفت

 ".دندانپزشکی، بازنشستگی و همه شون

کامال حالم خوبه و . من تو کار مواد نیستم و تو دردسر هم نیفتادم": ل زد و گفتبه من ز

 ".فقط نمی خواستم اوضاع برای جردن عجیب بشه. متاسفم که این دوروبرا نبودم
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پس ": برای اینکه خیالم راحت شود پرسیدم. لوله را بیرون کشیدم و روی زمین انداختم

 "همه چی روبراهه؟

 ".آره"

 "ای؟خونه می"

می خوام جردن تا وقتی که الزمه . اونوقت اوضاع جالب نمیشه":با نگاه نامطمئنی گفت

 ".اینجا بمونه

هنوز چند سانتی از او بلندتر بودم ولی هر بار که می دیدمش از . به او نزدیک شدم

یک لحظه تردید کردم چون نمی خواستم جردن . بزرگ شدنش شگفت زده می شدم

می تونم یه جای دیگه رو ": گفتم. انستم که جای کول اینجاستجایی برود ولی می د

 ".براش پیدا کنم

به نظر نمی رسید بخواهد . می توانستم راهی پیدا کنم که بشود از هر دو مراقبت کرد

 .سرش را تکان داد و شانه هایش را جمع کرد. در این مورد فکر کند

 ".مو به زودی اجاره می کنمبه هر حال من آپارتمان خود. ارزشش رو نداره. نه"

 .االن دیگر نگران شدم

 "جدی؟"
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دوباره داری منو عصبی می ": گفتم. این شغل جدید دیگر زیادی به نظر خوب می رسید

 ".کنی

حواسش به لوله جمع شد و من به کمکش رفتم تا آن را . دوباره شروع کرد به خندیدن

که این کارو شروع کنم یه تتو من می خوام قبل از این. گوش کن ": گفت. جمع کنیم

 "می خوای بیای؟. فکر کردم شاید بتونیم باهم بریم. بزنم

. نگاه عصبی به من کرد و من احساس کردم این درخواست برایش دشوار بوده است

 "مثال آخر هفته بعد؟": ادامه داد

 یک تتو؟

حتما  اینجوری هم نبود که عاشقش باشم ولی. آخرین تتویی که زدم دو سالش بود

. خوشحال بودم که باالخره از من چیزی خواسته است. اینکار را برایش انجام می دادم

 ".به نظر خوب میاد. باشه": سرم را تکان دادم و گفتم

لوله ها را جمع کرد . ایده اش خیلی سریع به ذهنم آمد. حتی می دونستم چی می خواهم

 "ش دوستام، باشه؟کمکت می کنم ببندیش و بعد می رم پی. بیا": و گفت

 ".باشه": آخرین لوله را پیچیدم و گفتم

 .یک جورایی هم دوست داشتم بروم
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......... 

فکر نمی کردم زیر بیست و یک سال اجازه ورود به این مکان را داشته باشند مگر اینکه 

سر راهم فکر کردم زنگ بزنم و گزارش . کارمند باشند و همان بهتر که جردن نبود

ک چان یک دختر نوزده ساله را به کلوبش راه داده است ولی اینجوری هم بدهم که می

خب سنش آنقدر باال . نبود که وقتی خودم نوزده ساله بودم از این کارها نکرده باشم

 هست که زیرم بخوابد ولی نمی تواند یک نوشیدنی بخورد؟

 . خب، قانونا می شود

موسیقی . تم و در هوک را هل دادمکلیدهایم را در جیبم گذاشتم و از پارکینگ گذش

دیوار ها و زیر پایم را به لرزه در می آورد و بوی آشنایی شامپوی ارکیدی که میک 

مثل هجوم عطری یک کازینوی . برای کف پوشهایش استفاده می کند به دماغم خورد

از آخرین وقتی که اینجا بودم . رده باال بود که سعی می کرد بوی سیگار را بپوشاند

 .مان زیادی می گذرد و ناگهان دوباره نوزده ساله شدمز

همینطور که از کنار بار رد می شدم به دریایی از . هزینه را پرداخت کردم و وارد شدم

چند زن و زوج، . پسرهای جوان، مردهای مسن تر. افراد که آنجا بودند چشم دوختم

جی سیگار به هوا بلند می المپهای بنفش زیر صحنه سفید و دودهایی که از انتهای نارن

 .نباید اینجا می آمدم. دلهره ای به دلم چنگ انداخت. شد



 Page 477 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

او بزرگ شده است و مدت زیادی است . باید قبل از اینکه مرا ببیند اینجا را ترک کنم

اگر آنقدر بزرگ شده . صدای کوچک مغزم حق داشت. که از خودش مراقبت می کند

صف شب بیدار نگهش دارم پس آنقدر بزرگ شده است که او را به تختم ببرم و تا ن

می خواهم او با . باید با دوستانش بیرون برود. است که حق انتخاب داشته باشد

 . دوستانش بیرون برود

. فقط نمی خواهم اینجا باشد چون می دانم میک او را می خواهد و او هم به پول نیاز دارد

ناراحت است و اگر فکر کند که بهتر . دممن امشب موقعیت او در خانه ام را متزلزل کر

 است اسباب کشی کند چه؟ اگر مست کند و تصمیم بگیرد پول بیشتری دربیاورد چه؟

دستی به موهایم کشید و ژلی که امروز به سرم زدم و خودم را برایش تمیز کردم را به 

 . حتی لباسهایم را هم عوض کردم. یاد آوردم

پیش برای مراسم فارغ التحصیلی کول خریده بودم  به کت و شلوار سرمه ای که سال

فقط یک پیراهن سفید که دکه یقه اش را نبستم . نگاه کردم ولی امشب کراوات نبستم

نمی دانم چرا این را پوشیدم چون االن احساس یک احمق را دارم . و کفشهای مشکی

می توانم . ستمولی فکر می کنم هنوز می خوام بداند که من همچین بی شیله و پیله نی

 .هنوزم می توانم او را سوپرایز کنم. متفاوت باشم
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دعا می کردم مرا ندیده باشد ولی جمعیت در کلوب . عقب گرد کردم تا از آنجا بروم

شادی کردند و هورا کشیدند و توجه من به روی صحنه که گروهی از دخترها روی آن 

 . به صف ایستاده بودند جلب شد

با اینکه عصبی به . از جین و دامن تا لباسهای کوتاه پوشیده بودندهمه همه جور لباسی 

چند زن مسابقه را شروع کرده . نظر می رسیدند می خندیدند و شیطنت می کردند

بودند و به نظر می رسد که اراده برای بردن سیصد دالر معیارهای باالتری از زمان من 

یی روی آنها آب می پاشیدند و بعد دو زن خیس بودند و دو زن پیرتر با پارچها. دارد

دستانشان را زیر تی شرتهای خیس می کردند و سینه هایشان را می لرزاندند و بعد 

آب بیشتری روی . پشتشان را به جمعیت می کردند و باسنهایشان را می لرزاندند

 .موهای خیس در هوا به پرواز در می آمد و کمتر از برهنه نبودند. پشتشان می ریخت

ی از پسرها گوشی هایشان را بیرون کشیده بودند و مطمئن بودم که اجازه ندارند بعض

این زنها بی تجربه نبودند مگر نه؟ جردن نمی توانست . ولی هیچ کس اهمیت نمی داد

 .از این کثافتکاری ها بکند

 مگر نه؟
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درست همان موقع دسته ای از زنان یک دختر موطالیی جوان را به صحنه کشاندند و 

می خندد ولی سرش به طور عصبی . ن دیدم جردن در مقابل آنها مقاومت می کندم

 .تکان می دهد

 ...چه غلطی

نمی توانستم صدایش را بشنوم ولی از روی لبهایش می فهمیدم که مدام نه می گوید و 

پاشنه پاهایش را به زمین فشار می دهد و سعی می کند دستانش را از چنگ خواهرش 

کسی از پشت سرش دست برد و زیپ سویشرت کوچک و سفید را . بیرون بیاورد

کشید و به سمت جلو خیز برداشتم ولی پارچ آبی روی سینه اش ریخته شد و من 

 .همانجا خشکم زد

مثل اینکه در شوک آب سردی که رویش . چشمانش گشاد شد و دهانش باز ماند

لویش گرفت و سویشرتش چون فقط آنجا ایستاد و دستانش را ج. ریختند فرو رفته بود

 . از بازوان لختش پایین می افتاد

انتهای موهایش خیس بود ولی طره های سکسی و بلندش به صورتش چسبیده بود و 

 . آب تا روی شکمش جریان پیدا کرد و باعث شد پوستش بدرخشد



 Page 481 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

یک تاپ کرمی و توری با بندهای نازک روی شانه هایش . آن تاپ را از کجا آورده بود

نوک سینه های تیره اش مانند انحنای سینه اش با . دنش را به خوبی نشان می دادکه ب

 .چسبیدن تور به بدنش حتی از اینجا پیدا بود

نگاهم دور اتاق به هر مردی که او را تماشا می کرد و برایش سوت می زد می گشت و  

نم مشت دستا. او باید آن را در تخت لعنتی من می پوشید نه روی صحنه. می سوخت

به نظر می رسید از شوک بیرون آمده است چون دستانش را بغل کرد و سریع از . شد

. از پله ها پایین آمد و در امتداد دیوار به سمت دستشویی دوید. روی صحنه خارج شد

چند دختر دور میز او را گرفتند و اسمش را صدا زدند ولی او راهش را ادامه داد و به 

 .جالت سرخ شدآنها لبخند زد و از خ

دو طرف شکمش می درخشیدند و پر از قطرات آب بودند و این صحنه باعث شد خون 

. عمدا آن را پوشید یعنی او می خواست آنجا باشد. او آن را پوشید. به سمت آلتم بدود

 .قدمی به جلو برداشتم. چشمم را از بدنش گرفتم و به او زل زدم

 .او مال من است

این یه ": اخمی کرد و گفت. دوباره عقب رفت. دوباره جلو رفتم. قدمی به عقب برداشت

 "...نمی خوام در مورد چیزی که تقصیر. فقط داشتم بازی می کردم. تصادف بود
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دستم را روی صورتش گذاشتم . به سمتش هجوم بردم و بازوم را دور کمرش حلقه زدم

ش خارج شد و اصال حرفهای درهم برهمی از گلوی. و دهانش را به سمت دهانم کشیدم

او را به . بدون اینکه بوسه را قطع کنم. برای مهم نبود که چه کسی این لحظه را می بیند

 . سمت راهرو و گوشه دیوار کشیدم

 "چیکار داری می کنی؟": دهانش را عقب کشید و گفت

دوباره به سمت لبهایش هجوم بردم و زبانش را مزه کردم و . خدایا، خیلی عطش دارم

 ".نه": مرا پس زد و گفت. را الی موهایش فرو بردمدستم 

قلبم به تندی می زد و انگشتانم هنوز از احساس پوستش مور مور . دستانم را انداختم

نمی خوام باهات بجنگم و قرار نیست ازت ": به سختی نفس کشیدم و گفتم. می شد

 ".فقط می خوام بگم متاسفم. بخوام بیای خونه

 .ت و وانمود کرد نمی داند چه می گویمچانه اش را باال گرف

 "درباره؟"

 "...پیتزا، فیلم"

 "...فراموش کردن من": اضافه کرد

 .به او نزدیک شدم و سعی کردم خونسرد بمانم و به او دست نزنم
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 ".فراموشت کنم..... نمی تونم. من فراموشت نکردم"

زم بود این را رو ساکت به من چشم دوخت و نمی دانستم در سرش چه می گذرد ولی ال

نمی خواستم چون فکر می کند به او بی توجهم کار اشتباهی انجام . در رو به او بگویم

به . بدون حرف دیگری به سمت انتهای راهرو رفت و از در خروج بیرون رفت. دهد

 "کجا داری می ری؟": دنبالش رفتم و گفتم

بعدا میام . حالم خوبه. داره خواهرم تو ماشینش لباس": جواب داد. هنوز با من قهر بود

 "خونه باشه؟

دستم را روی . به موستانگ سفید کام در پارکینگ شلوغ رسید و به سمت راننده رفت

 ".بزار توضیح بدم. بس کن": در جلویش گذاشتم و گفتم

 .برگشت و با نگاه دلجویانه ای به من نگاه کرد

 ".نگران نباش. یک بهانه خیلی خوب. اوه، مطمئنم بهانه ای جور کردی"

. ولی می خواستم به من گوش کند. دوباره پشتش را به من کرد و دستگیره در را گرفت

بس کن ": به پشت سرش خیره شدم و با نفسهای سنگین گفتم. فقط برای یک لحظه

 "....جردن من. لطفا
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آب دهانم را قورت دادم و فقط می خواستم برگردد و با لبخند شیرین و چشمان 

نمی تونم کول رو از ": صدایم را پایین آوردم و زمزمه کردم. ه من نگاه کندآرامش ب

 ".دست بدم

وقتی صبح بیدار شده بود . خشکش زد و من فقط صدای نفس کشیدنش را شنیدم

 . پشیمان بود؟ باالخره برگشت و به من نگاه کرد و به آرامی سرش را تکان داد

 ".منم نمی خوام به کول آسیب بزنم. همیدمف. پس تو باید منو از دست بدی. می دونم"

برگشت تا دوباره در ماشین را باز کنم ولی سر به سمت گردنش رفت و چشمانم بسته 

 .او مانند آبی بود که از الی انگشتانم می ریخت و من داشتم می مردم. شد

 ".دارم عاشقت می شم": زمزمه کردم

به او می گفتم یا نه ولی چشمان خسته  به آرامی به سمتم برگشت و نمی دانستم که باید

چشمانش پر از اشک شده بود و چیزی بین اشتیاق و مقاومت برای بغل . را به او دوختم

می دونستم تو اون بیرون ": با لبخند غمگینی گفتم. کردنش به گلویم چنگ انداخته بود

هیچ ... کولزنهایی که باهاشون سر قرار رفتم، مادر . دوست دخترهام. یه جایی هستی

. وقت نخواستم با هیچ کدومشون ازدواج کنم چون اون چیزی نبودن که می خواستم

 ".همیشه فکر می کردم که خیلی پرتوقع هستم و تو وجود نداری
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 .دستم را پشت گردنش گذاشتم و انگشت شستم را روی گلویش کشیدم

بهش منو می به نظر می رسه دختر رویاهای من به کسی تعلق داره که آسیب زدن "

 ".کشه

نمی ": ادامه دادم. اشکهایش جاری شدند و او را جلو کشیدم و پیشانی اش را بوسیدم

خواستم بترسونمت ولی تو یه جورایی منو می ترسونی چون من تو رو اندازه هوا می 

 "...خوام و 

 ".و همه چیز پیچیده اس": سرش را تکان داد و جمله ام را کامل کرد

هیچ کدام ازما نمی دانستیم باید چکار . د و نگاهش را برگرداندخودش را عقب کشی

متاسفم . به زمان احتیاج داشتم تا فکر کنم": گفتم. مشکل هنوز پا برجا بود. کنیم

 ".منتظرت گذاشتم

و چی فهمیدی؟ با ": چشمانش را پایین انداخت انگار قلبم را از سینه ام بیرون می کشید

 "تمام فکر کردنت؟

 .ردم چون می دانستم نمی توانم بس کنمتردید نک

 ".اینکه می توانم تا فردا صبح احساس عذاب وجدان نکنم"
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احساس کردم کم کم در من ذوب می شود و . لبهایش را قاپیدم و او را سخت بوسیدم

دستانم را . گرمایی بدنم را فرا گرفت و آلتم سفت شد. بدنش را به بدنم فشار می دهد

بوسه . به باسنش چنگ زدم و با پشت زانو پایش را بلند کردم دور کمرش پیچیدم و

هایی روی گونه تا زیر گردنش کاشتم و او سرش را عقب داد تا من فضای کافی داشته 

 .باشم تا او را به ماشین فشار بدهم و گلو و استخوان ترقوه اش را زبان بزنم

 ".هپایک، یکی ما رو می بین": در حالی که نفس نفس می زد گفت

بند تاپش روی بازویش افتاد و من کاسه سینه اش را کشیدم و . ولی من خیلی ولع داشتم

 .به سمتش شیرجه رفتم و نوک سینه اش را به دهان گرفتم

 "...پایک، اوه، خدایا": خودش را جمع کرد و گفت

 .در حالی که او رو می بوسیدم و می لیسیدم و نوک سینه اش را زبان می زدم ناله کرد

 ".خدایا، یا همین االن می ریم خونه یا همینجا می کنمت":غریدم

 ".هی پایک": کسی صدایم زد

دستانم را دور بدنش گرفتم و او خودش را در . از جایم پریدم و جردن یکه خورد

 ".لعنتی": غریدم . آغوشم انداخت و سعی کرد بدن نیمه برهنه اش را بپوشاند
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. ا در ماشین پلیس دیدم که درست کنار ما ایستاده بودو سرم را برگرداندم و بن لوول ر

 "بن، چی شده؟": چطور نشنیدم که اینطرف می آید؟ نفسی کشیدم و گفتم

فقط داشتم ": گفت. وقتی جواب می دهد سعی دارد تا هیجان لحنش را مخفی کند 

 "اون دختر چیپ هادلیه که تو بغلت گرفتی؟. گشت می زدم مرد

 .مطمئن شوم جردن را نمی بیندبرگشتم و سعی کردم 

 ".به تو ربطی نداره"

 "حالت خوبه عزیزم؟": با لبخند گفت. ولی هنوز سعی می کرد سرک بکشد

: لبخندش را قورت داد و گفت. بازوهایش را بغل کرده بود تا برهنگی اش را بپوشاند

 ".اوم، بله، آقا"

 ".کنه خدا لعنتت": زیر لبی گفت.. بن خندید و سرش را تکان داد

صبر کردم تا از پارکینگ بیرون برود و بعد به سمت . بعد دنده عوض کرد و رفت

 ".چیزی نمی گه. نگران نباش": جردن برگشتم

سریع بند تاپش را روی شانه اش برگرداند و دست به سینه . لوول اهل غیبت نبود

 .ایستاد و خیلی عصبی به نظر می رسید
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 .فتیمدستش را گرفتم و به سمت ماشینم ر

 ".بریم خونه و شنا کنیم. بیا"

 "لخت؟": گفت

. اون صورتی صدفی رو بپوش. نه": در را برایش باز کردم و سری تکان دادم و گفتم

 ".عاشق اینم که بتونم اونو از تنت دربیارم

گوشی اش . لبخند زد و سوار شد و من ماشین را دور زدم و در سمت خودم را باز کردم

. استارت زدم و گاز دادم. اید به خواهرش پیام دهد که دارم می رودرا بیرون کشید تا ش

حتی قبل از اینکه از پارکینگ بیرون برویم به سمتم خزید و شروع به زبان زدن گردنم 

 .کرد

 "...حرف لباس شد"

 .دستش را درون پیراهنم کرد و روی سینه ام کشید

 ".می تونم به این قیافه ات هم عادت کنم"

 ".این برای موقعیتهای خاصه. نکن": هشدار دادم

 "و من موقعیتهای خاصم؟"
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 ".من منطقه امنم رو برای هر کسی باز نمی کنم. فکر کنم هستی": گفتم

پوزخندی زدم و حتی ذره ای هم به روی خودش نیاورد که دارد دنیای مرا زیرورو می 

لی او باعث می شد من برای خوشی او کارهایی می کردم که قبال هرگز نمی کردم و. کند

اتفاقا امروز . بعضی از آنها، هرگز. احساساتی داشته باشم که خیلی وقت بود نداشتم

بردنش به مسابقات . دیدم دارم فهرستی از کارهایی را جور می کنم که با او انجام دهم

بیسبال، و مسافرتهای جاده ای و حتی از سایتهای اینترنتی دنبال کاستهای نوار دهه 

 .بودم تا بتوانم او را در تعطیالت یا شاید تولد سال بعدش سوپرایز کنم هشتادی

به سمتش . هر چی که می خواهد باشد. او مرا در مورد همه چیز هیجانزده می کرد

برگشتم و سعی کردم هم نگاهم به جاده باشد و همزمان او را ببوسم ولی در نهایت 

 .شروع کردم به خندیدن

 ".تو دردسر می ندازی منو. کمربندت رو ببند"

در حالی که به او خیره شده بودم . باالخره سرجایش برگشت و کمربندش را بست

. تو اونجا کار نمی کنی. هی می دونم که میک می خواد تو رو استخدام کنه":گفتم 

 "فهمیدی؟
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االن ": سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و از شیشه جلو به بیرون خیره شد و گفت

 "ی من قانون وضع می کنی؟داری برا

 ".این قضیه همینجا تموم میشه. نمی خوام نگران باشم"

: فقط خندید و گفت. فکر نمی کنم جدی باشد ولی می خواستم میخم را محکم بکوبم

به کسی هم آسیبی نمی زنه و منم نمی گذارم کسی از من . خواهرم پول خوبی در میاره"

 ".حمایت بکنه

به اجازه تو هم . فکر می کنم کاری که باید انجام بدم رو بکنم": مکثی کرد و ادامه داد

 ".احتیاجی ندارم، می دونی

اخمی کردم، عصبانیتم هر لحظه داشت بیشتر می شد ولی یادم افتاد که به سختی او را 

هرچند شرکت در مسابقه تی شرت خیس از او برنمی آمد چه با . روی صحنه کشیدند

اصال نمی دونم باید نگران چی باشم؟ تو ": رغر کردم و گفتمکمی غ. لباس چه بی لباس

 ".الزم نیست هرکاری بکنی برای اینکه اونجا کار بگیری. یه دختر خوبی

 ".من یه دختر نیستم"

تو . می دانم. می دانم. لبهایم را بهم فشار دادم تا جلوی لبخندم را بگیرم ولی دشوار بود

داچ یا جی کثافت یا هر مرد دیگری که برای من و اگر ": اصرار کردم.  یک زن هستی
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کار می کنه بیاد تو چی؟ می تونی جلوی اون یک بیکینی بپوشی و بری پشت بار و 

براشون نوشیدنی ببری یا حتی بدتر لباساتو جلوشون دربیاری و برقصی؟ بزاری ازت 

 "استفاده بکنن؟ رو پاهاشون بشینی و برای چهل دالر خودتو بهشون بمالی؟

اگر واقعا به آن فکر می کرد و . نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم پس خندیدم

. خودش را در آن موقعیت قرار می داد، می دانست که این کار خیلی مضحک است

 "داری به من می خندی؟": سرش را به سمتم برگرداند و گفت

دونیم که  من و تو خوب می. دارم می گم می شناسمت": صدایم را صاف کردم و گفتم

دیگه وقتمون را بابت چیزی که  هپس بهتر. بیشتر از من دل کار کردن اونجا رو نداری

 ".هرگز اتفاق نمی افته هدر ندیم

به جلو نگاه کرد و ساکت شد ولی میدیدم که فکش فشرده شد و از شیشه جلو به 

ه گانه فکر کردم بیشتر از چیزی که به نظر می آید عصبی است ولی بچ. بیرون زل زد

. شعورش خیلی بیشتر از اینهاست و من از این بازی ها خوشم نمی آید. رفتار می کند

می داند که هرگز نمی تواند با اینجور مشتری ها سروکله بزند و به هیچ وجه نمی تواند 

 .شاید خجالت می کشد که جلوی من اشک بریزد. برقصد و لخت شود

. از اینکه ماشین را خاموش کنم پایین پرید هفت دقیه بعد جلوی خانه ایستادم و قبل

 "جردن؟": درم را باز کردم و صدایش زدم
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 چی شده؟ ما دوباره باهم دعوا نمی کنیم مگرنه؟

 . ولی از روی شانه اش به من نگاهی انداخت و به سمت ایوان رفت

 ".فقط دارم میرم مایو بپوشم"

نگاهی را پشت سرم احساس . باشد. همانجا ایستادم و جاکلیدی را دور انگشتانم پیچیدم

کردم و رویم را برگرداندم و به دنبال ماشین کول یا ماشین مادرش به محله نگاهی 

نگاه خیره ام را به پنجره خانه های اطراف دوختم تا پرده کشیده یا حرکتی . انداختم

ول به مردم متوجه می شوند که ک. مطمئنم که تا االن در مورد ما حرف می زنند. ببینم

طولی نمی کشد . ندرت اینجاست در حالی که دوست دخترش و من دائما باهم هستیم

 . که در مورد ما قضاوت می کنند

به طبقه باال رفتم و از جلوی در بسته اتاق خوابش . وقتی وارد خانه شدم جردن را ندیدم

م هنوز در وقتی از اتاقم بیرون آمد. گذشتم و به سمت اتاق خودم رفتم تا مایو بپوشم

اتاقش بود و من به سمت طبقه پایین رفتم تا چند بطری آب بردارم و چراغهای حیاط 

چراغهای استخر روشن شدند و من رادیو زیر کابینت را روشن . پشتی را روشن کنم

 . کردم که شروع به خواندن آهنگ پسران همسن من کرد

 .جردن. دارم تلفنم زنگ ناآشنایی زد و من به سمت جزیره رفتم تا برش
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 حاال چرا با من تماس تصویری برقرار کرده است؟

از باال به من نگاه می کرد انگار گوشی اش . جواب دادم و او را روی صفحه گوشی دیدم

موهایش . مثال میزش. را روی چیزی گذاشته بود که پایینتر از خودش قرار داشت

در حالی که . نمی دیدمدورش ریخته بود و من چیزی به جز نور چراغ باالی سرش 

 "داری چیکار می کنی؟": بسمت اتاق نشیمن می رفتم پرسیدم

خم شدم و آرنجم را روی زانوهایم قرار دادم و . روی کاناپه نشستم. ولی ساکت ماند

لبخند کوچکی روی لبهایش نشسته بود و سرش را به چپ و راست . تماشایش کردم

صاف ایستاد و من دیگر . من بازی می کردحرکت می داد و می توانستم بگویم که با 

نتوانستم صورتش را ببینم ولی بدن زیباش نمایان شد و می توانستم ببینم که بیکینی 

سینه . قلبم برای یک لحظه از حرکت ایستاد و لبخندی زدم. صدفی اش را پوشیده است

ه اش ایش از پارچه کوچک صورتی بیرون زده بودند و بندهای نازک روی پوست برنزه

صفحه لرزید و دیدم گوشی را عقب تر می برد و وقتی . بسیار دلچسب به نظر می آمدند

روی میز خم شد . دوباره نمایان شد، می توانستم قسمتی از میز، بدن و صورتش را ببینم

بازوهایش را به بدنش و مخصوصا به سینه هایش فشار می . و نگاه کثیفی به من انداخت

 .داد

 "بله جردن؟": فتملبخندی زدم و گ
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 ".من بچه نیستم": لبخندش ناگهان ناپدید شد و گفت

به من طعنه می . کمی از نگرانی به خودم لرزیدم ولی می دانستم که این حقیقت ندارد

پس مثل یه ": آهی کشیدم و روی کاناپه لم دادم و گفت. زند و نمی خواهد پایین بیاید

 ".بچه رفتار نکن

 ".من بچه نیستم": نش خیره شد و دوباره گفتبه من با چشمان نافرما

دیدم که یک دستش را به پشت گردنش و دست دیگرش را پشت برد و هر دو بند را 

 .کشید، تکه های کوچک بیچاره پارچه از روی بدنش روی کف زمین افتادند

 .دوباره باید آن کار را می کردم لعنتی. با دیدنش آب دهانم را به سختی قورت دادم

نشانه رفته بودند و پوست کف دستم با خاطره اش  مسینه های سختش به سمت نوک

 . شکمم پیچید و آلتم هم با نیازش ورم کرد. مور مور شدند

 . لطفا این کار را با من نکن

نمی توانستم صدای موسیقی را از توی اتاقش . ولی نمی توانستم نگاهم را بگردانم

توی آشپزخانه را نمی شنید ولی کمی خودش را  بشنوم یا شاید او صدای موسیقی من از

چشمانش را بست و دستش را از پایین تا باال . تکان داد و پهلوهایش را جلو و عقب برد

لب پایینی اش را . خوشمزه به نظر می رسید. روی تمام بدن و صورت و موهایش کشید
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شورتش  گاز گرفت، سینه هایش را فشرد و دستی روی شکمش کشید و با لبه های

من حرف می زد و  بابا چشمهایش . نها را پایین بکشدبازی کرد که انگار می خواهد آ

 .مانند یک رقاص. قول دیدن چیزهای خوب را به من می داد

. سرم را تکان دادم، تمام بدنم آتش گرفته بود. تازه می فهمیدم چکار دارد می کند

 ".این کار را نکن": گفتم

برگشت و از روی شانه اش به من نگاه . ا دربیاورد و برقصدنمی توانست لباسهایش ر

من فقط یه دختر کوچولوام، . من نمی تونم این کار انجام بدم. حق داری": کرد و گفت

 ".نه؟ یک دختر کوچولو و لوس

به من نگاهی انداخت و لبخند شیطنت آمیزی زد و صفحه گوشی را پایین گرفت و دیدم 

یک دستش را روی میز گذاشت و دست دیگرش را . است که روی لبه میز سوار شده

 . روی دیوار گذاشت طوری که لبه چوبی میز بین پاهایش بود

پهلوهایش می چرخیدند و شکمش داخل و خارج می می . کم کم خودش را به آن مالید

باسنش تکان می خورد و خودش را به روی میز می مالید و من می توانستم صدای . رفت

 .ه شورتش را روی میز چوبی بشنوممالش پارچ
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. سینه ام از تماشای زیباترین چیزی که دیده بودم سریع باال و پایین می رفت. خدایا

سینه هایش با حرکت سریعترش باال و پایین می . عاشق تماشا کردنش بودم. خدایا

دهانم آنقدر خشک شده بود که نمی توانستم آب دهانم را . رفت و سفتتر می شد

 .بدهمقورت 

 "می خوای ببینی این کار و می کنم؟": با طعنه به من گفت

 .چشمان درشتش به من می گفت که خوب می داند که از تماشایش لذت می برم

 ".دست از این کارت بردار و بیا پایین"

سینه اش را در . به جایش سرش را عقب بد و انگشتانش را روی صورت و بدنش کشید

 . دستش را روی شکمش کشیدمشت گرفت و فشرد و بعد 

البته ازش استفاده نمی . بهت گفتم که یه ویبراتور دارم": به من نگاهی انداخت و گفت

 ".کنم

 .سرعتش را بیشتر کرد و می توانستم صدای ناله اش را بشنوم

می خوام واقعا کار کنه انگار که یه آدم واقعی داره منو می . می خوام منو کنترل کنی"

 ".کنه

 "...جردن":را تر کردم و گفتم لبهایم
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 "...ششش"

دهانش را باز کرد و نالید و بعد زانویش را بلند کرد و روی میز گذاشت و پاهایش را 

خوشم ": گفت.  نشستم و دوباره به جلو خم شدم. عرق روی پیشانی ام نشست. باز کرد

با من خوش همیشه منو تماشا کردی مگه نه؟ همیشه خواستی . میاد منو تماشا می کنی

 ".بگذرونی

: زمزمه کرد. از اولین باری که دیدمش می خواستمش. می دانستم که راست می گوید

همیجوری تماشام کن آقای . من همیشه می دونستم و خوش می اومد. اشکالی نداره"

