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 ی قرارداد   پسر   دوست 

 
 : خالصه

کردن    سکیبرگشته؛ ر  یز یانگجان یو ه   دیبا رمان جد  تی وال استر  هینشر  سندهینو  نیترپرفروش

 داره؟ یاجه یعشق چه نت یبرا

 !بزرگ کیرمرد جذاب با عضالت سفت و  ه ی؛   بی تحت تعق️‼

مغرور و بد نداره... تا    ی به ورزشکارها  یاعالقه   چی کالفه و دلشکسته، ه”اسم مونث   ”انیرا  شوگر

 .معامله کنه  نشونیبا مغرورتر  شهیمجبور م  نکهیا

  .قرار بده یهاک  کنی باز  دید یشوگر؟ هر طور شده خودش رو در راستا  ت یمامور

اش همه  که سر و کله   ی دختر مرموز  ی حال برا  ن ای   با و اتاق خوابه  خ ی  ن یمورگان پادشاه زم  زک

اش با در خونه   یاش، و در آخر جلوخوابگاه، بار موردعالقه   یهامهمونی  ستیآماده ن   شهی م  دایجا پ

  دونستی اگه م  فقط  .قانون داره: عشق ممنوع   هی معامله فقط    نی رد کنه. ا  تونه یکه نم  یشنهادیپ

از وانمود کردن خسته شده    گهید   رابطه داغ، زک ”امم، دو تا“  ی کیبعد از   یول .که اون دختر زندست

با شهرت    کنی باز هیبه   تونهیکنه. چقدر بد که شوگر نم   یرو واقع  نشونیکه رابطه دروغ  خورهی و قسم م

قراردادشون با   ای  ارهیرو بدست ب اشنده یدختر آ   تونهیم ی ستاره هاک  نیا ای آ.دل شکستن اعتماد کنه

 شه؟ی تموم م یدلشکستگ
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 مقدمه 

 زک 

پ  یباز  ی برا  یوقت به  نم  ستیامشب  به    دونستمی رفتم،  ممکنه 

 .کشتنم بده

  ی برتر هاک کنیها و اخبار رو تصور کنم: باز روزنامه تریت تونستمی م

 .سال مرد  یرقابت ی باز نیبزرگتر نیدر ح

  ی حرکت کردم. سع  ستیپ  ی . افکارمو کنار زدم و رویهر چ  حال 

بود   نی. مسئله ارم یبگ  دهیکردم ضربان خارج از کنترل قلبم رو ناد

که    ین یسنگ   ی ها. درسته که با وجود تنه رم یبم  تونستمی که من نم

 ی ول  ارم،یبدست ب   ازیاول خورده بودم تونسته بودم دو تا امت  مهیتو ن

 .نبود   یرو بشکونم کاف ی باز نی ا ازاتیامت ردرکو خواستمی اگه م

 .آوردمیرو م از یامت نیشتریب مهیسه ن ی تو دیبا

 .شدمی قهرمان م دیبا
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از حد نرمال بال   عتریکه سر  امنهی به قفسه س  شتریب  یهر چ  یول

 .شدیحالم بدتر م کردم،ی فکر م شدی م نییپا

 :قلبم گفتم به

 .لطفا  ر،یبگ آروم

 .دادم رونیدم گرفتم و از دهنم ب ام ی نی از ب نگرفت، 

باز  یوقت م  ی اضطراب  فرا  رو  عم  گرفتیبدنم  نفس   قیمعمول 

 د ی چرخی دور سرم م  ومیحال استاد  ی. ولشدمی و آروم م  دمیکشی م

  مکت یو به سمت ن  رمیخودمو بگ  ی جلو   کردمی م  ی سع  یو به سخت

 .رمیپاهام نگ   نینرم و سرمو ب 

 زِد مخفف اسمشه(“ زِد.   ایخودت ب به

گرفت  فقط استرس  طرفدارها  خاطر  انرژیبه  عنوان  به  ازش    ی. 

 .استفاده کن

که قرار بود از خط   ی بود. مثل قطار  یحس متفاوت  نی...انیا  یول

 .خارج بشه
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به خودم    یکیزیمنقبض شد و دستامو مشت کردم، به طور ف   فکم

 .به حرکت درآرم ی گریرو بعد از د تیاسک کی آوردم تا  فشار 

 م،یبود  دهیپوش  ییو طال  یمشک  ی ها که لباس  میت  ی اعضا  هیو بق  من

 لحظه   هی  ی . برامیو دور هم جمع شد  میرفت   ستی به سمت وسط پ

مردم سمت  به  جا  یفکرم  در  ا  گاهیکه  بودند،    ستادهیمخصوص 

و ازم توقع داشتند که ستاره    کردندی که نگاه م   یشد. مردم   دهیکش

 .باشم  یهاک

.  یهاک  یمل  گیل   ۱تمومه. انتخاب شماره    یزد همه چ  گفتند،ی م  اونا

 .Hobey Baker زهیبرنده جا

باز  یکنیباز“   نگریو  ک،یار جناح  در  دوست ” کندیم   ی که  و 

 : گفت امیمیصم

 ؟یزِد؟ خوب -

 ی گنده با موها  ی ول یکه اون ه  دونستمی نگاهش کنم م  نکهیا  بدون

صورت   ی اخم هم رو  هی  احتمال — کنهیم  امی قرمزش داره بررس

 .نشسته بود شوشیر
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 .عقلمو از دست دادم کنهی فکر م حتما

خودم رو جمع   تونمی نم  میزندگ  ت یوضع  نیدر مهمتر  کنهی م  فکر

 .و جور کنم

 .بودمی م  ی قو دیبا من

 .تانم یکاپ  من

 .ام میت نیخود ا من

 :گفت مصرانه 

 ؟ ی ازِد؟ آماده -

 رم؟یمیفشرده شد و بازوهام مور مور شدند. دارم م امنه ی س قفسه

 .نه یبی رو م ینگاه نکن. اون همه چ  بهش

 .تکون دادم دییبه تا ی سر

بود که کم   امه شبی  انقدر—من  گهیبرادر کوچکتر و ورژن د   س،یر

م نظر  به  کرد و کنارم   تیاسک  نیزم  روی —دیرسی کم ترسناک 
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  ی اشده بود به کمرم ضربه  دهیکه با دستکش پوش  ی. با دستستادیا

 .دولوث اشاره کرد نِسوتایم میت ی هاکن یزد و با چوبش به باز

 س یرو سرو ” سگ بزرگ  ینوع“ ها  دهن اون بولداگ  میبر  یاآماده -

 م؟ی کن

 .آره-

مقابل باهام چشم تو چشم شد و   میخط دفاع ت  ی هاکنیاز باز  یکی

 .هاش انجام دادبا دست  یحرکت زشت

فقط    ی باز  نکهیا  با ول  یفصل  ی عاد  ی باز  هیامروز  رقابت    یبود، 

پ  مونیدانشگاه سال  چهل  تگشتی برم   شی به  سال    می.  مقابل 

فور    ش،یپ فروزِن  رو سرو” یهاک  یقهرمان  یباز“ سر   س یدهنمون 

  .کرده بود

که سورتمه   یداخل بدنم شکل گرفت و با قلب  ی راسخ و سرد  عزم

هم فشار دادم. اگه   ی دست و پنجه نرم کرد. دندونامو رو  رفتی م

 ی هاپله  دی. بای ها بال بر کوه  نیاز بلندتر  دیبا  ،یقهرمان بش  ی خوایم
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مقابلمون نقش قله    میو حال ت  ی پشت سر بذار  یک ی  یکیرو    یترق

 .اورست رو داشت

 .آوردمی به دست م ازی امت دیبا

 .ی از سراسر وجودم گذشت. لعنت ی سرد حس

 .. رو. جمع. و. جور. کنخودت

 :زد غیخانوم، از فاصله دور ج ی از طرفدارها یکی

 !برو زِد -

صداش    ینبود، ول  شناختمی که م  ی . اون دختردیفقراتم لرز  ستون

پرت کنه    یبود که من رو به مکان و زمان  اشه یشب  ی به اندازه کاف

 .نقصهی و ب ییطال ایدن کردمی که فکر م

 ...حال نیبا ا دونستم،ی دختر مرده بود و من م اون

 ن یسرد اطرافم گرم و سنگ   ی به بدنم چنگ انداخت و هوا  وحشت

گلوم تنگ شد و تموم تالشم رو کردم که کالهمو از   ی شد. مجرا

بزنه و تنِش رو   رونیاز سرم ب   خواستی نکشم. مغزم م  رونیسرم ب 
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ب دست  ن یاز  چوب  لرزانگشت   ن یب  امی ببره.  چنگ   دیهام  به  و 

 .وفتهین  یخی نیزم ی گرفتمش تا رو

 .زنهی م رونیب اتنه ی خواب بلند شو زِد. قلبت داره از قفسه س از

هاش به  زد و من سرمو چرخوندم تا بهش نگاه کنم، لب   ادیفر  یمرب

 .خوردندی حالت اسلوموشن تکون م

م  ومیاستاد  ی هاچراغ  نور کورم  ا  کرد،ی داشت  تالش   نکهیبا 

 ی سرم گرفتم تا جلو  ی دستمو بال   یول  د،یرسی به نظر م  ی ااحمقانه

 .رم ینور رو بگ

طعم خاکستر رو داخل   تونستمیحرکت کردم. م  هامت یاسک  ی رو

  .دهنم حس کنم

 .کردی ام مکاله داشت خفه نیا ا،یخدا

تا ک  هامهیر ا  سهیمثل دو  بودند،  از سرب شده   یو رو   ستادمیپر 

پاهام خم شدم. بعد از چند لحظه بالخره تونستم کمرم رو راست 

 .کنم 
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 ی . موجشدمی م  هامیمیهم ت  ادیمتوجه نگاه داورها و فر  یبه سخت  

 .رو فرا گرفت ومیکل استاد یت به آروماز سکو

 .زدنداسمم رو صدا  کی و ار سیر

  دستش —از داورها بود  ی کی  کنم  فکر—بازوم رو لمس کرد  یکی

 .زدم کنار رو

 !زد! زد! زد-

 .هاستیتماشاچ نی همون دختره از ب دوباره

 .باشم ی نطوریا هیبق  ی جلو تونمینم

 .ستین فی مورگان ضع زک

 .ام یسوپراستار لعنت هی من

 .رو نداشته باشم اقتشیکه ل هرچند

 .دم یخوردم و خودمو کنار کش  یتکون سخت بالخره

بهشون نگاه   تونستمنمی —رد شدم  مکتین  ی رو  ی هاکن یکنار باز  از

م  فاجعه  دمیترسی کنم،  بب  ی که  رو  و   هادستکش —نند یدرونم 
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پا  یبه سخت  امنه ی کالهمو درآوردم. قفسه س و    رفتی م  نییبال و 

بکشه. به    هامهیکه وجود نداشت رو به داخل ر  ییهوا  کردی م  یسع

 ی قطار فرار   هیقلبم به    دم،یوئد  کی سمت راهرو فرش شده و تار

 .شده بود لیتبد

 .برو  فقط

 .کجا دونمینم یول

 .کنم ی م کاریدارم چ  دونمینم

 .رمیجنون رو بگ نیا ی جلو دیبا دونمی م  فقط

 داخل ذهنم بلند شد؛  ییصدا۵

 دی. بای کردی م  نیتمر  شتریب  دی. بای بال رو سر خودت آورد   نیتو ا 

رو انجام   یروح  ی هاشن یتیاون مد  دی. بای دیدوئیم  شتریب  لیما  هی

 ، یگرفتی م   ازیدو تا سه تا امت  ی اول به جا  مهیتو ن  دی. بای دادی م

 .فشار روت نبود نیوقت ااون

 .نبود ی عاد تیوضع نیا
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نفس بکشم،    یکردم به درست  یدادم و سع رونیسرعت نفسمو ب  به

 ...تونمیکمکم کن، نم ایخدا یول

 ی گریپشت د  یک یبلند به سمت رختکن راه افتادم، پاهام    ی هاقدم   با

تا من رو به مقصد برسونه. در رو باز کردم   شدی م  ده یکوب   ن یبه زم 

 .هام رو درآوردمو کفش  یلباس ورزش د،یلرزی و وارد شدم، بدنم م

  ر یدورتادور اتاق رو گشتم، به ش  امیبا نگاه وحش  ستادم،یشلوارم ا  با

نوشته شده    رشیکه ز  ی شده و شعار  دهیکش  وارید  ی که رو  یبزرگ

 ”نشو  میتسل چوقتیبود نگاه کردم. “ه

  یارفتم و دستمو داخلش بردم و مدال نقره   میسمت کمد چوب  به

 .دمیکش رونیبود رو ب زونیآو یکه از قالب

کارو   نیا  دیبا  دیشا  یول  کردم،یگردنم نم  ی باز  نیدر ح  چوقتیه

 .کردمیگردنم م ادآوری هیبه عنوان  دیبا  دی. شاکردمی م

  .مونهی نم یباق ی اییطال زیچ چیه -
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فارست رو زمزمه کردم.   نیخودم کلمات آخر  با خط شعر رابرت 

 دم،یکش  شیانقره   رهی دا  ی امو رومدال رو کف دستم گرفتم و شست

 .انگشتم حس کنم ری حروف رو ز یبرآمدگ تونستمی م

 دکتر  —دیرسیکوبنده چند نفر به گوش م  ی هاقدم ی دور صدا از

  .آماده بودند  شهیهم های و مرب

سرعت و شدتش بال گرفت و همونطور   د،یو تپ  د ی و تپ  دیتپ  قلبم

 .رفت یاهیهام س چشم انداختم،ی رو دور گردنم م ریکه زنج

 .افتادم نیزم ی خم شدند و رو زانوهام

 : که کشته بودم گفتم ی به دختر  کنانزمزمه

 .متاسفم، متاسفم. متاسفم -

  اول فصل

 شوگر

 هفته بعد  دو

 نیرزمیز  یو گردوخاک  یمیکن، من معمول پشت ستون قد  گوش

مثل    کنم،یکارو م  نیهم که ا  یوقت   یول  شم،ینم  یخونه کاپا مخف
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 ن یاست که ا  قهی. در واقع، ده دق دم یانجامش م  یواقع  ی نجاین  هی

حال بهم زنم   ی چوب رو نگه داشتم و همونطور که از ودکا  کهیت

سرمو    کیهرچندوقت    خورم،ی م فضا  چرخونمی مبار   مه ین  ی و 

 ، ی سال آخر   ی دانشجو   هی. به عنوان  کنمی م  یاتاق رو بررس  کیتار

 ه ی  ی گربه دم دراز که تو هیمنه، و من به اندازه  یمهمون  نیاول نیا

 .افتاده، مضطربم  ریمست گ ی اتاق پر از دختر پسرا

داره ز  ی به جز مرد  ،یبیطور عج  به اتاق  از گوشه   یچشم  ریکه 

من نشده. بدتر از  یدزدک ی هامتوجه نگاه  چکسیه  کنه،ی نگاهم م 

ا اون    نیهمه  پوش   یمشک  رهنیپ  هیکه  رو  دهیتنگ  شکم   ی و 

. متاسفانه من  "پلک بزن  ی خوایاگه منو م "نوشته    شیخور مشروب

و با هم    شهیم  دهیشنگاهم به اون سمت ک  یبه طور تصادف  یگاه

  شه یآخه نم  زنم،ی . معلومه که پلک ممی کنیبرقرار م  یچشم  ارتباط

 .که پلک نزد

 .که به سمتش برم  کنهیبار، با انگشت بهم اشاره م   نیصدم ی برا

 :گم یلب م ریز

 .ایخدا -
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 .هم برق نزده بودند کدفعهیمن  ی هاچشم

تا    دهیکه هنوز نرس   ی. کسنجامیا  ی هاک  کنیمن به خاطر باز  تازه،

 .رهیجشن بگ   یغرب  گانیش یم  میآخر هفته رو به ت  نی بزرگ ا  ی روزیپ

بار دوم ساعتمو چک کردم، انگار که تو   ی دادم، برا  یلب فحش  ریز

  ی مهمون  ی هاآدم  نیکرده بود. اصال ا  رییتغ  ی زیچ  قهی چند دق  نیا

م م  ای  دنیخوابی چطور  خمار  خوندن؟یدرس  با  روز    ی چطور 

 د یو من با  ستشنبهکیساعت ده شب    اومدن؟یبعدشون کنار م 

م اتاقم  تو  ک  بودمیالن  کلوچه  هو همونطور  دانگم    نگید  ی هااز 

 .کردمی فردا مرور م ی هاکالس ی هامو براجزوه بردم،یلذت م

و   دنیخندیکه م  ی به ستون چسبوندم تا چند تا دختر  هاموشونه 

 شون یکیاز کنارم رد بشن.    خوردنیتلو مبلند تلو   پاشنه   ی با کفشا

بهم انداخت.    ینگاه اجمال  هیو به زور    دیآرنجشو محکم به پهلوم کوب 

  شدم ی م یعصبان یکه وقت منیری ش  یو با لهجه جنوب دمیبدنمو مال 

 :گفتم   شد،یمشخص م

 !خوبممم د،ینگران من نباش  -
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از   خواستی . فقط دلم مدمی کش  یبه طرفم برنگشتند. آه یحت  اونا

  د ی کنم. شا  لکسیو ژاکتمو بپوشم و ر  شرتیبرم، سوئ   ی مهمون  نیا

از درس خوندن هم   ف  یکیبعد  م  اویباچ  ی لمایاز  . من  دمیدیرو 

  انه یم  ی هادانشکده  نیتر و گرون  نیاز معتبرتر  یک یتو    نکهیا   ی برا

 .کردمی تالش م یلیخ دیل کنم، بایمثل هاثورن تحص ،یغرب

زده بود فوت کردم.   رونیبلوند روشنمو که از تلم ب  یاز موها  کهیت  هی

 .ادیقصد نداشت ب  دیشا

 .بالخره اومد یول

ها ساکت  گرفت و مهمون  انیدر فضا جر  ی اته یسیجرق الکتر  جرق

  ز یچ  هی  دونستند ی شدن و منتظر به اطراف نگاه کردن. انگار که م

 .در راهه یبزرگ

 .باشه دی. بااونه

 .ذارهی مردم نم  ی رو  ی ااحمقانه  ریتاث  ن یهمچ  هی  یاگه ید  چکسیه

که به زِد،    یو به زک مورگان نگاه کردم. کس  ستادمینوک پا ا   ی رو

اضافه    ستیرو خودم به ل  ی آخر ” بودن معروف بود.  ی شکن و عوضدل
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رفت و سرشو   نیرزمی بلند به سمت در ز  ی هااون با گام” کرده بودم.

 .گرفت تا به چهارچوب نخوره نییپا

 .باز بودزن هی. هه. اون شکندل

ا  یبحث داره، ول  ی چه جا   اگر به    ومدهین  نجایمن  بودم که راجع 

  نجایبحث کنم. من ا  ندهیآ   ی احرفه  ی ورزشکارها  ی اشه یکلمسائل  

 .بودم تا معامله کنم

قرمز، از دو طرف مثل   یکیبلوند و    ی با موها  یکی  گه،ید  کنیباز  دو

  شیهمراه  کنند، ی که از شاهشون مواظبت م  یشطرنج   ی هامهره 

اونا... ونگاهشون کردم. فکر    یچشم  ری. زکردنی م   نگرهاشیکنم 

 بودن؟ ” کنهی م ی که در جناح باز یکنیباز“ 

رو اعالم   ی هاک  م یت  دن یرو کم کرد تا رس  کیموز  ی صدا  یجی د

 .ها بلند شد زدن مهمونو کف قیتشو ی کنه، و صدا

از هم شکافته   ی ابه اندازه   تیجمع  ی ایحرکت کردند، در  هاکنیباز

و کمرم مور    نم،ی شکوهمندش رو بب   کل یکل ه  تونستمی شد که م

  .مور شد
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. و بدون شک  رهی نظ ی اون ب  گفت؛یم  دشیدی اگه مامانم م  احتمال 

که به شدت جذاب بود و هر وقت که نگاهش    ی داشت. پسر  قتیحق

 .افتادی داخل بدنت راه م یطوفان ی کردی م

  ی هاکه بوت  ییدقت نگاهمو از پاهاجلب توجه کنم با    نکهیا  بدون

که به    ی تنگ  نیو از شلوار ج   دمیبود بال کش   ده یاسپرت پوش  یمشک

 ی براق  رهیت  ی بود گذشتم و به کت چرم خاکستر  دهیرونش چسب

. اگه دمیبالش رو قاب گرفته بود، رس یعضالن  تنهم ین   یکه به خوب

 ی هاموتورسوار  هی احتمال شب  دیپوشی م  ی اگهیاون کت رو هر کس د

راض  ییهاستاره   هیزک مورگان درست شب  یول  شد،یم  یاز خود 

 .اومده بودند رونیب ون یشده بود که تازه از صفحه تلوز

 .بک بودگنده  نگی کیوا هیمثل  اون

ل  ریرو ز  یکس  ی متری سانت  ۱۹۰  قد  گینظر گرفتم که رتبه اول 

 .رو بدست آورده بود یهاک یالمللن یب

در ماه    ل،ینشو  انیشکارچ  میماهر بود که ت  خی  ی انقدر رو  ظاهرا

ملحق بشه، و   مشونیکه گذشت، ازش خواسته بودند به ت  یجون

 .حال منتظر تموم شدن سال آخرش در دانشگاه هاروارد بودند
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جذبش نشده   شیمردم فقط به خاطر بدن و استعداد ورزش  مطمئنا

واقع   در  چهره بودند.  خاطر  زاوبه  فک  بود.  محکم  دارهیاش  ش و 

  ا، یخدا  اش؟ختهی ربلند، مجعد، بلوند و بهم   ی بود. و موها  ییتماشا

رو متوجه   لشیجذابه، و حال دل  یل یخ  یهاک  ی بودم مدل مو  دهیشن

 .کردندی کردنشون التماس م لمس ی هام برا. انگشت شدمی م

 ه ی  ی تناسب داشت ول  کلش ینسبتا دراز بود، که با قد و ه  اشی ن یب

انحنا داشت که فقط    ی. کمخوردی روش به چشم م  کینقص کوچ

دادن    صی. تشخدهید  بیآس  ی باز  نیتصور کنم در ح  تونستمی م

  ی ویب  قیبود اما من از طر   رممکنینور کم غ  نیهاش تو ارنگ چشم

 .هیکه طوس دونستمی هارواردش م نیآنال

 دیهاش به سمتم چرخشده باشه، چشم  امره یکه متوجه نگاه خ  انگار

کنه    دامیکه پ   دیترسیاز وجودم م  ی. قسمتستادمیو من شق و رق ا

د قسمت  ا  دواریام  گهیو  که  هفته    نی بود  مثل  درست  کنه،  کارو 

برا من  ت*  ۱ها  شب خانوم   ی گذشته که  بار  رفته    یپسیبه  موس 

نوشته بود که به طور مکرر به   وشی. تو برمینظرش بگ  ریبودم تا ز

 .نکرده بودم  بشی پس من درواقع تعق ره،ی بار معروف م نیا
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  ی ال ینشسته بودم و همونطور که از تک  یشب من تو غرفه پشت  اون

شجاعتم رو جمع کنم و    کردمیم   یسع  خوردم،ی خوش طعمم م

  یی جا  هیاز    دیکه، خب با  نهیکنم. منظورم ا  یخودمو بهش معرف

من    دیاما اهل لس زدن نبودم. اشتباه برداشت نکن   کردم،ی شروع م

شجاع ول  یدختر  م  یوقت   ی هستم،  اون  مضطرب   د، یرسی به 

 .شدمی م

 !شوگر یبزن یحرکت هی دیبا

 ی قدم به سمتش برداشتم، همون موقع گروه  هی  ق،ینفس عم  هی  با

 دنیدو زدن و به سمتش    ادیاسمشو فر  ی انجمن خواهر  ی از دخترها

بود که انگار    ی شون جورچهره  فته ی تا بهش سالم کنند. حالت ش

  .بود سمسیبزرگ صبح کر هیاون هد

 ...زودباش

و با    زدندی ها هم به پشتش ضربه م دورش حلقه زدند و پسر  مردم

هامو  شو جلب کنند. دست تا توجه  کردندی م  قشیبلند تشو  ی صدا

پ تن، فکر کنم فقط دوست داشتن که نداش  ی ری. تقصدمیچ یبهم 

  .ورزشکارها رو کنند  یچاپلوس
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کردم، نگران بودم که نتونم با    یبه وجودم هجوم آورد و اخم   دیترد

  ی گرا و پر شور و شوقبرون  ت ی. من شخصامیهمه توجه کنار ب   نیا

 .هم نبودم یطرفدار هاک ینداشتم و حت

رو دور زد و به سمت مرکز سالن راه افتاد. نگاهش    تیجمع  زک

من دوباره به پشت ستون برگشته    نکهی. با اکردی م  یاطراف رو بررس

 .شدم   قشی بودم اما متوجه نگاه دق

ها اجازه ورود  شبانه خانوم  یخصوص  ی و بارها  از کالب  یتو بعض   *۱

بعض  حال  ا  یندارند.  برا   هیها  کالب   نیاز  رو  آزاد هخانوم  ی روز  ا 

 .ladies’ night گنیکه بهش م ذارنیم

  د یدختر جددوست   هیخاص،    ی هایمهمون  ی بود که اون تو  عهیشا

. ظاهرا پرونده  هی. گفتم که عوضکردی انتخاب م  اشنده یماه آ  ی برا

 نکه یا  ی ست برادختر دسامبرش بسته شده بود و اون آمادهدوست

ب  ی بعد از  دست  ییدخترا  تیجمع  ن ی رو  براش  م   که  پا    زدن ی و 

م نگاه  که  همونطور  کنه.  ب  ی دختر   کردم،ی انتخاب   ی پاها  نیاز 

و    دیپر  کدفعهیو    دیو پا خودشو جلو کش  هاش، چهار دستدوست

هامو تو  و چشم د ی کش یغیهاشو دور گردن زک حلقه کرد. جدست
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 ش ینما  نیداشتم تا ا  ازیپاپ کورن ن  یحدقه چرخوندم. فقط به کم

 .رو نگاه کنم 

جدا   تیزک چند نفر رو بغل گرفت، خودشو از جمع  نکهیاز ا  بعد

هاش رقص نشست. دو تا دوست  نی زم  کینزد  یصندل  هی  یکرد و رو

تک تک    ی نظر گرفت و طور  ریرو ز  تیو اون جمع  ستادندیکنارش ا

مثل   گشت،ی م  یخاص   زیکرد که انگار دنبال چ  یها رو بررسهچهر

 .گشتمیم وبدونات خ هیکه من دنبال  ییهاوقت

نگاهم تالق  اشتوجه با  و  نگاهش حرکت  و    یبه ستون جلب شد 

 .ی کرد. خشکم زد. لعنت

گرفت که   انیهام جرداخل رگ  ی طور  نیمور مور شد و آدرنال  بدنم

 .هام رها بشهانگشت  نیاز ب وان یبود ل کینزد

 .خب

 .سخت نباشه  کردمی اونقدرا هم که فکر م دیشا

 .شو جلب کنمبتونم توجه  دیاش

 .اخم کرد کدفعهیاون  اما
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 اخم کرده؟  چرا— سایوا

آره.    یعنی خب،  افتضاحم؟  انقدر  اجمال  هیمن  خودم   ینگاه  به 

  دهیپوش  سیفدار نورث  پف  یو ژاکت مشک  یانداختم، ساپورت مشک

قد و قواره گم شده بود.   یب  ی هاداخل اون لباس  فمیبودم. اندام ظر

  ی لباس شب رسم  هی  تونستمیم  نجایفکر کنم قبل از اومدن به ا

من برگزار شده    ی کار  فتیقا بعد از شی دق  یمهمون  نیبپوشم، اما ا

 .بود و اصال وقت نداشتم

 :خودم زمزمه کردم با

 .ام یاز پسش برنم-

. از ناکجاآباد اومدم و ستمین  یچی و من... ه   خهی  ن ی پادشاه زم  اون

ندارم. درسته که پنجاه و سه دلر تو    یچیکلمه ه  یواقع  ی به معنا

. باز دادیکفافم رو م  ی تا حقوق بعد  یحسابم داشتم، اما به سخت

مبلغ    یشده و چند تا وام گرفته بودم. ول  هیخدا رو شکر که بورس

وام خاون  هم  فارغ  ادیز  یلیها  از  بعد  و   د یبا  یلیالتحصبود 

  دمیچیام پاز موهامو دور انگشت اشاره  ی ا. طرهکردمیپرداختشون م

 .کردم چشی رهاش کنم، مارپ نکهیو قبل از ا
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 .باشم نی بواقع دیبا

 .شهینم یعمل چوقتیاحمقانه و مسخره ه دهیا نیا

برا  تازه، هورمون   ی سوپراستار  ی ورزشکارها   ی من  که 

 .شون بال زده بود، وقت ندارمتستسرون

 .بوده ی نجور یحال که ا تا

 .وقت بذارم دیاز الن به بعد با یول

کل  چون مورگان  برا  دیزک  حقوق   دنیرس  ی من  دانشکده  به 

 .بشه می پسر صورقبول کنه که دوست دیآرزوهامه. فقط با 

 دوم فصل

 زک 

  چم یبپ  کردمی خونه کاپا جلوم قد علم کرده بود و داشتم فکر م  در

 .که منتظرم بود، متنفرم ی اهوده یب و برگردم. از جلب توجه

 .خورهیازش بهم م  حالم
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  ا یکه دن  ی بااستعداد  ی هاک  کنبازی—دندیدی م   یها چاون  دونمی م

ه   قت ی حق  ولی—پاهاشه  ریز نداره.    قت یحق  کدومچینداره. 

بزنم و   رونیب  نجایاز ا  دیهامو داخل موهام فرو بردم. فقط باانگشت 

پ  ی فشار از  سنگ شونه  یرو  ی روزی که  ب  کردیم   ین یهام  از   ن یرو 

  .اومده بود تبدس شانسی کامال  البته که—ببرم

دولوث -نِسوتایم  ی به باز  ینداشتم. وقت  یمن داخلش نقش  حداقل

م بهم    کردمیفکر  دلم  بودم،  داده  دست  از  کنترلمو  چطور  که 

که امکان    یبذارم اون اتفاق تکرار بشه، نه وقت  تونمی. نمدیچیپی م

شکارچ و  مطبوعات  توجه  ب  ییهایداشت  اون  منتظر   رونیکه 

 .نشسته بودند رو جلب کنه

از   ی لباسم نشسته بود رو لمس کردم. خبر  ریکه ز  یمدال  بندگردن

ول نبود،  جادو  و  م  یطلسم  کنترلم  که   کردی حداقل  همونطور  و 

 .زدینم  یبی بهم آس گفت،ی م دمیجد یروانشناس ورزش 

از   ه یکه به بار آورده بودم رو مثل بق  یکردم. اون هم افتضاح  اخم

 .بود دهید ونیز یتلو
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ح  قبال در  ول  یعصب   ی باز  نیهم  بودم،  شده  مضطرب  اون   یو 

 .بود ی دیجد ی گری... وحشییرسوا

 .آور بودخون رو به صورتم احساس کردم. خجالت هجوم

تماس   ۹۱۱نگاه بهم انداختند و با    هی  های شب، دکترها و مرب  اون

 .گرفتند 

  ، ی به هوش اومدم و بهشون گفتم که دست از سرم بردارند. لعنت  من

کردم    یحت خواهش  کنسل  ازشون  رو  آمبولنس  درخواست  که 

اورژانس کش  ی کنند، ول به  ندادند و کارم  شد. نوار   ده یبهم گوش 

آزما تا  چند  و  فکرشو    گهید  شیقلب  که  همونطور  و  گرفتند  ازم 

 .قلبم سالم بود کردمی م

بزرگ  میت به  عصبان   بمونیرق  نیترما  با  من  و  از   ت یباخت، 

اخ  رونیب  مارستانیب که  گفتم  مطبوعات  به  و  آنفولنزا   رایاومدم 

 .گرفته و هنوز خوب نشده بودم

 .بود دروغ

 .دونستند یرو م قت یحق سیو ر ک،یار ،یمرب فقط
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کارم با    شدند،یم   میعصب  ی اگر مردم متوجه مشکالت جد  چون

 .شدینابود م اهامیتموم بود و کل رو یهاک یالمللن یب گیل

که   یکه، آدم  نهیرفتم. مسئله ا  دی روانشناس جد  هی  شیپ  نیبنابرا

 .درمان کرد شهیعذاب وجدان تا مغز استخونش نفوذ کرده رو نم

همه   ؟یستی وا  نجایسرما ا   نیتموم شب رو تو ا  ی خوا یم  ق،یرف -

 .منتظرن

 :زد و با سرش به در اشاره کرد یچشمک  کیار

 .یبکنن تا باهاشون باش ی دخترها حاضرن هر کار -

کوتاهش    شیدار و رمدل   ره یقرمز ت  ی بهش انداختم و موها  ی نگاه

و کالج به تن  ی ا شلوار پارچه ،یآب  رهنیپ هیرو در نظر گرفتم. اون 

کننده  لباسای —داشت ار  دهپوشی  رو—اش  اغوا    قیرف  کی بود. 

سال اولش با هم دوست   ی تابستون  ی هانیبود و ما از تمر  میمیصم

ظاهر دخترباز   ریبود و ز کتریسال از من کوچ  کیاون    م،یشده بود

  .بود  ینازکش آدم سرسختو دل

 :گفت سیر برادرم،
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 .پسر هی مهمون  هیفقط  -

 دارهیبود، صورتش مثل من زاو  دهی سکس لباس پوش   دیهم به ام  اون

بلوندش کوتاه و خودش هم چهار،   ی بود. اما موها  خوردهو تراش

 .پنچ سانت از من کوتاهتر بود

سال    رمیبگ  میباعث شده بودند که من تصم  میت  ی هابچه  هیو بق  اون

 گ یوارد ل  مایمستق  تونستمیکه م  یآخرم رو تموم کنم، درصورت

 .بشم یهاک یالمللن یب

  تونمیکه م  ی داشتم، جور  ازیهاثورن ن  ی برا  یقهرمان  هیشدت به    به

  ، ی و لعنت م،یبا تموم وجود احساسش کنم. سال قبل از دستش داد

 .به دلم مونده بود

 :بهم انداخت ی اه یاندرسفنگاه عاقل  سیر

 .یو خوش بگذرون یبش  یهمه چ الیخی ب  دیفقط با -

 بگذرونم؟ خوش

ها توجه  نیکه من از ا  دیفهمیرو به هم فشار دادم. اون نم  هاملب

 .خسته شده بودم
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 .دیشما دو تا بر -

 .فرو کردم نمیشلوار ج بیداخل ج هامودست

شما هم با   زنمی[ زنگ م نی درخواست ماش  سیمن به اوبر ]سرو -

 .دیمن برگرد دیاسکال

زمان  فکر بچه   یکنم  ب که  برگردند  بخوان  اوبر    ی هاراننده   شتریها 

 .خونه رفته باشند 

 :هام انداختدستشو دور شونه   کیار

 ن یو اونا ا   می. ما برنده شدنن ی ما رو بب  دیمردم با  نیبهش. ا  دم یر -

 .پادشاه ی تو گرفتن، برا ی رو برا یمهمون

امشب    ی باز  ی که تو  ی دندون  یخال  ی زد، و من به جا  ی پهن  لبخند

درستش    ندهیزدم. احتمال تا چند روز آ  ی از دست داده بود، پوزخند

 .بود  مونیروزیفقط مست پ  داد،یبهش نم  یتیاما اآلن اهم  کرد،ی م

نگاه کردم. جد  گهیبار د  هی  یروزیپ  ی های مهمون  نیا  دایبه خونه 

بهم   ل   کردندیم  ی ادآور یفقط  ستا  دی تمج  نیا  ق یکه    ها شیو 

 .ستم ین
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 .امی آدم عوض هیفقط  من

 .دمیکم کم دارم عقلمو از دست م و

 ی بدوم و بدنمو طور  کردیکه مجبورم م  ی دیشد  لی کردم با م  یسع

رو حس نکنم، مبارزه کنم.   ی زیورزش چ  ی خسته کنم که جز گرما

م عاد  هیفقط    تونستم ی کاش  ا  ی آدم  و  دلم    نیباشم  از  رو  عقده 

 .من  هیکنم که طرف من باشه، نه عل ی و کار زمیبر رونیب

بهم گفته بود:    مایپزشک مستق روان  دونستم،ی رو م  قت یحق  اگرچه

 .دتهیذات جد  نی. ا ی تو مشکل دار

نفس عم  چند آروم  دمیکش  قیتا  به  رو  ر  یو هوا    رونیب  هامهیاز 

 .فرستادم

 .خبیلیخ-

آهنگ از   ی تکون دادم و اون در رو باز کرد، صدا  ک ی ار  ی برا  ی سر

 .زد رونیشکاف در ب 

به فضا  میشد  وارد   تونستم ی . ممیشد  رهیاطرافمون خ  کیتار  ی و 

هامو صاف کردم  خودم حس کنم. شونه   ی نگاه همه رو رو  ینیسنگ 
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بهشون انداختم. ماسکمو زدم و وانمود کردم که   ی و نگاه سرسخت

 .ت سیبرام مهم ن  ایتو دن یچیه

  دمی جلو کش  تیدورمون حلقه زدند و من خودمو از وسط جمع  مردم

که بهش عادت کرده بودم   یاز توجهات  یناش  جانی کردم ه  یو سع

عذاب وجدان   شدی م  دمیکه عا  ی ز یرو دوباره حس کنم، اما تنها چ

که کنار   ی و با نگاه دختر  دیکه نگاهم تو فضا چرخ  وقتی  تا—بود

 .کرد یبود تالق ستادهیستون ا

 .اون

 .اون

 .اون

 .کردم، قلبم تندتر زد، اخم کردم کیبار هاموچشم

و    رکیدرشت و ز  ی هابودم، اون چشم  دهید  ییجا  هیاونو قبال    من

 .وسطش رو  یبا فرورفتگ ی قلوه ا ی هااون لب

باز و بدون   ی بودمش، نه با موها  ده یند  نجایا  چوقتیتا حال ه  یول

 .نکیع
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 .یلعنت

 سوم  فصل

 شوگر

پرت   یو حواسمو از مهمون  دیلرز  کمیکوچ  یدستفیداخل ک  لمیموبا

 .دمشی کش رونیکرد، ب

اما الن    کردم،ینم  یو بهش توجه  دیلرزی بود که داشت م  قهیدق  ده

مارا باشه   دمیترسی شده بود. م  زیو کاسه صبر منم لبر  دهیزک رس

. اون بعد از مرگ مامانم رهیباهام تماس بگ  کنهیکه داره تالش م 

  البته —رو نداشتم  چکس یبزرگم کرده بود، و من بعد از مامان، ه

 —از آلباماست   ترن ییپا  که—ی اِتو اِل  ل یامف  و  فک  تا  چند   جز  به

 .نداشتم  میهم به کار خانواده پدر ی کار چهی و

پ   پسردوست تا  چند  واسم  که  بود  بِنِت  بود،    امیسابقم،  فرستاده 

پ  داشتم  که  م   هاام یهمونطور  نگاه  بلند  کردم،ی رو  از حرص   ی آه 

 .هام دور تلفن محکم شدند. دست دمیکش

 ” ؟یی. کجازنمیدر خونتو م  دارم“ 
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خوابگاه دهنمو    نیا  ،یدرو باز کن. راست   زم،یعز  کنم،یم  خواهش“ 

 ” کرده سیسرو

 ” .باهات حرف بزنم دیبا ؟یی... کجای... لعنتایخدا “ 

. کنمی . خواهش می بده. هرچ  امی زنگ بهم بزن، پ  هی. فقط  یلعنت“ 

 ح یبرات توض  تونمی ! مخوامی... معذرت می دیکه اون شب د  ی زیچ

 ” .بدم

ماه    کی. ما  دیکوبی با چکش داشت به قلبم م  یکیانگار    خت،یر  دلم

  ی اون حرومزاده  ی حال بازم دلم برا نیو با ا  میبود که بهم زده بود

 .خائن تنگ شده بود

که بنت رو    ی روز  ی ادآوریو دلم با    دیپوستم دو  ریز  ییآشنا  خشم

. همون د یچیبودم، بهم پ  دهیبار د  نگیپارک  ی تو  گه یدختر د  هیبا  

 تونستمی هاش توش اجرا داشتند. م مواقع با دوست   شتریکه ب  ی بار

به    ی تهبخارگرف  ی هاشه یش رو  ارمیب   ادیلندکروزشو  دختره    ی که 

 بودم که چقدر دروغگوئه؟   دهینفهم  دترزو   چرا  —پاهاش نشسته بود

 .ی شوگر! کور شده بود  تار،یو گ ی سکس یخالکوب
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خورده بودم. قبال هم چند تا   من جذبش شده و گولش رو  درسته

 یوقت  ادمهیکرده بودم.    دایپ  هاشب یشماره تلفن مچاله شده تو ج

م  ی رو نگا   رفت،ی صحنه  بهش  گرسنه    رهیخ  ی هاه دخترها  و 

وقت  انداختندی م م  یو  آروم  ضعف   خوند،ی آهنگ  و  غش  براش 

  .بود  وشتهمن ن ی که ظاهرا برا ییها. آهنگکردندی م

تا منفجر بشه، و    ی کردی صبر م  د یدار بود، فقط بانبمب زما  هی  اون

بود  شده  منفجر  کنم  فکر  تو   دختری   بدن  داخل  اونم—خب، 

 .نگیپارک

 .کردم یرو به دندون گرفتم و ذهنمو ازش خال  من ییپا لب

.  دمیبار د  ی رو جلو  ایجول  دمیجد  یاتاقانداختم، هم   یاطراف نگاه   به

  .تکون دادم ی برام دست تکون داد و منم در جوابش سر

اون قبول کرده بود    ینبود، ول  ایدن  نیم تو اآدم مورد عالقه  ایجول

ا به  ر  ادیب  نجایکه  لون  مثل  من  [  یونیزیتلو  یتی]شخص  نجریتا 

 .بهتر بشناسمش  کردمی م ینباشم. و حال واقعا سع
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و انتقالم    سمسیدرست بعد از کر  ش،ی رو چند هفته پ  گهیهمد  ما

از محوطه   رونیقراره ب  کردمی. در واقع فکر ممیبود  دهید  ونیبه پانس

از خوابگاه اتاق   نیهم  ی کنم، برا  ی دانشگاه و در آپارتمان بنت زندگ

گ حال  و  بودم  قد  نگتونیال  رینگرفته  خونه  و   یمیهال،  درب  و 

 ک یتار   ی هاپلهو راه  کردندی م  سی ه  سیه  اشهکه شوفاژ  یداغون

 .داشت، افتاده بودم

  .نشستم هاهیاز چارپا یکی ی کج کردم و رو ایبه سمت جول راهمو

  یاقهوه   ی هاتو چشم  یو با دقت بهم نگاه کرد، برق خاص  دیچرخ

بود   دهی که پوش  یایدکلته چرم مشک  خورد،ی روشنش به چشم م

به    یفیپاشنه بلند ظر  ی هاجلب توجه کرد. کفش   شتر یبا حرکتش ب 

لباس و مشخصا  داشت  نظر    ی هاپا  به  افتضاح  اون  مقابل  در  من 

 .دند یرسی م

 :دیپرس

 ؟ ی کجا بود -
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از پشت ستون داشتم   یشکارچ  هیبهش بگم که مثل    تونستمینم

مستقل وجودم هم   ی. تازه، اون رودمییپایرو م  یهاک  ی هاکنیباز

 .دآزرده شده بو

 چطور؟  -

 .شده بود نگاهم کرد  ینقاش  ی دود  ی هیکه با سا  ییهاگوشه چشم   از

 .. همه جا رو دنبالت گشتم یبرنگشت گهیزد و د  بتیدفعه غ هی -

 ن یبانگِلو، بهتر  ی. دارم تو بوب ایجول  ام یاز پس خودم برب  تونمی من م -

 .کنم ی کار م نِسوتا،یاِسپرو م اچهی کالب مردونه در

دق  ی امغرورانه  لبخند تبل  قایزدم.  رو  ی ایغاتیشعار   لبوردیب  ی که 

 .رنگ شدن بود رو گفته بودمدر حال کم  یالتیاان یبزرگراه م

 :گشاد شدند یاندازه نعلبک هاشچشم

فکر کنم   ی ... خوبه، ولاتافه ی. ق یرقاص برهنه؟ لعنت   ؟یتو رقاص -

 .خورندی کار م نیبه درد ا هاتنه یس

 ۱۹قسمت#   

 /https://t.me/Mana_novels :ی پارت قبل انبریم
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ها رو انجام . فقط حساب کتابستمیمن رقاص ن  ی ول  ،یآه، مرس -

 .رمیگیبار رو م ی هاها سفارشموقع یو بعض دمیم

 .تکون داد دییبه تا ی سر

 ؟ی ای دانشکده حقوق برب ی نهیاز پس هز ی خوا یم ی نطوریا -

 .خوردم می دنیاز نوش  ی اگهید  ی جرعه

 .حساب باز کردم ییوام دانشجو ی رو  -

بودن تو   برهنگی  کالب  صاحب—از مارا کمک بخوام   تونستمینم

م هم نبود. درواقع عمال خانواده  ی و اون حت  کرد،یرو ثروتمند نم

 کرد،ی قبول نم  یدوست مامانم بود، و اگه من رو به سرپرست   نیبهتر

 .کردیکارو م نیاز کودکان ا تیسازمان حما

 .آهان-

 های مهمون  نیبه ا  ا یش سر رفته بود. جولحوصله  دیرسی نظر م  به

که خودش   ییشبه داشته باشه و من از اونجا  هیرابطه    هیتا    اومدی م

  .دونستمی بهم گفته بود م م،یایداخل ب نکهیدرست قبل از ا

 ”سکس داغ اومدم هی ی برا من“
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 .کلمات استفاده کرده بود نیاز هم قایدق

  .دمیخوبه که فهم دم،ی. خوبه که فهمیاوک

 .بودمی به خاطر صداقتش ممنون م  دیبا من

و به   ستادیجلوم ا د یو سف  یکوتاه صورت ی با مدل مو  ی بانمک  دختر

 .اشاره کرد وانمیل

 ؟ ی خوایبازم م -

 .بهش انداختم ی دواریکردم و نگاه ام یاخم

 ؟ ی مرغوب دار  ی الیتک  هیاون پشت  -

 .زد ی شخندین

م - باهاش  کنم  م   وهیفکر    یلکچر  ی زهایچ   نجایا  ؟یخوای هم 

 .میندار

 :نگاهش کردم دواریام

 ودکا؟ بوربون؟ پروسکو؟ -

 .دادی تکونه م یسرشو به نشونه نف  دمیپرسیکه م  یهر سوال با
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 .. حال انتخاب کنمیفقط پانچ گازدار و آبجو دار ن،یبب -

 ی و آه  کنه ی ش مشخص بود که داره به زور تحملم منگاه آزرده  از

و آدم   ختندیری ها متو اون پانچ  ی. فقط مطمئن نبودم که چدمیکش

  .بودم  یمحتاط

 :گفتم 

 .خوبه ی نطوریهم یمرس -

 ۲۰قسمت#   

 .حرکت کرد ی بال انداخت و به سمت نفر بعد ی اشونه 

  ت یجمع  ن یب  اینگاه جول   رم،یقرار بگ   یتا به طرف مهمون   دمیچرخ

 .متوقف شد  یهاک ی هاکنیباز ی گشت و رو

  .کنم  دایپ یراه هی ی نطوریا دیبزرگ. شا ی خدا

 :گفتم 

 .شونیشناسیلطفا بگو که م  -
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 ی بار چوب   ی قرمزش رو   ی هاهم فشار داد و با ناخون  ی رو  هاشولب

 .ضربه زد

 کنیباز  هی. اگه به خاطر  یکن  ی و بهتره که ازشون دور  شناسم، یم -

  بال یوال  ی هاکنیکه دنبال باز  کنمی م  شنهادیبهت پ  ،ی اومد  نجایا

 .دارند یخوب یلیخ های انگشت —ی بر  سیتن ای

 .بهم انداخت ی زد و نگاه معنادار ی شخندین

 .همشون سوزاک دارن گنی کن. م ی هم دور  رهایگیاز کشت -

ا  یپلک داشت.  اطالعات  بهشون  راجع  واقعا  اون  که   ی نطوریزدم. 

اومدم. حال    نجایشبه ا  هیرابطه    هی  ی من هم برا  کنهی معلومه فکر م

 .فکر کنه خوادی م ی. بذار هر چیهر چ

تا   ؟یچ  یهاک  یهاوسط بوده. بچه   نیا  یداستان  ه یکه    نمیبیم -

 ؟ ی دیخواب شونیکیحال با 

 دمیجد  یاتاق. لطفا نگو که زک. اگه همچوندم یپداخل هم    انگشتامو

دوست صوربا  وضع  دهیخواب  مندهیآ   ی پسر  ناجور   یلیخ  تی باشه 

 .پسرم بشهالبته اگه جرئت کنم که ازش بخوام دوست  که—شهیم
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 .اندیمشت عوض  هینه. همشون فقط  -

رقص خم کرد. مشخصا   نی و سرشو به سمت زم  د یچیخودش پ  به

 .بحث رو عوض کنه خواستی م

 ؟یشناسیرو م یکس -

 .افتادند  نییپا ی د یبا ناام هامشونه 

 ییواقعا آدما  نجایا  ی مهمونا  یول  شناسم، ی ها رو م از چهره   ی بعض -

 .که من باهاشون وقت بگذرونم ستنین

پهن    ی هاو شونه   یجرس  ی هافوتبال با لباس  ی هاکن یاز باز  یگروه

 هی  شونیکیلومون رد شدند و به طرف تخته دارت رفتند و  از ج

 .بال انداخت ایجول ی ابروشو برا

 ۲۱قسمت#   

 .چقدر قدبلند و جذاب بود -

 .صافشو پشت گوشش زد ی اقهوه  ی از موها ی انشست، رشته  صاف

 .جناح بخوابم  ایخط حمله  کن یباز هیبا   خواستمیم شهیهم -
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 .دمیخند

 .یبگ ی رو تو باز هاگاه یجا  نیاسم ا خوادی دلت م  شتریب -

 .دیشا -

 .دیسر کش شوی دنینوش

 .دنبالشون برم دیبا -

 .باز موند  دهنم

 ؟یکنی سر صحبت رو باز م  یشناسی که نم  یچطور با کس -

 .ونمبد  دی بهم بگو. با لطفا

 .رو بال انداخت باشیز  ی از ابروها یکی

وقته    ی لیخ  نیهم  ی برا  ینفر رابطه داشت  هیدختر تو دو سال با   -

و درباره    یهاتو بهم بزن اون مژه  دی . فقط بای دور موند  نیکه از تمر

  ی تونیمورد م  نی تو ا  و—یکه اون دوست داره حرف بزن  ی زیهر چ

 .ی العاده توپ گرفتنش صحبت کن درباره نحوه فوق 
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 ی که جلو  ییهاکنیباز  نجایو بهش نگاه کردم که از ا  دمیخند  دوباره

 .زدی م دیبودند رو د ستادهیتخته دارت ا

  یاگه مجبور شدم چطور  دونمی. مادینم  شیواسم پ  یبرو، مشکل -

 .مرد لگد بزنم هیبه دم و دستگاه 

  ش یتا راض  دیطول نکش  یلیبود، خ  میقبل  ی که نگران جا   ییاونجا  از

که کردم  نگاه  بهش  اندام   کنم.  شد.  دور  ازم  و  زد  عقب  موهاشو 

. راهشو به سمت گروه  د یکشیها رو به سمت خودش منگاه   کشیبار

  .باز کرد و صاف وسطشون رفت هاکنیباز

 .خوبه کارش

 .دادم و دورتادور اتاق رو دنبال زک گشتم رونی ب  یطولن نفسمو

 .بودم ازش غافل شده  یبه اندازه کاف گهید ون،یو آقا هاخانوم

که با زک مورگان حرف   یرو جزم کردم. امکان نداشت تا وقت  عزمم

 .رو ترک کنم ی مهمون نینزدم ا

 .تونمیپس منم م  تونست،ی م ایجول اگه

 ۲۲قسمت#   
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 چهارم  فصل

 شوگر

از کنار بار تکون    ینکردم و حت  ی شرفتیپ  چیساعت گذشته، ه  م ین

فوتبال طبقه    کنیباز  هیبا    ایکار افتضاحم. جول  نی نخوردم. من تو ا

 .بال رفته و من تنها بودم

دستشو  یوقت شدت  از  کوتاه  مو  خودش   ییدختر  به  داشت 

پانچ ندزده،    یمن داوطلب شده بودم که حواسم باشه کس  دیچیپی م

بدجنس رفتار   ییجورا  هیباهام    شی پ   قهی اون چند دق  نکهیبا وجود ا

  .کرده بود

 گرده،ی برم  عیانداخته و قول داده بود که سر  ی ای بهم نگاه طولن  اون

 .بود دهییدو ییو بعد به سمت دستشو

ب  غرغر  تیجمع  نی نگاهمو  و  حس    ی چرخوندم  آدم   هیکردم. 

نداشتم که   یسرنخ چیپر از آدم بود و ه نجایرو داشتم. ا مصرفی ب

ام فقط  کجاست.  برا  دوارمیاون  نوش   ی که    ی ول  اد،ی ب  ی دنیگرفتن 

ا  تونمی . مادینم   ستاده یتصور کنم که دخترها دور و برش منتطر 
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برا تا  ل  ی بودند  کردن  بهش    واند بد  وانشیپر   ی دن ینوش   هیو 

 .بدن یفرنگتوت

بود. احتمال   ی اتصور معصومانه  یل یخ  گهید  نای—کن   فراموشش

  .خوردیطبقه بال واسش م ی هااتاق ی داشت تو یکی

کس  انگار بخار  یکه  گرما   ادیز  رو  ی حرارت  احساس  باشه  کرده 

 .م رو درآوردم و دور کمرم بستم کردم، کت 

 ۲۳قسمت#   

 :ی پارت قبل انبریم
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رو کنارم حس    ی بدن کس  ی که گرما  کردمی نگاه م  لمیبه موبا  داشتم

 .کردم

 .معروفش شرتیبا ت  یپسر خوابگاه همون

دفعه فقط چند قدم باهام    نیشده بود و ا  دایش پسر و کله   دوباره

 ی هانه ینگاهش کردم، چارشونه با س   ی شتریفاصله داشت. با دقت ب 

بازوها هشدار   ادی.  ریگی کشت   هی... درست مثل  یعضالن  ی ستبر و 
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شد. واقعا   یافتادم. عال  رهایگی سوزاک کشت  ی ماری راجع به ب  ایجول

 .شد  یعال

که با عقب زدن   خوردی جوش قرمز به چشم م  هی   شیشونیپ  ی رو

به   ی. نگاهکردیجلب توجه م  شتریب  شیاقهوه  ی چند تار از موها

 .قفل شد هامنه یس ی هاش رو سر تا پام انداخت و چشم

 ؟ییهابهت گفته مثل فرشته  یتو. تا حال کس ،یهــِـــ -

 :دمیکش یآه

 .پس حرفشم نزن وفتادم،ین  نییاز آسمون که پا -

 :گفت  دهیبر  دهیبهم نگاه کرد و بر یچشم ریز

 بارته؟ نیبودمت، اول ده یکاپا ند یتا حال تو مهمون -

دق  یلیخ - میهست  یقی آدم  نداره،  اشکال  اگه  حال  به   خوامی . 

 .ادی پسرم زنگ بزنم. تو راهه داره مدوست

دارم    لمویموبا کردم  وانمود  دادم،  تکون  چشمش  جلو  و  گرفتم 

پا  نموی مخاطب و  مکنم ی م  نییبال  ستونم    تونستمی .  پشت  و  برم 

 .شه  المیخیو ب رهیرو بگ هیبودم قض دواریاما ام سم،یوا
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 .که روش نشسته بودمو دوست داشتم  ی بلندهی پا یصندل چون

 :زمزمه کرد ی با نفس بلند پسره

 .یجذاب یلیتو خ -

آروم  و که  نزد  همونطور  بهم  دور   شد یم  ترکیآروم  دستشو  و 

 :گفت انداخت،ی هام مشونه 

. گمیپسرت نمبه دوست  ی زیچ  ،ی با من وقت بگذرون  ی اگه بخوا -

 ش؟ یدی. تا حال دگمی دخترم هم نمبه دوست  یحت

 ۲۴قسمت#   

بب   ی نگاه تا  انداخت    ی نه، وقت  ایازش هست    ی خبر  نه یبه اطراف 

وضع نفسشو   دهیسف   تیمطمئن شد  و  کرد  خوشحال سرشو خم 

 .مزخرف الکلشو حس کردم ی داد و من بو رونیب

م  همونطور عقب  جا  دمیکش ی که خودمو  پا  یی تا    ن ییکه دستش 

 :گفتم  تی با عصبان  وفتهیب

 .سوزهی اما دلم براش م شناسم،یدخترتو نمدوست -
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  یی بار گذاشت، سرشو تا جا  ی هاشو رو. آرنج د یشنی صدامو نم  انگار

 .بود  دهیهامون بهم چسبخم کرد که عمال گونه 

 .هیاسمم هَر ،یراست -

داشتم که صورتشو    ازین   یشدم، واقعا از لحاظ روان  ره یخ  لمیموبا  به

 .عقب بکشه

 چرا؟  ی. اگه گفت کنندیصدا م ی حشر  ِیدوستام منو هر  -

 .هام انداختو دوباره دستشو دور شونه دیخند زیر زیر یکم

که واقعا  “ افتادم    لیچند نفر بهم گفته بودند که انگار از دماغ ف  قبال

ولستین  نطوریا هم  ی(،    تونستم یم،می متر  یسانت  ۱۵۵قد    ن یبا 

 .کردمی ازش استفاده م دیبرم که الن با  یغره وحشتناک چشم

 .یبدونم، افتاد؟ بهتره گورتو گم کن  خوادیاصال دلم نم ن،یبب -

 .افتاد  ن ییهام پابار به بازوش سقلمه زدم تا بالخره از دور شونه  چند

 :قرمز شد صورتش

 .ی . خودت بهم چشمک زده بودیه -
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 .اشاره کرد رهنشیتخس به پ ی هاپسربچه  مثل

م   نی آهن  خ یم  نرود سنگ.  رو   تونستم یدر  مامانم  کلمات  عمال 

 .بشنوم

 .زنندیهمه پلک م -

 :شدم بلند

  ر ی اگه غ  یبخوره، حت   یدنینوش   هیبار و    ادیب  تونهیدختر نم  هیچرا   -

فقط   تونمی انقدر سخته؟ چرا من نم  دنشینباشه؟ ها؟ فهم  یالکل

باز  تیو جمع  نمیبش  نجایا و  نگاه کنم   دیرو د  یهاک  ی هاکن یرو 

 .ی جواب بد ست ین ی ازی بودند ن یعیهام بدبزنم؟ درضمن، سوال

 ۲۵قسمت#   

 :بهم انداخت ینگاه  یرچشمیز

هست    خچالیمقدار آبجو تو    هی. اتاقم طبقه بالست.  یحال هرچ -

 و چند تا کاندوم هم دارم. خوبه؟

 .شدند یاشاره کرد که به طبقه بال ختم م  ییهاسر به پله  با

 .زمیزودباش عز  -
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 .زمیعز

 .زمممیعز

کارو   نیحق نداشت ا  چکسیه   گهیاما د  کردی صدام م  ی نجوریا  بنت 

 هانیبهتر از ا  قیبود که به خودم داده بودم. من ل   یقول  نیکنه. ا

 .بودم

 .تر کردمبار برداشتم و گره لباسمو محکم  ی از رو فمویک

 :کرد و گفت زونی شو آوو لوچه لب

 .میشدی آشنا م گهیبا همد می. تازه داشتگهینرو د ی نجوریآه، ا -

بگ  نیهم بازومو  تا  کرد  بلند  به    کیفشار کوچ  هی  رهیکه دستشو 

 نیبود و ا   ییلویک  ۱۱۵من، احتمال وزنش    ی دادم. خدا  شنه یس

 .نبوداصال به نفعم 

 ؟ یکنی م انتیبهم خ ی دار  -

 س یدختر مو کوتاه از پشتمون بلند شد. فکر کنم از سرو  غیج  ی صدا

هاشو به کمرش زده بود برگشته بود. همونطور که دست   یبهداشت 

 :به پسره انداخت و بعد به سمتم برگشت ی زیرآمینگاه تحق
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پسر من لس با دوست   یتونی م   یباعث شده فکر کن   یو تو؟ چ -

  ؟یستیجام پشت بار وا ی قبول کرد نیهم ی برا ؟یبزن

 .. منی . خدااوه

 :تکون دادم یبه نشونه نف  سرمو

. من لس ست ین  یکنی که فکر م  ی زینه! سؤتفاهم شده، واقعا چ-

 .زدمینم

 ۲۶قسمت#   

 :بهم رفت و گفت  ی اغرّهچشم

 ؟ ی دی هات بهش نخ مبا چشم  ی و دار  ی سادیپس چرا اونجا وا -

 !ستیدر کار ن  ینخ دادن چیه -

 .گفتنش هم مسخره بود یحت  بنظرم

 :زد ی پوزخند

 .کنمی هه، خواهش م ات،کیدرجه   ی الیتو و تک -
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هردمیکش  یق یعم  نفس  ن   ی .  بهم  نگاه    زد،ی م  شخندیداشت 

. مشخصا داشت از  دیچرخیدخترش ممن و دوست  نیب  اشرهیخ

 .بردی وجدل لذت مبحث نیا

 :زدیم رونیدود ب شی نی داشت از ب خورمی م قسم

 .یشی م مونیبعدا پش وگرنه—ی وقتش باشه که بر دیشا -

بکشه و دهنمو   نگیمن رو تا پارک   خواستی م  رفتمی اگه نم  یعنی

  ی دعوا ریکنه؟ چطور تونسته بودم خودمو درگ سیسرو

  ی هاک   کنیاون باز  دنییکه فقط به خاطر پا  یکنم، درحال  دخترونه

 اومده بودم؟

کار    الیخیو ب  ستادهیکنار بار ا  ی به اطراف انداختم، چند نفر   ی نگاه

دادم،    رونی. نفسمو بکردندی خودشون شده بودند و ما رو تماشا م

کم  یعصب م  دهیترس  یو  که  بالخره  هر  تونستمی بودم.   ی حال 

بگ  ی حشر مزاحم  نه یا  منظورم—رمیرو  کنترل  تو  منم   ی هاکه، 

 ی هاالبته با کمک نگهبان “ داشتم.    یینقش به سزا  بانگلوی کالب بوب

در( کدوست   هی  پس   از  اصال  اما—دم  و  حسود   ی انه یدختر 
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سرمو دوست داشتم.    ی بودند، و من موها  رحمی ها ب. زناومدمی برنم

 .ممنون یلیپس خ

 ۲۷قسمت#   

 :ی پارت قبل انبریم
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پخش شد و وانمود کردم   هاکر یاز اسپ  ی دیموقع آهنگ جد  همون

 .تکون دادم تمشیو سرمو با ر ادیکه ازش خوشم م

  .سنته؟ آره خودشه  یفتی ف in the club آهنگ سا،یوا  -

 .زدم یمصنوع  ی لبخند

 .برم دیها، بامتاسفم بچه  -

 .رقص راه افتادم ن یبه سمت زم  و

باسنمو هم  یچ  امنقشه  تا جا  نطوریبود؟  بدم  در   ییتکون  به  که 

 .بزنم رونیجهنم دره ب نیبرسم و از ا
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پر از تن و بدن بود و منم همونطور    خونهوونهید  هیرقص مثل    نیزم

شده بودم.    رهیخ  یبه در خروج  دادم، ی تکون م  هی که خودمو با بق

حال    نیو در هم  دمیکشی به جلو م  تیجمع  ن یخودمو به زور از ب

باسنم قرار گرفته بود. به خودم زحمت   ی بود و رو  ده یچرخ  فم یک

بند   یبه در برسم کس  نکهیاز ا  قبل  یندادم که درستش کنم، ول

 نکه یبشه. از ترس ا  ده یم به عقب کش و باعث شد شونه   د یکش  فمویک

دستامو    اره،ینکنه اون دختره موکوتاه باشه که بخواد چشمامو درب

  اوردهیبچه ننه بار ن   هی. مادرم  دمیمشت کردم و بال گرفتم و چرخ

  ره یگ   فمی ک  بندها بود که دستش به  از رقصنده   یکی فقط    ولی—بود

 .کرده بود

 :بلند آهنگ داد زد  ی پشت صدا از

 .دیببخش -

  ی عضالن  وارید  هی و محکم به    دمی تکون دادم و چرخ  دییبه تا  ی سر

  .برخوردم

 :گفت یدار و بمخش ی صدا
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 .اوه، مواظب باش -

 .حیحضرت مس ای

 .بود خودش

 ۲۸قسمت#   

 پنجم  فصل

 شوگر

شونه  سرمو به  گرفتم...بالتر...و  مژه   ی هابال  فک    ی هاپهن،  و  پر 

لبشو گاز گرفت و موها  رشینظی ب از رو  ی نگاه کردم.   یبلوندشو 

عطر مردونه و تندش رو    ی ! بوی. فقط لعنتی صورتش عقب زد. لعنت

 .دمیکش هامهیداخل ر 

زد.  یاز هم فاصله گرفت و پلک یش کم کننده پر و وسوسه ی هالب

ش نامطمئن  زل زده بود، حالت چهره   امره یهمونطور که به نگاه خ

ش  از کنارمون رد بشه و لبه کت   ی کیقدم عقب گذاشت تا    هیشد.  

بود نگاه    ده یپوش  رشیکه ز  یتنگ  یمشک  شرتیکنار رفت و من به ت

پارچه به  به ش  ی اکردم،  باز  ده یسفتش چسب  کمکه   ی هاکن یبود. 
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رو   چکسیداشتند و بدن زک ه  ی ا العادهفوق   یبدن   کیزیف   یهاک

پک و   کسیقورت دادم و س  ی. آب دهنمو به سختکردی نم  دیناام

بافت   شرتشیت  ری که احتمال ز  یخط هفت بود رو تصور کردم. به 

نم که  کردم  فکر  روش  نمیبب   تونستمیپوستش  زبونمو  اگه   .