 ".الوسون

 .نفسم را بیرون دادم. آب دهانم را قورت دادم و دهانم همچنان خشک بود

 ".مهمین کارو می کن"

 "..خدایا"

چشمهایم می سوخت و می خواستم پلک بزنم ولی نمی توانستم نگاهم را از او . نالید

انگار گوشه میز انگشت من بود که او را می کرد و . می توانستم احساسش کنم. بگیرم

هیچ وقت . اهمیت نمی دادم. گوشت نرمش زیر دستم بود یا توی دهان لعنتی ام

 . بودمحسودی یک میز را نکرده 
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 ".می خوام از پشت سر ببینمت. گوشی رو بزار رو تختت": گفتم

می لرزید و به سختی نفس می کشید و می توانستم بگویم که . حرکتش را آهسته کرد

گوشی را . خب باید برای اینکه دوباره ارضا شود بیشتر تالش کند. داشت ارضا می شد

یند من می توانم تماشایش کنم روی تخت گذاشت و سریع صفحه اش را چک کرد تا بب

دستانش را الی موهایش کرد و از روی شانه اش به من زل . بعد دوباره روی میز رفت

ولی قبل . دستم را مشت کردم و احساس کردم باسن نرم زیر مشتم است. زد و خندید

از اینکه زانویش را بلند کند انگشتانش را زیر بندهای شورتش کرد و تا زیر باسنش 

. دستانش را روی میز گذاشت و رویش خم شد. ن کشید و همانجا رهایش کردپایی

همزمان با مالیدنش روی میز . زانویش را بلند کرد و پشتش را به سمت من خم کرد

 .باسنش را برایم تکان داد

دستم را .... پشت سرش، موهایی که روی کمرش ریخته بود، حرکات و ناله هایش

برای دیدن این صحنه از جردن . حاال دردناک و آماده بود. تمپایین بردم و آلتم را گرف

 .جانم را می دادم

نگام کن که . نگام کن. اینو دوست دارم.. اوم": چشمانش را به چشمانم دوخت و گفت

 ".همه اش به خاطر توئه. هر کاری بگی می کنم. چطوری خودمو می کنم
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بود که دوست دارم او را توی حرکاتش را سختتر و قویتر و سریعتر کرد و مطمئن ن

دوست دارم از . امشب او را از پشت می کنم. دهانم بگیرم یا اول آلتم را داخلش بکنم

 .تلفن داشت در دستم خرد می شد. این حالت خوشش بیاید

 "...جردن"

 "خوشت میاد؟ خوشت میاد به خاطر تو با خودم بازی کنم؟": گفت

 "یزمعز": از روی کاناپه بلند شدم و گفتم

 .به او احتیاج داشتم

 "االن خوب شدم؟. خوشم میاد تماشام می کنی.. اوم": نالید و گفت

ای کاش  ":گفت. همانطور که از پله ها باال می رفتم نمی توانستم نگاهم را از او بگیرم

 ".منو می خواستی. ده نفر بودی و منو تماشا می کردی

 . ردسر بزرگی می افتاداگه ده نفر از من اینجا بودند که امشب تو د

 ".می تونی مستقیم بری تو من. پایک خیلی خیس شدم"

سریعتر تکان . دم درش رسیدم و دستگیره را کشیدم. آلتم تکان خورد و نبض زد

 ".خوشت میاد؟ برات داغ و خیس شدم": خورد و گفت
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صبری با بی . با دستگیره کشتی گرفتم و داشتم برای داخل رفتن می مردم. در قفل بود

 ".جردن؟ در را باز کن": گفتم

 "اوه، پایک، اوه خدایا"

دوباره به صفحه گوشی نگاه کرد و دیدم وقتی سرش را عقب می برد و خودش را به 

 ..خدایا، باسنش.میز می مالید نوک موهایش به باسنش می خورد

 "...دارم ارضا میشم، خدایا، آره.. بیشتر، بیشتر، بیشتر": زمزمه کرد

 ".در رو باز کن.. جردن، لعنتی": داد زدم. شت زدم  و می توانستم آن را بشکنمبه در م

 .بدون من ارضا نشو

 "..منو بکن": داد زد

 "..آره...آره،آره": می نالید و زمزمه می کرد

 .آنسوی در ارضا شد و کارش را بدون من تمام کرد. صدایش آرامتر شد

 "جردن؟"

وقتی به گوشی نگاه کردم . ولی در باز نشد. باشدنمی خواستم هنوز ارضا شده . لعنتی

. کارش را تمام کرده بود. دیگر ناله ای به گوش نمی رسید. حرکاتش آرامتر شده بود
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جردن، خدایا، در را ": غریدم. من همین االن او را روی همان میز لعنتی خم می کردم

 ".باز کن

به سمت تخت رفت و . شیدصاف ایستاد و پایش را روی زمین گذاشت و شورتش را پو

 .خم شد و با چشمان رویایی به من نگاه کرد

نه . خوشحالم که تونستم توجهت رو جلب کنم. خوشحالم می بینم خوشت اومده": گفت

 "تنها می تونم این کارو انجام بدم، پایک واقعا ازش خوشم اومد

 ".ن در رو باز کنجرد": دستگیره را دوباره کشیدم و گفت. لبهایش را جمع کرد و نالید

رقص تموم شد و تو دیگه اجازه نداری به ... دوست دارم عزیزم ولی": خندید و گفت

 ".دخترها دست بزنی

 ".شب بخیر جیگرم": بعد چشمکی زد و گفت

آنجا ایستادم . تماس را قطع کرد و صفحه تاریک شد و تمام راهرو در تاریکی فرو رفت

ی نور زیر در ناپدید شد فهمیدم که چراغهایش را وقت. تا بفهمم واقعا چه کار می کند

 .خاموش کرده است

 به تختخواب رفت؟

 "جردن، آخه چرا؟": به در کوبیدم و داد زدم



 Page 511 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

بعد از چند لحظه . صدای باز و بسته شدن در کشو را شنیدم و بعد تخت صدایی داد

ن االن در را اگر همی. دیگر صدایی نبود و بدترین کابوسهای من به حقیقت تبدیل شدند

می شکستم چه کار می کرد؟ لعنتی؟ پیشانی ام را روی در گذاشتم و کم مانده بود 

اگه دستم بهت برسه، ": به او هشدار دادم. مردانگی ام را زیر پا بگذارم و گریه کنم

 ".قول میدم. اونوقت میدونم چیکارت کنم

برو بگیر ": خواندمپیامش را . گوشی ام بیپی کرد و من دستم را روی صفحه کشیدم

 ".بخواب

شکمم می پیچید و من کم مانده بود پایین بروم وصدای موسیقی را انقدر بلند کنم که 

. نتواند بخوابد و من آنقدر بیرون سروصدا کنم که باالخره از تختش بیرون بیاد

من دست و . اگر بخواهم کار کنم باید تمام شب را بیدار باشم. دیروقت هم هست

به سمت . ارم مگر نه؟ اگرچه با خاطره چند لحظه پیشش نیازی به پورن ندارماینترنت د

. اتاقم رفتم و در را پشت سرم بستم روی تخت اقتادم و دستم را به آلت دردناکم کشید

 .پیام دیگری آمد

 ".کثافتکاری هم نکن"
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. افتاد دندانهایم را بهم ساییدم و گوشی را کناری انداختم که به کمد خورد و روی زمین

بهتر است فردا صبح بیدار شوم و او را روی خودم ببینم وگرنه فردا هیچ کس از دست 

. بود من در امان نخواهد
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 (جردن)فصل بیست و یک 

چند لحظه بعد از فرستادن آخرین . دیشب زودتر از آنچه فکر می کردم خوابم گرفت

جورهایی احساس بدی یک . پیام، صدای خوردن چیزی به دیوار اتاق پایک را شنیدم

بازی کردن با او هدف . بهم دست داد ولی لبخند هم زدم و احساس قدرتمندی کردم

فقط به . من نبود ولی خوشم می آمد که کم کم با گوشت و خون هم عجین می شدیم

سادگی می خواستم به او نشان دهم که لیاقتم بیشتر از آن است که فکر می کند و 

 .چیزی که مدام به آن فکر می کنم را گوشزد کننددوست ندارم مردم به من 

دستانش، دهانش، _او را بدجوری می خواستم. بعد سعی کرد که وارد اتاق شود

حتی . همیشه به راحتی می بخشیدم و دیگر نمی خواستم آن دختر باشم _حرفهایش

نیاز دارم ثابت کنم که  _که مطمئنم هست_اگر پایک یکی از مردهای خوب باشد 

الزم بود که دیوار دورم را باالتر بکشم و به راحتی هر . ش تالش و صبر را دارمارز

جی، . به اندازه کافی به دیگران رو داده ام. چیزی که هر کسی می خواهد به او ندهم

 ....کول، والدینم

 .و با حس غرور به خاطر قویتر بودنم خوابم برد

قدر که بخواهد داشته باشد چون دیگر او می تواند مرا هرچ.. ولی امروز، از سوی دیگر

بعد از اینکه دیشب سعی کرد خودش را کنترل کند خودم را . نمی توانم صبر کنم
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مجبور کردم که امروز خودم همان کار را بکنم و اولین چیزی که وقتی دیدمش می 

خواهم انجام دهم درآوردن پیراهنش است چون عاشق دیدنش در شلوار جین و باالتنه 

 .ستملخت ه

روی شکم روی چمنها دراز کشیده ام به دون . امروز هوا گرم ولی کمی ابری است

برای ترم . هنلیون گوش می دهم و برنامه ترم پاییزی دانشگاهم را باال پایین می کنم

پاهام را از مچ . بعد ثبت نام کرده ام و به اضافه کردن یک کالس دیگر فکر می کنم

برم در همان لحظه تلفنم زنگ می زند و از روی چمنها  ضربدر کرده ام و جلو عقب می

داچ چه می . نگاهی به صفحه اش می اندازم و ابرویی باال می دهم. برش می دارم

 .خواهد؟ گوشی را جواب می دهم و نزدیک گوشم می گیرم

 "هی، همه چی مرتبه؟"

یده می ذهن مشکوکم سریع به سمت پایک و تصادف لعنتی با یکی از ماشینهایش کش 

 "می دونی امروز پایک چه مرگش شده؟. متاسفم که مزاحم شدم. اوه، آره": گفت. شود

 "منظورت چیه؟"

همه می ترسن نزدیکش . خب، امروز حسابی کفریه": صدایش را پایین آورد و گفت

به هر یه دونه تخته ای که می زاشت حداقل هشتادتا میخ . پاچه همه رو می گیره. برن
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یلی اتفاقی قبول کرد که الوار اشتباهی شده که عجیب منو یاد کج خلقی کوبید و بعد خ

 ".عجیب و غریب شده. های دختر دوازده ساله ام می ندازه

در . ریز ریز خندیدم ولی بعد دستم را جلوی دهانم گرفتم که داچ صدای مرا نشنود

 ".نه واقعا نظری ندارم... اوم": حالی که سعی می کردم جدی باشم گفتم

داره میاد خونه و من . برو پناه بگیر عزیزم": گفت. در واقع یه نظر خیلی خوب داشتم

 ".اصال نمی دونم چه مشکلی براش پیش اومده

بدنم از خنده بی صدایی می لرزید  بعد دیدم ماشین پایک نفیر کشان از خیابان به این 

 ".ید برمبا. باشه": به داچ گفتم. حتی موتورش هم دلخور بود. طرف می آید

. قطع کردم و منتظر خداحافظی اش نشدم و بعد دیدم که پایک جلوی خانه پارک کرد

 .خیلی زود آمده. به تلفنم زل زد و دیدم ساعت حدود چهار بعد از ظهر است

به من که روی چمنها دراز کشیده بودم نگاه کرد و از چشمانش عصبانیت و هیجان می 

نگاه نافرمانی به او . رگ و پر چرب و چیلی هستمریخت انگار من الیق یک درکونی بز

کردم و با خم کردن پشتم باسنم را بیرون دادم و بعد به آرامی پاهایم را تاب دادم تا 

 . توجهش را به بدنم جلب کنم
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از ماشینش پیاده شد و در را کوبید و من نمی توانستم لبخند پیروزمندانه ام را مخفی 

 .کدام نمی توانستیم نگاه از دیگری بگیریم به من نزدیک شد و هیچ. کنم

امروز به اندازه . همین االن برو تو و لباسهاتو دربیار. خنده ام نمیاد": با کله شقی گفت

 ".کافی در مورد شهربازی که می خوام از بدنت بسازم خیالبافی کردم دختر

بود که به از نگاهش معلوم . هیجان عجیبی مرا در برگرفت و نفسم در سینه حبس شد

من هم همین . حرفش عمل می کند و من دیگر نمی توانم دروغ بگویم یا با او بازی کنم

همچنان که به سمت خانه . همچنان که به او خیره بودم از جا بلند شدم. را می خواستم

صدایی از پشت سرمان . به دنبالم آمد. می رفتم چشمانش تمام بدنم را می کاوید

 "هی پایک": زنی او را صدا زد. حواسمان را بهم ریخت

هر دو یکه خوردیم و من یکی از همسایه ها به نام خانم تافت را دیدم که پشت سرش 

 "حالت چطوره؟": پرسید. ایستاده است

شکمم از . دندانهایش را بهم ساید و چشمانش را بست انگار می خواست چیزی را بزند

شت و لبخند مصنوعی روی لب نشاند و سریع برگ. هیجان می لرزید ولی بروز نمی دادم

 ".فقط سرم شلوغه... من خوبم. کنستانس، سالم": گفت

 .سرش را تکان داد و به پشت سر پایک سرک کشید
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 ".هی جردن"

 ".سالم خانم تافت"

دستی به موهای دم اسبی قهوه ای اش . دستانم را در جیبم کردم و به کنار پایک رفتم

وی چمنها دراز کشیده بودم با سگش این اطراف قدم می از نیم ساعت پیش که ر. کشید

 ".پسرت رو زیاد این اطراف نمی بینم": به پایک نگاهی انداخت و گفت. زد

 . پایک سعی کرد بهانه ای بیاورد

 "چیزی شده؟. سرش شلوغه... اونم.. اوه، اره"

. نهخب من شنیدم جردن گاهی پرستاری بچه هم میک": به من نگاهی انداخت و گفت

فقط می . راحت باش. باید با من بیای. کوهل یه مهمونی تو خونه اونور رودخونه گرفته

 ".خوام کسی مراقب بچه هام باشه

 "امشب؟": پایک گفت

جردن نظر تو ": ولی خانم تافت به جای جواب دادن به او دوباره به من زل زد و گفت

م ارزش امتحان کردن داشته چیه؟ می دونم که دیگه پونزده ساله نیستی ولی فکر کرد

 ".باشه

 "...حتما. آره"
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 ".نه": پایک حرفم را قطع کرد و گفت

. کامال نامحسوس و زیرپوستی بود. خدایا، پایک. برای یک لحظه چشمانم را بستم

 ".فردا صبح کالس داره": پایک سریع توضیح داد. کنستانس با شگفتی به او نگاه کرد

و ": نگاه لجوجانه ای به من انداخت و اضافه کرد. ارممن مثال شنبه ها کالس د. بله

 ".کارهای خونه هم مونده که اگه انجامشون نده خیلی بد میشه

بعد از اینکه ظرفها را شستم باید کارهای آقای الوسون را هم انجام بدم، . بله خانم تافت

 ...پس

 ".متاسفم": به او گفت

شده است چون پایک به نظر خیلی به هر دو ما زل زد و می دانست یک خبرهایی 

شاید . اوه، نگران نباش": عجیب و غریب می رسید ولی به روی خودش نیاورد و گفت

 ".یه وقت دیگه

لبخندی زدم و سرم را تکان دادم و سعی کردم وقتی دارد می رود خجالتم را کنار 

اگر تا  من و پایک برای یک لحظه آنجا ایستادیم و من داشتم فکر می کردم. بگذارم

: سرم را تکان دادم و گفتم. االن در مورد ما حرف نمی زدند از این به بعد حتما می زنند

 "...آقای الوسون"



 Page 519 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

وقتی به عقب نگاه کردم دیدم با نگاه خیره به من پشت . برگشتم و به سمت خانه رفتم

 ".شتهز. بهتره دنبالم نیای تو خونه. مردم دارن تماشا می کنند": گفتم. سرم می آید

دیدم نگاهش به چپ و راست چرخید و به همسایه ها نگاه کرد که در حیاطهایشان کار 

برایم زیاد مهم . می کردند، با بچه ها بازی می کردند یا در ایوانهایشان نشسته بودند

 .نبود ولی می دانستم که برای او هست

در را باز  با گام بلند در عرض یک ثانیه درست پشت سرم قرار گرفت و من سریع

بدنش مرا به جلو هل داد و در پشت سرمان بسته شد و . کردم و به داخل قدم گذاشتم

قبل از . دستم را گرفت و مرا به آغوش کشید. ارتباط ما را با دنیای بیرون قطع کرد

یکی از . اینکه لبهایش را روی لبهایم بگذارد فقط یک ثانیه فرصت کردم تا نفسی بکشم

و دیگری دور کمرم حلقه شد و انقدر سفت مرا به خودش فشار می دستانش پشت سرم 

 . دارد که به سختی نفس می کشیدم

دستانم را دور . بدنم گرم بود و بویش مرا احاطه کرد. ولی خدایا، اهمیت نمی دادم

گردنش پیچیدم و قتی مرا بلند کرد پاهایم را باز کردم و مچ پاهایم را پشت کمرش 

باید . من کثیف شدم عزیزم.. اه، لعنتی": که لبایم را می خورد گفت در حالی. قفل کردم

 ".دوش بگیرم

 ".بعدش هر دو می ریم": نالیدم و کمی از او فاصله گرفتم و گفتم
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پیراهن را از سرش درآوردم و بوسه مان فقط . مرا به آشپزخانه برد و روی میز گذاشت

به سمتم خم شد و . ر هم حلقه زدندبرای لحظه ای قطع شد و بعد دوباره دستانمان دو

. نمی تونستم صبر کنم برسم خونه": زمزمه کرد. مرا با بوسه ای عمیق به عقب هل داد

 ".نمی دونی امروز به چه سختی خودم رو کنترل می کردم

 .دستم را به سمت کمربندش بردم و سعی کردم بازش کنم

 "به چه سختی؟"

فقط همینو . ستم فکرت رو از سرم بیرون کنمنمی تون. امروز خود جهنم بودم":غرید

 ".می خواستم

دستانش از روی دنده هایم پایین رفت و مرا به عقب هل داد و پیراهن و سوتینم را به 

روی میز افتادم و او به سمتم شیرجه زد و شروع به گاز گرفتن . باالی سینه هایم کشید

الیدم و زیر او ول می خوردم و چشمانم را بستم و ن. و زبان زدن نوک سینه هایم شد

پشتم را بلند می کردم و می خواستم به دهانش نزدیکتر شوم ولی راه طوالنی در پیش 

میان پاهام حسابی خیس شده . می توانستم رد لبهایش تا انگشتان پایم حس کنم. بود

چوچولم . بود و زبان گرمش را تماشا کردم که دور نوک سینه سفت شده ام می گشت

می لرزیدم، موجی از خوشی درونم . ر سفت شده بود که نمی توانستم نفس بکشیمآنقد

 .سرم را به عقب بردم و داد کشیدم. جاری بود و گرمم می کرد
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 ..لعنتی، لعنتی، لعنتی

به پایین نگاه کردم و دیدم پایک به من . به خودم لرزیدم و شوکه چشمانم را باز کردم

 "ارضا شدی؟" :با شگفتی پرسید. خیره شده است

 .آب دهانم را قورت دادم، دهانم ناگهان خشک شد و سر تکان دادم

 ".آره فکر کنم"

 .ابروهایش باال پرید

 "خوشت میاد سینه هاتو ببوسن، آره؟"

 ".وقتی تو منو می بوسی خوشم میاد"

درحالی که به چشمان زل زده بود دکمه شلوارکم را باز . بلند شد و مرا سرپا ایستاد

 .کرد

 ".دیشب فوق العاده بودی"

 .شاید استعداد اجرا هم دارم. چشمانم درخشید

 "پس خوب بودم؟؟"
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قرار نیست به کس دیگه ای هم نمایش . فکری به سرت نزنه": ابرویی باال داد و گفت

 ".بدی

مرا برگرداند و دستانم را روی میز گذاشتم تا وزنم را تحمل . شلوارکم روی زمین افتاد

رانهایم می . خش بعد صدای باز شدن سگک کمربندش را شنیدم صدای خش. کنند

خدا رو شکر که پرده . از فکر اتفاقاتی که در پیش بود حسابی تحریک شده بود. لرزید

کمرم را خم کردم و پاهایم را برایش باز کردم و از روی شانه ام . ها کشیده شده اند

 ".متاسفم که دیشب اون کارو کردم": گفتم

ز شلوارش بیرون آورد و کاندومی رویش کشید و بعد جلو آمد و دستی دور آلتش را ا

: در حالی که لبهایم روی لبهایش قرار داشت گفتم. گردنم انداخت و مرا سخت بوسید

 ".این ارزشش رو داره. خب زیادم متاسفم نیستم"

 ...همیشه هست ولی. االن خیلی سکسی شده است. حتما که آره

د و جایی بین ران و باسنم را چنگ زد و آلتش را به درونم هدایت شورتم را پایین کشی

در حالی که مرا با بدنش به خوبی می پوشاند باسنم را به سمت خودش کشید و . کرد

. همزمان با داخل شدن آلتش جمع شدم و لرزیدم. من تقریبا به دو قسمت تقسیم شدم

 ".اوه خدایا": زمزمه کردم
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فرصتی برای جمع و جور کردن خودم نداشتم و . لرزیدم سرم افتاد چون بدجوری می

وقتی که مرا سفت در مشتش گرفته بود و می کرد تمام کاری که توانستم بکنم این بود 

آلتش . زانوی راستم را روی میز گذاشتم و کمی رو به جلو خم شدم. که صبر کنم

ایش توی گوشم بدجوری نفس نفس می زد و صدای نفسه. عمیقتر می رفت و می نالیدم

یک دستش سینه ام را می . دستانش به هر جایی که می توانست چنگ می زد. بود

می تونی بعدا ": از روی شانه ام پرسیدم. فشرد و دست دیگرش بین پاهایم را می مالید

 "بازم از این کارا بکنی؟

اه فکر می کنی نمی تونم باهات ر. داری بهم توهین می کنی": توی گوشم غرید و گفت

 "بیام؟

 "...واقعا می خوام که"

 "چی می خوای؟"

دهانم را باز کردم و در حالی که بدنهایمان دوباره و دوباره بهم می خورد روی لبهایش 

 ".می خوام تو رو ساک بزنم": زمزمه کردم

 ".می خوام تو رو توی دهنم حس کنم": لبهایم را به لبهایش مالیدم و گفتم
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سرش را تکان داد و با . وچه ای رفت و چشمانش را بستنفس سختی کشید و دندان قر

 "جردن": هشدار گفت

می ": زمزمه کردم. لبهایمان روی هم می غلتید و عرق از پشتمان جاری بود. بوسیدمش

 "خوای آلتت رو توی دهنم بگیرم؟

 .لب پایینی ام را به نرمی گاز گرفت و ولش کرد

 "دوباره بگو"

 ".و ساک بزنممی خوام تو ر": دوباره گفتم

آلتش مثل یک چکش به من کوبیده می شد و احساس کردم ارضا می شوم و انگشتان 

 ".می خوام لیست بزنم و تو رو بچشم و ارضات کنم": زمزمه کردم. پایم را جمع کردم

انگشتانش درون گوشتم فرو رفت و باال رانهایم از برخورد با لبه میز درد گرفته بودند 

من . ارضا شوم و هیچ چیز تو دنیا احساسی این چنین خوب نداشت ولی باعث شدند باز

. لبش را لیسیدم  که باعث شد گرمایی از رانهایم جاری شود. از خوشی روی ابرها بودم

امشب تو دهنم . خواهش می کنم": به سمت آلتش برگشتم و در دستم گرفتم و گفتم

 "می کنی؟

 ".جردن، خدایا":داد زد
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یم را چنگ زد و آنقدر جلو عقب کرد که اگر می خواستم هم پشت گردن و شانه ها

نوک انگشتانم به خاطر اینکه میز چوبی را . هر دو ارضا شدیم. نمی توانستم حرف بزنم

محکم گرفته بودم سفید شده بود و تمام ماهیچه های بدنم فشرده شده بود و درد می 

 .کرد

 ".پایک، اوه خدای من": داد زدم

انداختم و دستهایم را بغل کردم، چشمهایم را بستم و نبض او را  خودم را روی میز

دستش کنار سرم بود و روی بدنم به سختی نفس می کشید و . درونم احساس کردم

می خواستم . می خواستم داخل من ارضا شود. چند بار دیگر خودش را داخل من کرد

نم و کامال سالم من قرص پیشگیری مصرف می ک. درونم بریزد و آن را احساس کنم

 .اگر بدانم او هم سالم است به او می گویم که کاندومهای مسخره را دور بریزد. هستم

بعد از چند دقیقه تنفسم به . اگر مرا سرخورده نکند از طریق ویدیو به او می گویم

می دونی که دارم شوخی ": گفتم. حالت عادی برگشت و من حسابی بی رمق شده بودم

 ".تا حاال برای تو اجرا کردم می کنم نه؟ فقط

دستش را روی پشت خیس عرقم کشید و احساس کردم می خواهد حرفی بزند ولی 

 "جردن، جردن، اونجایی یا نه؟": صدایی گفت. ضربه ای به در خورد
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 .کام. هر دو یکه خوردیم و قلبم از حرکت ایستاد

سوتین و پیراهنم را  پایک از رویم بلند شد و من سریع شورتم را پوشیدم و با عجله

و صدای بسته شدن در سطل آشغال را شنیدم و بعد پایک سریع تی . جمع کردم

ولی درست در همان لحظه در . شرتش را برداشت و من هم به سمت لباسهایم دویدم

 "جردن؟": درون خانه صدایم زد. جلویی باز شد و صدای کام را شنیدم

 "عنتی؟از کجا پیدات شد ل": پایک زیرلبی غرید

پایک چند . وقتی کام پاورچین وارد آشپزخانه شد نگاه ترسیده اش را به من دوخت

. قدمی از من دور شد و دستش را الی موهایش کشید و من زیپ شلوارکم را کشیدم

با لحن . کام به ما زل زد و چشمانش بین من و پایک و البته نابسامانی واضح ما می گشت

 ".هی": مشکوکی گفت

خب االن دیگه همینجور سرتو می ندازی پایین . هی": شکم را تر کردم و گفتملبهای خ

 "و میری خونه مردم؟

دیدم هر . من در زدم و زنگ رو فشار دادم": شوک جایش را به هیجان داد و گفت

 ".دوتا ماشین بیرونه و فهمیدم خونه اید
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وخت و ابرویی با لبخند معناداری به پایک چشم د. سکوت ناخوشایندی حکمفرما شد

صاف ایستاد و با انگشت به حیاط . انگار پایک می خواست فرار کند. برای من باال داد

 ".میرم برای شام چندتا هات داگ گریل کنم": پشتی اشاره کرد و گفت

همین که پایش . و سریع یک بسته از توی یخچال برداشت و به سمت حیاط پشتی رفت

برایم . باز ماند و چشمانش را برای من گشاد کرد را از خانه بیرون گذاشت دهان کام

 ".اوه خدای من": لب زد

 "..ششش": با نگرانی به مسیری که پایک رفته بود زل زدم و گفتم

جدی ": به سمت من آمد و انگشت شستش را روی پیشانی خیس عرقم کشید و گفت

 "هستی؟ چطور بود؟ خوب بود آره؟

ده کوچکی کردم چون نمی دانستم چکار دیگری نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و خن

. مطمئن بودم که حسابی سرخ شده ام. االن نمی توانستم خوب فکر کنم. باید انجام دهم

 .با عشق به من نگاه کرد و بازویم را مالید

 ".شگفت انگیزه مگه نه؟ خوابیدن با کسی که خوب کارشو بلده. برات خوشحالم. اوه"
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او بیشتر از هر کس دیگری در سرم . اشد ولی پایک متفاوت بودنه اینکه کول بد ب. بله

خب خوش بگذره ولی مواظب ": به سمت یخچال رفت و نوشابه ای برداشت و گفت. بود

 "باش حامله نشی باشه؟

 "چرا؟": گفتم

. یعنی نه اینکه می خوام حامله بشم": ادامه دادم. و متوجه شدم که حرفم جالب نبود

 ".هنوز نوزده سالمه

. ولی تو هیچوقت سر هیچ کدوم از دوست پسرام اینو نگفتی": به سمتش رفتم و گفتم

 "چرا پایک؟

. برای اینکه داره بهت خوش می گذره": در یخچال را بست و به سمتم آمد و گفت

 ".پس مواظب باش. اینجوری که بوش میاد به اونم خوش می گذره

 آیا ما واقعا خوش می گذراندیم؟ حق با او بود؟. حرفهایش یک جورهایی درد داشت

اونم یه . داری از بودن یک مرد که شغل و گواهینامه رانندگی داره لذت می بری": گفت

تا هر وقت که . تا وقتی که هست ازش لذت ببر. دختر سکسی و جوون تو تختش داره

 ".بشه

 ".تیز باش. ولی دل بهش نبند": بعد انگار پنج ساله باشم روی چانه ام ضربه زد و گفت
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 .دل بهش نبندم

بوی گریل از حیاط پشتی می آمد ولی دیگر . ولی فکر کنم وقتی متوجه نبودم دل بستم

 .مگرسنه نبود
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 (جردن)فصل بیست و دو 

پنج شنبه بعد من کالس تابستانی دارم و پایک به من اجازه می دهد که از ماشینش 

و به خانه برگشت و من یک ماشین تمام هفته را با داچ به سر کار رفت . استفاده کنم

همچنین گفت که می تواند یک ماشین دیگر . خوب داشتم تا راحتتر رفت و آمد کنم

برای خودش بخرد تحت این عنوان که باید ماشین بهتری برای بیرون رفتن داشته 

باشد ولی می دانم که تنها بهانه ایست که ماشین بهتری از آن ماشین قدیمی به من 

ماشین خودم هم کم کم داشت راه می افتاد و می توانستم تا هر . ول نکردمقب. بدهد

 .وقت که طول بکشد منتظر بمانم تا با پول خودم ماشین بهتری بخرم

داچ و پایک را دیدم که جلوی خانه . کنار جدول نگه داشتم و ماشین را پارک کردم

ر می کرد و داچ روی در واقع پایک روی آن کا. دارند روی ماشین من کار می کنند

کوله پشتی ام را برداشتم و از عرض خیابان . صندلی با آبجویی در دستش لم داده بود

 "چطورید؟. سالم بچه ها": گفتم. گذشتم و به سمت خانه رفتم

. چشمهایش روی بدنم باال و پایین می رفت. پایک از روی شانه اش به من خیره شد

وقتی داشت . به سرکارش زیر کاپوت برگشتاو هم سریع . لبخندم را قورت دادم

ساعت دو صبح روی شکمم را می بوسید از خواب بیدار شدم که به ارضا شدن دوباره ام 

این مرد بیشتر از آنچه در توانم باشد . بعد تا ساعت چهار خوابمان نبرد. منجر شد
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ت از بدنم از هر سان. امروز خیلی خسته ولی در بهترین حالت ممکن هستم. انرژی دارد