 ...کشی م

 .ی ومدین نجایبه ا زایچ نیشوگر. تو واسه ا بسه

فلز داغ و مذاب   هیمن نشونه رفته بود و مثل  ی درخشانش رو نگاه 

 .دیرسی به نظر م

که کنار    یکه سر بحث  ینیآدرنال  ریواکنشم رو تقص  تونستمیم  بعدا

شده بودم.    دیالن از خودم ناام  یبندازم، ول  میبار داشتم و شکم خال

بودم که در خلسه و مات و   ییدخترها  هیظاهرا منم درست مثل بق

 .کردندیمبهوت نگاهش م 

لحظه اتفاق افتاد. ترس برم داشت و متوجه شدم   نیدرست هم  و

 .کنم  دایپ گهیه درا هی دیازش کمک بخوام. با تونمی که نم

 :زمزمه کردم زدمیکه دورش م همونطور
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 .خوامیمعذرت م -

 ۲۹قسمت#   

 .قدم به سمت راستش برداشت و جلومو گرفت هی

 ستاده یکه پشت ستون وا  یستین   یلحظه صبر کن. تو همون   هی -

 ...اونجا؟ی بود

 .به طرف ستون وسط اتاق خم کرد سرشو

 .نوچ -

 .کرد یخورد و اخم نیچ شی شونیپ

 ...قسم بخورم که تونمیم -

 ه؟یک نیا -

  ی فیکننده و ظر  رهیاز کنارش بلند شد. دختر خ  ی دختر  زیت  ی صدا

و تاپ قرمز   یدامن کوتاه مشک  هی داشت و    ی قرمز رنگ  ی که موها

  .بود ده یپوش

  .چطور متوجه اومدنش نشده بودم دونمینم
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اندامم    ی سرسر  یرو جمع کرد، نگاه  اقوتشیبه رنگ    ی هالب به 

بود. فکر    دهید  یب ی عج  زیهاش گشاد شد. انگار که چانداخت و چشم

که باهاش   ییشکاک شدم، انگشتمو از دور حلقه مو  یل یخ  گهیکنم د

 .دم یبهش کش یباز کردم و دست  رفتمیور م

هاش خسته و آدم یمهمون  نیاز دست ا گهیسوالشو ندادم. د جواب

  .شده بودم

توجه  المیخی ب  دختر و  که دستشو  شد  همونطور  داد.  به زک  شو 

 :هاشو بهم زد و گفتمژه  دی کشیش مشونه  ی گرانه روسلطه

 .شلوغه یلیخ نجایزِد. ا میکن ی دارت باز میبر ایب -

 ی لیانگار که خ  د،ی رسی به نظر م  یمیلمس کردنش آشنا و صم  نحوه

  .شناختش ی وقت بود که م 

 :بال انداخت ی انگاهشو ازم جدا کنه شونه  نکهیبدون ا زک

 .گردهی . مطمئنا برادرت داره دنبالت مکایخودت برو ورون  -

ذره با هم وقت    هی  می ما بتون  دیاون طبقه بالست. فکر کردم شا  -

 ... و می بگذرون
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 :گفت  یتلخ به

 .میتونینم -

 ۳۰قسمت#   

نگاه  صورت شد.  اخمالود  و  رفت  درهم  و    ی دختره  انداخت  بهم 

 .دوباره به طرف اون برگشت

 ...چرا یول -

 .گفتم برو -

چ  یهوف که  کرد  باز  دهنشو  و  ول  ی زیکرد  و   یبگه  شد  منصرف 

 .هم فشار داد ی دندوناشو رو

 .یاوک -

 .دور شد ت یو با عصبان دیچرخ

نگاه  به شدنش  سع  یدور  که  همونطور  و  از    کردمی م  یانداختم 

 :دم یپرس ارم یسر درب  هیقض

 دوست دخترته؟ -
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 .معلومه که نه -

 .شده بود بیعج زیهمه چ حال 

  .کردی و نگاهم م کردی نگاهم م  رهیمورگان خ زک

 .ش بدنم گرم شده بودنگاه موشکافانه ریز

 .وجودم رو درک کنه تونستیاخم کرد. انگار که نم یاز مدت بعد

 :به حرف اومدم بالخره

 .انسانم هی -

ول  ی امسخره  ی جمله  ن ی همچ  نکهیا  با بودم  آورده  زبون  به    یرو 

 .پلک هم نزد یحت

زم  جفتمون ا  ن یوسط  آدم  میبود  ستادهیرقص  دورمون و  ها 

ه   دند یرقصی م نم  کدممونچیو  خمیخوردیتکون  نگاه  از    شره ی. 

 .شد   دهکشی—مارا  کادوی —میمشک   ی هاموهام تا نوک بوت  ی رو

شد و چند    بیغر  بیحالت نگاهش عج   کردی که وجبم م  همونطور

 ی ندیناخوشا  زیلحظه بعد صورتش درهم رفت، انگار که متوجه چ

 .شده بود
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۳۱ 

 :ی پارت قبل انبریم
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 .نبودم ندیمن که ناخوشا یول

  ی توجه پسرها  یچند بار  یهم نبودم، ول  ییبایکه ملکه ز  درسته

جذاب بود،   کارانتیخ  کهیجذاب رو جلب کرده بودم. بنت، اون مرت

  ده، یمادرم با پوست رنگ پر  هیمارا من درست شب  یهاو طبق گفته 

هام به پدرم بلوند بودم. متاسفانه چشم  ی شکل و موها  یصورت قلب

 .پرپشت ی هابا مژه   یرفته بود، درشت و سبز آب

 ...تو -

 .ش رو تموم کنهکرد و دنبال کلمات گشت تا جمله یاخم

محکم بهم خورد و من    د یرقصیها همونطور که م از رقصنده   یکی

گونه و  شدم  پرت  جلو  سمت  به  سدوباره  به  . دیچسب  شنه یام 

  ستم یش دور بازوهام حلقه شدند و کمکم کرد تا صاف باهاانگشت 

 .م داشتنگه  شی و در چند سانت 
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 :گفتم 

 .متاسفم -

مکث کرد. آب   یهام کم لب  ی و رو  دیصورتم چرخ  ی رو   هاشچشم

رها کرد که انگار   یطور  قورت دادم. بازوهام رو  ی دهنمو به سخت

تاث تحت  به شدت  من  و  بودند  دستمو    ریداغ  و  بودم  گرفته  قرار 

 .دمیناخوداگاه روشون کش

ج ”You’re beautiful“ آهنگ  جمالت پخش   مزی از  بالنت 

وقت   شدی م افراد  یو  تنها  ما  که وسط    م یهست  ی متوجه شدم که 

 .خون از گردن به صورتم هجوم برد میدیرقصی رقص نم نیزم

 ...برم دیشلوغه، با نجایا -

 :و گفت  دیحرفم پر وسط

 م؟ی برقص ی خوایم -

 :کردم یاخم

 ؟ یبا من برقص ی خوایم -

۳۲ 
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 .آره-

شد و حالت   دهی بدنم کش ی رو گهیبار د  هی رشینفوذناپذ ی هاچشم

مخلوق   هیروم تمرکز کرده بود که انگار    ی کرد. طور  رییصورتش تغ

 .نی اطیاز ش یکی ای —بودم ییجادو

م پخش شده  گونه   ی رنگم تا رو  یرژ زرشک  ایبود    فی کث  می ن یب  دیشا

 .بود و متوجه نشده بودم

 .باشه -

و دور شونه  هامودست انگشت بلند کردم  قفل کردم.  به هاش  هام 

  .خوردی پشت گردنش م ی موها

 ده یکه پوش  یکت  ی شد و رو  دهیهام کشبه سمت پهلو   هاشدست

و   میکردی حرکت م  گهیمحتاطانه دور همد  بایبودم قرار گرفت. تقر

با وجود   خورد،یتکون م   یآروم  تمیهم با ر  ی راستاهامون هم بدن

نچسب  نکهیا هم  ب   یول  میبود  ده یبه  کوتاه  نظر...    نمونیفاصله  به 

  نیبدونم اگه اون فاصله رو از ب  خواستی. دلم مدی رسیم  یکیالکتر

  .داد ی بهم دست م  یچه حس میو به هم بچسب میببر
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گ  انگار به حباب  باش  ر یکه داخل  نظر   م، یافتاده  به  افراد دورمون 

م دور  و  من  ای  دند،یرسینامربوط  داشتم.   یحس  نیهمچ  حداقل 

از صورتم   شره یداشت، فقط نگاه خ   یمطمئن نبودم اون چه احساس

  .کردی و مضطربم م شدیجدا نم

 :گفت  یاخم با

 ه؟ یاسمت چ -

که همه ازش   ی. پس اون پسر خوش مشرب دمیکردم و خند  یهوف

 کجا بود؟ زدندی حرف م

 ی دختر سرزنده و اجتماع  هیاسم رو واسه    نیا  گهیشوگر. مامانم م  -

  .گذاشته

 .بال انداختم و نگاهمو ازش گرفتم ی اشونه 

  .جواب نداده شیتئور نکهیمثل ا یول -

جنوب  هیآه.   - لهجه  ای دار  یذره  به  کارت  چطور   د؟ی کش  نجای. 

 اسپارو؟  اچهیدر
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کرده   یزندگ  نجایکه ا  ی نداشتم، نه بعد از چند سال  ی ظیغل  لهجه

 .کردیجلب توجه م یغرب ی هاآدم نیوسط ا  یبودم، ول

 .اومدم نجایمادرم فوت کرد به ا نکهیبعد از ا -

۳۳ 

 ؟ ی ندار ی ا گهیخانواده د -

 .شدم  رهیخ  بهش

 ؟ی واسم بساز ایپدیکیصفحه و هی ی خوایم -

آس  ی الحظه  هاشچشم سر  ی ریپذب یرنگ  و  نگاهشو   عیگرفتند 

 .گرفت

 .ی ندازی م یکس ادیمن رو به  -

 .اوه

با من نداره. چون خواهر و   ی ارابطه  یگیکه م  یخب، احتمال کس -

مادرمم. تنها    هیندارم و کامال شب  یادخترخاله و پسرخاله  ا یبرادر  

 .کنندیم  یهم تو آلباما زندگ  مونهی که واسم م ی اخانواده
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 :کردم  یمکث

  .زنمی که باهاشون حرف نم -

 چرا؟  -

 .تکون دادم  سرمو

 .نداره یواقعا به تو ربط -

 چرا؟  -

 :گفتم  ت یعصبان  ی بهم انداخت و از رو ی مصر نگاه 

 .آشغالم کهیت ه یمن   کنندی مشت بچه پولدارن که فکر م هیاونا  -

 .نظر گرفت ریفکر کرد و صورتمو با دقت ز  یکم

 .من زک ام یافتضاح باشه. راست  دیمتاسفم. با -

 .تکون دادم دییبه تا ی حال سر نی. با ادونستمی م

 .زِد گنی دوستام بهم م -

 .ستمی من دوستت ن -

 .نه هنوز -
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گرفت    شیشد، بدنم از نگاه مشتاقش آت  دهیهام کشلب  ی رو  نگاهش

 .و صورتم قرمز شد

 :گفت 

 .بودمت دهیند های مهمون  نیتا به حال تو ا -

۳۴ 

 .رو امتحان کنم  دیجد ی زهایچ  خوامیفقط م -

 ؟یهاک ی هاکنیکردن باز ب یمثل تعق -

 .م داشتتلو تلو خوردم که اون نگه یباز موند و کم دهنم

 .دمتیموس د یپسیبار ت ی تو  شی هفته پ -

 :نظر گرفت و ادامه داد ریصورتمو ز یاز خود راض ی اچهره  با

بود - نشسته  پشت  بازی اون  دارت  من  تماشا کردمیم  ی .  تو  ...و 

با  ی کردی م من  م  هی.  صحبت  م کردمی دختر  زل  تو  و  . ی زدی ... 

 مگه نه؟ ،ی نشسته بود ییتنها
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اونجا فکر کردم. اون مرد واقعا   تی پر از جمع  ی به فضا  خت،یر  دلم

 .داشت یینگاه جادو

فقط    دی. شامیجفتمون همزمان اونجا بود  یفقط به طور اتفاق  دیشا -

شده بودم. بالخره   ره یت خبه  ینگاهت بهم افتاده بود که اتفاق  یوقت

 .ادیم  شیپ

 .ادامه داد  شی قبل ی هانگفته باشم، به حرف ی زیکه چ انگار

تو - باهام  آمر  یتو  اشعار  هست  ییکایکالس  سرت یهم  کاله   .

 ...ند نیهم ی برا  دی. شایزنیبزرگت رو م  نکیو اون ع یکنی م

 .رفت یکرد و صداش رو به خاموش  یمکث

 .ی نی شی عقب م -

 .ینیشیجلو مو تو  -

 .یدونیم ی د ید -

 .! تند تند پلک زدمیلعنت

 .فهممی منظورتو نم -
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  و —هامهاز مهارت  یکی—شمیم  زیدروغگو. من متوجه همه چ -

کرده   نیشدم تو پشت اون ستون منتظر من... کم نجایوارد ا   وقتی

 .ی بود

از اتهام پشت کلماتش    یرنگ  یبلند شده بود ول  متیبا مال  صداش

 .دی رسی به گوش م

که فقط با ورزشکارها   ییکه تو از اون مدل دخترا  زنمیحدس م -

 .ت نشده بودمچون تا حال متوجه دشون،یجد هی ذارن،یقرار م

۳۵ 

 :ی پارت قبل انبریم
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 .هم فشار دادم ی هامو روشدم و لب   یعصب شیاز گستاخ 

 .ی شده بود  رهیکردن. تازه تو هم به من خ  ن یکم  گمیمن بهش نم -

 .دیآره شا -

هام پهلوم  ی از رو  هاشو دست   یتموم شدن آهنگ، متوقف شد ول  با

بود که   ب یهامو از دور گردنش باز نکردم. عجبرنداشت، منم انگشت
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 خواستم ی نم  ی... ولیبودم، ول  دهی مون بهش چسب با وجود مشاجره

چرم   تونستمیهاش قرار داشت و مشونه   ی هام رورهاش کنم. دست

انگشت کت  اون هم داخل کمرم فرو رفته   ی هاش رو لمس کنم، 

گرانه و  سلطه  ی که نه تنها ناخواسته نبود، بلکه طور  ی بودند. فشار

اجازه بده از   خواستی که انگار نم  شدی به بدنم وارد م  زیآموسوسه

 .ر بشمهاش دوچشم ی جلو

 .قورت دادم یدهنم رو به سخت آب

 .رفت  نییبال و پا امنه ی س قفسه

صورتش پاک   ی از رو  ی ل یس  هیاون پوزخند رو با    خواستی م  دلم

 ...خواستی دلم م نطوریهم  یکنم، ول

 افتاد؟ ی داشت م یاتفاق چه

نم - قرار  ورزشکارها  با  پذارمیمن  دارم   وکالت   یدانشگاهشی. 

  .خونمی م

 .هاشو جمع کردو لب  دیکش یآه

 ؟یخوای م یآهان. حال از من چ -
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 .یچیه -

 .. دروغ. دروغدروغ

 :بهم انداخت یسرسخت  نگاه 

هات و به دوست   ی ورزشکار بخواب  هیبا    ی خوای خدا! م  ی محض رضا -

 آره؟ ،ی پز بد

 .احمقه چقدر

 ...حال نیا با

 رهیخ  باش یز  ی شد، به انحنا   دهیپرش کش   ی هابه سمت لب  نگاهم

چ کردم  فکر  و  لب  شدیم  یشدم  اون  رواگه  قرار لب  ی ها  هام 

 .گرفتندی م

۳۶ 

 هم دارم؟ یشانس -

 .بپرسم یسوال نیباعث شده بود که همچ  یچ دونمینم

 .زد یبه جانب کار و حقطمع  لبخند
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 گهیاحتمال بعدش د  یمعلومه که دوست دارم باهات بخوابم، ول -

 .دمینم  ی. پس قولمی نیبیرو نم گهیهمد

رو برهنه و داغ تصور کردم، بدن قدرتمند اون که داخلم    خودمون

ام منقبض شد. مثال تنه   ن ییو با فکرش بدنم جمع و پا  رفت،ی فرو م

ضربان   ی اگهیکس د  ی وجود بدنم برا  نیهنوز عاشق بنت بودم، و با ا

 .زدی م

 :دم یپر بهش

 .به قولت ندارم ی ازین -

ا  و ا  چیه  نکهیبا  در سطح  با    نیجوره  نبودم، دستمو  مرد جذاب 

 .دمیاعتماد به نفس دور موهاش حلقه کردم و کش

 .نمت یبب خوامیبعدش نم م،یو اگه ما با هم بخواب -

  ن یی بال رفت و نگاهشو پا  شنه یجرقه زد، قفسه س  نمونی ب  ی فضا

 .دیکش
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مونده    یباق  ی شدند و فقط ما و اون... انرژ  دیدورمون ناپد  ی هاآدم

  نش یی که لب پا  ی. با دقت به صورت و نگاه درخشانش و جورمیبود

 .رو گاز گرفت نگاه کردم

  ی ت یکه اهم  دونستی م   یم کنه، ولدرباره  ی چه فکر  دیبا  دونستینم

 .نداره

 .خواستی من رو م چون

 :خم کرد و کنار گوشم لب زد سرشو

 .رونیب می بر ای لش کن. برو و یمهمون نیا -

شد و   دهیپوست حساس گردنم کش  ی رو  دارشهی فک زاو  شیرته

 .دور بدنم حلقه زد ازیاز ن یموج

 .صورتم تمرکز کرد و منتظر جواب موند  ی رو دوباره

 ۳۷قسمت#   

 .فکر کنم   تونستمینم یول

 :دمیپرس
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 الن؟  -

 .اونقدرا هم شجاع نبودم  گهید حال 

باسنم قرار گرفت. من رو به سمت    یو رو  دیم خزکت   ریز  دستش

هامون رو برد و بدن  نیرو کامال از ب  نمونی فاصله ب  د،یخودش کش

 .به هم چسبوند

ن  - کار  ده یچ یپ  ستی ن   ی ازیآره.  لذت   کنمی م  ی باشه.  کامال  که 

 .ی ببر

با    دنیخواب   نیتصور کنم که “کامال” تو کتاب قوان   تونستم ی م  فقط

 .داشت ییچه معنا یک ها ی هاکنیباز

م  مثال به خودش  حال  و  ارگاسم؟  تا  چشم  م،یرسیسه    یهااون 

 ...پاهاش داشت  نی که بدون شک ب یبزرگ زیمزاج، اون چ یدمدم

هام شروع به ماساژ دادن متوجه واکنشم باشم، دست   نکهیا  بدون

  ی . نفس بلنددندیموهاش رقص   می ضخ  ی تارها  ن یگردنش کردند و ب

  یخلوت  ی باهاش به جا  نکهیاز دهنش خارج شد و قلبم با تصور ا

از مردم تصور کردم.    دنیبرم شروع به کوب  کرد. خودمون رو دور 
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تو  دونستمی م هم  اون  شده،    ی که  غرق  هواتصوراتش    یچون 

بال گرفتم    مورهی و گرفته شده بود. نگاه خ  نیمثل مه سنگ   نمونیب

سع شا  یو  بخونم،  رو  نگاهش    ت یشخص   تونستمی م   دیکردم 

بب  شیواقع مثل    یول  نم،یرو    که یت  هیبود،    یسنگ  وار ید  هیاون 

 .ورداغ و شعله ی هاسفت با چشم  تیگران

 .صداش کرد و بدنم جمع شد تیجمع نیاز ب یکی

 یلیبه دل   تونستمی روشن و واضح شد و حال م  زیآروم همه چ   آروم

 .اومده بودم فکر کنم  یمهمون  نیکه به ا

 .کار رو باهاش بکنم  نیا تونستمینم

 :گفت 

 شده؟ یچ -

 شده بود؟ یچ

۳۸ 

قسمت  یچیه م  یفقط  وجودم  ول  خوادی از  بخوابه  اون    یباهات 

 اد یم   ادمیکه    ی. از وقتترسهی شبه م  کی  ی هااز رابطه   گهیقسمت د
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بگم، تنها    ترقیبودم، که اگه بخوام دق  ی جد  ی هامن داخل رابطه

 .که داشتم ی ارابطه

 :گفت ینرم  به

 .ی دیترس -

 ...ومدمین نجا یمن امشب به خاطر سکس ا -

 .بدم  حیچطور توض دونستمی کردم. نم  یمکث

خوندن    رقابل یو غ  احساسی بال انداخت و صورتش دوباره ب   ی اشونه 

 .شد

 .یماه باش  نیدختر ا  ی خوای . نمدمیفهم -

 .باز موند  دهنم

 ؟ یکنیانتخاب م های مهمون ی ها رو از تو پس درسته؟ تو دختر -

 :شد و گفت  ده یاز سر تا پام کش نگاهش

 .جلب توجه کردن تالش نکن ی انقدر برا گهیدفعه د زدلمیعز -

 تالش؟  گه؟ید دفعه
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 دی تپ  ونیدر م یکیتموم شده باشه  نشیکه بنز ین ی مثل ماش قلبم

 .کردم ی. اخمدیو احساس حقارت داخل دلم شعله کش

 ییاز اون دخترها  یکیو در ضمن من    زدلم،یاول که بهم نگو عز -

که من   ی زیو خشن باشه. چ  یکه دنبال زک مورگان سکس  ستم ین

 ی تو  یشهوت  یهاک   کنیباز  هیبا    دنیمهمتر از خواب  یلیخ  خوامی م

 .هییدانشجو یهااز خونه یکی

 ؟یو خشن؟ شهوت یسکس -

 .ره یش رو بگخنده ی رو گاز گرفت تا جلو لبش

 .یچطور لس بزن ی واقعا بلد -

 ...لس بزنم. فقط اومده بودم تا ازت بخوام خواستمینم -

 .دمی کش  ن ییپهنش پا  ی هاشونه   ی شدم و کالفه دستمو از رو  ساکت 

 .بود دهیفای . باومدمی م یمهمون  نیبه ا دیاصال نبا -

۳۹ 

 :ی پارت قبل انبریم
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 :شدند و با دقت نگاهم کرد دهی کش گهیبه سمت همد ابروهاش

 چرا؟  -

برا  نمونیب  ی ایطولن  سکوت من  و  شد  کردن   دایپ  ی حکمفرما 

شد، انگار    دهیکش  نیرزمیبه سمت ز  مره یکلمات تقال کردم، نگاه خ

از اونجا ظاهر بشن. چرا   ی ا ییبه طرز جادو  تونستندی که کلمات م

پ  یکلمات درست  تونستمینم واقع  دای رو  و قصد    ح ی توض  مویکنم 

 بدم؟

از احساسات   یاتفاقات ماه گذشته موج  ی ادآور یتکون دادم، با    سرمو

گرفته و دانشگاه    انتیوسط خ  که مچ بنت رو  یبهم هجوم آورد. وقت

 ارو ی  نی... انیرو از دست داده بودم، و حال ا  خواستمی که م  یحقوق

 .ازش سواستفاده کنم خواستمیم کردی فکر م

 .ی خواستی ذهنم بلند شد؛ م تو ییداص

بهم فشار    ی. احساس ناراحتیمسائل جنس  ی نه برا  یکردم؛ ول  اصرار

 .آورد
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 ی نقشه وارد دانشگاه وند  نیبا ا  وقتچی مطمئنا ه  ؟ی چه هدف  ی برا  و

 .شدمینم

 کردم؟ ی داشتم م  کاریچ ا،یخدا

 .پاهام تاب خورد ی رو بدنم 

۴۰ 

 ششم  فصل

 شوگر

 :زک بلند شد ی صدا

 حالت خوبه؟ -

 .انداخت نیی بعد پا یبلند کرد تا بازومو لمس کنه ول دستشو

 .داغ شده بود بدنم 

 .بکشم  رونیرقص ب نی زم نیخودمو از وسط ا دیبا -

خورده بودم و حال   ی زیچ  یهله و هوله به سخت  یبه جز کم   امروز

. در  کردیپر سر و صدا و شلوغ داشت حالم رو خراب م  یمهمون  نیا
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افتاده بودم که   یای هاک کنیهم تو بغل باز ش یپ قه یضمن چند دق 

 .رو داشت که فقط با نگاه کردن بهم باردارم کنه  نیا ییکامال توانا

 .ای باهام ب -

 :سرمو بال گرفتم  گرفت،یکه دستمو م همونطور

 کجا؟  -

 رونیرقص ب   نیبهم انداخت و بعد من رو از زم  یکوتاه و نگران  نگاه

 .بال برد ییخونه دانشجو ی هاپله ی و از رو دیکش

 .م یکن دای پ  میتونی کجا م دونمی. می دار ازیآزاد ن ی به هوا -

هام انگشت   نیهاش بانگشت   دونست،یکه واقعا م  دیرسی نظر م  به

ب از  و  شد  کش  تیجمع  نی قفل  بهم چشم .  دتمیجلو  غره دخترها 

اون به راهش ادامه   یاسمش رو صدا زدند، ول  ی رفتند و چند نفر 

جور برم  عشیسر  ی هاقدم  ی داد.  همه   داشتیرو  به  انگار  که 

 اط یهاش با احتو شونه  دیبرراهم کنار    یکه از جلو  دادی م   گنالیس

. از  دند یکشی هم خودشونو کنار م  هیبق   شدند،ی از کنار مردم رد م

شلوغ بود،    نییکه درست به اندازه پا   میطبقه دوم رد شد  ی راهرو 
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رد به  ب  یفینگاهم  احتمال  که  زدم  حدس  و  افتاد  درها   شتریاز 

اتاق  هاطنت یش اون  مخوابداخل  اتفاق  پسر افتادندیها  اون   .

هم تو    ایجول  یحت  دی. شاکردی م  یزندگ  نجایهم حتما ا  یخوابگاه

 تونستیاون م  کردم،یبهش حسادت م  یها بود. کماز اون اتاق  یکی

 .بکنه خوادی که م ی بشه و هر کار  یهمه چ الیخی ب

۴۱ 

به پله    دن یو به محض رس  م یها به سمت طبقه سوم بال رفتپله  از

  .آهنگ شدم ی صدا ریآخر متوجه خفه شدن دلپذ

عموم  زک محوطه  طرف  تلوز   یبه  که   ونیو  همونطور  رفت. 

وارد حتدس که  رفتم  دنبالش  بود،  متصل  بهم  بزرگ    اطیهامون 

 ه یاونجا نبود و مثل    چکس یشد که پشت خونه بود. ه  ی اسربسته 

ساکت بود و توسط نور ماه روشن  طی. محدیرسیسعادت به نظر م

بود، چهار طرفش ه و فضا رو گرم   ینیبنز   تریشده  وجود داشت 

 .کرده بود

 :دی پرس ینرم  به
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 بهتر شد؟  -

 .دمیکش  ی آرامش خاطر آه بلند با

 .گرمم شده بود یلیخ  نیی. اون پایمثله بهشته. مرس -

 !شده بود واقعا

شده    دهیکش  شهیجلوش ش  نکهیها اشاره کرد، با ادست به نرده   با

و   دمیکش   یقی. نفس عمشدی طرف منتقل م  نیسرد به ا  ی بود، هوا

بودند نگاه    ترن ییمحوطه دانشگاه که چند تا بلوک پا  ی هابه چراغ

  ی . نگاهش به جاستادیا  نچیکردم. زک سمت راستم، با فاصله چند ا

 .بود رهیخ  نرومون به ممنظره روبه 

 .بلند شد شنهی از قفسه س یآه

قضنیبب - اونجا  من  خ  هی.  بعضگرفتم  ی جد  یلی رو  ها وقت   ی. 

 ...ذره گستاخ رفتار کنم، فقط از دخترها خسته شدم هی تونمی م

 .رفت  یجمع شد و صداش رو به خاموش هاشلب

 :ابرومو بال انداختم هی
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  ی که از رو دمیرو د یکیامشب  اندازند؟ی که خودشون رو بهت م -

 .کنم یچهار دست و پا جلو اومد تا بهت برسه. درک م نیزم

برازنده   ی هاشونه  انداخت، حرکت  بال  رو  کامال   ی اپهنش  که  بود 

 .دیرسی قدرتمند به نظر م

 .کنمینم قشون یمن تشو -

 واست، آره؟ هیروز عاد هیفقط مثل  -

۴۲ 

 :شد. واقعا سرخ شد و گفت سرخ

 .آره -

پ  ی هادست   به پش  رهیخ  مونوستهیبهم  احساس  و   ی مونیشدم 

 .احمقانه بود مدهی. کل اکردمی م بشیتعق  دیکردم. نبا

 نم یموس اومده بودم تا بب  یپسی...متاسفم. من واقعا به تیدونیم -

نه، و آره امشب هم پشت اون ستون   ایباهات حرف بزنم    تونمی م

ا بار سع  یبودم. حت  ستادهیمنتظرت  کردم تو کالس بهت   ی چند 
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ول  کینزد م  یبشم.  برم  دفعه ترس  ولداشتی هر  پز   ی .  به خاطر 

 .دادن نبود

 .راحت شد المی گفتم. خ شیآخ

فکر   نیهم  ی باشم، برا  ی آدم عاد   هی  تونمی ... و نممی فقط... خجالت -

 میدار  ینقطه مشترک  نمی تا بب  امیب  ی ری که م  ییهر جا   دیکردم با

  .نه ای

 .تو هم فرو رفت هاماخم

ندار - حتمیکه  من  ا  تونمی نم  ی.  وقت    یکم  هایمهمون  نیتو 

  د ی تختم دراز بکشم. شا  ی برم خونه و رو  خوادی بگذرونم. فقط دلم م

 .هم کتاب شعر بخونم یذره تنقالت بخورم و کم هی

رومون زل زده روبه  ی هابه چراغ  نکهیدوباره برقرار شد و با ا  سکوت

 .خودم حس کنم ی نگاهشو رو ی نیگ سن  تونستمی بودم م

 شوگر؟ -

  یحرارت  دنیکرد، نفسم با د  یتالق  شره یو نگاهم با نگاه خ  دمیچرخ

 .بند اومد شدی که از نگاهش به سمتم بازتاب م
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اون مدل دخترا - از  م  یست ین  ییتو  قرار  ورزشکارها  با  . ذارنی که 

 .یخوشگل یلی. خی م کرد. تو فقط... شوکه دونمی م

به زبون آورد و من...    یقسمت حرفش رو با صداقت خاص  نیآخر

 .دست از نگاه کردن بهش بردارم تونستمی من فقط نم

 ۴۳قسمت#     

 :ی پارت قبل انبریم

https://t.me/Mana_novels/ 

ب  فکر باشم؛  و گوش  هی  می ن ینکنم خوشگل  بود  دراز  هام کوچولو 

 ی زده بودند. اما زک طور  رونیکه دوست داشتم ب  ی زیاز چ  شتریب

باورش کنم. لبامو با   شدی کلماتشو به زبون آورده بود که باعث م 

 .نظر گرفت ریزبون تَر کردم و اون حرکتمو ز

 .رنینظی لبات... ب  -

تا    د،ی لبم کش  ی هاشو روشد و بند انگشت   ترکیقدم بهم نزد  چند

ناخواسته کمکه لب   یوقت از    یهام  باز شدند، و قبل   نکه یااز هم 
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بود    اریاختی . کامال بدم یهاشو بوسانگشت   رمیخودمو بگ  ی بتونم جلو

 .د یرسی به نظر درست م یول

  دنش یکش  نفس   دادیهاش ادامه مکه به حرکت انگشت   همونطور

آروم  نیسنگ  به  مشکنجه  یشد.  لمس    کرد،یم  جز  به  که  انگار 

  .انجام دادن نداشت ی برا ی ا گه یکردنم کار د

نم  نمونیب  ی زیچ  هی - که...  داره  همون  دونمی وجود  از  جالبه.   ...

 .ش شدممتوجه دمتیکه د ی الحظه

 :کرد  یمکث

 .خوامتیم-

 .خوامتی م

خوشا  هاشحرف و  دلچسب  تزر  ی ندیاحساس  وجودم  به   ق یرو 

 .کردندی م

مطبوع چرم    ی که با بو  تند ادکلن   ی شد، بو  ترکیکرد و نزد  حرکت

 .دادی شده بود بهم آرامش م ختهیش درهم آمکت 
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شده بود   ادیتپش قلبم انقدر ز  ی . صدادیرفت و دلم لرز   جیگ  سرم

 .باشه دهینشن دونستمی م د یکه بع

 ۴۴قسمت#     

صورت و    یت یگران  ی هاهیزاو   شی اومده بود و نور مهتاب   رونیب  ماه

اون چشم  ی هاچشم پشت  بود.  کرده  روشن  رو  ها حرارت داغش 

  ه یبود با    یکه آماده سوختن بود، فقط کاف  یوجود داشت، حرارت

 .روشن شه تیکبر

  .کردمی م یاحساس سبک دم،یکش هامهیخنک رو داخل ر ی هوا

  .ی کردی م بمیتعق  دیبا دیشا افتادند،ی اتفاقات م نیا دیبا دیشا -

  .دی کش نییام پاتا چونه  گونه ی گرش رو از رو نوازش ی هاانگشت 

 .رو لمس کرد و سرمو بال داد نمییپا لب

 .ببوسمت خوامیم -

 .م یکن نکارویا د یبه نظرم... نبا -

  دار؟من بود؟ انقدر بلند و کش  ی صدا
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 نه؟ یعنی نیا -

 .نه -

 .خفه شدم یواقع ی داخل گلوم فشرده شد و به معنا صدام

 .خوبه -

هاش انگشت   نیرو ب  ی او همونطور که طره   دیبه موهام کش  یدست

هام هاش به لب لب  ،یصورتشو به سمتم خم کرد، و لعنت  د،یچیپی م

جا  کینزد صورتم،  پوست  مورمور    ییشدند.  بود  کرده  لمس  که 

  ...کردی و تنم درد م شدی م

لحظه بودم، از همون    نیو انگار من کل شب رو منتظر هم  دتم،یبوس

 .که نگاهمون بهم گره خورده بود یوقت

 ۴۵قسمت#     

و    متیبودند. همزمان با مال  رینظی ش بکننده   کیپر و تحر  ی هالب

نمونده بود که هوش و حواس از سرم   ی زیو چ  دتمیبوسی فشار م

از ته گلوش بلند شد و    ییصدا  دم، یزبونش کش  ی بپره. زبونمو رو

کرد. کاوشم    شتریب  برد،یداخل م  ترق یهمونطور که زبونش رو عم
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هامو آروم گاز گرفت، و لب   دند،یسبچ  اشنه یبه تخت س   هامنه یس

 شیت چرمک  ی هامو از روتر. من هم جوابشو دادم، دستبعد محکم 

  .بافت نرمش رو لمس و بعد دور گردنش حلقه کردم  دم،یبال کش

 ی وجودم رو بمب بارون کردند... عطرش... زبر  ی د یشد  احساسات

 ریکه ز  یسفت  ی هاچهی... ماه شدیم   دهیکه به صورتم کش  ی شیته ر

 ...شدند یدستم منقبض م 

تنم   ی هر کدومشون رو  ی داخل کمرم فرو رفتند، جا  هاشانگشت 

 تنم   و—خشونت  ی تو حرکاتش بود، کم  یشور خاص  هی.  سوختی م

 .دیکشی م ر یو ت زدمی   نبض

 :گفت 

 ...شوگر -

بودند و آلتش سفت شده    ده یپاهاش به لگنم چسب  د،ی رو مک  زبونم 

 .بود
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هاش سر خوردند و بازوهاشو محکم گرفتم. لب   نیی به پا  هامدست

 شرتم یسوئ   ی قهی م حرکت کرد و به سمت  استخون ترقوه  ی از رو

 .شدند خی تنم س ی و موها دندیوزنم لرز ریرفت. پاهام ز

هام لباس ی نوکشو از رو عینشست و سر منه یس ی دستش رو یوقت

ا  دایپ به  تصم  دم یرس  جه ینت  نیکرد،  بتونم  نداشت  امکان   م ی که 

ش شروع به حرکت کردند  شست و اشاره   ی ها. انگشترم یبگ  یدرست

شدند. دهنش رو   یسفت بشن، و به طور دردناک  هامنه ی تا نوک س

فکرمو خونده باشه، بدون   هو انگار ک  دشونیمکیتصور کردم که م

  ون و یا  واریهاشو ازم جدا کنه، منو برگردوند و به سمت دلب   نکهیا

 .برد

 ۴۶قسمت#     

و بال،    ن ییپا  د،یکشی کمرم م  ی گود  ی لباسم بود و رو  ریز  دستش

داغ.   یلیو تماسش داغ بود، خ  کردیاکتشاف لمسم م  کی  یبه آروم

  ی رو  نموینشست و پارچه سوت  منه یس   ی کرد و دستش رو  ی اناله 

ور شدند.  داخل وجودم شعله  ازین  ی ها . جرقهدیکش  هامنه ینوک س

ا  شهیبنت هم از  م  نیبا سرعت  به چ  گذشتیقسمت  که   ی زیتا 
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م  خواستی م زک... خواهش  اما  .  خواستمی م  شتریب   کنم،ی برسه، 

و آرزو کردم که    دم یش رو محکم گرفتم و دستمو پشتش کشکتف

 .شدی م  دیناپد ییش به صورت جادوکاش کت ی ا

  ی درست وقت  آوردند،ی بود و پاهاش بهم فشار م  وار یسرم د  پشت

که تو    ی خنده افراد   ی که پاهام رو باز کردم تا بهش فضا بدم صدا

تلوز پا  ونیاتاق  لباسمو  کرد.  از هم جدامون  و   دم یکش  نییبودند 

 .هام رنگ گرفتنداحساس کردم گونه

رو  زک نگاهشونه  ی از  به سمتم   ی م  بعد  و  انداخت  اون طرف  به 

 :گفت  ی اگرفته ی خمار و صدا  ی هاچشم  برگشت. با

 .شدندی رفتند، فقط داشتند رد م -

اما جلوشو گرفتم، همونطور که قفسه    خم ببوسدم،  تا دوباره  شد 

 :گفتم  شدی م نیی بال و پا منه یس

 .صبر کن  -

 :گرفت و با دقت نگاهم کرد یقیعم دم

 چرا؟  -
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 چرا؟ 

  .دیرسی نقص به نظر م  یشدم، ب رهیخ  بهش

صورت   ی هاشونه  دور  که  موهاش  مدل  محکمش،  ساعد  پهنش، 

لب  دارشهیزاو اون  و  بود،  بی هاافتاده  و  خوشمزه  ...  نقصی ... 

 .تنم باشند   ی رو خواستمی م

 .دمیکش  ی لرزون نفس

۴۷ 

 /https://t.me/Mana_novels :ی پارت قبل انبریم

ول  هی  ی هایژگیو   ی همه  اون داشت،  رو  خوب  قلب    یمرد  واسه 

  .بود ی ادیشکسته من ز

مهم نبود،    گهیاز خودم نشون داده بودم د  نییکه طبقه پا  یشجاعت

نگاه کنم   شبهکیرابطه    هیرابطه فقط به شکل    نیبه ا  تونستم ینم

 .دهینم ندهیآ ی برا یو اون هم گفته بود که قول

 .متاسفم -
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 ی خروج  بگه از کنارش رد شدم و به سمت  ی زیبتونه چ  نکهیاز ا  قبل

تلوز اتاق  از  افتادم،  به راهرو رس  ونیراه  .  دمیبه سرعت گذشتم و 

عوض   عیرو سر   رم یو مس  دمیاز راه پله شن  ییزنان صدانفس نفس 

برچسپ مشخص    هیکه سمت راستم با    ییکردم. به سمت دستشو

 .شده بود رفتم 

که   ی ادادم. بوسه  هیپشت در تک  واریبزرگش شدم و به د  ی فضا  وارد

 ادیبود رو به    دهی که بهم چسب   یرو مرور کردم و حس بدن   میداشت

خشن   یلی. اون خکردمی ها احساس زنده بودن مآوردم، بعد از مدت

 .و... جذاب بود

به خودم دادم که قفلش نکرده بودم و   یلب فحش  ریباز شد، ز  در

کنم،   ی ریجلوگ  یبتونم دستمو جلو ببرم و از ورود کس   نکهیقبل از ا

پشتش بسته شد،   یمم به زک افتاد و متوقف شدم. در به آرومچش

نکرد.   یسر جام خشکم زد و منتظر شدم که به طرفم نگاه کنه. ول

نگه داشته   نیینگاهش رو پا رفتی م نکی همونطور که به سمت س

  .هاشو داخل موهاش فرو برده بوداز دست یکیبود و 
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شد. بعد سرشو    رهیخ  نهیسرد رو باز کرد و به خودش داخل آ   آب

هاشو بست، خم به سقف نگاه کرد. چشم  هیچند ثان  ی عقب داد و برا 

 .ختی صورتش ر ی آب رو ی شد و مشت

ها حوله  دونستمی  مشخصا—برداشت  نتیکاب  ریاز ز   ی زیتم  حوله

صورتش فشار داد و چند    روی —قرار دارند  ییخونه دانشجو  ی کجا

 .صبر کرد لحظه

۴۸ 

خم کرده بود آب   نییانداختش و همونطور که سرشو به پا  ی کنار

هاش داغ و سرخ شده بودند و  . گونهدیکش یقیرو بست و نفس عم

کش اومده بود. نگاهم روش متوقف شد و به    نشیشلوار ج  ی جلو

. بدنم منقبض شد و تصور کردم  ی شدم. لعنت  رهیپرش خ   ی پارچه

 .کرده مو خودشو وارد دهیکش  نییرو پا نش یکه ج

 زک؟  -

هاشو مشت  ش منقبض شد و با دقت نگاهم کرد. دست فک  د،یچرخ

 :کرد
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 .یینجایا دونستمینم -

  .دونمیم -

 .ستادمیقدم به سمتش رفتم و با فاصله باهاش ا هی

شده   رهیو همونطور که به هم خ  می گفتی نم  ی زیچ  کدوممونچیه

و قدرتمندش    یعضالن   ی بازوها. من  شدی م  ادیز  نمونیتنش ب   میبود

 ...بشه و رهیکه بهم خ خواستمی . نگاهشو مخواستمیرو دورم م

 :گفت 

 .برم دیبا -

رو  به دستمو  که  کنه  بازش  تا  کرد  حرکت  در  بازوش   ی سمت 

 .گذاشتم 

 .ستایوا  -

مرد حس    نیلحظه و ا  نیا  یول  کنم،یم  کاریدارم چ  دونستمینم

 .داشتند  یدرست

 .نرو -
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 .بردم  نیرو از ب نمونی به جلو برداشتم و فاصله ب گهیقدم د هی

در رو قفل کردم، سرمو عقب دادم و نگاهش    د،یلرزی که م  یدست   با

هامو داخلش فرو شده بود. دست   سیبا آب خ  یکردم. موهاش کم

 :دمی و نرم بود. انتهاشو کش یشمیبردم. درست مثل ظاهرش ابر

 .بمون -

۴۹ 

 .خارج شد نشونیاز ب ی از هم فاصله گرفتند و نفس بلند هاشلب

 ؟ یمطمئن -

هام بلند شدم و پنجه پا   ی پشت گردنش قفل کردم، رو  هاموانگشت 

 .دهنش گذاشتم ی لبامو رو

 .آره -

هاش کنترل رو بدست گرفتند و زبونش  جوابمو داد، لب  بالفاصله

 ی لیم کیدر عرض  مونیمهاجم وارد دهنم شد. سطح انرژ هیمثل 

 .دیرس ی اهسته ی به سطح انرژ هیثان
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هاش صورتم  با دست  کرد،ی م  بی هامو تخرکه دهنش لب   همونطور

م بلند شد و نفسم ناله   ی که صدا  دی مک   ی رو قاب گرفت. زبونمو طور

 ی داغش رو   ی هارفت، لب   نییو پا  دیبه شماره افتاد. گردنم رو بوس

 .م قرار گرفتند و دوباره تا پشت گوشم بال رفتند استخون ترقوه

تنم نشست. بهش    ی رو  یخنک  م یرو آروم درآورد و نس  شرتمیسوئ

ب از سرم درش  به   میاپارچه  یمشک   نیو سوت  ارهیکمک کردم  رو 

بهم   ی قفسه پرت کرد و با نگاه مردد  ی رو  شرتمویبذاره. سوئ   شینما

م  رهیخ حدس  که  انگار  تغ  دزیشد.  رو  نظرم  بدم.    رییممکنه 

 .دادمینم

بلند  من قد  س  ی دختر  و  کش  هامنهیبودم  اندام  .  اومدیم  مده یبه 

 کردند،ی بودند که توجه مردها رو جلب م  ی زیچ  نیها معمول اولاون

  یشد. کم  دهیکش  نییزک رو دنبال کردم که پا  ره یو من نگاه خ

از قفسه    یقیپرم مکث کرد و نفس عم  ” ی“س  زیسا  ی هانهیس  ی رو

 ریز هامنه یمور مور شد و نوک س جواببلند شد. بدنم در  شنه یس

 .سفت شدند قشینگاه دق

۵۰ 
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رو تا    هاش پارچهشد. انگشت   رهی هام خبه چشم  بال گرفت و  سرشو

  نکه یبال رفتند. به محض ا  هامنهی و س   دند ی کش  نیی پا  هامنه یس  ریز

 .رو به دهن گرفت نفسم بند اومد هامنهیاز س یکینوک 

م  دمینال نوازشم  که  همونطور  د  کردی و  تک  واریبه  دادم،   هیپشتم 

داخل بدنم   ی و حس قدرتمند  دیرو با دندون کش  هامنه ینوک س

 .هامو بهش فشار دادممنعکس شد. رون

مک   هامنه یس  م  دیرو  حرکت  روم  دهنش  که  همونطور   کرد، ی و 

 کرد،یو احتمال قرمزش م  شدی م  ده ی م کشپوست  ی فکش رو  شیرته

 ه یثان   م ین  ی . با کت چرمش ور رفتم. برادادمی نم  یت یحال اهم  نیبا ا

و درش آورد، تا به حال انقدر از درآوردن لباس   دیخودشو عقب کش 

 .خوشحال نشده بودم یکس

 نهیبال دادم که س  ییرو به چنگ گرفتم و تا جا   شرتشیت  پارچه

ش  ش معلوم شد، دهنم با منظره عضالت صاف و تراش خوردهتخت

تصور   تونستمیشونه چپش تتو شده بود و م  ی اژدها رو  هیآب افتاد.  

  .کردیم دایکنم که تا کمرش ادامه پ
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قسمت   یبا انگشت لمسش کنه ول  خواستی از وجودم م  یقسمت

 .کردی م  یرو بررس شنه ی عجله داشت و س گهید

و مک زدم، درست    دم یش کشضالت و استخون ترقوهع  ی رو  زبونمو

انگشت  خودش.  خودم مثل  به  رفتند،  فرو  کمرش  داخل  هام 

س  کترشینزد نوک  و  ل  شنهیکردم  عقب   سیرو  رو  دهنمو  زدم. 

 انقدر  و  شد   باز  هاموندهن—بود  یاله  چقدر—دتمیو بوس  دیکش

 .فکر کنم تونستمینم گهیکه د میشد گههمدی غرق

 .رمیکارهام رو به عهده بگ   تیمسئول  تونستمی نم گهید که

۵۱ 

 :ی پارت قبل انبریم
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 .شوگر-

 میو با پارچه شورت مشک  دیکمر لگم لغز  ریکه دستش ز  همونطور

.  خوند یبه زبون آورد که انگار دعا م  ی اسمم رو جور   کرد،یم  ی باز

 .دند یرقص  مت یکل  یهاش رولمسم کرد و انگشت  ر یلباس ز   ی از رو 
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 :گفتم 

 بله؟  -

بلندش رو   ی هااز انگشت  ی کیلبشو گاز گرفت،    بست و  هاشوچشم

  شتر یوارد شورتم کرد. کمرم ناخوداگاه به سمتش قوس برداشت، ب 

 .خواستمی م

کرد.    ی باز  منه یکرد و با دهنش با نوک سواژنم رو نوازش    داخل

خودم   گهیپشت گلوم ساخته شدند. د  یو خام  انهیوحش  ی صداها

نم هم  س  دونستمی م  یول  شناختمیرو  بهش  شدم،   یچیپم یکه 

 .دمیبلعی هاشو مو حرکات انگشت  دهیبر دهیبر ی هانفس 

 :گفتم وارالتماس

 .لطفا -

 .خوامی م یچ دونست ی م د،یغر

 .دیکش رونیهاشو داخلم فرو کرد و دوباره بتا از انگشت دو

شکنجه   دوباره به  دوباره  جاو  تا  پاهامو  داد.  ادامه  که   ییش 

 .م باز کردمداخل لگ تونستمی م



Page 102 of 792 
 

۵۲ 

 :داد رونیگردنم ب ی رو نفسشو

 .یلعنت -

 :د یکش  تمیکل  ی رو شوشست 

 .یسیخ -

 .گرفتم ی تند نفس

ج  هامدست سمت  ز  نشیبه  ز   پشیرفتند،  تا  و  کردم  باز    ریرو 

بود و آلتش بلند و قطور   دهینپوش   ری. لباس زدمیکش  نییباسنش پا

قلبم    دمیکشی سرش رو تا انتها م  یسیبود. همونطور که با دست خ

  .کرد دن یشروع به کوب 

نوازشش کردم   شد، ی م  دهیکه مثل فلز بود کش  یآلت  ی رو  پوستش

  دتم، یتر بوسکرد و محکم  ی ا. ناله دمیش کشسر  ی مو روو انگشت

 .دیجاش رو بوس یو بعد به نرم دیمو گاز گرفت و کشلب

 :گفت 

 .واژنت باشم  ی تو خوامیم -
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 .بدنم منقبض شد تموم

 .خواستمشی . فقط. ممن

 .شتری . بشتری. بشتریب

روانگشت شست  یوقت دوباره  باهاش   متیکل  ی ش  و  گرفت  قرار 

کرد، اسمشو صدا کردم و پشت گردنشو فشار دادم. چرخش   ی باز

 .داخل ستون فقراتم شکل گرفت و بدنم پر از لذت شد یخاص

 .شد  ره یبال بهم خ از

 .ی دیرس بایتقر -

نگاه کردم و منفجر شدم،    ازشیو پر از ن  کی تار  ،ی طوس  ی هاچشم  به

 .زدی بدنم نبض م  شدم،یانگشتاش ارضا م  ریهمونطور که ز

۵۳ 

نفس بکشم.    تونستمی . نمدیدورش منقبض شد و پاهام لرز  واژنم

 .فکر کنم  تونستمینم

ج  ی هادست به  رو  ج  ب ی لرزونش  کاندوم  نشیپشت  و   ی رسوند 

و لباس  هامو درآوردم و لگ. بوتدی. بازش کرد و پوشد یکش رونیب
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و با دست آلتش رو گرفته   کردی. اون نگاهم مدمیکش  نییرو پا  رمیز

ناله  با  بلندم کرد و باسنمو به چنگ گرفت. خشن   ی اخفه  ی بود. 

 .کردم  رفتند و من در انتظار ناله   و هاش داخل گوشتم فربود، انگشت 

  ی بود که تا حال داشتم، ول  یسکس  نیوارتر وونهیو د  نیترعیسر  نیا

محکم    کاریچ  دونستمی م و  کردم  حلقه  دورش  پاهامو  کنم. 

که   دیبال کش  ی چسبوند و خودشو تا حد   وار یگرفتمش. کمرمو به د

هام به چشم   د،یچ ی. موهامو دور دستش پرهیخط قرار بگ  هیباهام در  

بدن    رهیخ داخل  خودشو  و  داد،    سمیخشد  فشار  و  کرد  فرو 

 م ی گرفت  ینفس  یواژنم قابش گرفتند. جفتمون به سخت   ی هاوارهید

س پا  هاموننه ی و  بال  سا  رفتی م  نییدر سکوت  به  عادت   زشیتا 

که   یفشار قاب عکس  تونستمیبود و م  دهیچسب  واریکنم. کمرم به د

ا با  کنم  حس  پشتم  رو  بود  شده  نصب  ناد  نیروش   ش دهیحال 

 .نداشت   یتیاهم گهید یچیه ،یلعنت  ونگرفتم، چ

با    کردیو دوباره داخلم فرو م  دیکشی م  رونیکه خودشو ب  یحالدر

 :گفت  ی مرگبار ی صدا

  .چقدر خوبه -
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 :گرفتم ی تند نفس

 .آره -

وحش  ن یا  تونستمینم تبد  یا یآدم  بهش  رو   لی که  بودم  شده 

  ی که داشتم و مرد  یرو به جز احساس  ی ا گهید  زی چ  چیبشناسم. ه

 .شناختم یکه باهاش بودم نم

۵۴ 

کش  ی صدا نفس  و  اهم  دنمونیسکس  و  بود  . دادمی نم  یتیبلند 

بوس  لب  دمشیمحکم  اون هم در جواب و  دادم،  فشار  بهش  هامو 

داشت، که   اجیبهم احت  دنینفس کش  ی که انگار برا  دتمیبوس  ی جور

گذاشت    مت یکل  ی هاشو رو. انگشت مردی هام مانگار بدون طعم لب

دورش  شناخت،ی م یخوب هانگار بدنمو ب یچرخوند، لعنت یو طولن

بدنم سفت   دم،ی. نالدمیرس   ییمنقبض شدم و به اوج لذت و روشنا

شد و تلو تلو خوردم. کمرم رو قوس دادم و ارگاسم همونطور که  

 .کرد دایادامه پ چرخوندی و لگنش رو م زدی داخلم ضربه م
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پشت سر هم بهم ضربه زد. اون همه    سرم برد و  ی بال   هامودست

ا  زیچ با  و  بود  داده  بهم  نظر    یداشتنو دوست   نیریش  نکهیرو  به 

 .بود یبه جاش عال  یول دیرسینم

اوج رس  ی ادیفر به  زد و خودشو   یمحکم   ی داخلم ضربه   د،یزد و 

 .کرد یخال

فقط صدا   هیثان  چند و  رو   مونقیعم  ی هانفس   ی گذشت  سکوت 

 .شکستی م

گذاشتم. به سمتم خم   نیزم ی از دور کمرش باز کردم و رو پاهامو

گذاشت و   وار ید  ی هاشو دو طرف سرم روشد و بهم زل زد، دست

 :گفت 

 ...چقدر یلعنت -

 .کرد و آب دهنشو قورت داد   یمکث

 .آره

 .گرفتم  یقیو دم عم  دمیصورتم کش  ی داغ شد، دستمو رو  هامگونه 

۵۵ 
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 :ی پارت قبل انبریم
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بهش انداختم که   یقدم عقب رفت. نگاه  هیو    دیکش   یقی عم  نفس

 .سطل انداخت ی کاندوم رو درآورد و تو

 زم؟ یحالت خوبه عز -

 .زمیعز

 .آره -

بگم. سرمو تکون دادم   ی زیگفتنش چ  زمینداشتم راجع به عز  وقت

ور شده بود رو سرکوب که با اون کلمه تو وجودم شعله  یو احساس

  دا یکردم تل موم رو پ  یو سع  دمی موهام کش  نی هامو بکردم، انگشت 

هامو از به دور و برم نگاه کردم و لباس  عینبود. سر  یچیکنم، اما ه 

 .برداشتم نیزم ی رو

  .کردی در سکوت نگاهم م اون

  دم؟یات رو اشتباه فهممن خواسته ،یه -

 :بال آوردم و بهش نگاه کردم رموس
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 .ی دینه، نه، اشتباه نفهم -

که    یاتفاق  تونستمینم  یندادم. صادقانه بگم، حت  ی شتریب   حیتوض

 .کنم  یافتاده بود رو حالج

مو و لگ  شرتیسوئ  نطوریو هم  ریمرتب کردم و لباس ز  مون یسوت

 .دم یپوش

 ؟ یکنیفرار م  ی پس چرا دار -

 .بست شوپیمرتب کرد و ز شونیو شلوار ج لباس

 .شم داریفردا صبح زود ب دیو من با رهی. د کنمیفرار نم -

 ... اضطرابم سرپوش بزارم؟ ی کردم تا به رو ی او سرفه دیلرز صدام

  .هام بودم و نگاه اون همچنان روم بودبوت  دنیپوش مشغول

 .خونه ای باهام ب -

۵۶ 

 بازم سکس؟  -

 .نه  ای ارهیطاقت ب  تونستیقلبم م  دونمیباز موند. نم دهنم
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رس  دیشا  د،یشا- قبل  احتمال  نه.  ماش   دنمونیهم  تو    ن ی به خونه 

 .بدم توبیترت

دور سکس    هیاون قول    دند،یرسیکننده به نظر م وسوسه  هاشحرف

رو داده و با نگاه خمار و منتظرش بهم چشم دوخته   گهیالعاده دفوق

 .بود دنش یقراره قبول کنم و منتظر شن دونستی بود، انگار که م

 .میشده بود رهیخ گهیاتاق رو پُر کرده بود و به همد ی فضا سکوت

 .زمیعز  ی خوای که م یدونی م  گفتند،یم هاشچشم

 .ی شناسی تو منو نم گفتند،ی من هم م ی هاچشم

د  نیا  با مکالمه  م  ی ا گهیوجود  ذهنم  که    یکی  د،یچرخی تو 

بشه،  متوجه  ذاشتمینم ا  یکیش  سر  داشتم  برم    نکهی که  باهاش 

 .کردمی بازوهاش گم کنم، بحث م نی خونه و خودمو ب

  ریبنت افتادم، تصو ادی کدفعهی اما

  دند یجنگی بهش م  دنیصحنه و رس  ی رفتن رو  ی که برا  ییدخترها

پلک اپشت  بست.  نقش  دوست  ی نجوریهام  زک  که  پسرم نبود 

از وجودم انقدر باهوش بود که بدونه    قسمتی—بود  هم  اگه—باشه
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باهاش،   . زک مورگان مثل  شهیبا آت  ی باز  ییجورا   هیهمراه شدن 

تو وجودش بود که   ی زیچ  هی.  سوزوندی بود که سرتاپامو م  یجهنم

م ب   شدی باعث  نفس  که...  وفتمیاز  م   دینبا.    ینجوریا   دادمیاجازه 

 .بشه

۵۷ 

 ادیازت خوشم م  دونمی . نمشناسم ی . تو رو نمتونمنمی   من—من -

 .نه ای

بود که   ییرک بودند، اما فکر کنم زک از اون آدما  یکم  هامحرف

 .نبودم  ییداشت، و من هم آدم دروغگو تیصداقت واسش اهم

کرد و   ی زیکرد، اخم ر  زیهاشو تمکرد و با پشت دست لب   یمکث

 :گفت 

 .کنمیدرک م -

 .دیرسی م یبه نظر عصبان  کرد،ی انگار نم یول

 .نزده بود  شنهی راند دوم دست رد به س  ی برا  یتا به حال کس  دیشا

 .به دندون گرفتم لبمو
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 .بود یسکس واقعا... داغ -

 :کردم یاخم

. من اهل  ش یداشته باش  ی اگهیبا هر کس د  یتونی آره، اما تو م -

 .ندارم ی تیشخص  نی. همچستمین زایجور چ نیا

 .هام گرفتمانگشت  نی محکم ب فمویک

 ییهاچشم  کرد،ی نافذش خلع صالحم م   ی خاکستر  ی هاچشم  اون

  .بودند ی سرد ی و فولد ذوب شده یکه به رنگ طوفانِ زمستون

 .کنمیدرک م -

 :به اطراف انداختم یعیسر نگاه 

د  ن، یبب - ام  دنتیاز  و  شدم  هاک   دوارمیخوشحال   یخوب   یفصل 

 .ی داشته باش

 :شده   نیبهش توه دیرسی هاش دوچندان شد، به نظر ماخم گره

 ه؟یچه کوفت  گهید نیا ؟یفصل خوب هاک -

۵۸ 
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 .شده باشم الشیخیب  شدینم باورش

 .بلند به سمت در راه افتادم ی ها و با قدم  دمیپاشنه پا چرخ ی رو

 از پشت سرم بلند شد،   صداش

 .صبر کن قهیدق هی -

  .گشتی م  نیزم ی ش روعجله داره و دنبال کت   دیرسی نظر م به

 .دونمی هم نم لتویفام یمن حت -

  ت یجمع  ن یکردم راهمو از ب  یخارج شدم و سع  یبهداشت  سیسرو  از

بودن که با    ییدخترها  هاشونی بعض  زدم،ی کنم، به مردم تنه م   دایپ

 .کردندینفرت بهم نگاه م 

فکر  بار شوکه    نیدوم  ی برا  دمید  نگرهاشویاز و  یکی  یوقت شدم، 

 .هم بودند  هیشب ی قابل باور ریبرادرش بود چون به طرز غ کنمی م

انداخت که حدس   یمتعجب نگاهم کرد و بعد به پشت سرم نگاه 

. تندتر برو شوگر. عمال داشتم  کردی که دنبالم م   دی زک رو د  زنمی م

 ست یتا به پ  اومدمی م   نییها پااز پله  عیو سر  زدمی به مردم تنه م

 .رقص برسم 
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 ی سرد و سوزان رو   ی رسوندم، هوا  یخودمو به در خروج  بالخره،

 .هاش داغ بودپوستم نشست که هنوز از لمس دست

 ی قسمت از وجودم برا  هی دم،یدو نگی به سمت پارک هانهووید مثل

وجودم   ی گهیو قسمت د  کردی م  یوونگیترک کردنش احساس د

 .و نظرم رو عوض کنه ادیکه دنبالم ب  دیترسی م

 .ماه داره نیا ی دختر برادوست هیخدا، اون  ی رضا محض

و من همون موقع    د یهام رسباز و بسته شدن در به گوش  ی صدا

  .و داغونم شدم درب وتایسوار توندرا تو

اومدم و به سمت محوطه دانشگاه روندم.   رونیب  نگیاز پارک  عیسر

آ  سر  نهیاز  نگاه  مثل    یعیجلو  زک  انداختم،  سرم  پشت   ه یبه 

 .بود ستادهی ا نگیتو برف داخل پارک نگیکیوا

  .د یچیمامانم تو گوشم پ ی قد بلندتر، صدا  درخت چنار هم از

 ش یپ  قهیمن چند دق  ،یبودم چون لعنت  دهیو ترس  یعصب  نکهیا  با

 ی عصب  ی اخوابگاه سکس داشتم، خنده   ییبا زک مورگان تو دستشو

 .هام نشستلب ی رو
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 هفتم  فصل

 زک 

هم تو ذهنم    اگه همون لحظه  یبودم. حت  دهیاون خواب رو د  بازم

کنم دلم    ی خودمو آروم کنم، کار  خواستمی بازم م  بست، ی نقش م

 .ستی ن  یباور کنه واقع

سرم    ی بال   یکیشدم. تار  رهیو به آسمون خ  دمیها دراز کشبرف  ی رو

ب  عیوس برا  انتها ی و  کل وجودم رو تو   نکهیلحظه، از ا  هی  ی بود، و 

 تونم ی کنارم بود و بهم گفت نم  سی. ردمیخودش غرق کنه ترس

 .بدم رییرو تغ ی زیچ

بلند شد و دنبالش رفت.    سیاز دور دست اسممو صدا زد، و ر  لویو

 .بودند  نیهاش غمگچشم
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بود. خودشو    یمهمون  ی تو  دشیبا لباس سف  لویعوض شد و و  صحنه

دست بود،  کرده  شونه بغل  دور  پهاشو  م  دهی چیهاش  دلم   ی بود. 

داشتم تا با    ازیبه زمان و فاصله ن  ی کم  ی خواست باهاش باشم، ول

به    شی رو ترک کرد و با کروک  ی . مهمونامیدل و احساسم کنار ب 

خ مشت  سیجاده  با  زد.  بارون  م   به   از  من    د،یکوب یفرمون  و 

 .دهی فحش م یداره به ک دونستمی م

 .به من ا،یمن، خدا به

 :کردم زمزمه

 .نه، نه، نه، نه... از اول شروع کن. برگرد -

 .برنگشت  یول

 یکیاز جاده منحرف شد، حفاظ پل رو شکست و تو تار  نشی ماش

 ...اندن ی طن هاشغیج ی فرو رفت. صدا

 !یلعنت -
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 ی م  شهیو صاف تو تخت نشستم، قلبم تندتر از هم  دمیخواب پر   از

نفس عمد یکوب هر  با  م  یقی.  م  دمیکشی که  تنم  تو   د، یچیپی درد 

 .گذاشتم  نیزم ی کردم و رو  زونیپاهامو از تخت آو

 :زدم لب

 .یلعنت -

 .فرستادم رونیبه ب  و بعد از دهن هامهیبه ر ی نیرو از ب هوا

۶۰ 

 دمی جنگی. با خودم مدمشیبا دست مال   کرد،ی درد م  امنه یس   قفسه

نرمال برگرده. دست  به   نطوریهام همتا ضربان قلبم به حالت  که 

 .دندیلرزیم زدم،ی موهام چنگ م

 .شدن متنفر بودم داریب ی نجور یا از

 .حقته  گفت،ی م ییصدا هی

 :زدم داد

 !بس کن -
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پر  همزمان جا  دست  دمیاز  کش   یو  صورتم  لعنتدمیبه  ای.  از   نی. 

  .ها متنفر بودمخواب

 دم، یدی هم که م  یوقت  یول  دم،یدیها رو نمخواب  نیها اوقت   یلیخ

م گند  به  روزمو  به    یهاک  نیتمر  یعنیکه    د، یکشی کل  بود  قرار 

 .بشه لیعذاب تبد

  با یساعت پنج صبحه، تقر  دمیانداختم و د  می به گوش  عینگاه سر  هی

 یی راست به سمت دستشو  هی.  شدمی م  داریب  دیکه با  ی همون ساعت

بشه و    خیآب سرد رو باز کردم و گذاشتم باز بمونه تا    ریرفتم، ش

 .. دوباربارکی . دمی صورتم پاش  ی بعد دستمو پر از آب کردم و رو

به   تیبود رو کنار زدم و با عصبان  ختهیصورتم ر  یکه رو  ییموها

روز مرگش گذشته    ماه از سال  هیشدم. احتمال    رهی خ  نهیخودم تو آ

 .امشب به سراغم اومده بود لیدل هیاون کابوس فقط به  یبود، ول

به خودم بگم    خواستمی رو قبول کنم، م  ت یواقع  خواستمی آره، نم  و

 .گفتم ی دروغ م ی قرار نگرفتم، ول ریتحت تاث

 .شوگر
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 .یلعنت

پ  دمیرو محکم چسب  ییروشو به هفته  برا  شی و    یفکر کردم که 

نگاهم    ی ش شده بودم، اون طورموس متوجه  یپسی بار تو بار ت  نیلاو

به   لیشده بود. کم کم واسم تبد  خیگردنم س  ی کرده بود که موها

م  ی باز  هی وانمود  که  پ  کردمیشد  از    ی دن ینوش   خدمتش یدارم 

باز  ای  رمیگی م نظر گرفته    ریدر اصل ز  یول  کنمیم  ی دارم دارت 

به تن داشت    یمشک   ی نشسته بود، کت  ی بودمش. اون تو غرفه پشت

 رونیاز پشت کاله ب   شی دم اسب  ی کاله بافت سرش بود و موها  هیو  

 .زده بود

۶۱ 

کم  حالت ز   ی جد  یچهرش  حالت  رکی و  تو   یبود،  معمول  که 

  یی . اون شب، با موهادمیدی نم  کردندی نگاهم م  رهی که خ  ییدخترها

  د ینشدم. شا  یبزرگش، متوجه شباهت  نکیکه بال بسته بود و اون ع

نم  یحس اما  گرفت،  شکل  وجودم  و  تونستم یتو    ی ژگ یمتوجه 

 .خاصش بشم 
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افتاد که   ی که وارد خونه کاپا شدم و نگاهم به نگاه دختر  یوقت  بعدا

بلوند و   ی کردم. موها  دایپ  ی بود، حس مرموز  ستادهیپشت ستون ا

  فش یظر  ی هاشونه  ی شده بود و رو  دهی ه عقب کشبلندش با تل مو ب 

 .بود ختهیر

 .بود لویو هیشب اون

همه، همون مو، همون رنگ،   ه یخودم گفتم فقط موهاشون شب  به

بود، همون    شهی ش هم شبچهره  یهمون مدل، اما دروغ بود. حت

 ریبگ  اشده یکش  ی استخون  ی هارو داشت. از گونه  یاشراف   ی هایژگیو

 .کمونش  ی تا قوس ابروها

 .کنم  دایپ یبه موهام زدم، به مغزم فشار آوردم تا تفاوت  یچنگ

و   نیریبود و تن ش   میمال  لویو  ی نبود. صدا   لویصداش مثل و  اول،

 کرد،ی ش استفاده مداشت که ازش به عنوان نقطه قوت   یدلچسب

  تونستم ی نم  قایبود، دق   دهیشوگر خشن و کش  ی که صدا  یدر حال

جنوب  لهجه  ول  یبگم  واضح  یداره  طور  م  یبه  فرق   ی غرب  انه یبا 

 .داشت
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بهش    یبه شوخ  ی بود که من گاه  ییاز اون دسته دخترها  لویو  تازه،

و باسن    هانه ی شوگر قد بلند بود و س  ی ول  شهیجا م   بم ی تو ج  گفتم ی م

  .داشت ی ابرجسته

 .سایوا

  ه یقض  نیبود اکه فکر کرده    نیکرده بود، همکه اون ازم فرار    نیهم

 .نکرده بود ی کار نیتا حال همچ ی دختر چهی —تموم شده

 .هنوز کارم باهاش تموم نشده دونممی—دونمی م

۶۲ 

 .بندمو برداشتم و دور گردنم انداختمم برگشتم، گردنخواباتاق  به

کاغذ  ی ادفترچه رنگ  ی هاکه  رو  یزرد  از  رو   یعسل  زیم  ی داشت 

دادم و آماده   هیخودکار هم به دست گرفتم، به بالش تک  هیبرداشتم.  

 .هام شدم از نامه یکینوشتن 

اما با    نوشتم، ی هر هفته واسش م  بایتقر  لو،یسال بعد از مرگ و  هی

جاها به  ذهنم  کردم.  کمترش  زمان  به    رفت،ی م   گهید  ی گذشت 

 .ی مل یبه قهرمان یابیسمت مدرسه و دست
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واسم افتاد دوباره شروع به نوشتن    ن یکه تو زم  یبعد از اتفاق   یول

 .ام یبا مسائل کنار ب تونستمی راه م نیکردم چون... خب، از ا

 لو، یو

تو... ازشون متنفرم. از درون نابودم   ی ها خواب  نی. اگهیکابوس د  هی

که    یکن  ی ادآور یبهم    ی خوای م  ای تو از اون دن  کنم ی . فکر مکنندی م

. من آدم خوش سر و  دونمینم  ، یلعنت  دونم،یفراموشت نکنم. نم

ها حرف  نیو نوشتن ا  ست،یو نوشتن هم تخصصم ن   ستمین  یزبون

وقت  همه  م  بهتکه    ییهابار  نم  کنم ی فکر  دوش  به  . کشهیرو 

خراب کردم. من   زویمتاسفم. واقعا متاسفم که گند زدم و همه چ

بابام، برادرم... و تو   ،یدارم... هاککه دارم رو ن  ییزهایچ  اقتیل  یحت

 خورم ی . قسم مکنمی که فراموشت نم  یبدون  خوامی. می ندار  یچیه

 .مارزش کنرو با ی که از دست داد ی ای زندگ نیا

 ...دمینفر رو د هی

گذار  نیآخر عالمت  رو  رو   ی جمله  انقدر  و  خط   ی کردم  حروف 

 .و پررنگ شدند ره یها کامال تتا نوشته  دمیکش
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 .خودکار رو به دندون گرفتم و ذهنم به سمت شوگر رفت ته

دوباره    تونستمیرفتار کرده بود؟ چطور م   ی بود؟ چرا اونجور  یک  اون

 ش؟ نم ی بب

نفسم رو با شدت   زد،یم  ترعینبضم سر  کردمیفکر م  شتریب  یچ  هر

  ع یرو به خاطر آوردم، سکس سر  شب ید   ی هافرستادم و اتفاق  رونیب

خشن داشت  یو  چمی که  تنها  دختر  اون  م  ی زی.  که    تونستم ی بود 

  نکه ی. و به محض اعطرش رو حس کنم و طعمش رو بچشم نم، ی بب

  .ارم یش بدوباره به دست دیباکه  دونستمی ازم فرار کرده بود م

 .به نامه انداختم  ی م و دوباره نگاه تکون داد  خودمو

 .. عاشقتم. تا ابد، زدمونهیمال تو م  شهیمال توئه و هم قلبم

 یرنگ   ییطال  یتا کردم و داخل جعبه چوب  ی رو به صورت مربع  کاغذ

 می دوران بچگ  ی ها از خرت و پرت  یکیداشتم.    یگذاشتم که از بچگ
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اندازه   چ  هیکه  درد  به  بود  کفش  از   یکی.  خوردینم  ی زیجعبه 

بال گرفتم و با    ،دم یکش  رونیجعبه ب  لیوسا  ریهامون رو از زعکس 

  س یمن و ر  نیتابستونه ب   راهنیبا اون پ   لویلمسش کردم. و  دست

کش    ی هاش به لبخند مرموز. لب دیرسی به نظر م  بایبود و ز  ستادهیا

  .بود ختهیرهاش شونه ی بلوندش رو ی اومده و موها

ب  کایورون ش در قرمز روشن  ی زرد رنگ و موها  کیکوچ  ین یک یبا 

 ییعکس خودنما  نهیزمزدن تو استخر بود و در پس  رجهیحال ش

گرفتن   که متوجه شده بود شانس عکس   ی. احتمال بعدا، وقتکردی م

 .شده بود  ی عصبان یرو از دست داده، حساب

۶۴ 

به    ی هاگل رو  من  و  بودند  داده  شکوفه    ی مهمون   ادیاطرافمون 

پدر و مادرم گرفته شده بود.    یزبانیکه با م  انداختندی م  ی استخر

گرفته بودم و روزم رو با پز دادن گذرونده   مونامهیتازه گواه  ادمهی

تا به شونزده   کردندی سال صبر م  کی  دیها بابچه  هیبودم چون بق

که   ی ابود، لحظه  یلحظه تکرارنشدن  هی  تابستونبرسند. اون    ی سالگ

 .بود  نقصی ب  یو زندگ یطالئ زیچجا سرسبز، همههمه
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 .نبود گه یکه د یوقت تا

تا متوجه    دیطول کش  قهیدق  کیرو با دقت نگاه کردم،    سیر  چهره

که چقدر دلش  نم ی بب تونستمی بشم، م لویفاصله دستش با دست و

 .ره یدستشو بگ خواستی م

 .برگردوندم و محکم بستمش یعسل  ی رو به داخل کشو زیچ همه

 .امروز مرور کرده بودم ی خاطراتم رو برا تونستمی که م ییجا تا

 دنیدو  ی که برا  یی زهایگشتم و چ  یکمدمو باز کردم، کم  ی کشو

اسپرت   رهنیو پ  ی: شلوار تنگ مشکدمیکش  رونی داشتم رو ب   ازین

مشک  نیآست باد  ضد  کت  آرمور.  آندر  مارک  با    یی طال-یبلند 

 .بستم شوپیو ز دمیمو پوشهاثورن

ا  به کفش دستکش   نکه یمحض  و  دو  ی هاها  رو   مدنیمخصوص 

 .زدم رونیبلند از اتاق ب  ی هابا قدم   دم،یپوش

و   کیفرو رفته بود و ار یو آشپزخونه در سکوت مطلق منینش اتاق

 .همچنان خواب بودند. خوب بود سیر
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برداشتم و درشو باز کردم. لنگ جان   زریاز فر  ¹دیگاتور  ی بطر  هی

که   ییشو باز کرد و از پشت کاناپه، جاچشم هی” گربه مونث“  لوریس

 .لم داده بود، حرکاتمو دنبال کرد

 ۶۵قسمت#   

 ؟ یموش نگرفت -

 .داد یخودش کش و قوس به

 .گربه تنبل -

قدم   یچشم  پشت با  و  کرد  نازک  به    عیسر  ی هابرام  کوتاه  و 

 .کرد ی به پشتش و من انداخت و غرولند  یآشپزخونه رفت، نگاه

 .صبر کن قهیدق هی -

شو پر کردم، و بهش آب برداشتم، ظرف  نتی رو از کاب  گربه  ی غذا

 .تازه دادم

 چشمی —بود دیسف  دستکیدور چشم راستش،   اهیجز لکه س  به

لغر،   ش،یسال پ   هیو بسته شده بود. حدودا    یدعوا زخم  هیکه از  

 ه ی کرده بودم.    داشیپ   یپر از کک، و لنگون لنگون پشت در پشت
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لعنت بود.  بسته  و  متورم  چشمش  و  شده  پاره  به    ،ی گوشش  اون 

 ی و وقت   دیکشی م  درازحرکت کنه، فقط تو بالکن    تونستی م  یسخت

راجع به    یچیمن ه  .کردی م  سیه   بردم،ی م  یبراش کنسرو تن ماه

 کافی   اما —داشتند  لیِ سگ اسپان  مخانواده —دونستمیها نمگربه 

با  هیبود   که  بشم  متوجه  و  بندازم  بهش  دامپزشک   ش یپ  د ینگاه 

 .شببرم 

دو   بعد دلر  ستیاز  پنجاه  آدرس    یو  بهم  گرفت،  ازم  دکتر  که 

ش و نگاهم به اونجا بردم  یوقت  یرو داد، ول   یمحل  واناتیپناهگاه ح

رد بچهگربه  فیبه  و  قفس  ییهاگربهها  تو  که    یوار ید  ی هاافتاد 

 .اومدم رونیراست ب  هیبودند، 

  ی که توش زندگ   میبود  ی اخوابه  صاحب خونه سه اتاق   س یو ر  من

 مییاز طرف بابام به مناسبت سال اول دانشجو  ی اهیو هد  میکردی م

چهار نفرمون   ی که اون خونه برا  می دیرس  جهینت   نی بود، و بعدا به ا

 .بزرگه یبه اندازه کاف 

 .باشه نجایحواست به ا  رونم یب  یبدوام. وقت رمیدارم م -

 .بهم انداخت  یظرف غذاش نگاه ی رو از
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 .دختر خوب ،ی دوستم دار دونمی آه، م -

 رونیجمع کرده بودم رو برداشتم، از در ب  شبیکه د  ی ایورزش  ساک

حومه    ک،یاسپارو ل  ی سرد صبحگاه  ی هوا  ستادم،یها اپله  ی زدم و رو

توئ از  ر  زیت یس  نیخارج  به  رو  بودم،  شده  بزرگ  توش   هامهیکه 

اونجادمیکش از  و  بود،  نکرده  آفتاب هنوز طلوع  که هوا هنوز    یی. 

 .دمیرو پوش نگمرشب  قهیبود، جل کیتار

م  ذهنم— دنیدو آروم  نگه   کرد،یرو  معاقل  بهم    داشتیم  و 

  ی اگه ید  زیچ  دیرسی که به نظر م  ی مخصوصا از وقت  داد،ی م  ییروشنا

 .ذهنم رو سر جا بنشونه  ن یاطی ش تونه ینم

که اون   یچند بار بدوام، اما از وقت  ی اعادت داشتم که هفته   قبال

انجامش م  یحمله عصب بود هر روز صبح   دادم، ی بهم دست داده 

داشت که   نیبه ا  یبستگ   شتر،یب   یو گاه   قه یدق  ستیفقط ب  یگاه

 .تو ذهنم با مسائل مختلف سر و کله بزنم  خواستمی چقدر م

مو به خودم تو هوا زدم، توجه  یو مشت  دمیکش  قی تا نفس عم  چند

 و بازوهام همه   حرکت پاها  تمیبدنم گذاشتم. ر  ی دادم و تمرکزمو رو

 خ ی  نیبود که تو زم  یمثل وقت  کرد،یم  کسانیافکارم رو با خاک  
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ا با  دو  نیبودم،  موقع  که  به    دنییتفاوت  راجع  نبودم  مجبور 

 .تور بندازم فکر کنم  ی چطور توپ رو تو  نکهیا   ای  ی باز  یهای استراتژ

باشم که گند بزنم و رازم رو   نیاز همه، مجبور نبودم نگران ا  ترمهم 

  .برمال کنم ایکل دن ی برا

 ی شتریسرد پر کردم و با سرعت ب  ی رو از هوا   هامهیر  دم،یکش  ینفس

 .رفتم ابون یبه سمت خ

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

م  یورزش  یدن ینوش   ی نوع . و   تواندی که  آب  کردن  جبران  به 

ح  ی هاتیالکترول در  رفته  دست  در   ژهیوبه  “ ورزش    نیاز 

 .کمک کند” گرما

 هشتم  فصل

 شوگر

با خودم زمزمه کردم،    ی پنج صبح صدا  ساعت  آلرمم بلند شد و 

کلمه وقتش بود که دنبال دونات    یواقع  ی ت مبارک. به معنادوشنبه 

 الت یبعد از تعط  د یکه با  یکارکنان  ی بود برا  مفه یها وظبرم. دوشنبه 
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کار واسه   ی سر  هی صبحونه ببرم و    انداختندی بار رو برق م  ی همه جا

نفسم  بکنم.  و    رونیب  ومارا  شدم  بلند  دوش   هیدادم،  واسه  حوله 

 بیعج  ی هاکه تموم شب رو با خواب  ییگرفتن برداشتم. از اونجا

بودم حال کم  ی هاو غلت زدن  بیغر م حرکات  یمداوم گذرونده 

تو   بود.  و آهسته شده  اشعار  از خواب  یکیکند  هام داخل کالس 

 .ودو برهنه پروفسورم ب ینشسته بودم و زک مورگان سکس

اومدم،   رونیکنم از حموم ب  تیکنم سکوت رو رعا  یسع  نکهیا  بدون

تصور کنم که الن   تونستمی بود. م  ومدهیخونه ن   شبید  ایچون جول

 .دهیخواب  یدانشگاه به راحت  ی هاست یاز فوتبال  یکی خواب  تخت  ی تو

  ز یم گشتم. همه چهابه دور و اطراف انداختم و دنبال لباس ینگاه

  ن ی زم  ی و پرتشون کرده بودم رو  ده یخسته رس   شبیهمونطور که د

م. با  کم بود: کت   ی زیچ  هی. فقط  سوختی هام مافتاده بودند. چشم

خونه    نیزم  ی احتمال الن رو  نکهیکردم و با تصور ا  ی غرغر  یکالفگ

 ی کی  دیبدتر، شا  یحت  ای  کردند،یلگدش م  مردمکاپا افتاده بود و  

. من سر  وفتمیب  هیبود به گر  کیبرش داشته و تنش کرده بود نزد 

داده بودم. نفسمو فوت کردم    فیاز صد دلر تو تخف  شتریاون کت ب
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 خودی زرد سقف و رنگ ب  ی هاانداختم، به لکه  تخت  ی و خودمو رو

نه تنها که کت   رهیخ  وارهاید از  شدم.  بلکه   دستم رو  داده بودم 

که    ی اونم در حال  کردم،ی م  یزندگ  یآپارتمان جهنم  هی  ی داشتم تو

تو  بنت  شده   ی احتمال  رنگ  تازه    کمکش  من   که—شآپارتمان 

کرده   لکسیکه داشت ر  یخوب  یشیگرما  ستم سی  با—بودم  کرده

 .بودند دهیگروه دختر هم کنارش دراز کش هیبود. حتما 

بسته بودم داشتم با خودم   یکه موهامو دم اسب  شی پ  قهیچند دق  از

روشن سرم کردم که   ی کاله کپ صورت  هی.  زدمیحرف م   یلب  ریز

. بعد از  انداختمی م   رونیپشتش سوراخ داشت و موهامو از توش ب

پام کردم ورو زدم، لگ  مییکائوچو  نکیع  نکهیا  شرتیسوئ  هامو 

و   رفتمیکه به سمت در م  مونطور. هدمیرو پوش  ن”یفالی“داندر ما

م  کنار  م  زمیاز  ل  شدم،ی رد  نامه  به  دانشکده    ستینگاهم  انتظار 

 .کردم یافتاد و اخم  لت یحقوق وندرب

  ن یرو مرور کردم که با ماش  میمیو قد  ی بچگ  ی های از فانتز  یکی

سف  متیقگرون دمرسدس  درنگیو  جاده  تو  آلباما    ونپورتیم 

کت  هی  کنم،ی م   یرانندگ کارودست  پوش  ی شلوار  و   دمیمرغوب 
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 ی اصورتم نشسته. کنار جاده  ی رو  ی لبخند پهن “بهت گفتم که”ا

م توقف  بود  شده  کاشته  درخت  طرفش  دو  ماش  کنم،ی که    ن ی از 

 .شمیم کینزد  یو به خونه بزرگ جنگل شمیم  اده یخوشگلم پ

 .ادیدر م ی جلو ی کیو  زنمیم در

 .باشه می ناتن ی هااز خواهر و برادر یکی دیشا

 .هم خودش، پدرم باشه دیهمسرش باشه، شا دیشا

 شه یشوکه م  مکی سر و وضع ش  دنیهر صورت، فرد مربوطه از د  در

 .کنهی و به داخل دعوتم م

  وون یقدم هم داخل اون خونه بزرگ و پر زرق و برق با ا  کی  یول

 .ذارمینم شی مدل جنوب

 .آقا نه

  ی االعادهفوق  یکه چقدر زندگ  گمیو بهشون م  زنمی لبخند م  فقط

وجود   با   گمیو م  دم یم رو نشون مدارم. بهشون مدرک حقوق خفن 

  .شدم   رینظی باز هم چقدر ب  دمیکش  رونیزار بخودمو از لجن  نکهیا

 .مشت کردم هامودست
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 :خودم کلمات مامانم رو زمزمه کردم با

 .خوبه یبه اندازه کاف یکه هست نطوریهم-

 .د یرسی دادم، امروز اشتباه به گوش م رونیب نفسمو

 ی نامه رو برداشتم تا کنار  کردم،ی که خودمو شکنجه م   همونطور

م بذارمش، قفسه کتابخونه   ی هاکتاب  ی ل  نکهیقبل از ا  یبذارم ول

 .بهش انداختم ی تاشو باز کردم و نگاه سرسر

دانشکده    نشیگز  ونیسیکه انجام شد، کم  یقیاز مالحظه دق  پس

حال   نیبه شما را ندارد، با ا  رشیپذ  ی اعطا  ییدر حال حاضر توانا

.  میبگذار  ارتانیانتظار در اخت  ستیدر ل  یگاهیکه جا  میدار  لیتما

هست ا  میمتوجه  ناام  نیکه  باعث  م  ی دینامه  اما   شودیشما 

گرفتن   رشیپذ  ییکه توانا  دارندوجود    یادیمستعد ز  ی آموزهادانش

بانداشته  شما  باش  دیاند.  برا  دی آگاه    یآموزهادانش   رشیپذ  ی که 

رتبه  ستیل تشو  ی ای بندانتظار  شدت  به  و  ندارد   تانقیوجود 

 .دیدرخواست ده گر ید ی هاکه به آموزشگاه   میکنی م

 احترام با
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 ...نشیگز ونیسیکم  سیرئ تزجرالد،یآر. ف امیلیو

 :گفتم یتلخ به

 .و، و، و -

سطل انداختم.    یش کردم و توبذارمش، مچاله  ی کنار  نکهیا  ی جا  به

 .داشتم. اه  لیمی ازش تو ا یکپ  هیبه هر حال 

بود. به خواب   دهیم پربه خودم انداختم، رنگ  نهیتو آ  ی اگه ید  ینگاه

رو گشتم و رژ   شمیلوازم آرا  فیک  ی داشتم. با غرولند  ازین   ی شتریب

. به  دمیکش  رونی رنگ بود رو از توش ب  یم که زرشکلب مورد عالقه 

  .دیرسی نظر مناسب م

 ...داشتم یهاک کنیباز هیبا  ی وار وونهیسکس د شبید

 :گفتم  نهیتو آ رمیبازتاب تصو به

بکنم، وانمود   یو نتونستم انتخاب درست   دیلحظه پام لغز  هیفقط   -

 .وفتادهیاتفاق ن  چوقتیکه ه  کنمی م

 .دم یهم مال ی رو هامولب
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. مردم کم کم ی دست از حرف زدن با خودت بردار   دیو واقعا با -

 .ی شد وونهید کنندی فکر م

به شدت   ی رنگکم  ی کبود قلبم  و  بود  افتاده  گردنم  راست  سمت 

 ...نکهیفکر کردم و به ا شبیبه د  د،یکوبی م

 .بود  رینظی ب چقدر

شوگر. اون به دل شکستن    شهیفراموشش کن. واست دردسر م -

 .نره ادتی—معروفه

 .و روش پودر زدم دمیمال ی کبود ی رو  لریکانس یکم

رو  موفه یک و   شونه  هی  ی از گردن  باز کردم  رو  انداختم، در خونه 

 .افتاد نیزم ی شده بود رو زونیآو  رهیکه به دستگ یساک هاثورن

 ادشیگذاشته و    رونیهاشو بچند تا از لباس  ایفکر کردم جول  اول

ساک  نیاز ا  ی خبر شبیافتاد د ادم ی کدفعهی یول  ارهیرفته داخل ب

 .ومده یهم از اون موقع به خونه ن  اینبود و جول
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کت “بلک   دنیرو باز کردم. با د   پش ینشستم و ز  نیزم  ی رو  عیسر

ف ه  س” ینورث  مثل    یعیم  و   هیکردم.  آوردمش  بال  رقص  پاتنر 

 .چرخوندمش

 آوردت خونه؟  ی کُت! ک -

 .کردم دایبرگه تا شده پ  هیداخلش رو گشتم و  شتریب

ا  نیا“ واسه  ب  نکهیشهر  اگه   یلیخ  ی بر  رونیبدون کت  سرده. 

کن  ی خوا ی م تشکر  د  ،یازم  مایب   دنمیبه  مطمئنم  محل   یتونی . 

 .یکن دایرو پ می زندگ

 .زِد

 ”۶۴۳۳ ۲۸۴ ۵۵۵: ی شماره تلفنم اگه هنوز ندار نمی.ن: اپ

 یکرده و آدرس  دای م رو پزدم. احتمال کت   شی به گستاخ  ی شخندین

 .بود دهیبرچسپش نوشته بودم رو د ی رو شی که چند هفته پ 

 .بود  یبه راهرو انداختم، خال ی نگاه

شده بود که تا ساعت    یوارد ساختمون  ی آورده بودتش؟ و چطور   یکِ

 کردند؟ی هشت صبح درها رو باز نم
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بودم و با    داریهم ب  گهیساعت د  م یبه خونه ن   دنیبعد از رس  شبید

احتمال امروز   بودم. پس  دهی رو پشت در نشن  یکس  ی حال صدا  نیا

  .شهیصبح زود از خواب بلند م  یعنیصبح آورده بود، که 

راه    یو به سمت خروج  دمشیپوش  مشرتیسوئ  ی و رو   دمیکش  یآه

 .افتادم

ب  با لحظه  ب  مییتندخو  شتریگذشت چند  بود و حس    نیاز  رفته 

رو به   شی نیو ب  هیمغازه شکالت فروش  ی رو داشتم که تو  ی ابچه

دونات  شهیش مغازه  وارد  چسبونده.  صاف   یفروشقفسه  و  شدم 

 :صاحب مغازه گفتم وس،یه  نی. به خواکستادمیا

بده. مارا عاشق    ی چهارتا ساده و دو تا شکر ،یلطفا چهارتا شکالت -

 .هیشکر

 :رقصان گفت ی هازد و با چشم  یپهن لبخند

 ن؟یهم -

 :گفتم  غرغرکنان

 ست؟ین  یکاف ی کنیفکر م -
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 .آه -

 .رو واسم تکون داد انگشتش

 .تو واسه—درستش کردم شبیمخصوص واست دارم. د زیچ هی -

رنگ بود و لهجه   ی امرد قد کوتاه و لغر با پوست قهوه   هی  نیخواک

اون    یکیمکز دوست  یکیداشت.  زمان   ی هااز  من  و  بود،  مارا 

.  ارم یپول نقد بدست ب   شتریب  یکار کرده بودم تا کم  نجایا  رستانمیدب

پشت کانتر رفت و   نیکه البته بعدا همه رو خرج کالج کردم. خواک

  نیتزئ  یمشک  ی اکه با ترافل رشته  یدونات شکالت  ینی س  هیبعد با  

 .اومد رونیشده بود از آشپزخونه ب

 .”نوشته بود: “شوگر  ی دی سف رهیبا ش شونیکی ی رو

ا - رو درست کردم تا رفتنت به دانشکده حقوق رو جشن   نایمن 

دفعه  میریبگ چند  خاطر  به  کارها  یاو  تو  قوان  ی ادار   ی که   نیو 

 .می تشکر کن ی کمک کرد ” ۱” مونواسه فودتراک ی امنطقه 

 اریس ی غذا ونیکام” ۱“ 

 .بهش بگم قبول نشدم اومدینم دلم
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 :گفتم کردمیم  ی م بازکت  پیکه با ز همونطور

مهربون  ییوا - نبای چقدر  م  نی ا  دی.  دوست  ی کرد ی کارو  خودم   .

 .داشتم که بهت کمک کنم

. تو همون موقع به دیکشی اگه به من بود چند روز طول م  یول -

  ی م کل . حال هم واگن دوناتی و ته و توشو درآورد  یرفت  ی فرماندار

 .کنهی پول پارو م

 .رو جلوم گذاشت ی ن یو س دیخند

 .ست دانگ گذاشتم. توش پره خامه   نگیرو د  نایبه خاطر تو اسم ا -

خودم رو گرفتم که اشک    ی جلو  یکردم و به سخت  ی اخنده  تک

به   دیمهربون بود و با  یلی. اون خکردمی نم  هی. لعنت بهش، گرزمینر

  ز یی پا  تونستمیچون نم  نکهینه ا  بودمی خاطر محبتش خوشحال م

 .کنم یبه دانشکده حقوق برم ناراحت

و همسرش،    نیزد و من پشت کانتر رفتم تا خواک  یشاد و پهن   لبخند

 .اومده بود رو بغل کنم رونیآنا که از آشپزخونه ب
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ناراحت  قهیدق  چند ماش   یبعد،  و پشت  کنار گذاشته  بزرگم   نیرو 

و از   چپوندم ی دهنم م  ی ها رو تونشسته بودم. همونطور که دونات

شدم که دوان دوان    ی ای متوجه بدن عضالن  دمیکشیآه م  شلسهخ

 .رد شد منیماش ی از جلو

  ده یسرش کش  یاهیو کاله س   ده یبود که کت هاثورن پوش  یبزرگ  مرد

 ...بلوندش از پشت کاله ی بود، موها

 .افتاد. زک نیهام رها شد و کف ماش انگشت  نیاز ب زمیعز دونات

چون خب ناخوداگاه    دم،یکش  نییپا  یصندل  ی خودمو از رو  عیسر

 ی ما سکس داغ  ،یعن یمطمئن نبودم.    شبیبود و هنوز نسبت به د

رد کرده بودم، حال   گهیدور د   هی  ی و من درخواستش رو برا  میداشت

 .شده بود ب ی ... عجتیوضع

انداختم.    ی اانه یو نگاه مخف  دمیکم خودمو بال کش  کم به طرفش 

نگاه کردم که   کشیبه بدن قدبلند و کمر بار  دم،ی کش  ی . آهیلعنت

 .شدی متصل م شی عضالن  ی به پاها
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داره    یبدونم از ک  خواستی دلم م  د،یشد و تند تند نفس کش   خم

مادوئهی م شش  پنج  حداقل  دانشگاه  محوطه  نه    لی.  ]هشت 

  ی ورزشکار  ی برا  کنمیدور بود که البته فکر نم  نجای[ از الومتر یک

 .باشه ی ادیز یلیمثل زک فاصله خ

رو درآورد، موهاش رو تکون داد و دست بزرگش رو داخل   کالهش

  یامغازه  ی آجر   وار یبه د  د،یوز  یتارهاش فرو برد. باد سرد صبحگاه 

دست  هیتک گرفت.  بال  آسمون  طرف  به  رو  سرش  و   ی رو  یداد 

کش د  د یصورتش  با  من  آس  دنیو  نفس چهره  ریپذب یحالت  ش 

 .گرفتم  ی تند

 کرد؟ ی فکر م یچ به

کنار مغازه   مکتین  ی هاشو رودستکش  کاله و  د،یکش   یقی عم  نفس

 ی مارت انداخت و داخل رفت. حرکاتش بدون فکر و نگران -یک یکوئ

 دونستیم  اونجا گذاشته بود و  رو  لشیبود، انگار که هزار بار وسا

 .اومدیم ادیز نجای. فکر کنم اافتهیواسشون نم یاتفاق

م  دیبا رو روشن    نیماش  ولی—کالس داشتم  امروز—افتادمیراه 

 .کردمینم
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مارلبورو    گار یپاکت س  هیم بودم که با  دونات   نیخوردن دوم  مشغول

 .زد رونی]ماربلو[ از در ب

  خورد، ی بهش نم  د؟یکشی م  گاریورزشکار س  ی خب، خب. آقا  خب،

 من از کجا بدونم؟ یول

 :لب زمزمه کردم ریز

 .ی داشتتو فقط باهاش سکس  -

  د یراه افتاد که کامال بهش د  یقدم بلند به سمت ساختمون  هی  با

و با    دیکش  رونینخ ب   هیداد، پاکت رو باز کرد،    هیتک  واریداشتم. به د

 .بود روشنش کرد  دهیکش رونیش بکت  بی که از ج  یفندک

 نگاهم رو   ین یبود که سنگ  بیش نگاه کردم. عجدقت به چهره   به

 .کلمه حس ششم داشت یواقع  ی ه معنااون مرد ب کرد،ی حس نم

زد و دودش رو   ینگه داشت، پک   رو  گاریس  شده یکش  ی هاانگشت   با

خط    نیچند  د،یرو مال   شی شونیهاشو بست و پتو هوا فرستاد. چشم

 .و دور دهنش افتاده بود یشونیپ ی رو
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اخم   آب و  دادم  قورت  رو  کشش   یدهنم  احساس  بهش  کردم، 

رفت    بال   منه یبود. قفسه س  شیناراحت  احتمال به خاطر   کردم،ی م

شم و به سمتش    ادهی پ  ن یاز ماش   خواستی از وجودم م  یو قسمت

 .تنها باشه خواستی فکر کنم دلش م  ولی—برم

 ییتا جا  د،یدرخشیم  زدی همونطور که بهش پک م  گاریقرمز س   نور

دوباره   هاش روکاله و دستکش   ، ی نیکه پرتش کرد و با نفس سنگ 

دوئدیپوش آشغال  سطل  سمت  به  بعد  داخلش   دی.  رو  پاکت  و 

 .انداخت

 .لخـــــبیخ

کرد و از   دنیداد، دوباره شروع به دوئ  کش و قوس   یرو کم  بدنش

 .ره یکجا م  نمیشدم تا بب  ادهیپ  نیشد. البته که از ماش  دیناپد  دمید

 .هم بدتر بودند ی آیباز اف یجنوب ی هادختر

قبرستون    ال،یپارک مِمور  ی گذشت و به طرف ورود   ابونیوسط خ  از

و   ی سنگ  ی بلوط بلند، ورود  ی هارفت که درخت  یبزرگ و باشکوه 
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واسه   یداشت. مکان کامال جالب  زرد و بنفش تو باغچه   ی هابنفشه 

 .داشت  یکیبود، حداقل جاده بار دنیدوئ

رو روشن کردم. تا   نیماش  م رو تموم وشدم، دونات  نیماش  سوار

توجه زک مورگان رو   کردمی م  یکه سع  ییروزها  ادمهیکه    ییجا

 .جلب کنم تموم شده بود

 .از فارنر، بلند شد  ” یآهنگ “اضطرار م،یزنگ گوش ی صدا

 :داشتم و به مارا گفتم برش

 .آره تو راهم -

 .نکن  یرانندگ ادیحالت خوبه! عجله نکن و با سرعت ز-

داشت که با گذشت    یجنوب  میصداش خشک بود و لهجه مال  لحن

 .کمرنگ شده بود نجا،یتو ا یسال زندگ   ستیب

 :دمیکش یآه

 .باشه -

 ؟ یمن رو گرفت ی دونات شکر -
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 :زدم ی لبخند

 .دو تا -

  یبنفشش تو دفتر باب  یمخمل  یورزش   ی هاکردم که با لباس  تصور

بانک   عهیو ود  شمرهی آخر هفته رو م  ی هابانگلو نشسته و برداشته

  ن ی ش با مدل مرلبلوند رنگ شده   ی . احتمال موهاکنهیرو آماده م

  ی ظ یروشن و خط چشم غل  یمرتب شده بود و رژ لب صورت  ییمونرو

 .بودگذاشته   یمصنوع  زده و مژه

  ی نفر  نیمارا اولمادرم فوت کرد،    نکهیسالم بود، بعد از ا  ازدهی  یوقت

مادرم   یرستانیبود که خودش رو به خونه آلباما رسوند. دوست دب 

رو جمع کرد و من رو   لمونیرو داد و وسا  ادبودی  ی سخنران  بیترت

باهام   ی کار  چیه  خواستی نم  آپولس برد. پدرم  ین یبا خودش به م 

تولدم هم نبود.    یاسمش تو گواه  یبهش، حت  تداشته باشه. لعن 

اگه با   یول  مش،ی به دادگاه بکشون  میتونستیالبته که من و مارا م

 خواستمیبود که نم  نیمطمئن بودم، ا  زیچ  ه یاون سن و سالم از  

 .داشته باشم که مامانم رو نابود کرده بود ی با مرد ی کار چیه



Page 145 of 792 
 

 ی شتریاگه دونات ب  ؟یخواستی هم م  ی اگهید  زیخب چه خبر؟ چ -

ا  ی خوا ی م هنوز  ول  تونمیم  نجامیکه  شستشو   یبخرم  لوازم  اگه 

 .بعدا به کاستکو سر بزنم و بخرم دیبا ی خوا ی م

 .رمیازت خبر بگ  خواستمی نه فقط م -

 ی نشسته و پاها  شی چرم  یصندل  ی کرد و تصور کردم رو  ی مکث

 .گذاشته زیم  ی رو رو فشیظر

 ؟ی. خوبی دیرسی به نظر م حوصلهی ذره ب هیهفته  نیا -

 .ادی از دستم برنم ی . کار ش یکم و ب -

 ی دانشجوها   اومدیم   شی کم پ  یلینبود. خ   نانهیبصدام خوش  لحن

 .ارنیبدست ب  یخال ی انتظار تو دانشکده جا ستیل

 .من شکست خوردم -

 .ی نه شکست نخورد -

زدن چندتا برگه بلند شد و تصور کردم که داره به   به هم   ی صدا

 یچ  دونستیموقع که نم  . هر کنهی نگاه م  ستوودیا  نتیپوستر کال

برا م   ییراهنما  ی بگه،  نگاه  لبخندکردیبهش  اون    ی .  زدم. عاشق 
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بار بهش برخورده و با هم رابطه   ه یکه تو    خوردیمرد بود، قسم م 

 .بود ییبایا واقعا زن زداشتند. امکانش بود چون مار

 :گفت 

 .باشه که  لتیوندب  دیحتما نبا -

 .م دادغلغلک یناراحت حس

 :گفتم   یمیلحن تسل با

 .دونمیم -

 لعنت بهش. چون جورج رفته اونجا، آره؟ -

 .اسم پدرم صورتم جمع شد دنیو با شن دمیکش یآه

 .ثابت کنم که به اندازه اونا خوبم خوامی فقط م -

 .یرو ثابت کن  ی زیچ  ستین ی ازین -

که بلند شده    یفندک   کیکل  ی داد، مشخصا با صدا  رونیرو ب   نفسش

 .فرستاده بود رونیرو ب گارشیبود، دود س
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  یی مویل  ی تو عاشق پا  ؟یپا  ایدرست کنم؟    کیواست ک  ی خوایم -

 .ی ازدهخی

  ی همه  ی دوا   کردی صورتم نشست. مارا فکر م  ی رو  ی کمرنگ  لبخند

نم  ی لی. خهینیری من ش  ی دردها اشتباه  منم سرزنشش    کرد،یهم 

وقتکردمینم ا  نیاول  ی برا  ی .  به  گر  نجایبار  مدام  بودم   هیاومده 

بچه  ی برا  نجایا  کردم،ی م از    ی ا دختر  از    ک،یکوچ  لری تر   هیکه 

م ها لهجه بود. بچه دیجد ی ایدن هیاومده بود مثل   یجنوب ی شهرها

م مسخره  حت  کردندیرو  نممعلم  یو  ناراحت  دونستندی ها    میبا 

با ا  کاریچ الن   یو حت  کردم،ینم  یاحساس راحت  نجایکنند. من 

داشتم.    بیعجا  ن یسرزم  یرو تو  بهیغر  هیها حس  وقت   یهم بعض

شا گرفتم.  گاز  رو  دل   یکی  دیلبم  م  یکیکوچ  لیاز   خواستمی که 

هم  ی راب برم  جنوب  به  حقوق  ا  ن یدانشکده  با  اونجا    نکهیبود. 

 .انداختی مامان م  ادینداشتم، بازم... خونه بود. من رو به    ی اخانواده

 ؟؟ یی شوگر؟ اونجا -

 .دیآره. ببخش -
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پ  ی ادآوری  با ب   ش یهفته  و    یوگرافیکه  بودم  خونده  رو  زک 

ابروهام افتاد.   نیب   ینیکه بهش اشاره کرده بود، چ  ییهای عالقمند

شده بودم    داریو شکل گرفت، از صبح که ب  دیتو ذهنم چرخ  ی ادهیا

م ازش  به خاطر آوردن کت  تونمیکه م  دمیرس  جهی نت  نیبالخره به ا

 .تشکر کنم

  ؟ی ت دار رو تو خونه السیگ ی پا لیوسا ،یه -

کالب   ی بال   یکیآپارتمان کوچ  ی تو  س، یپسرش، لوئبا دوست   مارا

 .کردی م  یزندگ

 و طرز ساختش رو؟  -

عز - راستش  پازمینه  م  السیگ  ی .  سالد  فقط    وه یمزخرفه. 

 .شده  یست که با خرده نون قاط چسبنده 

خ  یپهن   لبخند اون  پا  یلیزدم.  به  راجع  نظراتش  به   ی نسبت 

 .بود  ریگسخت

  .دمیشن فرستادن دودش رو رونیب ی زد و صدا گارشیبه س یپک
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وومن*   ریونی. من بهتر از پای دوست دار  ییمویل  ی پا  کردمی فکر م -

 .کنم ی درست م زنندیکه همه حرفش رو م

دوست داره،   السی که گ   شناسمیرو م   یکی  ینه، دوست دارم، ول -

درست کنم.   یکی بهتر باشه واسش    دیکه شا  کردمی داشتم فکر م

 ...... و بعد زی اون... و من... ما... اممم... با هم چ

نم  صدام شد.  با    قایدق  تونستم ی خاموش  چطور  که  بگم  بهش 

 .داشتم  یسکس داغ مندهیآ یاحتمال ی پسر تقلبدوست

 :گفت ی زیت ی صدا با

 بنت؟؟ -

البته منم تا   اومد،ی از بنت خوشش نم  چوقت یکردم، مارا ه  یاخم

شراب نخورده   السیکه باهاش بهم نزده بودم و با هم چند تا گ  یوقت

  .دونستمینم میبود

 .نه -

 ؟یکنی درست م ی تا حال تو پا یهممم، اونوقت از ک -

 :گفتم  ی لحن خواهشمند با
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 .یکمکم کن  ی تو بخوا دی فکر کردم شا ی. ولچوقتیاز ه -

 .دیکش یآه

ش  من مزه   یست. ولامروز که کالب بسته. به هر حال  خبیلیخ -

 .نجایا ایبدمزست. بعد از کالست ب   یلی. خکنم ینم

 :زدم ی لبخند

 عاشقتم  -

 نهم  فصل

 شوگر

 .د یچیوارد کالس اشعار شد و دلم بهم پ یآروم ی هابا قدم  زک

 یو کل  یسال اول  ی روز بود و سالن اجتماعات از دانشجوها   وسط

بود برش   یآسون  یاریورزشکار پر شده بود، احتمال چون درس اخت

 ی البته اگه دنبال شاعرها  ،یداشتن دوست   نطوریداشته بودند و هم

 .کنسونید یلیمن هستم. سالم ام که—ی باش ییکایآمر

  نکهیدورتادور سالن شلوغ چرخوند تا ا  شورهیوارد شد و نگاه خ  زِد

رو  دامیپ د  دهیچسب  فیرد  نیآخر  یصندل   ی کرد.  نشسته   واریبه 
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ساختمون افتضاح بود،    نیا  یشیگرما   ستمیکه س  ییبودم و از اونجا

مو مثل به لحاف روم انداخته بودم و اون با . کت دمی لرزیبه خودم م

 .دز یلبخند پهن دنشید

 .کردی هام رو نابود م...تا رحم و تخمدانلبخندش

 .کن، شوگر شخفه

 نشستیاول که معمول م  فیبه سمت رد  نکهیا  ی بعد، به جا  یول

 .د یمن رس فیها بال اومد و به ردبره، از پله

من    نه؟ی صورتم نشسته بود رو بب  ی که رو  یوحشت  تونستی م  یعنی

نم واقعا دلم  وقت  خواستیواقعا،  آرا  یتا  به   کیکرده و ک  شیکه 

 .رو بشمباهاش روبه رمی م  ششیدست پ

  ی خال  ی دنبال جا  های صندل  نیراهرو ب   نیاز ب  ستاد،یاونجا ا  یکم

 .کنارم ثابت موند یصندل ی گشت و نگاهش رو

دانشجوها  همونطور کنار  از  م  ییکه  رد  بودند  نشسته   شد، ی که 

 :گفت 

 .دیببخش -
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 ها ی که بعض  دادینم  یتیاز کنارشون گذشت و اصال اهم  یراحت  به

ب  بشه.  رد  بتونه  تا  بشن  بلند  جاشون  از  بودند    شترشون یمجبور 

 !بود زِد یعال  ی باز شبید گفتندی م ای کردندیوار سالم مزمزمه

 .دادی تکون م ی واسشون سر اومدی هم همونطور که جلو م اون

شد، چشمروبه   درست متوقف  و روم  بال  کش  هامو  به    دم یبالتر  و 

نگاه کردم که به    ی ایی و طال  یمشک  شرتیشده و ت  یطراح  نیج

س پر  دهیچسب  شنه ی تخت  و  مرطوب  موهاش  نظر   شونیبود.  به 

 .و انتهاش فر خورده بود. تازه دوش گرفته بود دیرسی م

 .قرمز شد  صورتم

  یادآوریبا    می نییپا  تنهم ی با... اون... با اون مرد سکس داشتم. ن  من

ر شد.  مور  مور  کش  تمیخاطراتش  اون   دنمینفس  گرفت.  سرعت 

 یو کار   دهیچسبونده بود. بدنم رو از هم پاش  واریمن رو به د  شبید

 ...من ی کرده بود که من اوه... خدا

 :گفت 

 .سالم -
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 .بهش  لعنت

جا  چرا به  که  انگار  بود...  اغواکننده  و  گرم  انقدر  سالم   ی صداش 

 .دونمیمن جذابم و خودم م گفت،ی م

 .مرتب کردم  هامنهیس ی مو رونشستم و کت  ترصاف 

 .سالم کیعل -

 .هاش نشستلب ی رو  یکینگاه کرد و لبخند کوچ  بهم

با عجله وارد شد و با   یآموزش  ی ارها یاز دست  یکیکالس باز و    در

 ستادند یا  ی ها کنارورقه به سمت استاد گُلدبِرگ رفت. اون  ی ادسته

 که—دندیزمان برامون خر  یکم  ی نطوریو گرمِ صحبت شدند، و ا

 .استفاده رو ازش کرد تینها زک هم

صندل   یاجمال  ی نگاه کوله  ی ای خال  یبه  فقط  که   می پشتانداخت 

رو   یپاهام گذاشت و صندل  ی روش بود. بدون اجازه بَرش داشت، رو

نشستن با  نزدگرفت.  هم  به  کنارم  بود  ترکیش   ی ازین   م،یشده 

 .بود اشاره کنم   دهیمن چسب ی پاش به پا نکهیبه ا  ستین
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هاثورن وجود داشت   یسالن سخنران   ی های که راجع به صندل   ی زیچ

اون  نیا که:  دهه  بود  تو  احتمال  مناسب    ۶۰ها  و  شده  ساخته 

. قطعا ی ایاضاف  ی فضا  چیبودند، بدون ه  یمعمول  زیبا سا  ییهاآدم

 .نبود یآدم معمول هی ه یبدن زک شب

سرگرم  اندام  نگاهش    یبا  که   شینچیا  ۶و    ی فوت  ۶کردم 

زانوهاش به   کرد،یجا م  کیکوچ  یصندل  ی رو رو ” متری سانت۱۹۵“ 

که روش    ی و شک نداشتم دختر  کرد،یفشار وارد م  ییجلو  یصندل

 .فشار پاهاشو احساس کنه تونستی نشسته بود م 

 ن ی هم  یکرد، ول  ی ش با اخم نگاه شونه  ی برگردوند و از رو  سرشو

لبخند  دیکه طرفش رو د تا   شییطال  ی اقهوه   ی زد. موها  ی فورا 

داشت و لباس انجمن   ییبایو ز  نیصورت دلنش  د،یرسیهاش مشونه 

 .بود ده یدلتا رو پوش  ی خواهر

بهمون    ی. خوشحالم که تونستییتو  دونستمیاوه، زک، سالم. نم -

 .یملحق ش

که   ی ای دعوتش کرد، مهمون  شونی بعد  ی جا هم به مهمون  همون

 .هفته بعد داشتند 
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نوشت و همونطور    ی کاغذ  تکه  ی شو روبعد، با عجله شماره  هیثان  هی

 :گفت کرد،ی زک نگاه م یعضالن ی هاکه به شونه 

 .بهم زنگ بزن ،ی ایب  یاگه خواست ،یدونیم -

 :گفت ی گرفت و با لبخند رو  ادداشتی زک

 .باشه -

تو  دختر رو  برگه  زک  و   شیپشتکوله   ییجلو  بیج  ی برگشت 

 .گذاشت

 :سمتش خم شدم و زمزمه کردم به

 ه؟ یاون نفر بعد یعنی -

 .نه ای ادیکاپا خوشش م ی های از مهمون دونمی . نمدیشا -

 .ی بهداشت سیسرو ای -

 :گفت 

 .ییهرجا ای -

 :بال انداختم ابرومو
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 اد؟ یخوشت م یعموم ی هااز سکس تو مکان -

 .البته با آدم درست —شمهیپا -

 شد ی م رهیت  شی خاکستر  ی هارفته رفته داغ و چشم  شره یخ  نگاه 

 .منبسط شده  منهی قفسه س کردمیو من احساس م

 .یلعنت

 :ضربه زدم زیم ی صاف کردم و با خودکارم رو گلومو

م: شماره  حت ینص  هی - با    تونهیدادن  باشه،  زننده    ی سر  هیگول 

 .گهید ی زهایانتظارات و چ

 چطور؟  -

 :صاف کردم گلومو

و اون   یدختر داشتاگه دوست  یول   اد،یبه کارت ب  ادیفکر نکنم ز-

  چی اگه بعدش ه  یحت  ،یذاشتی م  بتی و تو ج  یگرفتی شماره رو م

. تو  شدیمحسوب م  انتیخ   ،یچون قصدشو داشت  افتاد،ی نم  یاتفاق

 .شیو آگاهانه برداشت ی در موردش فکر کرد

 .دی بال پر ابروهاش
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 ؟ یش رو داشتتجربه -

 .تکون دادم  ی سر

سابقدوست - شماره پسر  توم  شب  هر  رو  ش ژاکت   ب یج  ی ها 

 .گفتی بهم دروغ م کردمی و هر بار که بازخواستش م ذاشتی م

 .آه -

 .گوشه چشم نگاهش کردم از

 ؟ یبهش زنگ بزن ی خوایم -

 .نه -

 ؟یشماره رو گرفتپس چرا  -

 .کننده بودش مستادکلن  ی مطبوع و جنگل  ی سمتم خم شد، بو  به

بدشماره  اگه—هیچ  یدونیم - بهم  پس شماره  ،ی تو  بهش  شو 

 .دمی م

 .دمیکه بهت جواب م ستی ن نیا شیمعن -

 .برق زد هاشچشم
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 .میکار ناتموم با هم دار هی. من و تو... ی دیاوه، جواب م -

بدم، به جلو خم شد و کاغذ رو به دختر   یبتونم جواب  نکهیاز ا  قبل

 .برگردوند  یانجمن

 .تشماره نم ی. ازمیمتاسفم عز زنم،ی من اصال زنگ نم ،یه -

قاپ   د،ی کش   یپوف  دختر از دستش  از رو  دیبرگه رو  بهم    شونه   ی و 

 .غره رفتچشم 

 .رو گاز گرفتم تا نخندم  لبم

و دوباره چشم  هیتک  ی به صندل  زک به من   شوی خاکستر  ی هازد 

 .دوخت

 و شماره تو؟  -

 .دمی من که نگفتم بهت م  -

گرفت  شوی ن ییپا  لب بود  بندممی   شرط —گاز  قصد    نگاه   و—از 

 .از سر تا پام چرخوند شورهخی

 .ی دیم -
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 .ی کنی آرزوشو م -

 .بودم عاشق کل کل کردن باهاش آه،

دوست   دیمورگان تموم شد، شا  ی تون با اقا اگه مکالمه  انیخانم را -

 .دیسوال نظر بد نیدر مورد ا دیداشته باش 

و توجهم    دمیو از جا پر  دی چیبلند استاد گلدبرگ تو فضا پ  ی صدا

رفته بود و اون داشت   یآموزش  اریبه اطرافم جلب شد. ظاهرا دست 

 .ددایدرس م

اثر   نیا  و رو  ی همون  نشستن  مورگان  زک  کنار  که  آدم   ی بود 

 .ذاشتی م

 .جا کردمجابه مونک یرو بال گرفتم و ع سرم

 ام...؟ -

 .ش بود اشاره کردکه تو دست ی گلدبرگ به کتاب شعر استاد

 .میکردی بحث م دیکه قرار بود بخون  ی در مورد شعر میداشت -

 .کامال هنگ کرده بود مغزم
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 :دیابروشو بال داد و پرس استاد

 د؟یحتما شعر رو خوند -

 :بلند شد صدام

 ...کننده بود، درواقعمجذوب یلیخ یکی نیبله، ا -

 دم یزد، نگاهمو به سمت دفترش کش  ی ابا آرنجش بهم ضربه   زک

 .نوشت یتوش م ی زیکه داشت چ

غزله که با مصرع پنج    هیبا شب” از رابرت فراست.    ییبله! “آشنا -

  .هیداشتندوست  یلیوابسته به وتد مجموع نوشته شده. خ یضرب

حداقل   دوارمی. امی هم دار   ی ادامه بده. مطمئنم راجع بهش نظر -

 ه؟یک  ندهی. گوی داشته باش یکالس  تیبه خاطر نمره فعال

اون شعر   کردم. من  یغرش خنده تو کالس بلند شد و اخم  ی صدا

 .رو خونده بودم یلعنت

 .زنهی ها قدم ممرد تنهائه که فقط شب هی ندهیگو -

 :نگاهشو دورتادور کالس چرخوند استاد
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 جواب بده؟ خوادیم  یکس کنه؟ی کار رو م نیچرا ا -

  :شد، صاف نشست و جواب داد دهیزک به پام کش ی پا

م - نم  چکسیه  کنهیفکر  تارکنهیدرکش  مثل    یکی.   هیواسش 

 .که بهش تعلق داره ییجا  مونه،ی خونه م

 :با انگشت بلندش بهش اشاره کرد استاد

 .کن ی سازشفاف  -

رو  زک کشفک  ی دستشو  کم  د،یش  کنم  رنگ  گونه   ی فکر  هاش 

ول م  یگرفت،  اشتباه  ه  کردم،ی احتمال  تاث  یچیچون   ریروش 

 .داشتینم

رس - خطر  آخر  به  جا  ده،یاون  حت  ییبه  مردم   تونهینم  یکه  با 

 .کهیبرقرار کنه. درونش تار یارتباط چشم

 :زد ی اخودکار به پاش ضربه با

  یی معنا  چیکه زمان ه  فهمهی و م  کنهی آخر شعر، به ماه نگاه م  -

  اقت ی . از خودش متنفره. لهیواسش نداره، چون انزواش تموم نشدن

 .رو نداره یچیه
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گویلعنت متوجه  ندهی.  اصال  متنفره؟  خودش  ول  از  بودم،    ی نشده 

 ...بفهمم که تونستمی م

 :لب گفت  ریز  هاییاز جلو یکی

 .ضدحال -

 .نگاهش کردم چپچپ

 :اضافه کرد زک

 .اون کامال تنهاست -

  ینی بده، به بار سنگ  ریبه کلماتش گ  خواستی از وجودم م  یقسمت

 .کردمی که پشت صداش حس م

 ...و

 کردم؟یرو درک م ییبود که حس تنها نیاز ا ریغ

زندگ  من تو  رو  نفر  سه  م  م یفقط  که  هر   تونستمی داشتم  تحت 

تادوست   نبهتری  و  مارا—روشون حساب کنم  یطیشرا و    لریهام، 

 ی . حتیو حال نه بِنِت  ی انبود. نه خانواده  یکسها،  جز اون  به—یپاپ
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بود و به پدرم    ی اگهید  ی حواسش جا  شهیمامان زنده بود، هم  یوقت

 .باشه ششیپ کردی . آرزو مکردی فکر م

کرد، ادامه کالس    نیزک رو تحس  لیو تحل  هیگلدبرگ تجز  استاد

کرد بحث  خط  هر  مورد  در  لپ میرو  با  کوچ.   ادداشت ی  کمیتاپ 

جا جابه   شیصندل  ی و کامال حواسم به زک بود که رو  داشتمی برم

 .شدی م

 :ند شد، استاد گلدبرگ گفت که از سالن بل  یزنگ  ی با صدا  همزمان

نباش  - از ادگار الن پوئه. خودتون رو واسه   ی . درس بعددیخسته 

 .دی آماده کن هاعهیماوراطب

تنها   نیحقوقم، ا  یشرفته یسطح پ  ی هازدم. بعد از کالس  ی لبخند

 .ازش لذت ببرم تونستمیبود که م  یکالس

منتظر    دیبا  م،یآخر نشسته بود  یدو تا صندل  ی که رو   ییاونجا  از

 .بشه یخال فیتا رد میموندی م

 شوی زک همونطور که کوله پشت   م، ی گفتی نم  ی زیچ  کدوممونچیه

 .اخم کرده بود ذاشتیو دفترشو داخلش م کردیجمع م
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 :دمیبال زدم و پرس نکمویع

 حالت خوبه؟ -

ها که به دختر از همون  ، یو با لبخند پهن  دیموهاش کش  نی ب  یدست

 :زده بود، گفت  یانجمن

 .آره -

 :کردم یاخم

 .یمن تظاهر کن ی برا یست یمجبور ن -

 :زد و گفت یپلک

 ه؟یمنظورت چ -

کتم درآوردم، با   بیرو از ج  ی اشده ی بندبسته  دانگنگید  شکالت

 :به زک انداختم ی کردم. نگاه شکه یدقت باز و ت

رو به   میبا هم بود  نکهیپز ا  خوامینم  ستم،یت نمن دنبال شماره -

بدم بهشون ربط  یکس  خوامنمی   واقع،در—دوستام   ی بدونه چون 

دعوتت کنم. پس اگه حس    یانجمن  یبه مهمون  خوامنمی  و—نداره

 .یبزن یبهم لبخند الک  ستیمن روالم. لزم ن ،ی ندار  ی االعادهفوق
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 .دمییبه شکالت زدم و جو ی گاز

 .باشه -

مکث کرد،   شتریب  یهام کملب  ی رو با دقت بهم دوخت و رو  نگاهش

 .خوردن جذاب بود؟ نه یبرداشتم. خوراک دنیو من دست از جو

 .که تو دهنم بود رو قورت دادم یشکالت تکه

 اد؟می خوشت ازش— اون شعر -

 :و متفکر بود  قیتکون داد، حالت صورتش دق ی سر

چطور از پا    نکهیو ا   م، کنیها رو درک موجود آدم  ی کیآره، من تار -

 .ارهیدرشون م

 :تکون دادم  ی سر

هم - تار  گفتی م  شه یمامانم  با  کردن  نرم  پنجه  و    ، یکیدست 

زندگ  یقسمت آدم  یاز  زندگهیهر  تازه   ی نزیپاپ  ی مار  ی های . 

 .کنندی م می عصبان” یینمایس  لمیف  تیشخص“ 

 .ش مردد بودو نگاهش رو ازم گرفت، حالت چهره  دیخند
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 .مامانت باهوش بوده  ادیبه نظر م  -

 .خوردیغصه م  یلیزنده بود خ یاون وقت -

  ش یکه بهمون پول داد تا از زندگ  یبهش نگفتم که پدرم همون وقت 

دلش رو    نند، یاش مجبور نباشند ما رو ببو بچه   و زن  میبر  رونیب

 .شکست

 .تکون داد ی سر

 :دمیپرس

 ؟یهاک  کنیباز ه، یتو چ یکیتار -

 .کنهی م تشیداره اذ یبدونم چ خواستمی صدام آروم بود، اما م تن

 .دیرس ی به نظر م نقصی ... بیلیخ اون

  .دوخت شی پشتو نگاهش رو به کوله  دیکش یآه

 گ یل  خواد،ی مدال م  یمردم ازم انتظار دارند که برنده بشم، مرب -

 ...خوادی سوپراستار م یهاک یالمللن یب

 .ستادیو ا دیگردنش کش ی کرد، دستشو رو  یمکث
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 .حرف زدم  یلیمتاسفم. خ -

. تو  یکشی تصور کنم چقدر استرس م  تونمی نداره. نم ینه، اشکال  -

 .ی آدم مشهور هیعمال 

 .گرش رو دوباره به صورتم دوختپرسش  نگاه 

 ه؟یتو چ یکیتار -

 :دمیخند

 .طول بکشه  کم یممکنه  ؟ی خوای م ستیل هی -

  .بال رفت یرنگلبش با لبخند کم  ی گوشه 

 .ی ابامزه  -

 .تکون دادم  سرمو

شم و به دانشکده    لیالتحصامسال فارغ  ی مِ  کنم ی فقط تالش م -

برم، شا ناکجاآباد    ی زندگ  ی ترگرم  ی جا  د یحقوق    هیکنم و وسط 

 .خوامی که م هیزیتموم اون چ نی. ارمیبگ  کیخونه کوچ

 .آها -
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 :نگاهم کرد و بعد گفت  یطولن

 ؟ ی ایب  ی باهام به سالن مرکز  ی خوای ناهار بخورم. م  رمیمن دارم م -

 .راجع به شعر حرف نزنم دمی قول م

 .ادیمن از شعر خوشم م  -

 :زد یپهن لبخند

. ادگار الن پو، هوم؟ م یزنیحرف م  ی تو بخوا   یباشه، راجع به هر چ -

  ی هاداستان   یو رو کردم، ول  ریز  یلیرو خ  ونیداره. من رِ  یاون قاط

ب  رو  خبرچ  شتریکوتاهش  “قلب  حال  تا  داشتم.  رو   ن” یدوست 

ضربان   ی و ترسناکه. و صدا  کیو گوت  کیالسداستان ک  هی  ؟ی خوند

 .کنهی م رمیدرگ شهیهم ،ی ... لعنتستنه یزمکه تو پس  یقلب

راجع به پو حرف    ی هام از هم جدا شدند. جورکردم لب  احساس

بهتر  زدی م که  مرددوست  نیانگار  بود.  نوشته   یش  هاشو که 

شب  شناختی م صاف  موندی م  یونان ی  ی خدا  هیو  رو  گلوم  خب.   .

 .کردم

 .کردی م کمیتحر ییجورا  هی
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 ...سای وا و

ناهاره. درسته،   نی برم؟ نه، احمق. ا  رونیازم خواست باهاش ب  اون

 .هیدرسته. عاد

 ...اما

بودم.   دهید  ی تو سالن مرکز  شیهاک  ی هاقبال اون رو با دوست  من

دور و برشون،   شهیگروه پر سر و صدا بودند و دخترها هم  هیها  اون

 .کردندی جاشونو عوض م ی بعد کنیبه باز کنیباز هیاز 

 .برم تونستمی نم نه،

 .آه، آره، پو باحاله -

 .خمار شد هاشچشم

  .میمن بر ی به خونه  میتونیم ای -

 ...شروع کرد باز

 .رو تکون دادم سرم
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دختر   خوامیام، نه؟ من نمآماده  گهیبار د  هیواسه    ی کنی فکر م -

 .ماهت باشم  نیا

 :زد ی شخندین

 .ادیتو از من خوشت م  ؟یهومممم. مطمئن -

 :رو تکون دادم سرم

 .راه نداره -

 .اوهوم -

 :به کمرم زدم  هامودست

 .اریانقدر حرصم رو درن -

. فکر کنم خودت هم خوشت ده یکردنت حال م  تی اذ  یلیخ  یول -

 .ادیم

کرد، بعد از چند لحظه متوقف   ی باز   میاسب  رو دراز و با دم  دستش

ب  که  به دستش  و  از جا  نیشد  انگار  کرد.  نگاه  بود  که   ییموهام 

 .دستش بود تعجب کرده بود
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 .شد  رهیخ بهم

 .رمیخودمو بگ  ی جلو تونمی نم نکهیمثل ا -

 .بدم  یچه جواب دیبا دونستمی خشک شد. نم دهنم

م  همونطور نگاهم  س  کردی که  و  شنه ی تخت  . رفتی م  نییپا  بال 

 .دیپوستم خز ریحرارت ز

 .بخونه  تونستیم م از چهره دیشا

 :گفت  یآروم ی صدا با

 .کجا ستی . مهم ن رونیب میبر  ایزود باش. ب -

 ...یمنقبض شد، لعنت  می ن ییتنه پا مین

 .دمیکش  ی لرزون نفس

 .نمیرو بب  یبرم کس  دی. باتونمینم -

 .مارا

 مرد؟  هی -

 .دیپووففف. شا -
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 ست؟ یپسرت که ندوست -

 .هم دارم یمن دوست معمول -

 .. باشهدمیآها. فهم -

ب  ی اشونه  از  و  انداخت  دنبالش   نییپا  هافیرد  نیبال  منم  رفت. 