نهایت استفاده را برده و سخت است روی چیزهای دیگری به جز نیاز به بودن با او 

 . نمی خواهم عاشقش شوم. وقتی با او نیستم تمرکز کنم

کام حق دارد این می تواند . یعنی می خواهم ولی نه تا وقتی که ندانم اینجا چه می شود

ما خوبیم ": یش گذاشت و جواب دادداچ آبجویش را روی زانو. فقط یک سرگرمی باشد

 ".عسلم، فقط منتظر بودیم تو برسی

. از کنار ماشین گذشته و دیدم پایک چیزی را با آچار فرانسه شل یا سفت می کند

 "جدی؟ کارش تموم شد؟": ابروهایم را بهم نزدیک کردم و گفت

 "به زودی": پایک نگاهی به من انداخت و گفت

 ".ممنونم": گفتم. حداقل برای مدتی. که ول بچرخد بهتر از آن است.  خب، آره

چیکار می تونم براتون بکنم؟ ساندویچ؟ آبجو؟ ": بعد به داچ نگاهی انداختم و گفت

 "پرستاری بچه رایگان؟

دیدم که خونه چقدر قشنگ شده، پس پایک . اوه اشکالی نداره": فقط خندید و گفت

 ".حسابی ازت کار می کشه

 ".تازگی ها تا بوق سگ کار می کنم.  نمی تونی فکرشو بکنیاصال": با طعنه گفتم
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تبسمی کردم و . پایک آچار فرانسه را در دستانش فشرد و به من نگاهی انداخت

کیفم را به آشپزخانه برد و نزدیک مدلم . برگشتم و از پله ها باال رفتم و وارد خانه شدم

حوله ای از . به طبقه باال رفتم روی میز گذاشتم بعد یک بطری آب از یخچال برداشتم و

کاشیکاری حمام اصلی . کمد راهرو برداشتم و از اتاق پایک به سمت حمام اصلی رفتم

برنامه ای هم برای انتقالش . تمام شده بود ولی هنوز وسایلم را به آن منتقل نکرده بودم

 .نداشتم

تز سو گود را باز آهنگ هر. در را بستم و لباسهایم را درآوردم و روی زمین انداختم

در باز شد و من . کردم و مسواکم را قبل از اینکه رویش خمیردندان بمالم خیس کردم

در را پشت سرش بست و لجوجانه به من نگاهی . سرکی کشیدم و پایک را دیدم

 ".بامزه نبود":انداخت و گفت

 ".منم تو رو نمی خندوندم":درحالیکه مسواک در دهانم بود گفتم

ادی مالیمی جمع شد و به پشت سرم آمد مرا برگرداند و پشتم را به لبهایش از ش

 "می خوای منو خارج از منطقه امنم شوکه کنی؟":روشویی فشار داد و گفت

 . لبخند زدم

 ".تازگی ها خیلی از این کارا می کنی"
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خمیر . خندیدم و رویم را برگرداندم. مرا متهم کرد ولی می دانستم که عصبانی نیست

در حالی که دهانم را با حوله دستی روی . را تف کردم و دهانم را آب کشیدمدندان 

نمی تونم جلوی خودمو ": روشویی خشک می کردم از آیینه به او نگاهی انداختم و گفتم

 ".برای جفتمون زیادی تنگه. منطقه امنت رو دوست ندارم. بگیرم

زمزمه . گردنم را بوسیددستانش دور شکمم پیچید و مرا به سینه سفتش فشار داد و 

 ".ولی من جاهای تنگ رو دوست دارم": کرد

: برگشتم و در حالی که به چشمانش خیره شده بودم کمربندش را باز کردم و گفتم

 "هنوز اینجاست؟. باید دوش بگیری"

 "...بله متاسفانه": دستانم را گرفت و گفت

اگه خیلی برات دردسر . می دونی": گفتم. به سمت دوش رفتم و شیر آب را باز کردم

اپریل امروز بهم زنگ زد و یه پیشنهاد . شدم می توانم خودمو از سرراهت بکشم کنار

 ".بهم داد

اپریل؟ شماره تو ": تکرار کرد. برگشت و دست به سینه ایستاد و به روشویی تکیه کرد

 "رو از کجا آورده؟ چه پیشنهادی؟
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. تم و شورتم را از پاهایم پایین کشیدمسوتینم را درآوردم و آن را روی زمین انداخ

خیره ماند  _جای مورد عالقه اش_چشمانش روی من به گردش درآمد و به سینه هایم 

 .و من به کارم ادامه دادم

فکر کرد برای من عالی . برادرش یه خونه داره که هنوز موفق نشده اجاره بده": گفتم

یک . اری خونه، اجاره خیلی ارزونهدر مقابل تمیزک. میشه اگه اسباب کشی کنم اونجا

 ".خونه کامل برای خودم

اصال خوشحال . زیر دوش رفتم و سعی کردم درش را ببندم ولی پایک باز نگهش داشت

 ".خیلی لطف می کنه":به نظر نمی رسید، گفت

بعد شروع به باز کردن دکمه شلوار جینش کرد و ناگهان تصمیم گرفت به من ملحق 

 ".خیلی فداکار. یه فرشته است. اوهوم": گفتم. را تکان دادم معصومانه سرم. شود

 ".درسته": ابرویی باال داد و گفت

هر دو خوب می دانستیم که من شبش را وقتی اینجا بود . زیر دوش آمد و در را بست

خراب کردم و تنها کاری که می خواست بکند این است که مفید باشد ولی در واقع به 

 .مرا از سر راه بردارد خودش کمک می کرد که

 تو چی گفتی؟": سرش را زیر دوش گرفت و موهایش را خیس کرد و گفت
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 ".گفتم درباره اش فکر می کنم"

فکر می کنم این . ولی اگه یه مدتی اینجا بمونی پول بیشتری پس انداز می کنی": گفت

 "بهتر باشه مگه نه؟

نگرانه ": گفتم. رها فداکارانه نبودانگیزه او هم آنقد. روی لیفم صابون کشیدم و خندیدم

 "...اینجا، ما، تنها باهمدیگه. که مبادا اینجا راحت نباشم

دستش الی دوپایم رفت . مرا به سمت دیوار هل دارد و نفسی کشیدم و لیف را انداختم

با . به نرم و آرامی چوچولم را مالید و باعث شد زانوهایم شل شوند. و زانویم را بلند کرد

 "تو راحت نیستی؟": رمی پرسیدصدای ن

شاید فکر کرده من . نه ولی دلم برای یه جا برای خودم تنگ شده": صدایم می لرزید

 ".موی دماغت شدم

اگه بری دیگه ":چشمان سرخش را به من دوخت و به آرامی سرش را تکان داد و گفت 

 ".من به این خونه احتیاجی ندارم

ی لبهایم گذاشت و بعد یک انگشتش را داخلم سرعتش را بیشتر کرد و لبهایش را رو

لبهایش روی لبهایم قفل شده بود و به . خودم را جمع کردم و چشمانم را بستم. کرد

زبانش لب باالیی ام را . نرمی و آرامی مرا می بوسید و انگشتش را داخلم حرکت می داد



 Page 526 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

بیام خونه؟  چطور میشه که من نخواهم هر روز واسه این": لیسید و بعد زمزمه کرد

 ".خیلی شیرینی

سرم را به . اینبار دو انگشت، آرام و نرم. دستش را بیرون کشید و دوباره داخلم لغزاند

. خدایا، خیلی خوب بود. عقب برگرداندم و همانطور که مرا تماشا می کرد ناله کردم

حق اپریل ": لب پایینی ام را گاز گرفت و گفت. دستم را جلو بردم و آلتش را گرفتم

برای تمام این کارایی که می خوام باهات بکنم خیلی . داره که بخواد مواظبت باشه

 ".جوونی

 ".برای خیلی چیزا بزرگ شدم. دیگه انقدرها هم جوون نیستم": گفتم

آره؟ پس اینو داشته باش ":درحالی که آلتش در دستم بزرگ و سفت می شد غرید

 ".عزیزم

هایم را گرفت و بلندم کرد و مرا به دیوار فشار انگشتانش را بیرون کشید و پشت ران

 .آلتش بلند و سفت و آماده بود و من احساس می کردم می خواهد داخلم کند. داد

 .آره

 ".هی پایک": داچ داد زد
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پایک مرا روی زمین انداخت و از در شیشه ای به بیرون . هر دو سرمان را بلند کردیم

 ".دارم دوش می گیرم": بود گفتدر حالی که سپر بدنم شده . سرک کشید

می . انگار لیندسیه. باشه رفیق، تلفنت چندباری زنگ زد": دوستش با شوخی گفت

 ".زارمش رو کانتر

. پایک بدنش را به بدنم فشار داد تا اگر داچ نگاهی به شیشه انداخت فقط او را ببیند

 ".باشه ممنون": گفت

خم شدم و فکش را بوسیدم و نوازشش به سمتش . با شیطنت لب پایینم را گاز گرفتم

 "...جردن": از البه الی دندانهایش غرید. کردم

 "..ششش": گفت. به آرامی خندیدم

 ".پایین منتظرت می مونم. می رم بازی رو روشن کنم": داچ گفت 

 "باشه"

 ".جردن کجا رفت؟ اون پایین ندیدمش... راستی": داچ مکثی کرد و گفت

از کجا باید بدونم؟ میشه بری ": دست داد و با حرص گفتپایک کم کم صبرش را از 

 "بیرون؟
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 ".باشه بابا": گفت

فقط بهش بگو وقتی دوشش با تو تموم شد یادشه نره لباسهاشو از ": ولی بعد اضافه کرد

 ".روی زمین برداره

صورتم را توی بدن پایک فرو کردم که صدای . چشمانم درشت شدند و دهانم باز ماند

 .لعنتی. ا خفه کنمخنده ام ر

دیگر از گرمای چند لحظه پیش فقط . در حمام بسته شد و سر پایک روی شانه ام افتاد

 .سرخی گونه هایم باقی مانده بود

 .ممنون داچ

............... 

چشمانم را باز کردم و دیدم روی بازوان . احساس کردم دارم می افتم و از خواب پریدم

چشمانم را . مر و یک دست زیر زانوهایم مرا بلند کردبا یک دست دور ک. پایک هستم

 "چیکار داری می کنی؟": بستم و خودم را جمع کردم و گفتم

 "با من می خوابی؟": گفت

با او بخوابم؟ الزم است سوال کند؟ چند شب است که با او خوابیده ام ولی بیشتر مواقع 

یا . ه خانه بیاید و دنبالم بگرددرا سعی کردم شبها را در تخت خودم بگذرانم مبادا کول ب
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نمی خواهم این را _بدتر، به اتاق پدرش برود و مرا آنجا پیدا کند می خواهم کول بدانم

مرا روی تخت . ولی هر دو می دانیم الزم نیست اینطور بفهمد _از کسی مخفی کنم

 "می خوای لخت بشم؟": با طعنه گفتم. گذاشت و مالفه را رویم کشید

نه خواهش می ": قفل کرد و به سمت دیگر تخت آمد و دراز کشید و گفتدر اتاق را 

واقعا به خواب نیاز دارم و همین االنشم بدون لخت شدنت سخت می تونم . کنم نکن

 ".خودمو کنترل کنم

کنارش خزیدم و سرم را روی . بازویش را باال برد و به من اشاره کرد که نزدیکش بروم

دستم را . این احساس عالی بود. رامش مرا در برگرفتموجی از آ. شانه اش گذاشتم

من و او در . در تاریکی به او نگاه کردم. روی سینه و شکمش کشیدم و دورش انداختم

من . یکبار از من پرسید در او چه می بینم. زندگی در جاهای کامال متفاوتی از هم هستیم

 . هم می توانستم همان سوال را از او بپرسم

 "چی زل زدی؟ به": پرسید

 ".بهت غبطه میخورم": سرم را پایین آوردم و لبهایم را به پوستش مالیدم و گفتم

 "چرا؟"
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مدرسه رو . نگران همه چی ام. چون فکری به حال خودت کردی و من نکردم": گفتم

تموم می کنم؟آدمی که می خوام میشم؟ دوستانی پیدا می کنم و دنیای خودم را می 

 اهرم و پدرم کارهایی می کنم که ازشون متنفرم؟سازم یا تهش مثل خو

 .برگشتم و بهش زل زدم

تو این برداشت رو به آدم میدی که درست همونجایی هستی که می . همه به جز تو"

 ".من از همه چی پشیمونم. خواستی باشی و از هیچ چیز پشیمان نیستی

 ".البته نه همه چی": خنده کوتاهی کردم و گفتم

بدون اینکه فکر کنم . خیلی احساس حماقت می کنم": حیح کردم و گفتمجمله ام را تص

همیشه خودم . تصمیماتی که میگیرم. کارهایی که می کنم. حرفها از دهنم می پره بیرون

انگار اگر ساکت می موندم و دهنم رو می بستم و سربه زیر می . رو سرزنش می کنم

 ".شدم خوشبختتر بودم

 "خوشبختتر یا ایمنتر؟": تر کرد و گفتحلقه دستانش را دورم تنگ

یک کشتی جایش در بندر امن است . مگه یکی نیستند؟ ولی نه، می دانم چه می گوید

 .ولی کشتی ها برای اینکار ساخته نشده اند
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فکر می کنم تو ترسیدی چون مردم سخت تالش می کنند مجابت کنند که ": گفت

... دوست پسر قبلیت تو دبیرستانپدرومادرت، . ارزش توجهشون رو نداری، جردن

این تقصیر . تو به مردم فرصت میدی و اونا ازت سوء استفاده می کنند. حتی کول

 ".اوناست نه تو

 .چانه ام را باال داد تا به چشمانش نگاه کنم

و اجازه نده کسی تو رو از خودت . فکر نکن این به کسی که هستی ربطی داره"

 ".تو شگفت انگیزی. بترسونه

بخندم نمایان شد و اگرچه هیچ معلوم نبود سرانجام ما به کجا کشیده می شود ولی من ل

تنها کسی که با من اینطور حرف می . الزم بود این را بشنوم. امشب را از دست نمی دهم

و من کسی ": گفت. ولی پایک بهتر است چون می توانم او را ببوسم. زدم خواهرم بود

اگه چیزهای متفاوتی اتفاق می افتاد دوست . ای نداشتم شدم که هستم چون چاره دیگه

 ".شاید سرکار کت و شلوار بپوشم. مسافرت بکنم. داشتم کالج برم

هنوز وقت داری و هنوز می . منم به تو غبطه می خورم": بدنش را سفت کرد و گفت

 ".هنوز می تونی انتخابهای زیادی داشته باشی. تونی کسی که دوست داری بشی
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اگر کول به دنیا نمی آمد زندگی او چقدر متفاوت می . ن مورد فکر نکرده بودمدر ای

وقتی منو سر قرار عاشقانه بردی . خاطره تو توی اون کت و شلوار": متفکرانه گفتم. شد

 ".اصال منو با پیراهن ندیدی. باید اونو بپوشی

نمی . لش استساکت بازویم را با انگشت شستش مالید و می دانستم چه حرفهایی در د

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم . توانست مرا جایی ببرد مگر اینکه خارج شهر برویم

 .نگرانی را پس بزنم

بدنی داری که . وقتی اولین بار تو رو دیدم خیلی احساس خوشحالی کردم": زمزمه کرد

 ".وقتی بهش دست می زنم انگار افتادم رو دور چرخ و فلک

که پایم را دورش بیندازم و روی شکمش بنشینم شورتم را در لبخندی زدم و قبل از این

 .نفس عمیقی کشید و به باسنم چنگ زد. آوردم

ناهار آوردنت، وقتی اون دو دفعه _ولی جدا همین کارهای کوچیکت منو عاشقت کرده"

حال منو تو اتاق بار گرفتی و حتی بهم گفتی اون بین کابینتی رو بگیرم و گفتی که شبیه 

 ".م و منو خندوندییه غار

خودت، دهنت، کسی . جردن کاری می کنی که قلبم به شدت بتپه": خندید و ادامه داد

 ".باعث میشه نخوام بس کنم. که هستی همه باعث میشه بخوام لمست کنم
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از اینکه با منی ": به چشمانم خیره شد و موهایم را پشت گوش چپم زد و گفت

 "پشیمونی؟

حتی اگه یه ذره هم منو نخوای می تونی باهام . اشکالی نداره" :گفت. سرم را تکان دادم

 ".من می فهمم. صادق باشی

پشیمونم اونطور که روزی که اسباب ": خم شدم و دستم را زیر سرش گذاشتم و گفتم

. کشی کردیم و برام چندتا جعبه آوردی تو خونه نمی تونستم جلوی زل زدنم را بگیرم

پیشمونم از . زنی و چقدر دوست داری با من فیلم ببینی عاشق اینم که زیاد حرف نمی

اینکه وقتی صبح صداتو توی اتاق می شنوم شکمم می پیچه و می دونم که تو رو به 

 ".زودی می بینم

 .دستم را روی سینه و گردنش کشیدم

پشیمونم که وقتی به اتاقی میرم دنبالت می گردم و بعد از اینکه صبح می ری سرکار "

برم و دوش بگیرم چون نمی تونم جلوی خیالبافی هامو بگیرم و منتظر موندنم  باز باید

 ".برای اینکه بیای خونه حسابی منو تحریک می کنه

 .وقتی به سمتم خم شد ماهیچه هایش منقبض شدند و آلتش را به زیر شکمم فشار داد
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سی به جز این نمی تونم احسا. و پشیمونم که نمی تونم کار متفاوتی بکنم": ادامه دادم

 ".داشته باشم

تی شرت را از سرم . پایم را برداشتم و رویم را برگردانم و این بار پشت به او کردم

با چشمان خمار از روی شانه ام . درآوردم و اجازه دادم موهایم روی پشت لختم بریزند

 آلتش زیرم حسابی ورم کرده بود و من شروع به چرخاندن باسنم کردم. به او زل زدم

 .و نالیدم

 ".می خوای منو بکشی": غرید

دستم را ال به الی موهایم فروکردم و دستانش را احساس کردم که دور بدنم می 

 "با چندتا زن خوابیدی؟": پرسیدم. پیچیدند و سینه هایم را گرفتند

 ".جواب نده. تو با چندتا مرد خوابیدی؟ نه، ولش کن": نگاهش را به من دوخت و گفت

 ".قبل از تو؟ دو تا": و به هر حال جوابش را دادم تبسمی کردم

 "بیشتر از دوتا"

 "کاری دوست داری که بخوای بکنم و نکردم؟": همانطور که رویش می چرخیدم گفتم

 . چشمانش روی باسنم خشک شده بودند
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 "چرا اینو می پرسی؟"

 ".فقط می خواستم بدونم برای یه مرد با تجربه کافی هستم یا نه": گفتم

دوما، خیلی کارا هست که . اول اینکه، باتجربه هم نیستم": ه چشمانم نگاه کرد و گفتب

هنوز انجام ندادیم که می خوام وقتی انجامشون بدهیم که یه خرده آروم شدیم و تو 

 ".دومین پله ای که پامو بعد از کار می زارم لباسهای همو پاره نمی کنیم

ش بردم و دستم را بین پاهایم گذاشتم و روی او دراز کشیدم و سرم را نزدیک سر

 ".انقدر احساس خوب بهم نده تا منم خودمو کنترل کنم": گفتم

چون . به زنهای دیگه فکر نکن": مرا بوسید و اینبار جدی به چشمانم نگاه کرد و گفت

 ".من بهشون فکر نمی کنم

که نمی توانستم  وقتی به او زل می زدم سینه ام فرو می ریخت و پر از چیزهایی می شدم

 ....من.. بگویم

 ...من. دهانم را باز کردم

من . بویش شبیه بودی خانه بود. بوسیدمش و ته ریش اطراف دهانش را احساس کردم

این . من دوستت ندارم مگه نه؟ این یک هوس است. نمی توانم دوستت داشته باشم

 . این واقعی نیست می گوید که. می گوید که من یک بچه ام. چیزیست که او می گوید
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 .دوستت دارم

خدایا، جردن تو با من چیکار داری می ": خودش را جمع کرد و مرا عمیقتر بوسید

 "کنی؟

 .همان کاری که تو داری با من می کنی

تلفنش شروع به زنگ زدن کرد و ما سعی کردیم بی توجه به آن به بوسه مان ادامه 

تلفنش را برداشت و به صفحه نگاه . اشتبدهیم ولی با نارضایتی آهی کشید و دست برد

 .کرد

 ".لعنتی": زیرلب گفت

 .گونه اش را بوسیدم و به فکش زبان زدم

 ".عزیزم یک لحظه": نشست و گفت

پاهایش را از تخت آویزان کرد و . از رویش بلند شدم و اجازه دادم به تلفن جواب دهد

 ".هی": دم که گفتصدایش را شنی. مالفه را رویم کشیدم. به تلفن جواب داد

پایک پشتش را . صدای بلند مردانه ای را از آنطرف خط شنیدم و حدس زدم کول باشد

. دستم بند بود. آره متاسفم . آره": صاف کرد و دستش را الی موهایش کرد و گفت

 ".فکر نکردم شاید اضطراری باشه
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 .کول دوباره حرف زدم و احساس کردم نفس پایک در سینه حبس شد

 "...من کول،"

 .کول حرفش را قطع کرد و پایک گوش داد

 "....کول فکر نمی کنم ایده خوبی"

: بعد از لحظه ای دیدم نفسی به بیرون داد و گفت. کول دوباره حرفش را قطع کرد

 ".فردا می بینمت. باشه.. خوبه.. باشه"

نش تماس را قطع کرد و گوشی را روی تخت انداخت و به پشت روی تخت افتاد و دستا

 . را روی صورتش کشید

 "اتفاقی افتاده ؟": پرسید

یعنی اتفاقی بیشتر از اینکه با تلفن با پسرم حرف بزنم در حالی که دوست دختر "

 "سابقش لخت تو تخت کنار منه؟

مشکلی بزرگتر از اون ": سرش را برگرداند و به من خیره شد و گفت. اخم کردم

.".خودت رو آماده کن. داریم
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 (پایک)و سه فصل بیست 

. مالفه و پتو ها رو گذاشتم رو کاناپه": در حالی که به سمت آشپزخانه می رفتم گفتم

 ".فکر کنین خونه خودتونه. یخچال هم پره

در جلویی بسته شد و از صدایم هر چیز می ریخت به . کول و مادرش به دنبالم آمدند

م مادرش را به یک هتل کول قدمش سر چشم بود ولی اگر می توانست. جز مهمان نوازی

 .که در آن صورت کول مدام به من عذاب وجدان می داد. می فرستادم

. من روی کاناپه نمی خوابم": لیندسی کیفش را روی کانتر آشپزخانه ام انداخت و گفت

 ".به حریم شخصی نیاز دارم. من یه زن بالغم

چوب در تکیه جردن به آرامی پشت سرشان دست به سینه ایستاده بود و به چهار

چشمانش محزون بود و فکر می کنم از دیشب که کول زنگ زد به من نگاه . داشت

باید امروز کار می کردم و او شیف روز را در بار رفت و بین برگرداندن لوازم . نکرد

آرایشش به حمام و انجام کارهای من درآوردی در اتاقش و منی که داشتم کار 

فکر می کنم او هم مثل من نمی دانست . حرف نزدیمماشینش را تمام می کردم زیاد 

 .باید چه بگوید
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به لیندسی با رژ لب قرمز سیر هماهنگ با بند سوتینش که از زیر تاپ مشکی ابریشمی 

بیرون زده بود نگاه کردم و فکر کردم بیست سال پیش چقدر فکر می کردم او سکسی 

ن می دانستم درونش چه خبر ولی االن اصال به نظرم جذاب نبد چو. و بی باک است

 .است

کول چند روزی بود که برگشته بود . خوشبختانه فقط الزم بود یکی دوشب با او سر کنم

پیش مادرش ولی داشتند پنجره های آپارتمانش را عوض می کردند و باید تا کار 

 .کارگرها تمام شود جایی بمانند

می خوای رو تو یه هتل داشته  می تونی تمام حریم خصوصی که": به او یاددآوری کردم

 ".من که گفتم پولش رو می دم. باشی

 .کول غرغرکنان به سمت یخچال رفت تا یک نوشابه بردارد

 ".بس کن، بابا"

سکوتی اتاق را . به جردن چشم دوخت ولی او به چشمان هیچ کس نگاه نمی کرد

ینکه بخوای با خب، مگه ا": گلویم را صاف کردم و گفت. فراگرفت و همه معذب بودند

 ".جای دیگه ای به جز زیرزمین نیست. کول یه اتاق باشی

 "اتاق مهمون چی؟": با دلخوری گفت
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 ".اونجا اتاق جردنه"

 ".اصال نباید اینجا می موند": زیرلب با حرص گفت

میشه برای چند شب با پسرم یه اتاق بمونی تا من ": بعد رویش را به جردن کرد و گفت

 "برم اتاق مهمون؟

اونجا اتاق . دیگه اتاق مهمون نداریم": قلبم ناگهان شروع به تپیدن کرد و داد زدم

 ".جردنه

 ...هیچ راهی نداشت

من مادر پسرتم و به یه اتاق احتیاج . مسخره اس": لیندسی به من خیره شد و گفت

 ".دارم

یکی . تو هزار بار تا حاال با کول تو یه تخت بودی": به جردن نگاهی انداخت و گفت

 "دوشب بیشتر نمی کشتت درسته؟

اونا . اون با کول یه جا نمی خوابه": به جلو رفتم و دستانم را روی جزیره گذاشتم و گفتم

 ".این عادالنه نیست. دیگه باهم نیستن

 ".می تونیم بین خودمون حلش کنیم. فقط می خوابیم. فقط یه تخته": باالخره کول گفت
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دم تا یه جورایی بجنگد و نه بگوید ولی تنها کاری که به جردن نگاه کردم و منتظر بو

انگار من کسی هستم که اجازه می . کرد این بودکه به چشمانم خیره شد و چیزی نگفت

اگر قرار است پشت من درنیاید من به نظر . دهم و او منتظر است که من کاری کنم

آنها نمی . او یک دختر بزرگ است. احمق می آیم که دارم برای شرفش می جنگم

 .االن ترسیده ام. فهمند چرا فقط من دارم اعتراض می کنم

دوست  دارم او و کول دوباره باهم آشتی کنند و دوست باشند ولی نمی خوام آنها تنها و 

او بدن جردن را مثل من به خوبی . لعنتی ها یک زمانی زوج بودند. تمام شب باهم باشند

مانی که برای اولین بار بیرون رفتند و همه چی اگر احساسات گذشته شان ز. می شناسد

جوانتر نیاز دارد چه؟ آنها باهم ... خوب بود بیدار شد چه؟ اگر او فکر کرد که به کسی

 .خاطره دارند

ولی او جردن را مدت زمان . ما رقابت نمی کنیم. نمی خواهم حسودی پسرم را بکنم

وباره باهم باشند چه؟ سر زبانم اگر باهم حرف زدند و خواستند د. بیشتری می شناسد

 . آمد که بگویم جردن مال من است و پیش مرد دیگری هم نمی خوابد

اینکه چقدر بیشعور بود و چطور در شش سال گذشته کول . ولی به لیندسی نگاه کردم

همیشه نقش قربانی را بازی می کرد و مجبورش می . همیشه طرف او را گرفته است

کول همیشه جورش را می کشید چون می توانست می توانم  کرد که جورش را بکشد و
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امسال سال او بود اگر می فهمید که دارم پشت سر کول با . روی پای خودم بایستم

او تنها دنبال چیزی است که از آن متنفر باشد و من جردن را سر . جردن تیک می زنم

 .را باز کردمچشمانم را پایین انداختم و به سختی فکم . راهش قرار نمی دهم

 ".اگه سردت شد بهم خبر بده. جردن، رو کاناپه پتو هست"

نه، کول ": خواستم از اتاق بیرون بروم ولی باالخره صدای جردن را شنیدم که گفت

 ".من مشکلی ندارم. فقط هم برای یکی دو شبه. یه تخته و فقط می خوابیم. راس میگه

دست راستم را مشت کردم و .  خونسرد بودایستادم و نگاهی با او انداختم ولی او کامال

تازه ساعت هفت شب جمعه بود ولی اگر از آنها . از اتاق خارج شدم و به طبقه باال رفتم

 .فاصله نمی گرفتم یک کار احمقانه می کردم

 .مثال دعوا کردن با او درست جلوی چشم همه

........... 

دیک بود بند را آب بدهم ولی امشب چند بار نز. کمی  بعد از نیمه شب خوابم برد

یک هوس کثیف و . این یک هوس است. جلوی لیندسی نه. االن نه. ریسک باالیی داشت

می . قلب کول را هم می شکند. حداقل این چیزی است که همه فکر می کنند. زودگذر

ولی . از وقتی که رفته اصال نگرانش نشده است. دانم که از جردن انتظار کاری را دارد
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بداند که من جای او را گرفته ام و با یکی از دوستانش هستم و اگر بداند این اگر 

از روی تجربه می دانم که همیشه .. بله... فرصت را دارم که جردن را خوشبخت کنم

قسمتی از تو این احساس را دارد که به گردن دوست دختر قبلی ات بیش از هر کس 

درست مثل اینکه . ن را خیانت تلقی می کنداو ای. دیگری حق داری، حتی بعد از جدایی

هر . و حق هم دارد. من طرف جردن را گرفته ام و سعی کردم بهتر از کول عمل کنم

 .احساسی که داشته باشد من می فهمم

جردن می فهمد که برایش خیلی پیر و خیلی جا افتاده ام و . باالخره. من تبرئه می شوم

حتی دانستن این مسئله هم جلوی مرا برای . کشدزیاد طول نمی . او بیشتر می خواهد

 .برای دل تنگ شدنش و برای نیاز داشتنش. خواستن او نمی گیرد

تخت پشت سرم پایین آمد و من پلک زدم و احساس کردم کس دیگری هم در اتاق 

یک لحظه طول کشید تا ذهنم سرحال بیاید ولی بعد دست دراز کردم و او را در . است

 .آغوش کشیدم

 .ردنج

ولی اخم کردم و قلبم از بوی ویکتوریا سکرت از جا کنده شد و پایی را احساس کردم 

 .که همان منحنی را نداشت و صدایی که هرروز با خواستنش بزرگ شده بودم



 Page 544 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

از جا پریدم و سرم را برگرداندم و فرد آشنایی را کنارم دیدم ولی نه آن کسی که 

 .میخواستم

 "چه غلطی می کنی؟"

یک لباس . نشستم و به لیندسی زل زدم. را پس زدم و چراغ را روشن کردممالفه 

 واقعا فکر می کرد دارد چه غلطی می کند؟ . خواب ابریشمی قرمز پوشیده بود

 "جدی هستی؟"

 . طوری شوکه شده بود که انگار اصال انتظار این واکنش مرا نداشت

نیمه برهنه و سکس میاد تو تختت  وقتی یه خانم. وانمود نکن که اینو یادت نمیاد پایک"

 ".تو پسشون نمی زنی

 .خم شد و خودش را به بدنم فشار داد و دهانش به سمت گردنم آمد

 ".بس کن"

 .از روی تخت بلند شدم و شلوار جینم را از روی صندلی برداشتم و پوشیدم 

 ".من دیگه اون بیچاره سابق نیستم"
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موهای تیره اش را پشت گوش داد و  آهی کشید و روی زانوهایش نزدیکتر آمد و

نمی دیدم . من جوان بودم و احمق و خودخواه. قرار نیست اینجوری باشه پایک": گفت

. چه مرد خوبی هستی و چقدر از اینکه ادم مسئول و بلندپرواز و محکمی دارم خوشبختم

 ".من تو رو می خوام

یادت میاد . ادم بد نبودزی": سرش را تکان داد و با چشمانش با من بازی کرد و گفت

 ".دیگه؟ یادت میاد چقدر سکسی بودیم

کشوی پاتختی ر باز کردم و جعبه تازه کاندوم که باید می خریدم را دیدم چون من و 

زود یک سیگار و فندک برداشتم و در . جردن سریعتر از حد انتظار من پیش رفتیم

اونوقتا هیچ چهارچوب ذهنی ": مگفت. کشو را بستم تا لیندسی آن را نبیند و فضولی نکند

 ".االن دارم. نداشتم

می دونی چقدر . به خاطر کول. می خوام دوباره سعی خودمو بکنم. تو تنهایی": گفت

 ".دوست داره ما رو دوباره باهم ببینه؟ انقدر بچه بود که یادش نمیاد

م و از شیفت دوم کارم خونه می آمد. خداروشکر که یادش نمیاد. خنده تلخی کردم

شصت دالر کف دست پرستار بچه می گذاشتم و بعدش بقیه شب هر جا که می خوابیدم 

از تخت . تا کول بیدار شود و غذا بخورد در حالی که خانم دنبال یللی تللی خودش بود

از تنها بودن خسته نشدی؟ اینکه هم ": پایین آمد و روبروی من ایستاد و گفت
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من دیگه . ت دارند؟ ما هم می تونیم داشته باشیمدوستامون خانواده و خونه و تعطیال

 ".می تونم اینجا پیشت باشم، از تو و این خونه مراقبت کنم. بزرگ شدم

 .می خواست اینجا زندگی کند. منظورش خانه مان بود. این خونه

فکر بودنش در این خانه و راه رفتن در آن انگار که مال خودش است حال مرا بهم می 

 ...اینجا.. هیچ وقت هم نیست. ه او نبوداینجا خان. زد

. تنها یک زن بود که اینجا زندگی می کرد. الزم به گفتنش نبود. جلوی خودم را گرفتم

در عوض در این توافق منم از تو .... خب بزار حدس بزنم": به سمت در رفتم و گفتم

 "حمایت مالی می کنم، درسته؟

 ".می کردمقبال . می تونم خوشبختت کنم": به من گفت

یک ماه پیش . سرم را پایین انداختم و اصال نمی خواستم به معنای آن جمله فکر کنم

. روزی روزگاری، برای یک دوره خیلی کوتاه ما خوشبخت بودیم. شاید با او موافق بودم

 .یک دوره خیلی خیلی کوتاه

دسی را با حتی نمی توان لین. ولی حاال خوب می دانم که حتی احتمالش هم وجود ندارد

: بیرون رفتم و در را باز گذاشتم و گفتم. چیزی که در هفته پیش داشتم مقایسه کرد

 ".یعنی اتاق جردن. برگرد تو اتاقت"
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از راهرو عبور کردم و وقتی از جلوی در اتاق کول عبور می کردم وسوسه شدم که 

یتی قرار کدام مرد زنش را در چنین موقع. کسی که آنجاست مال من است. بازش کنم

 می دهد؟ کدام مرد چیزی که مال اوست را ادعا نمی کند؟ 

هر . از پله ها پایین رفتم و از آشپزخانه و رختشورخانه عبور کردم. باید فکر می کردم

می دانستم که اجازه نمی دهد اتفاقی . لحظه که صبر می کردم طاقتم را طاق می کرد

 .بیفتد ولی می خواستم از آنجا بیرون بیاد

الاقل برای آن . ولی همین که پایم را از در بیرون گذاشتم دیدم مشکل حل شده است

همین که بیرون رفتم . لب استخر نشسته بود و پاهایش را داخل آب می زد. لحظه

چشمان آبی اش سرد و بی . برای یک لحظه مکث کردم. برگشت و به من نگاه کرد

رو به  _اتاق جردن_م که اتاق لیندسیمی دانست. تازه حواسم سرجایش آمد. حس بودند

با بی خیالی به سمت میز رفتم و . حیاط پشتی است و احتماال دارد ما را تماشا می کند

دودش را بیرون دادم و کامی . سیگار را روشن کردم و فندک را روی میز گذاشتم

ن بوی شیرینی دماغم را پر کرد و من دود را بیرو. گرفتم که سر روشنش نارنجی شد

 .ناگهان فکری به ذهنم رسید. دادم

به سمت مخالفش کنار استخر رفتم و نگاهش کردم دیدم همان شلوارک و تاپ مشکی 

فکم منقبض . نوک سینه های سفتش از اینجا معلوم بود. را بدون سوتین پوشیده است
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در حالی که سعی می کردم لبهایم نجنبد و صدایم را در حد ممکن پایین نگه دارم . شد

 "با اونا می خوابی؟": گفتم

 ".منو با کمتر از اینم دیده"

 .سیگار را از روی لبم برداشتم و با انگشت وسط خاکسترش را تکاندم

 "و؟"

 "و چی؟"

 "بهت دست زد؟": ابرویی باال دادم و گفتم

 ".شاید": خنده ای کرد و گفت

باشه یار هرچی . شاید بهش اجازه بدم": بعد پشت چشمی برایم نازک کرد و گفت

 ".قدیمیه

. می دانستم عصبانی است. فکم درد گرفت و او سرش را تکان داد و رویش را برگرداند

. می دانستم چرا عصبانی است و همه ما وقتی عصبانی هستیم کارهای احمقانه می کنیم

 . فقط مدت کوتاه. مرا پس می زد و من فرصتی می خواستم تا فکر کنم

 ".ناین کارو نک": به او گفتم
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 ".پس سوالهای احمقانه نپرس"

نمی دانم . سینه اش با نفسهای سطحی باال و پایین می رفت و به نظر فلک زده می رسید

نگاهم را به پنجره اتاقش دوختم تا مطمئن شوم لیندسی ما را تماشا نمی . باید چکار کنم

نتی داره منو دونستن اینکه تو تو تخت کولی، لع. داره منو می کشه": زمزمه کردم. کند

 ".می کشه

که اون می تونه از اتاق من هرچقدر می خواد . پس باید بهشون راستشو بگی": گفت

 ".استفاده کنه چون من االن پیش تو می خوابم

او . از جایش بلند شد و باسنش را تکاند و من دیگر نمی توانستم در چشمانش نگاه کنم

و االن او را بیشتر از هر وقت دیگری . ندبله این کار را می ک. حاال پیش من می خوابد

 .پیش خودم می خواستم

نمی تونی مدام . اگه منو می خوای، دیرو زود باید کول را از ماجرا باخبر کنیم": گفت

می خوام باهات همه کار کنم، بیرون برم، شام بخوریم، ببوسمت و . منو مخفی کنی پایک

 ".باشهنگران نباشم که همه اینها پشت درهای بسته 

دوباره به . برای لحظه ای سکوت کردم ولی او منتظر جوابم نشد و به سمت خانه رفت

دستش را گرفتم و او را به . پنجره اتاق نگاهی انداختم و بعد پشت سر جردن دویدم
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نمی ": در حالی که به او خیره شده بودم گفتم. گوشه دیوار کشیدم و به آن چسباندم

کول . پشت سرمون حرف می زنند. می کنیم درست نیست کاری که. هنوز نه. تونیم

 ".درک نمی کنه

قدمی به . چشمانش از هجوم اشک می درخشیدند ولی فکش از عصبانیت منقبض شد

اگه همه اینها بعد از دو هفته تموم ": گفتم. عقب برداشتم و دستی الی موهایم کشیدم

چون نتونستم جلوی خودم رو بشه و من هر رابطه ای که با بچه ام داشتم خراب کنم 

 "چرا مقاومت نکردم؟ ها؟. بگیرم چی؟ باید ازت دوری می کردم

کی می دانست کول . باید از او دوری می کردم. سوال بیخودی بود ولی حقیقت داشت

چطور با این موضوع برخورد می کند؟ لیندسی چقدر مخ او را راجع به این قضیه به کار 

به کالج نرفتم چون به پول . مرم کردم به خاطر او بودمی گیرد؟ هر کاری که در ع

عین خر کار کردم تا هر چیزی که الزم دارد را . احتیاج داشتیم و لیندسی کار نمی کرد

 . او باالخره می فهمید و این می توانست همه چیز را نابود کند. برایش فراهم کنم

می خواستم بدانم به چه . جردن برای یک لحظه ساکت شد و من از خودم متنفرم شدم

االن او . حداقل وقتی عصبانی است می دانم که می خواهد دعوا کند. چیز فکر می کند

سرش را تکان داد . آرام و با ثبات نفس می کشد و زیادی خونسرد به من زل زده است

 ".ارزشش رو نداره": و گفت
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 ".می دونم که حق داری": گفت. روبش را برگرداند و از من دور شد

 "...جردن"

این بین ما هرگز . می دونستم خواهرم حق داره. فهمیدم. نه حق داری": ایستاد و گفت

 ".اتفاق نمی افته

 ...این

ولی منظور منم همین بود مگر نه؟ اگر نمی توانم االن به او بگویم، اصال برایش برنامه 

سال بگذرد؟ وقتی ای داشتم؟ کی کارم راحتتر می شود؟ بعد از اینکه از جداییشان چند 

 ".صبح می بینمت": جواب ندادم به من زل زد و گفت

احساس کردم دیگر هرگز او . وقتی به سمت در عقب رفت احساس سرخوردگی کردم

منظورم . نکن، خدایا": دنبالش دویدم و دستش را گرفتم و التماس کردم. را نمی بینم

 "..نمی دونم.. من فقط.. تو ارزشش رو داری... من .. جردن. این نبود

 ".اشکالی نداره"

 .صدایش آنقدر خونسرد بود که مرا می ترساند



 Page 552 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

به نظر میرسه سالها تالش کردم زنی باشم . در واقع باید ازت تشکر کنم. واقعا نداره"

می دونم ارزشش رو . که تحسین می کنم و یهو احساس کردم واقعا اون زن هستم

 ".تو نداری. دارم

 .لی نگذاشتمخواست دوباره برود و

 ".جردن"

پس ": این بار برگشت و سرش را باال گرفت و دستش را از دستم بیرون کشید و گفت

 ".همین حاال بهش بگو

تا بتونم بیام تو . االن پیش من بهش بگو: گفت. با این دستور هوا از ریه هایم خارج شد

وم شده و دیگه تختمون و بخوابیم و فردا روز تازه ای رو شروع کنیم چون همه چی تم

 ".الزم نیست نگران هیچی باشیم

 .چشمهایش مرا به چالش کشیدند

 ".االن بهش بگو"

االن باال می . تا به او بگویم که این کار را خواهم کرد. دهانم را باز کردم که حرف بزنم

که فکر می کنم جردن را دوست دارم و متاسفم و . روم و حقیقت را به پسرم می گویم

دو ماه . ولی از طرف دیگر می دانستم که حق دارم. به او صدمه ای بزنم نمی خواستم
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دیگر تمام وقت به مدرسه می رود و پسرهای تحصیلکرده را می بیند که زندگی پیش 

حق ندارد . وقتی نمی دانم چی به چی هست خانواده ام را فدا نمی کنم. رویشان است

 .این را از من بخواهد

 .نش یخ زدعقب رفت، رنگ آبی چشما

عجیبه که به این سرعت اتفاق افتاد مگه نه؟ ": در حالی که آرام مرا ترک می کرد گفت

".چطور میشه که االن هیچ احساسی نسبت بهت ندارم
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 (جردن)فصل بیست و چهار 

 "خیلی خوب به نظر نمیای جیگر"

: مگفت. از کنار یخدان بطری های آبجو را برداشتم و لبخند ضعیفی به گرادی زدم

 ".چیزی نیست که یک آبجو با طعم نعنا نتونه درست کنه"

یا یک بسته بستنی شربرت یا پایک که همین االن داخل بیاید و مرا جلوی همه در 

دیشب دیگر . خدایا، خیلی خسته ام و کسل. آغوش بگیرد و بگوید دوستم دارد

پیش او و زندگی اش نتوانستم به او نگاه کنم و هیچ چیزی نمی خواستم به جز اینکه از 

ماشین تازه تعمیر شده ام را برداشتم و سر خواهرم خراب شدم و بعد ساعت . فرار کنم

ده سرکار آمدم تا برای شیفت ظهر آماده شوم و االن نزدیک دوازده ساعت است که 

 .خیلی بیشتر از برنامه ام. اینجا هستم

ولی بیشتر از . ه استدلم برایش تنگ شد. هنوز عصبانی ام ولی ناراحت هم هستم

 ... دوستش دارم و می خواهمش ولی. خودم بدم میاد

. او مرا خوشحال می کند و وقتی پیشش هستم حس امنیت دارم. نمی توانم پیشش باشم

. ولی دیگر از خودم سردر نمی آورم. انگار در زندگی او تنها چیزی است که می فهمم

 . ن دیگر برنمی گردمم. الاقل اینجا کسی باید به خاطر من بجنگد
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 ".اینم انعامت. بیا. دفعه پیش خیلی زودتر از همیشه رفتی": گرادی گفت

چشمانم . در یخدان را بستم و زیرلبی خندیدم. چند تا بیست دالری به سمتم سر داد

نگران این چیزا . گرادی اصال به چشمم نیومد": گفتم. داشت از خستگی بسته می شد

 ".اییخوشحالم که اینج. نباش

او نمی گذاشت وقتی کار می کنم، مکالمات اجباری با آدمهای دیگر . راست هم می گفتم

پول را . عاشق موسیقی من هم بود. الس نمی زد و نظرات مزخرف نمی داد. داشته باشم

برداشتم و بطری خالی اش را دور انداختم و یکی دیگر برایش باز کردم و جلویش 

هی می تونم دوتا بادز داشته ": وان گذاشت و گفتکسی پولی روی پیشخ. گذاشتم

 "باشم؟

در یخدان را باز کردم و . صدای زنگ تلفن به گوشم خورد و شل گوشی را برداشت

 "جردن؟": شل گفت. دوتا بادز بیرون آوردم

 . به او خیره شدم و دوتا آبجو جلوی مرد گذاشتم

 "جنابعالی کی باشید؟": پرسید

نفسم . رنمی داشتم پول مرد را گرفتم و درشان را باز کردمهمچنان که چشم از شل ب

 . به شماره افتاده بود
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 "پایک؟": گفت

از دیشب که خانه نبودم . دیگر دیر شده بود. نگاهی به من انداخت و سری تکان دادم

 .دیگر دنبالم نگشته بود تا خواسته هایش را تحمیل کند و همین برایم تعجب آور بود

 ".به موبایلش زنگ بزن. شیفتش تموم شد. اینجا نیست": شل به دروغ گفت

شاید نمی دانست که . گوشی را قطع کرد و منتظر نماند که پایک حرف دیگری بزند

هیچ پیام صوتی و نوشتاری هم برایم . پایک امروز چندباری به گوشی ام زنگ زده است

 "چی شده؟": شل به من نزدیک شد و گفت. نگذاشت

 "هیچی"

موهایم را پشت گوشم زد و . تکان داد و معلوم بود حرفم را باور نمی کندسرش را 

 "اصال امروز چیزی خوردی؟. به نظر خیلی خسته می رسی": گفت

 ".فقط خسته ام. خوبم": گفتم

 "کول برات مشکلی پیش آورده؟"

می خواستم با کسی حرف بزنم ولی حالم از . آهی کشیدم و احساس کردم تهوع دارم

از اینکه شل مدام نگران من . ختری با مشکالت دوست پسر باشم بهم می خورداینکه د

همینجوری فکر می کرد پایک بیشعور . باشد خسته شده بودم و نمی خواستم بداند
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. دوست نداشتم آتو بیشتری دستش بدهم. است و به دالیلی از فکرش بدم می آمد

 "چرا پدرش به تو زنگ می زنه؟": اصرار کرد

ره اش را نادیده گرفتم و دستمال را در سطل آب داغ انداختم و یکی تازه نگاه خی

نگاهش را روی . برداشتم و بطری هایی که تمیز کرده بودم را دوباره دستمال کشیدم

 .خودم احساس کردم

 "جردن، خودتو تو چه هچلی انداختی؟"

 .هنوز به او نگاه نمی کردم. چانه ام لرزید و اشک در چشمانم جمع شد

 ".خوب میشم. هیچی"

پیشخدمتی همراه با غذا از آشپزخانه بیرون آمد و من به سمت یکی از متصدیان بار که 

برای یک لحظه فکر کردم چه کار دیگری می تونم بکنم و . آنطرفتر ایستاده بود رفتم

بازش کردم و . باالخره خم شدم تا یک بسته دستمال کاغذی از توی کابینت دربیاورم

 . جعبه روی پیشخوان را پر کنم سعی کردم

 ".یه خرده بخواب. برو خونه": شل دستش را روی پیشخوان گذاشت و گفت

 ".ترجیح می دم اینجا باشم. خوبم"
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امروز . فقط یه خرده استراحت کن. اگه خونه نمی ری برو خونه خواهرت": پیشنهاد داد

فردا می . برسونیبیشتر از همیشه کار کردی و نمی تونی امشب خودتو به خونه 

 ".بینمت

. خواستم بحث کنم ولی انگار می دانست که چه می خواهم بگویم و سرش را تکان داد

از . به خواب احتیاج داری. مادرت نیستم ولی به همون اندازه حق دارم": گفت

 ".لطفا. آشپزخونه غذا بگیر و برو

.......... 

رست کردم که اصال حس همانطور که شل گفته بود برای خودم یک ساندویچ د

آهنگ آلیس کوپر از رادیو پخش می . خوردنش نبود، سوار ماشین شدم و استارت زدم

 .اصال حس و حال هیچی را نداشتم. شد ولی خاموشش کردم

بیست دقیقه بی هدف و سردرگم دور شهر گشتم تا تصمیم بگیرم خانه چه کسی . خانه

داشتم و اگرچه نمی خواستم پایک، کول یا به لباسها و کتابهای مدرسه ام نیاز . بروم

همه چیزش . مادرش را ببینم دیگر نمی توانستم از لوازم آرایش خواهرم استفاده کنم

 . اکلیلی بود
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وارد ویندی پارک پلیس شدم و ماشینهای زیادی را دیدم که در دوطرف خیابان پارک 

پارکی را بین دوتا ماشین بعضی ها را شناختم و بعضی دیگر را نه ولی جای . شده بودند

. چراغهای حیاط پشتی پایک از اینجا دیده می شدند. جلوی در خانه کرامر پیدا کردم

 .عالیه. حتما کول مهمانی گرفته بود

دوست داشتم هر . کیفم را توی ماشین گذاشتم و در را قفل کردم و به سمت خانه رفتم

با شنیدن صدای موسیقی مور . می دادجایی باشم جز اینجا ولی کاری بود که باید انجام 

هنوز بلوز پشت باز کارم . مورم شد و موهایم سیخ ایستاد ولی از پله های ایوان باال رفتم

موهای دم اسبی ام را سفت کردم و امیدوار بودم که با وجود تمام آدمهای اینجا . تنم بود

 .کول یا پایک متوجه آمدن و رفتن من نشوند

در حیاط پشتی بسته شد و سپس صدای . اهی به اطراف انداختموارد خانه شدم و نگ

چراغ زیرزمین روشن بود و . بسته شدن در دستشویی کنار رختشورخانه را شنیدم

حداقل کول دوستانش را بیرون خانه . صدای همهمه بیرون خیلی بیشتر از موسیقی بود

 .بخوابد وگرنه پایک با چنین سروصدایی اصال نمی تواند. نگه داشته بود

در اتاق خواب پایک بسته و چراغهایش . به آرامی از پله ها باال رفتم و از راهرو گذشتم

. در اتاقم را باز کردم و سرکی کشیدم. در اتاق کول هم خاموش بود. خاموش بودند

نوری که از پنجره ها می تابید اتاقم را روشن می کرد و تختم را دیدم از . اتاق خالی بود
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هیچ کدام از وسایل لیندسی اینجا نبودند خب شاید . طور نامرتب مانده بوددیشب همان

با همان چراغهای خاموش، کیف چرمی ام را برداشتم و . کار آپارتمانش تمام شده است

بعد کیف پارچه ای را پر از لباس و هر چیزی که . کتاب و دفترهایم را رویش گذاشتم

 .الزم داشتم کردم

 "فکر کردم یکی اومد تو" :کسی از پشت سرم گفت

چشمانم را بستم و آرزو . قلبم ایستاد و لحظه ای درنگ کردم و بالفاصله صدا را شناختم

. حتما خودش سرخود آمده است. کول نمی تواند او را دعوت کرده باشد. کردم برود

 .غریزه ام به کار افتاد. قیچی را جلوی خودم روی میز دیدم

 "می خوای برگردی پیشش؟. زدهکول با النا بهم ":جی گفت

. بهم زده؟ مگر اصال باهم بودند؟ به شستم نگاه کردم و بخیه ریز را در تاریکی دیدم

چطور می شود کسی که همیشه در قلب من بود انگار . دیگر هیچ حسی به آن نداشتم

او  امشب اصال نمی توانم رابطه ای که قبال با. االن سالهای سالها است که مرا نمی شناسد

 .داشتم را تصور کنم

مغزم دیگر کلید قلبم را به هر کسی نمی داد مگر . االن دیگر روی خودم کنترل داشتم

می خوای اول یه خرده ": صدای جی نزدیکتر آمد و گفت. اینکه از او مطمئن شده باشد

 ".می تونم همینجا همین االن باهات بخوابم. انتقام بگیری؟ بس کن جردن
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 "بدی که بودی هستی؟ به همون": گفتم

چیزی نگفت ولی می توانستم پوزخند کوچک روی لبهایش و سوزش توی دستانش را 

جین و تی شرتی پوشیده بود و با چشمان سردی زیر ابروهای . دم در ایستاد. تصور کنم

 . تیره اش به من خیره شده بود

که منو خیلی چی به خودت گفتی که اون مغز فندقیت رو راضی کرده ":به سردی گفتم

هر بار گیج می شدم و . خوب ارضا کردی؟ اون سه باری که سکس کردیم خیلی بد بود

بعدش اصال تعجب می کردم که چطور ممکنه آدمی باشی که آنقدر بدبخت و فلک زده 

 ".باشه

لب باالیی اش تکان خورد و االن واقعا می خواست بداند که با یک حیاط پر از شاهد 

 .برسد اشم چطور می تواند به خواسته درست زیر پنجره ا

االن برای هر زنی که با تو می بینم نگران می شوم ولی پنهانی لبخند هم می ": ادامه دادم

زنم چون می دونم که هر چقدر دروغ بگن که عاشق خوابیدن با تو شدن نهایتا کارشون 

 ".به حمام و انگشت کردن و تصور هر پسر دیگه ای جز تو ختم می شه
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چشمش . دمی به سمت برداشت و من صاف ایستادم و دستم را دور قیچی مشت کردمق

از اتاقم برو بیرون و : با صدای خونسرد و یکنواخت به او گفتم. به آن افتاد و ایستاد

 ".دیگه هیچ وقت با من حرف نزن

 .برای لحظه ای تردید کرد

 "حاال": گفتم

. د و من فهمیدم که بسیار عصبانی استسینه اش با نفسهای سنگین باال و پایین می ش

هیچ احساسی . ولی حتی از او نمی ترسیدم. بدجوری دوست داشت مرا له و لورده کند

بعد از یک لحظه عقب . فهمید که اگر جیغ بکشم هیچ راه چاره دیگی ندارد. نداشتم

قبل . صدای پاهایش که به پله می خورد را می شنیدم. گرد کرد و ته راهرو ناپدید شد

احتماال تا ابد از من . از اینکه تکانی بخورم صدای بسته شدن در پشتی به گوشم رسید

امیدوارم . دور نمی ماند ولی احتماال تصمیم بگیرد که من ارزش تالش مجدد را ندارم

 . همیشه در این فکر باقی بماند

م و همه چیز مسواک، تیغ و شامپویم را برداشت. لباسهام را جمع کردم و وارد حمام شدم

هر دو کیف را روی شانه ام انداختم و از اتاق . را در کیفم انداختم و زیپش را کشیدم

جلوی اشتیاقم برای نگاه کردن به در اتاق را گرفتم و از پله ها پایین رفتم . بیرون رفتم
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ایستادم و نگاه خیره . پایک درست جلوی در ورودی ایستاده بود. و وارد نشیمن شدم

 . قفل شد مان بهم

 .داشتم می رفتم بیرون. لعنتی

 ".می خواستم مطمئن بشم حالت خوبه. بیرون داشتم دنبالت می گشتم": گفت

. نکن": زمزمه کرد. نگاه خیره اش به کیفهایم افتاد و دستش دور کلیدهایش مشت شد

 ".خواهش می کن

 "نگم؟ چی رو نکنم؟ از اینجا نرم یا به کول": قدمی به جلو برداشتم و گفتم

صدای همهمه مهمانی از بیرون می آمد و ما در اتاق تاریک ایستاده بودیم و درگیر یک 

مسئله این بود که باالخره یکی این وسط آسیب می دید و . باخت بودیم-مبارزه باخت

 . انتخاب او بود که می خواست از این واقعه تا حد امکان جلوگیری کند

 .او مرا می خواست ولی بزدل بود

این ماجرا باید تموم بشه درسته؟ بعد ده سال من نزدیک ": وری که بشنوم گفتط

خودتم . باید تموم کنیم. قرار نیست تو رو با سن و سالم زندانی کنم. پنجاه سالم می شه

 ".می دونی که یه روزی تموم میشد
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مطمئن نبودم که . عجیب بود. چشمانم سوخت و اشکهایم جاری شد. االنم می دونم

به آن عادت . او داشت تسلی می داد چون قبال این داستان را شنیده بودم. احت باشمنار

 . داشتم

من هنوز آمادگی ول کردنت رو ": به سمتم قدم برداشت و گفت. به سمت در رفتم

 "...من هنوز کارم باهات تموم نشده . هنوز نه. ندارم

 .انگار دنبال کلمات می گشت

 "..نتدوست داشت.. حرف زدن باهات"

. بیا بریم یه جای دیگه": شانه هایم را گرفت و پشت در ورودی به کمد چسباند و گفت

برای چند ساعت از . بریم اونجا. امشب یه شوی نیمه شب پخش میشه. فقط دوتامون

 ".اینجا بریم بیرون و حرف بزنیم

 "یه جای تاریک درسته؟": به او نگاهی انداختم و گفت

طوری به من نگاه کرد انگار این دقیقا چیزی . سی مارا نبینددر یک سالن سینما که ک

. است که به آن فکر می کرد و به خاطر آن ناراحت است ولی همینی هست که بود

 .دستانش را در دو طرف سرم روی در گذاشت و به جلو خم شد

 ".هنوز ترکم نکن. هنوز نه. یه راهی پیدا می کنیم"
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. بربست و من صدای او را توی سرم می شنیدم حس کرختی که از دیشب داشتم رخت

هیچ شکی نداشتم که واقعیت دارد و همیشه هم . من هیچ جا نمیرم. من هیچ جا نمی رم

همیشه مراقب من . پایک از زیر مسئولیتهایش شانه خالی نمی کرد. خواهد داشت

من نمی . و من نمی خواستم برای او اجباری باشم که به گردنش افتاده است. خواهد بود

 . من وظیفه اش نیستم. توانم مثل کول یا شغلش، کارش یا قبضهایش باشم

 "منو دوست داری؟ عاشقم هستی؟": مپرسید. من همه چیزش هستم

حتی در تاریکی به چشمانم خیره شده بود و می توانستم ببینم که چشمانش سرخ و 

سرم را تکان . یرون نیامدولی وقتی دهان باز کرد هیچ کلمه ای ب. خسته و ناتوان هستند

 ".اصال مهم نیست": داد و گفتم

 ".تو جسارتش رو نداری پس تا ابد نمی مونی": بیخیال شدم و ادامه دادم

نهایتش هیچ چیزی ": مصاف ایستادم و دستم را دور بندهای کیفم سفت کردم و گفت

 ".جز اتالف وقت عایدم نشد

تمام چیزی که . نجام هیچ کاری را نداشتانگار توان ا. صورتش افتاد و کامال پنجر شد

پس عشق . این خیلی عالیه": کسی گفت. می دانست این بود که نمی خواست من بروم

 "پنهانت اینه جردن؟
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من و پایک سرمان را برگردانیم و جی را دیدیم که از آشپزخانه بیرون آمد و پا به 

یستاد و نگاهی سختی به پایک دستانش را انداخت و صاف ا. درون اتاق نشیمن گذاشت

 .جی کرد

 ".بی خیال عزیزم": جی به من گفت

 .از همینجا می توانستم بوی آبجو را استشمام کنم

 ".من بابات می شم و می تونی پاهاتو برای یه خرده اجاره برای منم باز کنی"

یقه جی را گرفت و او را به . پایک به سمتش خیز برداشت و من خودم را جمع کردم

. جی حتی ذره ای احتمال نمی داد پایک می خواهد چکار کند. ر بیرون پرت کردسمت د

هر دو به پایین پله ها . وقتی دیدم روی ایوان غلتید و پایک به دنبالش رفت قلبم ایستاد

چند نفری که از در پشتی بیرون آمده بودند یا سوار ماشینهایشان شده بودند . افتادند

پایک را عقب زد ولی پایک بازویش را گرفت و مشتی به جی . سریع دور ما جمع شدند

روی ایوان رفتم . صورتش زد که محکم به صورت جی خورد و او را روی زمین انداخت

 .و دیدم بقیه ایستاده اند و تماشا می کنند

 "چی شده؟": صدای کول را شنیدم
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را دیدم که به سمت حصار رفتم و پایک . برگشتم و دیدم از آن طرف خانه بیرون آمد