 .کردم

 .ام یتا خونه دوستت باهات ب  تونمی من م   ،یدونیم -

 .دیدرخشیهاش مبود و چشم ستادهیها اپله  نییپا

 :رفتم ی اغره چشم

 شده؟ تیحسود  -

 .دیخند

 .زمیامکان نداره عز -

کلمهزمیعز ه  یا.  دورم  دلم   دیخزیم   کنانس یهسی که  و 

 .بزنم ششیآت خواستی م

 :بال انداختم و گفتم ی اشونه  شدم،یکه از کنارش رد م همونطور
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 .شده تیاوه، آره، کامال حسود -

 دهم  فصل

 زک 

 :داد زد رفتی م رونیهمونطور که از اتاقم ب سیر

 .توپ مو بال آورد هیت باز گربه -

 ی صورت  یلانگشت  ییجفت دمپا  هیو    ی شورت راه راه گورخر  هی  فقط

از   یکی—دیخریرو از کجا م  زهایچ  نای—بود  دهی پوش  یکورنیونی

 .داشت و تو هوا تکون داد. نگاهش روم نشستهاشو بال نگه  کفش 

چقدر حال بهم زن بود که   یدونیمن. م   یکفش لعنت   ی اونم تو -

 کردم؟ی انگشتام حسش م نیب

 ر یزد ز   کرد،ی مبل نشسته بود و “مجردها” رو نگاه م  ی که رو   ک یار

 .خنده

 .ول نکن نیزم ی ت رو روکفش گهید -

 .تکون داد ی سر سیر
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ش کمد؟ اگه گربه  ی هامو نگه دارم؟ تو تخت؟ رو کفش   دیکجا با -

 .ی دادیم گهیجواب د  هی الن  آوردیتو هم بال م لیتو وسا

نگاهش    نکهیو بدون ا  ختیدهنش ر  ی مشت پاپکورن تو  هی  ک یار

 :گفت  رهیبگ ونیرو از تلوز 

اسم ” لوریلنگ جان س  ستیقرار ن  ی اون منو دوست داره. تازه کس -

 .که اومده وضعمون خوب شده یبندازه. از موقع رونیرو ب” گربه

موضوعش رو    یکه کنترلم رو از دست دادم. ول   ی ا ی جز اون باز  به

 :و گفتم  دمینکش  شیپ

.  ی بذار  ی گربه خوش شانس  هیسر به سر    یتونی . تو نمسیدرسته ر -

 .مائه  یشانساون طلسم خوش

سخت  ش ین به  رو  که   ی بازم  کردم  نگاه  بهش  و  داشتم  نگه  عقب 

 .رفت ی اکفشش رو کنار پام انداخت و چشم غره 

کنارم،    خوندم،یرو ناز کردم، همونطور که درس م   شدم و گربه   خم

 .آشپزخونه تو خودش جمع شده بود زیم ی رو

 .ست یو اون گربه من ن -
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 :هاشو بال گرفتکرد و دست یهوف

. داداش من، تو صاحب خوابهی و باهات م  یتو روش اسم گذاشت -

 .ی ااون گربه

  .روم نداشت ی ریتاث یبود، ول  یعصب

هم   عیخورد و سر  عیبود که اعصابش سر  ی ایمرد احساسات  سیر

 .بودم  نطوری. منم همشدیآروم م

 .هم به کفش عالقه داشت یلیاون خ البته

 :گفتم یخشک به

 .رمیبگ تی جد  یو صورت یکورنیونی ی هایی با اون دمپا تونمینم -

 .گرفت دهیرو ناد حرفم

م دفترچه  ی و هفته قبلش هم رو  نیتمر  وریپل  ی رو   شی هفته پ -

 .بال آورده بود

 .اشاره کرد لوری لنگ جان س به

 .کوچولو با من مشکل داره ی ول یه نیا -



Page 176 of 792 
 

شده باشه، دمش   سیر  ی هاانگار که متوجه حرف  لور یجان س  لنگ

 :دیغر نیطرف اون طرف پرت کرد و خشمگ نیا ی رو عصبان

 !وییییم -

 :چرخوندم نشونی رو ب نگاهم 

 .کار من نبوده گهیم -

 .دیخند منیاز اتاق نش  کیار

استفاده  pussy از کلمه” .یبزدل نجای. تو اسیشو رنه، گفت خفه  -

 (گربه و بزدل هستبچه ی شده که به معنا 

 :هاش رو تکون داددست سیر

منتظر باش که تو کفش   یبخند، ول  ی خوا ی باشه، باشه، هرچقدر م -

 .اره یتو هم بال ب 

 :داد جواب

 .دهیحداقل نر -

 .نگاهش کرد، از جام بلند شدم یعصبان سیر



Page 177 of 792 
 

   ندازمش ی ت رو بده من. م. کفش کنمی من درستش م   ال،یخیب -

 .شهیو مثل اولش نو م نی تو ماش

 :دیرو بال کش شی ن یب

از    یاگه بتون  یکفشم رو بشورم ول  تونم ی . خودم مستمیکودن که ن -

 ...ی دار اتاقم دور نگهش 

 .دمیخند

 .رسهی نم رهی ها به دستگ فقط در اتاقت رو ببند. قد گربه  قیرف -

 :دیرو مال هاششونه 

ا - شدم.  خسته  نمشونه   نیبانمک.  بهتر  رو  حالم  هم  .  کنندی ها 

 .لحظه هم نتونستم بخوابم و دکتر فقط بهم مسکن داده  هی  شبید

که   میبود  ی ایجسم  ی هاب یمون نگران آستکون دادم. همه  ی سر

  .عقبمون بندازه ی ممکن بود از باز 

و    نیدر ماش  دنی بهم کوب  ی رفت و صدا  ییشوسمت اتاق رخت  به

بعد وارد هال شد و به سمت    قهی روشن شدنش بلند شد. چند دق

 .برداره دیگتور ی بطر هیرفت تا  خچالی
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 :کورن فلکس رو به سمتش سُر دادم جعبه

 .کمکت کنم یکشش ی هانیذره با تمر هیباشگاه تا  میفردا بر ایب -

پر سر و   و ختیمشت تو دهنش ر هیرو داخل جعبه برد و  دستش

 .د یصدا جوئ

 :جلوم انداخت و گفت یصندل ی رو خودشو

 ؟یامروز نوبت دکتر نداشت ؟ی خودت چطور  ال،یخی منو ب -

 :تکون دادم  ی سر

ورزش - تعداد جلساتیروانشناس  به سه .  دوبار،  از  رو  در  مون  بار 

تغ بامیداد  رییهفته  بپ  ی هاکالس   دی.  به جلساتم   چونمیشعرمو  تا 

ول رو   ه یبا استاد صحبت کنه و قض  تونهی م  گهی م  ی مرب   یبرسم، 

 .حل کنه

 نه؟   ست،یاز درمان ن ی خبر -

 درمان؟ 

. کردی م  وونمید  اش یتوجهی به هم فشار دادم. ب  زیم  ریرو ز  هامدست

شب  سیر بود  خلق  هیممکن  و  باشه  داشته   ی امشابه  ی وخومن 
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به هاثورن اومده   یکه از وقت  یکیبود،    نمونیمانع ب   هی  یول  م،ی باش

کار اومده.  وجود  به  زندگ   ش یبود،  چون  من   هیسا  ریز  ینداشتم 

 .سخت بود

م  همونطور بزرگ  چشم    شهیهم  م،یشدی که  به  که  بودم  من 

سر برادرم   ییموضوع چه بال  نیکه ا  دونستمی م  دیو با  اومدم،ی م

 .شدن بود   نیکه درست مثل من خواهان بهتر  ارهیم

 .بال انداخت ییمشت کورن فلکس تو دهنش چپوند و ابرو هی

 :گفتم 

 .کنه یکار نم ی نجور یا -

 .برداشت دنیاز جو دست

 ینه؟ قرص  ،ی که دوباره کنترل خودتو از دست بد  یکنیفکر نم -

 ست؟یواسه خوب شدنت ن 

  ت یاز وجودم اذ  ی و قسمت  دونست،ی نم  یچیمحکم شد. اون ه  فکم

 یبود، درحال  هیمون در مورد اون قض مکالمه   نیاول  نیکه ا  شدی م
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ار پرس  هاونیلیم  ک یکه  دوست  دهی سوال  اون  و  من    یهابود. 

 .میگذروندی آزادمون رو با هم نم ی هاو وقت  میداشت  یمتفاوت

کردنم ادامه   ی و باز  نیقرص بخورم و مثل قبل به تمر  تونمینم -

بعض قرص  یبدم.  اون  کلاز  جانب   یها  الن   یعوارض  که  دارند 

برام استفاده    یمتفاوت  ی هاکنم. روانشناسم از روش  سکیر  تونمینم

 .کنهی م

 .تجسم کردن دن،یدو دن،ی کش قیعم  نفس

 :آورد نییصداش رو پا تن

 موقع از سال بود؟ نیمرد ا لویو یوقت ی کنیفکر م -

باهاش حرف    لویشدم. دوست نداشتم راجع به و  رهیبهش خ  ی جد

 .بزنم 

م  چون تو  دونستیاون  بودم.  مهمون  ی چطور خراب کرده   ی اون 

 .بود

 .خواستیکه اون رو واسه خودش م دونستمیم و

 .کردمیم  یبا فکر کردن بهش هم احساس درموندگ یحت
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بود، پس احتمال    وفتادهین  یاتفاق  نیهمچ  هیتو ژانو  چوقتیقبال ه -

 .بوده زیاز چند تا چ یبیترک

 یفلکستو فکر بود با تکه کرن  قای تکون داد، همونطور که عم  ی سر

 .کردی م ی باز

 ی روز   هیکه مُرد، نه؟    یباهاش باش  یخواستی ... تو هنوز ملوی تو و و -

 ؟ ی کردیباهاش ازدواج م

بحث رو عوض   یبه کجا برسه ول   خوادی م   دونستمیکردم، نم  یاخم

 :کردم

باش  ی. وقتهیاسترس و اضطراب واقع  هی قض   نیا  ن،یبب -  ی تو اوج 

م تادیسراغت  حال  و  شدم،  اول  نفر  پارسال  من   های شکارچ  می. 

 .اند منتظرم

ب  نفسش پره  رونیرو  صورتش    شی ن یب  ی هاداد،  و  شدند  گشاد 

 .شد  رینفوذناپذ

کردم ذهنش رو بخونم.    یضربه زدم و سع  زیم  ی رو   ی خودکار  با

حالت    ق یدق  یبه خاطر مهارتم تو بررس  ی تو هاک  تمی از موفق  یقسمت
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و    فی خوندن ذهن حر  ییصورت و زبون بدن بدست اومده بود. توانا

الگوها  ی دیکل  ی نکته  هاتیمیتهم آدم   ادیرو    ی رفتار  ی بود. 

کنه، اما در   ینی بشی رو پ   وفتهیکه قراره اتفاق ب  ی ز یتا چ  رهیگی م

 .گذره یتو سرش م یچ دونستمیها نموقت  یبعض  س،یمورد ر

بد بود، از سال آخرم که مامان فوت کرد و بعدش    نمونیب  اوضاع

غم   جورنیا  یفکر کن  دی. شامیهمش با هم خوب و بد بود  لو،یهم و

مثل من تنها و  س یر یول کنه، یم  ترکیما رو به هم نزد یو ناراحت

 .تباط برقرار کردنمون افتضاح بودبود و ار ی منزو

 ؟یبگ ی خوایم  ی زیچ س؟یر -

من بودم که به خاطر طرز برخوردش صداش زدم. چون    نیا  آره،

گفتن داشت،    ی برا   ی زیرو نداشتم و اگه چ  ی اگهی تحمل استرس د

 .رونیب  ختشیری م دیبا

 :رو ازم گرفت نگاهش

ندارم.    یپس سرنخ  ستمی. من در سطح تو نهیمنظورت چ  دونمی م -

 .شمی خفه م
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 .دمش یبلند شه، اما آرنجش رو گرفتم و عقب کش  خواست

 .نبود نیمنظورم ا -

 .ی کردی بهش فکر م یداشت یول -

ن - که داره   یست ین  ی. تو اون کس سیر  ست،یموضوع در مورد تو 

 ...بفهمه لی. اگه نشوده یکنترلش رو از دست م 

. من دوستش داشتم، دمیکش  یرفت و نفس  یرو به خاموش  صدام

بود که چرا به اندازه من خوب   نی ا  ریدرگ  یاون حساب  ،ی لعنت  یول

 .ست ین

 .رو به هم فشرد و صورتش رنگ گرفت  هاشلب

  لو یو  هیو اون شب  ی دختر بود  هیتو خونه کاپا با    گفتی م  کایورون -

د پله  دمیبوده.  از  داشت  پاکه  دنبالش    د،یدوی م  نییها  هم  تو  و 

 .ی بود

بود؟    ری بود که ذهنش رو درگ  ی زیچ  نی. ادم یکش  عقب   ه یکرده 

 دختر؟ 

 .نداره  کایبه ورون یربط  چیه کنم یکه من م  ی کار -
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 :تکون دادم  سرمو

 .اون دردسرسازه، داداش، مواظب باش -

چشم  ی موها و  سرزنده  تصور   ی هاقرمز  رو  سبزرنگش  قدرتمند 

اهم  کایکردم. ورون به خودش  م   داد،ی م  تیفقط   دونستم، ی و من 

تابستون پارسال    ی مرده بود دنبالم افتاده. اون حت  لویو  یچون از وقت

  ی چپوند، و وقت  ک یپسرونه به مکز  یخودش رو به زور تو سفر گروه

 .بود  دهیبرهنه تو تختم دراز کش الشب به اتاقم برگشتم، کام هی

 .کنه یم  ی باز  سی فرستادمش بره و از اون موقع تا حال داره با ر   من

 :کرد یاخم سیر

سر و کله زدن با مشکالتت از    ی اون فقط نگرانه. حواست باشه برا -

  لویفراموش کردن و  ی دختر ناشناس برا  هی. از  یاستفاده نکن  یکس

 .استفاده نکن 

  ی منقبض شد، فکرم به سمت امروز و شوگر با کاله بافتن   هامچه یماه

شد. استفاده ازش؟ استفاده کرده بودم؟    دهیش کشبامزه   نکیو ع
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اتفاقات  یاخم از  هنوز  ب  یکردم.  داشت  در   افتادیم  نمونیکه  سر 

 .آوردمینم

 :گفت  شدیهمونطور که از جاش بلند م  کیار

 گفت؟ ی زیکاپا چ یاز مهمون یکس -

  وفته، یبه سمت آشپزخونه راه ب  نکهیش داد و قبل از ا رو ک  خودش

 .کرد یباد شکمش رو خال

از دخترها   یبود؟؟ بعض  یحال که حرفش شد... اون بلوند جذابه ک -

معنا  گنیم لعنت  یواقع  ی به  کرده.  فرار  دستت  از  کاش   ،یکلمه 

 .دمیدی م

ار  ی هاشو رولب  سیر به  دادم، اون   کیهم فشار داد. تمرکزم رو 

 .انداختی من رو به خنده م  شهیهم

 :گفتم 

 خبر دارن؟  زنمی که م یهمه از هر حرکت -

 :گفت ی شخند یبا ن کیار
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و تو    ی . تو قراره پولدار شخوانیاز شهرت رو م  ی اگوشه  هیهمه   -

  .یکن ی باز یهاک  یمل گیل

 .کردی درک م  نیهم  ی داشت، برا  ادیدخترها طرفدار ز  نیب  خودش

  ده یروش رو پوش  نیتمر   شرتیت  هی اشاره کردم که    م ییبال   تنهم ی ن  به

 :بود و گفتم

 .خوان یرو م نیا -

 :زد ی شخندین

که ردت کرده. خرد و نابود   دهیموثقش رس  خبر—یآه، غرور الک -

 آره؟ ،ی شد

 .بال انداختم ی اشونه 

 .ی بازی ها هم موقت  یبعض ،ی بری ها موقت ی امم. بعض -

  .بحث کنم میجنس یهاراجع به شاهکار  خواستمینم

 :گفت کیار

 .یداشت ول یخوب ی هانه یس -
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  ومده یشدند، از نظرش خوشم ن  ده یکش  گهیبه سمت همد  ابروهام

 .بود

 .به در خورد ی اموقع ضربه همون

 :داد زد  کیار

 .ده یرس تزایپ -

 .اشاره کرد رشیانداخت و به لباس ز سیبه ر ی نگاه

 ؟ ی رو بخور تی شورت گورخر ی تو یاون پپرون ی خوایم -

 .پاهاش رو گرفت نیکرد و ب یهوف سیر

 .دم یرو نشون م یبهت پپرون -

 :داد زد   کیتا به اتاق خوابش بره، ار  شدی بلند م  سیکه ر  همونطور

 .مال من بزرگتر از توئه -

 :قبل از بستن در جواب داد سیر

 .ی کنی آرزوشو م -

 :و زمزمه کردم رمیرو بگ تزای سمت راهرو راه افتادم تا پ به
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 .د یکنی کوچلو با هم بحث م رزنیمثل دو تا پ -

 .نبود کیاز پ ی در رو باز کردم، خبر یوقت یول

 .دختر بود اون

 .بود ستادهیخونه ا  ی جلو ی هااومده و دم پله نجایا

 ازدهمی فصل

 زک 

بود،   بیکردند، که واقعا عج کیشل منه ی به قفسه س کردمی م حس

 .بودمش دهید شی چون من چند ساعت پ

ذهنم تکرار کردم. درست همونطور که به   ی . اسمش رو توشوگر

 .بود نیری ش  دیرسی نظر م

 شرتیبلند و سوئ   پاشنه  بوتم یتنگ، ن  یمشک  نیشلوار ج  هی  امشب

پرش رو    ی هانهی س  ی بود که برجستگ  دهیپوش   یکمرنگ  یآب  یپشم

  ی نی شکل بود، پوستش با ب  یضی. صورتش بدادینشون م   یبه خوب

.  د یرسی به نظر م  یبود عال  شغهیت  ی که رو   ییهاصاف و کک و مک

 یکمون  اشرهیت  یاقهوه  ی هابودند و ابرو  دهیکش  یهاش کمچشم
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 ی رو  ی پررنگ  یداده بود. رژلب شراب   یخارج  ی ابود و بهش چهره

پرتر بود و با    یکم  نشییبود، لب پا  ده یو نرمش کش  یبالش  ی هالب

  نکه ی. با تصور ادی رسی تر به نظر موسطش خوشمزه   یاون فرورفتگ

  ن خو  خوره،ی ش واسم مالعادهزانوهاش نشسته و با دهن فوق  ی رو

 .م هجوم بردتنه  نییبه پا

 .رو جمع کن خودت

 نجایبپرسم ا  ایسالم بدم    دشای—بگم   ی زیرو باز کردم که چ  دهنم

 .بستمش ولی— کنهی م کاریچ

فشرده    منه یقفسه س  گرفتم،ی نظرش م  ریز  گهیبار د  هیکه    همونطور

 .شد

بود چون حواسش پرت بود    دهیباز کردن در رو نشن  ی صدا   احتمال 

ب نگاه مدست  نی و همونطور که به جعبه   ییزایچ  هی  کرد،ی هاش 

م لب  تلفن  اون    ی. حتزدی پشت  نکردم چون  هم  دقت  به جعبه 

چ تنها  م   ی ز یدختر  که  صورت   خواستمی بود  به  بشم،  غرقش 

مژه   رهیش خشکننده  به  هاش گونه   ی روکه    ی ای مشک  ی هاشدم، 

ع   هیسا بودند.  مژه   نکیانداخته  تا  شدم  منتظر  بود،   ی هانزده 
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. سرش رو بلند نمی هاش رو ببرو بلند کنه و بتونم چشم  شیمشک

فکر کردم که   میشده بود   ره یهمونطور که به هم خ  ، یکرد، و لعنت 

ز لحظه  هر  خال  ریممکنه  سبزرنگ  ی پاهام  حلقه  آب  یبشه.   ی دور 

 ...ش نشده بودم، خبکه قبال متوجه   ی زیچ  ،هاش قرار داشتچشم

 .رو حبس کردم نفسم

داشت فکر   لویکه با و  یهتبودمش و به شبا   دهیکه دوباره د   حال 

مثل  کردمی م بود،  شده  خراب  احساسات    هی...حالم  از  پر  جعبه 

برممشکل گذشته  به  رو  من  که  بود  خاطرات   گردوند،ی دار  به 

 ...زده بودم بیکه بهش آس ی دختر

 ش نشده بودم؟ تا حال تو محوطه دانشگاه متوجه چطور

 :داد زد  کیار

 ه؟یک -

 .کرد یچروناومد و چشم پشتم

  .زمیسالم عز ،یاوه، لعنت -

 .دیباری از صداش م نیتحس یشمیابر لحن
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 .* سفارش بدم ی زیباشه هر شب از ر  ادمی  ؟یرسونیرو م  تزایتو پ -

 :رو قطع کرد و گفت تلفنش

 .زک اومدم دنی د ی اوه نه. برا -

ار  به  آرنج  با  و  بردم  لبخند  ی ا سقلمه  کی دستم رو عقب   یزدم. 

  ی کس  نکهیشوگر شکل گرفت، نگاهشون کردم و به ا  ی هالب  ی رو

 .باشه حسادت کردم دهیبهش رس

با کدوم دوستش قرار داشت؟ با    ده یرو بوس  ی ک  یعنی بود؟ امروز 

 د؟یخوابی م یک

 :بهم زد و گفت  ی ا ضربه کیار

 نه؟  ایداخل   یدعوتش کن ی خوا یداداش، م -

باز کردم و    دستشو کنار زدم و گلوم رو صاف کردم. در رو کامل 

 .اجازه دادم وارد بشه

. ترز یانگجانیشده بود، در واقع ه  ترن ی خونه با حضورش سنگ  ی فضا

 .آب دهنم رو قورت دادم

 ؟ ی به کمک دار  ازیاشعار رابرت فارست ن  ی برا -
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  ی ادداشتیکه خودم با    نهی. منظورم اعیبودم. چقدر ضا  ع یضا  چقدر

بودمش    دهیکردن آدرسم به چالش کش  دایپ  ی که گذاشته بودم برا

 سوال نامربوط؟  نیو حال ا 

 .دستش اشاره کرد ی جعبه صورت به

م - ول  ی زیچ   هیتو کالس    خواستمی نه  ا  یبگم  به   ی نطوریگفتم 

 ش، یکه واسم آورد  ی خاطر برگردوندن کتم ازت تشکر کنم. مرس

 .میشبمون رو تموم کرد  ی اون طور نکهیمخصوصا بعد از ا

  رونیاز دهنش ب  یمضطرب  ی کرد، لبشو گاز گرفت و خنده   یمکث

 .دیپر

برا  یحت  دونستمیم - ب   دایپ  ی تالش  هم   ست، دهیفای کردنش 

 .کاپا نشون بدم  ی م رو تو خونهسر و کله دینبا گهیمخصوصا که د

 به خاطر من؟ -

 .خواستمیرو نم ی زیچ نیهمچ

 .تکون داد یونه نفرو به نش سرش
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  ه، ی. داستانش طولنگهیمعلومه که نه. به خاطر چند نفر د  ا،یخدا -

  پلک —نه  چشمک—پلک زدم  ی پسر خوابگاه  هی  ی جلو  ی اشتباه

 .بود حسودا اون از دخترشدوست و زدم

 .ش زدمزدهبه چهره وحشت  یپهن لبخند

 کنم؟ سیدهنشو سرو ی خوایم ؟یک -

 .ستین  یمهم  یباور کن، آدم -

بگم تحت   دی. باکنمی م  یمن کجا زندگ   ی دونی م  نکهیخب... مثل ا -

 .قرار گرفتم ریتاث

 .تو حدقه چرخوند هاشوچشم

م بزنم. فکر  طبقه هم  یسر به خونه دختر انجمن  هیبود    یفقط کاف -

داره، و    توهای اون آمار تک تک باز  یاگه بفهم  یکنم ذوق مرگ ش

نصب   واریقلب دورش به د  هیبا    پوستر از صورتت  هیمن اگه بفهمم  

 .کنم یکرده تعجب نم

 :دیکش یآه

 .اند  توونهیمردم د -
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 :زدم ی شخندین

 همه به جز تو؟  -

واسه انجام   ی بهتر  ی و کارها  دارمی نگه نم  ییمن عکست رو جا -

 .دادن دارم

 :دمیخند

 .یگ یتو م یهر چ -

من   دنیاون واقعا به د  ی. لعنتاومدیخوشم م  هاشیاز شوخ  ا،یخدا

 ...اومده بود

پا شد و چشم  پا ب به   دهیهاش کشدست   نیهاش به سمت جعبه 

 .بود

 .یدوستش داشته باش دوارمیام -

 پالترو توشه؟  نس یسر گ -

 .بهم انداخت یمتعجب  نگاه 

 :زدم و اضافه کردم ی پوزخند



Page 195 of 792 
 

 “هفت”؟ لمیمثل ف -

 .تکون داد ی سر

 سر  توش نه و—داشت  یکیتار ی و عاشقشم. چقدر فضا  دمشید  -

 .ستین کسی

 .هاش نشسترو لب ی لبخند

که توش برد    ییمخصوصا اونا  شناسم،ی رو خوب م  هاملم یمن ف -

  .کرده ی باز  تیپ

 .هاش رها شدلب  نی از ب یآروم خنده

م  - خوشش  ازش  خادیمارا  از  درواقع  خب،  ستاره   یل ی.   ی هااز 

 .ادی خوشش م یونیز یتلو

 .داد حیانداخت و توض یم نگاه بال رفته ی ابرو به

  یچ  ی دونیم   م،یندار  یارتباط خون   ی ست ولامه. خانواده  میمارا ق-

 گم؟یم
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هاش گوش بدم، به حرف کردمیم یتکون دادم. سع دییبه تا ی سر

هاش موقع حرف زدن جذاب بود و چشم  ی اون بدجور  یلعنت  یول

 ...زدندی برق م

طرف نگاه   نیم به اشونه   ی بود و از رو  ستادهیهمچنان پشتم ا  کیار

که   دمچرخی—فضول  کهمرتی—کردمی م گرفتم  رو  مچش  و 

زدن شوگر بود. دهنش پر از کورن فلکس بود و مثل   دیمشغول د

با کف دست   میشدی . همونطور که از کنارش رد مدیجوئی ها مبچه

 .به بازوش زدم ی اضربه 

 :گفت 

 ردم مگه؟ ک کاریاوه! چ -

 .کردم تیرو به سمت محوطه آشپزخونه هدا شوگر

کرد که  به اطرافش نگاه    ی با حواس جمع وارد اتاق شد و طور  اون

ب نبود داخل  معذب و   ادی. تک تک رفتارهاش فرادیانگار مطمئن 

 ی احساس راحت  خواستی دلم م  یو به طور مضحک   زدی م  ی نامطمئن

 .کنه
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خونه هنرمندانه    ونیچرخوند، دکوراس  طیدورتادور مح  شوره یخ   نگاه

کم ول  یمیقد  یو  لبه  هاوارید  یبود  جد  شونی تحتان  و  بژ    دایرو 

 IKEA خونه نو بود و از شرکت  هی. اسباب اثاثمیکمرنگ کرده بود

  ی مدرن و قابل استفاده بود. وقت  ز،یتم  زیهمه چ  م،یسفارش داده بود

  ن یرن رو امضا کردم، بابام همه اهاثو  یلیتحص  نهیکه برگه کمک هز

خر  زهایچ واسم  مدیرو  فکر  حفره   خواستیم  ی نطوریا  کنمی. 

و   سیهم ر  یلیالتحصو عزادار وجودم رو پر کنه. بعد از فارغ  کیتار

سودش    موندندیم  نجایا  کیار خاطر  به  بابام  احتمال  بعدش  و 

 .فروختشی م

 :و گفت دیبه سمتم چرخ شوگر

 .هی قشنگ ی خونه -

 :فرو کردم و گفتم  هامب یج ی تو هامودست

 ؟ ی آورد  یپس چ  ست یآدم ن  هی. خب، اگه تو اون جعبه سر  یمرس -

تو   ک یار “آلت  آهنگ  خوندن  به  جاست  ی شروع  از   ن یجعبه” 

 :واسش تکون دادم ی سمبرگ کرد. سر ی و اند کیمبرلیت
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 .ریخودت رو بگ  ی ذره جلو  هی -

 :دیورچ لب

 .ره یست، فکرم به اون سمت متو جعبه یچ یپرسی م یوقت -

گردن شوگر شکل گرفت و آروم آروم تا    ی رو  یمیقرمز مال  رنگ

هاش بال اومد. به رگ گردنش نگاه کردم که به شدت نبض گونه 

 .تنش بال رفتند  یلیعطر وان دنی هام با به مشام کشو شونه زدی م

  شه، یزده مذوق  اد یم  دنمونیبه د  ی کی  ی . وقتریبگ   دهیرو ناد  کی ار -

و مغزش رو    رونیب  رهیرسون باشه. هر دفعه منامه  کیاگه پ  یحت

 .خورهی م

 .بهمون انداخت ی ازدهخجالت نگاه 

 .هست” کیک ینوع” ی تو جعبه پا -

 :زدم یپلک

 ؟ ی درست کرد ی واسم پا -

 بود؟  ی اآره. فکر احمقانه -
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 .رو تکون دادم سرم

 .معلومه که نه. من عاشق خوردنم -

 .رو گاز رفت  لبش

 :گفت کیار

 .مونهیمن عاشق شکالتم، مثل بمب م ه؟ی! شکالتولیا -

 :دیخند شوگر

 .کنمی واست درست م یکی گهی. دفعه دمونهیم ادمی -

 .دی مشتش رو جلو برد و به مشت شوگر کوب کیار

 .هیعال -

 :گفتم  بهش

 ؟ ینیمجردها رو بب  الی از سر گهیقسمت د هی دیتو نبا -

 .دیبه صورتم کرد و خند  یقیبال انداخت، نگاه دق  ی اشونه 

 .خوامیاز اون رو م کهیت هی یچرا فکر کنم، ول -
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  من یبه سمت اتاق نش د،یدستش چرخ شوگر و جعبه ی رو نگاهش

  ی دوستم بود ول  نیبهتر  کیرو روشن کرد. خوبه. ار  ونیرفت و تلوز

 .داشت ی ای قو یجنس التیتما

 .دمیسمت شوگر چرخ به

 .ی به خاطر پا یمرس -

 ...بذارمش ییجا هیاگه فقط بتونم   -

 .آره آره، حتما -

رو    زیخشکم زده بود. به سمتش رفتم تا م  یشده بودم و کم  جیگ

نفس    ی شد و فکر کنم صدا  دهیش کشم به شونه کنم. شونه   زیتم

 .دم یکه گرفت رو شن ی تند

  ی چوب  ی صندل  هی  ی و رو  کردمیهام رو جمع م که کتاب  همونطور

 :گفتم ذاشتم،ی م

 .دیببخش -

 :زد لب

 .ی مرس ه،یعال -
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پا  خم رو  جعبه  و  قلب  نییشد  باسن  سمت  به  نگاهم    ی گذاشت. 

کامال  ی های بود و برجستگ کیشد. بدنش نرم و بار  ده یشکلش کش

 .داشت  یمناسب

 .دمیرو جلو کش شرتمیت قهی

 ...هام بوددست  ن یاون باسن ب شبید

نافش افتاد، اون   نگی رسینگاهم به درخشش پ  د،ی سمتم چرخ  به

 یاخامه  پوست نرم و  ی هام روچشم  شدی رنگ باعث م  یجواهر آب

ج  شرتیسوئ   ن یب لعنت   نشیو  متوجه یبچرخه.  چطور  نشده .  ش 

شکل هم سمت راست کمرش به چشم    یحالل  یماه گرفتگ  هیبودم؟  

هامو روش  ه لب . ضربان قلبم سرعت گرفت، تصور کردم ک خوردی م

 .چشمی و طعم تنش رو م ذارمیم

 :در آورد و گفت یهم فشار داد، شکلک ی رو هاشولب

باشه که من همه تالشم رو   ادتیفقط    ،ینگاهش کن   نکهیقبل از ا -

 .کردم
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و جعبه رو باز   دیزده چرخهاش رنگ گرفتند. خجالتگونه   دوباره

که تو جعبه    ی ز یبودم که اصال به چ  دهیرس  ییبه جا  ی کرد، لعنت

 .ارشیهست ب  یآلت؟ هر چ  هیسر؟؟  هی. دادمی نم تیبود اهم

 :گفت ی شجاعت ظاهر  با

ب السهیگ  ی پا - پاهاثورن   وی.  بود  نوشته  اونجا  و  خوندم  رو   ی ت 

 .ی دوست دار السیگ

 .دیپر رنگم

 .نظر گرفت ریمو زکرد و با دقت چهره   یمکث

 .نه؟ من کل عصر رو سرش وقت گذاشتم گه،ی د ی دوست دار  -

اونا رو    ی ادختر رسانه   هیافتادم،    زد یکه ازش حرف م  یوئیب  ادی  به

وقت کم    م یکه باهاش داشت  یواسمون نوشته بود. سر قرار مالقات

  ن یتمر  ی بتونه با هممون مصاحبه کنه، برا  نکهیو قبل از ا  میآورد 

ه  میرفت دختر  اون  آ  یاطالعات  چوقتیو  بدست  رو که  بود  ورده 

فکر کنم از خودش درآورده بود. تو    روباهامون چک نکرد. نصفش  
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ب عالقه  ویاون  مورد  آهنگ  بود  مشکنوشته  “اسب  ک  ” یم    ی ت یاز 

 .دختربچه نوجوون هی مردم، نه  هی... فقط نه! من هیپر

 .رسهی . به نظر... خوشمزه میآه، آره. مرس -

 .یرسی به نظر مطمئن نم ؟یمطمئن -

 .و خالصش ی آب ی هانگاه کردم، به چشم  بهش

 .آره مطمئنم -

آشپزخونه رفت، بازشون کرد و سه تا بشقاب   ی هانت ی سمت کاب به

  .کرد  کهیرو سه ت  ی و پا  دیکش  رونیچاقو از دراور ب  هیدسر در آورد.  

کوچ  بشقاب قسمت  و  گرفتم  پا  یکیرو  زدم.    ی از  چنگال  به  رو 

 :دمیپرس

 با هم؟ -

 .تکون داد دییبه تا ی سر

انداختم و تو دهنم گذاشتم.    یطولن  ی که دستم بود نگاه  ی القمه   به

چش با  چسبنده    دن یبدنم  ساختار  کردن  امتحان  و  تارت  طعم 
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م  السش یگ که  همونطور  شد.  سع  دم یجوئی جمع   کردمی م  ی و 

 :گفتم رم،یعق زدنم رو بگ ی جلو

 .خوبه یلیخ -

 .کرد  یمکث

 .شیخوریم ی دار یانگار به سخت یول -

 .آره -

 .آب پر کردم و بال دادم وانیل هیرفتم،   نکیسمت س  به

 :گفت  کرد،یخودش نگاه م  ی پا   کهی. همونطور که به تدمیچرخ

 .ی دوستش ندار -

 :بال گرفت  نگاهشو

 بد درستش کردم؟  -

 :گفتم  یمیلحن مال با

 .متنفرم السیمن... از گ نه، نه. فقط   -

 :دادم حی ناراحتش کنم. توض  خواستمینم
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 .دختره اون اطالعات رو از خودش درآورده هی -

 .زده شدوحشت شچهره

 ؟ یچ -

 :درآوردم یشکلک

 .یدوست داره ول کی ار -

که بهش    ی ای پا  کهیعمال داشت با خوردن ت  منیاتاق نش  ی تو  اون

م  ده یرس ارگاسم  به  مدی رسی بود  که  همونطور  به   دیرقصی . 

 .به شوگر انداخت ی زیبرانگ نیآشپزخونه اومد و نگاه تحس

  یقدمت رو  ی اریب  السیگ  ی پا  ی دختر. هر موقع خواست  یلعنت -

 .چشمه

 :دراز کرد  دستشو

 امکینکرد، من ار  مونی که به هم معرف  ادبهی زِد انقدر ب  یراست -

 .ی صدام کن”E/ی “ا یتونیم

 نگرها؟یاز و  یکی -
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 :داد هیباز شد و به کانتر تک  ششین

 .درسته -

عالقمند  هاشچشم مدندیدرخشی م  ی با  رو  نگاه  اون  .  شناختم ی . 

بود کرده  اختراعش  بهش. خودمون  م  ینگاه  م،یلعنت   گفت ی که 

 ”؟یباهام باش  خوادی دلت م اد،ی“ازت خوشم م

 :و گفتم  ستادمیا صاف

 ؟ یزنگ بزن  ی خونه آورده بود  شبی که د  ی به اون دختر  ی خواینم -

 بود؟ یاسمش چ

 :زده بشه گفت خجالت ی اذره نکهیزد و بدون ا  ی شخندین کیار

با حرف    دونمیبود. فقط م   ینه ال  کا،یهم ار  دیفکر کنم النور. شا -

  یلعنت  یآسونه ول  کنهی. آدم فکر مکیمثل ار  شد،یشروع م  ” ی“ا

 ی کمد گذاشته. اگه بخوا  ی واسم رو  ادداشتی  هیرفته.    ادمیواقعا  

 .برم واست چک کنم   تونمیم

 .کنه شی تک سرفه مخف هیکرد با  یو سع دیخند شوگر

 .گهیکردم. گمشو برو د  ینگاه کیار به
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 .آه باشه -

  .راه افتاد منیاز کانتر گرفت و به سمت اتاق نش اشوهیتک

 .ذارمیسر به سرت نم -

 .ن دور شدآروم ازمو آروم

من و شوگر سکوت برقرار شد و   نیکاناپه انداخت. ب   ی رو  خودشو

 چرب   ی بود که من از اون مردها  نیا  قتی. حق می شد  ره یبه هم خ

واسه گفتن    یحرف  هیها حداقل  وقت  شتریحال ب   نیزبون نبودم، با ا

بذارم و جذبش    ی سر کسبهچطور لس بزنم، سر   دونستمی داشتم. م

  د ی رسی رو کرده بودم، به نظر م  امی من سر کالس سع  یکنم، و لعنت

بود،   دهیکش واری . دورش د رهینفوذناپذ هامت یذره در مقابل جذاب هی

م  ی وار ید دلم  هوا  خواستی که  کنم.  نابودش  پتک   نمونیب  ی با 

برا  ن یسنگ  رو  ذهنم  ز  یموضوع  ی شد،  زدن  حرف  رو   ریواسه  و 

. انگار کردیم  ی باز  شرتشیسوئ  ی ها کردم که با لبه  کردم. بهش نگاه

 .تکون داد و گفت ی باشه، سر  ده یرس ی اجه یکه به نت

 .یدرس بخون  ی خوایوقتتو گرفتم. مطمئنم م   یخب، به اندازه کاف -
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رد  نگاهش رو  ده یکش  ییهاکتاب  فیبه سمت  که   ی صندل   ی شد 

 .گذاشته بودم 

 .قدم جلو رفتم هی

 بود؟ ی . موضوع چی کردی چرا دنبالم م  ینگفت شبی د -

 .داخل هم قفل کرد هاشودست

 .یچیه -

 .ی گفتینم ی زیبود چ نطوریاگه ا -

 :زدم ی شخندین

 .راجع به من به نظرت جالب اومده ی زیچ هی -

 .بال رفت شنه ی س قفسه

 .دم ی بلندم کش ی داخل موها یدست

 .حتما موهام بوده. همه دوستش دارند -

م   لبش کنم  فکر  گرفت،  گاز  رو   دنش یخند  ی جلو  خواستیرو 

 .رهیبگ
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دست   ی اشونه  و  انداختم  وقت بال  کردم.  باز  بودم    یهامو  کنارش 

 .کردمی م یبالاحساس سبک

 ...تو یوقت -

 .صورتم اشاره کرد به

 :گفتم 

 ه؟ یچ -

ا  قبل اتفاق  نکهیاز  چه  داره  سمتم   هی  افته،ی م  یبفهمم  به  قدم 

ب بعد  کرد،  پاک  رو  لبم  گوشه  انگشتش  با  هاش لب   نی برداشت، 

.  ی بود و من...لعنت  س یرنگ و خ  یزد. زبونش صورت  سش یگذاشت و ل

 .رفت جیبدنم مور مور شد و سرم گ

که از لحظه    سوزانی  حرارت  اون—فاصله نگرفت و اون تماس  ازم

 .ردک نفوذ وجودم به بالخره—ورودش تو اتاق وجود داشت

هام پوستش رو  زدم، لب  سیدستش رو گرفتم و انگشتش رو ل  مچ

 .دیبه داخل کش
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رو  میکه شروع کرد ی کار ی خوای کنم شوگر. م  ی باز  تونمی منم م  -

 م؟ یتموم کن

 .شد قیعم دنشیکش نفس 

 .م یما تموم کرد -

 .بود  رینظیو ب -

 .کنمیانکارش نم -

 نو؟یا  ؟ی خوا ی ازم م ی...واقعا چیول-

 .کف دستش نشوندم یداغ بوسه

 

 

 

  دوازدهم فصل

 شوگر
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خوشگل و دم بخت با   ی وجود داشت: دخترها  ینوع دختر جنوب  دو

دست  ،یمصنوع  یهادیمروار و    ی گلدوز  ی هادستمال  شده 

 ی که مثل من تو  یی. و بعد دخترهابایبزرگ و ز  یی الی و  ی هاخونه

 دونستندی شهر بزرگ شده بودند و م  نییپا  اریس  خونه  ی هاپارک

 .  دبکشن رونیخودشون رو از آب ب میچطور گل

با    کرد،ی مامان باهام خوب رفتار م  ن،یاشتباه منظورم رو متوجه نش

  شه یاون هم  یراهش رو گم کرده بود ول  یآخر کم  ی هاسال   نکهیا

 ه یواسم    شد،ی . هر روز صبح از خواب بلند مکردیکار م   یبه سخت

و سر کار    رسوندتمی به مدرسه م  کرد،ی مفصل درست مصبحونه  

ها رو انجام ها و مسافرخونههتل   یهای زکاری. هر هفته تمرفتی م

نزددادی م ما  ب   کی.  خدا   میکردی م  ی زندگ  یالتیا  ن یمحوطه  و 

  یی جا  چوقت یاون ه  ی . ولم یاونجا بمون  م یتونستیکه م   دونستی م

من بود، چون   ریتقص   دیشا  کنمی ها فکر موقت   یبعض  موند،ینم  ادیز

. قبلنا بهم بودمادر مجرد بود و مراقبت از من واسش سخت    هیاون  

که   دمیکشیبره، و من عذاب م  ییبایآرزو داره به مدرسه ز  گفتی م

 .برسه اهاشینتونسته بود به رو
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 .م یافتادم که با هم داشت ی آخر ی هااز مکالمه یکی ادی به

با  شوگر خ  ادتی.  یکن   یزندگ  پروایب   دیتو  که   زها یچ  یلیباشه 

چطور   ،ی حال بپر توش. اگه نپر  نیترسناک و نامطمئن هستند، با ا

 ؟ی بفهم ی خوا ی م

  تونستمی بودم م  ستادهیکه تو آشپزخونه خونه زک مورگان ا  حال 

 .صداشو تو گوشم بشنونم

شده بود، منتظر بود بهش بگم    ره یو بهم خ  دهیدستم رو بوس   زِد

 :گفت یمی. با لحن مالخوامیازش م یچ

 ؟ یینجا یا یواسه چ -

. قلبم دوبرابر حد معمول دمیکش  رونیهاش بدست   نیاز ب  دستمو

که نسبت بهش داشتم    یاز وجودم به خاطر کشش  ی . قسمتدیتپی م

روش   ن،یپرتش کنه زم   خواستیدلش م   گهیآزرده بود و قسمت د

  .و باهاش رابطه داشته باشه نهیبش

 :و گفتم  دمیکش  یقیعم  نفس
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کنه، مخصوصا   ی باز   ی که هاک  امیپسر تقلبدوست   ه یمن به دنبال   -

 .تو

 .وفتهیدادم کلماتم واسش جا ب اجازه

 .ش متعجب شدو چهره دی بال پر ابروهاش

 . چرا؟ کردمی فکرشم نم -

 .دادم و دنبال کلمات گشتم رونیخنده نفسم رو ب با

  ست یل  ی درخواست دادم و تو  لتیدانشکده حقوق وندرب  ی من برا -

 .انتظار رفتم

 .شد  نهی تکون داد و دست به س ی سر

 .چقدر بد. خب ادامه بده -

قسمت    سی که با رئ  شهیبرگزار م  لیمصاحبه تو نشو  هیبهار    نیا  -

ب ی دانشگاه قرار شام دار  رشیپذ بب  نهیا  ی برا  شتری.  هنوز    نن ی که 

  ای.  رمنمی  من   که— رفتند  ی اگهیبه دانشکده د   ایمشتاق اند و ک  ایک

 تو؟؟  دیمهمون هم با خودم ببرم، شا هی تونمی. میچیه ای ی وند

 .رو حبس کردم نفسم
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 .کرد یم رو بررسدقت چهره  با

 چرا من؟  -

و طرفدار پر و پا قرص    رشهیقسمت پذ  سیرئ  تزجرالدیف  امیلیو -

 .های شکارچ میت

 .جمع کردم هامولب

رسانه - مدمی فهم  شیاجتماع  ی هااز  پست  اون همش  که    ذارهی. 

 .خوشحاله ی منتقل بش لینشو میبه ت ی خوایم نکهیچقدر از ا

 .ابروشو بال انداخت هی

 .شانس بده   هیدختر تو ام، ممکنه بهم  و... اگه فکر کنه من دوست  -

 .آهان -

شروع به راه    کی افتاد و داخل آشپزخونه کوچ  نی ابروهاش چ  ن یب

 .رفتن کرد

خط  یوقت کردم،  نگاهش  دقت  با  نبود،  حواسش  صورت   ی هاکه 

هاش رو در نظر گرفتم. متوقف شدم و با  چشم  ریز   هیو سا  دارهیزاو
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فکر   چخودم  بشب   تونستی م  یکردم  داره.    داریها  نگهش 

 ...بود کی و تار قیداشت، عم ی شتریعمق ب تشیشخص

. فکر کنم  دیهاش کشلب ی رو یداد و دست  رونیب  یطولن شونفس 

 .ش کرده بودمشوکه 

 .کردیقبول نم ،یلعنت

 :تند شروع به حرف زدن کردم  تند

ب - باهام  مجبور    یتازه ما حت.  ی ایفقط واسه همون مراسم لزمه 

انجامش    م، یبگ   می تونی . فقط ممیتا اون موقع با هم حرف بزن   میست ین

سفر به خارج از    ه ی.  ی زیچ  نیهمچ  هی  ا ی  میو با هم دست بد  میدیم

ذره   هیو    کنمی م  ی بدم. دارم اضافه کار  شونهیهز  تونمی م  یشهره، ول

 .کنم ینم یهم ولخرج

 ره؟یگی رو هم م یکس  ی جا  ی که دار ی انقشه نیا -

  یهابه دانشکده   ستنیکه حاضر ن  هیافراد  ی مراسم فقط برا  نینه، ا -

که لحظه    یکس  ی بتونند جا  دیدرخواست بدن و شا   گهیحقوق د
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هام بدون تو هم با نمره   تونمی . من مرندیآخر منصرف شده رو بگ 

 ...قبول شم، فقط 

 .کردم و اون خشم آشنا تو وجودم شکل گرفت  یمکث   دم،یکش  یآه

تو  ن،یبب - ورود “   ی تی ا اسال  ی من    ان یدانشجو  ی آزمون 

واسه   ی ای منطق ل یدل چیه واره،وونهیگرفتم. د ۱۸۰از  ۱۷۸” حقوق

 .نمره برم هاروارد نیبشکن بزنم و با ا تونمیرد کردنم نداشتند. م 

 ؟ ی ریپس چرا نم -

 .تکون دادم  ی سر

 .رفتند ی خانواده پدرم به وندکل  -

 .کرد یاخم

واسشون خوب   ی تو به اندازه کاف  کنند ی که فکر م   یی هاهمون آدم -

 ؟ یستین

  ن یاز بهتر یکی ی ثابت کنم که هستم. تازه، وند خوامیآره، منم م -

 ییبعدش به جنوب برم... جا  خوامی حقوق کشوره و م   ی هادانشکده

 .جا دارم هیبق نی که ب
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 :گفت 

 .ی هم جا دار نجایتو ا -

 دارم؟  -

 .دیصورتم چرخ ی رو  شره یخ نگاه 

 .آره -

 .انداختم یهاش نگاه . به کتاباوه

تو    شمیخوشحال م   یول  رسهی به نظر م  ی واروونهی فکر د  دونمی م -

 .کمکت کنم  ی دار  ازیکه در ازاش ن ی زیهر چ

 ؟ ی زیهر چ -

 :گفتم 

 .نه اون -

 .زد ی شخندین

 .کرد  شهیچه م  می نیبب   ای. بی واسم بکن  یتونی هم م  گهید  ی کارها -
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.  نم یبه منم اشاره کرد که بش  نشست و  زیپشت م  یصندل  هی  ی رو

نگاهش کردم که   و  رو  هینشستم  از  برداشت،   یصندل  یدفترچه 

 .بازش کرد و ورق زد

و چند تا    میسی برگه بنو  ی رو  هامونودهیاز ا   ی بعض  دیفکر کنم با -

 . خوبه به نظرت؟میقانون بذار

ه  ممشک پ  جانیاز  مسدیچ یبهم  از  م   ی ری.  خوشم    م یرفتیکه 

 .تکون دادم  دییبه تا ی . سراومدی م

 قانون؟ -

ن - پارامتر  به    ه یو بق  یکنی که تو واسم م  ییکارها   م،یدار  ازیآره. 

 .زایچ

 .نگاهم کرد به برگه زد و ی اخودکار ضربه  با

پامو   هی  ی که ازم بخوا  نهیرفتن مثل ا  رونیاول از همه، از شهر ب  -

بعد از   نیبهت بدم. من از مسافرت متنفرم و تازه اگه جلسات تمر 

 .شه یم  یعصبان یحساب  یفصل رو از دست بدم مرب

 .فکر کرد و بمب رو انداخت ی الحظه ی برا
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باش  خوامیم - ماه  تا چهار هفته د  ،یدختر  که عمال    گه،یاز امروز 

 .هیفبر ی وسطا شهیم

 :تکون دادم یبه نشونه نف  سرمو

 .کنمی من باهات سکس نم -

 ...ی م نیتلق ی پس از الن دار  -

 .کنمیچون نم -

 .در هم رفت صورتش

 .ادیازم خوشت نم یکه حت یکن ی ادآور یبهم  ستین  ازین -

م رو واسم آورده بود، و من نداشت. اون کت   قتی. حق دمیکش  یآه

خوشم اومده بود، فکر کنم...فکر   م یکه سر کالس داشت  یکلاز کل

 .نم ی هاش ببرو تو چشم ی مهربون تونستمی کنم م

 :گفتم 

 .ادیمن ازت خوشم م -

 :زد ی شخندین
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پا - واسم  آورد  ی تازه  نم  ،ی هم   یپا“ بخورمش.    تونم یهرچند 

 داره(  هامیهاش احرف  شه،یهم استفاده ماصطالحا به منظور واژن 

 :و گفتم  دمیکش یآه

رو وسط بکشم،    ی پسر تقلبدوست  ه یقض   خواستمی من نم  نی بب -

واست    دیمن با  م،یسیقرارداد بنو  ه ی میخوای. اگه می دیخودت پرس

 کنم؟  کاریچ

 نیا  از—میکه با هم  میکن   یپراکنعهیشا  ،ی تو عموم باهام بگرد -

 .زایچ

 واقعا؟ 

 چرا؟  -

 .به سمتم خم شد  زیم ی رو

با - تمر  ی باز  ی رو   دیچون  دختر  نمی و  کنم.  همش تمرکز  ها 

  از یاستراحت ن   هی خودشونو بهم بندازند و صادقانه بگم، به    خوانی م

 .دارم

 :تکون دادم  ی سر
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 .یآخ -

هاش شکل گرفته  لب  یکه رو  ی . نگاهش کردم و از لبخند دیخند

 .لذت بردم د،یکشیموهاش م نی که دستشو ب ی بود و طور

 .خوامی م  یمن قهرمان -

 .هاش انداختبه کتاب  ی نگاه

 .رمیازت تو کالسمون کمک بگ  یکم تونم یو م -

 .اون کالس که آسونه -

 :بال انداخت ی اشونه 

ب  گهید  تونمینم  یبه خاطر مسائل هاک  - و ممکنه   ام یسر کالس 

 ی هادرس  ی تونی تو هم م  یول  کنهی استاد کمکم م  اری برنگردم. دست

 .ی بد ادیرو بهم  دیجد

ها حاضر بشه، سر کالس  ست یقرار ن  گهید  نکهیخبر ا  دنی. از شن اوه

 .شدم  دیناام

 :دمیپرس
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 ؟ ی خوایکه نم ی ا گهید زیچ -

ا  یقسمت  یعنی.  ایخدا دنبال  وجودم  چ  نیاز  که    ی ااضافه   زیبود 

 بخواد؟ 

 .زد ی شخندین دوباره

  ی ارتباط   چیه   وفتهیب   نمونی ب  ی . هر اتفاقندازمتینم  رونیمن که ب  -

 .به قرارداد نداره

 .منصفانه است  -

موهام    ن یهاشو بدست   ره،یبا تصور اون که دوباره داخلم قرار بگ  قلبم

 .کرد دنیهام بذاره، شروع به کوبلب ی هاشو روببره و لب 

 .کن. گلوم رو صاف کردم بس

فکر    یبدونم به چ  خواستی رو هم افتادند و دلم م  یکم  هاشپلک

  .کنهی م

 .م یانجامش بد ایپس ب -

  رفت یکه جلو م  ی و فکر   جانیتکون دادم، از شدت ه  دییبه تا  ی سر

 .جواب بده تونستی م نی... ا نی. اکردمی م جه یاحساس سرگ
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 :دمی شدم و به تند تند نوشتنش نگاه کردم و پرس خم

 .ند قراردادها واسم جالب سم؟یمن بنو ی خوایم -

 :برگه خم کرده بود، زمزمه کرد ی که سرشو رو همونطور

 .سمیرئ نجایمن ا -

باعث شده    و—دادی م  ت یبود و حس مالک   ی لحنش دستور  یکم

 .بود گرمم بشه

 مرگم شده بود؟  چه

 .رو بال گرفت نگاهش

بار ببوس   ی اتو جمع حداقل هفته   دیبا - همه   نکهیا  برای —م یدو 

 .باخبر بشن 

 .شدم  سرخ

 !هشت بار یعنی ؟یچ -

 .ستادیاز حرکت ا خودکارش

 سمش؟ یبنو -
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 .گرفتم  ینفس

 .سیبنو -

نسبت    یلیخ  شیپ  قهی. چند دقی ا یباهام ب   دیهم با  هایتو مهمون-

 .ی نشون نداد اقی به خونه کاپا اشت 

 ام؟ یب شونیکیچطوره فقط به  -

 .رو انداخت خودکارش

 .خوامی من همه رو م -

 .بال گرفتم  هامودست

 .باشه ادتی  نمیدرس هم بخونم. ا دیبا یباشه ول ستا،ینه! وا -

پ  با رو   ی اروزمندانهیحالت  نوشتن    ی که  به  بود،  نشسته  صورتش 

 .ادامه داد

 .رو صاف کردم گلوم

 .بال گرفت  نگاهشو

 اضافه کنم؟ یزیچ ی خوایم -
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 .زدم ی ابرگه ضربه ی رو

 .عاشق شدن ممنوع -

 .هاش فاصله افتاد و با تعجب نگاهم کردلب نی کرد، ب  یمکث

م - دانشجو  ی کنی فکر  تو،  داره؟  وجود  احتمالش   ی اصال 

 ؟ یبش  یهاک یعوض  کنیقوق، عاشق من، بازح  یدانشگاهش یپ

عوض - نگفتم  بهت  صورتت  تو  حال  تا  دلم   ،یهست  یمن  بله  و 

 .اوله . قانون شماره شیسیبنو خوادی م

 .ادامه دادم یسرسخت  ی صدا با

نه،    گهیعشقم نباشه. د  ای  زمیعز  زدلم،یاز عز  ی خبر  گهید  سیو بنو -

 .کنهیم موونهید

 .د یخودکار رو جوئ ته

اسم بامزه    هیبا    دیبا  یول  ،ی بریرو بال م  نیقوان  ی پسر واقعا دار  -

 .صدات کنم

 .کرد و ادامه داد ینگاه   بهم
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 .ذارمیاسم رو م هیواسه خودم حق انتخاب کردن  -

 .خنده ری زد ز کدفعهیمردد شدم و  یکم

 ؟یترسی م یاز چ ؟یکنی اسم فکر م هیسر  ی واقعا؟ واقعا دار  -

سر چهار   قیدق  دی “دختر ماه” هم با  هیقض  نیباشه. ا  خبیلیخ -

 .دیهفته تموم شه. بدون تمد

 .کنندیالتماسم م دیدخترها واسه تمد -

 .کردم کیبار هاموچشم

 .قی من نه رف  یول -

 :شده بود، داد زد رهیخ ونیهمونطور که به تلوز کیار

. لهیمن نارگ   یمنی کلمه ا  د؟یکن یکار م  یسر قرارداد جنس  نیدار  -

 .د یازش استفاده کن دیخوا ی اگه م

 :م یبا هم گفت همزمان

  .نه -

 .م یدیو خند میبه هم نگاه کرد بعد
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و دفترچه رو به سمتم    دی بعد، زک دست از نوشتن کش  قهیدق  چند

 .دیبه ذهنم رس   یفکر خوب خوندمش،ی سُر داد. همونطور که م

 .ی صدام کن انیخانوم را خوامیم-

 .زد یپهن لبخند

 .خورهی م ها ل یبه وک یلیخ اد؟یخوشت م -

 :گفت ی دار کش  و لحن متیمال با

 .اسم حال کنم نی. چقدر قراره با اانیاوه، خانوم را -

  .به جلز و ولز کردن افتاد بدنم 

 .ستی مهم ن  یلی. خیشوگر. هر چ ای -

  د یکه با  سم یبنو  خوام یمن اسم مستعار دوست دارم. اتفاقا م  یول -

مخصوصا که مثال   می ظاهر امر رو حفظ کن  دی. ما بایزِد صدام کن

 .میبا هم سکس دار یحساب

 .شد  دهی به سمتم کش هاشچشم

 مگه نه؟  -
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 .ی دیحرصم م ی دار  -

نشونه  لحن و  حرارت  عصبان  ی اصدام  خوشم   تی از  ازش  نداشت. 

 .ی لعنت ،یلعنت ،ی. لعنتاومدی م

 ی زد و دوباره برگه رو به سمتم هل داد. نگاهمو رو  ی لبخند  فقط

با دست خط    شی خط سرسر دست چرخوندم و متوجه شدم که 

 .هیکیکه واسم گذاشته بود  یادداشتی

ا  د،یرسی به نظر نم  یاصال رسم  کمونیکوچ  قرارداد با   نیبا  حال 

م رو ازم گرفت. امضاش کردم، زک هم کرد و شماره  یژست خاص

بدون   گهیپسر د  ه یباز شد و    یپشت  ی هااز اتاق  یکی همون موقع در  

 .باز بود وارد آشپزخونه شد پشیکه ز  ینیبا ج شرتیت

 ...ختهیتو کمدم ر گهیگوله استفراغ د هیزِد،  -

ا  به تالق  نکهیمحض  هم  با  و    ینگاهمون  شد  خفه  صداش  کرد، 

انداخته بودند    هی که روش سا  ی ارهیت  ی وهابا ابر  شیطوس  ی هاچشم

متوجه   تونستم یم   ی. البته که برادر زِد بود ولدیصورتم چرخ  ی رو

خداتفاوت و  خاص  حالت  اون  صورتش  بشم.    ی ونانی  ی هاشون 
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سکس  کیکالس ب  یو  به  نداشت.  رو  ه  ی لندزِد  درشت   ی کلیو 

و شکم شش   دهیبود و کمر تراش  پی خوشت  ید ولبرادرش هم نبو

 .داشت یواضح کهیت

 .بود یعال شونیژن خزانه

 د،یشد و به سمت برادر زد پر  دای گربه از ناکجاآباد پ   هیو کله    سر

 .د یدوئ یکرد و بعد به سمت اتاق پشت یسیه

رنگ و روش   شتریب   کرد،ی نگاهم م  رهیخ  شتریب  ی هر چ  برادرش

  .میدیچیو من به خودم پ د،یپری م

 :دیپرس

 ؟ ی ایتو ک -

 .شد ترکیکرد و بهم نزد یاخم زد

 .دوست هی -

 .برگشت منیاز اتاق نش  کیار

. اونم فقط به  ی آورده مرد. پا  ی شوگره و واسمون پا  نیداداش، ا  -

 .زد رو قال گذاشته شبید نکهیخاطر ا
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 :به آهنگ خوندن کرد شروع

 ...منه السیگ ی اون پا  -

 .کنان وارد آشپزخونه شد رقص و

 .اومدی ازم خوشش م کی ار حداقل

به لبه    یکردم و نگاه  یبود؟ اخم  یچ  اروی  نیباز هم، مشکل ا  یول

نشده باشه.    دایپ   ی ادیانداختم تا مطمئن بشم که بدنم ز  شرتمیسوئ

سرم رو بال گرفتم، چهره زِد جمع شده بود و به    ینشده بود، وقت

 .داشتند  یقیعم یکه با برادرش مکالمه چشم  دیرسی نظر م

نشسته    شی شونیپ  ی که رو   یدستش رو دراز کرد و با اخم  برادرش

 :بود گفت 

 .. برادر زِد امسیر -

 .دست داد عیرو گرفتم و اون کوتاه و سر دستش

 .تکون دادم  ی سر

 .سالم -
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.  دهی ه کم کم سرد شد و متوجه شدم که وقت رفتن رسخون  ی هوا

 .کرد  تمیهدا رونیزِد آرنجم رو گرفت و به سمت در و ب

 .خبیلیخ

 :گفت میرفتی م  نییخونه پا ی جلو ی هاکه از پله همونطور

 .م یکنی صحبت م  شتریبعدا ب -

رنگ و رو    ی ده ساله  نیدنبالم اومد. ماش  نیتا ماش  روادهیاز پ  اون

داشت و کنارش از   یکیجلوش ترک کوچ  شهیش  ی که رو  ی ارفته

دانشگاه بهم زده بود غر رفته بود.   نگیتو پارک  یکیگذشته که    زییپا

 کردم،ی نم  یاحساس شرمندگ  می مال  تیمن معمول به خاطر وضع

به اسکال  یقت و  یول  کردم،ی الن هم نم و پورشه    یمشک  دی نگاهم 

 .دمیافتاد که کنار خونه پارک شده بود خند یرنگ ی انقره 

 :دیپرس زک

 ه؟ یچ -

 :خم کردم و گفتم ک یکوچ نی رو به سمت ماش سرم
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 ی که سع کردمیداشتم تصور م  نه؟یشی کدومتون پشت پورشه م  -

 .ی خودتو توش جا بد یکنی م

 .زد ی لبخند

  .. اون عاشق تجمالتهسهیآه، مال ر -

 .و در رو واسم باز کرد میستادیا نمیاشدر م ی جلو

باش   نجای. ساعت هفت اکهیجشن تولد ار  گهیپنجشنبه د  ،یراست -

نما  عالقه  ابراز  واسه  رو  نم  یشیو خودت  مردم    خوامیآماده کن. 

  .میکن یبفهمند که وانمود م

 .ور شدشعله نگاهم 

 من انقدر وحشتناکه؟ دنیبوس دهیا -

 .هام رو حس کنم رنگ گرفتن گونه  تونستمی م

 .امی منزو  یلی. خادیکالج خوشم نم ی هایواقعا از مهمون-

 .ابروشو واسم بال انداخت هی

 .دارم تا بتونم با رقبا بجنگم  ازیمن بهت کنارم ن -
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 کردیشد که از پنجره نگاهمون م  دهیکش  سیبه پشتش و ر  نگاهم

اخم ار  شی شونیپ  ی رو   یو  بود.  از پشتش دست    کینشسته  هم 

 .دستش بود گهید ی پا کهیت  هی. دادیتکون م

ا  قبل ر  نکهیاز  عج  سیبتونم  واکنش  بررس  بشیو  زِد    یرو  کنم، 

لمسم کنه، دستش   نکهی. بدون انمیبش  نی کمکم کرد که داخل ماش

  ی بدنم خم شد تا ببندش. بو  ی رو به سمت کمربند دراز کرد و رو 

  ده یچسب  شنه یبه عضالت منقبض س   شرتشیو ت  داد یم  ی امردونه

لمس   ی هام براانگشت  رش، ینظیحس بدن سفت و ب   ی ادآوریبود. با  

  کردنش بال بال

  .زدند

 :گفتم 

 .خودم کمربندمو ببندم تونمیم -

ا  یول با  بودم.  نگفته  بود، دلم    نکهیاز ته دل  قلبم خطرناک  واسه 

بلند   ی قفل فلز  ی کارها کنه. صدا   ن یباشم و از ا  ششیپ  خواستی م

 .شد
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داره   سیکنم. تازه ر  نیتمر  دیو با  یمن  یشیتو دوست دختر نما -

  تم یاذ  شی ساعت پ  هیو احتمال اعصابش خورد شده.    کنهی نگامون م

 .کرده بود

 چرا؟  -

مو  چهره   اطیبا احت  شره ینظرم گرفت، نگاه خ  ریو ز   ستادیا  صاف

کم    نمونی . فاصله بگشتیم  ی زی انگار که دنبال چ   کرد،یکاوش م

 ...کم  یلیبود، خ

 .لمس کرد موهامو

 .ی ایفقط بگو که به جشن تولد م -

 .آورد نییو صداش رو پا دیرو کش ی اطره

 .بوسمتی الن م نیهم ای ی ای بگو م -

لب شعله   نگاهم  به سمت  و  کشور  ب  دهیهاش  رو  نفسم    رونیشد. 