: کول به طرفش دوید و داد زد. جی را از جا بلند کرد و به سمت ماشینی پرت کرد

 ".بابا"

: جی خون روی لبش را پاک کرد و خندید و گفت. ولی انگار کسی متوجه او نشد

کول به سمتم . می تونیم این جنده کوچولو رو بین خودمون تقسیم کنیم. نگران نباش"

 "ت صدمه زد؟جی به": برگشت و گفت

هیچ . چه کسی است زیاد سخت نبود "جنده"حدس می زنم فهمیدن اینکه منظور جی از 

چرا به کول نمی گی بدون ": جی نگاه خیره اش را به من دوخت و داد زد. چیز نگفتم

 "اون چقدر جات پیش پدرش گرم و نرم بود؟

 "چی؟": کول با گیجی به ما نگاه کرد و گفت

بازم می بینمت ": و کلیدهای ماشین را از جیبش درآورد و داد زددست پایک را پس زد 

تو هم مثل خواهرت یه روز می ری تو هوک کار کنی و من اونجا میام و . جردن

 "...قول. کثافتکاری هایتو تماشا می کنم
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کول به سمتش دوید و او . مشت دیگری روی صورتش فرود آمد ولی اینبار پایک نبود

جی غرید و از روی زمین بلند شد و دوباره لبش را پاک . و انداخترا به سمت پیاده ر

 ".یکی از دندونامو کندی": داد زد. کرد و خون را روی زمین انداخت

 "برو. گمشو از اینجا": کول داد زد و گفت

عرق روی پیشانی پایک می درخشید و با همان نگاه شب قبل از با هم خوابیدنمان به من 

تختم روی شکمش نشسته بودم به من خیره شد و هر کاری که در وقتی در . خیره شد

دستهایش در دو طرف . همه چیز دوروبر ما داشت محو می شد. توانش بود به من داد

بدنش مشت شد و بدنش سخت بود انگار کم مانده است به سمتم بیاد و مرا در آغوش 

 . بگیرد و با خود ببرد

 "شما دو نفر؟": شنیدم کول گفت

افراد کم کم . زدم و پایک نگاهش را به پایین دوخت و باالخره طلسم شکستپلک 

انگار کم کم داشت تکه . متفرق می شدند و کول همچنان بین ما با گیجی ایستاده بود

کول به سمت من برگشت تا . های پازل را کنار هم می چید و از ماجرا سردرمی آورد

 "جردن؟": چیزی بگوید
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پایک آب دهانش را . نمی توانستم به چشمانش نگاه کنم. ختمنگاهم را به زمین دو

 .نفسهای سطحی می کشید. قورت داد

 "....کول"

 .کول حرفش را قطع کرد و قدمی به عقب برداشت

 "..تو یکی خفه"

پایک . پایک قدمی به جلو برداشت ولی کول برگشت و از حیاط به سمت خیابان دوید

کول به حرفش گوش نمی . من خوب می شناختاو هم پسرش را مثل . دنبالش نرفت

و البته پایک چه می توانست بگوید که اوضاع را بهتر کند؟ سبو شکسته و آب . کرد

انگار که زندگی از او رخت . پایک همانجا ایستاد و به رفتن کول زل زد. ریخته بود

 االن چه داشت؟. بربسته بود

پایین رفتم و به سمت ماشینم گام کلیدهایم را بیرون کشیدم و از پله های ایوان 

او دنبال . وقتی از کنار پایک الوسون عبور می کردم نه ایستادم نه درنگ کردم. برداشتم

من ارزشش را . االن می فهمم دیشب می خواست چه به من بفهماند. من هم نیامد

 .نداشتم

........... 
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. بدون که انتقام نبودفقط . می دونم همه چی بهم ریخته": توی گوشی ام تایپ کردم

 ".فقط اتفاق افتاد و من متاسفم

حدود بیست دقیقه بود که به گوشی ام زل زده بودم و سعی می کردم چیزی برای گفتن 

برای مدتی از تمام رسانه های اجتماعی بیرون آمدم و فقط با خواهرم . به کول پیدا کنم

نمی خواستم . مش داشتممن نیاز به سکوت و آرا. و چند نفر دیگر صحبت می کردم

 . همینجوری خاموش شوم

به خودم . از اینکه اتفاق افتاد متاسف نیستم ولی اگر به کول آسیب رساندم ناراحتم

ولی نمی خواهم . قبوالندم که او هم به من خیانت کرد و من هیچ چیز به او مدیون نیستم

فقط می خواهم . دارمفقط با ندیدنش مشکل . با رفتن مشکلی ندارم. اینطور تمام شود

 .دلیلش او نبود.... بداند که 

 "دوستش داری؟": جوابش آمد

انگار کسی روی گلویم پنجه کشید و من دکمه خاموش کنار گوشی ام را فشار دادم و 

بغضم را قورت داد و گوشی را در جیب بغلی کیفم فرو کردم و زیپش . خاموشش کردم

در حالی که جلوی قفسه جعبه های . پس بزنمرا بستم، چشمانم را بستم تا اشکها را 

آبجو ایستاده بودم شل وارد انبار شد و به جای اینکه حقوقم را بدهد دسته ای پول نقد 

بعد از اینکه دیشب به خانه . توی کیفم انداخت و حتی نگذاشت ببینم چقدر است
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ولی با توجه به . خواهرم رفتم امروز به اینجا آمدم تا قبل از رفتن وسایلم را جمع کنم

دسته پول نقدی که همین االن در کیفم گذاشت بدون شک خیلی بیشتر از درآمدم به 

با خودم گفتم اگر . اگر با او بحث می کردم بی شک اتالف انرژی بود. من داده بود

 . هر زمان که باشد. برگردم اضافه کاری می کنم

 "می خوای چیکار کنی؟": دستش را به پهلو زد و گفت

 "می دونمن"

 "کجا میری؟"

 "نمی دونم"

 .آهی کشید و من کیفم را روی شانه ام انداختم

دیگه نمی خوام کاری که می کردم رو .... معموال این فکر منو می ترسونه ولی": گفتم

 ".دوست دارم فردا صبح بیدار بشم و هیچی از زندگیم یادم نیاد. ادامه بدم

ورد اینکه دارم فرار می کنم و مدام دست وپا می و لطفا در م": به شل نگاه کردم و گفت

 "..زنم و می زارم دیگران کنترلم کنن برام سخنرانی نکن

 ".فرار کن": شانه هایم را گرفت و به نرمی گفت
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 "اگه به چیزی نیاز داشتی زنگ بزن باشه؟. فقط برو. فرار کن برو": خیلی ساده گفت

 .می کندسرم را تکان دادم و خوشحال بودم که درکم 

 ".میشه به کام بگید که نگرانم نشه؟ حالم خوبه و بهش زنگ می زنم"

 "نمیری ببینیش؟"

 .دوباره چشمانم پر از اشک شد و از کنارش رد شدم و به سمت در اتاق رفتم

 ".نمی تونم"

یادم هست یک بار . اگر زیاد فکر می کردم یا به صورتش نگاه می کردم جا می زدم

مطمئنم منظورش این نبود ولی من به . "راه صد ساله رو یه شبه برو": پایک به من گفت

او سوار ماشین تصادفی و . جردن شغلش را از دست نمی دهد. حرفش گوش می کنم

و البته برای تنها . غیرقابل اعتماد نمی شود و دل به جاده به سمت ناکجا آباد نمی زند

 .ماندن زیادی ترسو است

شاید فردا برگردم، . برگشتی در کار نیست. دارم می روم. ماگر فکر می کردم نمی رفت

 .یا روز بعد یا هفته بعد ولی هر چه تندتر بروم از کسی که هستم دورتر می شوم

شل پشت . کنار پیشخوان ایستادم و پلیوری که روی چهارپایه گذاشته بودم را برداشتم

 "تو شاد بودی. می دونم که اذیت می شی": سرم آمد و گفت



 Page 573 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

 .پلیور را روی کیفم انداختم و همچنان به چشمانش نگاه نمی کردم

 ".دفعه اولم نیست. حالم خوب میشه"

 ".دفعه اولت بود.. چرا"

الزم نیست چیزی بگی ولی ": ادامه داد. حالت تهوع داشتم. ایستاد و به او نگاه کردم

 "...نداشتیتو چنین احساسی رو با کول یا جی یا هیچ کس دیگه .... خوب می دونی

 .نگاهم را چرخاندم و گوشه دهانم را گاز گرفتم تا کنترل احساساتم را از دست ندهم

باالخره برایم عادی میشود و خیلی زود هر خاطره اش، حرفهایش و لمسهایش محو می 

 .همه شان محو می شوند. شود

ه چیزی ولی بزار ی": شل با صدای آرام و محتاطانه ای که مشتریهای بار نشوند گفت

احساسی که به او یا هر کس دیگه داری چیزی نیست که بهش احتیاج . بهت بگم دختر

 "...این. داری

بهترین چیزیه که می تونه _احساسی که االن داری": روی سینه ام ضربه زد و گفت

چون وقتی تمام تکه های قلبت دوباره کنار هم بچسبه که می چسبه، . برات اتفاق بیفته

 ".قویتر از اونکه کسی بخواد دوباره واردش بشه .قویتر می شه
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پس مطمئن باش که وقتی کسی رو وارد قلبت ": موهایم را پشت گوشم زد و گفت

به همون اندازه که برای ادامه زندگی به غذا احتیاج داریم الزمه . کردی ارزشش رو داره

. یشه بدترینهولی خبر اینکه اولین هم. که حداقل یک بار هم که شده قلبمون بشکنه

 ".دیگه هیچ وقت به این بدی نخواهد شد

ولی می خواهم بدانم که اگر قلبم دیگر به این بدی نخواهد . و به این خاطر خوشحالم

 ؟شکست پس آیا کس دیگری را به اندازه پایک الوسون دوست خواهم داشت
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 (پایک)فصل بیست و پنج 

. به دنبال ماشین کول گشتم جلوی خانه لیندسی نگه داشتم و با چشم اطراف را

برای بیست و چهار . ندیدمش ولی در باران شدید االن به سختی چیز دیگری می دیدم

. ساعت گذشته بدون توقف به او و جردن زنگ زده ام ولی دیگر نمی توانم تحمل کنم

 .اگر زمان می خواهد یا اگر به فضا احتیاج دارد به او همه چیز می دهم

می خواهم بداند که دوستش دارم و نمی . از او معذرتخواهی کنممی خواهم رودررو 

نه اینکه با تمام خشمش به حرفم گوش می دهد یا اصال صدایم . خواستم این اتفاق بیفتد

از ماشینم پیاده شدم و به . را می شنود ولی دیگر نمی توانستم دست روی دست بگذارم

تمام روز باران می . روی در کوبیدم سمت در لیندسی دویدم و زیر ایوان مسقف با مشت

بارید و با اینکه به بچه ها امروز را مرخصی داده بودم ولی به سر کارم رفتم که تا کول 

اگر اصال شغل جدیدش را شروع کرده . از سرکار برمی گردد وقتکشی کرده باشم

پایش هنوز دامن نوک مدادی سرکارش را به تن داشت ولی . لین در را باز کرد.  باشد

. تا مرا دید دست به سینه ایستاد و خصمانه نگاهم کرد. لخت و پیراهنش چروک بود

 ".می خواهم باهاش حرف بزنم": گفتم
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فکر می کردم . خدایا. به اندازه کافی کردی": موهای دم اسبی سفتش را باز کرد و گفت

ود نداره که تو چی فکر کردی؟ انگار هیچ زن دیگه ای تو این شهر وج. من مادر بدی ام

 "تو بخوای باهاش بخوابی؟

 ".اینجوری که تو می گی نیست"

خب ": به طرف میز رفت و لیوانی با چیزی شبیه ودکا و آب پرتقال برداشت و گفت

از تو به عنوان جایی . از تو استفاده کرد پایک. پس چطوریه؟ هیچ تفاوتی با من نداره

، تو دیگه چیکار کردی؟ ماشینش رو هم اوه. برای زندگی و خدمات رفاهی استفاده کرد

 "تعمیر کردی؟

تنها . از طرف تو خیلی شانس آورد": سرش را تکان داد و به تلخی لبخند زد و گفت

وقتی پای یه صورت خوشگل به میون میاد . خدایا. کاری که کرد باز کردن پاهاش بود

 ".شما مردها چقدر کودن میشید

خب من اینجا نیامده ام . او اصال شبیه تو نیست. جردن اینجوری نیست. فکم منقبض شد

 .که با لیندسی حرف بزنم

 ".تو هیچی نمی دونی": گفتم

 "شما دوتا عاشق شدید؟... او"
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تصویر او در حالی به ذهنم خطور . قلبم دوبار با شدت هرچه تمامتر زد و صورتم افتاد

ت که به کول بگویم و کرد که سه شب پیش کنار استخر ایستاده بود و از من می خواس

 . تختمان _بعد ببرمش توی تخت

لیندسی در حالی که به صورتم چشم . خیلی دلم برایش تنگ شده بود. دلم ریخت

 ".تو واقعا دوستش داری. اوه خدای من ": دوخته بود و انگار میخواست بخندد گفت

 "کول کجاست؟": ولی قبل از اینکه حرف دیگری بزند صاف ایستادم و گفتم

 ".هشت هفته دیگه برمی گرده. رفته": جرعه ای از نوشیدنی اش را خورد و گفت

 "چی؟"

اگه یه خرده بیشتر از اون تیکه آشغال وامونده به پسرت توجه می کردی می فهمیدی "

 ".که یه هفته پیش تست ورزشی و غیره گذرونده

ه صورتم تف می درحالی اینها را به من می گفت که انگار لذت می برد که حرفها را ب

 .کند

به نظر می رسه از راهنمایی هایی که هرگز از تو . تو نیروی دریایی ثبت نام کرد پایک"

 ".امروز صبح رفت. نگرفته خیلی ناراحته

 "چی؟": اینبار داد زدم. ابروهایم گره خوردند



 Page 578 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

ماهها طول می . نیروی دریایی؟ همینجوری که نمی شود به نیروی دریایی ملحق شد

انگار . وقتی به سن او بودم می خواستم چنین کاری بکنم. من که خوب می دانم. کشد

سردرگم بود و . چند وقتی بود نقشه می کشید": می دانست چه می خواهم بگویم گفت

 ".نیاز به راهنمایی داشت

 .طوری حرف می زد انگار دارد در مورد لیست خرید حرف می زند

می . ت داره که به حرف هیشکی گوش ندهمی ترسید به کسی چیزی بگه چون عاد"

بعد اینکه ثبت نام کرد و تستش رو داد و جوابش . خواست وقتی مطمئن شد به ما بگه

 ".رو گرفت می خواست بهت بگه ولی فکر می کنم هیچ وقت فرصتش را پیدا نکرد

چیزی به گلویم چنگ انداخت و چشمهایم . ریه هایم خالی شدند و سرم را انداختم

واقعا خودش . نظم نبود... کول اهل. چنین کاری نمی کرد. حقیقت نداشت .سوخت

 اینطوری می خواست؟ به چی فکر می کرد؟

چند ماه دیگه برمی . تو ایستگاه نیروی دریایی گریت لیکس هست": لیندسی ادامه داد

 ".امروز یه پست گذاشت. اگر حرفم رو باور نمی کنه اینستاگرامش رو چک کن. گرده

 ...اگرام؟ من کهاینست

 ..خدایا
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همانطور . همانجا بیرون در ایستادم. در را کوبید و من بالفاصله صدای قفلش را شنیدم

. ماجراهای چند روز گذشته عین فیلم از ذهنم می گذشت باران از سرورویم جاری بود

از کارش بیرون آمد، به من آن . داشتم سعی می کردم همه چیز را بهم مرتبط کنم

 .یک تتو هم می خواست.... را در مورد شغل تازه اش گفت اراجیف

 واقعا به ارتش ملحق شد؟. این شغل جدید مرموزش خیل تصمیم مهمی بود

گوشی ام را چک کردم شاید . به سمت ماشینم رفتم و سوارش شدم و در را کوبیدم

 .نه از کول نه از جردن. ولی هنوز هیچی نبود. پیامی داشته باشم

 در این مورد می دانست؟جردن چیزی 

 .آن وقت به من می گفت.نه

با یادآوری چیزی که لیندسی گفت، اینستاگرام کول السوون را سرچ کردم و سریع 

از میان آنها باالخره تصویرش را دیدم و . دیدم چندتا حساب کاربری مختلف باال آمد

رهای باز یک فقط عکس د. متوجه شدم که اولین پستش را به تازگی ارسال کرده است

: نوشته بود. اتوبوس بود و به نظر می آید که در حال سوار شدن با یک کاپیتان است

 ".باید قرص آبی رو می خوردم"
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یکی از فیلم های مورد عالقه اش وقتی . یعنی چی؟ بعد یاد فیلم ماتریکس افتادم

چطور می  .لعنتی ام را بکنم دستی به موهایم کشیدم و می توانستم پوست. کوچک بود

توانست حداقل یک پیام نفرستد؟ اگر نمی خواست با من حرف بزند درک می کردم 

در . با تمام این مشکالت ماهها از پیشم می رفت. ولی باید بداند که نگرانش هستم

ماشین نشستم و نیم ساعت بعدی را صرف گشتن در وبسایت و وبالگ والدین سربازان 

اجازه نداشت طی دوره آموزشی گوشی . ا او حرف بزنمکردم تا بفهمم چطور می توانم ب

به جز مواقع اضطراری حق ندارم با او تماس بگیرم و حتی در این . همراه داشته باشد

 . صورت باید از طریق صلیب سرخ اقدام کنم

هیچ راهی نبود که . رفته بود. احساس می کردم در هوای گرگ و میش هستم. لعنتی

حتی چند سال اخیر وقت زیادی را . به او دسترسی پیدا کرد بشود تا هشت هفته دیگر

اجازه نمی دهم برای دو ماه همه . باهم نگذرانده بودیم ولی فقط کافی بود زنگ بزند

 . چیز همینطور به حال خود رها شود

شاید می توانستم . سازمان نظام وظیفه محلی را جستجو کردم و به دفترش زنگ زدم

جواب نمی دادند تا شاید بتوانم رد کول را . ه دست بیاوردمآدرس محل خدمتش را ب

 .بگیرم و بفهمم چطور می توانم با او حرف بزنم

 .خدا لعنتت کند. لعنتی
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با اینکه می دانستم گوشی را از او گرفته اند شماره . شدیدا احساس درماندگی می کردم

چند . نشی تلفنی وصل شدبالفاصله به م. اش را گرفتم و گوشی را کنار گوشم نگه داشتم

 .بار آب دهانم را قورت دادم تا گلویم تر شود

 "...من.. کول من"

می . و همیشه اینجا هستم. دوستت دارم": گفتم. سرم را تکان دادم و چشمانم را بستم

 "...من فقط. می دونم که بهانه ای ندارم.. دونم

 .بگویماشکایم چکیدند و چیز دیگری جز حقیقت به ذهنم نیامد که 

 ".متاسفم. واقعا سعی کردم. سعی کردم که عاشقش نشم"

احساس تهی بودن به من دست . تماس را قطع کردم و گوشی را به طرفی پرت کردم

 . نمی خواستم هر دوشان آن بیرون باشند بدون اینکه بدانند دوستشان دارم. داده بود

. جردن حق داشت. بودندهمه چیز من . دوباره تنها شدم و فقط می خواستم برگردند

هیچ گاه به . باید به او می گفتم و همین باعث می شد کم کم همه چیز را قبول کند

چه مدت بود به او دروغ می گفتم؟ حتی اگر . دلخواه هم جردن را ول نمی کردم

 . ماجرای من و جردن سرانجامی نداشت، باالخره باید به کول می گفتم
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وارد جاده . از پارکینگ بیرون آمده و سرعت گرفتم. استارت زدم و دنده عقب گرفتم

که شدم مستقیم به سمت شهر رفتم و مدام گوشی ام را چک می کردم تا شاید پیامی 

 . داشته باشم

چند دست لباس، کتاب و چند . جردن تقریبا تمام وسایلش را در خانه من جا گذاشت

سبابش و نقاشی هایش وسیله شخصی اش را با خودش برد ولی مدلهایش، تختش، ا

او . به خاطر آنها برمی گردد مگر نه؟ هنوز امیدم را از دست نداده ام. هنوز آنجا هستند

 .را دوباره می بینم

. سرکار هم نرفته است و ماشینش را هم ندیده ام. ولی او را هیچ جا در شهر ندیده ام

 کجاست؟

انگار که دیگر اصال . به طرز اسرار آمیزی خونسرد. شب پیش خیلی خونسرد بود

. اگر زندگی اش را نابود کرده باشم تا ابد از خودم متنفر می شوم. اهمیت نمی دهد

 .دختر زیبا، شاد و سکسی من که مرا با لبخندها و شوخی هایش می کشت

وارد پارکینگ هوک شدم و از ماشینم پایین پریدم و در میان باران به سمت کلوب 

ه لباسها را از من بگیرد ولی به هرحال لحظه ای مکث هیچ کس دم در نبود ک. رفتم

همان آهنگی که . وارد شدم و نفس کشیدم و چیزهای آشنایی به چشمم خورد. کردم

. جردن شب رقصش اجرا می کرد داشت پخش می شد و دو زن روی سن می رقصیدند
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ه چقدر تصویر بدن زیبایش که فقط برای من می رقصید به ذهنم آمد و تقریبا از اینک

 . احمق بودم که او را از دست دادم حالم از خودم بهم می خورد

به کام اشاره کردم تا بیاید و به سمت چپ رفتم و اهمیت ندادم که اکنون کنار یک مرد 

 . بغلش نشسته بود و دست روی شانه اش انداخته بود. نشسته است

 "کجاست؟": پرسیدم

وی مرد می چرخید ابرویی باال داد و حتی ذره کام نگاهی به من انداخت و همانطور که ر

 .ای تکان نخورد

 "باشه؟. فقط می خوام باهاش حرف بزنم. ببین"

ی دم گوشش زمزمه کرد و از روی صندلی بلند شد و از زکارش با مرد تمام شد و چی

الاقل می شه بهم بگی حالش ": به دنبالش رفتم و با لحن آرامی گفتم. کنارم عبور کرد

جاش امنه؟ تقریبا همه چیزش پیش من جا مونده پس اگه . ند روز گذشتهخوبه؟ چ

 ".جایی نداره باید بدونم

کام به راه رفتن ادامه داد و من کمی با جورابشلواری توری که دور باسنش داشت راحت 

به متصدی بار اشاره کرد که به طرف یخدان رفت و بطری . نبودم ولی تعقیبش کردم

 . وان گذاشتآبی برایش روی پیشخ
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کیفم را . ولی به جای ایستادن آب را برداشت و چرخید و باز از من فاصله گرفت

 .درآوردم و پولم را بیرون کشیدم

 "..این صد دالر برای پنج دقیقه از وقتت.. بیا.. خدایا، کام"

 . روی پیشخوان گذاشتم

 "...تنها چیزی که می خوام. من رقص از تو نمی خوام"

رصت واکنش به من نداد و زانویش درست وسط دوپایم نشست و مرا برگشت و حتی ف

غریدم و به خاطر دردی که عین گلوله توی شکم و رانهایم می پیچید . به جلو پرت کرد

چشمانم را فشردم و روی یک زانو افتادم و عرق سردی روی تمام . خودم را جمع کردم

 .بدنم نشست

 .باالخره صدایش را توی گوشم شنیدم

ی اگه یه میلیارد دالر ارزش داشتی و آلتت مزه کیک گیالس می داد هم برات نمی حت"

 ".فراموشش کن. از من و خواهرم دور بمون. رقصیدم

. حالت تهوع داشت مرا می کشت و کمی طول کشید تا تنفسم به حال طبیعی برگردد

 .دالر من و همینطور صد. وقتی که توانستم با پاهای لرزان بلند شوم کام رفته بود

..................... 
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 "تو که دوستش نداری، مگه نه؟": داچ گفت

این چهارمین پروژه طی هفته گذشته بود تا وقتی . چیدن جعبه های گاراژ را تمام کردم

داچ آن بیرون روی صندلی نشسته و با آرنجها روی . سرکار نیستم سرگرم شوم

 .نده همه جا را به گند بکشمزانوهایش طوری نگاه می کرد که انگار کم ما

االن نه روز از روزی که جردن و کول را ندیده ام می گذرد و هرروز می گذرد احساس 

انگار کول مرا پشت سر گذاشته و انگار هیچ . می کنم از من دورتر و دورتر می شوند

 .هر امیدی داشتم خیلی زود ناامید شد. گاه برای جردن وجود نداشته ام

یام گذاشتم و زنگ زدم ولی تنها چیزی که به دست آوردم آدرسی بود تا برای هر دو پ

 . اولین نامه ام را دیروز پست کردم. برای کول نامه بنویسم

همین طور برای جردن تنها اطمینان خاطری که داشتم از طرف داچ بود که از همسرش 

حالش خوب  شنیده بود که شل گفته جردن برای دیدن دوستانش به خارج شهر رفته و

 .است

 برمی گردد؟

بعد از چند روز دیگر به او زنگ نزدم چون معلوم بود که نمی خواهد حرف بزند و سعی 

اگر همین االن زنگ بزند سریع می روم . می کردم به خواسته هایش احترام بگذارم
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برای بقیه . هرجایی که هست او را می آورم و هر چیزی که بخواهد به او می دهم

 . هر چیزی که بخواهد می تواند داشته باشد زندگی ام

پایک تو نمی تونی باهاش ازدواج ": داچ انگار که می داند در سرم چه می گذرد گفت

 "اینو می دونی دیگه آره؟. بکنی

پشتم را به او کردم و ابزار بالاستفاده را روی دیوار کار آویزان کردم و میز را تمیز 

مردم پشت سرمان . می گفتم راست می گوید. ه بودمنه روز پیش با او همعقید. کردم

آن را بد و زشت جلوه می دهند و دوستان . شاید تا االن حرف زده اند. حرف می زنند

تمام چیزی که می . مدرسه اش مسخره اش می کنند و هیچ کس ما را جدی نمی گیرد

شهر می بینند سنش است و اینکه چطور از پیش پسر به پیش پدر رفت و نقل زبان 

 .شویم

چه کسی به مردم اهمیت می دهد؟ این بحران را هم . ولی اکنون زیاد مطمئن نیستم

اصال به . پشت سر می گذاریم و دایره دوستان جردن هم به کوچکی دوستان من است

ما خوشبخت می شدیم و باالخره مردم دست . حرف غریبه ها ذره ای اهمیت نمی دهد

 . او می خواست مرا دوست داشته باشد. مرا می خواستاو . از سر ما بر می داشتند

 ".اون فرق داره": سرم را تکان دادم و گفتم. او برای هر دوی ما آماده بود
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 ".همونجوری که ما بودیم. جوون و پر از آرزوئه. نه نداره": داچ گفت

هایش ولی به حرف. داچ رو در روی من نمی ایستاد. به آرامی برگشتم و به او نگاه کردم

در مورد زندگی هیجانزده است . همه چیز براش تازه و جدیده": گفت. گوش می کردم

قبل از اینکه بزرگ بشیم و . و باعث میشه یادت بیاد که تو هم قبال چنین حسی داشتی

بفهمیم که قرار نیست خلبان جنگنده بشیم و دنیا رو نجات بدیم یا سلطان وال استریت 

 ".و اونور بریم بشیم و با لیموزین اینور

قبل از اینکه قبضهایی برای پرداخت باشه و ": زیرلبی خندید و تکیه داد و گفت

 ".مسئولیتهایی که هر روز بیشتر از سال پیش میشه

او از زندگی اش ناراضی . چشمهایش را بست و من تمام احساساتم را در صورتش دیدم

وانستیم به عقب برگردیم و نبود و همسر و بچه هایش را می پرستید ولی اگر می ت

 . حداقل یک کار متفاوت انجام بدهیم حتما این کار را می کردیم

 .اینجا نشسته ایم و دیگر از اینکه آینده برای ما چه در آستین دارد مطمئن نیستیم

نمی گم کار . ببین مرد، با جردن بهت خوش گذشت": به من نگاهی انداخت و گفت

ولی باید به آینده هم فکر . کستون خوبه از هم لذت ببریداگر س. اشتباهی انجام دادی

 ".کنی و بدونی که همیشه اینطوری نمی مونه
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ده سال بعد بیدار می شه و عکس دوستای ":مکثی کرد و ابروهایش را گره زد و گفت

دبیرستانش رو می بینه که دارن نپال گردی و از این کثافت کاری ها می کنند و به 

می کنه و می بینه چطور با دوتا بچه تو یه شهر کوچیک زندانی شده  زندگی خودش نگاه

 ".و با مرد نزدیک پنجاه ساله ازدواج کرده که نصف زندگیش تموم شده

فکر می کنی با ": پرسید. وزن کلماتش مثل سنگ روی دلم می نشست. ساکت ماندم

 "یمون نمیشه؟دونستن اینکه بهترین سالهای زندگیش از دست رفته از انتخاب تو پش

ده سال بعد او هنوز جوان و . می دانست که حق دارد. ولی الزم نبود جوابش را بدهم

نمی توانم هر چیزی . زیباست و لیاقت من برای داشتنش خیلی کمتر از این خواهد بود

 .که می خواهد به او بدهم بدون توجه به اینکه چقدر غرورم برعکس فکر می کند

او باهوش و قوی است و استحقاق دنیا را . ساخته شده استاو برای چیزهای بزرگ 

 .او لیاقت زندگی را دارد که من خیلی وقت پیش پشت سر گذاشته ام. دارد

مرد دیگری برای او همه چیزی خواهد بود که نبودم و نخواهم بود و اگرچه این فکر در 

ه کنار، این چیزی و همه چیز ب. دهانم مزه اسید می دهد ولی او خوشبختتر خواهد بود

او با کس دیگری رشد می کند و آن زندگی است که لیاقتش را . است که من می خواهم

 .دارد
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جلوی . داچ رفت و من در گاراژ را بستم و وارد خانه شدم و مستقیما از پله ها باال رفتم

اخل در باز بود و نور از البه الی برگهای درخت حیاط پشتی به د. در اتاق جردن ایستادم

بویش را هنوز می شد استشمام کرد و بالش روی صندلی اش هنوز در اثر . می تابید

 . نشستنش چروک شده بود

بیرون جایی داشت . اینجا دیگر اتاق من نبود، دیگر جردن مال من نبود. داخل نرفتم

 .زندگی اش را می کرد و من هم باید همان کار را می کردم

دستگیره را گرفتم و برای آخرین بار عطرش را بو . کار درست را انجام بده. بسه

 .مکشیدم و در را بست
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 (پایک)فصل بیست و شش 