 .دادم

 ...یباشه ول -
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هام هاش رو در تماس لبکنم، خم شد و  لب  یحرکت  نکهیاز ا  قبل

 .زد ی شخند یقرار داد. ن

 .انیخانوم را گهیتا هفته د -

 :گفتم 

بوسم کرد - به هر حال  ای تو  تا د  ش یکی  شهیم   نی!   گه یو هفت 

 .مونده 

. دستش  شدند یپهنش ازم دور م  یهااون راه افتاده بود و شونه   یول

 .گرفت و وارد خونه شدشونه بال  ی رو از رو 

 .یلعنت

نشستم،    حرکتی ب  ی ادور فرمون حلقه شدند و لحظه  هامانگشت 

 .. دستم رو بلند و کوتاه لمسشون کردمشدیهام مور مور م لب

 .اومدی بوسه به حساب م هی ی سخت به

 داشت؟ یچرا انقدر حس خوب پس

  م ی وجود حس شاد  نیرو شروع کرده بودم، با ا  یسک یپرر   ی باز  چه

لعنت  یواقع مورگان  به    یبود. زک  بود کمکم کنه که  قبول کرده 
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سخت  دیبا  ی باز  نای  تو  احتمال —برسم  اهامیرو رو فاصله  یبه  ام 

 .کردمی باهاش حفظ م 

 زدهمیس  فصل

 شوگر

که به تن داشت واسه   یکرم رنگ  وریو پل  یتنگ نارنج  نیبا ج  لوریت

  ده یموس رس  یپس یت  ی دست تکون داد که تازه به غرفه   ی من و پاپ

کمرنگ و   ی ارشته فشن بود و پوست قهوه   ی . اون دانشجومیبود

بلند    ی برجسته و موها  ی هاداشت و با اون گونه   ی سبز  ی هاچشم

 .شناختم ی م هبود ک ی مرد نیخوشگلتر شیمشک

 :و گفت  دیهوا بوس ی جفتمون رو رو گونه

که همه   رمیمی. دارم م دیوقتش بود که برس   گهیخانوما، عشقام، د -

 .رو درباره زک بدونم زیچ

زدم.    ی هواش رو پس داد و من لبخند  ی رو  ی هاجواب بوسه   یپاپ

 ی هاکفش  ی رو  ی سال اول دانشگاه که پاپ  سیما سه تا از کالس تن

. اون  میو پاش شکسته بود دوست بودافتاده    لوری پر زرق و برق ت
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از   یکیمجبور شده بود سه ماه تموم بوت پاش کنه. اون کالس  

هنمورد عالقه  ی هاکالس و  بود  با    وزم  با    لوریت  ی ادآوردیهم  که 

 .رهیگی م مخنده  دیچرخی م سشیتن  دارن یدامن چ

ژست  ی هاانگشت  نوک هم چسبوند،  به  رو  دستش  و    یدو  گرفت 

 :ادامه داد کردیو رو م ریهمونطور که جفتمون رو با نگاهش ز

امشب که به خاطر جشن قرارداد شوگر با   هیاول  یآمادگ  ی و برا  -

تقلبدوست شد  شی پسر  صورت   م،یجمع  کوزمو  تا  دو    ی خودم 

نقره  هی  ،ی بررسپ  پترون  و    ی اشات  شوگر  بشقاب   هیواسه 

هم تو راهه   پس یسفارش دادم. مزه و چ   کنیو ب  ریبا پن   ین یزمب یس

  خوردم، ی رو م  نایهم  ششوگر. پارسال که کِرِگ باهام به هم زد هم

 .خورهیبه دردت م دیکه تو و بنت هم شکست خورد ییاز اونجا

 .قلبش گذاشت ی رو رو دستش

جا  - هر  کوچولو،  خائن  تا  دو  شما  بنت،  و  هست  ییکرگ    د،ی که 

 .دی باش زی انگرقت دوارمیام
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دوست   ی ادآوری  با که  چقدر  پارسال  و  بود  کرده  ترکش  پسرش 

 .فشار دادم یافسرده شده بود بازوش رو با مهربون

 :گفت یبه پاپ لوریت  م،ینشستی که سر جاهامون م همونطور

 ده؟ی. جدهیقشنگ  دیگردنبند مروار -

 :کرد و گفت  ی با جواهر دور گردنش باز یپاپ

 .مامان بزرگ واسه تولدم فرستاده -

 .دیدرخشی بار م ی هانور چراغ ریرنگش ز یبلوط ی موها

 هاش شده، هوم؟ول کن پول   یکمیمامان بزرگت  نکهیمثل ا -

 .زد ی شخندین  یپاپ

دانشجوها  بهشون اکثر  مثل  جفتشون  زدم.  از    نجا،یا  ی لبخند 

حد و   یب  ی هاها از تفاوتوقت   یبودند، و بعض   ی امرفه  ی هاخانواده

. من مجبور بودم دهن خودم رو شدم یآزرده م  میکه داشت  ی مرز

لباس  سیسرو دونه  دونه  تا  بگکنم  خانواده  رمیهامو  اونا   ی هاو 

 .دادندیم هیهد دیرواربهشون کارت امِکس و گردنبند م



Page 239 of 792 
 

دور  ی نگاه محبه  م  طیتادور  هم    نمیبب  خواستمی انداختم،  زک 

 بارکیو فقط    گذشتیاز قراردادمون م  ی نه. چند روز  ای  نجاستیا

بودمش. اون به سمتم آروم   دهیزنان داطراف محوطه دانشگاه قدم 

گونه   دهیدوئ بود،  رسونده  خونه  تا  رو  من  جلوو  درست  رو   ی م 

تنهام گذاشته   یهاک  نیتمر  ی راو بعد ب   ده یانجمن بوس   ی هادختر

 .بود

 فیدختر موکوتاه رو تعر  و   یداستان پسر خوابگاه  د، یرس  غذامون

 :و گفتم  دمیکش یتعجب کرد. آه یحساب لوریکردم و ت

 .رسهی تر به نظر محال که تموم شده بامزه  -

 :گفت  لوریت

 .ی بر ای مهمون جور نیبه ا  ییتنها دینبا -

 .باهام اومده بود ایجول -

 .اخم کردند جفتشون

هم   ی بد  زیچ  خوامینم - ول  تیاتاقپشت    بان ی پشت  یلیخ  یبگم، 

 .زنهی م بشی غ یکیبا  یکه تو مهمون ی. نه وقتستین یخوب
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با    یقرمز شد. تو اون مهمون  یکم  صورتم به خلوت   یکیمن هم 

 .رفته بودم

 .دمیکش یآه

 .زِد برم یبه مهمون ییتنها خوادیواقعا دلم نم -

 .گفت  ی مونیبا پش لوریت

 .دارم ازیبهش ن  ی سر کار برم. واسه کاراموز دیمن با -

 .ش زد و نگاهم کردرو پشت شونه  موهاش  یپاپ

مالقات   هیپدر مادرم دارن واسه    ی ول  تونستم،ی کاش منم م  ی ا -

که همه    ی اونطور  دم،ی. تا به حال زک رو ندانیم   دنم یکوتاه به د

 ه؟ یسکس گنیم

 .. معلومه که آرهآره

 .خوبه -

ب  نمیسنگ   نفس اسب  رونیرو  دم  که  موهامو  و  بودم   یدادم  بسته 

 .عقب زدم
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 .بهم انداخت ی شو بال داد و نگاه معنادارچونه لوریت

تو جهنم هم    طانیکه اون از ش   می دونی م  ی عسلم، من و تو به خوب -

حت  ترهیسکس م  یپس  تو  بعدشم  نکن.  هم  ا  یتونیتالش    ن یبه 

و   کنمی جادوم استفاده م . من بهت باور دارم. تازه از  ی بر  یمهمون

 .کنمی م شتیسر کار برم آرا نکهیقبل از ا

جوئ  هاپس یچ صدا  و  سر  با  چ  دم،ی رو  فکر   شتری ب  یهر  زک  به 

 .خوردمیم  شتریب کردمی م

 :سمتم خم شد  به

 از بنت نشده؟  ی خبر ،یراست -

 .درآوردم یشکلک

 ی . کافکنمی م  ی دور  می رفتی که قبال با هم م  ییمن از همه جاها -

 .یشاپ و بار رم

 .کرد یاخم

 .که باهات کرد، متنفرم ی به خاطر کار یاز اون حرومزاده لعنت  -

 .زدم  یپهن لبخند
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 .حرف بزن یسیبا لهجه انگل ی نطوریهم -

شده    دهی پوش  ملیر  هیکه با چند ل   ییهارو بهم زد. مژه   هاشمژه 

 .بود

ا رو به ازدواج کرد و م  ییکایآمر  هی خدا رو شکر مامان خوشگلم با   -

  .آورد نجایا

تو خونه مارا و اتاق    یو پاپ  لوریکه ت  یالتیتعط  ی هاشب  ی ادآور ی  با

جفتشون زدم. و   السیرو به گ  السمیگ   شدند،ی خراب م  کمیکوچ

 :گفتم 

م با رابطه  یاز جفتتون که وقت یمرس   یقبال نگفته باشم، ول دیشا -

 .دیبنت بهم خورد، کنارم بود

 .هاشو تو حدقه چرخوندچشم لوریت

 .هستم امیآنجلسکنار دختر لس شهیمن هم -

 :میهمزمان گفت  یو پاپ من

 .از آلباماست ترنییپا ی ال ا -
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پاپ   همونطور تمد  یکه  رو  لبش  به در    لوریت  کرد،یم  دیرژ  با سر 

 .موس اشاره کرد یپسیت

. شدندینگاه کردم که وارد م  یهاک  کنیو به چند تا باز  دمیچرخ

 .از زِد نبود  ی خبر

 :زد و گفت یف یسوت ضع لوریت

وقتایاوه خدا - نبود چقدر   ادمیبودمشون.    دهیند  شدی م  ی. چند 

 .نم یبیقدشون بلنده. زک رو نم

 :دی پرس یپاپ

 بوسه؟یخوب م -

 .آره یلعنت

 .مور مور شد و دوباره قرمز شدم بدنم 

 .ه یرابطه تقلب هیفقط  -

 :دیپرس

 ؟ ی بوسش کرد یول -
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 .میکارا رو کرد نیاز ا شتر یب یلیخ زم،یعز اوه

 .نگاهم کرد لوریت

 .هست نتونیب ی زیچ هی -

 .دمیها رو پر سر و صدا جوئ  پسیچ

 .نوچ -

 .دیخند

 ؟ یگیبخونمت چرا دروغ م  تونمیمثل کف دست م   یدونیم  یوقت -

 .تو حدقه چرخوندم هاموچشم

 .باز شد   ششین

م - دلم  لوله  خوادیشوگر  کاف  شیکشبدونم...  اندازه  واسه   یبه 

 گم؟ یم یچ ی ر یگی بزرگه؟ م ی ساختمون ساز

 :دی پرس یپاپ

 لوله کشه؟ یک -

 .قفل شده بود یهاک ی هابچه ی رنگ روشنش رو یآب ی هاچشم
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 .شدم  جیگ -

 :خنده و گفتم  ریز زدم

 .پرسهی...امم...زِد رو مزیمنظورش آلتشه. سا -

 آها. زِد پس؟ -

 .نگاهم کرد و ادامه داد شدنش ینوش ی از رو  لوریت

 ؟یباهاش...واسه فراموش کردن بنت...سکس داشت  -

 .کرد یعیه

 .دمیجوابتو نم -

امشب فقط به خاطر  یول  ی باش بی نج ی خوایهرزه کوچولو، م  ی ا -

انقدر خوشحال به نظر    ی دیخواب  دتیجد  یپسر تقلبدوستبا    نکهیا

 .یرسی م

به سمتش پرت کردم و همون موقع زک از    ینیزمبیخالل س  هی

گرفت و راهش رو داخل بار باز    یق یوارد شد. نفس عم  یدر پشت

 .کرد
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شونه   رینظیب  اون طوسبود،  چرم  کت  با  و    ده یپوش  یهاش  شده 

 ش ی مشک  ی هایکتون  ی و پاهاش تو  پاره پاره   نیباسنش داخل ج

خوب   دیپوشی هم م  یاگه گون  افهیقرار گرفته بود. با اون بدن و ق 

 .دیرسی به نظر م

افتاد،   ی هاقدم   با راه  محوطه  راست  به سمت  هدفمندش  و  بلند 

 ی هاو مبل   شدیم   یمنته  یکیکه بار به سالن استراحت کوچ  ییجا

پچ پچ   ی صدا  رفتیو تخته دارت داشت. همونطور که راه م  یچرم

ها صداش اون  ،ی بلند شد و با گذشتن از کنار گروه دختر  تیجمع

دخ دادند.  تکون  دست  واسش  و  مهمون  ترکردند    که —یموقرمز 

و دنبالش افتاد. زِد همونطور   دپری  جلو—صداش کرده بود  کایورون

آب گازدار   ه یشب   ی زیو سفارش چ  نشستی بار م  هیچهارپا  ی که رو

کنارش نشست و   کا یدختره رو دنبال خودش کشوند. ورون  داد،ی م

  یهاشونه  ی رو  ی شروع به حرف زدن کرد، دستش رو طور  ی پرانرژ

. زِد نگاه تکوندی رو م  یالیخ  پرز  ی سر  هیکه انگار داشت    دیزک کش

 .دی بهش انداخت و خودش رو کنار کش ی تند



Page 247 of 792 
 

سنگ   انگار چشم  ینی که  باشه،  کرده  حس  رو   ی هانگاهم 

 .و قفل نگاهم شد  دهیپشت بار کش نهیبه سمت آ اشی خاکستر

خب، خب،    گفت؛یم  اشیاز خود راض  افهیابروشو بال انداخت. ق  هی

 .نجاستیا یک  نیخب بب 

 .گر گرفت  یبه آروم صورتم

 .نه یبه طرز نگاه کردنش عادت کردم؟ ول  دیکنیفکر م احتمال 

 .زد یآروم سوت  لوریت

 .کنهی اون داره با نگاهش سوراخت م -

 .و انتهاشونو عقب زد دیبه موهاش کش یدست

 رسم؟یچطور به نظر م  -

 .دیخند زیر زیر یپاپ

 .ی مونی آرزو به دل م -

 .قلبش گذاشت  ی دستشو رو لوریت

 .ی قلبمو شکوند -
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 .من صداشون رو قطع کردم یشون ادامه دادند ولجر و بحث  به

  ره یروم قرار بگبهتا رو  گذشتی که م  ی اه یقلبم با هر ثان  د،یچرخ  زِد

 .دیتپی م

روش نشسته بود   یپشتکم  شیرشده بود، ته   تررهیفکش ت  امشب

بدونم    خواستیموهاش بود، دلم م   ی که متضاد رنگ بلوند کارامل

تارها  تابستون  یکارامل  ی اون  از  اومدند. احتمال  تو  یاز کجا    ی که 

  ی بادبان  قیقا  هیسفر خارجه گذرونده بود. تصور کردم تابستون رو تو  

پوش    ی نیک یدختر برنزه و ب  یبا کل  یوص خص  یکشت  ای  متیگرون ق

  .گذرونده بود

 .از قلبت محافظت کن  د،ی از درونم بهم رس ییصدا

صدا  همزمان بلند  میگوش   امیپ  ی باهاش  ک  هم  داخل    ف یشد، 

 .دمیکش  رونشیرو گشتم و ب می دست

دختره   نیمن رو از دست ا  ی خوای . نمیدختر تقلبدوست   ،یه“

 ”؟ی نجات بد
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لبخند   هاملب که    ی به  همونطور  گرفتم.  بال  رو  سرم  و  شد  باز 

 :. جواب دادمکرد ی بهم نگاه م  خورد یم شی دنی از نوش  ی اجرعه

م  شیکار  هی  خودت“ نظر  به  کاف  رسهی کن،  اندازه    ی به 

 ”.شی شناسی م

م   هیبه    گهیهمد  با“ عالقهم یرفتی دبستان  کن،  باور  بهش    ی ا. 

 ”؟ یکنیم ی ندارم. از الن حسود

شو به دست  توجه  کردی م   یسع  کایورون  نکهیرو بال گرفتم، با ا  نگاهم 

 .کردی به من نگاه م شخندیاون با ن  ی ول ارهیب

 ”.خواستیم ی زیازم چ ی نطوریتوله سگ داشتم که ا هیقبال  “

 ”.انیخانوم را شم یپ  ایب  لطفا“

مستشمیپ   ایب کلماتش  عم  آوری .  نفس  پاپدمیکش  یق یبودند،   ی . 

 .رفت ی اچرخوند و چشم غره  نمونی نگاهش رو ب

 .توئه ی اون واقعا همه تمرکزش رو  -

 :خونه کاپا زمزمه کردم  ی ادآوری با
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 .هیو جد قیفقط دق -

 .خورد اشی نیاز مارت ی اجرعه یپاپ

 .جذابه  یلیخ ،یلعنت -

 .گفت یبه نرم  لوریت

درست مثل کال دوروگوئه    کنه یکه اون نگاهت م   ی . اونطورنیآم -

دنر به  م  سیکه  خوب  کرد،ی نگاه  همون  لعنتیبه  برو    زمیعز  ، ی. 

تا به   دی. بخواهری بگ  دن،یها ندزدرو تا اون هرزه  تیپسر تقلبدوست

شود.  داده  ا  ” شما  به  باا  نیاشاره  افراد  به  خدا  که   مانیداره 

 .(ده یهاشون رو مخواسته

 .باشه، باشه   باشه،

 .چرا انقدر اضطراب دارم دونمی انجامش بدم. فقط نم تونمی م

 .ی وانمود کن دیبا  فقط

 .از جا بلند شدم رو بال دادم و الم یتک مونده ی باق

 .چهره زک نشست یرو یجذاب و آگاه م،یمال لبخند
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 چهاردهم  فصل

 زک 

ها  باشگاه، من و بچه   ی ا یترکافه   ی سخت و شام تو  ن یتمر  کیاز    بعد

ها رو پارک کردم و اون  نی. ماش میموس راه افتاد  یپسیبه سمت ت 

تنفس    نیموندم و تمر   نیتو ماش  قهیشدند، خودم چند دق  ادهیپ

  م یکه داشت  ییرو  شیپ  ی رو انجام دادم. ته دلم به خاطر باز  قیعم

  ی ول   م،یرو برده بود  یقبل   ی که باز  تهنگران و مضطرب بودم. درس 

بهمون وارد   ی شتریفشار ب  جهیبود و در نت   ی تری قو  م یت  ی بعد  بیرق

ن همچنا  م،یدولوث باخته بود-سوتانه یم   م یبه ت  نکهی. و با اشدی م

ب رو  پنج  برا   میداشت  هام یت  نی رتبه  تالش  داشتن    ی و  نگه 

 .آوردی بهمون فشار م گاهمونیجا

کابوس  امروز، با  دوباره  صبح  چهار  پر  ی ساعت  خواب  از دمیاز   .

م  ییاونجا  رونیب   دنیدوئ  ی برا  بره، یخوابم نم  گهید  دونستمی که 

هم چند    نیزدم و بعدش خسته و کوفته به خونه برگشتم. تو تمر

باز با  صورت  هاکنیبار  در  شد،  ه   یبحثم  ها اتفاق   نیا  چوقتیکه 

که امروز    یبا وضع  یبودم، ول  میت  کنیباز  نیترعی. من سرافتادینم
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  ی کبود  ی هام رو رو . انگشت دیدیفهمیکرده بودم، عمرا اگه م  ی باز

کش  دستم  وقت  دمیمچ  هاک  خواستمی م  یکه  داخل   یتوپ  به  رو 

 .با دسته بهم ضربه زده بود میدروازه هل بدم، دفاع ت

 ک، یموس شدم. ار  یپسیکه حالم بهتر شد، وارد ت  قهیاز چند دق  بعد

بودند، راهم    ستادهیکنار تخته دارت ا  گهید  ی هاو چندتا از بچه  سیر

مالقات کنم    یسال اول  کنین، بازرو به سمت بار کج کردم تا با بو

 ه ی  های سال آخر  ی رو به عهده داشتم. همه شیگری مرب فهیکه وظ

که از   ی استعدادبا   و اون برادر من بود، بچه   اشتند د  کتریبرادر کوچ

بهم افتاد و دنبالم کرد، چند تا سوال   کایاومده بود. نگاه ورون  کاگویش

. جواب د یپرس  ونشیو نظرم درباره دکوراس کیدرباره جشن تولد ار

بعد    قه یکنه، چند دق  تونهیم  خوادی م  ی سربال دادم و گفتم هر کار

 .هم بون بهمون ملحق شد

به    یکه پشت بار نشسته بودم، بدنم مور مور شد، نگاه  همونطور

 .خاموش شدانداختم و صدام  نهیآ

 

 .شوگر
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و بهش نگاه کردم که   میداد  گهی به همد  زیآمطنت یش  امیتا پ  چند

 .روم قرار گرفتاومد و روبه رونیاز غرفه ب

بود   ییهابلند و لگ  ی ش شدم، پاهاکه امشب متوجه   ی زیچ  نیاول

انحنا به  چسب  کیتحر  ی که  پاهاش  که   ده یکننده  دفعه  هر  بود. 

م   دیجد  زیچ   هی  دمشیدی م بهش کشف  راجع  نگاهم  کردمیرو   .

برا  هاشنهیس  ی رو و  شد  که    نیهزارم  ی متوقف  کردم  تصور  بار 

 .دهیتختم دراز کش ی برهنه رو

 :گفت  ی زیبرانگنیرو دنبال کرد و با لحن تحس  مره ینگاه خ بون

 .ییهانه ی. چه س ییی لعنت -

 :گفتم  رمینگاهمو ازش بگ نکهیا بدون

 .راجع بهش حرف نزن ی نطوریشو. اخفه -

 .منقبض شد بدنش

 .باشه -

داشت،  کرد، انگار که استرس    ی موهاش باز  یبا دم اسب  یکم  شوگر

انداخت و شونهبعد دست  انگار که هاشو کنارش  هاشو صاف کرد، 



Page 254 of 792 
 

 ن یو به سمتم راه افتاد. اون، ا  کرد،یخودش رو واسه جنگ آماده م

از طرز راه رفتن،    ستمتونی . مخواستیرو نم  میکه داشت  ی ارابطه

که پشتش   یو نگاه  اردیلیب  زیکنار م  ستادنشینامطمئن و ا  ی هاقدم

و با    دینوک پاهاش چرخ  ی بعد، رو  ه یچند ثان  یانداخت بفهمم. ول

 .به سمتم راه افتاد  ی اچهره مصمم 

م  هیشد.    تر ق یعم  لبخندم ازم  حال  دیترسی ذره  که خودش    یدر 

 .بود که افسارم رو به دست داشت یکس

م   من خودم  واسه  رو  دختر  خبر کردمیاون  هنوز  خودش  فقط   .

 .نداشت 

 :لب زمزمه کرد ریز بون

 .خوامی داره. اون پاها رو م یکلیچه ه -

نم - بهت  دخفه   گمیدوباره  دفعه  بون.  تو   گهیشو  مشت  با  فقط 

 .. شوگر ممنوعهام یصورتت م

 .جلو گرفت تا آرومم کنه هاشودست
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دخترات حس   ی ذره رو  هیمال توئه و تو هم    دم،یباشه، باشه. فهم -

 .ی دار ت یمالک

 .معمول  نه

 ...شوگر یول

بود، بالخره مکث کرد و متوجه   یاس بازامکه مشغول اس  کایورون

پرت چرخ  میحواس  نزد  دیشد.  به  کرد،   کیو  نگاه  شوگر  شدن 

  .دیاندامش چرخ  ی اش روبرنده  ی هاچشم

اومدهخونه  گفت یم  سیر - عجی پا   ین یرشی  با—تون  ک بهی.    ی. 

 بره؟ی م یپسرا پا ی خونه

 .صداش تنش داشت لحن

 :گفتم 

 .اریدرن ی . هرزه بازهیدختر خوب -

 :گرفت ینفس

 ؟ی شد یچرا انقدر عوض ؟یبا من -
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ز  دمیکش  یآه دختر  کردم.  نگاه  بهش  موها   ییبایو  که    ی بود 

داشت.    یدرشت سبزرنگ  ی هاو چشم  ف یقرمز، صورت ظر  یشمیابر

پ سال  هواپ خانواده  شی دو  سقوط  با  رو  از    شونیشخص  ی مایش 

رو    ی مثل قبل نشده بود. من عزادار   گهیدست داده و از اون موقع د

عقب    دیبا  دیرسی به من م  یوقت  یول  کردم،ی واقعا م  کردم،یدرک م

 .دیکشی م

که تو   ییاز اونا  ست، یورزشکارا ن  زون یآو  ی دختر از اون مدل   نیا  -

 .. پس ولش کن ی کنیم تشونیاذ

 .شد  جیصورتش گ  حالت

 اد؟یتو واقعا ازش خوشت م  -

 .بال رفته بود ی ابرو هیسکوت و  جوابم

 :شد و با خشم گفت نه یبه س دست

 .ستی اون مدل...تو ن  -

 ه؟یاونوقت مدل من چ -

 .هم فشار داد ی رو هاشولب
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 دونه؟یم  یدرباره هاک ی زی. اصال چهیگفت دختره جنوب  سیر -

 .دیپر رونیهام ب لب نیاز ب ی اخنده 

 .. احتمال فوتبال دوست داشته باشهست یواقعا واسم مهم ن -

 .به خودش گرفت ی اروزمندانهیپ  افهیرو گشت و ق نگاهم 

 .دختراته هیبق اونم درست مثل  -

 .سخت شد  نگاهم 

 ه؟یمنظورت چ -

 .اعصابم رفت ی رو زشیر ی خنده 

  ی رابطه به رابطه بعد  هیسرده. از    خ یزِد. تو قلبت مثل    الیخیاوه ب -

بمونه. بعد از چند   ادتیهاشون رو  اسم   ی حت  کنم یو فکر نم  ی پری م

 .ادی م دهیو دختر جد رهیم  نمیهفته ا

 .جوابش رو داد صورتم

 ” یستیتو اون دختره ن یول“ 

 :نشنوه گفتم  یکه کس یآروم ی سمتش خم شدم و با صدا به
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سع - وقته  رئ  کنمی م  یچند  با  نکنم،  با   اتیباز  سیقضاوتت 

  ام، یباهاش کنار ب   تونمینداره. م   یو اشکال  امیکنار م   گهید   ی دخترها

 یا . عالقهی دختر من بودکاش دوست  ی انقدر آرزو نکن که ا  یول

مدت    نیتو ا  دونمی بگم. م  تونمیتر نم واضح  نیاز ا   گهیبهت ندارم. د

ا  سیر  یتونست دور  باز  یول  ،یبچرخون  نگشتترو  نکن.    ی باهاش 

  .نزن  بیبهش آس 

پا  هاشچشم رو  سرش  و  کرد  جستجو  رو  انداخت.    نیینگاهم 

 .شو بال دادهخودش رو گرفت و چون ی جلو یول  دیهاش لرزلب

و   کردمی م  نیرو تحس  لوی. من ومی . ما همه با هم دوستزنمینم -

. اون موقع من پشت جفتتون ی از سر گذروند  یبا مرگش چ  دونمی م

 .بودم

 .کردی نم یکمک چکسی. هکردینم  یکمک ی. ولبود

 .دقت نگاهش کردم با

واقعا   ای. کار درست رو انجام بده،  کایورون  دهیم  تیبهت اهم  سیر -

 .ولش کن  ایباهاش باش 
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ر  آب و  دارت  تخته  به سمت  و  داد  قورت  رو    ی نگاه   سیدهنش 

 .انداخت

 .سیر شیبرو پ -

 اد؟یچون اون دختره داره م -

 .نمونده بود بهمون برسه ی زی به شوگر رفت که چ ی اغرهچشم

 .خوامشیچون م -

بهش نگاه کردم که   د، یبال کش  شوی ن یبلند شد و ب   هیپاچهار  ی رو  از

  دیچرخ  سیهاشو دور کمرش انداخت. ربرادرم رفت و دست  شیپ

  یاگرفت و بوسه   ی زیبرانگ نیش حالت تحسو بهش نگاه کرد، چهره

 .خوشحال باشه  خواستمی. فقط م ی ش نشوند. لعنتگونه ی ور

رنگ، رنگ آسمون   ی و آب  جلوم متوقف شد، نگاهش خردمند  شوگر

 .از سبز بود ی اهیتابستون با سا

حرکاتش رو با دقت   نیکردم بخونمش. کوچکتر  ینگاه و سع   بهش 

دستش که با دستبندش    نش، یینظر گرفتم، گاز گرفتن لب پا   ریز
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نفس عمدیلرزی م  یو کم  کردی م  ی باز به    یقی .  گرفتم و عطرشو 

 .نیریگرم و ش  دم،یمشام کش

بخ  یوقت باهاش  بود    دفعهنای—دمیخوابمی   که —وابمدوباره  قرار 

 .باشه رینظی ب

و من باهاش موافقت کرده   م یداشت  نمونی قرارداد رو ب  نیما ا  آره،

  تونستم ی بود که م  ینکنم؟ تنها شانس   تونستمی چطور م  یبودم. ول

 .ارمیسر از کارهاش در ب

 :دادم ه یبار تک به

 ؟یزنیچرا لبخند م -

س  نکهیا  با قفسه  به  پتک  مثل   ی ظاهر  یول  د،یکوب یم  منه ی قلبم 

 .به خودم گرفتم تفاوتیخونسرد و ب

 .باز شد ی ترقیبه لبخند عم هاشلب

ا - اول من  تو رس  نجایچون  بعد  و  نکنه داری دی بودم    بم یتعق  ی . 

 ؟یکنی م

 .شد  دهیکش کایبه سمت ورون نگاهش
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 .بهت برسم، فرار کرد نکهیفکر کنم قبل از ا -

 .شدم کیقدم بهش نزد هیو  دمیخند

تا    میداشته باش  یبوسه کامال عموم  هی  دیبا  دینگرانش نباش. شا -

 بشن و راحتمون بذارن؟  هی همه متوجه قض

گونه   ی فکر و  کمکرد  نفسش  گرفت.  رنگ  و   یهاش  مقطع 

 .شد  ده یهام کشبه سمت لب  مایهاش مستق چشم

پ  به بوس   شی دفعه  کردم  دمش یکه   واقعی   که  اول  دفعه—فکر 

 .شد منقبض  بدنم و—بودمش  دهیبوس

 حله؟  -

 .نگفت  ی زیچ

حرارت پوستش   تونستم یو م  کینزد  یلیخ  م،یبود  کیهم نزد  به

 .رو حس کنم

 ببوسمت؟ لطفا؟  تونمیم -

 .بال رفت شنه ی س قفسه
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 .باشه، فقط زبون تو کار نباشه -

 .دمیخند آروم

 ؟ یعاشقم بش یترسیم -

 .نه -

 .هام گرفتماز دست یکی سمتش خم شدم و دستشو با  به

 ؟ ی خوایم ی زیچ نیدروغگو. پس چرا همچ -

 .تو حدقه چرخوند هاشوچشم

  ی دیم رو هم بوسهفته که گونه  نیتمومش کن. اگه ا عیفقط سر -

 .سه تا شهی م  میحساب کن

 .باشه -

که انگار واقعا مال من    دمشیبوس  ی رو قاب گرفتم و جور  صورتش

که انگار درست مثل من داره   اد،ی بود، که انگار قراره باهام به خونه ب

 .که لمسش کنم رهیمی م
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تا    دمش،یشروع به حرکت کردند، جلوتر کش  یبه آروم  هامونلب

 م، یرو حس کنه. ادامه داد   نمیج  ریز  یبرجستگ  تونستی که م  ییجا

ب دهن ب  شتریهامون  نم  رفتند  ش ی پ  شتریو  دلم  تموم   خواستیو 

هامون همچنان مقابل هم  صورت  م،یاز هم جدا شد  یبشه. به آروم

 :دم و گفتمیدهنش کش ی هامو روقرار داشت، لب

 .میداد هیکردن به بق  بت یواسه غ ی زیچ  هیخب حال  -

 :از پشتم گفت بون

 .نیریاتاق بگ  هی. ییییلعنت -

 .داد رونینفسش رو با خنده ب  شوگر

بچه  قهیدق  چند ا  ییهابعد،  دارت  تخته  کنار  بودند   ستادهیکه 

شوگر رو بغل کرد و    کی. ارم یصدامون کردند و به سمتشون رفت

م  سیر خودش  واسه  پشت  عوض    د،یچرخیاون  صورتش  حالت 

هاش نگاه  مبل نشسته بود و به ناخون  ی هم که رو  کایشده بود. ورون 

 .کردی م
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رشته    دنیکردم. بون به محض فهم  یمعرف  هاکنیرو به باز  شوگر

پرس” شیلیتحص سوال  به  شروع  آسون  دن یحقوق(،  و    یدرمورد 

 ستادهیروش اهاش کرد. اون با فاصله و محترمانه روبهکالس  یسخت

 .کردی بود و فقط به صورتش نگاه م

 .کنمی درسته، دارم نگاهتون م آهان،

رو تو وجودم زنده    گرانهتیو حما  ی احساسات مردونگ  ی همه   شوگر

و    کردی هاش نگاهم م همژ  ر یاز ز  کباری. اون هر چند وقت  کردی م

 .دیدی تو صورتم م یبدونم چ خواستی دلم م

 .احتمال  ،یشگفت

 .بود ی رینظی ... دختر ب یلعنت

 :گفت سیر قهیاز گذشت چند دق بعد

 م؟ی بر ی ازِد، آماده -

  :کنم، گفتم  شی مخف تونستمی که نم ین یلحن خشمگ با

  .میدیتازه رس -
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لب    ریکنه، ز  تی هدا  ی دارت باز  ی شوگر رو برا  نکهیقبل از ا   ک یار

 :بهم گفت 

 .اشهامروز اعصاب نداره. احتمال به خاطر شونه  -

 .ستیاش نبه خاطر شونه  دونستمی . من که م ی. هر چباشه

 :دوباره گفت سیر

 .داداش من فردا امتحان دارم -

 .اومدیخودش م  نی کاش با ماش ی قفل شد. ا فکم

 :کرد ی ادآور یآبجو رو بال گرفت و بهم  ی بطر

 .مونیکه برسون  ی داد  شنهادیخودت پ -

نوش  من خودم  چون  بودم  کرده  موافقت  رسوندنشون    ی دنیبا 

  ی من بود که مطمئن بشم کس  فهیبودم. وظ  تانیو کاپ  خوردمینم

 .نکنه ی اکار احمقانه

 ییهمه کارها  ادیبلند شد و به    می گوش   میلرم تقوآ  نگیپ  ی صدا

با فردا  م  دیافتادم که  و متوجه . شونه دادمیانجام  هامو چرخوندم 

ا  دیم شدم. شاعضالت خسته و منقبض  به خونه   یخوب  دهیرفتن 
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جلسات   ی و برا  یهاک  نیبه کالس و تمر   دم،یدوئیم  دیبود. فردا با

م شهر  به  نابود  صال ی است .  رفتمی مشاوره  مداشت  دلم کردی م   .

رو   یحس اضطراب و استرس هاک  نیزودتر ا   یهر چ  خواستی م

زندگ بذارم،  بگ   می پشت سر  استراحت کنم. چ  رمیرو پس   ی زیو 

 .نمونده بود که بدنم از هم بپاشه

 :برادرم گفتم به

 .م یریصبر کن بعد م  قهیپنج دق -

 .ادیم باهامون مه کایورون-

بهم    ی اروزمندانه یدستش رو دور بازوش انداخت و نگاه پ  کایورون 

 .رو برده بود ی زیچ  سیانداخت. انگار که با رابطه با ر

 .یچ هر

 .بال انداختم ی اشونه 

 .شیبری م  نشیماش  شیخودت بعدا پ -

 .داد یتکون ی به زور سر سیر
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و بهشون   کردندیم  ی و بون رفتم که دارت باز  کیسمت شوگر، ار  به

 .میریم ی گفتم که به زود

 :متوجه حالت صورتم شد و گفت  کیار

 .باشه پسر -

 .به شوگر انداخت ی نگاه

م - تولدم  جشن  م  گه،ید  ی ایبه  پا  یدونیآره؟  اگه   ی اریب  ی که 

 .کنمی نم  یمخالفت

 .زد یلبخند پهن  شوگر

تا اونو درست کردم. نظرت راجع به دونات   دیدو ساعت طول کش -

 ه؟یچ

 .نهیهم-

 .به پشتم زد و به سمت بون رفت ی ا ضربه کیار

 :گفت شوگر

 .اد یهات خوشم ماز دوست -
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از پشتش    شیپ  قه یشد که چند دق   ده یکش  ی زیبه سمت م  نگاهم 

و   بود  شده  مشتاقانه   هیبلند  و  بودند  نشسته  اونجا  دختر  و  پسر 

 .کردندی نگاهمون م

 ؟یکن  یچطوره تو هم من رو به دوستات معرف -

 .کرد یاخم

 .بعدا  دیباشه، شا -

 .ابرومو بال انداختم هی

 ؟یکشی از بودن با من خجالت م -

 ...قرارداده، پس هیفقط   نیخب، ا -

 .رفت  یرو به خاموش صداش

 .بود دهیکش یمحکم  واریم. اون دور خودش دداد رونیرو ب  نفسم

 :گفتم  بهش

 .نجایا ایلحظه ب هی -

 .گرفتند ی هاشون رو مبودند و کت  ستادهیدم در ا هابچه
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 بله؟-

 :عقب گرفتمش و گفتم یسلف هیواسه   دم،یکش رونیرو ب می گوش

چند تا   هی  یول  ذارم،یپست نم  میاجتماع   ی هاتو رسانه   یلیمن خ -

ممکنه اون مَرده از دانشگاه    خوره،یبه درد م   نستاگرامیعکس واسه ا

 .می ش کنذره آماده هی.  نه یهم بب  ی وند

 .هیفکر خوب -

که سرم به   ییکرد و کنارم اومد، به سمتش خم شدم تا جا  ذوق

 گه یعکس د  هیو    دمیش رو بوسسرش برسه و عکس رو گرفتم. گونه

 .ها انداختبه عکس   یرو گرفت و نگاه  می و گوش  دی هم گرفتم. خند

 .میقشنگ افتاد -

 :روشنش به نگاهم گره خورد و گفت نگاه 

 شون؟ ی فرستیواسم م -

 .بال انداختم ی اشونه 

 .البته -
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 .رو گاز گرفت لبش

 ؟ ی ر یم ی واقعا دار -

 .ی ای باهام ب  یتون یم -

 .دیخند

هم از عمد،    دیشا  ایسر به سرش بذارم و    یکم  نکهیواسه ا  فقط

. دمشیهامو پشت گردنش قفل کردم و به سمت خودم کشانگشت 

زبونم رو   دمش،ی هاش گذاشتم و بوسلب  ی رو  گهی بار د  هیهامو  لب

وقت و  بچشم  رو  طعمش  تا  کردم  دهنش  کش  یوارد   دم، یعقب 

 .بود شده  من مال—هاش متورم و قرمز ولب

 :گفتم 

 .نبود  یکاف  هیبوس قبل -

  یصورت ییهاتکون داد و با گونه  ی سر

 :گفت 

 .چهار تا شد -
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 .ی داریکم کم دست از شمردن برم -

 .زد ی شخندین

 .نه تعدادش دستمه -

 .دوباره اسمم رو صدا زد سیر

قسمت  ی خداحافظ  ازش رفتم.  در  سمت  به  و  وجودم   یکردم  از 

ول  خواستی م کنه،  نگاهش  و  دلش    دونستمیم  یبرگرده  شوگر 

 .مینگه دار رو ساده  ز یهمه چ خوادیاون م  خواد،ینم

 ...ارهی دووم م ی. آره، دوست دارم بدونم تا کده یچیرپیغ 

 پونزدهم  فصل

 شوگر

منتظر    هاشونیلب صندل   یو پاپ  لوریبرگشتم، ت  زمون یبه م  یوقت

 .نشسته بودند 

 :گفت یغیج ی با صدا لوریت

 .بده حیتوض اتی . با همه جزئ میجون به لب شد -
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دستم رو به سمت    دم،یگرفته بود خند  ادیکه از مارا    یاصطالح  به

  ج یرو خوردم. زک مورگان گ   اشموندهی دراز کردم و باق  اشی نیمارت

سر  نیترکننده  بود.  ممکن  داشتم    ی آدم  هنوز  دادم،  تکون 

 .ارمیتا ازش سر درب کردمیبرخوردمون رو مرور م

 :دادم و گفتم  هیغرفه تک به

هم   سیزد. ر  رونیب  نجایگلوله از ا   کیداداشمون به سرعت شل -

 .بهی عج زنه،یباهام حرف نم یحت

 :به جلو خم شد و گفت زیم ی رو یپاپ

 .کن  یمن رو بهش معرف  ؟یچ  زنندی اون پسره که بون صداش م -

 :دمیخند

 .کترهیاز تو کوچ -

 داره؟  یمشکل -

 :گفت  دیخندیم زیر زیهمونطور که ر لوریت

 .افتاده های ن یزمب ی س ی کروات لباست تو یپاپ -
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 .آوردیدرم ی ها شلخته بازوقت  یبعض  یپاپ

 .اوه -

 .دیلباسش رو مرتب کرد و خند د،یعقب کش  خودشو

 .خوردم ادیز ینیمارت نکهیمثل ا -

و گشاد شد و شق و    دهیکش  ی به سمت در ورود   لوریت  ی هاچشم

 .رق نشست

 . ماه کامل شده؟ ییلعنت -

 ؟ یچ-

 .کنه یاشاره م  یچ ای یبه ک  نمیرو چرخوندم تا بب  گردنم

خوش  قدبلند  موها  پ، یتو  مشک  ی با  و    یمجعد  دار  کات  بدن  و 

با د   ،یورزش محکم به قفسه    یچکش  دنش،یبنت، از در وارد شد. 

 .شد  دهیکوب  منه یس

نظرش گرفتم،    ری با دقت ز  رم،یرو بگ   مره ینگاه خ  ی جلو   تونستمینم

صورتش افتاده  یکه تو ییچونه محکم و چال وسطش رو، طره مو

 .بود دهیدختر مثل چسپ دوقلو بهش چسب هیبود. 
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شده    دهیساتن پوش  راهنیداشت که با پ   یکیبود، اندام بار  خوشگل

به پا داشت. موهاش   یرون  ی و تا رو  ی پاشنه ده سانت  ی هابود و بوت

 .رنگ بود ی اتا شونه کوتاه و قهوه 

 :دیپر رونیهام بلب  نیاز ب یتلخ ی خنده 

  یی مخصوصا اونا  اومد،ی خوشش م  ی امو قهوه   ی از دخترها  شهیهم -

  .دندیپوشی م  راهنیکه پ

 .دستم رو نوازش کرد یپاپ

 .بده  رییتو رو تغ خواستی . مهیعوض  هیبنت  -

 تیراحتم شکا  ی هاپیاز ت  شهیداشت. اون هم  قتی . حق دمیکش  یآه

 .کردی م

لوند   ی واسش ستاره نبودم. اون دنبال دخترها  یمن به اندازه کاف -

 .بود یو سکس

 .کرد یاخم یاپپ

 .ست ی. اون فقط مرد تو نیدختر تو لوند -

 .دیکش ی آه بلند لوریت
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هامون تاج   دیایمحترم، امشب رسما تموم شد. ب   ی ها و آقاخانوم -

 .رونیب میبر نجایاز ا و— میو شجاع باش م یکن زونیرو م

گوش دختر زمزمه کرد و   ریز  ی زی. چدیبنت بلند شد و ما رو د  سر

 .به سمتمون راه افتاد

نزد  بهش که  کردم  نزد  کینگاه  به    شد،یم  ترکیو  آوردن    ادیبا 

م   ییهازمان با هم  رفت.    منه ی قفسه س  میگذروندی که  بال  زور  به 

ش گذرونده  خانواده  اچهیکنار در  ی الیکه تو و  ی اییتابستون جادو

واسم سوپ مرغ درست کرده   که آنفلونزا گرفته بودم و  یوقت  م،یبود

  کردی م   میوجودت رو از وسط به دو ن  اتشیببود...عشق اول و تجر

  .کندی و زنده زنده پوستت رو م

شهرک   ی تو  شدیکه نم  اتفاقی—بودمش  دهیحال که دوباره د  و

 .بود زده خشکم—جلوش رو گرفت ک” یمثل “اسپارو ل یکیکوچ

نداشت    تونستم ینم امکان  بود.  تنگ شده  دلم واسش  بگم.  دروغ 

 .ی و دلتنگش نش یبگذرون  یکیرو با  ی ادیزمان ز



Page 276 of 792 
 

 ی پاره و کت مشک  یطوس  شرتیت  ی نگاهم رو  ستاد،یا  زمون یم  کنار

دوخته شده بود،    پیز  هیکتش    ی. همه جادیچرخ  متشیگرون ق

دستکش تنش رو قاب گرفته   هی. مثل  هان یو آست قهیها،  پهلو  ی رو

  هیبود. موهاش    ده یرو به آغوش کش  کشیش کمر باربود و پارچه

 ده یپوست فکش کش  ی رو  اشیغتر شده بود، امواج پرکالذره بلند 

خطرناک با   ی هاپ یبود، از اون مدل خوشت   پ ی. اون خوشتشدی م

نگاهت    ی که جور  ییهانافذ. چشم   ی اقهوه   ی هالبخند راحت و چشم

 .ی نبود گهیکه د یوقت تا—ی که انگار مرکز جهان بود  دندکری م

 ...شوگر -

 .منقبض شد  بدنم 

 .بنت -

  ش ی. هفته پی نداد  هام روو تماس  هاامیاز پ  چکدومیتو جواب ه -

دوستانه برخورد نکرد،    یلیکنم. مارا خ  داتیرفتم تا پ  ” یبی به “ب

 .نمتی بی حال ولش کن، خوشحالم که م 

 .شدم  رهیخ  بهش
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 .دهنش رو قورت داد آب

 ...رفتم تونونیچند بار به پانس  -

 .دیرسی به دستم م هاشام یکه نبودم پ ییها. وقت دونستمی م

 .دند یصورتم رو بلع ی اجزا شیاقهوه ی هاچشم

 .میحرف بزن  خواستمی فقط م -

 :صاف شد و گفت یپاپ کمر

 .نداره ی اون با تو حرف -

 :اضافه کرد لوریت

 .دعوتت نکرد پس گمشو زمونیهم به م  یاممم. کس -

 .رو به نشونه “دور شو” تکون داد دستش

 ی کینبود. اصرار و استمرارش    یاز سر باز کردن بنت کار آسون   یول

و دار   ییهایژگی از  دوست  بهش  راجع  که   وقتی .  داشتم—بود 

اون سه ماه تموم دنبالم افتاده بود تا   میبود  یسال دوم  یدانشجو

 .رفته بودم رونیشده و باهاش ب میکه تسل ییجا
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نگاه خ  به انگار که   شره یسمتم خم شد،  بود،  کامال روم متمرکز 

 .حضور نداشتند یو پاپ لوریت

 .دلم واست تنگ شده -

 .قفل شد فکم

 ؟ ی دختر اومد هی وجود با  نیبا ا -

 .ستادیا صاف

...  یزنیباهام حرف نم  یکه تو حت  یتازه وقت  ستم،ی من که راهب ن -

 .زمیواسم نداره عز ی تیاهم چیکنم؟ اون دختر ه  کاریچ دیبا گهید

 :لب گفت ریز یپاپ

 .صخره پرت کن  ی خودتو از بال  -

بود و از   ستادهیا  ز یم  کیرو به سمت دختره خم کردم که نزد  سرم

 .کردینگاهمون م اق یبا اشت هایدن ی مِنو نوش ی رو

 ؟ی همون دختره است که اون شب باهاش بود -
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 صیرو تشخ  راهنشیبلند و پ  ی بودم، فقط پاها   دهیرو ند  صورتش

 .داده بودم

 .دیکش یآه

 :گفتم 

 .دمتیمن د  ؟یفقط اعتراف کن  یتونینم -

 .انداخت یو پاپ لوریبه سمت ت ی نگاه

 .بنت  دونندیرو م زیاونا همه چ -

 .کلماتش بذاره ی رو ی شتریب ری هاشو بال گرفت تا تاثدست  جفت

مست بودم.    ی بار، تازه بدجور  کیبار بود شوگر.    کی فقط همون   -

ه رابطه  درگ  ی تیاهم  چیاون  تو  نداشت.  و کالس  ریواسم  ها 

بود  دانشکده  ی هادرخواست اشتباه    ی حقوقت  بودم.  تنها  منم  و 

 .کردم

م  چند روش  چطور  زدم.  پلک  من    رهایتقص   شدیبار  گردن  رو 

 بندازه؟ 
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بار. من بهت اعتماد کرده   کی.  ی بار انجامش بد  هی  هیفقط کاف -

 .بودم

 .متنفر بودم ی اومد یبه اجراهام نم نکهیکه از ا ی دونیم زم،یعز -

 .کردندی به درونم نفوذ م هاشچشم

لحظه ضعف   هیفقط    ،ی داشتم. تو واسم الهام بخش بود  ازیبهت ن  -

 .نشون دادم

انگار که دنبال کلمات   سرش نگاه کرد،  به سقف  بال گرفت و  رو 

م  چ  دونستمی م   یول  گشت،ی مناسب  آدم کنه ینم  دای پ   ی زیکه   .

 .ارهیب لیدل گهیدختر د هیواسه سکس با  تونستینم

دختر    هیبا شماره    یکاغذ رژ لب   کهی ت  هی  بشیج  ی که از تو  ادمهی

  چیکرده بودم و بهش زنگ زده بودم. دختر اون طرف خط ه  دایپ

که    یینداشت، جا یواسه بازگو کردن سکسشون تو بار رم  ی د یترد

 .کردیمعمول گروهشون اجرا م
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خودم   ی هارفتم و با چشم  یبدون خبر به بار رم  ، ی بعد  ی اجرا  سر

پاهاش نشسته بود   یدختره رو  دم،یجفتشون رو تو لند کروز بنت د

 .تا کمر بال رفته بود راهنشیو پ

آندروود رو    ی کر  ی هااز آهنگ  یکی  خواستی از وجودم م  یقسمت

 .وفتمیب  نشی به جون ماش سبال یپخش کنم و با چوب ب

 .وفتادمین یول

 .رفتم

 .هم نکردم توقف

  ده یمامانم رو دربرابر بابام د  ی هاهیخاطر بود که قبال گر  نیبه ا  دیشا

بره،   شیخانواده واقع  دنیتا به د  کردی بودم. هر دفعه که ترکمون م

م  ی هاالتماس رو  اشکدمیدیمادرم  ترغ.  که    کردندی م  بمیهاش 

 .شکسته نشمدختر دل هی چوقتیقسم بخورم ه

 نه، یکه از صورتم گذشتند رو بب   یاحساسات  تونستی بنت م  احتمال 

 :چون بالفاصله گفت

 .رو دارند یکی  اقتیبهم بده. همه ل گهیفرصت د هیلطفا. فقط  -
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کنم. اون باعث شده بود با    هیهفته گر  نیباعث شده بود چند  اون

راجع بهم به اندازه   ی زیکه انگار چ   ستم،ین   ی خودم فکر کنم که کاف

 .ستیخوب ن یکاف

 .رو ببخشم ی زیچ نیهمچ تونستمینم و

 .کرده رو قبول کنم   انتیکه بهش خ ی که مرد ستمین ی دختر من

 .دروغگو رو قبول کنم هیکه  ستمین ی دختر من

 یپسی بلند شدند و با هم ت  هاشونیپشت بندم از صندل   یو پاپ  لوریت

 .میموس رو ترک کرد

 شونزدهم فصل

 زک 

 ؟ ی رو دار شیپ ی راجع به باز یزک. چه حس یساکت -

بود. اون مرد   دهی پرس  سوال رو  نیا  میکول، روانشناس ورزش  دکتر

داشت و حال   ی ا ده یفهم ی هاو چشم ی بز شیبود که ر یقد کوتاه

داده بود و خودکار و دفتر به دست    کهیچرمش ت  ی صندل  یبه پشت

ل اون  نخبه  ی بلند  ستیداشت.  از   ی هااز  که  داشت  ورزشکار 



Page 283 of 792 
 

م  ی ایبان  ی هاست یبسکتبال  بازی شروع  تا  و  سوپر   ی هاکنیشدند 

شهر    ی . ما داخل دفتر بزرگش توکردندی م   دایادامه پ  سی ار تناست

 ا ی—و    شرفتمی بود که داشت درباره پ  قه یچند دق  م،ینشسته بود

  .زدمی   حرف—عدمش

کردم.   نیا  به فکر  داشتم  جلسه  باهاش  که  گذشته  ماه  چند 

  یهانیو من تمر  شدیم  یادراک  ی هام شامل درمان رفتارهامشاوره

 .دادمی آرامش و کاهش استرسم رو انجام م

شدم و ذهنم به سمت شوگر و بوسه آخر   رهیخ  رونیپنجره به ب   از

 .شد  ده یشبمون کش

 کرد ی که فکر م  یت مخصوصا وق  خورد،یداشت من رو از درون م  اون

  یهاش روو مژه   دمش ی بوسی که م  یوقت  شد،ی هاش غنچه مو لب 

دوطرفه بود    م یکه داشت  ی واروونهیحس د  نی. ادندی لرزی هاش مگونه 

زده بشم. فکر کنم حق  همزمان خوشحال و وحشت  شدی و باعث م 

در چرخون   هیسال اول دانشگاه    ازبود، اتاق خواب من    کا یبا ورون

با   یوقت  ای گفتم یبهشون دروغ نم  چوقتیه یواسه دخترها بود، ول

اول    تیاولو  یبود که هاک  نیا  تی. واقعکردمی نم  انت یخ  میهم بود
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  م ینشده بود که ارزش تقس  دایپ  ی بود و تا به حال دختر  می زندگ

 .م رو داشته باشه کردن توجه

ما تازه آشنا شده    یلعنت  م،یکه تازه با هم آشنا شده بود  دونمی م

 ...راجع بهش ی زیچ هی یول میبود

 زک؟  -

عج  امونگاه  نگاه  گرفتم.  بال  کول  دکتر  سمت  بهم    ی بیغر  بی به 

 :ساکت موندم. گلوم رو صاف کردم  ی ادیانداخت و متوجه شدم که ز

کردم، صبحا    نیی اهدافم رو تع  کنم،ی م  نیتمر  دنمی نفس کش  ی رو  -

 ی بردارباشگاه هم وزنه   ی تو  خورم،ی غذا م  یو به اندازه کاف   دوئمی م

 ...دیکه با یی. همه کارهاسمینویو نامه م  کنمی م

 .شدم  رهیهام خکردم و به دست  یمکث

باز  یول - دلهره  الن  م  ی بعد  ی از  دارم.  از   ترسمیرو  رو  کنترلم 

 ریباهام هست، درست ز  شهیاضطراب هم  دلهره و   ن یدست بدم. ا

 ...مخم بره ی رو کیکوچ زیچ هی  هیپوستم، و کاف

 .تکون داد ی سر
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  ک یزیمقام رو فقط به خاطر ف  نی و ا  یکیورزشکار درجه    هی  تو -

  د یو الن فقط با  ی دار  ی خوب  ی. کنترل روانی اوردی بدنت به دست ن

 مگه نه؟ ، ی . تو چالش دوست داری کار کن تیسازگار ی رو

 .دمیام کشفک ی رو یدست

 .رسهی تر به نظر مراحت یگیکه م ی نطوریا -

 .زد ی دلسوز لبخند

ن   هیواسه    چوقتیه   یزندگ- آسون  مضطرب  ممکنه  ستیفرد   .

دربرابر افکار   دیبا  نیهم  ی احساسات ولت نکنند، برا  نیا  چوقتیه

مقابله کردنت   ی هاروش  دی. بایو آماده باش   یمقاومت کن  کتیتار

. از همون یکن  ی آماده و قو  شه،یم   زیکه با سنگ ت  ییرو مثل چاقو

رو شو، کن، باهاشون روبه  ادهاستف  دنیکه بهت دلهره م  ییهازیچ

 .و بهشون غلبه کن  رشونیبپذ

  رم یبپذ  یرو بشم، حتبهباهاشون رو  تونستمی گرفتم. م  یقی عم  نفس

 نیغلبه کردن؟ آره مرکز کل مشکالت هم  یدارم ول  یمشکل  هیکه  

 .بود
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 ن یاز وجودم مضطرب بوده؛ فقط ا  یقسمت  شهیکه هم  نهیا  ت قیحق

 .شهیم روزیاواخر داره پ

وقت   سال دانشگاهم،  زم   نیاول  ی برا  یاول  وارد  شدم،    ی خی  نیبار 

و   اوردمیکم ن   یبشم، ول  هوشی رفت و فکر کردم ممکنه ب  ج یسرم گ

انرژ از  باهاش گالو  شیکنارش زدم.  تو  زیاستفاده کردم،   یشدم، 

رو شکست    ی و بردم. من اون حس اضطراب لعنت  ختمشیر  ی باز

 .الن تا البته— بدم کسترو ش یکیتار تونستمیم شهیدادم. هم

 :م شد، چون گفت حالت چهره رییدکتر متوجه تغ احتمال 

 کرده؟ رییتغ ی زیچ ؟یداشت لوی راجع به و یهفته چه حس نیا -

 .نگاهش قرار دادم ی رو در راستا نگاهم 

نتونست به کالج بره، ازدواج کنه   چوقت یاون به خاطر من مرد. ه -

 ...دار بشهبچه ای

 .د یچیپشدم. دلم بهم   متوقف

 ؟ یکنیو تو هنوز خودت رو سرزنش م  -

  .بهم هجوم آورد  ی قفل شد و خشم و عزادار فکم
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که کردم رو درست کنه.   ی اشتباه  ستیجلسات قرار ن  نیجناب، ا -

 .من کشتمش 

 :و مطمئن گفت  عیسر

 .تصادف اون رو کشت -

 .کردم اصرار

 .چون باهاش نبودم -

 .گذاشت  زیم ی رو هاشوآرنج

اگه تو به    ی. حتی و کنترلشون کن   یفکر آدما رو بخون  یتونیتو نم -

م . باز ه کردیاونجا رو ترک م  لویبالخره و  ،ی رفته بود  یاون مهمون

که فقط با رفتن به    یستیتو خدا ن  گذشت،ی همون جاده م  چیاز پ

 .ی بد ر ییرو تغ یکیسرنوشت  یمهمون

 ...یول

تا بارون بند    کردی اون صبر م  رفتمی اگه م  دیاونجا نبودم. شا  من

شا  تونستم یم   دیشا  اد،یب همه   م یتونستیم   دیبرسونمش، 

 ...می مشکالتمون رو حل کن
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 .رو فشار دادم. بسه. بسه. بسه امی نی ب غهیت

 زک؟  -

 .و سرم رو بال گرفتم دمیکش  یقیعم  نفس

 .ی رو دار  ی شاد اقتی. تو لی رو دار  ی هاک اقتیتو ل -

کلمات رو به زبون   نیکه باهاش مالقات کرده بودم مدام ا  ی روز  از

  .آوردی م

 .نگاه کردم رونیاز پنجره به ب دوباره

با خودت    نیا  یشیفردا که از خواب بلند م  خوامیم - کلمات رو 

خواب هم تکرار کن. هر ها قبل از رفتن به تخت. شب یتکرار کن

گ  ی کرد  ی وقت که حس اون چاله  تو  تکرارشون    ی افتاد  ریدوباره 

 کن. باشه؟ 

مطمئن نبودم که باهاش موافقم.   یتکون دادم، ول  د ییبه تا  ی سر

 .ردندکیمن رو درست نم  ییکلمات جادو

بودند.   ستادهیاتوبوس ا ستگاهینگاه کردم که داخل ا ی زوج جوون به

  ن یزم  ی چمدون وسطشون رو  هیهمسن و سال من بودند و   بایتقر
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رو سرشو  دختره  داشت.  با   ی قرار  و  بود  گذاشته  پسره  شونه 

م   ی هاچشم نگاهش  لبخندکردی درشتش  پسره  و   ی .  زد  بهش 

 .حسادت فرو رفتم قی... و من در حس عمدشیبوس

 .اون... اون... عشق رو خواستم،یاون رو م من

 .داشته باشمش  تونستمی م

 .تونستمی م

 رو داشتم؟ اقتشیل یول

 هفدهم  فصل

 شوگر

الن   نی. از همشدمی بود و داشتم آماده م  دهیرس  ک یتولد ار  شب

  گه یدوبار د  یکیموس،    یپسی هم فکرم مشغول زِد بود. از اون شب ت

د ول  دهیهم  تو   هیبود.    ی سرسر  یلیخ  یبودمش  سالن   ی روز 

هم    گهیو اون چندتا عکس د  میبود  دهیرو د  گهی همد  ی ناهارخور

پست کرده بود. اون با   شیاجتماع  ی هارسانه   ی ازمون گرفته و تو

ا  ی لبخند بود؛  م  نایگفته  نگه  دور  رو  ولدارهیدخترها  من   ی. 
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بود که    یینبود. زک از اون مردها  ی خبر  نیکه همچ  دونستمی م

.  رفتند ی چهار دست و پا راه م  نیزم  ی بهش رو  دنیرس  ی دخترها برا

تا من به کتابخونه و   م یاز هم جدا بش  میخواستیم  یاون روز وقت

شد. بدن    دایپ  کایو ورون  سیبره، سر و کله ر  یهاک  نیه تمراون ب

 .کرد رییمنقبض شد و کامال رفتارش تغ یزک به طور واضح

که    شدیم  ی تو فضا جار  یخاص  ی ها اطرافمون بودند، انرژاون  یوقت

 .بود یچ شونه یکه قض افتادمی فکر م نیو به ا کردیم تمیاذ

 .به دلت باشه که نشکنه شوگر حواست

که انتخاب کرده    یراهنیپ  دنیبا نگاهش براندازم کرد و با د  یپاپ

پهن  لبخند  پ  ی رو  یبودم  نشست.  و    یشراب  راهن یصورتش  رنگ 

بهم    ی نشسته و البته که از کمد پاپ  یتنم به خوب   ی که رو  یساتن

  ه ی  هاشنه یتر بود و سبود. اون چهار پنج سانت ازم کوتاه   ده یرس

کوچ  زیسا ول  کتریازم  اونجا  یبودند،  بندها  ییاز    راهنش یپ  ی که 

  ی واسمون گذاشته بود. پاپ   ی راه فرار  هی  شدند،ی پشت گردن بسته م

 :و با ذوق گفت دیهاشو بهم کوبدست

 .تو رو داشتم ی هانه ی کاش من س -
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 .ترسناکه م؟یدید دنییکاش. موقع دو ی نه، نگو ا -

 .دیلغرش کش ی دور بازوها شویپشم ژاکت

تا   رمیترند. حاضرم بمهم صاف ” ک یک  ینوع“   کیاز پنک  هامنه یس -

 ...نم یتکون بدم و آب شدنش رو بب  ی مرد هیها رو تو صورت اون

 .یتو خوشگل ،یپاپ -

 .رنگش واقعا بود ی آب ی هاو براق و چشم رهیت ی اون با موها و

 :بال انداخت ی اشونه 

 .هوم -

 .ام نشسترو چهره ینگاه کردم و اخم نهیآبازتاب خودم تو  به

. عمال  کنهی جلب توجه م  ی باربر  ی لباس مثل رنگ قطارها  نیا -

 .”دی“نگاهم کن  زنهیداره داد م

 :گفت  یبا لبخند پهن یپاپ

 .کنند ی کارو م نیهات انه، کفش  -
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پنج    ییبند طال  ی هابه کفش  یاجمال  ینگاه   گهیهمد  با پاشنه  و 

ست بودند که   یفیظر  ی بند طالها با گردن. اونمیانداخت  امی سانت 

بود.    دیدرخشیکوارتزش م  ی لیپالک مستط و دور گردنم نشسته 

دستم ست    ی هاداشتند و با ناخن   یرنگیپاهام لک شراب  ی هاناخن 

بلندم    ی . همونطور که به پاهالوریت  حماتبودند، البته با تشکر از ز

  رونیب  نفسم رو با خنده   کردم،ی پاشنه بلند نگاه م  ی هان کفشتو او

 :دادم

 .شمی پسرها هم قدبلندتر م یاز همه دخترها و بعض   ی نطوریا -

 .هیعال ن ی. ااندی کلیهم ه یهاک ی پسرها ؟یخب که چ -

نشون بده،    مونهی باز بود که چاک س   یهفت لباس به اندازه کاف   قهی

 .رو دستم زد یپاپ نکهیتا ا دمشیو من به سمت بال کش

 .ی شد ییایدر ی های پر ه یفقط ولش کن. شب -

 .دمیدور چرخ هی

 .شهیاگه خم بشم، باسنم مشخص م  -

 خم نشو -
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 :گفت  انهیتختم نشسته بود، موذ ی که رو لوریت

از خودت نشون   ی زی چ  هی  ستیحواسش ن  یکس  یخم شو، وقت  ای -

 .بده 

 .جفتشون تکون دادم ی برا ی سر

که دستش بود رو   ی انهیهاش زد و آ به مژه  ملیر  ینازک  هیل   لوریت

 :بهم انداخت و گفت  یطولن ی بست، نگاه

پ   دونمی راستش، م - انقدر خوب    یول  ،ی متنفر  دنیپوش  راهنیاز 

 .خوردت  شهیکه م ی شد

  رسه، یتو تنم درست به نظر نم  یچ یقدم بلنده. ه  یادیچون که ز -

 .چسب ن یج ایساپورت بپوشم  ایمجبورم  نیهم ی برا

با - حقوقتو   یرقانونیغ  دیساپورت  مدرک  تا  کن  صبر  فقط  بشه. 

پ  هیو    ی ریبگ به  لباس  یتونی م  بعدش–یکن   دایشغل خوب  هاتو 

 .ی بد یاطیخ
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پنجره بود و پاهاشو   ریانداخت که ز  ی ای مبل شن  ی خودشو رو   یپاپ

تحق نگاه  داد.  تکون  مچ  از  و  برد  اتاقم    ی زیرآمیبال  دورتادور  به 

 .انداخت

ا - مزخرف  یکن  یزندگ  نجایا  ی مجبور  نکهیاز  دلم   یحس  دارم. 

 ...تو و بنت  میکردیاما هممون فکر م ، یباش  میاتاقهم خواستی م

 :بال انداخت ی اشونه 

 .متاسفم -

 :دیسپر لوریت

 کجاست؟ ایجول یراست -

 .مونهی م یکس  شی فکر کنم شب رو پ نمش،ی بی کم م یلیخ -

هام  شونه   ی که بهشون موج داده بودم و رو  دمیبه موهام کش  یدست

برجسته شده و   ی براق خاکستر  هیهام با سا. چشمشدند ی م  دهیکش

 .گرفتم یقیشده بود. دم عم شی آرا یهام با خط چشم مشکپلک

 زدم، ی رنگ “دختر بد” ام م  ی از رژلب شراب  شتر یب   یکه کم   همونطور

 :گفتم 
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 .استرس دارم -

 :گفت  لوریت

سال بعد تو    زییفقط خودتو تصور کن که پا   ه؟یچ  ی مهمون  هیمگه  -

 .ی ریگیم ادیحقوق رو  ی هاهمه درس ی و دار   یدانشکده حقوق

 .دم یها سختن، بهت قول ماون کالس -

 .واسم تکون داد یدست

. یش یبلوند” م  ی“از نظر قانون   لمی اِل وودز تو ف  هیچرا، درست شب  -

که   ی دار  ازین  ستی کوریدوست مان  هیسگ کوچولو و  توله  هیفقط به  

 .ی جلو بد  هاتونهیو موقع بلند شدن س   یبده چطور خم ش  ادیبهت  

 .و حرکتش رو نشون داد  ستادیا

ا - موقع  و  شو  بب  هاتونهیس  ستادنیخم  بده!  هم  ن؟ی جلو    ن ی به 

 .یراحت

 :خنده ریز زدم

 .خم شم تونمینم ی من حت ق،یرف -

*** 
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به    بعد و  افتادم  راه  زِد  خونه  به سمت  دونات،  تا  چند  گرفتن  از 

بلوک اون   هی  ابونیکردم. آخر سر کنار خ  دایپارک پ  ی جا  یسخت

داده دادم که به زِد اجازه ن  یتر پارک کردم و به خودم فحشطرف

ب  اادیبودم دنبالم  با  با مهربون  نکهی.  داده بود که    امی بهم پ  یامروز 

  خوام ی راحت هر وقت که م  الیبا خ  خواستی م  لمد   یول  ادیدنبالم م 

 .رو ترک کنم  یمهمون

پ  یوقت که چراغون  دم،یبلوک چرخ  چیاز  افتاد  به خونه   ی چشمم 

هامو دور و دست  دمیبه خودم لرز   دیکه وز   ی شده بود. با باد سرد

 .حلقه کردم ام” س یکت “نورث ف

رو بال رفتم و در رو باز کردم.   ادهیو از پ  دمیبه خونه رس  بالخره

و   شد ی پخش م  نمشیبب  تونستم یکه نم  یستمیآهنگ از س  ی صدا

ار بلند بود. جمله “تولدت مبارک    یی بنر طال  ی !” روکیبه شدت 

 یهانصب شده بود. بادکنک   واریپله به دنوشته شده و کنار راه  یرنگ

 .شناور بودند نهاطراف خو ییو طال یمشک
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با کت مهمون  یجالباس  هی بود که  برااونجا  بود،  تلنبار شده   ی ها 

تا کنم و داخل کمد دمجبور شدم کت   نیهم  ی وار یام رو مرتب 

 .هال بذارم

 .مراقب خودت باش کت -

بودم در معرض تماشا قرار   ده یکه پوش  یراهنیبا پ  کردمی م  حس

نشسته بودند، و من    منیمبل اتاق نش  یگرفتم. چند تا دختر رو

نداشت.   ی ادهیفا یگشتم، ول ییهاشون رو دنبال چهره آشنا صورت

بهم    یتا نگاه  دیاز دخترها چرخ  یکی.  شناختمیها رو نم آدم  نیا

باربندازه. چشم    ر یو ز  دیبال کش  شوی ن ی. بکایکردم. ورون  کیهامو 

 .زمزمه کرد ی زیاز دخترها چ یکیگوش 

راهم   ی بودم که از جاش بلند شد و جلو  دهیبه آشپزخونه رس  بایتقر

 .بهم زد یاز حد خوشحال شی قرار گرفت، لبخند ب

 :زدم یپلک

 سالم؟ -
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دور  یرنگ ی ابند نقرهبود که کمر  ده یپوش  یاه یچسبون س یسرهم

م  بسته  م  شد،یکمرش  پرافاده  و  مسلط  نظر  حالت  دیرسی به   .

 .رو بو بکشم” بود  ی بد  ی زایچ  هی  تونمی“م  ی هاصورتش از اون مدل 

 .ها انداختبه دونات  یابروشو بال و نگاه هی

 .آوردم کیواسه ار  -

 .ذارمیم های خوراک زیم ی رو برمی آهان. چقدر بامالحظه. بده م -

 .د یکش رونیجعبه رو از دستم ب  و

 .باشه -

چ  حال  اریهر  بالخره  که  مطمئنم  کردم.  رها  رو  جعبه   ک ی. 

ا  دشونیدی م از  صورت  هر  در  خودم   نکهیو  با  شلوغ  خونه  تو 

 .نداشتم  یبگردونمش حس خوب

 .که خواستم از کنارش رد بشم جلومو گرفت نیهم

 بله؟  -

 .از سر تا پام انداخت ینشوند و نگاه به لب  ی امغرورانه لبخند
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ک - بالخره،  بگذرون.  خوش  امشب  بگم  بهت  خواستم   ی فقط 

ک  دونهی م بمون  یتا  زِد  دوست  ؟یبا  معمول  هر اون  دخترهاشو 

 .کنهی بار عوض م کیچندوقت 

 ن یبود خبر نداشت، و من از ا  نمونیکه ب  یراجع به توافق  کایورون

 .بابت خوشحال بودم

ها رو  جور دختر  نیرو ادامه دادم. ا  ی زدم و مثل خودش باز  یپلک

  خواست یزِد رو داشته باشه، و نم  تونستی. اون نمشناختم یخوب م

 .هم داشته باشدش  ی اگهیکس د

دختربازه.    یلیزِد خ  ی کرد  ی ادآوریکه بهم    ی. مرسدونمیاوه، م -

 .باهاش ندارم. فعال یاش؟ مشکلماهه کی ی هایو در مورد دوست 

شدم.    ی اتنه شلوغ  آشپزخونه  وارد  کنارش  از  و  زدم  بار    هیبهش 

 یهاکن یکه لباس باز  ی داده شده بود و دختر  بیترت  زیم  ی موقت رو

. آروم خودم  ختیری م   یدنیهمه نوش  ی بود، برا  دهیرو پوش  یجرس

برداشتم و وانمود کردم که   یکیپ  دم، یجلو کش  تی جمع  نیرو از ب

زد و باعث شد   یارد شد و بهم تنه   ماز کنار  یکی .  خورمیدارم م

 .زهیبر راهنمیپ ی رو وانیل اتیمحتو
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که بود تا حال در رفته بود. نفسم    ی رو بال گرفتم، اما هر ک  نگاهم 

کردم لباسم رو پاک کنم. حداقل    یفرستادم و سع  رونیرو با حرص ب

 .اومدی به چشم نم ادی ش زبود و لکه  هر یت یلباسم شراب

 :خودم غرغر کردم با

 .مونمیالن از اومدنم پش نیاز هم -

  ی کیبود که انگار    ختهیبهم ر  ی کنارم ظاهر شد، موهاش طور  کیار

بلندم کرد و تا  نی زم ی هاش رو داخلشون فرو برده بود. از رودست

 .تو هوا چرخوندتم تونستی که م ییجا

 .ی ایو نم یترسیزِد گفته بودم حتما م ! به ی اومد -

 :به سمتم خم شد و گفت طنتیش  با

 م ینداره چون به همه گفت یاگه نه، اصال اشکال  ؟ی برام کادو آورد  -

 .رمیگی بوس کوچولو م هیبه جاش   یول ارن،ین

 :اش اشاره کردگونه  به

 .خوبه نجایا-

 .قدم عقب رفتم  هیاش نشوندم و گونه ی بوسه کوتاه رو  هی
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 .کرد فشونیتوق کایورون یبرات دونات آوردم، ول -

 :تکون داد ی چرخوند. سر یرو دورتادور اتاق دنبال کس نگاهش

 .رسهی آه، پسر، زِد حتما حسابتو م -

کردم  تالش    یبه سخت  کردم،یرو مزه مزه م  امی دنی که نوش  همونطور

 .ظر برسم به ن  الیخی آروم باشم و ب

 چطور؟  -

 .شده  رهیچون الن بهمون خ -

 :زد ی واروونه ید شخندین

کم    یلیالبته سر دخترها خ  که–شهی م  یکه عصبان   امیعاشق وقت -

 .افتهی اتفاق م

 .اطراف نگاه کردم به

 کجاست؟ -

 .ها خم کرداومد و سرش رو به سمت پله  ییرقص ابرو  کیار
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. قبل پادتی داره م  ی که وارد شد  یاز وقت  بندمی اون بال. شرط م -

 .کنه برم سیدهنم رو سرو نکهیاز ا

 :گفت ی و با چهره جد دیچرخ یافتاد که بره ول راه

 .باشه؟ فکر نکنم بتونه تحمل کنه  ،ینرسون یب یبهش آس ،یراست -

 برسونم؟   یبی بهش آس خواستمیم چطور

 :گفتم 

 .داره دیدختر جددوست  هیکه هر ماه  هیاون کس -

 .جمع شد صورتش

که    شناسم ی رو نم  ی است و دختر  عهیشا  شتریب  ،یدونیواقعا؟ م -

بگه درباره بد  وقت  کا،ورونی  جز  به  البته—ش  بد  یاونم  روز   ی که 

 .کنه یش رو پاک مسابقه  بایتقر  ناای کنم فکر پس—داشته باشه

 .آورد و ادامه داد نییرو پا صداش

و   میرو نبرد  ی. ما پارسال قهرمان هیمشغول هاک  ی ادیزِد فقط ز -

 .می واسش مهمه که حتما امسال ببر
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م  ی سر دادم،  چهره  یکمرنگ   ینگران  تونستمی تکون  تو  ش  رو 

  .بدم صیتشخ

 .باشه -

  کرد ی باز م   یبعد رفت، همونطور که راهش رو به سمت در پشت  و

به ح ب  رفتند،ی م  یپشت  اطیکه مردم ازش   ت یجمع  نیسرش رو 

  .دادیتکون م

  ن یهام به سمت اولها دنبال زِد گشتم، چشم پله  ی و رو  دمیچرخ

 ه یاخم نشسته بود.    یصورتش کم  ی شد و اونجا بود، رو  دهیپله کش

 هاشنیآست  ی بود که رو  دهیپوش  یفاق کوتاه و بلوز تنگ مشک  نیج

ش  طراح  ی رهایلوگو  چشم  یهاثورن  لباس  اون  بود.  رو شده  ها 

. با سر بهم  دیکشی م  مشو شک  نه ی به سمت عضالت س  مایمستق

 .برم ششی اشاره کرد که پ

  تی از عصبان  اشی نی ب  ی هاو پره   ا،یجواب دادند؛ خودت ب  هامچشم

 .گشاد شدند 
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ول  ی عصبان  دونستمی م  نکهیا  با کوچ  یشده  حرکت    کش ی همون 

ب دهنم  تو  قلبم  بود  شده  مثل  ادیباعث  اون  و    تینامید  هی.  بود 

 .قراره منفجرش کنه  یچ دونستمینم

 اومد؟یخوشم م چرا

 .خوردم امی دنی از نوش  ی ابال انداختم و جرعه ی اشونه  یالیخی ب  با

که   ییهااومد، آدم  نییها آروم پاپله  ی داد و از رو   رونیرو ب   نفسش

دختر اسمش رو صدا زد و اون در   هیاطرافش بودند رو کنار زد.  

لبخند لبخند   ی جواب  زد.  واقع  ی بهش  من   یکه  چون  نبود، 

 ن ییبودم. به راه رفتنش ادامه داد، پا  دهیرو د  شیواقع  ی هالبخند 

 .شهام خوردماومد و من با چشم

 ی و رو  دیپر  نییو باشکوهش سه تا پله آخر رو پا  ریپذبدن انعطاف   با

هم نگاهش    کباریشده بود و    رهیتموم مدت بهم خ  ستاد،یهمکف ا 

اش  مرکز توجه  نکهیرو ازم نگرفته بود. آب دهنم رو قورت دادم. از ا 

بدونم با همه   خواستیبودم و دلم م  دهیترس  یقرار گرفته بودم کم

  .نه ای کردی رفتار م نطوریدخترهاش ادوست
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رو    میدرون  متیداشت که مال  ی گرحالت جنگجو و سلطه   هی  اون

  ، یبود و هدف داشت، و لعنت   ی . آدم مطمئنکردی به خودش جذب م

 ره یازم بگ  تونستی که نم  یاز نگاه  تونستمی . مخواستیمن رو م

 .بفهمم 

 ک، یرو شمردم.    ادی طرف اتاق ب  نیتا به ا  دی که طول کش  ییهاه یثان

سالم   هی  حتی—بگم   ی زیکردم چ  ی. سعدیدو، سه، چهار، پنج و رس

 .اومدینم رونیب ی زیچ ولی—بود ی هم کاف

 ره؟یانقدر زبونم بگ شد ی باعث م چرا

 :گفت ی اگرفته  ی صدا با

 .ی وقتش بود که برس گهید -

 هجدهم  فصل

 زک 

دنبال    ینامطمئن  ی شوگر وارد خونه شد و با چهره  نکهیمحض ا  به

  ی گذاشتن کتش گشت، آلتم سفت شد. تا به حال کس  ی برا  ییجا

نم کت   شناختم یرو  به  انقدر  شاکه  باشه.  وابسته  از    نمیا  دیاش 
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دلم بخواد گذشته و   شدندی که باعث م  یبود. مسائل  یمسائل جنوب 

 .هیواقعا ک نم یکنم و بب  شکنکا ترقیاش رو عم خانواده

پ  لباسش بود.  پرونده  سرم  از  رو  کوتاه  راهنیعقل  و  که   یتنگ 

 .قاب گرفته بود ییبایبه ز هاشونه یس

  .کرده بودم ی شمارلحظه دنشید  ی روز رو برا کل

 ر ی بلوندش رو ز  ی و موها  ده یکش  ی هام دنبالش کردم، پاهاچشم  با

 .بود  ختهینظر گرفتم که پشتش ر

ج  دست داخل  رو  م  بمیلرزونم  بردم.  بدجورخواستمشی فرو   ی . 

مورد    ی هاشباهته. اون همه مالک  یه هر چو لعنت ب  خواستمشی م

 همه—داشت  ی او بامزه   بیگرا، عجدرون  تینظرم رو داشت. شخص

نم  ییزهاچی م  دونستمیکه  خوشم   ی هالب  و—ادیازشون 

فرورفتگ  اشی خواستن اون  پا  ی رو  یبا    دنم ی بوس  ی ابر  ش ین ییلب 

 .خلق شده بودند 
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ورون  نی سنگ  دنمیکش  نفس  با  که  کردم  نگاهش  صحبت    کایشد، 

م  کرد،ی م درونم  رو  خواستی مرد  ب  ی از  و  بپره  قرار   نشونینرده 

 .رهیبگ

 یحالت صورتش متوقفم کرد، نگاهش کردم که چطور با پوزخند  اما

بهش زد و   ی اتنه  ی. وقتزمیعز  یبراومد. خسته نباش   کایاز پس ورون

لبخند شد،  آشپزخونه  ورون  ی وارد  چشم  کایزدم.  پشت   ی اغرهاز 

  .هاش سرخ شد بهش رفت و گونه

جلسات  ن یاواخر، ب نی. انمیشدم تا رفتنش به آشپزخونه رو بب خم

  خواستم ی م  یول  م،یبا هم وقت گذرونده بود  یو مشاوره، کم  یهاک

 .بدم ر ییرو تغ تیوضع

من   یکنه، ول  ی راجع بهم چه فکر   هدونی که هنوز نم  دونستمی م

  .شدمی نم الیخی ب

تا   ی حرومزداه  هی. من  دم یکشی نم  عقب مصر و سرسخت بودم و 

که شوگر رو مال خودم نکنم و تو تختم نباشه دست از تالش    یوقت

 .دارمی برنم
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 .داد رونیپشت سرم اومد و نفسش رو ب سیر

خ  نکهیا  با م  امرهینگاه  بودم  نگرفته  شوگر  از    تونستمیرو 

 .رو حس کنم  اشی تینارضا

 .نرده خم شد ی هم کنارم رو اون

 .داداش ، ی رو شروع کرد یخطرناک ی باز -

 .ی رو که قبال هم صد بار گفت نیا -

 :دیکش یآه

با    یتونی باشه. تو نم  لویخواهر و  تونستی نگاش کن. پسر، اون م -

 .یشروع کن ی اکه مرده رابطه یکس

 .کرد  یمکث

 .کنهی اون معذبم م -

ا  ی. ولشهه یکه شب   دونمیخودم خوب م - . اگه  ستین  نیموضوع 

 .هیمنظورم چ ی شدیمتوجه م   ش،یشناختی مثل من م 

 .رو بال گرفت هاشدست
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م - بشنو  ی هاحرف  ی تونیواقعا؟  رو  دوباره   دونمی م  ؟ی خودت 

م م.  ینی بی کابوس  رو  حاضرشنومیصدات  کار  ی .  تا    یکن  ی هر 

 .یریجلوش رو بگ

 .یکن یتو درک نم -

شوگر رو   یبهش انداختم. از وقت  یرو مشت کردم و نگاه   هامدست

 اط یبا احت  کردی م  ی بودم سع  ده یهمه بوس  ی موس جلو  یپسیت  ی تو

بده. منم سرم خ اونشلوغ   یلیمخالفتش رو نشون  از  بود که   یتر 

 .بدمبخوام جوابش رو 

 ی های نگران  ی برا  تونستم ی بگم، انقدر سرم شلوغ بود که نم  صادقانه

زا  استرس  ی زهای چ  د یکنم. دکتر کول گفته بود با  ی کار  خودشی ب

 .زا بودواقعا استرس سی ر یدور کنم و لعنت میرو از زندگ

 .شوگر برعکس

 .دیپشت گردنش کش  یدست

دوش   ن،یبب - به  رو  گناه  حس  همه  اون  تو  نگرانتم.  فقط  من 

  ...یکشی م
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 .داد رونیب  یخاموش شد و نفسش رو طولن صداش

م  درسته گناه  و کردمی احساس  من    لوی.  بود.  مرده  من  خاطر  به 

 ...لیدل

 .گرفتم  یق ی . نفس عمبسه

ام با شوگر از وجودم وسوسه شده بود که بهش بگه رابطه  یقسمت

ا  نه،یدروغ م  الشیخ  کهنیبا  ورون  یول  شدی راحت  به    کا یمطمئنا 

 .گفتم ی . پس نمکردیو اون هم خبرش رو همه جا پخش م  گفتی م

 .سیسرت به کار خودت باشه ر -

 :گفت  یاخم با

 .دمی م تی فقط بهت اهم -

 .رفت  نییها پااز کنارم رد شد و از پله بعد

از بار    ی دنیرو به شوگر برگردوندم که مشغول گرفتن نوش   تمرکزم

  دونم ی و بلندش کرد و چرخوندش. م  د یبه سمتش دوئ  کیبود. ار

مسخره  فرق   ق، یرف  ،یول   آورد،یدرم  ی بازفقط  اون  بردار.  دست 

 ...کنهی م
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بال گرفت.    دیبهش گفت و شوگر چرخ  ی زیچ  کیار و سرش رو 

 ری ز  هاشنه یشدم که س  رهینگاهمون به هم گره خورد و بهش خ

پا  راهنیپ و  بال  ب  رفتیم  نییتنگش  افتاده لب   نیو  فاصله  هاش 

 .بود

 ی به کس  نکهیرو کنار زدم و بدون ا  تیسمتش راه افتادم، جمع  به

 .توجه کنم جلو رفتم

 .منتظرم بود اون

 

 

 

 نوزدهم  فصل

 شوگر

 :گفت ی اگرفته  ی صدا با

 .ی وقتش بود که برس گهید -

 .د یهام رو بوسهاش قاب گرفت و لب بعد صورتم رو با دست  و
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 .بود یگر، محکم و طولنکه سلطه ی ابوسه 

 .اومدی خوشم م دینبا

ترک  ازین هم  با  حرارت  درون   ب یو  از  رو  بدنم  و  بودند  شده 

قفل شد.    گهیهامون به همدو لب  دمشی. در جواب بوسخوردندی م

مثل دفعه اول بود و من   میدیبوسیرو م  گهیکه همد  ی اهر دفعه

که داخل وجودم اوج    شدمی محاصره م  ی دیشد  ازی توسط احساس ن

 .گرفتی م

که دستش رو دور کمرم انداخته بود، بوسه رو تموم کرد   همونطور

خ بهم  چهره   رهیو  دلش  شد.  که  انگار  بود،  رفته  درهم  ش 

 .نمی که روش گذاشته بودم رو بب ی ریتاث خواستینم

خ  آب نگاه  و  دادم  قورت  رو  دخترها  هاکن یباز  ره یدهنم   ی و 

ناد رو  نگاه   دهیآشپزخونه  بعض   ییهاگرفتم.  بعض  یکه  و   ی متفکر 

 .بودند زیآمکامال حسادت

 :گفتم   یلرزون ی صدا با

 .ره یگیبه تو تعلق م ی گریباز ی هااسکار مهارت زهیجا -
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 .کردمیوانمود نم-

کرد، انگار   یکرد. مکث  ی از موهام باز  ی اکه یرو دراز و با ت  دستش

 .داد  ریینظرش رو تغ  یبگه ول ی زیچ خواستی که م

اهمون  قهیدق  چند هفته   میستادی جا  درباره  زد و  حرف  تا   میمون 

 ی بلوند عسل  ی اومد و زِد رو بغل کرد. موها  شمونیپ  ی دختر  نکهیا

دامن کوتاه و   هیبودند،    ی اقلوه  ی رینظ ی هاش به طرز بداشت و لب 

سف تقر  دارن یچ  دی بلوز  که  داشت  تن  دلم بدن  بایبه  بود.  نما 

 .نه  ای  کردی اندازه من احساس سرما م  هبدونم اون هم ب  خواستی م

 :رو چند بار به هم زد و گفت شیبلند و مشک ی هامژه 

 .زِد تولدت مبارک -

 .ابروشو بال انداخت هی زِد

 .کهیتولد ار -

 .دیزِد کش ی بازو ی و دستشو رو دیخند

رو جشن   یتولد هر ک  میتونیم  ی . هر موقع که بخواهیکی.  یهر چ -

 .م یریبگ



Page 314 of 792 
 

 :بزنه گفت  ی لبخند نکهیبدون ا زِد

 .شوگر ؟ی دخترم آشنا شدبا دوست -

رو   راهنمیبهم انداخت، پ  یرو چرخوند و نگاه پر از حسادت  سرش

 .برانداز کرد

 .هی قشنگ راهنیام. پلول سالم، من  -

شدم    رهیجوابش رو هم ندادم. فقط با قد بلندم از بال بهش خ  یحت

 خواستمینم  ه؟یک  کردی ابروم رو بال انداختم. فکر م  هی  ریو با تحق

 .زک رو لمس کنه

 :شد  زیت نگاهش

 هه؟ که با بنت دوست بود؟ خواننده  یستین یاوه، تو همون -

 .زد ی بهم انداخت و پوزخند  ییآشنا نگاه 

 .ی رو برد لتاری —خوش به حالت. اول اون حال هم زِد -

  نشد   متوجه  که  البته —نبود که ببرمش، صورتم جمع شد  زهیجا  زِد

 ی بود و همونطور که دستش رو رو  دهچرخی  زک  سمت  به  چون
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 ی چقدر باز  نکهی و ا  زدیحرف م  یبازوش گذاشته بود درباره هاک

 .کنه  ی واسه هاثورن باز  خواستیزک خوب بوده و حال برادرش م 

 .بندازم و له کنم نیزم ی رو ارم،یهاشو در بچشم خواستی م دلم

 .م کردزدهوحشت فکرش

از ترس که تو وجودم بال گرفته بود   یقلبم بال رفت و موج ضربان

 ی هاو چشم  دواریام  ی دور بنت پر از دخترها  شهیدادم. هم  نییرو پا

ول بود،  عقب    یاحساس  نیا  یدرخشان  اگه  داشتم...  الن  که 

 .بشم لیتبد نیزن غارنش هیممکن بود به  دیکشینم

 .ستی زِد که واقعا مال تو ن یکردم، ول یادآوریخودم  به

 .درسته

س  دیخند  دختره و   هاشنه یو  داغ  خونه  آوردند،  فشار  بلوزش  به 

قبال با دختره    نمی کردم چهره زِد رو بخونم، تا بب  ی زا شد. سعتنش 

 .کردی نه، فکرش هم حالم رو بد م  ای دهیخواب

 .بزنند  گندش

 :کردم زمزمه
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 .دارم ازیآزاد ن ی به هوا -

  ع یزِد سر  رفتم.  یبعد از کنارشون رد شدم و به سمت در پشت  و

خودش رو بهم رسوند، دستم رو گرفت و لول رو وسط حرف زدن  

 .به جا گذاشت ی ارفته با صورت درهم  

 .یمسئله رو حل کن  نی هم  قایتا دق  یدارم کنارم باش  ازینرو. ن  ،یه -

. ی ا یها بربدختر  نیاز پس ا  یتونمی  تو—زِد با خودت صادق باش -

 .ی ندار ی ازی به من ن

 .دارم -

 یباشه که دخترها رو فرار  نینرم بود، فکر نکنم منظورش ا  صداش

 .بده 

 .ترسوندمیم نیا و

 .دمیکش رونیرو از دستش ب  دستم

 ؟یتنها باشم، اوک قهیدق هی خوامیم -
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رفتم.   رونیداد و نگاهم کرد که از در ب  رونیکرد، نفسش رو ب  یاخم

سرد    ی از هوا  یهام فشار دادم و دمگونه  ی داغم رو رو   ی هادست

 .گرفتم

 .به اطراف انداختم یبلند شد. نگاه  یکیخنده  ی صدا

کنار    شترشونیجمع شده بودند. ب  یبزرگ  یتراس چوب  ی نفر تو  چند

 .محوطه قرار داشت ی بودند که چند جا ستادهیا یبرق ی های بخار

 کرده بود؟  اموونهیچرا زِد انقدر د کردم؟ی م کاریچ نجایا

 .از اون طرف تراس داد زد  کیار

 .میرو ساخت نجایپارسال خودمون ا -

بودمش. جمع دخترها رو رها کرد تا به   دهیاومدم ند  رونیب  یوقت

 .شد ترکیکرد و نزد ی. اخمادیسمتم ب 

 گذره؟یخوش م -

 .البته -
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متقاعد کننده نبود چون آرنجم رو گرفت   یکنم به اندازه کاف  فکر

 ه ی ها صدامون رو نشنوه. کنار  از مهمون  یتا کس  می دور شد  یو کم

 .میستادیا یبرق ی بخار

 اد؟ی خوشت نم یلیخ یاز مهمون -

 .دادم رونیرو ب  نفسم

 .نوچ -

 .تکون داد ی سر

 بهت بگم؟  ی راز  هی ی خوایم -

 .حتما -

دست    عی. سرختیرو بهم ر  راهنمیپ  قهیو    دیتو تراس وز  ی سرد  باد

  ده یکش  امنه ی با حرکتم به سمت چاک س  کیشدم. نگاه ار  نه یبه س 

 .زد یشد و پلک

 :رو بال گرفت و گفت  نگاهش

 گفتم؟ی داشتم م  ی. چ دیآه، ببخش -
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ضربه  با دست  ار  ی اکف  و  زدم  بازوش  دردش    ی طور  کی به  که 

 .درد نداشت دونستمیکه م  ی. در صورتدشیگرفته، مال 

 :باز گفت  شین  با

مرد ام   هیرفتند. بالخره    یطرف  هام اونچشم  دی. ببخشزمیاوه عز -

.  کنمی. پس تکرار نمذارمیاحترام م  هیقض  نیو من به ا  ی تو با زِد   یول

درسته؟ البته   ،یام باشمثل خواهر نداشته   یتونیکنم تو متازه فکر  

 .دوارمیام

 زم”یبه خاطر “عز تونستمی نم  یت. حدمیرو تکون دادم و خند  سرم

به نظر    یکلمه معمول  هی  کیباشم، چون از زبون ار  یگفتنش عصبان 

 .دیرسی م

از    یلیکه زِد هم خ  نهیبهت بگم ا  خواستمی که م   ی ولش کن، راز -

که به   یهمه آدم  نیاز ا  ی. فکر کنم حتادیخوشش نم  های مهمون

 .خب تولد منه یول  ادیخونه اومدند هم خوشش نم

 :متوجه حالت متعجب صورتم شد چون ادامه داد احتمال 
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 ی هاچون چند دهه است که بچه  رهیکاپا م  ی هایاون به مهمون -

م ن  یهاک  م یت  زبانیکاپا  مجبور  تازه  و  انجمن    میست یبودند  عضو 

 ی تونیم  ی و بعد از هر بُرد  مهیکه ستاره ت  دونهی. زِد ممیبش  ی برادر

 .داره ی از خودگذشتگ ی رگه  هی. ادیکه م ی شرط ببند

 .از آبجوش خورد و نگاهم رو جستجو کرد  ی اجرعه

اگه سوال - بپرس  یتونیم  ی دار   ی تازه  تا وقتی ازم  زِد   ی.  که بحث 

 .باشم یخوب مشاور رابطه  تونمیباشه م 

 .دمیرو جو لبم

 داشته؟ ی دختر جدستتا به حال دو -

 .دمشیند چوقتی. من هی رستانیمعشوقه دب هی -

 .ش گرفته شدتکون داد و چهره ی سر

ا- از  تصادف   هی  ی بشه، اون تو  لیالتحصزِد فارغ  نکهیدرست قبل 

 .کنه یوحشتناک فوت م

 .د یکش یکرد و آه  یمکث

 .زنهیزِد درموردش حرف نم یبود. ول لویاسمش و -
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دختر داشته و کردم زِد رو تصور کنم که دوست   یسع  خت،یر  قلبم

افتادم که تو کالس اشعار درباره   ینظرات  ادیبعد از دستش داده. به  

 .داده بود ییو تنها یکیتار

 شه؟ینم ی وارد رابطه جد نیواسه هم -

 .بهم زد ی روشن لبخند

 نکرده؟؟ دای تا حال آدم درستش رو پ دیشا -

 .شدم  سرخ

 .داد رونیرو با صدا ب نفسش

براش   ادیز  کنهیوانمود م  یگربه پناه داده ول  هیاون به    یدونستیم -

 د ی. باخوابهی اون گربه باهاش تو تخت م   گم یم   یعن ی  ست؟یمهم ن 

بب صبح  رو  زِد  م   ی نیها  فکر  حرف   کنهیکه  باهاش  و  خوابم  من 

 .رهیمی گربه م هی. داداشمون واسه زنهی م

 .دیخند
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دخترش بود. دوست   ریتکون دادم، فکرم هنوز درگ  ی سر  حواس ی ب

م سوال   مردمی داشتم  ول  ی تری جزئ  ی هاکه  موقع   یبپرسم  اون 

 .اومدیبه نظر م  یفضول

 .از خود زِد بپرسم دیبا

 :از پشتمون بلند شد ی اگرفته ی صدا

 .یکیبا ار نجایو ا یتنها باش  قهیدق هی ی خوایم  یگفت -

 هیبود.    ستادهیکه عقب ا  میو بهش نگاه کرد  میدیچرخ  گهیهمد  با

 .ده یمون رو شنهاچقدر از حرف دونستمیکردم، نم خیلحظه 

 .قدم ازم دور شد هیهاش رو بال گرفت و دست  کیار

 .صحبت دوستانه بود  هیفقط  -

  ک یشد و نگاهش از من به سمت ار  ریزِد سخت و نفوذناپذ  صورت

 .شد  دهیکش

بهم انداخت و رفت. به   ی انگاه شرمنده رو صدا زد،    کی ار  ی دختر

 :دختر گفت

 !زمیعز -
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 .ختیکرد و چرخوندش. دختره موهاش رو بهم ر  بلندش

 :. گفتکردی سمت زِد برگشتم، همچنان نگاهم م  به

 .یخاص یلی. فکر نکن تو خزنهیاون با همه لس م -

 :کردم یاخم

 .میزدی درباره تو حرف م میداشت -

 ؟یگرفت ادیهم  یجالب زیچ -

 .نه -

ب  دیشا - م  شتریاگه  م  ی گذروندیکنارم وقت   هی  م،یزدیو حرف 

 .یگرفتیم ادی ی زیچ

 .ی ایخودت از پسش برم   رسهی و به نظر م  ادی من از لول خوشم نم -

 .نظر گرفت ریرو با دقت ز صورتم

 .دمیبگم تا حال باهاش نخواب دیبا  یکنیفکرش رو م ی اگه دار  -

 .. رابطه من و تو فقط تظاهرهکردمینم -

 :گفت  یاخم با
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 .درسته -

آست  مشیت  یمشک  کت گرفت.  بال  و   ییطال  هاشن ی رو  بودند 

  .هاثورن خورده بود ی رهایپشتش لوگو ش

که   ی نجور یآوردم. ا  نویا  نیهم  ی سردت باشه، برا   د یفکر کردم شا -

 .ی معلومه کت دوست دار

 .شدم رهیکت خ به

 .سرده. لطفا  نجایبپوش. ا -

 .گفت یکلمه رو بعد از مکث کوتاه  نیآخر

 کنم مگه نه؟ کاریچ یبهم بگ  ادیخوشت م -

از نگاهت بخونم    تونمیچون خب، م  اد؟یتو خوشت نم  یگ یم  یعنی  -

 .انیخانوم را ادیو خوشت م

انداخت.    ی خمار  نگاه سمتش رفتم و کت رو تنم   قدم به  هیبهم 

آست انگشت  هاشن یکرد.  لبه از  تا  قدش  و  بودند  زده  جلو  هام 

 .دمی. داخلش جمع شدم و به خودم لرزدیرسی م  راهنمیپ

 :دیپرس ی آروم و نگاه معنادار ی صدا با
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 هنوز سردته؟  -

 .تکون دادم ی و سر رونیرو ب  نفسم

 .دهیتو رو م ی کتت رو دوست دارم. بو بوی  فقط—فق یآره، ول-

 .شد  رهیمنقبض و با نگاه داغش بهم خ فکش

 :دمیپرس

 ه؟ یچ-

 .هم فشار داد یرو هاشودندون

 .باهات بخوابم خوامیم ی بدجور -

 .منقبض شد  بدنم 

. خواستمی م  ی گذاشت  رونیکه پاتو از خونه کاپا ب   ی ا از همون لحظه -

بخوا ا  ،ی راستشو  م  کیار  نکهیاز  .  شم یم  ی عصب  زنهی باهات لس 

ول  ی منظور  دونم یم و    هیمنم    ی نداره  گذروندم  رو  مزخرف  هفته 

ا منتظر  خستگ  یمهمون   نیهمش  از  ن   یبودم،  پا    ی ول  ستم یرو 

نم  ی ایم  دونستمی م که  د  تونمی و حال  دارم  باشمت   وونهیداشته 

 .شمیم
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اش،  پرواز کرد. هضمش سخت... سخت بود. صداقت ظالمانه   قلبم

 ...خودش کرد،ی که نگاهم م ی جور

 .یکنی انکار م یول ی خوایتو هم من رو م  -

رو دور گردنم   شقهیکت رو بست.    ی هارو دراز کرد و دکمه  دستش

  یزیچ  کردمی م  ی و سع  سوختمیمرتب کرد و من داشتم از درون م 

 .بگم 

 فهمه ی نم  چکسی و ه  ی رو بپوش  ن یفقط هم  یتونی. م ادی بهت م -

 .یلخت رشیز

انحنا  انگشتش از  گونه  ی رو  استخون  تا  کشفکم  بال  .  دیام 

 .نرمش ابروهام رو دنبال کردند  ی هاانگشت 

 .یخوشگل یلیشوگر، تو خ -

 .... لمسشی لعنت ،یلعنت ، یهم افتادند. لعنت ی رو هامپلک

 :گفت متیمال با

 .اعتراف کن ،ی خوا ی من رو م -
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  ی داشت. سع  قتی ... حقیهام به جوش اومد و لعنتداخل رگ  خون

آور رو عقب نگه دارم حس جنون  ن یزک رو دور نگه دارم، ا  کردمی م

 .تونستم ینم یول

 .جوره تظاهر نبود چی که بهش داشتم ه ی ازین

 ستم یب  فصل

 زک  

 :رو گرفتم و گفتم  دستش

 .ای باهام ب -

 .شد  رهیخ مونوسته یبهم پ ی هاانگشت  به

 :کردم اضافه

 .لطفا -

لحظه  نیا نکهیفقط قبل از ا ارم،ی ب  رشیکه تنها گ مردمی م داشتم

 .تموم شه
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که تو تراس بودند دنبال   ی افراد   نیتکون داد، راه افتادم و از ب  ی سر

 .دمش یخودم کش

 :پسره داد زد هی

 .بود یعال ی باز  شی هفته پ -

انقدر سفت شده بودم که دردم    یحت به طرفش نگاه هم نکردم، 

 .گرفته بود

کفشش    ی هاپاشنه  کرد،ی پشتم بود و همونطور که دنبالم م  شوگر

و کمکش کردم   ستادمیها اپله  نیی . پاکردندیچوب تق تق م  ی رو

 .ادیب  نییکه پا

 :دی پرس م،یشدیگوشه تراس رد م ی هاکه از کنار باغچه  همونطور

 م؟یریم میکجا دار  -

 .شلوغه یلیگاراژ. خونه خ -

 .شد  متوقف

 .کرده ری. کفشم گستایوا  -
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  از، یحس ن   با—دندیلرزی از حد معمول م  شتریهام ب دست   دم،یچرخ

—رمیمیکه اگه الن باهاش نخوابم از شدت درد م  ی ازیبا حس ن 

و همونطور که تو    ارهیهاش رو درب. کمکش کردم کفش دندیلرزمی 

 .دادم یفحش کردمیها پرتشون م علف

 .دیکشی هم مثل من تند تند نفس م شوگر

که   یکیتا گاراژ کوچ  یهام بلندش کردم، سبک نبود ولدست   نیب

 .کنار خونه بود بردمش

. میشد  کیتار  طیبا لگد بازش کردم و وارد مح  دم،یبه در رس  یوقت

بودم در رو پشت سرم قفل    اومده  نجایخدا رو شکر دفعه قبل که ا

 .نکردم

ول  ک یتار  ساختمون م  یبود  داخل  به  پنجره  از  ماه  و    دیتابی نور 

 لیوسا  ی جا  می تونستی روشن کرده بود که م   ی ارو به اندازه  طیمح

اتاق قرار   ی گوشه   یو چرخ دست  یزن چمن  لی. وسامیبد  صیرو تشخ

از کنارشون رد شدم و به سمت م  بزرگ پشت   یچوب  زیداشتند، 

 یدست رو  هیابزارآلت روش بود که همه رو با    ی سر   هیگاراژ رفتم.  

بلند شد و شوگر   یمان یس  نیبرخوردشون با زم  ی . صداختمیر  نیزم
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 هاشنه ی نشوندم، س  زیم  ی سر دادم و رو   نییپا  منهیس  ی رو از رو 

به  و لب  دی هام کششونه  ی هاشو روبود. دست   دهیبهم چسب  هاشو 

 .کرد کیلبم نزد

 .زِد لطفا -

رو   ن یب و سرش  بردم  فرو  موهاش  داخل  رو  رفتم، دستم  پاهاش 

 .گرفتم

 .نجامیهم -

ب  زبونم برگشت  گهیهاش سر دادم، دلب  نیرو  با حس    یراه  نبود. 

هامون . دهن دمیدهن داغش، زبونش رو مک زدم و طعمش رو چش

 انداخت،ی هاش رو دور گردنم مل شدند و اون همونطور که دستقف

 .م رو دادکرد و جواب بوسه یآروم ی ناله 

  ره یفشار دادم. بهش خ  شی شونی رو به پ  می شونیگرفتم و پ   ینفس

 :شدم و گفتم

 .دور بمون  کیاز ار  -
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بوسگونه  اون رو  لعنت  دهیش  و  از    رشیتصو  تونستمی نم  یبود  رو 

حسود کنم.  پاک  غ  ی ذهنم  ول  یرمنطق یکردن    ی بود، 

 ....شوگر به من تعلق داشتیشوگر...لعنت 

 :کرد زمزمه

 .دوسته هیفقط  -

 .دیبعد دهنم رو به سمت خودش کش و

لب   عقب  زدم،  مک  رو  گردنش  و  برفتم  زبونم  و  کار    رحمانهی ها 

 .بزرگ به جا بذارم ی کبود هیبودم  دواری. امکردندی م

 .ی خوایمنو م تو -

 .گوشش رو گاز گرفتم  لله

 .کرد و به بلوزم چنگ زد یعیه

 .اریفقط لباست رو درب -

 دمیهاش کشلب   ی ش رو گرفتم. زبونم رو روزدم و چونه  ی لبخند

 .و عقب رفتم
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 :گفت 

 .بوسم کن یلعنت -

 .تم ی اول بگو من تنها مرد زندگ -

 نییبال و پا  هاشنه ی شده بود س  رهیکرد، همونطور که بهم خ  یمکث

 .بود ختهیهام بهم رو موهاش از حرکت انگشت رفتندی م

 .بگو -

 .و آب دهنش رو قورت داد دیلرز بدنش

 .بگو تا بتونم باهات بخوابم -

 .دندیلرزی هاش مرو بست، مژه  هاشچشم

 ...تو-تو...ت-

 .کردم اصرار

 .تمیزندگمن تنها مرد  -

فک بالش   ی هادندون  ی هاش فاصله افتاد و زبونش رو رولب   ن یب

 .دیکش
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 .پس ثابتش کن  ،یمیاگه تنها مرد زندگ -

بوس  خم دوباره  و  لبدمشیشدم  رو.  خوشمزه   ی هامو  ش  دهن 

و کش گاز گرفتم  لبش رو  و  الهدمیگذاشتم  اون  بود، عطرش،    ی. 

 .حرکت زبونش که در جنگ با زبونم بود 

 :گفت 

 ...کت -

 :ها رفت و ادامه دادبه سمت دکمه هاشدست

 .ار یلطفا. درش ب -

که تازه بسته بودم رو باز کردم. تا    ییهاحرکت کردم و دکمه  عیسر

 ه یهام مثل  و دست  شدی باز نم  ی. لعنت دمیدکمه رس  نیبه اول  نکهیا

فکر   د،یدی من رو م  ی نطوریا  یبچه نابلد در تالش بودند. اگه کس

 .هم دستم نگرفتم یتا به حال چوب هاک کردی م

پاهام رو گرفت    نی ب  یشلوارم قرار گرفتند و وقت  ی رو  هاشدست

  .کردم ی اناله 
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هاش لمسم کرد. رو باز کرد، دستش رو داخل برد و با انگشت   پشیز

 .رهاش کردم یکیتار ی و تو  دمیدکمه آخر رو محکم کش

شد، اتاق    انینما  راهنشیدادم و پ  نییهاش پاشونه  ی رو از رو   کت

 اشنه یو چاک س  دی پوست سف  تونستمی روشن بود که م  ی ابه اندازه 

 .رفتی م ن ییبال و پا دیکشی که م یکه با هر نفس نمی رو بب

متورمش   ی هالب  نیشده بودند، ب  بسته   مهیو ن  نی سنگ  هاشپلک

 ...فاصله افتاده بود و

۱۸۲ 

 ...شدمی داشتم عاشق م عی سر یلیخ ا،یبند اومد. خدا  نفسم

 :و گفت دیکش  ینفس

بازش   ی تونی رو بال نگه داشته. م  راهنیپشت گردنمه که پ   ی بند  هی -

 ؟ یکن

 .آره زود -
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رو   دهنم از  رو  ی رو  دست   هاشنه یس  ی پارچه  با  و  هام گذاشتم 

  شدی م  دهید  یکه به سخت   شنهی نوک س   ی جا  یقابشون گرفتم. وقت

 .بلند شد  غشیج ی رو به دهن گرفتم و محکم مک زدم صدا

رو عقب داد، پاهاشو دور باسنم قفل کرد و به سمت خودش    سرش

 .دتمیکش

  یی خورده رو تا جاکورکورانه پشت گردنش رفت و بند گره   دستم

هم بلند   آروم پاره شدن پارچه  ی که باز شد، فقط قبلش صدا   دیکش

 .شد

 :زد غیج

 .ستیلباسه مال من ن  -

 .خرمی م گهید یکی. یلعنت -

نتونستم   دمشیبرهنه د  نکهیرو گفتم چون به محض ا  نی هم  فقط

مشخص شد، قفل جلوش   شره یبنفش ت  نیکنم. سوت  یعذرخواه

و    یصورت  ی هانهی افتادند. نوک س  رونیب  هاشنه یرو باز کردم و س 

.  کردندی جلب توجه م  شده یپوست رنگ پر  ی ش روشده   کی تحر
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و   د یچیدادم، شهوت داخل وجودم به هم پ  رونیلرزونم رو ب نفس  

اول از  گرفت.  چسب  ی بار  نیشدت  د  دهیکه  رابطه   واریبه  باهاش 

 .کردمیتصورش م ی نطوریداشتم، ا

هام قرار گرفته بود.  کف دست   ی رو  ی کامل و عال  هاشنه یس  زنو

رنگش    ی صورت  یبرجستگ  ی رو مک زدم و زبونم رو رو  یکینوک  

 .دمیکش

  د، یرسی م  یکیبه اون    امگهیو دست د  دادی رو ماساژ م  یکی  دستم

بال م  دادمی هام بهش توجه نشون مبا زبون و لب    دمش،یکشی و 

آرومش رو اندازه   ی هابدنش رو بخونم و ناله   امزهی با غر  تونستمی م

 .رم یبگ

زدم، اسمم رو   سی رو به هم چسبوندم و ل  هاشنهی جفت س  یوقت

هاش نگاه  و به چشم  دمیمکی. همزمان جفتشون رو مدیکش  غیج

و قراره سانت به سانت    کنمیم  ی چطور عشق باز  نه یتا بب  کردم،ی م

 .کنم  ش یبدنش رو ستا

 :تگف  یکوتاه ی هانفس  با
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 .زِد -

و محکم مک زدم. اون   دمیبدنش بال رفتم، گردنش رو بوس  ی رو   از

و   دیفکم گذاشت و آروم آروم بوس  ی هاشو روهم جوابم رو داد، لب 

 .گاز گرفت 

 :گوشش زمزمه کردم ریز

 .یخوشگل یلیخ -

  یهام همچنان روگوشش رو جستجو کرد و دست  ی انحنا  زبونم

مثل    هاشنه یس و  داشتند  س  انویپ  هی قرار  نوک   ی باز  هاشنه یبا 

مکردندی م ب   خواستمی .  م  ی شتریوقت  کنم،    خواستم ی صرفشون 

و    نهی روم بش  خواستمی و رابطه داشته باشم. م   رمی قرار بگ  نشون یب

.  رند یم قرار بگصورت  ی تو  هاشنهی س   رهیم  نییهمونطور که بال و پا

م  یوقت  خواستمی م بلند  هام دست  ی تو  هاشنه یس   شمیاز خواب 

 .باشن 

هاش داخل موهام فرو رفت و انتهاش و دست  میدی رو بوس گهیهمد

 .دیرو کش
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 .لطفا-

 .بندازم  نیزم ی و رو ارمیلباسم چنگ زد، کمکم کرد درش ب به

گرفت، فکر کنم قبال، تو خونه کاپا   ی نفس تند  امی خالکوب   دنید  با

انگشت   یلیخ بود.  نکرده  دقت  رو بهش  س  یهاش   امنه یخطوط 

 .که قراره بعدا ازم سوال بپرسه دونستمی و م دندیچرخ

ابرانگشت   یوقت شورت  داخل  رو  متوجه   اش یشمیهام  و  بردم 

 .کردم  ی اشدم، ناله  اشاندازهی ب یسیخ

رو   امی شونیپ قفل هم شد.    اشیشونیپ  ی رو  نگاهمون  و  گذاشتم 

انگشت نفس نفس  دربرابر  پزنان  خودش  به  ر   دیچیهام  لگنش  و  و 

 .چرخوند

رولب   یوقت از  با خشونت  پا  ی هام  به خودش   نییگردنش  رفتند 

از هر سانت   خواستی . دلم مدمشیو من به جبران نرم بوس  دیلرز

  ش ی پ  کنم آروم  ی ببلعمش و بعد سع  کدفعهیبدنش سواستفاده کنم،  

دهه    هیبودمش    دهیکه د   ی بار  نی. انگار از آخر تونستمینم  یبرم...ول

از دست رفته رو بکنم.    ی هازمان  اونجبران    خواستمی . مگذشتی م



Page 339 of 792 
 

ب   خواستمی م دستش  م ارمیبه  و    خواستمی.  کنه...  التماس  بهم 

 ...یلعنت

 ...یلعنت

 .و سفت نشده بودم  کیبه حال انقدر تحر تا

 .زِد -

ن  ی طور انگار  به زبون آورد که  ا  شیایاسمم رو  من رو    نیبود، و 

 .کشتی م

 :گفتم  دهیبر دهیبر

 ؟یارضا ش ی خوایم -

 .غش کنم جانی هم اینبود خودم قراره تو شلوارم ارضا بشم  معلوم

 :کرد ی اناله 

 .آره -
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ز  سیخ  ن،یریش  داد،ی م  لیوان  ی بو من  و  داغ  کار   ریو  شورتش 

پرتش    یو به طرف  دمشیکش  نییپاهاش پا  ی بالخره از رو.  کردمی م

 .کردم

از کجاست    دونستمی نم  د، یرسیبه گوش م   رونیخنده از ب   ی صدا

ها به خونه مهمون  ایو    زدی قدم م  اطیتو ح  یکس  ایاحتمال    یول

 .رفتند ی م و اومدندی م

  .دادی لحظه رو هم از دست نم هی یحت شوگر

ام رو نگه داشتم و شست   یگردنش رو گرفتم، تماس چشم  پشت

 .دمیکش شت یکل ی رو یرو دوران

و    موهاش شد  خم  سمتم  به  گرفت،  گاز  رو  لبش  و  زد  عقب  رو 

 .خواستی م شتری کمرش رو به سمتم قوس داد. ب

کوچ  کی  با نقطه  مال  یکیانگشت  رو  بود  عصب  از  پر   دم، یکه 

  .رسونمشی که به اوج م دونستمی م

 :دمیغر

 .باز کن  شتریفقط منتظر باش. پاهاتو ب -
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تک   به انگشتم رو داخلش فرو کردم و    هیعقب  داد و من همزمان 

گرفتم. صورتش سرخ شده بود، با دهن باز نفس    ی رو به باز   تش یکل

 .شده بود کیو به اوجش نزد دیکشی م

 .باهات رابطه داشته باشم زیم نیقراره رو ا  ی ارضا شد  یوقت -

 .به اوج رسوندش زوریکاتال هیثل م کلماتم

رو به سمتم بال گرفت، همونطور که دور انگشتم منقبض و   لگنش 

 .کرد سیهام رو خانگشت  شد،ی منبسط م

۱۸۶ 

هام رو لمسم و شونه  نهیس  ی بدنم گذاشت، رو  ی رو رو   هاشدست

  ه یپولم رو درآوردم و داخلش رو گشتم تا به    فیک   دم،یکرد. چرخ

با دندون   نیزم  ی پول رو رو  فی. کدمیبسته کاندوم رس  انداختم، 

  .دم یکش نییباسنم پا ریرو تا ز  نمیکاندوم رو باز کردم و ج لیفو

 ی رو گرفتم، خودم رو سانت به سانت واردش کردم و سع  کمرش

آخر داخلش فشار تا    کدفعهینتونستم و    یبرم، ول  شیکردم آروم پ
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ناله کرد بودن  پر  و  اصطکاک  با حس حرارت،  . میدادم. جفتمون 

 .بدنش خم کردم ی سرم رو رو

 :گفت وارالتماس

 ...زد -

و دوباره تا انتها واردش کردم. همونطور که    دمیکش  رونیرو ب  خودم

داخلش    کرد،ی هاش رو گرفته بودند و لگنم حرکت مهام رون دست

پوستش فرو کردم و قطرات عرق از   ی هامو تو. انگشتزدمی ضربه م 

 .ختیصورتم فرو ر ی رو

 :کرد ناله

 .محکمتر -

 .رو فشار دادم و اون به کمرم چنگ زد شنهی س نوک

نقطه   ی هام دوباره روشد. انگشت   ده یکش  نیزم  ی رو  زیم  ی هاهیپا

لگنم حرکت    ی ها قرار گرفت و همراه با ضربه   نشیریحساس و ش

  ش ی. شوگر پاهاش رو دور کمرم حلقه کرده بود و ما انقدر پکردی م

نمونده بود که   ی ز یشده بودند. چ  حسیو ب  ی اکه پاهام ژله  میرفت
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کنان بهش  لب زمزمه  ریبزنه و من ز  رونیب  امنهی قلبم از قفسه س 

با حس بدنش دورم   تونستمی . فکر کنم م خوامشیچقدر م   گفتمی م

 .رمیبم

۱۸۷ 

تک  به ب  ه یعقب  نفسش سر جا  تا  از فرصت    ادیداد  کرد.  نگاهم  و 

هام بازش پاهاش گذاشتم، با شست   نیهامو ب استفاده کردم، دست 

 .شدمیردم و به خودم نگاه کردم که واردش مک

 :دمیغر

 .شمینم ریس -

 .ترکی و نزد کیو سفت شدم و به اوج نزد کیتحر شتریب

هم  شوگر من  شد.  ارضا  دوباره  و  کرد  خزمیعز  امنجا یناله    یلی. 

زدم و کمرم رو قوس دادم،   ی ادیداخلش ارضا شدم فر  ی. وقتکینزد

ا با  و  شد  کم  لگنم  حرکت   یول  خواستمی م  شتریب  نکهیسرعت 

به    دونستمی م ن  قهیدق  هیکه  ب  از یوقت   رونیدارم. آروم خودم رو 

بعد   یو لعنت  خواستمی م  شتریو دوباره داخلش ضربه زدم، ب  دمیکش
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به بار دوم    خواستمیکار برم. م  ی دوباره رو  تونستمیم  قهیاز پنج دق

شکم، چال    یگرفتگزانوش رو، ماه  ی ازش لذت ببرم، انحنا  یآروم

 .. دوباره خواستمی باسنش رو کاوش کنم. همش رو م   ی کمر و انحنا

داده   ه یتک  منه یشوگر به س  یچقدر ول  دونمی لحظه گذشت. نم  چند

ببود و انگشت  موهاش بود. همونطور که اتاق دور سرمون   نی هام 

 .میرو بغل کرده بود گهی همد دیچرخی م

رو  تلوخورانتلو رو  خودش  پاهاشو  آروم  و  کرد  جدا   ن یزم  ی ازم 

 .ستادیگذاشت و ا

سع   همونطور کش   تمیر  کردمی م  یکه  کنم،    دنم ینفس  منظم  رو 

 :و گفتم  دمیخند

 ؟ ی اواسه راند دوم آماده زم؟ی خوب بود عز -

انداخت، قفل سوت  ی تند  نگاه  پ  اشن یبهم  و  رو    راهنشیرو بست 

اش شل پارچه  یبالتنه لباس رو بسته بود ول   نکهیمرتب کرد. با ا

 یجا  هیانگار    یکنم ول  یعذرخواه  خواستمی . می افتاده بود. لعنت 
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م نامطمئند یلنگی کار  چهره  با  اون  چ  نی زم  ی رو  ی.   ی زیدنبال 

 .گشتی م

 .کردی معذبم م اومد،ی وشم نمحالت صورتش خ از

 .رمیگی واست م  گهید یکی—درباره لباس ،یه -

 :بال رفت و گفت  شانه ی س قفسه

 .ه یمال پاپ -

از دوستاشه.    یک ی  زدمی حدس م  ی ول  گفتی رو م  یک   دونستمینم

گذاشتم تا بعدا از شرش    زیم  ی ش زدم و روکاندوم رو درآوردم، گره 

 .خالص شم

 .کنم یکن تا شخصا ازش عذرخواه  یمن رو بهش معرف -

نداره. قبال هم لباس پاره کرده بودم. فکر کنم تو هم    ینه، اشکال -

 .ی دکمه کتت رو گم کرد

 .د یموهاش کش نی هاشو ب تکون داد و انگشت  ی سر

 .کنم ینم دایپ رمویلباس ز -
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ساعدش   ی برش داشتم و به دستش دادم، دستم از رو  نیزم  ی رو  از

. میهامون رو داخل هم قفل کن انگشت  خواستی رفت و دلم م  نییپا

 .بدم  حشیتوض  تونستمیباشه. نم  کمینزد خواستی دلم م

 ...یول

 .وجود داشت یمشکل هی

 :دمیپرس

 شده؟  یچ یه -

 .انداخت نییبهم کرد و بعد سرش رو پا یشد، نگاه  متوقف

۱۸۹ 

 ...نیا -

 .هاش بهمون اشاره کردرفت و با دست  یرو به خاموش صداش

 .اش رو بستمو دکمه دمیرو بال کش نمیج شلوار

 شده؟ یچ -
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رو  رو  بلوزم دست  نیزم  یاز  کردم.  تنم  و  موهام    نیب   یبرداشتم 

نداره. کت رو   ی ازین  دونستمی م  نکهیو مرتبش کردم، با ا  دمیکش

 .برداشتم و واسش بال گرفتم 

 .یکنی م دای پ ازین نیبه ا -

 .نه -

رنگش دورتادور گاراژ رو نگاه کرد، انگار که    یدرشت آب  ی هاچشم  با

 .گشتیاونجا دنبال جواب م

 ...نیا ستمیمطمئن ن  ن،یبب -

 .دیکرد و لبش رو جو  یمکث

 .هم فشار دادم ی رو هامولب

داره؟    یچه مشکل  هیقض  نیا  دنی فهم  ؟یمونیپش  یاز چ  زم،ی عز -

 ست؟یخوبه، ن

 .شد، از گلو تا صورتش رنگ گرفت سرخ

بودم - گفته  بهت  دوستزمعزی  نگو  بهم —قبال  سابقم .  پسر 

 ...گفتی م
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 .شد  لیتبد تی و بعد عصبان  یبه ناراحت آرامشم

بنت که لول گفت؟ لعنت بهش.    کهیهمون مرت  ه؟ی ک  یاون عوض -

 .ستمیمن اون ن

 ی بگه ول   ی زیاش مردد شد و دهنش رو باز کرد که چچهره  حالت

بلندش   ی دور پاها  راهنشینگفت. به جاش داخل گاراژ راه افتاد و پ

 .کردی حرکت م

پشت سرش راه افتادم، بازوش رو    نیهم  ی بخواد بره برا  دمیترسی م

 .رو بشهبه گرفتم و چرخوندم تا باهام رو

بب  ستایوا  - د  هیالن    نهمی  من—م  ن،ی شوگر.   واروونهیسکس 

.  ی دیو بحث اون رو وسط کش  ی شد  مونیداشتم و تو بالفاصله پش

 نشون بدم؟ یچه واکنش ی توقع دار

۱۹۰ 

 .رو گاز گرفت نشییپا لب
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ن   زیهمه چ - تو  به  دوست  ست یمربوط  با  من  سابقم  زِد.   هیپسر 

 شه ی. تو...تو همنمیدوباره صدمه بب   خوامیدارم، باشه؟ نم  ی اگذشته 

 .درست مثل اون ،ی دختر دورت دار یکل

 .دمیکش  ینفس

د - نم  گهیدرسته.  لعنتزمیعز  گمیبهت  د  ،ی.  کس  گهیاصال    ی به 

 ماه؟ نیدختر ا کنه،ی خوشحالت م نی. اگم ینم

 .ی هست یعوض هیحال فقط  -

 .د یهاش کشبه گونه   یبود، دست دهیصورتش پر رنگ

 :کلمات گشتم  دنبال

 درسته؟  وفته،یاتفاق م نیا میدونستیجفتمون م -

دختر  دونستمی نم  یلعنت با  سکس    ی چطور  از  بعد  انقدر...  که 

اشت  لهیمی ب اون  م  یاقی رفتار کنم. پس  کجا   کردمی که من حس 

اشتباه    دی...شادی. شایش؟ لعنتتجربه دوباره  ی برا  ازیبود؟ اون حس ن

  ده ی. نه. درست فهماومدی متوجه شده بودم و اون ازم خوشش نم

 .دونستمی کاپا م  یبودم. از مهمون
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 :گفت  یآروم ی صدا با

 .وسط نباشه یقرارداد احساس نیقرار بود تو ا  -

درمورد من   نی. ادمیبه اون قرارداد مزخرف نم  یت یاهم  چیمن ه  -

  .و توئه

 :گفت  ینواختکی ی صدا با

 .ستیمن مزخرف ن ی برا -

 .دمیکش یسقف نگاه کردم و آه به

م - ا  میریالن  و  رو  نیاتاق من  م  مشکل  اگه    م، یکنی حل  باشه؟ 

که داخلت باشم   ی. تا وقتخوابمیباهات م  گهیبار د  هی  ،ی اریشانس ب

 .ی ندار یانگار مشکل

م  کردم،ی م  یشوخ فضا  خواستمیدرواقع  کم    ییتنش  کم  که 

زده بودم و    یحرف افتضاح  یرو کم کنم. ول  شدیکنترل م   رقابلیغ

مضطرب   یبود، چون وقت  دهیاز وجودم هم ترس  ی فکر کنم قسمت

 .ختیریم رونی نداشت رو ب ی که منظور ییزهایدهنم چ  شدم،ی م

۱۹۱ 



Page 351 of 792 
 

 .واسم تکون داد ی گشاد شد و سر  تیاز عصبان   اشی نی ب ی هاپره

 .رم یمن م -

 .یبا من باش  نجای. قرار بود ای ریدو بار م -

 .زِد نجام،یدل خودم ا ی نه. من برا -

 .زد رونیاز در ب تیبهم انداخت و با عصبان  ی دیناام  نگاه 

 .ترک خورد امنهی تو قفسه س قلبم

 شد؟  یچه کوفت قایدق

 .یلعنت

 .... اون ترکم کرداون

 کمیو  ستیب  فصل

 شوگر

رفتم، بدون    نمیراست به سمت ماش   ک یشدم و    اطیوارد ح  عیسر

ک حداقل  کت.  و    یرو  یطرفکیرو    کمیکوچ  یپولک   فیکفش 

دادم، که البته واقعا    رونیانداخته بودم. نفسم رو با خنده ب  امنه یس
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ب  نبود،  “لعنت   نیا  ه یشب  شتریخنده  که  “حال   یچ   یبود  و  شد” 

 ”.کنم کاریچ خوامی م

سخت   هامچشم به  و  شدند  اشک  از  جلو  یسع   یپر   یکردم 

 .رمیرو بگ شونختنیر

م  اگه دنبالم  نم  اومدی زک  آدم   تا—کردمی تعجب  حال  به 

مو بال لبه لباس  نیهم  برای —بودم  دهیند  امی تو زندگ  ی ترمصمم 

  ی سرد، فکر بد  ی که البته با توجه به هوا  دم،یو آهسته دوئ  دمیکش

 سوتانه ی م  ابونیپابرهنه تو خ   هیبودم که اواخر ژانو  وونهینبود. واقعا د

 ریگرم غ ی . خدا رو شکر که معمول هوادمیدوئی م  ی کت  چیبدون ه

  دم، یرس نمی به ماش ی و سه درجه معتدل. وقت یس  م،یداشت ی عیطب

زدم.    شده بود، سوار شدم و استارت  خیبزرگ    کهی پاهام مثل دو ت

  ی فضا  ی دادم، اجازه دادم بخار  ه ینشستم و سرم رو به فرمون تک 

 .رو گرم کنه نی ماش

م  بغض دلم  و  بود  زده  چنگ  گلوم  اما    هیگر  خواستیبه  کنم، 

 .نشم  میگرفتم تسل میهامو محکم مشت کردم و تصمدست

 .میبود یعصبان گهیو زِد فقط از دست همد من
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 چرا؟ 

 شد؟  یچه کوفت قایدق

 م؟ یرفتانقدر زود از کوره در  چرا

۱۹۳ 

 انقدر ناراحت بودم؟ چرا

 مون کجا بود؟اشتباه  مین یو بب  ششیبرگردم پ خواستیدلم م چرا

نم  ییصدا تو  گفت  درونم  به    ،یتون یاز  شدم.  خم  جلو  به  من  و 

  تونستم یکه نم  یکه امشب اونجا بودند، افرادفکر کردم  ییدخترها

 .باهاشون رقابت کنم

 ؟ ی... اگه عاشقش بشم چاگه

 .یلعنت

ب   ی رو  ی اشک  قطره  ر یسراز  شتریصورتم سر خورد و همونطور که 

قطرات اشککرد   اخم  شد،ی م به جا گونه   ی رو   یسیرد خ  م.  هام 

  ی گرم  ی هوا  انیجر  ی هامو بستم و صورتم رو جلوگذاشتند، چشم 

 .اومدی م رونیگرفتم که از داشبورد ب
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 .خودم رو جمع و جور کردم و راه افتادم ه، یاز چند ثان بعد

دور   ن یبرگردم پس با ماش  رمیو دلگ  کیبه خوابگاه تار  خواستمینم

رانندگ  اچهیدر برم، ول  دنیبه د  خواستمی کردم. م  ی اسپرو    ی مارا 

 .مزاحمش بشم  خواستمی ساعت سرکار بود و نم نیا

ها، هر کدوم  اون  یبهشون زنگ بزنم، ول  تونستمی... م یو پاپ  لوریت

وقت داشتند.  رو  خودشون  کار  غرفه   شب مه ین  یامشب  به   یشد، 

  انتیکه بهت خ دببخشی — رفتم میکر یسپیدونات کر  ی رون ی ماش

همون موقع که   تونستم ی به خوابگاه برگشتم. م  و —نیکردم واک

بهش فکر نکرده    یول  رم،یبگ  مگرفته بودم واسه خودم ه  کیواسه ار 

 .کرده بودم  که ناراحت بودم هوس دونات  ییبودم. فکر کنم از اونجا

۱۹۴ 

مروز امروز نه. ا  یام رو کم کنم، ول اضافه  ی هاخرج  دیبا  ،ی روز  هی.  آه

 .نه

که مردم   ییجا  ، یداخل  دونیبه م  کیرو خالف قانون، نزد  نی ماش

 ییپارک کردم، چون کفش نداشتم. از در جلو  کردند،یم  ی رواده یپ
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  ی کس  خواستمیجا ساکت بود، خداروشکر. نموارد شدم و همه    یلب

  ز یکه پشت م  ی . دخترنه یافتضاح من رو بب  تیوضع  نیالن و تو ا

وقت  بود،  کنارش    ینشسته  ابرو  رداز  بعد   ییشدم،  و  انداخت  بال 

 .اسمم رو صدا زد

 ؟۴۱۲درسته، اتاق  ،ی تو شوگر ،یه -

 .زحمت به سمتش برگشتم با

 بله؟  -

زدم و نگاهم    یکانتر گذاشت. پلک  یبرداشت و رو  نای از گل م  یگلدون

 .ماه بود نیگلدون ا نیسوم  نی ها و بعد اون انداختم. ارو به گل 

 .بال انداخت ی اشونه 

اما    یکارت - مشک  یسکس  ی آقا  هینداره،  گفت   ی مو  آورد.  برات 

خب، از ساعت مالقات   یول  اد،یبه اتاقت ب  خوادیپسرته و م دوست

. هیحال وسوسه شده بودم اجازه بدم. اون سکس  نیگذشته بود. با ا

 .ی تور کرد ی زیخوب چ

 .همپسر سابق . دوست ستیپسرم ندوست -
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 .خبیلیخ -

 .برگشت زشیبال انداخت و پشت م  ی اشونه 

دو   د ی. حال بایدادم و گلدون رو برداشتم. بنت لعنت  رونیرو ب   نفسم 

 .رو با خودم بال ببرم  زیتا چ

 .یمرس -

۱۹۵ 

 دنیها تا رسها کردم، همونطور که از پلهبه بال رفتن از پله  شروع

 .کردندیم   ینی پاهام احساس سنگ رفتمیام بال مبه طبقه 

وقت    هر م   کی چند  به گل   کردمیبار، مکث  زرد   د یسف  ی هاو  و 

 .انداختمی م ی نگاه

ام مورد عالقه  ی هاگل   ی. حت نایم  ی هاغره رفتم. گل چشم  بهشون

چون خودش    فرستادی اونا رو برام م  شهیبنت هم  یهم نبودند، ول

 :. با خودم گفتماومدی خوشش م

 .اندی هرز باشکوه ی هااونا علف -

 .به راهم ادامه دادم و
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از   یدونستی بنت، م   ی دادی هام گوش مبه حرف   ی اگه فقط کم -

 .آدی خوشم نم روحی و ب دهیپررنگ ی هاگل

 .دوستشون داشته باشه  ایجول دیشا

بود. خوشحال   ی . عاد ستیازش ن  ی خبر  دمیوارد اتاقم شدم، د  یوقت

شده  سرخ   ی هاین یریخودم داشتم، بسته ش  ی کل اتاق رو برا  نکهیاز ا

 .گذاشتم  نیزم ی ها رو روو گل ی شکر

تاپ صورت   کشوم و  باز کردم  و    یبوب  یرو  جفت شورت   هیبانگلو 

 .دمیکش رونیدار از داخلش ب پاچه

 کرد، ی اتاق کار م  ی خرابه  اتوریراد  دیرسی بار به نظر م  نیاول  ی برا

نداشت و اتاق مثل جهنم داغ شده بود. بعد از   یسوپاپ   چیه  یول

پاره رو در آوردم و مرتب آو  نکهیا بطر  زونیلباس  ودکا   ی کردم، 

 یتو   یم در آوردم و کمکمد  ی رو از طبقه بال   گوسی گر  پرمهین

ترش رو هم    مویآب گازدار و ل   خچالی ختم. از  یر  امی کیپالست  وانیل

وقتدمیکش  رونیب باش   هیتو    ی.  دوست  یدختر  با  سابق  و  پسر 

بزن  و خوابگاه درب و داغونت سر و  کارانت یخ  زها،یچ  نیا  ،یکله 

 .شدند ی زنده موندنت م هیابزار اول
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 :گفتم راهنیو به پ دمیکش یکوتاه آه

 .ی پاره شد انهیسکس وحش هیکه وسط  دیببخش -

دوز داخل   دوخت و  کیکوچ  فیک   هیتختم انداختم.    ی رو رو  خودم

  تونم یم   نم یکردم که بعدا بب   ی ادآوریداشتم، به خودم    زمیکشو م

فروشگاه    ی روروبه  ی اطینه. اگه نتونستم، به مغازه خ  ایدرستش کنم  

 .فرستمشی م یبی ب

جا کردم، روش لم دادم و کانال  و مستاصل بالشتم رو جابه   آزرده

 :رو روشن کردم. به کنترلم تشر زدم اوی باچ

 .تخت تاج و ی باز -

 .داشتم، اونم الن از یجان اسنو ن  به

بودم و به  دهید ی قسمت تکرار هیخورده بودم و  یدن یشات نوش  هی

  ی کیکه    شدیم  دایجسد مرده پ  هیبودم که سر و کله    دهیرس  ییجا

 .در رو زد

 :کردم زمزمه

  .بود بشاشم به خودم کیچقدر به موقع! نزد -
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 .گذاشتم و به سمت در رفتم ز،یم ی رو کنارم، رو امی دنینوش

 ه؟یک -

 .زِد-

 .باسنم گذاشتم  ی هام رو رواومده بود؟ دست. دنبالم  دیچیبهم پ   دلم

 ؟یباش یمهمون  دینبا -

 :گفت  یآروم ی صدا با

 .زدم رونی ب دنیواسه دوئ -

 .که یتولد ار یول -

۱۹۷ 

 .دم یآهش رو شن ی صدا

که نگاهش کردم، با دو تا دختر دوقلو بود، هر کدوم   ی بار  نیآخر -

 .شهیدلش واسم تنگ هم نم یبودند. حت ستادهیطرفش ا هی

 .کرد یطولن  یمکث

 تو؟  امیب  ی بذار ی خوایم -
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 .دمیرو جوئ هاملب

 .ست ین  یخوب شنهادیپ -

 م؟ یداشته باش  گهید رینظ ی سکس ب هی یترسیم -

 .هم فشار دادم ی رو هامودندون

 .میکردی اون کارو م دینبا -

 چرا نه؟  -

 .می کنی که نم میچون گفته بود -

 .میکن ی م دونستمی من که م -

 .هیکینظر جفتمون  کردمی خب، فکر م -

 ...ام خونه ی که تو اومد یوقت یممکنه بوده باشه، ول -

دارما، حواست هست؟ دوست دارن به حرفامون گوش   هیمن همسا -

 .بدن

 .تنش پشت صداش رو حس کنم  تونستمی م ی ول د،یخند آروم

 .تو ام یشوگر. بذار ب الیخیب -
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داشت  یمشکل  هی ه   هی  —وجود  که  نم  چی مشکل   شد ی جوره 

الن هم من    نیو جذاب بود و هم  یدرستش کرد، چون اون سکس

 .یچینداشتم. ه یکنترل  چیعمال بدنم رو به در چسبونده بودم. ه

  یبرشون دار  نکهیها و کتت رو بهت بدم. بدون اکفش   دیتازه، با -

 .یرفت

۱۹۸ 

 ؟ی دیمن دوئ لیتو با وسا -

 .تو واسه فقط—برداشته بودم یشتکوله پ هی -

 .باشه. بذار دم در -

درواقع   کنه،ی م  کاریلحظه گذشت و با خودم فکر کردم داره چ  چند

 .که بدونم مردمی داشتم م

 ؟ییهنوز اونجا ه؟یچ ی سر و صدا -

 یداخل و ازت معذرت خواه  امیب  ی نشستم. تا نذار  نیزم  ی آره. رو -

 .رمیکنم نم

 .حرف بزن قیدق  ؟یچ ی برا -
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که    دیبلندم به گوش رس پاشنه   ی ها کفش   کیتل  ی . صداد یکش  یآه

 .کنار در گذاشت 

 .زایچ ی سر هی -

 .اوهوم -

 .داد رونیرو ب  نفسش

وقت  دیببخش - دوست  یکه  کشبحث  وسط  رو  سابقت   ی دیپسر 

کنترلم رو از دست دادم. فقط... فقط دوست ندارم تو رو با اون تصور 

 .کنم 

 چرا؟  -

 :گفت کوتاه

 .چرا ی دونیخودت م -

 .دیکش یآه

ا  دیببخش - “دختر  گفتم  بهت  همچ  نیکه  اصال   ی زیچ  نیماه”. 