 دو ماه بعد

به طرف تیر چوبی که آن طرف . طناب سفید باریک را دور حلقه انداختم و گره زدم

 .حیاط پشتی زده بودم رفتم و طناب را دورش انداختم و آزمایشش کردم

 . رم بند رخت می بندمهیچ نظری نداشتم چرا دا

قبال یک میز پیک نیک . تنها چیزی که می دانستم این بود که داشتم نظر کم می آوردم

با جای تنگ آبجو در وسط درست کردم و جاسازی کردم و نیمکتهایی به دورش اضافه 

همچنین یک شومینه کوچک، یک مسیر سنگی که دروازه پشتی را به در پشتی . کردم

ختم، پای گلها کود دادم، دور استخر را حصار بندی کردم، یک متصل می کرد سا

مدام از پروژه ای به . آالچیق، یک هاموک و یک برک کوچک با بستر سنگی ساختم

فکر می کنم وقتی تمام . پروژه دیگر می پریدم که فرصتی برای فکر کردن نداشته بشم

 .صدای کسی را از پشت سرم شنیدم. شود از آن لذت ببرم

 ".نجا خیلی متفاوت به نظر می رسهای"



 Page 591 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

سرم را بلند کردم و کایل کرامر را دیدم که روی بالکن اتاق خوابش ایستاده و به حیاط 

آیا این مرد مرید من است؟ چرا سعی می کند با من حرف . پشتی من نگاه می کند

 بزند؟

اکت وقت گیر آوردی؟ متوجه شدم چند هفته اخیر این طرفها خیلی س": ادامه داد

 ".شده

شاید اگر کم محلی می کردم ولم می . نگاه دیگری به او انداختم و لبخندی تحویلش داد

 . کرد

 .تا االن. و بله، ساکت است

 .دوباره شروع کرد و من یواش چشم غره رفتم

 ".من یه شب تو و جردن رو دیدم"

ها بود که برای ماه. با شنیدن اسمش خون به سرم دوید. ایستادم و خیره نگاهش کردم

 .در موردش با کسی حرف نزده بودم

دیروقت بود و شما لب ظرفشویی . آشپزخونه ام روبروی آشپزخانه توئه": توضیح داد

 ".بودید
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منظره بدن برهنه اش که وارد آشپزخانه شد و من تا . با یادآوری اش بدنم گرم شد

. خیلی زیبا بود. وردوقتی که غذای خودم را نگرفته نگذاشتم میانوعده نیمه شبش را بخ

 .ایستادم و دندان قروچه ای رفتم

 "تماشا می کردی؟"

یعنی اگه رو کف زمین ": بعد گفت. طوری گفت نه که انگار هرگز از اینکارها نمی کند

 ".دراز نمی کشیدید و از میدان دیدم خارج نمی شدید شاید این کارو می کردم

ن به آن طرف حصار می رفتم و با او خندید و اگر می توانستم پرواز کنم همین اال

 .انگار متوجه عصبانیت من شد و سعی کرد آرامم کند. گالویز می شدم

 ".گوش کن، نمی خواستم چیزی ببینم باشه؟ می تونستید از کنار پنجره برید کنار "

فقط می خوام بگم فکر می کنم دفعه اولی بود که دیدم ":سرش را تکان داد و گفت

در واقع تصور نمی کنم جردن . به نظر می رسه واقعا خوشحالت می کرد. لبخند می زنی

 ".کنهنردی رو خوشبخت منتونه 

 ".ببند اون دهنتو": زیر لب گفت

 . خم شدم و ابزار را از روی زمین برداشتم و توی جعبه کوچک انداختم
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م آنقدر بی دقت باشی؟ کایل آخرین کسی بود که دوست داشت واقعا؟ چطور تونستی

 "خب کجا رفته؟ رابطه تون کار نکرد؟": پرسید. چشمش به جردن بیفتد

خندید . حرفش را نادیده گرفتم و وسایلم را جمع کردم تا سریع به درون خانه فرار کنم

چطور آنقدر گند زدی مرد؟ زنی مثل اون ": و جرعه ای از آبجویش را خورد و گفت

 "و از دستش بدی؟ _جوان و سکسی با بدنی خوش هیکل_داشته باشی

 ".دهنتو ببند. حالت رو می گیریما": انبردست را توی جعبه انداختم و گفتم

 "پس االن در دسترسه دیگه آره؟"

 ".مردک حرومزاده": غریدم

اگه یه . تو واقعا ناراحتی": گفت. باید خیلی سرگرم کننده شده باشم. ریز ریز خندید

 ".زنها زیادم سخت نیستذره عقل داشتی می فهمیدی که خوشحال کردن 

دخترهای نوجوان به پسرهای . ولی موضوع این نیست. بی لیاقت که نیستم": گفتم

لیاقت او یکی تو . نوجوان تعلق دارند و اینو وقتی که با یکیشون آشنا شدی یادت نره

 ".سن و سال خودشه

سن و پس، پسرت که تو ": متفکر سرش را تکان داد و بعد نگاهی به من انداخت گفت

 "سال اون بود درسته؟ یعنی او بهتر از تو باهاش رفتار می کرد؟
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پوزخند نصفه ای به من زد و عقب گرد کرد و به . نفس عمیقی کشیدم ولی ساکت ماندم

 . داخل خانه برگشت

 .موضوع این نیست بیشعور

 کامال می توانم بگویم که ارتباطش با سایر پسرهای هم سن و سالش کامال برنده. بله

 ...نیست ولی

ولی چه؟ مگر من نمی توانستم هر چیزی که می خواهد را به او بدهم؟ با او بزرگ نمی 

 شدم؟ از اول شروع نمی کردم و در این سن خانواده نمی ساختم؟

دو ماه پیش تمام اینها به نظر بحثهای واقعی به نظر می آمدند و طی زمان دیگر کمتر 

هستم و جایگاهی که در زندگی دارم کامال با ثبات انگار کسی که . قانع کننده بودند

 .هنوز می توانم تغییر کنم. نیست

 .نمی دانم. سرم را تکان دادم

حتما در حال . دو ماه گذشته و خبری از او نشنیده ام. نه، من کار درست را انجام دادم

درست مثل اینکه از . بدجوری دلم برایش تنگ شده است. ولی خدایا. پیشرفت است

درونم طوری پوچ شده است که . گرسنگی مریض شده ام ولی غذا سیرم نمی کند

 .تنهایی نمی توانم پرش کنم
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جعبه ابزار را برداشتم و داخل خانه برگشتم ولی وقتی خوب نگاه کردم کول را دیدم 

 . که جلوی در ورودی خانه ایستاده است

ه الی انگشتانم تاب می چند وقت است آنجا ایستاده است؟ جعب. خدایا. یکه خوردم

 .از اینکه او را اینجا می دیدم کامال شگفت زده بودم. خورد ولی چشم از هم برنداشتیم

 ".تو رو تو مراسم فارغ التحصیلی دیدم": با یک دست در جیبش گفت

و من مدام برایش نامه می نوشتم و . مراسم فارغ تحصیلی دوره آموزشی اش دیروز بود

باید او را می . هر تماسی به سازمان نظام وظیفه رفت و آمد می کردمتمام تابستان برای 

 .یک دستاورد خیلی بزرگ بود. نمی توانستم مراسم را از دست بدهم. دیدم

به نظر شگفت انگیز . به آرامی به سمتش رفتم و قادر نبودم نگاه خیره ام را از او بگیرم

در اردوگاه آموزشی پوستش را  قدبلندتر و بزرگتر، یک تابستان طوالنی. می رسید

یونیفرم سبزش . برنزه کرده بود و موهای کوتاه طالیی اش روشنتر به نظر می رسیدند

 . را پوشیده بود و با کالهش در دست به سمت در آمد

مطمئن نبودم خودت منو تو لیست قرار دادی یا نظام . فقط می خواستم ببینمت": گفتم

ه هام جواب ندادی و نمی دونستم می خوای من اونجا وظیفه ولی به هیچ کدام از نام

 ".باشم یا نه
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بعد از اینکه مراسم تمام شد به سمتش رفتم تا با او صحبت کنم ولی مادرش با آخرین 

دوست پسرش آنجا بود و کول با چندتا از دوستانش که به خاطرش تا آنجا رفته بودند 

االن دیگر . ایل کنم پس از آنجا رفتمنمی خواستم این شادی را ز. به آنها ملحق شدند

هر وقت آماده . گوشی اش را داشت پس تمام تلفنها، پیامها و پیامهای صوتی را میدید

 .بود به من خبر می داد

 .سرش را پایین انداخت و زمین جلو پاییش را کاوید

 ".ممنون به خاطر کارتهای تلفن. تمام نامه هات به دستم رسید"

. تقصیری نداشت. ست که با آنها به من زنگ نزدی؟ لبخندی زدممنظورت همانهایی ه

اگر می دانست که فقط به فکر . ریسک بزرگی بود ولی خوشحالم که همه چیز را فهمید

 .او بودم

 "حالت چطوره؟": قدمی جلو گذاشتم و جعبه را روی زمین قرار دادم و گفتم

ساکت بود و . با آن پاک کردم دستمالی را از جیب پشتی ام بیرون آوردم و دستانم را

 "آبجو داری؟": باالخره چشمان آبی اش را به من دوخت و گفت. نفس عمیقی کشید
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هوای کولر به پشتم خورد و عرقی . به آرامی سر تکان دادم و به داخل آشپزخانه رفتم

اعصابم تنفسم را مشکل کرده بود ولی به اندازه . که پشتم نشسته بود را خنک کرد

 . هنوز داد نکشیده بود و این نشانه خوبی است. ی که فکر می کردم عصبی نبودملحظه ا

در دو کورونا را باز کردم، نور آفتاب بعد از ظهر پشت ابرها پنهان می شد و از روی 

 .میز آشپزخانه جمع می شد

وقتی همچنان ساکت ماند فهمیدم توپ در زمین من . نشست و من هم همانکار را کردم

 "خب، االن خوشحالی؟ تو ارتش؟": یدمپرس. است

برای اینکه به این فکر عادت کنم زمان کافی داشتم مخصوصا بعد از اینکه فرمانده 

آبجویش را . مسئولش به من اطمینان داد ولی نیاز داشتم از زبان خودش هم بشنوم

نمی . آره": روی میز گذاشت و در حالی که دستش را دورش حلقه کرده بود گفت

از هم دریده بشم و از نو ساخته . فکر می کنم این چیزی بود که بهش نیاز داشتم دونم،

 ".بشم

 .منتظر شدم تا بقیه حرفش را بزند
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نمی تونم وقتی اون روز حس . نمی تونم مست بشم. نمی تونم خوب بخوابم": گفت

. ارمافتضاحه ولی االن کار و پولی در بانک د... تنبلی دارم زنگ بزنم و مرخصی بگیرم

 ".احساس خوبی داره. یک شغل

یه آینده در پیش رو دارم و برای کسی که ": باالخره چشمانش را به من دوخت و گفت

هرگز نفهمید کجای این دنیاست یه جورایی خوبه که ارتش براش تصمیم بگیره و 

 ".دستور بده

 "مطمئنی؟": بطری ام را برداشتم و جرعه ای نوشیدم

برای خودش می کند ولی همچنین می خواستم مطمئن شوم  عاشق این بودم که کاری

واسه همینه که من و جردن هیچ وقت نتونستیم ": ادامه داد. که راه خودش را می سازد

توقعاتش رو می فهمید و من وقتی با اون بودم احساس سرخوردگی می . همو بفهمیم

 ".کردم

هیچ وقت به اون . نبودمحتی کافی هم . من باهاش برابر نبودم": آهی کشید و گفت

 ".بعضی از ما هیچ وقت نمی شیم. اندازه با اراده نمیشم

هنوز . با شنیدن اسمش قلبم برای لحظه ای از حرکت ایستاد ولی آن را نادیده گرفتم

مطمئن نبودم که ملحق شدن به ارتش واقعا چیزی باشد که می خواست با زندگی اش 
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حداقل آنقدر می . ا در این شهر پیدا نمی کردبکند، ولی مطمئن بودم که جوابهایش ر

 . آنقدر با اراده بود که این خطر را قبول کند. دانست

بهت افتخار می . باالخره بردی مگه نه؟ دوره آموزشی رو پشت سر گذاشتی": پرسیدم

 ".کنم

جرعه دیگری . دیدم سیب گلویش باال و پایین رفت و ماهیچه های فکش منقبض شد

 "خب، االن جردن کجاست؟ ":پرسید. ه من نگاه نمی کردخورد و هنوز ب

سرم . طوری به اتاق نشیمن پشت سرش نگاه کرد انگار جردن هنوز در این خانه است

 "دو ماهه ندیدمش. بعد از اینکه تو رفتی اون هم رفت. نمی دانم": را تکان دادم و گفتم

با خواهرش ": اطمینان دادم به او. نگاه خیره اش را به من دوخت و از نگرانی اخم کرد

 ".هر جایی که هست حالش خوبه. حرف زدم

ولی االن من از یک لحظه . به نظر می رسید جوابم را باور کرد چون جرعه دیگری خورد

نه اینکه فکر کنم . به نظر می رسید با کول هم دیگر ارتباط ندارد. پیش نگرانتر بودم

باالخره در . د ولی به هر حال دوست بودندبعد از آن همه ماجرا باز باهم تماس دارن

هر چه ارتباطات بیشتری را قطع می کرد دلیل  . نقطه ای از زندگی بهم می رسیدند

 .کمتری برای برگشتن داشت
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 "با کسی هستی؟": پرسید

 ".فقط رو خونه و کسب و کارم تمرکز کردم. االن نه": جرعه ای خوردم و گفتم

م و گفت آدمهایی مثل تو دو سال جلوتر از برنامه شون آره تو راه خونه داچ رو دید"

 ".هستند

 "...نه دیگه اونقدر": خندیدم و گفتم

کارهای زیادی را می توانید تمام کنید وقتی که هر . اگرچه کارمان خوب پیش می رفت

 . روز به طرف خانه یورش نمی برید که پیش زنی باشید که آتشتان می زند

پس تو باهاش بهم زدی یا اون با تو ": ا پیش کشید و گفتکول دوباره حرف جردن ر

 "بهم زد؟

فقط می خواستم حال کول خوب . نمی خواستم در این مورد حرف بزنم. به او خیره شدم

البته بیشتر به این خاطر که به . می خواستم در هر مورد دیگری با من حرف بزند. باشد

ا هر وقت که می خواست او را نگه می اگر جردن نمی رفت ت. جوابم افتخار نمی کردم

و مطمئن نبودم که رفتنش . باید به خاطر کول او را ول می کردم ولی نکردم. داشتم

 .انتخاب من بوده باشد

 ".شاید هیچ وقت نفهمی چقدر متاسفم. متاسفم": به جایش گفتم
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طمئن چشمانش را در نگاهم قفل کرد و موجی از احساسات که از روبرو شدن با آنها م

ولی همچنین .... درد، ناامیدی، گیجی، تنهایی. نبودم از نگاه خیره اش عبور کرد

 .خونسردی، اراده، تایید

. وقتی دیروز تو مراسم دیدمت می خواستم هنوز از دستت عصبانی باشم": گفت

 ".عصبانی تر از اونی که بودم

زی هست که می گن حتما یه چی": نگاهش را پایین انداخت و لبخند غمناکی زد و گفت

 ".کلی وقت داری که در مورد چیزها فکر کنی. دیدت فراتر میره. زمان و دوری

 .آره

یه قرارداد رو از دست دادی چون به جاش اومدی به . وقتی شش سالم بود ": ادامه داد

تو تولد ده سالگی من،جای مهمونی رو عوض کردی و به همه پول . بازی لیگ فوتبال من

درشکه سواری چون مامان و یکی از دوست پسراش داشتن دعوا می دادی تا برن 

وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، وثیقه . کردند و جلوی همه منو خجالتزده کردند

 ".گذاشتی تا بتونم برم کالج که البته من گند زدم

 همه اینها یادش بود؟ . گلویم ورم کرد
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انجام هر کاری که منو ": ات سخت شدصدایش از هجوم احساس. نگاهی به من انداخت

پس فکر . خوشحال کنه، بدون توجه به فداکاری هیچ وقت تصمیم سختی برای تو نبود

می کنم انجام کاری که می دونستی منو ناراحت می کنه هیچ وقت یه انتخاب راحت 

 ".می دونم دوستم داری. نبود

 .ام بدنم آسوده بودتم. دندانهایم را بهم فشار دادم تا نفسم سرجایش بماند

می دونم ... نمی دونم با تمام این ماجراها چقدر راه بیام ولی": سرش را تکان داد و گفت

 ".دوستم داری

کمی مایه دلشکستگی است که به پسرت نگاه کنی و بخواهی . حرفی برای گفتن نداشتم

که اینجا  نمی توانم باور کنم. بدانی اگر می توانی برای خوب بودنش کاری انجام دهی

 . نشسته است درحالی که فکر می کردم هرگز دیگر به من نگاه هم نمی کند

 "هنوز دوستش داری؟": پرسید

 ...هنوز دوستش داشتم ولی. بله. برای لحظه ای مکث کردم  دنبال کلمات گشتم

 ".بهتره بره"

 . بحث را همانجا رها کرد و دیگر ادامه نداد

 "ی نداره اگه شب بمونم؟اشکال. من فرداشب باید برگردم"
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 ".البته"

امشب سینما ": گفت. بلند شد و آبجویش را برداشت و با خودش به اتاق نشیمن برد

 "می خوای تماشا کنی؟. فیلم داره

 . احساس کردم بعد از ماهها بدنم آسوده شده است. نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم

 ".پیتزا سفارش می دم. به نظرم عالیه"

 ".پنیر": گفتبا تاکید 

 ".یادمه. آره": خندیدم و گفتم

تلفنم را از جیبم بیرون آوردم و شماره جو را گرفتم ولی درست همان لحظه صدایش را 

 .شنیدم

 "بابا؟"

من دوستت دارم ولی هیچ کس بدون تو حالش خوب ": گفت. سرم را باال آوردم

 ".نیست

............... 
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وزن . چشمانم را باز نکردم. بیدار شدم آن شب با صدای رعدوبرقی در دوردست

به پهلو غلتیدم و می . روزهای کاری طوالنی هنوز روی پلکهای چشمم سنگینی می کرد

 .دانستم اگر یه لحظه صبر کنم خوابم می برد

کول و من تصمیم . داخل بازوی راستم به خاطر تتویی که امشب زده بودم می سوخت

او لنگری وسط کمرش با یک . رد برویم و تتو بزنیمگرفتیم که بعد از پیتزا به راکفو

همه اش . را انتخاب کرد "پیشرفت به سمت دریا"قطب نما و گره ملوانی با شعار 

 .می گفت هر وقت موقع اش برسد آن را پررنگ می کند. طراحی شده بود

 .فکر می کنم منظورش پس از خدمت شش ماهه در دریاست

نظر می رسید که تازه روشن شده و دودش از داخل  شمعی که روی پوستم کنده شد به

از دو ماه پیش که کول حرف تتو را وسط کشید می دانستم که . بازو تا آرنجم ادامه دارد

تنها چیزی که جردن را نمایش می دهد چیزی است که می خواهم برای بقیه زندگی ام 

 .خواهد بود همیشه جزئی از من. دختر روز تولد و آرزوهایش. روی بدنم باشد

نفس عمیقی کشیدم و با اینکه از وقتی رفته بود چندین بار مالفه ها را شسته بودم ولی 

 .هنوز می توانستم بوی موهایش روی بالش را حس کنم
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و اگر سخت تمرکز می کردم و چشمانم را بسته نگه می داشتم او را درست کنار خودم 

را در آغوش کشیدم و دماغم را الی  دستم را دور بدنش پیچیدم و او. تصور می کردم

 .موهای خنکش پنهان کردم

 "داشتم خروپف می کردم؟": زمزمه کرد

 ".نه". لبخند زدم و سعی کردم نخندم

بغلش کردم و احساس کردم کامل شده ام چون هر . کامال هوشیار و پرستیدنی بود

نت از بدنم منحنی های بدنش با هر سا. چیزی که می خواستم اکنون در آغوشم بود

سینه ام ماالمال از چیزی شد که توصیفش دشوار . همخوانی داشت و من تکمیل بودم

به آرامی نفس می کشید و من دستم را روی شکم برهنه اش می کشیدم و بدنم . است

 .آنقدر راحت مثل همیشه. برایش زنده می شد

 .ناگهان صدایش سکوت اتاق را شکافت

 ".من حامله ام": زمزمه کرد

 چه گفت؟. شکم زدخ
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وقتی دید چیزی نمی گویم برگشت و با چشمان گارد . ما مواظب بودیم. نه امکان ندارد

امروز چندتا آزمایش . هفته پیش پریود نشدم": گرفته اش به من نگاه کرد و گفت

 ".بهترین حالت اینه که شاید یه ماهم باشه. دادم

 خدای من ، یک بچه؟. چشمانم را بستم

 .بچه من

 ".امیدوارم که چشمهای منو داشته باشه": گفت

 "چشمهای تو؟": چشمانم را باز کردم و گفتم

می خوام دخترم لبخند تو رو . خب باالخره مخلوطی از هر دوتامون میشه": توضیح داد

 "منصفانه اس نه؟. داشته باشه

 "مطمئنی؟ اینکه بچه داری؟": صورتش را لمس کردم و گفتم

  ".مطمئنم": سرش را تکان داد و گفت

 "اشکالی داره؟": بعد نگاه عجیبی بهم انداخت و گفت
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یک بچه؟ خودم را تصور کردم که نیمه . دهانم را باز کردم ولی هیچ صدایی بیرون نیامد

شب با صدای گریه یک بچه از خواب بیدار می شوم، صندلی نوزاد، کارتون و از پا 

 .ودمافتادنم ولی به طرز عجیبی عاشق او و نوزادش ب

 واقعا این را می خواست؟ . ولی می خواستم که حق انتخاب داشته باشد

همه چیز را با او می خواهم و ای . تنها چیزی که می دانم این است که او را می خواهم

 .کاش به خاطر خودش اینطور نبود ولی باالخره این را هم می خواستم

 ".دوستت دارم خیلی زیاد. دوستت دارم": زمزمه کردم

نفسی بیرون داد و لبخند زد انگار که نفسش را تمام مدت نگه داشته بود و یواش روی 

منم ": در حالی که تن برهنه اش را به تنم می مالید گفت. من آمد و روی شکمم نشست

 "....نمی دوستم که بچه های بیشتری می خوای یا. خیلی عصبی بودم. دوستت داردم

 "....فقط. دوستت دارم. شش عزیزم":تم گرفتمبوسیدمش و صورتش را میان دو دس

حاال اینجا پیش من گیر ": مکثی کردم و در حالی که به چشمانش ادامه می دادم گفتم

 "می کنی مگه نه؟

 . لبخندی زد و من به باسنش چنگ زدم

 "هر دو دیدیم مگه نه؟. من عشقهای بد زیادی دیدم": گفت
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 .یدارش کردبعد روی بدنم ناله ای کرد و بالفاصله ب

 ".دیگه هیچی مهم نیست. وقتی پیداش کنی نگهش می داری. این عشق خوبه"

 . در حالی که روی من حرکت می کرد آلتم سفتتر شد و همچنان به چشمانش زل زدم

 "دوستم داری؟": پرسید

 ".هیچ وقت از دوست داشتنت دست نکشیدم"

من ": زمزمه کرد. یم گذاشتسرش را پایین آورد و مرا بوسید و لبهایش را روی لبها

 ".ما خیلی خوش شانسیم. خیلی خوش شانسم

دستانم را دور بدنش پیچیدم و او را نزدیکتر کشیدم ولی ناگهان دیگر چیزی آنجا 

داشتم خواب می . پلک زدم و چشمانم را باز کردم و دیدم بازوانم خالی هستند. نبود

ستم و پاهایم را از لبه تخت آویزان مالفه را کنار زدم، نش. دیدم و نفس نفس می زدم

: دستی به پیشانی عرق زده ام کشیدم و گفتم. کردم و سرم را میان دستانم گرفتم

 ".لعنتی"

هنوز آلتم سفت بود و خون درونش نبض می زد چون هنوز او را به خوبی دو ماه پیش 

 . رمحاضر بودم همه چیزم را بدهم تا دوباره او را در آغوش بگی. حس می کردم
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از جلوی در اتاق کول که . ایستادم و شلوار جینم را پوشیدم و از اتاق خواب بیرون آمدم

در اتاقش برای . درونش خوابیده بود گذشتم و به آرامی در اتاق جردن را باز کردم

در . او همه جا بود. هشت هفته بسته بود و همین که نفس کشیدم اختیار از کف دادم

 . را روشن کردماتاق را بستم و چراغ 

مجله های خانه و باغ هنوز پایین تختش افتاده بودند و نگاهم به روی میز تحریرش 

ضبطی که داچ به او داده بود هنوز . افتاد و به یاد آوردم که آن شب چقدر زیبا شده بود

به سمتش رفتم و صدایش را کم کردم و دکمه روشن را فشار . روی میز قرار داشت

گ بروس اسپرینگستین از اسپیکرها به گوش رسید و من دوباره صدا صدای آهن. دادم

 . را تنظیم کردم تا کول از خواب بیدار نشود

به سمت تخت رفتم، نشستم و در حالی که به اطراف نگاه می کردم به آهنگ گوش 

آن اوایل هم فکر می کردم . نمی توانم از او دور بمانم و هرگز این را نخواسته ام.  کردم

دوست داشتن جردن شبیه دوست داشتن لیندسی . عاشق لیندسی هستم ولی نبودم که

 .نبود

 .او نمی داند که دوستش دارم. و حتی هیچوقت به او نگفتم

با تمام وجود او را دوست . هرگز فکر نمی کردم که این را بگویم ولی کرامر حق دارد

 .دمهیچ کاری برای خوشبخت کردنش نکر. او برای من بود. دارم
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 .ولی از دستش دادم

رویش نوشته شده . نگاهی به اطراف انداختم و شیشه ای را روی میز پاتختی اش دیدم

دست دراز کردم و برداشتمش و چند کاغذ پیچیده شده را بررسی کردم . "رویاها"بود 

 .که در رنگهای مختلف بودند و با نخ طالیی بسته شده بودند

خواستم به حریم شخصی اش تجاوز کنم ولی می  قلبم درون گوشهایم می زد و نمی

می خواستم بدانم رویاهاش شامل من یا چیزهایی که می توانم به او . خواستم بدانم

هر چیزی که می نوشت . عشق ذهنش را تحت الشعاع قرار می داد. بدهم می شوند یا نه

 .درست بود

نخ را باز . ا برداشتمدرش را باز کردم و رولهای کاغذی را روی تخت ریختم و یکی ر

 .کردم، شکمم از استرس می پیچید

 .سنت کریسمس خودم را اختراع کنم

خالق بود و دوست داشتم . لبخند ضعیفی زدم، چیزی مثل االن درست شبیه خودش بود

 .آن را روی تخت گذاشتم و یکی دیگر برداشتم. بدانم به چه چیزی می رسد

 .ن رانندگی کنمبا یه ماشین کروکی بدون سقف زیر بارا
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. آره، می توانم ببینم که مرا به زور به دنبال خودش می کشد تا کمی خوش بگذرانم

. وقتی رول کاغذی دیگری را برداشتم، لبخندم جمع شد و آب دهانم را قورت دادم

 .نبض روی گردنم می کوبید. خودم را آماده کردم مبادا چیزی باشد که دوست ندارم

برگها بیرون بوزند و . خودم قفسه ها را بسازم. م را داشته باشمیه روزی کتابخانه خود

 .دورم پتوهای کرکی بپیچم

 .ابروهایم را گره زدم و کاغذ را انداختم و سریع یکی دیگر برداشتم

دوست دارم بدانم می توانم پایک را در یک روز بارانی برای تماشای فیلم در تخت 

 .نگهدارم

م روز تو تخت بمانیم تماشای فیلم تنها چیزی نیست که تضمین می کنم دختر، اگر تما

 .کردم کاغذ دیگری را باز. انجام می دهیم

 .بالن سواری کنم

 .همانطور که کاغذها را یکی پس از دیگری باز می کردم تنفسم تندتر شد

 .سگ داشته باشم

 .چطور آبجوی خودم را درست کنم؟ می خوام یه بار امتحان کنم
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 .ستونها ببرم کنار دریاچهبچه هایم را تاب

 .دیگر هیچ کس از آنها ندارد. یک بند رخت توی حیاط پشتی خانه آینده ام نصب کنم

 .ادامه دادم. حاال دیگر دارد. تازه یک بند رخت نصب کرده بودم. پلک زدم

 .تو مسابقه ماراتن شرکت کنم

 .یک پتو برای پیک نیک های خودجوش تو صندوق عقب بگذرام

 .ینمیک رژه بب

 .یاد بگیرم چطور چیلی درست کنم

 .بروم چهارچرخ سواری

 .در اقیانوس شنا کنم

 .پشت ماشین تنک را پر از پتو و بالش کنم و ستاره ها رو تماشا کنم

کاغذها را یکی پس از دیگری باز کردم تا اینکه دیگر نتوانستم تحمل کنم و همه را 

 :نفس را بیرون دادم و گفتم. پس زدم

 ."لعنتی "
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رویاهایش، زندگی که می  _تک تک اینها را. می توانستم همه اینها را به او بدهم

 .تمامش را. می توانستم به او بدهم _خواست

من چه فکر می کردم؟ او ثروت، قدرت و شهرت می خواست؟ در یکی از اولین شبهایی 

 ؟که اینجا بود چه گفت

 .خواممن به عروسی اهمیت نمی دم، فقط خود زندگی رو می 

می خواهد او را . کسانی را می خواهد که دوست داشته باشد. او یک خانه می خواهد

 .اشکهایم جوشیدند ولی اجازه ندادم بریزند. دوست داشته باشم

"چه غلطی کرده بودم؟"
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 (پایک)فصل بیست و هفت 

سعی کردم به کام زنگ . نفس عمیقی کشیدم و در گروندرز را باز کردم و وارد شدم

پس می ماند شل،  می . م و حتی دوباره به هوک رفتم ولی نتوانستم او را پیدا کنمبزن

این زن از روز اولی که مرا دید از من متنفر  _دانستم که وقت تلف کردن است

 .ولی ناگزیرم_.شد

شل پشت پیشخوان تنها با سه . وارد که شدم بوی غذای سرخ کرده مرا احاطه کرد

چند میز پر بود ولی بیشترشان خالی . هی به اطراف انداختممشتری ایستاده بود و نگا

 .امشب یک شب دوشنبه ساکت بود. بودند

باالفاصله مرا دیدم و از تمیز کردن لیوان . گردنم را شکستم و به سمت پیشخوان رفتم

 "کام، می تونی ببینی این آقا چی می خوان؟": دست کشید و داد زد

حتما حاال که . هر جردن روی آن خم شده استبه طرف دیگر زل زدم و دیدم خوا

همانطور که با مردی حرف می زد دستش را زیر چانه . جردن نیست جای او می آید

. شل دور شد. اش قرار داده بود ولی تا مرا دید صاف ایستاد و لبخندش جمع شد

 ".من زیاد نمی مونم. صبر کن": جلویش را گرفتم و گفتم

 ".خوبه"
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 "...من فقط"

 ".من بهت نمی گم کجاست": م را قطع کرد و گفتحرف

: نفس دیگری کشیدم و شانه هایم را جمع کردم و گفتم. دیدم کام ما را نگاه می کند

 ".فقط می خوام بدونم حالش خوبه"

 ".و اگر از تو و این شهر دور بمونه بهترم میشه. حالش خوبه": تند جواب داد

خواهش می . باید ببینمش": ن آوردم و گفتمقدمی به جلو برداشتم و صدایم را پایی

 ".کنم

 "تو داشتیش"

. چشمانش با مژه های بلند مشکی احاطه شده بود و می توانستم نفرت را به وضوح ببینم

او دور بود و از او خبری نشنیده بودم پس فکر می . نمی خواستم جردن را اذیت کنم

 .لتر خواهد بودحالش خوب است و خوشحا. کنم کار درستی انجام دادم

برای اینکه از روی تخت بلند . هنوز هیچ چیز برای من تمام نشده است. ولی من نه

او وقتی . شوید، راه بروید، حرف بزنید، کار کنید و غذا بخورید به قلبتان نیاز دارید

قبل از اینکه بیاید چیز زیادی نبودم ولی کاری که کردم که . رفت آنرا با خودش برد

 .من آدم کثافتی هستم. من باقی بماند همیشه درون
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مکثی کردم و با صدای بلند چیزی را که از روبرو شدن با آن می ترسیدم را بر زبان 

 .آوردم

 ".که دوستش دارم.... لطفا بهش بگید"

شل چیزی نگفت و من حتی به چشمانش نگاه نکردم تا هر چیزی که فکر می کند و می 

می خواستم آنجا را ترک کنم که کام جلو . ده بودمگند ز. دانم درست است را ببینم

 ".دوماه گذشته و هنوز عین گه می مونه": آمد و به شل گفت

 ".این مشکل جردن نیست"

الزم . یک بار رفت و می تونه اگر بخواد بازم بره. و ما هم قیم جردن نیستیم": کام گفت

 ".نیست ازش مراقبت کنیم

از کنار کام گذشت و به . داخت و باالخره تسلیم شدشل تردیدی کرد و به من نگاهی ان

. ببین ما دقیقا نمی دونیم کجاست": کام به سمت من آمد و گفت. انتهای پیشخوان رفت

ولی دوستی داره که خانواده اش یه . هر چند هفته یه بار زنگ می زنه و احوالی می پرسه

دعوت کرده که بره پیششون  چند بار از جردن. متل تو ویرجینیای شرقی اداره می کنند

 ".و حتی یه تابستون بهش شغلی پیشنهاد کرد

 ".بدون پول زیاد فکر نمی کنم جای دیگه ای داشته باشه که بره": مکثی کرد و گفت
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 با آن ماشین قراضه رفته؟. دوازده ساعت با ماشین راه است. ویرجینیا

و این راهنمایی . است حدس می زنم وقتی کام می گوید زنگ می زند یعنی جایش امن

کالسهای پاییزی اش یک هفته بعد شروع می شود و . خوبی است که بروم و او را بیاورم

اگر می خواست برگردد باید تا االن این کار را می کرد مگر نه؟ می آمد و لوازمش را از 

اصال برای برگشتن به . خانه من برمی داشت و باید فکر جایی برای زندگی را می کرد

 انه فکری کرده بود؟خ

: خواستم بروم ولی ایستادم و از کام پرسیدم. نمی توانم صبر کنم. باید او را پیدا کنم

 "اسم متل چیه؟"

ولی . یادم نمیاد": ولی فقط آهی کشید و در حالی که معلوم بود با من بازی می کند گفت

 ".فکر می کنم اگه بدجوری جردن رو می خوای یه راهی پیدا می کنی

می . عد از خودراضی که به اندازه کافی اوضاع را برای من دشوار کرده از کنارم رد شدب

. توانستم به او زنگ بزنم ولی اگر او را اتفاقی می گرفتم تلفن را روی من قطع می کرد

 . باید می رفتم و او را پیدا می کردم

دارم و او همه چیز  باید حداقل برای بار آخر او را می دیدم  به او می گفتم که دوستش

 .من است



 Page 618 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

.مو اینکه بدون او می میر
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 (جردن)فصل بیست و هشت 

بعد کارت . روی ماوس کلیک کردم و کارت شش دل را زیر هفت خاج مشکی گذاشتم

 .جدیدی برداشتم و دیدم که تک خال به طور اتوماتیک به جای خالی ریختند

دانی مدام پیشنهاد می داد پوکر . بودمبعد از نه هفته این بازی را خیلی خوب یاد گرفته 

یا ورق بازی را یاد بگیرم یا حداقل به طور آنالین با افرادی از سراسر دنیا بازی کنم 

دوست داشتم تنها بازی کنم و فقط چیزی باشد . ولی دیگر آنقدرها هم حرفه ای نبودم

چهارصد بازی از . بالخره تعطیالت تابستانی هم بود. که ذهنم را با آن مشغول کنم

حدود سیصد و پنجاه بازی رو برده بودم و بقیه را باختم چون تا دیروقت بازی می کردم 

 .و وقتی خوابم می برد باطری ام تمام می شد

وقتی فکر می کردم که ساعت به ساعت این تابستان عالی را چطور گذرانده ام احساس 

 . گر به آن فکر نمی کردمبدبختی می کردم ولی یک بازی جدید شروع می کردم و دی

سرم را بلند کردم و دیدم مرد جوانی با پلیور مشکی و . زنگ روی در البی نواخته شد

 .شلوار جین داخل آمد و به سمت پیشخوان رفت
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وقتی دیروقت مشتری داشتیم همیشه عصبی . از روی چهارپایه ام بلند شدم و ایستادم

وقتی . چراغ و کسب و کار زیادی نداشتمتل در یک بزرگراه قدیمی بود که . می شدم

 . هوا اینطور تاریک می شد معموال افراد از بزرگراههای میان ایالتی استفاده می کردند

 .ولی خب این کار من بود

 ".هی به متل نخلهای آبی خوش آمدید": لبخند زدم و گفتم

 "می خوابددیو ن"به سمت کانتر آمد و وقتی بال مشکی تتو شده روی گردنش با شعار 

این مرد نمی توانست از اهالی . اینجا یک محله اصیل بود. را دیدم لبخندم جمع شد

 .باشد

 "چندتا اتاق خالی دارید؟. سالم": برای یک لحظه به چشمانم نگاه کرد و گفت

 ".شش تا ".به دفترچه نگاه کردم و برای اطمینان حاصل کلیدها را شمردم و گفتم

پنج تا می ": پولش را از جیب عقبش بیرون کشید و گفتسرش را تکان داد و کیف 

 ".برای یک شب لطفا. خوام

آنقدر نزدیک  "جای خالی نداریم"پنج تا؟ از وقتی آمده بودم فکر نمی کردم اصال به 

 اینهمه اتاق را می خواهد چکار؟. شویم

 .باالخره این کار ماست. نه اینکه بخواهم شکایت کنم
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بش دوستم دانی و خانواده اش هستند در یک جاده متروکه متل نخلهای آبی که صاح

است که اتوبان میان ایالتی که حدود بیست سال پیش ساخته شد اینروزها کسب و کار 

تنها افرادی که می دانند ما اینجا هستیم ساکنان شهر و . را دشوار کرده است

چرخه سوارانی هستند فامیلهایشان هستند که برای دیدنشان به اینجا سفر می کنند و دو

 .که به دنبال تجربه های بهتر در بزرگراههای قدیمی هستند

سالهاست دنی از من می خواهد که به . با این حال خوشحالم که برای کمک آمده ام

وقتی هر دو دوازده . دیدنش بروم و می توانم یک تابستان دیگر را هم پیشش بمانم

همیشه دوست . ز آن موقع در ارتباط هستیمساله بودیم در یک اردو شرکت کردیم و ا

 . داشتم جایی را که داستانهای سکسی و عجیب و غریبش را تعریف می کرد را ببینم

 . مشتری کارت شناسایی اش را به من داد و برش داشتم

 "متشکرم"

 .دکمه های کیبرد را فشار دادم تا اتاقها را برایش ثبت کنم

 .به صدا در آمد و صدای بدی شنیدمدر ناگهان باز شد و زنگ باالیش 

 ".ما غذا می خوایم"
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. سرم را باال بردم و زنی را دیدم که جلوی در ایستاده و چند زن دیگر هم بیرون بودند

چشم به سرووضعشان افتاد که در مقایسه با آنها،  لباسهای . هیچ مردی با آنها نبود

 ...، آرایش، کفشهای پاشنه بلند، موها.خواهرم در هوک خیلی نجیبانه به نظر می رسید

. نگاهم را به مرد دوختم که طوالنی و سخت پلک می زد و به نظر عصبانی می رسید

 . چندتا از منوهای کاغذی روی دیوار را برداشت

این رستورانها خدمات ارسال هم ": در حالی که پول نقد از کیفش بیرون می کشید گفت

 "دارن؟

 "بله، همه شون"

 .ول نقد نگه داشت و یکی از دخترها پرید و همه چیز را از دستانش قاپ زدمنو را با پ

 "من رسیدها و بقیه پولم رو می خوام": در حالی که به او نگاه نمی کرد گفت 

می خواستم به او . پشت سرش ادایش را درآورد و با بقیه دخترها آن بیرون ناپدید شد

داشت و دانی در مورد الم شنگه ها این مکان یک کد رمزی غیررسمی . هشدار بدهم

برای مدت طوالنی اینجا بودند ولی شهر می خواست دارایی های . خیلی سختگیر بود

نمی خواست بهانه ای به دستشان بدهد تا اینجا را از چنگشان . خودش را گسترش دهد

 .بیرون بکشند
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ساکت و  اینجا یه محل خیلی": در حالی که اسم و آدرسش را تایپ می کردم گفتم

 "...اجازه مهمانی ندارید پس فقط یک. خانواده محوره

 ".آنها خواهرانم هستند": با چشمان تیره و هیجانزده اش به من نگاه کرد و گفت

اگر آنها خواهرانت هستند حتما منم . حتما. لبخندم را فروخوردم و به کارم مشغول شدم

 .سخت آزرده شده بود ولی فکر می کنم مثل یک برادر از رفتارشان. مادرتم

و از قرارداد  _با الماسهای گرد قدیمی به عنوان جاکلیدی_کلیدها را روی کانتر گذاشتم

 .پرینت گرفتم تا امضا کند

یک . دستگاه عابربانک هم بین دوتا ساختمونه. استخر ساعت ده میبنده": گفتم

 ".رختشورخانه هم اون طرف جاده اس

اگر چیزی . اینجا بیست و چهارساعته بازه": ه دادمو ادام. به پشت سرش اشاره کردم

احتیاج داشتید خبر بدید و حساب شما هم میشه دویست و هشت دالر و چهل و دو 

 ".سنت لطفا

وقتی خودکار را روی قرارداد گذاشتم و صبر کردم تا امضا کند متوجه شدم که اصال به 

راستش و شعاری که به عالمت نئونی روی دیوار سمت . حرفهایم گوش نمی دهد

 .رویش نوشته شده بود خیره شد
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 ....خب، هیچ کسی شبیه من و بیلی نیست

حالت لجوجانه اش تبدیل به لبخند کوچکی شد و با نگاهی مخلوط از گیجی و اشتیاق 

. دوباره به عالمت نگاه کردم. طوری به آن نگاه کرد انگار خاطره ای برایش زنده شد

آن نوشته هم قسمتی از آهنگ شریل کرو بود و . بود دانی عاشق موسیقی دهه نود

هرگز نپرسیدم معنی آن چیست چون آنوقت آهنگ را باز می کرد و من شکنجه می 

 .شدم

 "آقا؟": گفتم

 .پلک زد و به سمتم برگشت انگار که هنوز سردرگم باشد

 "حالتون خوبه؟"

 "شد؟ چقدر": سرش را تکان داد و دوباره کیف پولش را باز کرد و گفت

 ".دویست و هشت دالر و چهل و دو سنت": گفتم

سه اسکناس صد دالری بهم داد و با اینکه نوشته شده بود که اسکناسهای باالی پنجاه 

. دالر قبول نمی کنیم ولی با دیدن بسته پول نقد توی کیفش نخواستم به پروپایش بپیچم

 .پول را گرفتم و بقیه اش را پس دادم
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متوجه شدم که با ریتم آهنگی که . نده بود روی کانتر ضرب گرفتدرحالی که منتظر ما

درحالی که بقیه پولش را پس . دانی از اسپیکرهای سالن باز کرده است هماهنگ شده

من سعی می . دارید صاحب اینجا رو تشویق می کنید. نکنین": می دادم به شوخی گفتم

 ".ونهکنم قانعش کنم که لیست آهنگش داره مشتری ها رو می ر

مال زمانیه . موسیقی دهه نود بهترینه": پول رو برداشت و نگاهی به من انداخت و گفت

 ".که مردم حقیقت رو می گفتن

واضع بود که سلیقه مرد هم درست . گوشه دهانم را گاز گرفتم و دیگر بحث نکردم

 "متشکرم": کلیدها را برداشت و گفت. مثل سلیقه دانی است

بیرون کلید اتاقها . ه دستش دادم و دیدم که از اتاق بیرون رفتکارت شناسایی اش را ب

وسوسه شدم دم پنجره . را به زنها داد و بعد از چند لحظه همه شان به اتاقهایشان رفتند

 .خیلی کنجکاو شدم. یا به اتاق همه. بروم و ببینم که آیا با یکی به اتاق می رود

 "مشتری بود؟": دانی پشت سرم گفت

آپارتمانش که با مادربزرگش می ماند . گردم و دیدم که وارد دفتر شدسرم را بر

 .درست پشت دفتر بود تا خیلی راحت برود و به او سر بزند
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پنج اتاق رو برای یه شب گرفت و حداقل با نصف جین زن مسافرت می . آره": گفتم

 ".پس تو شیفت شب خوش بگذره. کنه

ر حالی که عینکش را جا به جا می کرد غرغری کرد و بعد قرارداد رو برداشت و د

 "تایلر دورن؟": اسمش را خواند

قیافه ای برایم گرفت و . دانی حتی عین دهه نود لباس می پوشید. سرم را تکان دادم

 ".کارت شناساییش رو ندیدی؟ این یه اسم جعلیه": گفت

ی کنی چرا فکر م. رو کارت شناساییش نوشته بود تایلر دورن":نگاهش کردم و گفتم

 "اسمش جعلیه؟

تایلر دورن اسم شخصیت اصلی در ": گفت. طوری نگاهم کرد انگار یک احمق هستم

عجیبه که . بهترین فیلم دهه نود و یکی از بهترین کتابهای دنیا. فیلم کلوب مبارزه اس

 ".اینو نمی دونستی جردن

ولی  ممکن است فقط یک سال بزرگتر از من باشد. خندیدم و سرم را تکان دادم

 .عالیقمان یک دنیا از هم فاصله داشت

 .کلوب مبارزه
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فیلم را دیده بودم ولی اسمش یادم . لبخندم جمع شد و دوباره به کامپیوتر نگاه کردم

 ...با پایک. اخیرا هم دیده بودم. نمی آمد

در چند هفته اخیر کارم را خیلی . لعنتی. آب دهانم را قورت دادم و سینه ام فشرده شد

اولها آسان نبود . به هر چیزی توجه می کردم تا به او فکر نکنم. جام داده بودمخوب ان

 .ترک کردنم کار درستی بود. ولی ندیدنش کار مرا روز به روز آسانتر کرد

ولی هر از چندگاهی وقتی برای دانی غذایی درست می کردم یا وقتی بارانی ام را می 

دیگر هیچ کدام از شمعهایم را . فتادمدیدم که هنوز لکه های گلی داشت یادش می ا

 .روشن نکردم چون نمی دانستم وقتی می خواهم فوتشان کنم چه آرزویی بکنم

آرزو کنم که احساسی مانند احساسم به او داشته باشم تا دوباره بر من مسلط شود ولی 

 .دوباره احساس خوبی داشته باشم. باز ته قلبم این تمام چیزی است که می خواهم

خب، ": دانی چهارپایه دیگری کشید و گفت. ن فقط می خواهم با کس دیگری باشماال

 "کالسهای پاییزیت مگه به زودی شروع نمیشه؟

 ".آره": در حالی که سعی می کردم از نگاه خیره اش فرار کنم گفتم

کمک مالی ام به . صبر کرد تا چیز بیشتری بگویم ولی مطمئن نبودم چه می خوام بگویم

یخته شد و پول کالسهایم پرداخت شد به اندازه کافی هم پس انداز کرده بودم حسابم ر



 Page 628 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

که وقتی برگردم خانه آپارتمان خودم را داشته باشم ولی درست مثل برداشتن یک قدم 

وقتی تازه آنجا را ترک کرده بودم زنگ زد ولی بعد از چند روز متوقف . به عقب بود

 . شد و بعد دیگر هیچ  چیز نبود

بول این مسئله متنفرم ولی گاهی خیلی دوست دارم بدانم چکار می کند، آیا کسی را از ق

 ...می بیند، آیا دلش برای من تنگ شده است

 آنوقت شبیه چه چیز شده است؟. اگر برگردم خانه شاید به سمتش بدوم

به خودم افتخار می کنم که دور مانده ام ولی هنوز از خودم شرمنده ام که همیشه در 

هنوز کارم با او تمام نشده است و تا وقتی که هنگام فوت کردن شمع . ر و ذهنم استفک

من . آرزوی بهتری داشته باشم فکر نمی کردم زمان درستی برای برگشتن باشد

 .ترسیده ام

. کالج من اصال بد نیست. جدا. می دونی که می تونی برای همیشه بمونی": دانی ادامه داد

 ".یمی تونی انتقالی بگیر

خیلی وقته درباره اش . می دونم که باید اینکارو بکنم. ولی باید برگردم. ممنونم": گفتم

 ".فکر نمی کنم

 ".نمی خوای اونو ببینی"
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 .به چشمانش نگاه کردم که عینک دسته سیاهش دوباره از روی دماغش می افتاد

 ".نمی خوام همون آدمی باشم که اونجا رو ترک کرد": به روشنی گفتم

. نیستی": نجش را روی کانتر گذاشت و چانه اش را روی دستش قرار داد و گفتآر

همینه که . اجازه دادی بهت آسیب بزنند ولی اجازه ندادی که تو رو شکست بدند

اون تابستون تو رو خراب . تو بهش زنگ نزدی و خوش گذروندیم. قویمون می کنه

 ".نکرد چون تو بهش این اجازه رو ندادی

 99وی برکه مست شدیم و همانطور که دور شهر در ماشین کروکی پونتایک ما ت. آره

اش رانندگی می کردیم به موسیقی افتضاحی گوش کردیم و چندتا استخرپارتی هم 

 .کم خیلی خندیدم. داشتیم

فکر می کنم هر دومون می دونستیم که این یه ... انگار اصال رد منم نگرفته، پس": گفتم

 ".حق داشت. هوس بودیه . زمان قرضی بود

 .یک هوس

یک داستان باحال برای زمانی که دیگر عاشقش نیستم و می توانم قدردان سکسی باشم 

احساس کردم هنوز به من نگاه می کند چون می داند به خودم دروغ . که باهم داشتیم
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. می گویم ولی درست مثل یک دوست اجازه می دهد در رویاهای خودم غرق شوم

 .ا به دروغ احتیاج داریم چون حقیقت بدجوری صدمه می زنهگاهی برای بق

 ".پرینتر کاغذ می خواد": ایستادم و گفتم. شاید بعد از همه اینها انتقالی فکر خوبی باشد

و بدون اینکه نگاهش کنم به سمت پشت دفتر رفتم تا سوزش چشمانم از دیدش پنهان 

نورثریج خانه من . ه اینجا مخفی شومنمی توانم برای همیش. قرار نیست گریه کنم. بماند

 .می توانم آنرا انجام دهم. خانواده ام آنجا هستند و به دالیلی باید برگردم. است

 ".سالم، به متل نخلهای آبی خوش آمدید": شنیدم دانی خواند

نخلهای آبی در واقع مجموعه ای از نخلهای نئونی بیرون بودند که . پیش خودم خندیدم

ولی رنگ گرمسیری این جا و رنگ صورتی و آبی . بومی ویرجینیا نبودندبه هیچ عنوان 

و سبک قدیمی و جذابیتش را دوست داشتم شاید زیبایی هتلهای بزرگ را نداشت ولی 

 . شخصیت داشت. خصوصی، تمیز و نوستالژیک بود

 "..ممنون، اوم": صدای مردی گفت

دای درهم برهمشان از سالن می ص. در کمد را باز کردم و بسته ای کاغذ بیرون آوردم

 .امیدوارم فقط یک اتاق بخواهد چون برای اولین بار داریم تمام می کنیم. آمد

 "جردن هادلی؟ ":دانی انگار حرف او را تکرار می کند با صدای بلند گفت
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 .با کاغذهای در دستم یکه خوردم و در کابینت هنوز باز بود

 "بله": مرد گفت

 .فتم تا بهتر بشنومبه آرامی به سمت در ر

اینجا کار می کنه؟ به من گفتن که تو یه متل در این حوالی . متاسفم که مزاحمتون شدم"

 ".کار می کنه و من تقریبا همه جا رفتم

رگ گردنم شروع به زدن کرد و من تنها توانستم نفسهای کوتاه و سطحی ام را 

 .مدیریت کنم

 "و شما؟": دانی پرسید

 ".یه دوست. وسونپایک ال": جواب داد

... پایک": دانی تکرار کرد. دستانم افتادند و کم مانده بود کاغذها روی زمین بریزند

 "مثل بوفی قاتل خون آشام؟

 "ها؟"

 "، لوک پری؟ اسمش تو فیلم پایک بود؟5999فیلم کالسیک سال ": توضیح داد
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پشتک و  معموال به این حرفهایش می خندیم و ولی سرم داشت گیج می رفت و شکمم

اینجاست؟ واقعا اینجاست؟ برای یک لحظه سکوت برقرار شد و بعد پایک . وارو می زد

 ".خب، حاال جردن اینجا کار می کنه؟ باید واقعا ببینمش": پرسید

صدایش شکسته بود و باعث شد بفهمم بیشتر از آنچه فکر می کردم دلم برایش تنگ 

ف ایستادم تا به او نشان دهم که ولی جایی درونم قدرت رشد کرد و صا. شده است

نمی دانم چرا اینجاست ولی اگر سعی کند که مثل . قرار نیست خودم را از او پنهان کنم

دفعه پیش که می خواستم پیش پدرم برگردم باشد فکر نمی کنم سخت باشد که 

 .قرار نیست به من بگوید چکار کنم. مقابلش بایستم و از خودم دفاع کنم

 .سخت تالش کند مهم نیست چقدر

نگاهش . از گوشه دیوار قدم جلوگذاشتم و دیدم پایک آنطرف کانتر ایستاده است

 .بالفاصله روی من قفل شد

نگاهم به تی شرت مشکی و رنگ . نفسی کشید و با بدنی قرص و استوار فقط زل زد

 قلبم با دیدن. برنزه تر پوستش افتاد انگار تمام تابستان را بیرون کار کرده است

. چشمان فندقی گرم و نافذ و دستانی که دهها بار مرا بلند کرده بودند فرو ریخت

 .قدبلندتر به نظر می رسد ولی می دانم که رشد نکرده است
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می رم به مادربزرگم سر ... من فقط": دانی از روی چهارپایه اش پایین پرسید و گفت

 ".بزنم

 .سریع از کنارم گذشت و وارد آپارتمانش شد

بین در جلویی و پیشخوان ایستاد، دستانش در دوطرف مشت شده بود انگار می پایک 

به سمت میز رفتم و کاغذها را رویش . خواهد به جلو حرکت کند ولی اینکار را نکرد

 "چی؟": گذاشتم و پرسیدم

 .ولی دوباره آنجا ایستاد انگار در خلسه فرو رفته است

چرا ایستاده و به من زل زده . عرقی پشت گردنم نشست و داشتم عصبی می شدم

 "چی می خوای؟": است؟ با لحن یکنواختی گفتم

 .دهانش را باز کرد ولی دوباره بست و آب دهانش را قورت داد

 "...پایک، خدایا"

 "..روزی که رفتی": گفت

خونه خیلی خالی ": ادامه داد. دیدم که ترس در چشمانش نشست. ایستادم و صبر کردم

نمی تونستم صدای پاهات رو از . ه انگار هیچ وقت ساکت نبودهطوری ساکت ک. بود
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.. تو رفته بودی. طبقه باال بشنوم یا صدای سشوارت یا اینکه داری تو یه اتاق قدم می زنی

 "....همه چی

 ".رفته بود": چشمانش را پایین انداخت و گفت

کردم تا  فکم را منقبض. توپی توی گلویم نشست و احساس کردم اشکهایم می جوشند

ظرف . تو هنوز همه جا بودی. ولی هنوز می تونستم احساست کنم": زمزمه کرد. نریزند

کلوچه ها تو یخچال، بین کابینتی که انتخاب کردی، اون طوری که عکسهای منو بعد از 

 ".گردگیری طبقه ها می گذاشتی

و ولی دیگه نمی تونستم جابه جاشون کنم چون ت": لبخندی به خودش زد و گفت

آخرین نفری بودی که بهشون دست زدی و من می خواستم همه چی اونجوری باشه که 

 ".تو گذاشتی

چانه ام لرزید و دست به سینه ایستادم و دستان مشت شده ام را زیر بازوانم پنهان 

هیچ چیز دیگه به شکل سابقش قبل از اینکه پا به خونه من ": مکثی کرد و گفت. کردم

 ".استم که برگردهنمیخو. بزاری برنگشت

 .سرش را تکان داد
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تمام شب و آخر هفته، تمام آخرهفته ها رو اونجا . می رفتم سرکار و می اومدم خونه"

جایی بود که می تونستم تو رو . می موندم چون اونجا جایی بود که باهمدیگه بودیم

 ".حس کنم

 .قدمی جلو گذاشت و صدایش را آهسته کرد

ستامو دورت بپیچم و به هرچیزی که ثابت می کرد تو برای جایی بود که می تونستم د"

 ".یه مدتی فقط مال من بودی فکر کنم

: ابرویی گره زد و گفت. صدایش سخت شد و دیدم اشک در چشمانش جمع شده است

فکر می کردم دارم ازت سوء استفاده می . واقعا فکر می کردم کاری که می کنم درسته"

. دی و علی رغم تمام سختی ها خیلی شاد و امیدوار بودیکنم چون تو جوان و زیبا بو

 ".کاری کردی که احساس کنم دنیا یه جای خیلی بزرگه

متنفرم که . از اینکه اینجاست متنفرم. نفسم می لرزید و نمی دانستم باید چکار کنم

 .از او متنفرم. عاشق اینم که اینجاست

تو رو برای خودم نگه دارم، می  نمی تونستم زندگیت رو ازت بدزدم و": توضیح داد

فهمی؟ ولی بعد فهمیدم تو خوشحال و امیدوار نیستی یا به من حس خوبی نمیدی چون 
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این چیزیه . تو تمام این چیزهایی و لیاقت همه شونو داری چون یک آدم خوبی. جوانی

 ".که تو هستی

 .اشکی روی گونه ام چکید

زیزم، امیدوارم منو دوست داشته باشی ع": در حالی که دستانش می لرزید زمزمه کرد

سعی کردم ازت دور . چون من دیوانه وار دوستت دارم و تو برای بقیه زندگی می خوام

بهت احتیاج دارم و . بمونم چون فکر می کردم کار درست همینه ولی دیگه نمی تونم

 ".مقول مید. این دیگه نمی تونه اتفاق بیفته و من دیگه احمق نمیشم. دوستت دارم

سعی کردم جلوی خودم را بگیرم ولی . چانه ام لرزید و چیزی سرراه گلویم را گرفت

اشکهایم مثل آب . رویم را از او برگرداندم. صورتم جمع شد و درهم شکستم. نتوانستم

دستانش در عرض یک ثانیه . شدیدا از او متنفر بودم. روان جاری بود و از او متنفر بودم

توی گوشم . از پشت بغل کرد و صورتش را در گردنم فرو برد دورم پیچیده شد و مرا

 ".معذرت می خوام که انقدر طول کشید": زمزمه کرد

 ".خیلی طول کشید.. طول کشید":گریه کردم و گفت

مرا به سمت خودش برگرداند و صورتم را سفت گرفت و لبهایش را به گوشم فشار داد 

 ".قول می دم. جبران می کنم":و گفت
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دیگر به کسی . غرورم می گفت تسلیم نشوم. مدتی مرا در آغوشش نگه داشتبرای 

ولی کامال مطمئن نبودم که اگر جای او . اجازه ندهم و دیگر شانس دومی در کار نباشد

حرف ... کول، لیندسی، شل، خواهرم، داچ و کل محله. بودم همین کار را نمی کردم

 .ترسش طبیعی است. قضاوت خواهند کرد بعضی ها او را به خاطر این کار. خواهند زد

آنها نمی دانند که ما چقدر خوش شانس هستیم و زندگی مان چقدر . ولی آنها نمی دانند

 .خوب است

 .دوستش دارم

خودم را عقب کشیدم و قطرات اشکی که روی تی شرتش می چکید را پاک کردم و 

 ".شون اونجاستجا. در ضمن، من قاب عکسها رو جای اشتباهی نگذاشتم": گفتم

همه . مرا به سمت خودش کشید و بوسید. خندید و اشکهایم را از روی صورتم پاک کرد

روی پنجه . او را بوسیدم _دهانش، نرم ولی قوی، طعمش_چیز به سمتم هجوم آورد

 . پایم بلند شدم تا بوسه عمیقتر شود

 ".اتاق می خواید؟ جای درستی اومدید": کسی داخل شد و گفت

دانی وارد شد و روی چهارپایه اش . عقب رفتم و پایک گلویش را صاف کرددوباره 

 ".دانی، پایک. پایک این دانیه": گفتم.  نشست
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 ".خوشبختم": دانی گفت

 ".منم همینطور": پایک با او دست داد و گفت

 "خب شماها یه اتاق می خواید؟ تو متل؟": دانی دوباره پرسید

ممنونم، ": پایک خم شد و گفت. سمت پایک گرفت کلید آخرین اتاق را برداشت و به

 ".عالی میشه. واقعا

 .سرم را تکان دادم تا مطمئن شود. دانی نگاهش را به من دوخت و منتظر تایید من شد

 ".صبح می بینمتون. خب شب خوبی داشته باشید":گفت

 هوای مرطوب ماه آگوست روی بازوانم نشسته. پایک دستم را گرفت و بیرون رفتیم

وقتی به سمت ماشینش رفتیم تا چمدانش را برداریم طوری مرا سفت چسبیده بود . بود

وقتی گلهای اطراف در و الستیکهایش را دیدم خنده ام . انگار می ترسید مرا گم کند

 .گرفت

و بانوان داده بودم  "تایلر"وقتی به سمت اتاقمان می رفتیم از جلوی پنج اتاقی که به 

از . نستم صدای موسیقی، حرف زدن و خنده را از داخلشان بشنومگذشتیم و من می توا

جلوی اتاق دیگری رد شدیم که پرده هایش پایین بود ولی نور تلویزیون از الی پرده 

 .دیده می شد
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در پیاده رو یکی از اهالی به اسم پیتر به سمت ماشین نوشابه رفت در حالی که 