م قسم  نداره،  ا   یکی.  خورمیوجود  دنبال   ییدخترا  نیاز  که 
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داستان رو از خودش درآورد و   نیسال اول دانشگاه ا  هااند،کنیباز

  .میکن یم  یش شوخها مونده. الن فقط درباره از اون موقع سر زبون

 .کرد  یمکث

هورمون تستسترونش بال زده   یکن یکه فکر م ی ا یمن اون عوض -

 .ادی ازت خوشش م یلیکه خ  امی آدم عاد هی. فقط ستم ین

به سمت خالکوب  پا و فکرم  پا شدم  شد که    دهیکش  ییاژدها  یبه 

شونه چپش بود و سرش کنار   ی که رو  ی بودم. همون  دهیامشب د

زرد و    ،یآب  ی بود و با جوهرها  یقرار داشت. بزرگ و رنگ   شنه یس

 .شده بود ده یکش  یرنگ ی نارنج ی هاشعله

 .دمیرو جوئ هامناخن 

 ؟ ی رو چرا زد یاون خالکوب -

 .فرستاد رونیو تعجب ب  یخستگ رو با  نفسش

طولن - داستانش  ا  ه،یراستش  ا  نکهیداستان   ی خالکوب  نیچطور 

 .رو در رو گفته بشه دیکه با هیینااز او یرو زدم، ول رینظی ب

 .شدم نه یبه س دست
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 .ی ا یتو به اتاقم نم -

 ؟ی باهام تنها باش ی تونیکه نم ییچون انقدر ترسو -

 .کردم یهوف

 ...سیترسو ن -

 ... و ی ام بندازو برهنه  یعضالن  نه ینگاه به س  هی یترسیم -

 .نبوده نیو مال تو بهتر دمیچند نفر رو د نهی من س -

 .ی آستن غش کن نیج ی هاکتاب ی هاو مثل اون خانوم -

 کنند؟ ی م کاریآستن چ مزیج ی کتابا  ی هاخانوم  یدونیاز کجا م -

 .دیکش یآه

 .شناسمیهام رو مچون کتاب -

 .زدم ی پوزخند

 .قول کن هات واسم نقلاز کتاب  ی زیچ هی -

 .رو صاف کرد گلوش
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و دوستت    کنمیم   نتیکه بگم چقدر تحس  ی بهم اجازه بد  دیتو با -

 .گه ی بنت م زابتیبه ال یدارس ی خط رو آقا نیدارم. ا

با   کردم،ی م  شیرو ستا  یدارس  ی رو جلب کرده بود، من آقا   امتوجه

 :حال گفتم  نیا

 .شیماگ قهوه خوند هی ی احتمال فقط رو -

 :کرد یهوف

داستان - برادرم  و  من  واسه  دب خوندی م  کیکالس  ی هامامانم    ر ی. 

 .بود رستانیدب  یسیانگل

 :و گفتم دمیرو بال کش امی ن یب

 ؟ یدونیهم م  ی اگهید  زی. چیشناس ی رو م  نیآست  نی خب، باشه، ج -

 ...کرد، تصور کردم که مشغول فکر کردنه  یمکث

 :دمیپرس

 ؟یکنیسرچ م ی دار  -
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 سنده ینو  نیج  یول   گردمی نقل قول م  هینه. دارم تو ذهنم دنبال   -

 .شعر از رابرت فارست رو بلدم هی. ستیام نموردعالقه

 م؟یکه تو کالس داشت یهمون -

 :داد و نقل قول کرد رونیرو با خنده ب  نفسش

 اند نیدر آغاز زرد و زر عت،یطب ی سبزها-

 دیپا ینم ی ر یرنگ خوش د نیا اما

 گلبرگ کوچک است کی در هنگام زادن  یبرگ هر

 دیپا  یدر آن مقام نم  شیب  ی ساعت اما

 دیآ یگلبرگ به ساحت برگ فرود م بلکه

 ما رنگ باخت  نیسان بود که بهشت زر نیبد و

 فرود آمد  زی وهم انگ  ۀریجهان ت نیبد یآدم و

 سَحر  زیسِحرانگ ی سان است که فضا نیبد و

 شود ینور روز محو م در

 نیزر ۀد یپد چیسان است که ه  نیبد و



Page 367 of 792 
 

شاد  در رنگ  نم  ی آن  دوام  اله ” کند.  یبخش  دکتر  از   ی ترجمه 

 ( یاقمشه

م   همونطور بازگو  رو  شعر  و   کرد،یکه  بودند  پرتمنا  کلماتش 

 .دادندیاحساسات رو قلقلک م

  ی مخصوصا وقت  خوند،ی خط رو واسم م  نیمواقع آخر  شتریمامانم ب -

بودم. هفده ساله بودم که فوت   ی مشغول انجام کار  ایکه ناراحت  

 .ام یبه هاثورن ب نکهیقبل از ا قایکرد، دق

 :رو گاز گرفتم  لبم

 .سالم بود فوت کرد ازدهی ین من وقت ماما -

 .د یکش ی بلند آه

چقدر حالش    گفتندی داشت. اون و بابام بهمون نم  نه یسرطان س -

 .که سرطان جونش رو گرفت یتا وقت مه،یوخ

 .تر نشستجا شد و راحتانگار که جابه  دم،یشن  یخش خش ی صدا

شعر    نیخط ا  نیگردنبند داد که آخر  هیفوت کنه، بهم    نکهیقبل ا -

 ی که زندگ  نهیا  ادآوریگردنبند    نیا  گفت ی روش نوشته شده بود. م
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.  گردندی برم  یحوال  نیاما سبزها بالخره به ا  ست،ین  ییطال  شهیهم

 .عته یقانون طب 

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم  آب

 .شیچه خوب که دار -

 افتاد؟ یچه اتفاق ؟یمامان تو چ -

 .شد  نی چند سال گذشته بود اما قلبم سنگ  نکهیوجود ا با

  ی حمله ناگهان  گفتندی مرده. م  دمیروز از مدرسه که برگشتم، د  هی -

نم داروهاشو درست مصرف  و  اون صرع داشت  اون...  کردی بوده.   .

بود که داشتم. پدرم ارتباطش رو کامال باهاش قطع    ی زیاون همه چ

ازه، اون از قبل زن و بچه داشت. من  کرده بود که اون اتفاق افتاد. ت

 .خواستینم  چوقتیه هبودم ک یبچه عشق

 .لحظه سکوت شد چند

 :گفتم 

 ؟ ییهنوز اونجا -
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بابات اون دور   نکهی. با وجود اکردمی فکر م  ت ییآره. داشتم به تنها -

 .واست سخت بوده  نجایو بر نبوده، حتما اومدن به ا

 :دمیکش یآه

 .آره -

م   امیب   شهیم - فقط  من    خوامیتو، شوگر؟  کنم.   ی عوض   هیبغلت 

 .بودم

 .ترهباهات صحبت کنم. آسون   ی نجوریا  خوادیراستش، دلم م  -

 .سکس باهاش وجود نداشت سکیبود، ر مونن ی که ب ی در با

 ه؟ یت بهم بگو. اسمش چاز گربه -

 .لورهی. اسمش لنگ جان سستی اون گربه من ن -

 .زدم ی لبخند

 اسمشو انتخاب کرده؟ یپس ک -

 .د یکش یپوف
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اون گربه مال منه.  خب،ی لیخ خب،یلیخ ،ی زدحرف  کی تو با ار -

وقت دارم.  م  خوابمی م  یدوستش  جمع  خودش  تو  و   شه،یکنارم 

بخوا م  ی راستشو  آرامش  هاک  دهی بهم  فصل  تو  بهش    یکم  یو 

 .دارم اجیاحت

دق  ی لبخند چند  تا  و  صدا  قهیزدم  گوش  نفس   ی فقط  به  هامون 

 .دیرسی م

. فقط بذار بغلت کنم،  نمتی بب  دی... با دیتو، شوگر. من با  امیبذار ب -

 .رمی بعدش م

۲۰۳ 

کرد. صداحرف  ی ا گهید  ی صدا قطع  رو  ه  ی هامون  و   یکلیدختر 

 دمیدی . هر بار که مکردی م   یکه اون طرف سالن زندگ  ی سوارکار

 .گرفتمی ازش فاصله م شهیم کیتو سالن داره بهم نزد

  ی رو باز کن وگرنه به نگهبان  یدر لعنت  نیاوه، به خاطر خدا، زودتر ا -

 !نه ایشده بخوابن خراب نیبتونند تو ا دی! مردم بازنمی زنگ م
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تا جلو  د،یخند  زیر  زیر  زِد لبم رو گاز گرفتم  ام رو خنده   ی و من 

 رم یبگ

 .قبوله

 .در رو باز کردم و اون اونجا بود قفل

تک  بلند در  به چهارچوب  و  بود  لباس    هیشده  پا  تا  سر  بود.  داده 

پوش  یمشک دو  جد  دهیمخصوص  صورتش  موهاش   ی بود.  و  بود 

شلخته و به هر طرف به پرواز در اومده بود، انگار که برق گرفته  

بود و   یهر انسان  ی عاد   ی زهایاز چ  یکی  ختهیبهم ر  ی بودش. موها

م  دنشید ک  کرد،ی خوشحالم  راستش  فکر    مچون  داشتم  کم 

 .ستین ی انسان عاد افهیزک با اون بدن و ق کردمی م

 :کردم زمزمه

 .برق فرو کردن زیشونو تو پرکه انگشت  ی شد ییدزدها هیشب -

 :و گفت دیسرش کش ی ش رو رو رنگ یمشک  یبافتن  کاله
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م  نیا  یوقت  دیبا - بود  فوق  هی—میدی دی سرم  دزد  العاده. گربه 

گفته بود    زیچون دختر پشت م   امیب   ی واشکیمجبور شدم از در بغل  

 .طبقه تموم شده نیا یمالقات برا میتا

هام جور در دنبال خونه گشتم، ساعت   رید  یلیمتاسفانه من خ -

 .خوابگاه باکره گنی خوابگاه م نیبه ا  ای. بعض اومدینم

۲۰۴ 

 :بال رفت ابروهاش

 ؟یراهبه بش ی خوایم -

 .بهش انداختم ی معنادار نگاه 

و آره،    ه؟یراهبگ  نی. به نظر تو امی گاراژ سکس داشت  ی ما تازه تو -

 .اندازهاسمش غلط دونمی م

 :زد ی لبخند

 تو؟ امیب ی ذاریم -

 !تو ادیبذار ب ا،یخدا -
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 .اون طرف سالن اومد ی هااز اتاق یک یصدا از در  نیا

 .ی بهش گوش بد دیبا -

 :گفتم 

هم خوردم، پس مشتاقم   یدن یتازه نوش  ،ی به کجام رسوند  نی بب -

 .رو بشنوم ت یکه عذرخواه

خ  یقدم نگاه  که  البته  بشه.  رد  کنارم  از  تا  گذاشتم   امره یعقب 

آقا  کلشیه کرد.  دنبال  همه   یسکس  پوش،یمشک  ی رو  و  بود 

آهکردندیم  ییپشتش خودنما  عضالت   تونستم نمی—دمیکش  ی . 

 .نگاهم رو گرفت و مچ دی. به سمتم چرخرمیخودم رو بگ ی جلو

جلو اومد و بغل و بلندم کرد. با    ی و ورزشکار  عیحرکت سر  هی  با

 :گفت  ی اگرفته ی صدا

 .. بغل کردن خوبهن یبب -

 .بود ده یسر خوردم، تنم محکم به تنش چسب نییبدنش پا ی رو از

 .انداخت شرتمیبه ت یکرد و نگاه یاخم
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م  ی دختر  دیسف  ی لوگو  روش دور  که  پا  لهیبود  سر    نییرقص 

 :دی. پرسخوردی م

 ؟ ی ا تو رقاص برهنه -

 .منقبض شد  بدنم 

  ب ی عج  شدندی متوجه محل کارم م  یگرفته بودم که مردم وقت  ادی

بعد از کالس  د،یاز استادهام که فهم  یکیروز   کی. کردندی رفتار م

اونجا کار   ییهاچه شب  د یشد و ازم پرس  کیام داشت، بهم نزدنگه 

 .اون کالس تموم شد خوشحال شدم  ی. فقط نه. وقتکنمی م

 ؟ی شدی اگه بودم ناراحت م -

 .ناجور نگاهت کنه  یکس خوامیمعلومه که آره. نم -

 .شدم نه یبه س دست

ا  نداشت. مار  یاگه بودم هم اشکال  یول  ستم یدر واقع، من رقاص ن  -

  ی و بعض   کنمی رو م  ی ادار   ی کارا  شتریو من ب  ئهیبی صاحب سالن ب

 .ها هم مسئول بارمموقع 

 .رو به هم فشار داد هاشلب
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 :دمیپرس

 ه؟ یچ -

 .د یصورتش کش ی رو یدست

 ...اگه تو  یحت  ست، یواسه کار کردن ن  یامن  ی . جادونمیفقط... نم -

و محل کارمون   می. ما نگهبان دارهیریگسخت  ریهست. مارا مد  -

 .انداز دخترها واسم مثل خانواده  ی . تازه بعض زهیتم

 .بال رفت اشنه ی س قفسه

  ی. حتیرو قضاوت کن  کنمیکه کار م  ییجا   ی زد، تو حق ندار -

 .تالش هم نکن

 .سر بزنم هی امیب دیبا  دی. فقط... شادونمی. مدونمیم -

من چطور بزرگ شدم   یدونی. اصال نمامیاز پس خودم برب  تونمیم -

تو   دنینرمال توئه و چرخ  ی تو حومه شهر زندگ  یهاک  نینه؟ تمر

 یاصول اخالق  شهیکه م  ستین  نیا  شی نرمال من. معن  یکالب زندگ

 .رابطه من بود نیسوال برد. در واقع، بنت اول ریمن رو ز

 .کرد و دستش رو بال برد یاخم
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. فقط... ی ستین  ی تو آدم بد   دونمیباشه، صبر کن بذار بهت برسم. م  -

 .تعجب کردم

 ۲۰۶قسمت#   

 .من ثروتمند بزرگ نشدم -

 .صورتش نرم شد حالت

رو راجع بهت    یچی . ه ادیازت خوشم م  یکه هست   ی نطور ی منم هم -

 .دم ینم رییتغ

 .خوبه -

که واضحا مال من    رفتیاز اتاق م  یکه به طرف قسمت  همونطور

 :گفت—روشن بود ونیکه تلوز اونجایی  از—بود

  .هیقشنگ ی جا -

 .نگاه کرد میپف پف ی هاو بالش  دیلحاف سف به

ترم به   نیمونده بود. قرار بود ا  یکه باق   هییتنها جا  ی. ولستین -

  .کنم یکشخونه بنت اسباب 
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 .ودکا روش قرار داشت ی رفتم که بطر ی زیسمت م  به

 دونات؟  ای ی خوایم  یدن ینوش -

هام نگاه کرد  نظر گذروند، با دقت به کتاب  ریاتاق رو از ز  دورتادور

 .گلدون قرار گرفت ی هاش روو بعد چشم

 .نه -

 :ها رو برداشت و ادامه داداز غنچه یکی

 ؟ ی هوادار دار -

 .هاش شدمدرخشش سرسخت چشم  متوجه

 .بودند نجایا دم،یامشب رس یپسر سابقم. وقتدوست -

 .گشاد شد  اشی نی ب ی هاپره

 .آهان -

کنه که باهاش حرف   ی کار  کنهی م   یو سع  ارهیاون واسم کادو م -

 .بزنم 

 ۲۰۷قسمت#   
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 .منقبض شدند هاششونه 

 ؟ یهنوز دوستش دار -

 .کرد. دروغ گفت  انت یاون بهم خ -

 :شد  رهیخ بهم

 .ی دوستش ندار گهیکه د ستی ن  نیا شیمعن -

 .شدم و فکر کردم متوقف

بود   یبه قوت خود باق  میو مخصوصا ناراحت  ییاحساس تنها  هنوز

 ی زیچ  نی... انیبشکن من رو کنار گذاشته بود، و ا  هیاون با    یول

نداشت    یتیاهم  چیپشت سر بذارم و ه  تونستمینم  چوقت یبود که ه

  .فرستادی که چقدر واسم گل م

 .دوستش ندارم -

 .خوبه -

رفته بود و   نیتو اتاق برقرار شد، انگار که تنش از ب  یسبک  سکوت

  ن یی بودم رو پا  ده ی که پوش  ی. تاپکردی روم حرکت م   شره ینگاه خ

 داشت؟ یواقعا چه لزوم یول دم،یکش
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 .ام ی چه شکل دونستینبسته بودم و اون م  نیسوت

 :کرد زمزمه

 ...میدار  ازیرقص ن  لهیم  هی. فقط به  ادیبگم که لباست بهت م  دیبا -

رفتم، کت    میواری رو تو حدقه چرخوندم، به سمت کمدد  هامچشم

ب  یپشم رو  آستو دست  دم یکش  رونیهاثورن   هاش ن یهامو داخل 

نظرش   ری. محتاطانه زکردی فرو بردم. اون هم به اطراف اتاق نگاه م

نصب شده بود   وار یکرد که به دنگاه    ییهاگرفتم که به قفسه کتاب

تختم    یقرار داشت. در چند قدم   تاپملپ  ز،یم  ی و رو  زیم  هی  رشیو ز

برگه  ستادیا به  بالش    یادداشتیچسبون    ی هاو  که  کرد  نگاه 

جلف    یو کم  یپررنگ و زرد نئون   یچسبونده بودم. همشون صورت

 .گرفتمی م ی انرژ خوندمی متنشون رو م  یوقت  یبودند، ول

 ۲۰۸قسمت#   

 .تختم خم شد ی رو

 هنر مدرن؟ -

 .دمیخند
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 .اندمدرن ی هاآت و آشغال هیشب  شتریب -

  .شد  رهیشکل رو کند و بهش خ یمربع ی از کاغذها یکی

تا   خواستی نشستم. دلم م  ونیکنار تلوز  یصندل  ی شدم و رو   پاپابه 

هاش به چشم  نکه یفاصله بندازم، بدون ا  نمونیب  تونم یکه م  ییجا

  .دمیرو کش امینگاه کنم لبه کت پشم

و بعدش که   می. ما دسامبر به هم زدامیاونا با بنت کنار م   قیاز طر  -

 .گذشت  یبود به سخت التیتعط

شد که گوشه اتاق قرار    دهیکش  یی نایم  ی هابه سمت گل  نگاهش

 .داشت

که    ی . مرد مشهور” یگروه “پرنده نارنج  یبنت والش، خواننده اصل -

 گم؟یقرار داره؟ درست م  شیق یموس ی اوج حرفه ریدر مس

 .باز موند  دهنم

 ؟ یدرباره من پرس و جو کرد -

 .بال انداخت ی اشونه 
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ا - از  کوب   نکهیبعد  صورتم  کارش   رفتمی م   دیبا  شیدیتو  از  سر 

 .اوردمیدرم

 :دمیخند آروم

 .زِد یکردن من برس  بیمهارت تعق ی به پا  یتونینم -

 .نگاه کرد، نگاهش متفکر بود برگه  به

 :گفتم 

 .دادی بهم م یراحت باش، بخونش. نوشتنشون حس خوب -

 ۲۰۹قسمت#   

 .رو صاف کرد گلوش

 زم،یعز ندهیپسر آدوست -

 .کرد  یمکث

 ش؟ ینوشت  یشخص خاص ی برا -

 .نه -

 :تکون داد دییبه تا ی سر
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  نه یآ  ی جلو  تیکه از بدن سکس  ی مرس   زم،یعز  ندهیپسر آدوست -

نم نم  ی ریگی عکس  پستش  مرسیکنیو  وقت  ی.  پ  یکه    ام یبهم 

  .یفرستی نم یپی پ یاموج ی دیم

 .خنده زد  ریرو عقب داد و ز سرش

 کرد؟ یکارا رو م نیا -

 .نداشت ی خط قرمز  چیه -

 .کند وارید  ی از رو گهیبرگه د هی ی چهره کنجکاو با

 .”زمی“عز یگی که بهم نم  یمرس زم،یعز ندهیپسر آدوست-

 .گشاد شدند  هاشچشم

 .ی مشکل دار هی قض نیتو واقعا، واقعا با ا ،یلعنت -

 :خوردم و گفتم  م یدنی از نوش  ی اجرعه

 .قطعا -

 .زد ی اش موج متو چهره ی کند، شاد ی اگهید  ی برگه 
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  ذارم ی مهمه که م   ییجورا  هی.  اندی ها واقعا خصوصاون  ، یدونیم -

 .شونینی بب

 بشناسم؟ دمویدختر جددوست دیبا ی چطور  گهید -

 م؟یو ما هنوز با هم ،یدختر جعلدوست -

انداز دست  هی. امشب فقط  میمعلومه که هنوز با هم  ان،یخانوم را  -

 .جاده بود ی تو

 .خبیلـیشدم. خ سرخ

 .رو صاف کرد گلوش

 ی اونجور"تو بار کارائوکه آهنگ    شبید  زم،یعز  ندهیپسر آدوست -

بعدا واست    دمی. قول میام رو ساختو هفته   ی رو خوند  "خوامشی م

 (یرابطه دهان“ ساک بزنم. 

 .خنده ریجلو خم شد و زد ز به

 :گفتم   تیعصبان  با

 ه؟ یچ -
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 :رو گرفت و گفت  دلش

 واقعا؟  ز”؟یبواسترست “بکگروه  -

 .دمیهاش قاپانگشت  نیرو از ب ادداشتی ی برگه 

 .... عمق داره و عشق و ترس ونهیاون آهنگ نماد  -

 :قلبش گذاشت و آهنگ رو خوند ی رو رو دستش

 .ی شکستگنبود جز دل یچیو ه -

 .و صدات افتضاحه ،ی اندازیدستم م  ی دار  -

 ۲۱۱قسمت#   

 .یشیبامزه م  ،یشی م ی عصب یوقت -

 .کند ی اگهید  ی برگه 

آ دوست - قسمت  زم،یعز  ندهیپسر  باهام  که   الیسر  ی هاممنون 

“the office” م یکه ج  یو باهام موافق  ی نیبی سر هم م  رو پشت  

 .زنده بعد از توئه یمرد سکس نیهالپرت دوم

 .و بهم نگاه کرد دیخند
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 :بال انداختم و گفتم  ی اشونه 

 .همه رازهام برمال شد -

 :زمزمه کرد کند،یم ی ا گهید ی که برگه همونطور

 .ادآورهیاعت نیا -

 .ادنیز یلی. خیهمشونو بخون  یست یمجبور ن -

کنار    یپازل رو به آروم  کهیکه هزار ت  نهی. مثل اادیخوشم م  یول -

 .شوگر ،یهست ی اده یچی. تو آدم پینی هم بچ

 .نطوریتو هم هم -

 :کرد و گفت برگه نگاه   به

مسابقه “ ممنون که سوپربول    زم،یعز  ندهیپسر آدوست "...  شهیآخر -

آمر  یقهرمان  ب” ییکایفوتبال  به    ی شد  ال یخ یرو  باهام  جاش  به  و 

 ".ی حموم اومد

هام و با نگاه گرمش به چشم   دیکاغذ کش  ی انگشتش رو رو  یآروم  به

 :شد رهیخ
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 —ستمی. من طرفدار فوتبال ن میانجام بد  میتونی رو قطعا م  یکی  نیا -

 .کردی . اون مضطربم مزمی بر ی اگه ید یدنی شدم تا نوش بلند

 .سوپربول که تموم شده  -

 :بود و گفتم زیم ی ها اشاره کردم که رودونات ی جعبه به

 ه؟ینظرت راجع به دونات چ ،ی خواینم یدنیاگه نوش -

 ۲۱۲قسمت#   

 .کردیرو حل م زیهمه چ غذا

 .که دونات بخورم ومدمین نجایا -

 .نگاهم قرار داد ی رو در راستا شره یخ نگاه 

سنگ  جو به سمت   ن ی اتاق  رو  راهم  و  کردم  صاف  رو  گلوم  شد،  

کردم.    ادداشتی  یرنگ  ی هابرگه  سمتش    یکیکج  به  و  کندم  رو 

 .گرفتم

 .رو بخون یکی نیا -
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ا  زم،یعز  ندهیپسر آدوست - متوجه راز تخته   ی که وقت  نمیعاشق 

 .ی دینگُرخ ،ی شد ستمینتری پ تیسا یعروس

 .لبش نشست  ی رو یآروم شخندین

 م؟ی بترسون  یکنیم یسع ی دار  -

مژه   مونگاه  دوختم،  جنوببهش  لهجه  زدم،  بهم  غل  میهامو    ظ ی رو 

 :کردم

م - ا  گمیخب،  مگه  دختر  ی آرزو   نیکه،  مراسم   ستین   ی هر  که 

 ره؟ یباغ بگ  ی تو  شی بزرگ و قو یهاک  کنیبا باز  یبزرگ یعروس

 .رو گاز گرفت نشییپا لب

  ی عروس  هیباهات    یقانعم کن  یبتون  د یادامه بده. شا  ی نطوریهم -

 .رمیهم بگ  یتقلب

 .قلبم گذاشتم  ی رو رو دستم

م  - اگه  کن  ی خوایقربونت،  گفتن    ی برا  ی ادیز  ی هاحرف  یگوش 

 .دارم

 :د یفکش کش ی رو یدست
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خوبه که راجع به   ی. فقط وقتی شد  ی جنوب  د یسف  ی دخترا  هیشب-

 .یزنی بودن من حرف م یسکس

ازش خوشم   یلیزدم. خ  ی شخندی تو حدقه چرخوندم و ن   هاموچشم

 .کردیمن رو درک م ی هایوونگی. داومدی م

 .شد ترکی نزد ونیزیتلو به

 ...زنند ی اش حرف مکه همه درباره هییهمون برنامه اژدها نیا -

رو  هاشکفش  درآورد و خودشو  بالش   ی رو  به  انداخت.  هام تختم 

 :داد و گفت هیتک

 ؟ یطرفدارش -

 :تکون دادم دییبه تا ی سر

گرگ - از  پر  زامب  ی هامعلومه.  و  اژدها  کل  هیبزرگ،  و   یو  خون 

 .و سکس داره ی زیخونر

 .دمی آه کش یآروم به



Page 389 of 792 
 

اسمش جنگ حروم  یجنگ  هی - که  اسنو  زادههست  هاست، جان 

رمز  نترفلیو از  م  ی رو  البته    رهیگی بولتون  برادرهاشو   یکی که  از 

 ...ی هاضه ی جلوش کشته و تازه ب

لو بدم که تا حال   ی داستان رو واسه کس  خواستمیساکت شدم، نم  

 .دهیتاج و تخت رو ند ی باز

 .هیعال یلیخ -

وجهت خوشم    نی. از اکردمیکه فکر م  یهست  ی زی تر از چ  رحمی ب -

 .ادیم

 .به تشک زد و ازم خواست بهش ملحق شم ی اضربه 

 .ی بد ادیلزم شد بهم  -

 .بال انداختم ییابرو

 ؟ ینگاه کن ی خوایم -

اژدها وسطش    هیو سکس داره.    یزیخون و خونر  یخودت گفت -

 .بنداز و من مال توئم

 .و کنارش لم دادم دمیخند
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بهت بگم.    تونمینم  ، لعنتی—اون قراره  ست، رهیهاش تکه مو  یاون -

م باز  ی خوا ی اگه  باش  ی طرفدار  تخت  و  اول شروع    دی با  ،یتاج  از 

 .رو کنند ی که م  ییکارها لیو دل  یهمه رو بدون نهیشیپ  دی. بایکن

 .بهش انداختم ی نگاه

 .یاز وسط شروع کن  یتونیاصال نم -

 .هیها از وسط هم کافوقت  یآه، بعض -

بهم خ  همونطور لب  رهیکه  بود  لبخندشده  به  باز شدند،   ی هاش 

شد، چند لحظه نگاهش همونجا    دهیکش  امنه ی نگاهش به سمت س

 .ثابت موند و بعد بال اومد

 ۲۱۴قسمت#   

 .رو از فصل اول، قسمت اول گذاشتم الیسر

 :گفت ینرم  به

 .میشروعش کن  ایب -

بازوش رو حس کردم که به بازوم   ی دهنم رو قورت دادم، گرما آب

 :شد و گفتم  دهیکش



Page 391 of 792 
 

 م؟ یرو شروع کن یچ -

 ؟ ی. پس چگه یرو د الیسر -

شد.    ی و بعد جد  خوردی تو نگاهش به چشم م  یسرگرم  درخشش

 :کرد و ادامه داد ی از موهام باز ی اکه یبا ت

درآوردم. اگه تا الن متوجه   ی باز  ی عوض  یلیکه خ  د یشوگر، ببخش -

وقت  ی نشد باشم.  داشته  بدست  رو  کنترل  دارم  دوست    ی من 

نفر به اشتباهم    نیخودم اول  یبگم، ول  یمزخرفات  هیندارمش، ممکنه  

 .کنم یم یاعتراف و بعد عذرخواه

 .باشه -

  .شدم  الشیخی . ب نیهم و

 یی زایچ  هیتا قسمت اول شروع بشه.    دمیتکون دادم و چرخ  ی سر

نوراج به  داستان  حیتوض  اشسنده یع  و  براساس   یدادم  که 

 .متعصبش مشهور شده بود ی طرفدارها

 .زدم ی ا شده بود که با آرنج بهش ضربه  ره یبه دهنم خ زِد

 ؟ی دیبهم گوش م ی دار  -
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 .نگاه کرد ونیزد و به صفحه تلوز یپلک

 .کامال -

 .دادم هیاش تکبه شونه  دم،ی کش ین یسنگ  آه

 و دوم ستیب  فصل

 زک 

 رفت، ی صفحه بال م   ی رو  الیاندرکاران سردست   ستیکه ل   همونطور

 یو رو   دهی. سرش چرخکردی شدم که آروم خر خر م  ره یبه شوگر خ

رشونه  دونه  و  بود  گرفته  قرار  دونات  زیام  به    یشکر  گوشه دهنش 

 .خوردیچشم م

هاش جا شد و پوست نرم دست زدم. شوگر جابه   سشیشدم و ل  خم

هاش مثل  شد. دست  دهیپوستم کش  ی رو  دیچیپیکه دور بازوم م

و دور گردنم خز  هی بال  باشه،  دیمار  انجامش داده  قبال  انگار که   .

 .دیچیکرد و دور خودشون پ ی هاش با موهام بازانگشت 



Page 393 of 792 
 

زمزمه   رلبی خطر بود. اسمم رو ز  ریآژ  هیشدن موهام مثل    دهیکش

که داره    دونستمی خواب تکون خوردند و م  نیهاش در حکرد، پلک

 .نه ی بیخوابم رو م

ز   ی اناله  از  پاش  و  بود  یی پتو  ریکرد  انداخته    رون یب  میکه رومون 

 .افتاد

  ومده یکار ن  نیمن واسه ا  یو نرم ول  فیبود، ظر  یدختر جذاب  اون

 .بودم

 :گفتم  یآروم ی صدا با

 .ی نازتر شد ی اگهیالن از هر وقت د -

به حرف زدن نبود. کامال احساس   ی ازیکنم و ن   دارشیب  خواستمینم

 هی  ی اتفاق برا  ن یو مطمئن نبودم که ا  کردمی م  تیو رضا  ی شاد

 .افتاده باشه  یمدت طولن

  ی ام رو به سختابروهاش افتاد. خنده  ن یب   ی نیزمزمه کرد و چ  ی زیچ

شده بود.    یعقب نگه داشتم. احتمال تو خواب هم از دستم عصبان

  ش یبتونم راض   دی فقط شا  د،یشا  گفتم، ینم  گهی. دزم” یبهم نگو “عز
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به   باهام  که  ب  هیکنم  واقع   هی—ادیقرار  ا  ،یقرار   رابطه   نینه 

 .نی وغدر ی مسخره

 ۲۱۶قسمت#   

داده بود رو دورش   هیکه سرش رو بهش تک  ییشدم و بازو  جاجابه

 .انداختم

 .دمیخم شدم و عطر موهاش رو به مشام کش د،یکش یآه

ر  ی اگهید  زیچ بعد  و  کرد  بلند   درواقع—دی خند  زیر  زیزمزمه 

 .دیخند

 :دمیپرس ازش

 خوابالو؟  ،ی خندی م یبه چ-

 :موهام حرکت کرد نی ب هاشدست

 .نم یاژدهات رو بب  یخالکوب خوامی. ماری لباستو درب -

 :گفتم 

 .ی تو بخوا  یهر چ -
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 رونیرو از سرم ب  امیاز سر راه کنارش زدم تا بلوز تنگ مشک  آروم

 .بکشم

 :هاش رو باز کردتکون خوردند و چشم هاشپلک

 ؟ یکنیم کاریچ -

 :بال انداختم ی اشونه 

اطاعت    یخوشحال. منم با  ارمیکه لباسم رو درب  ی تو بهم دستور داد -

 .کنمیم

هم   کیهامون نزدکه صورت   دیبال کش  ییشد و خودشو تا جا  صاف

 .قرار گرفت

 .بودم داریواقعا؟ احتمال خواب و ب -

 .کردمی فقط دستورات رو دنبال م -

 .اوه -

کش  یدست موهاش  نگاه  دیبه  و   یو  انداخت  اتاق  دورتادور  به 

 .کرد کیبار زیم ی ساعت رو دنید ی هاش رو برا چشم
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 :انداختم و گفتم نیزم ی رو رو بلوزم

. دمید  وارووونهید  الیسر  نیساعت سه صبحه. چند تا قسمت از ا -

 .خوشم اومد یداره ول ضیمر تی چندتا شخص هی

 .کردیگشاد نگاهم م  ی هاکه با چشم دمیسمتش چرخ به

 .مییایزنده دن  ی انگار ما الن تنها آدما -

 ۲۱۷قسمت#   

بفهمم    نکهیقفل شد و قبل از ا  امنهیتخت س  ی رو  شیآب  ی هاچشم

رو دنبال کرد. انگشتش رو   امیدستش جلو اومد و خطوط خالکوب

اومد که دم اژدها دورش    نییو تا بازوم پا  دیدور خطوط کش  یبه نرم

 .شده بود   دهیچیپ

 :کردم زمزمه

 .ده یم  یلمست حس خوب -

  ی ها. شعلهدمید  یبدن کس ی که تا حال رو هییاژدها نیتر قشنگ -

دوست دارم. داستانشو بهم بگو. قول   اش روو قرمز و پوسته   ی نارنج

 .ی گیکه م ی داد 
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 اد؟یخوشت م  یاز خالکوب -

 .تکون داد و سرخ شد دییبه تا ی سر

عق   یخالکوب  هی - سنگ  وسط  زنبق  هست  قیگل   برای —پشتم 

 .بود” گل زنبق“  یلیمامانمه. اسمش ل 

 .دمشیتا به حال ند -

  .میتا حال کامال برهنه با هم نبودچون  -

رو  انگشتش  اژدها کش  ی هاشعله  ی رو  قرمز دهن  و   ی . سعدیزرد 

 .رمیرعشه بدنم رو بگ  ی کردم جلو

خودم رو گرفتم که روش   ی دور مالفه مشت شدند و جلو  هامدست

 .نپرم

 .یلعنت

 :رمیرو بگ  ختندیری م رونیکه از دهنم ب یکلمات ی جلو نتونستم

 .گم یارضات کنم و بعد داستان اژدها رو م گهیبار د هیبذار  -

 .بال رفت اشنه ی گرفت و قفسه س یقیعم دم
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 .زد. خم شدم و آروم گازش گرفتم  سیبه رنگ شرابش رو ل  ی هالب

 ۲۱۸قسمت#   

باز شدند،    خواستمی هاش همونطور که م کرد و لب  یعیدهنم ه  ی رو

ش داغ دهنش  و  مرطوب  با    رجهیبه عمق  رقابت  در  زبونم  و  زدم 

  .زبونش حرکت کرد

 :کرد ناله

 .زِد -

ام رو به شدت خودم  و جواب بوسه  دندیبدنم رو جلو کش  هاشدست

 .داد

 .خشن و حرکت محکم زبونم ختم شد   ی هانرمم به بوسه  ی هابوسه  

 :کرد و گفت ی اناله 

 م؟ یبس کن  میتونیچرا نم -

 ؟یبس کن  ی خوا یچرا م -

 .نهیهم مشکل—خوامینم -
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م  همونطور رو  گلوش  آروم  م  دمیبوسی که  گاز   گرفتم،ی و 

 :زنان گفتمنفس نفس 

 .خوامتیم ی بدجور -

  س ی تاپش بردم و پوستش رو ل  بند  ریرو عقب زدم، زبونم رو ز  کتش

و عطرش رو به   دمش یداشت، بوس   اشنه ی کنار س  زیخال ر  هیزدم.  

 .ام سپردمو به حافظه دمیمشام کش

 :گفت 

 .بگو  تیدرمورد خالکوب -

رو به دهن گرفتم و مک زدم. هنوز از سر   اشنه ینوک س   دم،یخند

فشارش دادم    یهام کمدندون   نیرفتم، ب   شیشب متورم بود. آروم پ

 .دادم نشی و بعد با حرکت زبونم تسک

 :کرد زمزمه

 .لطفا زِد -

تموم   ینفس بکشم چه برسه به حرف زدن، ول  تونستمی م   یسخت   به

م رو  درب  کردمیتالشم  رو  کتش  ز  قهی.  ارمیکه  تا  رو    ر یتاپش 
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مرتب   هاشنه ی. موهاش رو دور س دمیو غر  دمیکش  نییپا  هاشنه یس

  تونستم ینم  یه کرد. حترو گاز گرفت و بهم نگا  نش یی کرد، لب پا

کنترلش داشت و خودش    تحتدرست فکر کنم. اون...اون من رو  

 .دونستی نم یحت

زبونم رو داخل نافش فرو بردم و با   دم،یشدم و شکمش رو بوس  خم

 .کردم ی باز نگش ی رسیپ

 .زدم سی اپول ینیم ی رو تو یخالکوب نیسال اول دانشگاه ا -

 .و پوستش رو مک زدم دمیرو بوس شی گرفتگ لگن و ماه  استخون

کم - به  سال  اون  ن   یدرواقع...  .  د یام   دیداشتم...شا  ازیشجاعت 

رو از دست داده بودم، مادرم    زایچ   یلینداشتم، خ  ی ادیاعتقادات ز

 .که واسم مهم بود رو گهید یکیو 

  مکامله واسه  نیکنارش زدم. ا  یبدنم منقبض شد ول   لویفکر به و  با

 .و الن نه نجای. اگهیمکان د هیبود،  گهیزمان د هی

 :داد رونیرو ب  نفسش

 .اوه -
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ز  هامانگشت  لباس  پارچه  رو   کیکردند،    ی باز  رشیبا  انگشتم 

تا   دیچیدستم به خودش پ  ری. زدمیکش  رونیواردش کردم و بعد ب

خودم رو گرفتم و لبه شورتش رو   ی جلو  یدوباره لمسش کنم ول

 .دمیکش

 :نگاه کرد و گفت  بهم

 .خشنه... اژدهات یلیخ -

 ۲۲۰قسمت#   

 .دم یکش نگشیرسیپ ی رو گهیبار د هیرو  زبونم

مثل من. اون   نه،یست، بهترنوک قله  ی عنیاژدهام شاخ داره، که   -

  ه یخوب و هم    اری  هیهم    تونه ی نماد قدرت و حفاظته. ترسناکه و م

 .دشمن خشن باشه

 :گفت وارالتماس

 ...اری -

 .واردش کردم عیضربه سر هی ی و انگشتم رو برا  دمیخودم لرز به
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خودم رو گرفتم و    ی من جلو  یاز تخت جدا شد ول   ازیبا ن   لگنش 

 .متوقف شدم 

 .زِد دوباره انجامش بده. لطفا -

. آروم لباس کردیم  اموونهید  ییصداش به تنها  ازمندیلحن ن   ، یلعنت

  ن ی ب  رفتمی م  نیی که از بدنش پا  ی رو درآوردم و همونطور  رشیز

پوستش و شناختن    دنیهام شروع به بوسپاهاش فاصله افتاد. لب

 .دست داده بود کرد که قبال از ینچیهر ا

کرد و شوگر به موهام چنگ زد. به    ی باز  کشیکوچ  تی با کل  زبونم 

 :حرف زدن ادامه دادم

و   کشهی که اژدها رو م  دند یرو شن   ی اه یآدما داستان شوال  شتریب -

 .که خودم عاشق شعرشم  ولفیمثل بو  اره،ی عشق مردم رو بدست م

رو بال گرفتم و نگاهش کردم که از فقدان دهنم به خودش   سرم

 .دیچیپی م

به خونه،   - تشنه  مثل چ  یقطعه حماس  هیاون  نظر   ییزایکه  به 

 .ی که تو دوست دار رسهی م
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 .دمیزدم و طعمش رو چش  سشیل آروم

 شوگر؟ شیخوند -

 .مشی بخون  م یبعدا بتون  دی... شاد ی. شاهیآره، آره، عا...عال  -

 .دمیپوستش خند ی دهنم وول خورد و من رو ریز

خودش رو   هی. اتحادستیمن مثل گرندل داستان ن  ی اژدها  یول -

 .داره

 ۲۲۱قسمت#   

 :حرکت کرد و گفت یبه طرز متشنج گلوش

 .شک ندارم. دست از حرف زدن برندار -

واژنش فوت کردم و انگشتام رو واردش کردم.   ی زدم، رو   ی لبخند

حرف   ی اهر ضربه   نی پوستش کرد و ب  ی ور  یدهنم شروع به طراح

 .زدمی م

اون درد و    ی سه بار رفتم و اومدم تا کل اژدها کامل شد. همه -

  نکه ی. اکنم ی هام فکر مبه هدف   کنم ی زحمت... حال که نگاهش م

 .کنهیباشم که تو رو ارضا م یباشم. کس نی باشم. اول  نیبهتر
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  د یهام داخلش ضربه زدم، بدنش لرزمکش زدم و با انگشت   محکم

 .سکوت اتاق پخش شد  ی بلندش تو ی هانفس  ی و صدا

 :انگشتم به لرزه دراومد و اسمم رو صدا زد دور

 !زِد -

 :دمیغر

 .نهیهم -

 .دیهام رو به داخل کشانگشت  بدنش

و داخل   دمیکش  رونیهام رو بپاهاش نشوندم، انگشت  نیب  ی ابوسه 

طول    هیهاش رو نوازش کردم تا لرزه بدنش آروم بشه. چند ثانرون

  ن یآروم بشه و بعد لگن و بدنش ب   دنشینفس کش  تمیتا ر  دیکش

 .ها آروم گرفتمالفه

 ری زو شلوار دو و لباس  ستادمیکنار تختش ا  دیلرزی که م  ییپاها  با

ن  امیمشک با  نگاه کردم که  به آلتم  برجسته شده    ازیرو درآوردم. 

 .بود
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بال کشآرنج  ی رو با چشم   دیهاش خودش رو  نگاهم    ی هاو  گشاد 

 .پاهام رو با دستم گرفتم و به سمتش رفتم نی کرد. ب

 سوم و  ستیب  فصل

 شوگر

. بزرگ و متورم بود و رمیبگ  اشی نگاهم رو از مردونگ  تونستم ینم

 .گرفتیداخلم جا م ی چطور به سخت قا یدق دونستمی م

 ؟ یدوستش دار -

 :و گفتم  دمیخند

 .ی زد یحرف نیالن همچ شهیباورم نم -

 .ی کردی بهش فکر م یداشت -

 یخوانبلکه قدرت ذهن  ،ی ای جنس  نی ماش  هیاوه، تو نه تنها که   -

 ؟ ی هم دار

 اون  از—بگو  شتریخوشم اومد. ادامه بده لطفا. ب  ؟ی جنس  ن یماش -

 .استفاده کن  ظتی غل  یجنوب لهجه
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  ن یهام رو قاب گرفت از بگونه   یهام بال اومد و وقت تا لب  ی اخنده 

انگشت  رو شست  رفت.  رو  کشلب  ی اش  انگشت    دی هام  من  و 

بعد مک زدم. دست داشاره رو پشت   اشگهیاش رو گاز گرفتم و 

 .هاش خارج شدلب  ن یاز ب یگردنم قفل کرد و نفس لرزون

 ؟ ی کاندوم دار -

 .اشاره کردم زیتکون دادم و به م دییبه تا ی سر زناننفس نفس 

 .کشو اول -

امواج   ی به من بود، از فرصت استفاده کردم و نگاهم رو رو  پشتش

 .نظر گرفتم ریو حرکتشون رو موقع راه رفتن ز دم یعضالتش کش

 .از پشت در بلند شد  دهایکل ی آشنا نگیجر نگیجر ی صدا

 !ایجول

 !نه، نه نه،

 .و خودم رو به زک رسوندم دمیپر رونیتخت ب  ی رو از

 .اومد میاتاقکنم هم شو. فکر   میقا  ،یزِد، اوه، لعنت -
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 .بال انداخت زیآمه یشونه نگاهم کرد و ابروشو کنا ی رو از

 مشکله؟ هی نیو ا -

با    رون،یب  ی هایخفه ناسزا و برخورد فلز به کاش   ی صدا  دنیشن  با

ضربه  دست  جول   ی اکف  احتمال  زدم.  بازوش  رو   دهاشی کل  ایبه 

 .انداخته بود. آره

 :گفتم   تیعصبان  با

ا - لخت  نکهیاول  تولدت  روز  اندازه  به  ز  یتو  لباس  منم  تنم   ریو 

شبنم    هیمخ    تتی با جذاب  یتونیتو م  میدونی ما م  نکهی. دوم ا ست ین

 ی ریتاث  ایرو جول  تت ی جذاب  یول  یرو بزن  الدولهن یام   چکیپ  ی از رو

 ...متنفره   یهاک ی هاکنینداره. اون از باز

 :گفت ی لحن مردد با

 ی اتفاق  نیباره که همچ  نیبگم اول  دیبا  ؟ی اتو از وجودم شرمنده  -

  .وفته یواسم م

 .ارنیفقط دوست ندارم مردم سر از کارم درب -

 :هلش دادم  ی واریبه سمت کمد د زدمی که حرف م همونطور
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 !هات کجانلباس  دونمیتازه الن واقعا نم -

تخت اشاره کرد، خم شدم و به    نییپا  ی هاانگشت به تپه لباس  با

 .پرتشون کردم اشنه ی سمت س

 .میواریبرو تو کمدد -

 .بهش برخورده دیرسی نظر م به

 .خوامیم زایچ ی سر  هی. من...ی دی کارت رو پس م نیبعدا تقاص ا -

  ده یکش  خواستی که م  ییزهایو فکرم به سمت چ  دمیخودم لرز  به

 .شد

هلش بدم.    ی واری فرستاد و اجازه داد داخل کمدد  رون یرو ب  نفسش

 .بهش زدم ی اطرفهکی شخندیدر رو ببندم، ن  نکهیقبل از ا

 :رو بشنوم که زمزمه کرد ی باز شدن در ورود ی صدا  تونستمی م

 بمونم؟ نجایمجبورم کل شب رو ا -

 ن یزم  ی رو از رو   رمیم و لباس ز گرفتم، تاپم رو مرتب کرد  اشدهیناد

ا محض  به  کوچ  ایجول  دمشی پوش  نکهیبرداشتم.   یرو  کیلمپ 
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  د یچرخ  یرو روشن کرد. به اون سمت خونه رفتم، وقت  اشیپاتخت

 .زد غیو ج دیاز جا پر دنمیبا د

 .به سمت قلبش رفت  دستش

 .یکردم ساکت باشم. فکر کردم خواب یشوگر! سع -

انداخت. تاپم    ینگاه   امختهیربهم   ی و احتمال موها  ده یظاهر ژول  به

پا ا  دمیکش  نییرو  حداقل  زِد  که  کردم  شکر  رو  خدا  رو   نیو 

 .بود اوردهیدرن

نم  دونستمی نم  قایدق جول  خواستمیچرا    یعنیبگم.    ی زی چ  ایبه 

ساله نتونه سکس داشته   کیو    ستیدختر ب  کینبود که    ی نطوریا

 .طفره رفتن بود  زی امشب جوابم به همه چ یباشه ول

بود و به   ختهیمن بهم ر  ی اون هم به اندازه  ی شدم که موها  متوجه

 .کرده هیگر  دیرسی نظر م

 .نگاهش متوقفم کرد یقدم به سمتش رفتم ول هیکردم،  یاخم

 راهه؟ روبه زیهمه چ -

 .رو بال گرفت دستش
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 .سر کار داشتم یروز طولن هیخوبم. فقط  -

 .انداخت و لبه تختش نشست نیرو زم اشی دست فیک

هامون رو  که اتاق  ی امه ین  نصفه   واریتکون دادم، به د  دییبه تا  ی سر

 :دادم و گفتم هیتک کردیجدا م

وقت شب طول    نیکه تا ا  ی دار  ی تو کار  دونستمی نم  یمن حت -

 .کشهی م

  یسرش نامرتب جمع کرده بود آزاد کرد و دست  ی که بال   موهاشو

 .و امواج نرمش رو پشتش رها کرد دیبهش کش

 .آره -

  گفت ی بهم م  یمتشنج و سرسخت بود و انگار از نظر روان   صداش

برا باشه.  کار خودت  به  فراموش کردم که زک   هی  ی سرت  لحظه 

به سمتش    ی اگهید   کیچپونده شده و قدم کوچ  ی وار یداخل کمدد

 .برداشتم

 .امی خوب  ی ... من گوش شنوایحرف بزن  ی ... اگه خواستوقتای بعض -
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ول  با کردم  فکر  انگشت  یخودم  و  نه  نشونه امشب  به  رو  هام 

با  یرو  دوارم” ی“ام گذاشتم.  ا  دیهم  از  رو   رونیب  نجایزک 

 .فرستادمی م

ج  ایجول شلوار  و  و    نشیبلوز  درآورد  بزرگ   زیسا  شرتیت  هیرو 

مدیپوش نظر  به  کرد،  نگاهم  درنگ  با  م  دیرسی .  انگار   خواد ی که 

 ریز  د،یبعد نظرش عوض شد. داخل تختش خز  یبهم بگه ول  ی زیچ

  .پتو رفت و چراغ رو خاموش کرد

بتهوون گوش   یکم  خوامی. الن ممی زنیام. بعدا حرف مفقط خسته  -

 .بدم و بعد بخوام

 .باشه

رو برداشت   اشی دراز کرد، هندزفر  اشی رو به سمت پاتخت  دستش

 .زد تا آهنگ پخش بشه یبه صفحه گوش ی او با انگشتش ضربه

 :کرد زمزمه

 .ریشب بخ -

 .بود دهیچرخ واریاون به سمت د یجوابش رو دادم ول یرلبیز
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فکر    یکم  ستادم،یدر کمد ا  ی سمت قسمت خودم رفتم و جلو  به

 .راه رفتم گهیطرف به طرف د کی کردم و از 

 خواستی بفرستمش؟ اصال دلم م  رونیب  نجایاز ا  خواستمیم  چطور

 بفرستمش؟ رونیب

رو باز کردم. زک   ی واریموش، در سکوت کامل در کمدد  هی  مثل

 یکی.  خوردیم  پسیچ  ینشسته بود و به آروم  کمیکوچ   خچالی  ی رو

افتاده بود که کادو  امیشمیابر  ی های از روسر مارا    ی دور گردنش 

 .داشتمیاش مطبقه نگه  نیجعبه آخر ی بود و تو

 خچالی  ی اژدها رو  ی با خالکوب  ی ا. مرد گنده و برهنه دمیکش  یآه

  پس یدور گردنش انداخته بود و چ  ی روسر   ه ینشسته و    کمیکوچ

 .بود ری نظی . ب دیجوئی م

 :گفتم یعصبان

 یخواهادهیز  گهید  ،یلباس بپوش   خواستمیازت م  دیفکر کنم نبا -

 .بود

 :زد سیرو ل  هاشانگشت 
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 .بودم  یعصب یلیخ -

 .شدم  ی واریکمدد وارد

  م یخوابگاه قا  ی وار یبار تو دوران دانشگاه تو کمدد  هیاگه حداقل   -

 .که  شهیاون دانشگاه، دانشگاه نم گه ید ینشده باش

 .گذاشت  ن ییرو پا پسیچ

 رفت؟ -

 .بال انداختم ی اشونه 

 .تو گوششه ی و هندزفر دهیخواب  واریبه طرف د -

 .آه -

پاهاش    ن یکه ب   د یبه سمت خودش کش  ییرو گرفت و تا جا  دستم

 .قرار گرفتم

رو   شترشیب  ی فضا  زونیآو   ی هاگرم بود و لباس  ی وار یکمدد   داخل

طرف هل بده.    کیزِد تونسته بود همه رو به    یپر کرده بودند ول

بود که تا به حال    ی زیبزرگتر از چ  ینمونده بود ول  یباق  ی ادیز  ی جا

 .تو خونه مامان، تو آلباما داشتم
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دانشگاه و چند    لیموردعالقه، وسا  ی هابال کتاب  ی هاقفسه  داخل

طبقه بال    زریارگانا  هیهام هم داخل  و ژاکت بود. کفش   شرتیتا سوئ

 .دادی خودمون م و—چالخی ی برا یکاف  ی بود و بهم فضا

 .دور کمرم حلقه شد دستش

 . واقعا؟ ی خوریمنو م  ی های خوراک یبا کاندوم نشست نجایا -

 .نگاه کردم شدی آلتش که بزرگ م به

فضا  کلشیه  ستاد،یا اون  بزرگ    کیکوچ  ی داخل  و  بلند  نظر  به 

دست دیرسی م کش  ی .  آلتش  همونطور  دی به  سا  ی و  روم   هیکه 

 :گفت انداختی م

 .شوگر شهیمرد گشنه م هی -

 .دادی م پس یطعم چ  د،ی هامو بوسشد و لب  خم

 :شد اندازن یخشنش طن ی صدا

کجام. لطفا لباس    ستیبا تو ام واسم مهم ن   یصادقانه بگم، وقت -

 .اریدرب گهیبار د  هیرو  رتیز

 .داد هیتک امی شونیرو به پ اشی شونیپ
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 .بکنمت  خوامیم -

 .کردمی زدم. کم کم داشتم به دستوراتش عادت م ی لبخند

 .ارمی هامو دربلباسم کنهیمجبورم م نکهیمن ودکا خوردم. مثل ا -

 .رو با انگشتش بال داد صورتم

 ...نیگردن الکل ننداز. ا رو رایهمه تقص ان، یآه خانوم را -

انگشت لمسم کرد.    هیبرد و با    رمی و داخل لباس ز  ن ییرو پا  دستش

 .لحظه اونجا بود و لحظه بعد رفته بود هیکوتاه،  و عیسر

 .من و توئه ریهمش تقص ن،یا -

حرفش تموم   یحت   نکهیو قبل از ا  کردمی النش هم ناله م   نیهم

 .بشه پاهامو واسش باز کرده بودم

.  دمیکش  رونیو از پاهام ب  نییرو از لگنم پا  رمیشدم و لباس ز  خم

 .طرف پرتش کردم هیبه 

 ؟ی خوشحال شد -
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  ی اکهی. تاومدی هاش خوشم محرارت سوزان چشم  دنیاز د  ،یلعنت

 .دمیاز موهاش رو کش

 .ی ریمی م  یکه انگار اگه منو نکن  ی کن ینگاهم م   ی طور  ادیخوشم م -

 .تکون خوردند هاشپلک

 .یکنیاز کلمه کردن استفاده م ادیخوشم م -

 :گفتم 

 .سر و صدا فقط  ی پس بکنم. ب -

 :گفت ی دار خش  ی صدا با

 .یکنی صدا م ادی...زادی. تو اسممو زشهیسخت م -

 .بال رفت  جانیاز ه امنه ی س قفسه

 .دهنم بذار ی دستت رو جلو -

 .لیبا کمال م  -

بدنم موج زد، قسمت  ازین  احساس م  یداخل  فکر   کردیاز وجودم 

اون افکار رو کنار زدم. ما    یخجالت بکشم ول  امییایحی بابت ب  دیبا
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 ن یمرد و ا هیزن بودم و اون هم  هیمن  م،یاومده بود شیپ نجایتا ا

 .بود که تا حال داشتم  یسکس  نیبهتر

  ره یهم خاومد و ب  نییپا  بال رفت و  دیکشکه    یبا نفس   هاششونه 

نگاهش رو با دستش   امنهی. سدیموهام و صورتم چرخ  ی شد،  رو 

 .دی نوکش کش ی قاب گرفت و انگشتش رو رو

 :کردم زمزمه

 .لطفا -

نم  از ا  تونستمی . فردا مدمیکشیالتماس کردن خجالت   ن ینگران 

 .خواستمشی الن، فقط م یباشم که چرا روم کنترل داشت ول 

 ۲۲۹قسمت#   

 .بده  هیتک ونیتلوزبچرخ به  -

 :ادامه داد وارزمزمه

 .از پشت بکنمت  خوامیم ی چند وقته بدجور -
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. پاهام از  دمیچرخ  واریکه گفت رو انجام دادم و به سمت د  ی کار

فاصله    نشونیکه با زانوش ب  یمخصوصا وقت  دیلرزی شدت انتظار م

 .دیبه پشتم چسب اشنه یانداخت. تخت س 

 .ستایبذار و منتظر وا یپشت وارید یهاتو رودست -

  ق یعق  یو خالکوب  دیکش  نییپوستم پا  ی هاش رو از رو انگشت   آروم

 .دمیکه داخلش بود رو دنبال کرد. به خودم لرز یو گل زنبق

 .رو قاب گرفت هامنهیرو جلو آورد، بلوزم رو بال داد و س دستش

 .رو دوست دارم تیخالکوب -

 .کرد شمیو اون ستا دم یلمسش غر از

همه    ی وار یکمدد  کیکوچ  ی هاش داخل سکوت و فضاو دست   هالب

هام کنار و پوست پشتم رو مک شونه  ی جا رفتند، موهام رو از رو 

انحنا با  باز  ی زد،  دست   ی آرنجم  بعد  و  پا  هاشو کرد  پاهام    ن ییتا 

ور شد.  . بدنم شعلهدمی. آروم گازم گرفت و من به خودم لرزدیکش

 .کردمیم ی بودم. با زک هر کار زبادوباره! کامال آماده و 

 :کرد زمزمه
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 .ریباسنت رو بالتر بگ  -

بدنم حس کردم   ی زبونش رو رو  یکردم. پشتم زانو زد و وقت   اطاعت

هاش بازم کرد و همونطور که واژنم رو  گرفتم. با انگشت   ی نفس تند

 .وار صدا زدملمسم کرد. اسمش رو ناله خوردی م

 :کرد پوستم زمزمه ی رو

 .شششش -

  .داغ یلیداغ بود، خ زبونش

ر  یوقت ازم  آب  ناله  ختی چکه چکه  براو  درد   ی کنان  ارضا شدن 

 .د یبه پشتم کش یبلند شد و دست  دم،یکش

 .انیآروم بکنمت خانوم را خوامیم -

بهم فضا داد که نفس    ی ادهنم نشست، فقط به اندازه  ی رو  دستش

ه از  من  و  لرز  جانیبکشم  خودم  قرار   ازین  دم،یبه  داخلم  داشتم 

 .رهیبگ

هاش بودم که خودش رو واردم کرد، انگشت  ستادهی نوک پاهام ا  ی رو

 .هاش حرکت کردندضربه  تم یقرار گرفتند و با ر تمیکل ی رو
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ناله  سرعتش و  برد  بال  ب  ی بلند  ی رو  بلب   نیاز  .  دیپر  رونیهاش 

لگنم بود داخل   ی دستش رو  هیدهن و    ی دستش رو  هیهمونطور که  

 :دیگوشم غر

  ن یبهتر  نیکه واژنت رو دورم حس کنم و ا  نی. عاشق انمیعاشق ا  -

چند روز بدون توقف   تونمی ها حس کردم. مکه بعد از مدت  هیزیچ

 ...یچرا انقدر خوبه ول  دونمیبکنمت. نم

خاموش  صداش به  چن  یرو  باسنم  به  و  رد  رفت  احتمال  زد.  گ 

 .افتادی بدنم م ی رو یهاش مثل نشانانگشت 

کرد، اسمم   ی ادورش منقبض کردم و اون ناله  واژنم رو  ی هاهوارید

 .لب زمزمه کرد ریرو صدا زد و چند تا صفت راجع به بدنم ز

 .خواستم ی م شتریزدنش نامفهوم شده بود و من ب حرف

تموم   خواستمینم  ینمونده بود که پاهام در هم بشکنند ول  ی زیچ

 .بشه

  ه یتا از زاو  دیلگنش چرخ  ینفس بکشم و وقت  تونستمی م  ی سخت  به

 .کردم ی ابهم ضربه بزنه ناله  ی ترقیعم
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 .دیکنه و غر دای داخلم پ ی بهتر شنیجا کرد تا پوزرو جابه پاهاش

ام. حس  حس کنم نوک قله کنمتی م  یکه وقت یکن ی م ی تو کار -

  ی لعنت  ی ایبه کل دن  تونمیرو ببرم. م  یداخلت قهرمان   تونمیکنم م 

 .سلطنت کنم

 :از ته گلوش گفت رفتیداخلم فرو م ترقی که عم همونطور

 ی شنوی . مخوامی فردا و روز بعدش هم مواژن رو فردا و پس   نیمن ا -

 گم؟یم یچ

 .ختیر  نییپاهام پاتکون دادم، آب واژنم از  دییبه تا ی سر

 .ینی بب  کنم ستاره  ی کار هی خوامیم -

  ییفشار داد، تا جا  یو کم  دیمقعدم کش  ی شستش رو رو  انگشت

 .دمیچ یکه به خودم پ

 :کرد زمزمه

 ان؟ یخانوم را ی دوست دار  -

 .دمیدستش نفس کش ی تکون دادم و از بال  دییبه تا ی سر
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ب  یمرطوبش رو کم  انگشت بعد  با  دیکش  رونیداخلم فرو کرد و   .