شلوار چرمی مشکی همیشگی اش را شمشیری روی  پشت برهنه اش تتو شده بود و 

 .پوشیده بود

 "این دیگه کیه؟": پایک به او نگاهی کرد و گفت

در حالی که موهای بلند دم اسبی اش را که تا نزدیک کمرش می رسید را ستایش می 

 ".همیشه آخر هفته ها میاد اینجا. این پیتره": کردم گفتم

گاهی میاد . بدلکاره ".توضیح دادم. پایک ابروهایش را گره زد و نگاهی به من انداخت

 ".اینجا واسه تمرین

در را که بست و قفل کرد . در را باز کرد و وارد شدیم. تا به اتاقمان برسیم غرغر کرد

می تونم فردا ببرمت خونه؟ ": پرسید. به سمت پا تختی رفتم و چراغش را روشن کردم

 ".اضطراب دارم

 "سه چی؟اضطراب وا": به او نگاه کردم و گفتم

 ".فکر می کنم واسه همه چی": لبخندی زد و گفت

 "این چیه؟": پرسیدم. جعبه کوچکی به سمتم انداخت و من گرفتمش

 ".بازش کن"
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وقتی در جعبه باز کردم سه نوار . به سمت روشویی رفتم و جلوی آینه چسبش را کندم

 .کاست دیدم و بالفاصله تبسم کردم

موسیقی دهه هشتادی ": ردم پشت سرم ایستاد و گفتدر حالی که آنها را وارسی می ک

 ".که می تونم تحمل کنم رو برات خریدم

 ".بیستی بویز... متالیکا... دی سی/ای سی": برچسبهایشان را خواندم

چشمانم را بستم و احساس کردم . سرش را پایین آورد و مرا بوسید. به او نگاه کردم

امیدوار . ینجا چقدر او را به زحمت انداختفکر کردم پیدا کردن ا. سرم گیج می رود

 .زحمت زیادی باشد

برگشتم و پشت گردنش را . با زبانم به زبانش ضربه آرامی زدم  و بوسه قوی و داغ شد

از میان دندانهایش هوا را به درون ریه هایش می کشید و از روی . گرفتم تا عقب نرود

من تمام ویرجینیا . عزیزم": تگف. شلوار جین احساس می کردم آلتش سفت شده است

 ".باید دوش بگیرم. رو گشتم

با یادآوری سکس روی میز آشپزخانه مان حدود دو ماه پیش که او باز می خواست اول 

 ".بعدش هر دوتامون دوش می گیریم": دوش بگیرد گفتم

 .نوارهای کاست را روی کانتر گذاشتم و پشتم را به او فشار دادم و نالیدم
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از وقتی رفتی ": به من گفت. و کمی عقب رفت تا بتواند به چشمانم نگاه کندمرا بوسید 

 ".با هیچ کسی نبودم

 ".هرچند من نمی تونم همینو بگم. می دونم": پلک زدم و گفتم

با چشمان پراز پشیمانی نگاهش کردم و . صورتش آویزان شد و فکش را منقبض کرد

والی مست کردم و یه کارایی روی لبه دلم برات تنگ شده بود و روز چهارم ج": گفتم

 ".خیلی سکسی بود. میز اتاق صدوهشت کردم

 .صدای قهقهه خنده اش بلند شد و بدنش پشت سرم می لرزید

وقتی چشمانم را می بستم او را می . واقعا آنکار را نکردم ولی چند باری وسوسه شدم

کنی که فکر می کنی  دیدم و واقعا اوج بدبختی بودی که با خاطره مردی خودارضایی

 .پس پرهیزگار شدم و االن آمادگی وحشی شدن را داشتم. دیگر تو را نمی خواهد

پاهایم را دور کمرش حلقه زدم و مرا به سمت . مرا برگرداند و از روی زمین بلند کرد

مرا روی تخت انداخت و تی شرتش را از روی سرش بیرون آورد و همانطور . تخت برد

 .از می کرد به من خیره شدکه کمربندش را ب
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ناگهان یک صدای بلند و سریع به دیوار پشت تختمان خورد و صدای ناله و زمزمه ها از 

هر دو برای چند لحظه به صدای پیتر و پرنسسش در اتاق بغلی . دیوار به گوشمان رسید

 .گوش کردیم که چطور به دیوار باالی تخت می کوبند

 ".داشون واقعا بلندهاوه، ص":چشمانش درشت شد و گفت 

 .آره

 ".می تونیم تحملشون کنیم": بعد با شیطنت به من نگاه کرد و گفت

و بعد پشت زانوهایم را گرفت و مرا به سمت انتهای تخت برد و همانطور که روی من 

 .ممی آمد از شادی جیغ کشید
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 (جردن)فصل بیست و نه 

 یک سال بعد

اگه ": از دور دستگیره ها باز کنم گفتم در حالی که سعی می کردم دستهای پایک را

 ".دست از کنترل کردنم برداری خودم یاد می گیرم

چرخ تازه نشسته بود و گاز می داد، هر دو از روی -پایک پشت سرم روی یک چهار

به بازویش چنگ . خودم را جمع کردم و به او تکیه کردم. شیار پر از گلی پریدیم

 .خندیدم. دلم هری ریخت انداختم تا خودم را نگه دارم و

 "...خب، اگه کاله ایمنی سرت می زاشتی":گفت

 ".ولی کاله سرم باشه جایی رو نمی بینم"

نه اینکه بخواهیم کورس سی و پنج مایل بر ساعت . داشتیم گلبازی می کردیم

بعالوه، امروز فقط یاد می گرفتم . برای این سرعت نیازی به کاله ایمنی نبود. بگذاشتیم

اگر از سرعت دوازده مایل بر ساعت زیادتر می . ور از این وسیله استفاده کنمکه چط

 .شدم باید خدا را شکر می کرد

ولی اگر کاله ایمنی سرم نمی گذاشتم اجازه نمی داد تنهایی سوارش شوم مگر اینکه 

 .پس تقریبا درس رانندگی بود. دستورالعملهای الزم را به من بدهد
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ه راندیم، گل روی تمام موتورم، بوتها و شلوار جینم پاشیده من در طول ساحل رودخان

حتی چند بار احساس کردم چیزهای سردی به موهایم که از زیر کاله بیس بال . می شد

 .بیرون آمده بود خورد و روی پیراهنم افتاد

امتحانات نهایی ام تازه این هفته تمام شدند و همیشه سردردهای ناشی از بیخوابی 

یک روز با او، . خوشحالم که مرا با این سوپرایز کرد. امروز خیلی بهترم داشتم ولی

 .خوشگذرانی و هوای تازه چیزی بود که احتیاج داشتم

این چندهفته اخیر وقتی درس می خواندم با تمام بی حوصلگی هایم کنار آمده بود، 

د مزاحمم برایم میانوعده درست می کرد و تا وقتی که کارم تمام نمی شد سعی می کر

 .نشود

آمد و مرا با یک سکس سریع  _اتاق خواب قدیمی ام_اگرچه یک بار او به کتابخانه

 .وسوسه کرد ولی به هرحال به یک زنگ تفریح احتیاج داشتم

 .خب، باشد

تی شرتش را درآورد . با یادآوری روزی که سرم الی کتاب بود و داخل شد لبخند زدم

ی دانستم او واقعا چه چیز می خواهد چون می داند و گفت می خواهد دوش بگیرد ولی م

با او . که دیدن او در حالی که فقط شلوار جین پوشیده است پورن مورد عالقه من است
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همانقدر که او مرا می خواهد من نیز او را می . هرگز این کار را نمی کنم. نجنگیدم

 .خواهم

ییز آینده شروع می شوند و من ولی اکنون امتحانات نهایی تمام شده است و کالسها پا

 .تماما در اختیار او هستم

ماشینش جلوتر پارک شده و موتور چهارچرخه اش روی تریلر متصل به ماشین، تمیز و 

 .براق درست مثل روز اول است

: گفت. لبهایش را در گردنم فروبرد و مرا بوسید. نگهداشت و موتور را خاموش کرد

 ".برات یه هدیه دارم"

 ".قبال کادومو بهم دادی": برگردانم و گونه اش را محکم بوسیدم و گفتمسرم را 

انگشتانم را روی دستگیره های چهارچرخ جدیدم کشیدم و البته ارگاسمی که ساعت 

این چهارچرخ بهانه ای بود ": گفت. تا االن تولدم عالی بود. شش صبح داشتم یادم آمد

 ".که یکی برای خودم بخرم

 "پس چیه؟ آنتیکهای بیشتر برای کلکسیونم؟": و گفتمبه فکش زبان زدم 

 ".نوارهای کاست آنتیک نیستند جردن": به آرامی گفت
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مثل . اونا کالسیک در نظر گرفته می شن. راس می گی، راس می گی": خندیدم و گفتم

 ".تو کالسیکی. مثل تو. ماشینهای باالی سی سال

با این . خفه کند و سرش را تکان داد دستش را جلوی دهانم گرفت تا صدای خنده ام را

فقط داشتم به او طعنه می زدم چون هنوز فکر می کند که . شوخی ام به او توهین نشد

 .مسئله مهمی است و می خواستم حوصله اش را جا بیاورم

کول، خواهرم و . ولی برایمان اهمیتی نداشتند. و برای بعضی از افراد در شهر عجیب بود

ان می آیند هرچند کول کمی آهسته تر ولی اینها کسانی هستند که شل همه به دیدنم

 .برایمان مهم هستند

انگشتان دستی که جلوی دهانم بود را گاز گرفتم ولی ناگهان جعبه چرم مشکی و 

 .صورتم آویزان شد و دیگر نمی خندیدم. کوچکی را جلویم نگه داشت و خشکم زد

ورد و ساکت ماند و من به جعبه خیره شده دستش را به آرامی از روی صورتم پایین آ

بودم و در آن واحد یک میلیون فکر مختلف از ذهنم رد شد ولی هیچ صدایی نمی 

 . شنیدم چون نبضی که در گوشم می زد کرکننده بود
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. حلقه نیست مگه نه؟ یعنی، ما اصال در این مود حرف نزدیم....اینکه یک . اوه خدای من

رابطه مان به اینجا ختم شود ولی پایک هیچوقت بدون اجبار همیشه آرزو می کردم که 

 .هیچ نظری نداشتم. قدمهای بزرگ برنمی داشت

وقتی حلقه الماس . به آرامی دست دراز کردم و جعبه را از دستش گرفتم و بازش کردم

اشک در چشمانم جمع شد و دهانم . را داخلش دیدم دهانم مثل چوب خشک شده بود

 . باز ماند

مانند همانهایی که روی کیک تولدم که پارسال خریده بود یا . کل یک گل رز بودبه ش

یک الماس بزرگ در وسط گلبرگهای پالتین . گلهایی که بهار امسال دور خانه کاشتیم

. که خودشان سنگهای ریزی داشتند و اصال شبیه چیزهایی که تا امروز دیده بودم نبود

 .زیبا و خاص و کامال شکل من

: است با من ازدواج بکند؟ نفسی بیرون دادم و در حالی که نایی نداشتم گفتممی خو

 ".داری االن باهام شوخی می کنی؟ سرتاپام گلی شده"

االن داشت این کار رو می کرد؟ وقتی صدها شام و صبحانه را طی سال گذشته در 

 رختخواب بودیم و من تمیز و زیبا بودم؟

 ".تو زیبایی": یش را دور کمرم حلقه کرد و گفتسینه اش از خنده لرزید و بازوها
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. همه چیز اینبار واقعی بود. واقعی بود. انگشت شستم را روی سنگ بزرگ کشیدم

فکر می کنی می دونم که چی بگم و . خیلی وقت بود داشتم برنامه شو می چیدم": گفت

 ".چیکار کنم ولی االن اصال فکرم کار نمی کنه

 "فکر کنم باید زانو بزنم ها؟": ورد و زمزمه کردنفسش به موهای پشت سرم خ

 ".نه، از پیشم نرو": صدایم لرزید و گفتم

بغض شدیدی که در راه گلویم بود را قورت دادم و حلقه را از جعبه اش بیرون آوردم و 

حلقه خنکش درست اندازه بود و من دستش را گرفتم و روی دستگیره . انگشتم کردم

انگشتش هنوز حلقه ای نداشت ولی . روی دستش قرار دادمگذاشتم و دست خودم را 

 .به زودی خواهد داشت

. زبانم بند آمده بود. قلبم طوری ورم کرده بود که انگار دیگر در سینه ام جا نمی شد

باورم نمیشد او قبل از اینکه به من بفهماند می خواهد چکار کند . واقعا مرا سوپریز کرد

 .این کار را کرد

ان زل زدم، به او تکیه کردم و االن بیش از پیش برای هر چیز که قرار بود به دستانم

قسمت بسیار کوچکی هنوز منتظر _فکر کنم قسمتی از من. پیش بیاید هیجان زده بودم
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همیشه در پس ذهنم ترسی بود که او ممکن است مرا هنوز بچه بداند یا فکر کند . بود

 ....ست کهکه آمادگی او را ندارم ولی باید می دان

چند قطره باران روی . هیچ چیز احساس بهتری از او نداشت. من هر روز خوشبختم

بازوانم چکید، ابرها باالی سرمان آسمان را تیره و تار می کردند و باالخره نفس عمیقی 

 . کشیدم

 "...یا "بله"خب، تو می خوای بگه ": گفت

 .د لبخند زدمبه ترس کمرنگی که در صدایش به خاطر سکوتم موج می ز

 ".بله"

 .برگشتم و بوسیدمش

 ".دوستت دارم. تو منو خیلی خوشبخت کردی"

 ".عزیزم انقدر دوستت دارم که حد نداره":پیشانی اش را به پیشانی ام فشار داد و گفت 

. لبهایش را دوباره روی لبهایم گذاشت و صورتم را در دستانش گرفت و مرا بوسید

نفسم به شماره افتاد و کم مانده بود . وانست کشیدزبانش را به هر طرف که می ت

پیشنهاد بدهم که چون اینجا تک و تنهایی به ماشین برگردیم ولی باران شدت گرفت و 

 . به سرو بدنم کوبید
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طوفانهای . بوسه را قطع کردم و سرم را باال بردم تا ابرهای تیره را باالی سرم ببینم

از روی موتور پایین آمد و به من کمک . ع شده بودتابستانه امسال زودتر از همیشه شرو

کاله ایمنی . کرد و هر دو به سمت صندلی مسافر ماشین دویدیم و در را بایم باز کرد

می شه ": جدید و بالاستفاده ام را از روی صندلی برداشتم و کف ماشین گذاشتم و گفتم

 "امروز باشه؟

 "ه؟ازدواج؟ واقعا عروسی نمی خوای مگه ن": پرسید

جلوی در باز ایستادم و شانه باال . تی شرت گلی اش را درآورد و پشت ماشین انداخت

هیچ موقع برایم پیش نیامده بود که در مورد مهمانی و لباسهای فانتزی فکر . انداختم

وقتی سایر زنان جوان در مورد تم رنگها و لباس ساقدوشها خیالبافی می کردند من . کنم

شوهر، بچه ها، خانه ای با بوی کلوچه بعد از مدرسه، پیک . کردمفقط به بعدش فکر می 

 ....نیک و سفرهای جاده ای

روی سینه برهنه . از پله باال رفتم و تقریبا داخل شدم ولی مرا به سمت خودش کشید

اش فرود آمدم در حالی که پاهایم هنوز روی پله ماشین بود و دستانم را دور گردنش 

 . حلقه کردم

منم قبال . ولی من یه جورایی اهمیت می دم": واهد معذرت خواهی کند گفتانگار بخ

 ".ازدواج نکردم می دونی که؟ عاشق اینم که تو رو تو لباس عروسی ببینم
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واقعا . االن چطور می توانستم به او نه بگویم؟ سرم را تکان دادم و دوباره او را بوسیدم

 .لطفاعکسهای نامزدی داخل گل؟ بله، . خوش می گذشت

ساحل دریای . داشتم به مکزیکو فکر می کردم": درحالی که به من نگاه می کرد گفت

 ".کورتز و فقط من و تو و چندتا از دوستان نزدیکمون

 ".معلومه که آره": لبخند زدم و گفتم

و اگر می گفتم که از . ساکت، خصوصی و عالی. درست مثل خودمون به نظر می آمد

خیلی کم از این شهر . قبال هرگز نبودم قطعا دروغ می گفتم اینکه جایی می رفتم که

بیرون می رفتم و ایده گرفتن پاسپورت به اندازه خریدن لباسی که پایک اگر تن من 

 . می دید می مرد مرا می ترساند

 .از همین االن از فکر دیدن چشمانش داشتم از هیجان می مردم

 "تو بچه می خوای؟": گفتنگاهی به من انداخت، سکوت کرد و جدی شد و 

یکی، ": به سختی گفتم. چون می دانستم این مسئله حساسی است قلبم به سختی می زد

 "حداقل؟ اشکالی که نداره؟

می دانستم که از نو شروع کردن برای او خیلی است ولی عاشق این بودم که بچه او را 

 .داشته باشم
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 .باالخره

پس . اشکالی نداره": ون لحظه ای تردید گفتبا شگفتی تمام بعد از سر تکان دادن بد

نباید زیاد صبر کنیم مگر اینکه بخوایم سر شام فارغ التحصیلی بچه ها من جز 

 ".شهروندان پیر باشم

 "باشه؟. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدی، شروع می کنیم": گفت. خندیدم

 "باشه"

تی شرت پایک انداخت  روی صندلی نشستم و بوتهایم را درآوردم و پشت ماشین پیش

 ".یه خرده عصبی ام... می دونی": گفتم. و کالهم را برداشتم و موهایم دورم ریختند

 "اوه"

 "...ازدواج با یه مرد بزرگتر از خودم با یه عالمه تجربه": سرم را تکان دادم و گفتم

را دستانم . نزدیکم آمد و پهلوهایم را گرفت و مرا به لبه صندلی و در آغوشش کشید

. نمی خوام زنم بدونه مردهای دیگه چه شکلی ان": گفت. روی سینه برهنه اش کشیدم

 ".فقط می خوام بدونه من چه شکلی ام

به آرامی دکمه جلیقه ای که تنم بود را باز . ابروهایم باال رفت و فکری به ذهنم رسید

درشت کردم و تماشایش کردم که چطور وقتی دید چیزی زیرش نپوشیده ام چشمانش 
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با یادآوری شبی در . بازش کردم و تا چشمانش به سینه های برهنه ام بیفتند. شد

 "بعد اونوقت تو چه شکلی هستی؟": آشپزخانه که روی انگشتش چسب زخم زدم گفتم

نوک سینه . نگاه خیره اش روی سینه ام قفل شد و گذاشتم پیراهم از روی بازوانم بیفتند

: صدایم را پایین آوردم و زمزمه کردم. شده بودند هایم به خاطر سردی باران سفت

 ".فکر می کنم باید بیشتر تمرین کنم"

خودش را باال کشید و به سمت . وقتی نگاهم می کرد چشمانش تیره و پر از اشتیاق شد

روی صندلی افتادم و همانطور . داخل ماشین شیرجه زد و بدنش روی بدنم قرار گرفت

 .ندش می بردم پاهایم را برایش باز کردمکه دستانم را به سمت کمرب

 ."هرچی دختر روز تولد بخواد": زمزمه کرد. لبهایمان روی هم قرار گرفت
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 (پایک)فصل سی 

 نه سال بعد

آهی . بیدار شدم و پلک زدم. رعد و برقی سکوت را شکافت و اتاق را روشن کرد

 . کشیدم و با انگشت شست و اشاره چشمانم را مالیدم

 .ان؟ لعنتیبازم بار

داچ می تواند اداره اش . نباید تا دو هفته دیگر نگرانش باشم، پس نمی شوم. نه

 .(باید حرفم را باور کنم.)کند

به او قول دادم . من و جردن صبح از اینجا می رویم و تا وقتی نیستم داچ مسئول است

دتی که که اگر او لپ تاپش را خانه بگذارد و سعی نکند دزدکی کاری بکند تمام م

مشکل این است که . مسافرت هستیم تمام توجهم را معطوف او و پسرها می کنم

شغلش سرگرمی اش هم هست ویک جورایی حس بدی می گیرم که از او بخواهم 

 .کاری که عاشق هست را برای مدتی کنار بگذارد

 .ندبچه ها نباید مدام ما را در حالی غرق شدن در گوشی هایمان می دید. ولی حق داشت

به پهلو جمع شده بود و . سرم را برگرداندم و به او که کنارم خوابیده بود نگاه کردم

دماغ و لبهایش روی بازویم قرار داشت در حالی که دست دیگرش را دور سینه و شانه 
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موهای تا شانه اش روی بالش ریخته بود و خم شدم و مالفه را روی . ام انداخته بود

تی شرت زردی که هنگام ماه عسلمان در . کشیدم پاهای لخت و شورت سفیدش

مکزیکو خریده بودیم پوشیده بود و هنوز نمی توانستم بگویم که بچه دوممان را 

جیک رایان . پسر اولمان، جیک در اتاقش پایین راهرو خواب بود. چهارماهه حامله است

ولی من این را . اسم او را از روی اسم پسری در فیلم دهه هشتاد انتخاب کرد. الوسون

دستم را روی رانش . او می تواند بگوید ولی من مطمئنا نمی گویم. به هیچ کس نگفتم

 .قرار دادم و به سقف زل زدم

 و مرا چه کار با یک پسر شش ساله و کودک دیگری در راه؟ . چهل و هشت ساله هستم

 .من خوشبختم. ولی جهنم

س کشیدن جردن کنار خودم را می چک چک باران به پنجره می خورد و صدای آرام نف

گاهی آنقدر . مال من.... خانه ام، همسرم، خانواده ام. مال من. چشمانم را بستم. شنیدم

هنوزم وقتی نزدیکم بود نمی . خوشبخت بودم که حتی نمی توانستم باورش کنم

توانستم جلوی خودم را بگیرم یا وقتی شبها که می دانم تنها می شویم و داخل تخت می 

 . خزیم مضطرب نباشم

و  ماز تخت پایین پرید. ناگهان یادم افتاد که لباسها در حیاط پشتی روی بند پهن هستند

 ".لعنتی": در حالی که شلوار راحتی می پوشیدم گفتم
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دم در اتاق جیک ایستادم و یواش الی . از اتاق بیرون آمدم و به سمت پایین راهرو رفتم

ده بود در حالی که پارکر پسر کول کنارش غش کرده در تختش خوابی. آن را باز کردم

برایشان . درست مثل تور عنکبوت در هم تنیده شده بودند و زیرلبی خندیدم. بود

توضیح دادیم که جیک برادر کول است که در واقع می شود عموی پارکر ولی فهمیدن 

 .این موضوع در حالی که همسن هستند برایشان دشوار بود

پسر و نوه ام مانند برادر . را اینجور می دیدم سینه ام فشرده می شدهروقت که آنها 

بودند و اصال به هیچ جایم نبود که به نظر دیگران عجیب می رسد چون ما خانواده 

 . خوشبختی هستیم

کول همسرش کوتوری را وقتی در اوکیناوا بود مالقات کرد و هر دوی آنها اکنون در 

ما از پارکر دعوت کردیم که چند هفته ای را با ما . نداجالسی در الس وگاس شرکت دار

 . بگذراند تا آنها بتوانند تنهایی بروند

در را بستم و از پله ها پایین دویدم و از کنار تمام عکسهای خانوادگی روی دیوار که در 

یک سبد از . بیشترشان حضور داشتم گذشتم و از آشپزخانه وارد رختشورخانه شدم

باران سبکی می بارید ولی پشتم . داشتم و به سمت حیاط پشتی رفتمروی خشک کن بر

به سمت بند رخت دویدم و تمام حوله های استخر و سایر لباسهای دقیقه . خیس شد

شاید بیش از حد الزم برای . نودی که جردن می خواست با خود بردارد را جمع کردم
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ما یک خانه دریاچه ای مسافرت جاده ای به سمت شمال بسته بودیم ولی از شانس 

گیرمان افتاده و برای دوهفته حالش گرفته می شود چون دیگر آن تی شرت صورتی 

اش را ندارد که به کفشهای ورزشی که مسافرت جاده ای دیگرمان خریده بودیم بیشتر 

 .می آید

همه لباسها را جمع کردم و گیره های لباس را در کیسه ای ریختم و سبد را داخل 

ر خشک کن را باز کردم و همه چیز را داخلش ریختم و روشنش کردم و د. آوردم

 .مطمئن شدم وقتی صبح از خواب بیدار می شویم همه چیز مرتب باشد

جردن بالفاصله مرا در . در اتاق را بستم و روی تخت خزیدم. به طبقه باال برگشتم

همه چی ": پرسید به آرامی. دستانم را دورش حلقه کردم. خواب پیدا کرد و بغلم آمد

 "مرتبه؟

فردا روز . بگیر بخواب. آره": پیشانی اش را بوسیدم و لحاف را رویمان کشیدم و گفتم

 ".بزرگیه

 ".می دونی که تو طوفان نمی تونم بخوابم"

این نخوابیدن طی طوفان هرگز مشکلی . عجب دروغگویی بود. سینه ام از خنده لرزید

 . زه می افتاد و از این نظر به خودم افتخار می کردمکنار من مثل جنا. در بستر ما نبود
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دست آزادم را دراز کردم و کبریت برداشتم و . ناگهان دلم خواست صورتش را ببینم

کبریت را با فوت خاموش کردم و اتاق با نور مالیمی . شمع روی پاتختی را روشن کردم

 .ود نگاه کردمبه صورتش که هنوز در هاله ای از سایه فرو رفته ب. روشن شد

لبهای صورتی رنگی که برای هزاران ساعت هزاران بار . پلکهای بلند و پوست زیبایش

فکر میکنید که . بدنی که برای ده سال و به هزاران طرق مختلف عاشقش بودم. بوسیدم

تا االن به او عادت کرده ام ولی همین که فکر خوابیدن با او به سرم می زند آلتم بزرگ 

 .می شود

 "خدایا، لباسها": ش را بلند کرد و به اطراف نگاهی انداخت و گفتسر

 ".من حل کردم. نگران نباش": دستی روی پاهایش کشیدم تا آرام شود و گفتم

سرش را دوباره روی سینه ام قرار . آرام شد و همزمان سری تکان داد و خمیازه کشید

 "بچه ها خوبن؟": داد و پرسید

 ".دنعین بچه خرس خوابی. آره"

احساس . انگشتم را روی پشتش کشیدم و سعی کردم تا دوباره آرام به خواب فرو برود

گرمای بین . دندانهایم را روی هم فشار دادم. کردم پایش را آرام روی من کشید

 . آلتم نبض می زد. رانهایش به رانهایم منتقل شد
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 "عصبی هستی؟": زمزمه کردم

 "یه خرده"

افتتاحیه باغات کشاورزی که برای موزه جدید در راکفورد قرار است فردا در مراسم 

بعد از کالج او چندین سال برای یک شرکت کار کرد و . طراحی کرده است شرکت کند

نه تنها . موزه کار اولش و پروژه بزرگی است. شرکت خود را سال پیش تاسیس کرد

جردن . است مشتری ها از کارش خوششان آمده بلکه حرف چند پروژه دیگر هم شده

 . واقعا هنرمند است

ولی از صحبت کردن در مالعام متنفر است پس فکر می کنم فردا روز کوتاه و 

 .پردردسری برایش باشد

بعد می پریم و تو ماشین و می زنیم به . فقط یادت باشه": موهایش را بوسیدم و گفتم

 ".جاده

 ".نمی تونم صبر کنم": دستش را دورم سفت پیچید و گفت

از ارائه اش به طرف مینه سوتا می رویم که یک خانه دریاچه ای را برای دو هفته  بعد

خواهرش کام و آخرین دوست پسرش هم یک خانه در نزدیکی ما . اجاره کرده ایم
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اجاره کرده اند و پسرشان را هم با خودشان می آوردند تا هر وقت دلمان خواست باهم 

 .باشیم

 .ها را پیش خودش ببردو هر وقت که الزم شد کسی بچه 

بدنم کم کم . انگشتانش روی سینه ام لغزید و ناخنهایش را به آرامی روی شکمم کشید

 .داشت زیرپوستی بیدار می شد و فکر نمی کنم اگر کاری نکنم باز بتوانم به خواب بروم

 "پس حاال بیدار شدی؟": به شوخی گفتم

 "تو؟": سرش را تکان داد و گفت

 ".ی کنی دیگه نمیشه خوابیدوقتی این کارو م"

 .پایش را از روی بدنم سر داد و سوارم شد. خندید و خودش را باال کشید

 ".اوه، خوبه"

پیراهنش را از سرش درآورد و من بالفاصله شکمش را لمس کردم و برآمدگی سفتی 

به من تبسم کرد و سرش را با . را احساس کردم که دختر یا پسرم آنجا خوابیده است

تکان داد و من هر بار به او نگاه می کنم دختری را می بینم که روی کف زمین  شیطنت

 . سالن سینما چهار دست و پا می رفت
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 ".دوستت دارم": گفتم

همانطور که دستانم روی سینه هایش می رفت به . خم شد و خودش را روی من کشید

 . چشمانم خیره شد

 "صبر کن"

 .رانهایم را به او فشار دادمغریدم و . خم شد تا شمع را فوت کند

 ".می خوام تو رو ببینم. نه ولش کن"

 "در رو قفل کردی؟": به من نگاهی انداخت و گفت

 .قیافه ام در هم رفت

 ".لعنتی"

به عقب خم . چرا همیشه یادم می رود؟ حداقل برای بیش از نصف عمرم بچه داشته ام

چشمانش را باز کرد و به بعد . شد و چشمانش را بست و برای لحظه ای مکث کرد

اتاق تاریک شد و تنها نوری که از الی پرده ها به درون اتاق . آرامی شمع را فوت کرد

 .می تابید نور مهتاب بود



 Page 662 مامیچکادختر روز تولد به ترجمه 

 

باالخره یه روزی می گی که چه ": پرسیدم. پهلوهایش را فشردم و احساس کردم نالید

 "آرزویی کردی؟

 ".م بدشانسی میارهاگه بگ": مرا بوسید و روی لبهایم زمزمه کرد

سرم را به عقب بردم و چشمانم را بستم و اجازه دادم هر . لبهایش را به گردنم کشید

همیشه . ولی من می گم": در حالی که به فکم زبان می زد گفت. کاری می خواهد بکند

 ".یه آرزو کردم و هرروز به حقیقت تبدیل میشه

 پایان
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