کرد که احساس ضعف کردم.   ی انقدر باهام باز   یو به نرم   متیمال

پاهام تاب خوردم و حرکت لگنش متوقف شد، همونطور که   ی رو

م ثابتم  خورد. سکوت و   یعیآلتش داخلم تکون سر  کردی سر جا 

لعنت  ی وار یکمدد  نمونیسنگ  ی هانفس   ی صدا بود،  پر کرده   ،ی رو 

 .. خودم رو از عقب بهش فشار دادمخواستمی م شتریب یلیخ

با    خچالی  ی خم شده رو  دم،یرسیکردم که چطور به نظر م   تصور

آماده    ی زیهر چ  ی شده بود و برا  ده یباز، دهنم با دستش پوش  ی پاها

به صورتش نگاه کنم، موهاش   نمش،یبب   خواستیو باز بودم. دلم م 

 .که داخلم حرکت کنه خواستمیالن، الن م یرو بکشم ول

 ده یام کششونه   ی هاش رولب  د،یکردم و اون پشتم غر  یقیعم  ی ناله 

طرز   به  رو  خودش  بعد  برد،  بال  دوباره  رو  سرعتش  و  شد 

 .و دوباره داخلم فرو کرد دیکش رونیآروم ب ییفرساطاقت 

  تر قیجلو رفت، عم  شتریب  دفعهنیبرگشت و ا  یقبل  ی به جا  انگشتش

تک تک   تونستم ی رفت و چرخوند. تموم عضالتم منقبض شدند و م

رگ  های برآمدگ بدن   ی هاو  کنم.  رو حس  و آلتش  شد  مور  مور  م 
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و با هر ضربه   کردی م  ی دهنم رو باز کردم و همونطور که باهام باز

 .گرفتم  ی تند س نف رفتیداخلم فرو م ترقیعم

 ی دهنم بود رو کم کرد و از انحنا  ی که رو  یداد و فشار دست  یفحش

پا  گونه  باسنم  بود،   یچ  لشیدل  دونستمی . نمدی کش  ن ییتا کمر و 

 .اون هم مثل من کنترلش رو از دست داده بود دیشا

زمان متوقف   دیرسی طرف لگنم رو گرفت و مالکم شد. به نظر م  دو

و من ...   چرخوندی لگنش رو م   داد،ی شده، خودش رو بهم فشار م

بود؟ دلم   ی نطوریبا اون ا  شهیفکر کنم. هم تونستمی من... من... نم

 ...خواستی رو بهش بدم. دلم م زیهمه چ خواستی م

ن که اون... او  دونستمی سر هم صدا کرد... و من مرو پشت    اسمم

ا منه.  همراه  درست  نم  نیهم  هم  تونستیدفعه  باشه.   شهیمثل 

  .تونستینم

 .یتو مال من  -
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با   یبود ول  ی اشهیحرف مردونه کل  یلیزد، خ  ی اکرد و ضربه  ی اناله 

لعنت آلفا  دیرسی م به نظر    یواقع  ،یاون،    ز یانگجان یدرونش ه  ی و 

 .خوادی دلم م  دونستمی تا حال نم یکه حت ی زیبود، چ

هم   ی وار یکمدد  نیتو ا  شناختم،ی نبود که م  ی افراد  ه ی...اون شبزِد

که چقدر از من  نم یبب  تونستمی . منمیموضوع رو بب نیا تونستمی م

—دمیفهمی شعله داغ، پرتنش و خالص و من نم  هیبالتره، مثل  

آت  دونستمی م  فقط قراره  پروانهرمیبگ   ش یکه  دور شمع،   ی ا. مثل 

الن،   یول  زمیروز اشک بر  کیقراره    شم،قراره بسوزم و خاکستر ب

 .کردمی واسم مهم نبود. قبولش م 

و محدود و    کیتار  ی سکس، فضا  ی هامون، صدابرخورد بدن  ی صدا

 اوج   به  رو  من—صدامون رو بشنوه  ایممکن بود جول  نکهیا  قت یحق

 .رسوند

 .دمیکمون د  نیو ستاره و رنگ   دمی از هم پاش  ی واری اون کمدد   داخل

محکم و آروم،   ونیدر م  یکیهاش  سرعتش رو بال برد، ضربه   زک

  ستادمیپاهام بال و بالتر ا  انگشت   ی بود. رو  کنندهکی خشن و تحر
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  ت یبود که اهم  یواسم مهم نبود، چون زِد تنها کس   ی ز یچ  گهیو د

 .رها و درست مثل من نئشه بشه خواستمی داشت و م

هاش خارج شد و باهام به لبه پرتگاه اومد و  لب   ن یاز ب   ی قیعم  آه

 .ختیکنان عرق ربدنم ناله  ی رو

خ  ی فی کث  سکس فر  فی کث  یلیبود،  دنو  م ییایا  و   دمیلرزی . 

که حاضرم زمان به عقب برگرده و همه رو از اول انجام   دونستمی م

 .بدم

 حسیآورده بودم ب  واریکه به د  ی هام از فشار بعد، دست   هیثان  چند

هام رو گرفت و  شده بودند و داغون و خسته بودم. زِد از پشت شونه

چونه  خچرخوندم،  بهم  و  گرفت  انگشتش  با  را  قفسه    رهیام  شد. 

پا  واروونهید   اشنه یس و  برا   رفتی م  نییبال  نفس    ی و  نفس  هوا 

نگ  کلمه  کی   زد،ی م آروم  فتهم  به  و  شد    دتم، یبوس  یفقط خم 

طور  یلیخ زبونش  م ز  یرو   ی آروم،  حرکت  انگار    کردیبونم  که 

  ل ی دادم و به دل  ه یشکننده بودم و ممکن بود از هم بپاشم. بهش تک

سرپشت چشم  ینامعلوم نشست.  اشک  عقب   عیهام  و  زدم  پلک 

 .فرستادمشون
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بود و تمرکز کردم، واسم   اشنه یس   ی افتاد که رو  یبه مدال  امچشم

 .اش نشده بودمبود که تا حال متوجه بیعج

 :کرد زمزمه

  .مونه ی نم ی باق ییطال زیچ چیه -

از    شتریب   ی...حتدمیهاش دکه تو چشم  یکرد و عمق احساسات  بغلم

 .ترسوندتم می که داشت  یسکس

 .سکوت دست به دعا شدم  در

که هست...    یهست، هر چ  نمونی که ب  ی زیچ  نیلطفا نذار ا  ایخدا

 .به اون ایبرسونه..  ب ینذار بهم آس

 و چهارم ستیب  فصل

 شوگر

  ن یا  دیکه به ذهنم رس  ی فکر  نیشدم اول   داریبعد که از خواب ب  روز

دارم. خودم رو تو   ازین   حیمس  یسیبود که به ده فنجون قهوه و ع

 با زِد انداخته بودم؟  یبتی چه مص
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چند ساعت اول صبحم رو با اون گذرونده بودم حال به    نکهیاز ا  بعد

کمددکالس  ی تو  یسخت از  اون  داشتم.  عملکرد   رونیب  میوار یها 

  اومده و

و غرق افکارمون.    میبود. جفتمون ساکت بود  ده یهاش رو پوشلباس 

جول   دیشا بودن  خواب  خاطر  ول  ایبه  پله   یوقت   ی بود،  دم  ها تا 

 .به شدت تنش داشت نمونی ب ی اش کردم، فضابدرقه 

و   میجفتمون خسته بود  نکهیالبته به جز ا  دونستم،ی رو نم  لشیدل

 .افتاده بود یاتفاق تو زمان کوتاه یکل

 یتنگ و ژاکت پلنگ   نیشلوار ج  بوت،م ی جفت ن  هی  دنیاز پوش  بعد

راه افتادم   یبی بستم و به طرف کالب ب  یموهام رو دم اسب  ،یبانمک

  از یچرخوندن بار به کمک ن  ی امشب برا  نمیبه مارا بزنم و بب   ی تا سر

  ی وغ اگه قرار بود شب شل  یول  کردمی نه. من تمام وقت کار نم  ایداره  

 .کردمی م قبولباشه، با کله 

مح  ی هاکینزد  ساعت شدم.  بار  وارد  که  بود  و   طیچهار  نور  کم 

بود  ی رقص عاد ی ها ها درست مثل کالبرقاص ی طرفهسه ی سکو
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باش  یتونستیم  یول جا  یمطمئن  تم   ی که  و  روهیزیتر  مارا    ی . 

 .کردیم ی ر یگسخت” از مواد مخدر“ پاک  ی استخدام دخترها

خودم رو باهاش تکون  شد،ی که آهنگ دف لپرد پخش م همونطور

  ن یانداختم که از هم  ییبه دخترها  یدادم و از سکو گذشتم. نگاه

از موقع    ش یکه پ  یتیالن بال رفته بودند و کارشون رو واسه جمع

م انجام  بودند  بدادندیاومده   دیبودند و شا  تاجر  های مشتر  شتری. 

ب  یکی هم  پروفسور  تا  میدو  به چشم  کالب   خورد،ینشون  چون 

  ی انحنا  ی فقط چند تا بلوک با هاثورن فاصله داشت. نگاهم رو  یبی ب

 .دیلغزی م نییپا لهیم ی توقف کرد که از رو ی صورت دختر ی آشنا

 .ستادمیجام ا سر

 شد؟ یکوفت چه

دختر   ی سکو رفتم تا بتونم به خوب  ی بلند به سمت جلو  ی هاقدم   با

رو به چنگ    هاشنه ی هاش رو بسته و سکه چشم  نمی رو بب  یفیظر

 ، ی ا. اون کرست زربافت نقره دیرقصی گرفته بود و همراه آهنگ م

 ک ی—بود  ده یپوش  کیلژدار متال  ی هاو کفش   ی تور  ی جوراب شلوار 

 داشتی نگه م   ی د یجد  ی دخترها  ی که مارا برا  ییهادست از لباس
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 ی پول نداشتند. مرد  لشونیوسا  د یخر  ی برا  یکه هنوز به اندازه کاف

نگاهش   مت یگرون ق  ی و شلوار خاکستر  با صورت گر گرفته و کت 

 .خوردیم اشیدن یو جرعه جرعه از نوش کردی م

 .ستمین وونهیرفتم تا مطمئن بشم که د جلوتر

 .حیمس ای

 :باز شد دهنم

 شده؟ یچه کوفت ا؟یجول -

شلوار  مرد و  پرسش  ی کت  به سمت    ی نگاه  دوباره  و  انداخت  بهم 

 :زد ی برگشت و لبخند ایجول

 .ایجول-

 د، یچشی اسمش رو به زبون آورده بود که انگار طعمش رو م  ی طور

اش پس کله   ی اضربه  زشیانگبه خاطر نگاه شهوت  خواستی دلم م

 .بزنم 

سال   ک یو    ستی ب  یو اون به سخت  شناختمیرو م  ای... من جولیول

 .ازش بزرگتر بودند  یدخترها چندسال شتریرو تموم کرده بود. ب
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تا صورتش سرخ شد  هاشپلک از گردن  باز شدند و    که —از هم 

 .شدیزده نمخجالت  یلخی اون. کرد امشوکه واقعا

 ؟ یکنیم کاریچ نجایا -

  ی خت بشم که به س  ی ندارم که نگران دختر   یحق  چیه  دونستمی م

داده   لیکه به زِد تحو  ی ای بعد از سخنران  مخصوصا— شناسمشی م

 .خم شده بودند  رشیپذبی آس ی هاشونه  شبید ولی—بودم

 .رقصمیم -

 ی دلر  ستیب  هیبلند شد تا    ی رو لرزوند و مرد کت و شلوار  باسنش

 .به مرد رفتم ی ابذاره. چشم غره رشیداخل لباس ز

 ؟ یکنیکه م هیکار نیپس ا -

 .ی فکرش رو به ذهنم انداختتو  -

انداخت، نگاه ت  ی اشد و نگاه موشکافانه   کیبار  هاشلب  زش یبهم 

به چالش م رو  بگم، حالت صورتش    ی اگهید  زیکه چ   د یکشی من 

 .داشت رحمشی از عزم راسخ و ب نشونه 

 ۲۳۸قسمت#   
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 .گفتمینم  ی خب، جد -

 .بود بیو غر بیعج ی که بدجور  یرو لرزوند. حرکت هاششونه 

 :کردم و گفتم یاخم

پول درآوردن واسه تو    ی جا  نجای. ای دیخوب انجامش نم  یلیخ -

 .ست ین

 .فرستاد یک ی ی برا  ی ابوسه 

 :دادم رونیرو ب  نفسم

 یدخترها برا  ی. فقط نگرانم. بعض کنم یکه قضاوتت نم  یدونیم -

ب ا  شتریدرامد  د  نجایبه  و  همچ  گهیاومدن  رو   ی زیچ  نینرفتن. 

 .خوامیتو نم ی واسه

 هاثورن پولدار نبود؟ ی دانشجوها هیاون مگه مثل بق  تازه،

شد که   انینما  یکیکوچ  ی انقره   نی کرستش افتاد و سوت  د،یچرخ

به نما  ی هانه یس از چ  گذاشت،ی م   شیبزرگش رو  که    ی زیبزرگتر 

 .تصورش رو کرده بودم

 .من خوبم -
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 .ستیخوب ن یعنیخوبم  گفتی م  یزن یوقت

شلوار  مرد و  جا  ی کت  نگاهش    ییاز  و  بود  نشسته  بار  پشت  که 

 :گفت کردی م

 .اون خوشگله -

 :زمزمه کرد  ایجول

 .فقط برو، شوگر -

 .رو به سمتم چرخوند و تکونش داد باسنش

 .ی زنیروند کارم رو به هم م  ی دار  -

و به طرف دفتر مارا راه   دم یکش  یبهش انداختم، آه   ی اگهینگاه د 

 .نبود  ایصحبت کردن با جول ی جا نجایافتادم. ا

 ۲۳۹قسمت#   

 :چشم مارا بهم افتاد، گفت   نکهیمحض ا به

 ؟ی با بنت دوباره دوست شد -
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س   همونطور ل   گاری که  م  د،یکشی م  یتیمارلبرو   ی چوب   زیپشت 

بلند و مجعدش صورتش رو قاب گرفته بود.    ی نشسته بود و موها

بود و پاهاش   دهیرو پوش  اشیمخمل  یورزش  ی هادست از لباس  کی

باز    وترشیکامپ   یهاکه صفحه حساب  یی. از اونجادادیرو تکون م

 .کارکنان کالب بوده وقحق ی بود متوجه شدم که مشغول کار رو

گاهش  گوشه اتاق نشسته بود، ن   یراحت  ی رو  س یلوئ  پسرش،دوست

از مجموعه “تنگ کوسه” رو    یبود و قسمت  ونیبه صفحه تلوز  رهیخ

  ن یداشت، در بهتر  یپشتکم   ی تپل بود و موها  یکم  س ی. لوئدیدی م

ه هم  کال   یشباهت   چیروزش  ول  وود ستیا  نتیبه  مرد   ینداشت 

ند  یخوب به حال  تا  و  نگ  دهیبود  رقاص  ی ادارانهیخر  اهبودم  ها به 

 .بندازه

عمال   سیانداختم. مارا و لوئ  هایاز راحت  گهید  یک ی  یرو رو  خودم

 .مهم بود یلیخ  لیپس راحت بودن وسا کردندی م یزندگ نجایا

 ؟یپرسی م یسوال نیچرا همچ -

 .رو با افاده دور صورتش تکون داد هاشدست
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 .داره ی نور ی هاله هی. صورتت زنهیچشمات برق م -

 .شدم  سرخ

 واقعا؟ -

 .سرش گذاشت ی تل بال  کیرو درآورد و مثل  نکش یع

 ؟ ی درست کرد السیگ ی که واسش پا  قتهیکار همون رف -

 .زدم ی شخندین

 .دوست نداره السیگ ی پا یاون حت -

 ۲۴۰قسمت#   

 .رو بال انداخت ابروش

 خوردش؟  ی. ولادیالن هم ازش خوشم م  نی. از همهیپسر باهوش -

 .زدم ی لبخند

کرد دروغ بگه که    یسع  یازش خورد، حت  کهیت  هی به خاطر من   -

 .خوشش اومده

 :رنگش رو به سمتم گرفت و گفت یبلند صورت  ناخن
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 مگه نه؟  ،یداشت یرابطه جنس -

 .دیبه صورتم دو خون

 شه؟ی به سکس ختم م   ی زیهرچ  ؟یاسمشو بگ  ی نجوریا  ی مجبور -

داد   یبهمون انداخت، بلند شد، بدنش رو کش و قوس  ینگاه   سیلوئ

 .رفتو به سمت در  

امشب    ی برا  نم یپرسنل آشپزخونه رو چک کنم، بب   تی وضع  رمیم -

 .نه ایاند آماده

 .اش کردتا دم در بدرقه  اشرهینگاه خ د،یخند مارا

 .حرف زدنمون رو تحمل کنه تونهینم -

حرف    ی ادر مورد هر مسئله   بایتقر  ی دوست دار  شهیخب، تو هم -

 .ی بزن

 .گرفت  دهیتکون داد و حرفم رو ناد یدست

 .نه حال واقعا... بهم بگو -

 و؟ یچ -
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 ه؟ یاون ک -

 .دمیخند

 .ستین  کسچیه -

 .دی بال پر ابروهاش

 بار مصرفه، آره؟ کی -

 :لکنت گفتم  با

 .قا ینه... خب، نه دق  -

 .میکن یکه تظاهر م  میو زد گفته بود من

 ی تظاهر نبود. اون واقع  میداشت  ی وار یکمد د  ی که تو  ی ارابطه   یول

 .داشت ییمعنا هیبود. 

“کلمات  ی صدا  تونستمی م بشنوم.  رو  زبون    یمامانم  به   اره، یمکه 

 ”.اند. اونا مهم زدلمیعز

 .دادم رونیب  قیرو عم نفسم

 دونست؟یم یمامان در مورد مردها و روابطشون چ یول
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کردم. اون   امنه یقفسه س   دنیبا فکر کردن بهش شروع به مال   فقط 

 یزد حکم چ  ی بود. من برا  چیارزش نداشت. ه  ی ز یواسه پدرم پش

 .نه؟ نداده بود  ایداده    ام یبهم پ  نمیرو درآوردم بب  لمیرو داشتم؟ موبا

م  مارا ز  یچیه  کرد،ی نگاهم  ت  ریاز  نم  زشینگاه  در  . رفتیقسر 

 :گفت 

 اوضاع رو به راهه؟ -

 .تکون دادم  ی سر

 .کردمی فقط داشتم به مامان فکر م  -

به جوابم فکر    ی الحظه  نه،یعقب بش  اش ی صندل  ی رو   نکهیاز ا  قبل

 .کرد

که اون تجربه   ی بد   طیخوب باشه که گذشته و شرا  دیخب، شا -

بهت غلبه کنه، به    ی. فقط اجازه نده کسمی کرده رو فراموش نکن

 .اومدیمثل بنت. اصال ازش خوشم نم یکیخصوص 

 ۲۴۲قسمت#   

 .ی . کاش زودتر بهم گفته بودی. ده بار گفت دونمیم -
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  ا یازش دلخورم،  ی تا حدود کردمی کردم، حس م ی باز فم یبند ک   با

ناام  دیشا خودم  از  بارشد   دیهم  چند  بودم.  به    ی ه  که  بود  شده 

از اجرا   شهیاز هم  رتر یکه د  ییهاصداقت بنت شک کرده بودم، شب

که   دمیپرسی م  ییکه ازش در مورد دخترها  ییهالحظه  گشت،ی برم

تو کالب    خوادیدوباره م   یک  نکهیو با عشوه در مورد ا   اومدندی م

هام . دست کردیهام نگاه نم و اون به چشم  زدندیاجرا کنه حرف م

 .مشت شدند. خودم بهش اجازه دادم گولم بزنه 

 .زد گارشی به س یپوک

ا  - . اون یهست  یلی ل  یشقبه کله  قایدق  یول  ،یگ یم  ینجوریالن 

بابات برگرده،   ذاشتیباز م  یبا جرج بهم زده، ول  گفتی صد بار م

عطر    ی و بو  اومدی مست از بار م  ایزنش    شیتازه از پ  یوقت  یحت

 .دادی م متیزنونه ارزون ق

 .ستم یمن اون ن -

 دنشون یباز هم شن   یهستند ول  یواقع   ایاون قضا  دونستمی م  نکهیا  با

 .آزاردهنده بود
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 .خوبه -

تر بودند  اش مهم "ی قانون"درمورد پدرم متوهم نبودم. خانواده    من

مشروعش تو همون  نا  ی آور بود که معشوقه و بچهخجالت  یلیو خ

  ست یهشت سالم بود، به مامان، ب  ی کنند. وقت  یزندگ  ک یشهر کوچ

از   دیداد، بهش گفت با  ی موستانگ صفر  نیو پنج هزار دلر و ماش

وقت   کیباهاش فاصله داره تا   لومتریکبره که   ی دونپورت به شهر

سوپر مارکت مامانم    ی تو  ینباشه که نکنه تصادف  نیا  زنش نگران

 .نندیهاش من رو تو مدرسه بب بچه  ای نهی رو بب

 ۲۴۳قسمت#   

 ی ول  اومدی م  یو فکر کنم گاه  ادیم  دنشیمادرم قول داد به د  به

که توش بزرگ شده بود در هم شکست.   ی مادرم با ترک کردن شهر

ول  بودند.  شده  دفن  دونپورت  تو  مادرش  و  ب  ،یپدر    نیشتریاون 

دوباره   یبزنه و بهم قول شروع  ی البخند سرزنده   تالشش رو کرد تا

روشون تمرکز    دیکه نبا  یخاطرات  بودند،داد. اون روزها برام محو  رو  

با  دونستمی. مکردمی م با بچه  دیپدرها  هاشون رفتار کنند،  چطور 
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اما پدر من    زند،یو موهاشون رو بهم بر  نندیپاهاشون بش  ی بذارن رو

 .کارها رو نکرد نیا چوقتیه

 .مارا نرم شد نگاه 

 ؟ یشوگ، خوب -

 .بود بی عج یماه کم نیآره، فقط ا -

 .زمیآه، عز -

 :رو نوازش کرد و گفت دستم

زود  - به  م  ی تو  دانشکده حقوق  کلی ریبه  پ   ی .  روت   شیفرصت 

 .نشو  دی. ناامی دار

 .شدم که مارا جلوم گذاشته بود رهیخ ییو فنجون چا نییپا به

با - بر  دیتازه،  امسال  شا  میتابستون  بلزیبل  دیمسافرت.    ی کل  زی. 

 نت یو کال   وار ید  ی. به قاب عکس رویمونیداره. تو عاشق م  مونیم

 .زد ی لبخند

کال - م   نتیمطمئنم  فهاستمونیعاشق  راه  لم ی.  مگر   ی“هر 

 .دار بودخنده  یلیخ ،یلعنت ادته؟یرو  ” یسرگردان
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 .نم یرو بب هاشلم ی. اون مجبورم کرده بود همه فموافقم

م  ی مارا برام  رو  تالشش  تموم  هم  کردی مهربون  مورد   شهیو  در 

م حرف  خال   یول  زد،ی مسافرت  بالم  و  حت  یدست  و   ی بود 

 .نه ای رهیپذامکان دونستمینم

 ۲۴۴قسمت#   

 .کردم بحث رو عوض کنم  یرو هم زدم و سع ی چا

 نجاست؟یچند وقته ا رونه،یکه ب دهیاون دختر جد ا،یجول -

نداشت، منم به    ی خاص  شیهم نما  ی اومد و کند  شیچند روز پ -

کردم.    ی جا استخدامش  ول  ییجورا  هیاون  و   کت   یجوونه، 

 .دوستش دارند های شلوار

 اومد،یم  نجایبه ا  روقتیازش غافل شده بودم؟ فکر کنم د  چطور

 .که نبودم یوقت

 .بره، مارا ی بذار دیست. بابچه هیو عمال  مهیاتاقاون هم -

 :حرفم فکر کرد و گفت به
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ا - خوبه.  کارش  نم   یبیآس  یکس  نجاینه،  تو  رسونهیبهش  ما   .

سخت  تیریمد آزمامیریگکالب  جواب  تازه،  هم   ادشیاعت   شی. 

 .گمیاطراف افتاد، بهت م  نیا یبود. اگه اتفاق یمنف 

 ۲۴۵قسمت#   

 .کنه یبه حرفم گوش نم دونستمیدادم. م رونیرو ب  نفسم

 :آورد و گفت رونیرو واسم ب  زبونش

 .ومد ین  شیواسم پ  یمنم قبال رقاص بودم و مشکل -

واقعا حالش خوب نبود و فکر نکنم    شبید  یول  دونمی م  دونم،یم -

 .کار بخوره نیبه درد ا

 .دیکش یآه مارا

م  دیشا - خوشش  توجه  جلب  بعضادیاز  واسه    ی .  فقط  دخترها 

کس  یعصبان م  یکردن  بابا    دن،یانجامش  پسر دوست  ایمثال 

 .سابقشون

 .تکون دادم  ی سر

 .فقط حواست بهش باشه -
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 .باشه -

 :از چهارچوب در داخل آورد و گفت سرش رو  سیلوئ

آلباما اومده که    نگهامیاز برم  ینام نچستریو ی ها. آقاسالم خانوم -

 .اصرار کرد  یول  دیزنی حرف م  نی . بهش گفتم که دارنهی شوگر رو بب

 نکیرنگ، ع  ی انقره   ی با موها  یمرد قدبلند و عضالن   س،یلوئ  پشت

کوچ چشم  کیگرد  ت  ییهاو  ا  ین یزبیبه  حالت    ستادهیعقاب  بود. 

نگاهمون به هم گره خورد،   یداشت. وقت  یحال  یو ب   ریصورت دلگ

بهت    ی حس بد  یکس  دنیبه محض د  هاوقتی رد. بعضک  خیبدنم  

 .حال من همون حس رو داشتم  زم،یو عز دادی دست م

 و پنجم ستیب  فصل

 شوگر

بعد از   شیسه، دو روز پ  چلیجورج م ی پدرتون، آقا ان،یخانوم را -

فوت کردند. به خاطر غمتون    ی دست و پنجه نرم کردن با تومور مغز

 .متاسفم 
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نارنجک  کلمات پرتاب م  یکیکوچ  ی هامثل  و   شدند یداخل دفتر 

مارا از حدقه   ی هارو منفجر کردند. چشم  زیچند لحظه همه چ  ی برا

گرم اتاق   ی زد و دهنش از شدت تعجب باز موند. با وجود هوا  رونیب

 .دمیبازوهام کش ی هامو روو دست کردمیاحساس سرما م

ک  یتک  یصندل  ی رو  نچستریو   ی آقا بود،  نشسته  اتاق   ف یگوشه 

حال   نیو در ع یپاهاش قرار داشت و حالت خنث  ی سامسونتش رو

. فکر کنم با خودش فکر  خوردیصورتش به چشم م  ی رو  ی اده یرنج

خاطر آزرده  لیدل  نی کالب باشم و به هم  هیتو    دیچرا من با  کردی م

 .شده بود

 :گفتم  خوردی که پشتش موج م ینازک و احساسات ی صدا با

 ی تماس تلفن  هیبود با    ی. فقط کافدمیچند ساله که پدرم رو ند -

 .دی داد ی بهم خبر م

 .برگه رو بهم زد  نیشد و چند  رهی خ  فش یرو صاف کرد، به ک   گلوش
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 ی شما مقدار  ی برا   شونی. اامچلی م   ی آقا  نامهت یوص   ی من مجر -

 ی سر  هیاومدم.    نجایپول به جا گذاشتن و من به خواسته خودشون ا

 .به اطالعتون برسونم  فهیطبق وظ دیدستور عمل هم با

 .بال هم نرفت ی قلبم حت ضربان

 .خوامیپولش رو نم -

 :گفت   تیبا عصبان  مارا

 .دنیرو که پس نم هیساکت حال. هد -

 ۲۴۷قسمت#   

 .بهم کرد یطولن  ی پلک هم نزد فقط نگاه یحت نچستریو ی آقا

هشدار    ی سر  هیکه    نجاامی. در واقع امروز ای به نفعته که گوش بد -

در کنار   لیدر ماه اپر  اشنامه ت یبه مراسم وص  دیبهت بدم. شما با 

 ...ی ایب گهید ی ها وارث

هام . لب ختیبرگردم دلم ر  کیبه اون شهر کوچ  نکهیبا تصور ا  فقط

 .هم فشار دادم ی رو رو

 ش؟ یواقع ی ها همسر و بچه -
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 .تکون داد دییبه نشونه تا  ی سر

 .ی دار یخواهر و برادر ناتن هیآره.  -

خ  البته قبال  داشتم.  د  یلیکه  با    دهیکوتاه    ی ادآوریبودمشون. 

  یاعصر شنبه   ی خاطرات گذشته حال تهوع بهم دست داد، خاطره 

د همسرش  کنار  در  رو  پدرم  سال  دمیکه  از  تارکه  تئاتر   یخین 

ب معشوقهاومدندی م  رونیشاهزاده  دانشگاه    ی .  دانشگاهش،  زمان 

 ادش یو ثروت ز  دیرسی . اون زن خونسرد و سطح بال به نظر م ی وند

رو به عنوان    نیزب یت  چلیخانوم م   یزمان  کی.    دیکشی رو به رخ م

 داشتی که پدرم رو از ما دور نگه م  یکس  دم،یدیآدم بده داستان م

آشغال بود. اون روز دو تا دختر و  هیپدرم، خودش    قتیدر حق  یول

 .اومدند ی پشتشون راه م یقرمز رنگ ی پسر دوقلو با موها

 .دندیدور فنجونم لرز هامدست

 .خوامیازش نم یچیمن ه -

راه بره.    کشیدفتر کوچ  ی داد و بلند شد تا تو  رونی نفسش رو ب  مارا

وقت   چ  بارکی هر چند  م   ی زیبا خودش  نگاه   کردیزمزمه   ی ها و 



Page 447 of 792 
 

عقلت    گفتند؛یکه انگار م   ییهانگاه   انداخت،ی بهم م  ی بارسرزنش 

 ؟یرو از دست داد 

از پس   ی نطوریا  یبتون  دیشا ؟یکنیبا خودت م ی چه فکر  زمیعز -

برب  نهیهز حقوق  م ی ایدانشکده  نم  یدونی.  من  کمکت    تونمیکه 

 .کنم 

 .که بهش گوش بدم کردی التماسم م نگاهش

 ۲۴۸قسمت#   

 .دمی و بعدا پس م رمیگی . قرض میانتظار هم ندارم کمک کن -

 .داد یرو تکون سرش

درست تموم بشه احتمال   ی. وقت یش یچند سال بدهکار م  ی نطوریا  -

 .صد هزار دلر بشه کی نزد هاشنهیهز

 .رو بال داد و با دقت نگاهم کرد شیفلز نکیع  نچستریو ی آقا

 ؟یبش لیوک ی خوایم -

 .تنگ شد امنه ی س قفسه
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 .خواستمی عمرم م ی آره. همه -

دودش عقب    ی زد و مرد عمال خودش رو از جلو  شی آت  ی گاریس  مارا

 .رفت لیبه وک  ی اغره هاش رو عقب داد و چشم. مارا شونه دیکش

 ستیتو ل  ی ای منطق  لیدل  چیشوگر بدون ه  نچستر،یو  ی درواقع آقا -

  چلیخانواده م  کنمی قرار گرفت. شخصا فکر م  ی انتظار دانشگاه وند

رفتند.    یدست  هی دانشگاه  همون  به  هم  اونا  چون  داشتند،  توش 

کل  گذشته  سال  چند  تو  کردند،    یمطمئنم  اهدا  دانشگاه  به  پول 

 گم؟یدرست نم

 :شق و رق نشست و گفت  مرد

جا  - در  مسائل  ستمین  یگاهیمن  درمورد  مهم   یخصوص  یکه  و 

 .هام صحبت کنم موکل 

 .رو به طرف مرد گرفت گارشیس مارا

 ه؟یو موکل شما ک  -

 ده یذره از مارا ترس  هیروشن شد، فکر کنم فقط    یمرد کم  ی هاچشم

 .بود
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 .چلیم ی مرحوم آقا -

 :بلند گفت  ی با صدا مارا

 .هیعوض هیخوب اون  -

 .دست بهم اشاره کرد و ادامه داد  با

سنت هم بهش نداده و حال  کیاومده   ا یدختر به دن نیا یاز وقت -

با  ست؟تنامه ی وص  ی اسمش تو پ  دیشوگر  به خاطر    ش یچند سال 

 .کردی م تیازش شکا ی پدر فیدر وظا یکوتاه

  رون ینفسم رو ب  خت،یری م  رونیرو ب   تش یکه مارا عصبان   همونطور

 .کردم خودم رو کنترل کنم یدادم و سع

 .دیمرد بال پر ی ابروها

پدرانهمتوجه - رفتار  درمورد  ندارم  اجازه  من  باهاتون   شون یا  ام. 

 ی که برا  ییهاو پول  هاهیحساب هد  چلیم  ی آقا  یصحبت کنم ول

 نهیها خرج کرده رو داره و جمعش هزدر گذشت سال   انیرا  یلیل

 .بمونه  یبحث گهید کنم ی. فکر نمشهیم ی ادیز
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و بالفاصله   دیکش  رونیاز پاکت ب  ی اگهید  گاری بود، س  یعصبان  مارا

 .زد ششیآت

 .برداشت و بعد گلوش رو صاف کرد ادداشتی ی سر هی مرد

ا - بتونم کار  لتیحال در مورد دانشگاه وندرب  نیبا   ی امکان داره 

 .کنم 

 :دمیپرس دیترد با

 چطور؟  -

 .شدم و به طرف پنجره رفتم بلند

  ی سامسونتش زد و با چهره متفکر  فیبه ک  ی اخودکارش ضربه  با

 :گفت 

 ...پدرتون ان،یخانوم را -

 .. صرفا اهداکننده اسپرمهستیپدر من ن  -

 .تکون داد ی سر
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 یهمسرش و دو تا بچه  ی رو برا  شون ییدارا  شتریب شونیدرسته. ا -

ول  اشگهید گذاشته  ارث  قابل   یبه  برا  یتوجهمقدار  شما    ی هم 

 .دیبر  خوادی که دلتون م  یباهاش به هر دانشگاه  د یتونی گذاشته. م

 .بهم غلبه کرد ی کنجکاو

 چقدر؟  -

 یتا مبلغ اصل  دی در مراسم شرکت کن   شون یهمراه با خانواده ا  دیبا -

براتون به جا گذاشته که ممکنه    ی ادگار ی  ی سر  هیتازه    د،یرو بفهم

 .متعلق به مادرتون باشه

 .هم فشار دادم ی رو هامودندون

 چقدر؟؟؟ یلعنت -

 :فکر کرد و گفت یروش بذاره کم ی ریتاث امیادبی ب نکهیا بدون

 .دلر ونیلیم کی -

ه  شوکه مارا  و  کاب  یعیشدم  سمت  به  که  همونطور    نت ی کرد، 

 :لب زمزمه کرد ریز کردی و بازش م رفتی م های دنینوش

 ن؟یخوا ی م ی دنی حتما نرم شده بوده. نوش یاون عوض -
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من مکث کرد، فکر کنم   ی رو  یول  دیمن و مرد چرخ  ن یب   نگاهش

نمونده    ی زیافکارم رو بخونه که بدونه چ  یکاف  ی به اندازه  تونستی م

 .ارم یبال ب

 :گفتم 

 .هم بده  مشروب(. اندازه دو انگشت، خوبش رو ینوع“ بربون  -

به دستم م  السی که گ  همونطور به دیلرزی هاش مدست  دادی رو   .

 .سمتم خم شد و نگاهم کرد

 ی لعنت  ، یاز اون پول استفاده کن  یتون ی گوش کن شوگر، تو واقعا م -

حقوق رو    ی هادانشکده  نیتر و گرون  نیاز بهتر  یکی  نهیهز  یتونیم

  اقتش یکه ل  ی ایشهر برو و به زندگ   نیهاروارد. از ا  ای  لیِ  دیشا  ،ی بد

 .برس ی رو دار 

 .خواستم یرو نم اشیمون یپول پش من

 .خانواده بود کی خواستمی م شهیکه هم ی زیچ تنها

 .نگاهم رو خوند مارا
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.  شه یم  یچ ینیو بب یازش رد بش دیدر باز شده شوگر. حال با هی -

 .هم حکم کنه اتنده ینذار گذشته به آ

 .رفت نیی تند و داغ از گلوم پا یسکیرو بال رفتم و و وانمیل

ن - مهم  ن   ستیواسم  مهم  واسم  مرده.  سع  ستیکه    کنه یم  یکه 

 .رو بگو نیاش اکه کرده رو جبران کنه. برو به خانواده  ییکارها

گ  ی هادست   با پا  السیلرزون  از   زیم   ی رو  ن،ییرو  گذاشتم،  مارا 

 .زدم رونیکنارشون رد شدم و از در ب

  و ششم ستیب  فصل

 شوگر

م  کشنبه،ی پشت  متعجب   نگتونیال  یلب  زیدختر  چهره  با    ی هال 

بود که    یانصافبی  البته—رو به دستم داد  ی دیسف  اسمنیگلدون  

 یکی  ی بهش به عنوان گلدون اشاره کنم. همونطور که انگشتم رو رو

شکوفه مخمل  ی هااز  و  زردرنگش   یبزرگ  و  سرزنده  مرکز  با 

رس  ی کلمه  دم،یکشی م ذهنم  به  مستیشکننده  عطر    یآوری د. 

غن  عطر  پرطراوت  یداشت،  بود. سع  ادآوریکه    یو  کردم   یجنوب 
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  م یمجبور بودم کوله پشت  یبزرگ رو بلند کنم ول  یستالیگلدون کر

 .اش دارمبذارم تا بتونم نگه  نیرو زم

انداختم که بعد    یو کک و مک  یمشک  مو  ،ی به دختر پر انرژ  ی نگاه

هاش رو واسم از کالس که به ساختمون برگشته بودم، عمال دست

 .واسم اومده گهیگلدون د هیتو هوا تکون داده بود تا بهم بگه که 

 :گفت  یزیآمو لحن توطئه  یخم شد و با پرحرف زیم ی رو

چ - کارت  ک  یتو  طرف  از  حال    ه؟ینوشته؟  به  تا  بگم،  صادقانه 

  یپستچ  یکه حت  نهیبودم. منظورم ا  ده یند  یقشنگ  نیبه ا  ییهاگل

چطور تو    یعنیاند نه؟    اسمنی  نایداخلشون آورد. ا  یهم به سخت 

 آورد؟  رشونیگ  شهیزمستون م

روز مزخرفم   کدفعهیزدم و پاکت رو باز کردم.    یلبخند کمرنگ  بهش 

 .روشن و درخشان شد

 ان، یرا خانوم

 .اندازندی تو م ادیها من رو به گل نیا

 .زِد
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اومد از جمعه    ادمی  نکهای  تا—از جاش بلند شد و پرواز کرد  قلبم

 .یازش نداشتم. دو روز لعنت  ی کردم خبر  رونشیصبح که از اتاقم ب

پسره - همون  کار  دست خب؟  که  کلست  داره،   ی خالکوب  ی هاش 

 ندت؟یبب ادیکه م  یهمون

 .تکون دادم ی به نشونه نف ی بنت بود. سر منظورش

 .ستیاون ننه  -

 ه؟ یپس ک -

 :فرو کردم و گفتم  فمیرو داخل ک کارت

 .دوست هیفقط  -

 .زد ی شخندین

 .دوست هی -

دوست   تونستم ینم م  ییهابگم  هم  با  حس    خوابن، ی که  چون 

 .میهست   یما چ دونستمیواقعا نم یول  دادی م ی اشتباه
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رو به اتاقم ببرم    نایبذارم، ا  نییپا  نیام رو انداره اگه کوله  یاشکال -

 .همه رو با هم ببرم تونمیو بعد برگردم؟ نم

 دیدوئ  رشیپذ  زیم  ی تکون داد و به سمت تلفن رو  دییبه تا  ی سر

 .تا جواب بده

و    همونطور بود  دستم  گلدون  خفم    بایتقر  هااسمنیکه  داشتند 

بلند شد    ی دختر  یتودماغ  ی و همون موقع صدا  دمیچرخ  کردند،ی م

به اون  یبزرگ نگاه ی هااز کنار گل  دی. باکردی که اسمم رو صدا م

 .ه یک نم یتا بب  انداختمی طرف م

 .گل آوردند یکی ی که برا  نمی بی خب، خب، خب، م -

ر  ی صدا رضا  ی زی خنده  حالت  و  صورت    یرو  ی مندتیاومد 

 .نشست کایورون شدهشیآرا

 :گفت کردی که با دستش بهم اشاره م یحال در

  نگتون یسر زدن به دوستم به ال  ی برا   یشانسم که اتفاقچقدر خوش -

 .دمیرو د  نیاومدم و ا

 .منقبض شد  بدنم 
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  د؟یببخش -

 .داد هیبار تک  زیم به

 ها، از طرف زد اند، نه؟ گل نیا -

ا  با م  نکهیوجود  باعث  گلدون  بگ  شدی وزن  درد  اما    رند،یبازوهام 

 :و گفتم  ستادم یهمچنان ا

 و اگه باشن؟ -

ا  قبل چشم  نکهیاز  دست  ی هابا  کنه،  نگاه  بهم  نافذش  به    یسبز 

 :و جواب داد دیکش اشی مشک ی پالتو

با هر دختررابطه  یمعمول وقت -  نیبراشون ا  شه،یتموم م  ی اش 

 .فرستهی ها رو مگل

 :بال رفته ادامه داد ی کرد، با ابروها  یمکث

ا - تونست  هیکه، منم    نهیمنظورم  فکر کردم  به توجه  یلحظه  شو 

 .ی نتونست  ؟یحدس بزن چ یول ،یخودت جلب کن 

 .بود که به زانو درم آورد  یحرف نیمرده بود و ا  بابام
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 بودم؟ ده ینشن ی بود که ازش خبر   نیخاطر هم به

 :و گفت دیرو بال کش اشی ن یب

باش  دوارمیام - نکرده  خ  ی فکر  میخاص   یلیکه    شتریب  ،یدونی . 

هستند که   یکس کنندی ها فکر م. اونکنند یفکر رو م  نیدخترها ا

و   شناسمشی م  یدانشگاهش ی من از دوره پ  یول  دن،یم  رییزد رو تغ

 .هیگذرون. اون فقط دنبال خوش شهی شگیروش هم نیا

 :رو جمع کرد هاشلب

 .یماه توئ  نیا ی هرزه یول ریبه خودت نگ -

م  دیسف   پوستم جر  تونستمی شد.  کنم  صورتم   انیحس  تو  خون 

 .هم فشار دادم ی هام رو رو متوقف شده. دندون

 .کایبهم زدن ورون ی بدتر ی هاهم حرف بالتر از تو ی ها آدم -

 .بال انداخت ی اشونه 

 ن یکه ا  یباش  دواریام  ادیز  خوامینمدرد داره. من فقط    قتیحق -

 .دووم داشته باشه ادیز  تونن یب ی پا افتاده  ش یمسئله پ
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زنونه بود، لبخند   ی دعوا هی نیشدم. ا رهیبهش خ ی نگاه سرسخت با

ن و  خوب  ی امهینصف  به  مامانم  چون  بود.    یزدم  داده  درس  بهم 

که فکر   ی مغرور  ی دفاع از خودم در مقابل دخترها  ی برا  دونستمی م

 .بگم یاز من بهترند، چ کردندی م

 .زدم ی جمع و جور لبخند

 .سوزهی. واقعا دلم برات مزه یانگغم  یلیخ  نیو ا  ی حسود   یلیتو خ -

 :کردم و ادامه دادم یاخم

 چرا؟  یبدون ی خوایم -

بپرسه،   خوادیبگم دلش نم  تونستمی به نفسش کم شد، م   اعتماد

 .نداشت ی ا گهیچاره د یول

 چرا؟  -

 .زدم ی لبخند

 .تا الن اومده بود خواستی اگه م اد،یدنبالت نم وقتچیاون ه -

 :اضافه کردم یلهجه جنوب یکم با
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 ی الن بر  ن یبهتره از هم  گمی خدا به دادت برسه، من که بهت م  -

البته فکر نکنم ازش   ،یکوچولوئ  یعوض   هیچون    ی خودتو به گا بد

 .ی ببر یلذت

 ۲۵۶قسمت#   

به آرنجم چنگ   ی طور  یخوب تموم کرده بودم، وقت  یلیرو خ  بحث

 .گفتم نیبه خودم آفر  وفتهیها ببود گل کیزد که نزد

آت  هاشچشم ازشون  و  بودند  اگه   زدیم  رونیب  شیگشاد شده  و 

 .نم ی دودش رو هم بب تونستمی اژدها بود، حتما م

که تو   نهیکه باهات دوسته ا  یلیتنها دل  ،ی اون کمتر  از  یلیتو خ -

 ...ه یشب

 :گفت ی امحکم زنونه ی صدا

 قراره تموم شه؟  شتینما یک -

 یاخسته  ی افه یو با ق  نهیکه دست به س   دمیرو د  ایو جول  برگشتم 

 :بود. ادامه داد ستادهیاونجا ا
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 یهاحرف زدن با آدم   ی به جا  ی ترمهم   ی چون من و دوستم کارها -

 .میمثل تو دار یآشغال ی دورو 

م  گهیهمد  هااون اشناختندیرو  م  نی.  نشون   شدیرو  و  خط  از 

براچشم   دنیکش جول  صیتشخ  گهیهمد  ی هاشون    شه یهم  ایداد. 

 .و مسائل مربوط بهش خبر داشت یراجع به هاک

 :گفت  ایجول

ندار - کشتن  واسه  سگ  توله  تا  با  ی چند  برس   دی که   ،ی بهشون 

 .ی باش نجایا  خوادی نم چکسیالن برو. ه نیهم کا؟یورون

بعد به خودش اومد، به سمتم   یشوکه شد ول  دنشیاول با د  کا،یورون

 :خم شد و گفت

 .ایباهاش کنار ب  زم،یزِد فراموشت کرده عز -

 .شکست. اون فراموشم کرده بود قلبم

  رون یب  یاز لب  ی بلند   ی هاهاش انداخت و با قدم شونه  ی رو  موهاشو

 .رفت

 :بهم زد و گفت یلبخند کج ایجول
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راست - نکن.  توجه  برهنه   ، یبهش  رقاص  هم من  شب  اون  ام. 

 .نبود  یوقت مناسب یبهت بگم، ول خواستمی م

 هاتونه یس   بای. اوه، و من تقری کنیم  ی متوجه شده بودم که ازم دور -

هم  دم،ید ول  یاشکال  م یهست  یاتاقکه چون  وقت  ینداره،  که    ی نه 

 .ی دیتکونشون م ی وشلوار کت  زیه ی ها آدم ی برا

گرفت که حال   یلب  زیرو از دختر پشت م  میپشتکوله   د،یکش  یآه

 .چه خبره  نهیاومده بود تا احتمال بب رونیب زشی از پشت م گهید

سع  ،یراست - کنه  یمارا  اخراجم  ولکرد  منصرفش    ی ،  با صحبت 

 .کردم

دق  ایجول  صورت م  ریز  قیرو  حس  گرفتم.   بایتقر  کردمی نظر 

 .کردیکلمه “نه” رو به عنوان جواب قبول نم چوقتیه

 .ام رو به اون دادمکردم و توجه یخال کایرو از زد و ورون ذهنم

بعض  یمطمئن   ا،یجول - برات خوبه؟  کردن  کار  با    یاونجا  دخترها 

 ...ی تو اون شب ناراحت بود  یاند، ولاونجا راحتن و عاشقش   طیشرا
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بزرگ   با به گلدون  رو  نگاهش  و  ندم  ادامه  اشاره کرد  بهم  دست 

 .دوخت

 ؟ ی ها رو نگه داراون ی خوایم -

 .ختینگاه کردم قلبم فرو ر باشیز ی هادوباره به گلبرگ یوقت

 .زدم دیرو د یدور لب تا دور

 .بندازمشون یتو آشغال خوامیم -

 :غش کنه. گفت زینمونده بود که دختر پشت م ی زیچ

م   ا،یخدا - خواهش  اکنمی نه،  م  ت یجنا  نی.  اگه  شهی محسوب   .

نگه   شون،یخواینم اوندارمیاشون ممن   ییهاگل  نیترها قشنگ. 

 .دمیهستند که تا حال د

 .بال انداخت ییابرو ایجول

 .کنندیم رو روشن رمونیها اتاق دلگاون -

  الش یخ  د یرسیزدم که به نظر م   ی به دختر لب  ی . لبخند خبیلیخ

 :انداختم و گفتم  ایبه جول یراحت شده. نگاه 
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 .رهی رو هم بگ  اتورینم راد ی بو دیشا -

پله  همونطور سمت  به  ختم   میرفتی م  ییهاکه  اتاقمون  به  که 

 .متوقف شد ایجول شد،ی م

 ...دمیراجع به زک رو شن کایورون ی از حرفا ی سر هی -

 .رفت  یرو به خاموش صداش

 .رو بردارم، سر جام متوقف شدم ی قدم بعد نکهیاز ا قبل

چون کم   ی دیخدا، بگو که باهاش نخواب  ی محض رضا  ،یاوه لعنت -

 ...دونمیو حال نم ادیکم داره ازت خوشم م 

اونجا - از  تو  ییمخصوصا  هم    ی رو  یحساب  ی وار یکمدد  ی که 

 .ای. خدانیختیر

 .دیام خندزدهوحشت افه یق به

 چوقت ینه، من و زد ه  و—ی با وجود هندزفر  حتی— دمیآره، شن -

 .م یدیبا هم نخواب

 .کردم کیبار هاموچشم
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 از اونا بود؟ یکی یول -

که باعث   یو محکم  احساسی صورتش سرسخت شد، حالت ب  حالت

 .دعوا طرف مخالفش باشم   ی شد حس کنم که احتمال دلم نخواد تو

 .بودم  یهاک کنیباز هیآره با  -

 ؟یک -

 .رو بال انداخت فشیظر ی هاجمع کرد و شونه هاشولب

 .ارمی اسمش رو به زبون ن چوقتیقسم خوردم که ه -

 ۲۵۹قسمت#   

 انقدر بد؟ -

 .کرد یاخم

 .شهی واسم تموم م یهمه چ کنند،یم  انت یخ یوقت -

 .درست مثل خواهرم بود اون

 .قیاش کردم رفمنم تجربه  -

 .به ابروش داد یو خم چیپ



Page 466 of 792 
 

دار - م   ی پس  استفاده  زک  دوست  ی کنیاز  رو تا  سابقت  پسر 

 ؟یفراموش کن

 .موضوع نداره نیبه ا  یربط چیپسر سابقم هآه، نه. دوست  -

 .ابروشو بال انداخت هی

 ه؟یچ هیپس قض -

ول  دهنم بدم،  باز کردم که جواب    دا یپ  یجواب  چیه   دمیفهم  یرو 

. میشدکرد و با هم وارد اتاق  یبال انداختم، اخم یاشونه .  کنم ینم

 .گذاشتم نا یم ی هاها رو کنار گلگل

 :دیبهم انداخت و پرس ینگاه محتاط  ایجول

 نه؟ رهی نظی سکسش ب -

 انقدر تابلو بود؟ -

 .تکون داد دییبه تا ی سر

 .اون به سکس خوبش مشهوره  -
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  ا یجول  دیرسی به نظر م  یول  د،یچی حرفش به هم پ   دن یبا شن   شکمم

 .نشده  متوجه

 .فقط آروم جلو برو. عاشقش نشو -

 ...قانون شماره اول بود نیممنوع. ا عشق

 .درسته

 ۲۶۰قسمت#   

 روح،ی ساده و ب  ی کیشد،    دهیها کشبه سمت دسته گل   امره یخ   نگاه

 .ن یپر و سنگ  یکی

 :لب زمزمه کردم ریز

 .فرستهی گل م  زنهی که باهاش... به هم م ی اون واسه هر دختر -

بذارم که به اتاقم    ی کارش رو کنار رفتار مرد  نیا  ریکردم تصو  یسع

 .اومده بود

 .گم یم  نو ی. همقایدق -

 .دمی کش ین یسنگ  آه
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  انداخته بودم؟ تیوضع نیخودم رو تو ا چطور

و بهش اجازه   یخواستی چطور، شوگر. تو زِد رو م  یدونیم  خودت

که اون فقط    یدر حال  یینجایبذاره، حال هم ا  ریکه روت تاث  ی داد 

 .هاش اضافه کردهبه تجربه گهیتجربه د هی

 و هفتم  ستیب  فصل

 شوگر

به سمت کالسم    روز از سالن دانشگاه  با عجله  بعد، همونطور که 

 .دیزک بهم رس  ام یپ رفتم،ی م

 ”؟یکنی کار م یچ“

د  طبق برا  رمی معمول  هم  اون  بود،  فکر   ی شده  که  نجوم  کالس 

سخته.   ی و معلوم شده بود بدجور  ستین  ی زیدرسش چ  کردمی م

 انقدر سخت باشه؟  تونهی م ی علم ستاره شناس دونستی م یک

 .گرفتم  ده یرو ناد امش یپ

فقط   ومده؟یخوشت ن  هااسمنیاز    نکهیازت نشد. مثل ا  ی خبر“

 ”...هامثل گل  ،یرسی به نظر م ی ادختر سرزنده  یلیخ
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  دونست یاز وجودم م  یانداختم. قسمت  میدست  فی رو ته ک  م یگوش

 ی ول   امی بگم که چقدر از دستش عصبان  دیجوابش رو بدم، با  دیکه با

 .ستمیالن، آماده ن

کوچ  داخل دانشجو  کیمغازه  کولهدست  ،ییمرکز  دور  رو  ام هام 

 ی قرمز رنگ یکه اسموت امی صبحگاه  ینیریش نهیمحکم کردم و هز

ب از درها  رونیبود رو دادم و به سمت  افتادم. همونطور که   یراه 

از کنار چند تا دختر رد شدم که با نگاه    رفتم،ی م  رونیب  یاشه یش

م  ی اپرافاده ورودکردندی براندازم  از  خارج  درست  و    ستادمیا   ی . 

دوباره    دم، یکش  ی اسم زک رو برد. آه  شونیکیحاضرم قسم بخورم  

 نستاگرامش یها اکانت اافتادم. احتمال اون  شیمقام اجتماع  ادیبه  

ده بود. همه فکر  بودند که چند تا عکس ازمون پست کر  دهیرو د

جذاب   دخترت نقش دوس  ی و حال من برا  میاگهیما با همد  کردندی م

خوش   یبه پاون “ گشاد    شرتیو سوئ   ی کتون  ،ی جوراب شلوار  هیزک،  

بال   دهیپوش” دیاومد رو  موهام  و    ی بودم.  کرده  شلخته جمع  سرم 

هام بکشم.  لب  ی رو  شب” مه یفقط وقت کرده بودم رژ قرمز “جنون ن

با وضع   ی به سخت  شبی چون د  اومد،ی جور درم  تمیاسمش کامال 
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پهلو به اون پهلو شده و تموم مدت خواب    نیا  زبودم، مدام ا  دهیخواب

 .بودم دهیدزک و بابام رو 

 ۲۶۲قسمت#   

م  احتمال  فکر  دخترها  د  کردندی اون  خر  گهیمن  و    امی کدوم 

درک کنم؛    تونستمی . مکردم  یمخ زِد رو زده بودم. اخم  ی چطور

 .اسب دورگه و پا کوتاه بودم هیو من مثل   لیاسب اص هیزِد مثل 

 .یهر چ حال 

  ت یجمع  نیرو به اعماق ذهنم فرستادم و به زور خودم رو از ب  فکرش

که    ی. با هر قدمدمیبه سمت ساختمون حقوق جلو کش  یاول صبح

عصبان  شتریب  داشتمی برم اون  شدمی م  ی از دست زک  ازم .  کامال 

 ؟یچیبه ه یچیخوشش اومده بود و حال ه

من به راه رفتنم    یاز پشت سر اسمم رو صدا زد، ول  ی امردونه  ی صدا

 .شناختمیم ییبم رو هر جا ی ادامه دادم. بنت. من اون صدا

 !شوگر ستای وا-
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  یداشت تو  بایشونه به عقب انداختم، حال تقر  ی از رو   ی. نگاه نوچ

 .زدی به مردم تنه م اشی پشتو با کوله  دیدوئیم رواده یپ

 دند، یچرخی و بعد به سمت من م   کردندی بهش نگاه م  رهیخ  همه

.  ستمیتا با  زدی که بدونم انقدر صدام م  شناختمش یم   یبه اندازه کاف

  ن، یمشترک زِد و بنت بود. به جز ا  ی هایژگیاز و  یکیعزم راسخ  

 .کامال با هم متفاوت بودند

 ۲۶۳قسمت#   

 .کنار درخت بلوط رفتم و منتظر شدم  مکتیسمت ن به

قدم  از نزدسرعت  بهم  که  همونطور  و  کرد  کم   شد، یم  کیهاش 

ز  ی رو  ی لبخند “وا  نی نشست. شلوار ج  باشیصورت  بلوز    ولت یو 

به   هاشی و خالکوب  ده یبودم رو پوش  دهیکه واسش خر  ” یفمز رو 

ب  شینما بود.  وا  شترشونیگذاشته  بودند،  رز  و  سم  طرح جمجمه 

  برعکس —دارند  یینابود که تا به حال بهم نگفته بود چه مع  بیعج

 .زِد
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از رو   موهاش باد    و   رهیت  ی رفت و تارهاصورتش عقب    ی با وزش 

رو زاو  ی مواجش  لعنت   دهیکش  دارشهیفک  واقعا یشد.  مرد  اون   .

بچه    ه یاون فقط    گفت، ی همونطور که مامانم م  یبود. ول  افهیقخوش

 .کردیخوشگل بود که اعصاب آدم رو خرد م

هام جواب لبخندش رو بدم، شونه   نکهیمتوقف شد، بدون ا  رومروبه

 .رو عقب دادم

 .سالم -

— انداخت و به سمتم خم شد تا بغلم کنه  نیزم  ی رو رو   اشکوله

از   یقسمت   یول  خواستمشی که نم  بیغر  ب یالعاده عجبغل فوق   هی

و دو سال رو با    م یبود  یشد، چون ما تو مکان عموم  میوجودم تسل

 .میهم گذرونده بود

 .نگاهم کرد ی شدم و اون هم با حالت مهربون رهیخ  بهش

 .دمیکش یآه

 ؟ یخوای م یسالم. چ -

 خوام؟ یم یچ -
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 .داد و به آسمون نگاه کرد  رونیرو با خنده ب  نفسش

 .نه ای ده یبه دستت رس  نایدسته گل م   نمیبب خوامیم -

 ۲۶۴قسمت#   

فراموشش کرده بودم. بهش فکر کردم    بای...اوه. تقرنایگل م   دسته

 .که تو اتاقم بود و احتمال گرد و خاک روش نشسته بود

 .م یحرف زده باش نایتا به حال درمورد گل م ادینم ادمی -

ابروم دادم، کنجکاو شده بودم که بدونم    ی تا  کی به    یخم  و  چیپ

 .فرستادیها رو واسم مچرا همش اون

انداخت و توجه  ی اشونه  به شونه بال  پهنش جلب کرد،   ی هاام رو 

هوا سرد بود کت تنش نکرده بود. بازوهاش به نظر    نکهیامروز با ا

  .کردیکه ورزش م نیمثل ا دند، یرسی تر مبزرگتر و محکم 

 .دیخند

به گل   هی - هفته  آخر  نگاه    تو  و   میرفت  یفروشبار  بهشون  همش 

 .ی کردی م
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کنجکاو شده    یحساب  گهیطرف خم کردم، حال د  کی رو به    سرم

بودم. واقعا ممکن بود که بعد از گذشت دو سال همچنان من رو 

 نشناسه؟ 

 .هیام چگل مورد عالقه  ی دیازم نپرس  چوقتیتو ه یول -

 .کرد یاخم

 .شوگر شناسم، یاز خودت م شتریمن تو رو ب -

بهم هجوم آورد، همون حس   انتی! حس خشناختیمن رو نم  اون

 .دادی بهم دست م  کردم،یبا اون دختر تصورش م  یکه وقت   ییآشنا

 .ستم یدوست دارند ن نای که گل م ییدر واقع، من از اون دخترا -

 اوه؟  -

رها شده بود رو پشت گوشم زد و   امی که از بند دم اسب   ییمو  تار

 .ادامه داد

 ه؟ یات چگل مورد عالقه -

 ۲۶۵قسمت#   
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 .کردم یاخم

 .دونمینم -

 !نیبب -

 .تکون دادم  ی سر

  ی که نامه عشق  امییهااز اون آدم  د یکال گل دوست ندارم. شا  دیشا -

 .دوست دارم انیبه جاش برل دیدوست دارند. شا

برل  از درباره  آخر،  قسمت  اون  ول  ی منظور   انیگفتن    ی نداشتم 

 :اش روشن شد و گفتچهره

 ؟ ی خوا ی بشه شوگر؟ حلقه م ی رابطمون جد ی خوایم -

 .دمیخودم جمع شدم و عقب پر تو ؟یچ

 .نه -

 .کرد  یمکث

 ودته؟ یپر کینزد ،ی . بداخالق شدهیمشکلت چ فهممینم -

 .دم یکش یآه شیخبریب از
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ما   دی. آره، شایی. تو کنهی که اشتباه م  ستمین یاون آدمبنت، من  -

برا   میخوریبه درد هم نم با اون   نیهم  ی و  تو وسوسه به سکس 

 .رابطه... رابطه ما تموم شده یول ،ی دختر شد

تار مو  کیکه به اندازه  ییشد، تا جا کتریو بهم نزد ی جد صورتش

 .مونده بود  یفاصله باق  نمونیب

 حی . اگه بهم فرصت توضمیموضوع حرف نزد نیما کامل درمورد ا -

 ...ی دادن بد

وجود   انتیخ  ی برا  یحیتوض   چیواسه من ه  ؟ینی بینم  ست،یمهم ن  -

 .ی نداره. تو با اون دختر بود

 ۲۶۶قسمت#   

  شدم، ی من ساکت نم یکرد انکار کنه ول  یرو تکون داد، سع  سرش

پ رو  خودشون  راه  کلمات  که  حال  واقع    داینه  در  بودند،  کرده 

تا   دینبا دی. شاارمشونیبه زبون ب  تونستمی خوشحال هم بودم که م

 .می موضوع حرف بزن  نیتا درباره ا کردمی الن صبر م

 :گفتم  یآروم ی صدا با
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. تو میکم از هم دور شد  کم   یول  میجور بود  گهیقبال با همد  دیشا -

 ی خوایکه م   ی زیمن چ  ی و وقت  ستمیباشم که ن   یمن کس   ی خوایم

چه   ی . چه بخوایشیجذب م  گهید  ی کیتو به سمت    دم،یرو بهت نم

نداره. به هر حال    یربط   هیقض   نی رابطه تو با اون دختر به ا  ،ی نخوا

 یبا کل  احتمال —ی رفتی راه م  نیکه تو به ا  میدی رسی م  ییبه جا

بگ  وقتی  تا—دختر رو  مچت  من  نمرمیکه  من  فقط  تونمی.   ...

 .بشم  الشیخی ب  تونمینم

 .لطفا شوگر -

  یرو   امینصفه اسموت  وانیل  د،یبازوم قرار گرفت و کش  ی رو  دستش

 .افتاد  نیزم

 .اش هم نشدمتوجه  یحت

داخل موهاش   یسرش رو تکون داد و دست  دم،یرو عقب کش  خودم

تکون    دواریهاش رو تاکدورم راه افتاد و همونطور که دست   د،یکش

 :گفت داد،ی م
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.  خوامی دختر تمام وقت مدوست  ک ی.  خوامیفقط تو رو کنارم م -

 خوام ی م  م، ی بش  ل یالتحصفارغ   نکهی. بعد از ایکن   تمیحما   خوامی م

 .یتو باهام باش  خوادی به جاده بزنم و دلم م

  ی ! ولوفتمیه همه جا دنبالش راه بنبودم ک  اششهیطرفدار دوآت  من

 .بره  شی متمدنانه پ هیقض نیا خواستمینگفتم. م  ی زیچ

 ۲۶۷قسمت#   

که دست رو سرت بکشه و بهت بگه چقدر    ی دار  ازین   یکیتو به   -

 .ی االعادهفوق

 .هم فشار داد ی هاشو روکرد، لب یو اخم ستادیا

 .یهست  یتو ک دونمی نم یحت گهیبود. د رحمانهیب -

ام چپوندم. حداقل  رو برداشتم و داخل کوله  امی دنی نوش   یخال  وانیل

 .ختمیریآشغال نم ییجا

 .گمیبنت، واقعا م یداشته باش  یخوب یزندگ -

 .حرف رو نزن نیا -
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. به  دیکه با  ی زیسمتم برگشت و آرنجم رو گرفت، محکمتر از چ   به

از صد بار صورتم    شتریکه ب   یاش نگاه کردم، همونو برنزه  ی دست قو

که    ی انقره   تینهای حلقه عالمت ب  ی رو قاب گرفته بود. نگاهم رو

 .تولدش گرفته بودم ی دستش بود متوقف شد، خودم واسه

 .اگه دردت گرفت د یببخش ،یلعنت -

 .رو نوازش کرد و دستم رو گرفت بازوم

شوگر. هنوزم دوستت دارم و    کنمی و حلقه؟ هنوز هم دستم م -

 ...کار کنه   نمونی ب  هیقض  نیا  خوامی بهت ثابت کنم. م   کنمی م  یسع

 .ولش کن-

 .میدیبه عقب چرخ  از پشتم بلند شد و جفتمون   یمردونه بم  ی صدا

 .زِد

شده بود، بدنش منقبض    تیسنگ گران  یصورتش به سخت  التح

ا و رق  و شق  نگاه خ  ستادهیشده  و   ی هامتوجه دست   اشره یبود 

 .متصلمون بود

 .به سر تا پاش انداخت و کنارم منقبض شد  ینگاه بنت 
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 .نداره  یبرو داداش. به تو ربط -

دار بود که که چقدر خنده  کردمیفکر م  نیبه ا  تیوضع  نیا  وسط

  ی هاک   ی به باز  یلیچون خ  دیبنت، زک رو بالفصله نشناخته بود. شا

 .عالقه نداشت 

  نی ور شدند. همونطور که نگاهش رو ب زِد شعله  یطوس  ی هاچشم

م بنت  و  از داخل چشم  ی طوفان  چرخوند،ی من  و  شد  پا  به  هاش 

 .رار گرفتبرداشت و کنارمون ق  عی. دو قدم بلند و سردیخشم درخش

 .هم بهم ربط داره یلیشوگر با منه، پس درواقع خ -

پلک  دست و  کردم  رها  رو  رو بنت  کوتاه  رو  گذاشتم،    ی هام  هم 

  تیوضع  نیا   ی بود که من رو تو  یاز وجودم از بنت عصبان   یقسمت

د قسمت  و  بود  داده  خشمگ  ی گهیقرار  زِد  از  که    نیوجودم  بود 

 .بود دهی مون رو تو صورت بنت کوب رابطه

شده و آماده دعوا بود، صورتش   ی. حال عصب دیکش  ی نفس تند  بنت

 .چرخوند نمونی صورت زِد شد و نگاهش رو ب یدرست به سرسخت
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جلو  اون برا  گهیهمد  ی ها  گرفتند،  قد    ن یاول  ی قرار  متوجه  بار 

  متر ی سانت ۱۹۵قد   اندازه بود و بنت باهم بایجفتشون شدم که تقر

کوتاه   ۵  بایتقر گالو سانت  اگه  بود.  زِد  از  احتمال   شدند،یم   زیتر 

جالب م  شد،یم   یصحنه  ورزش  بنت  متاسفانه  تا   کردیفقط 

داغون   ی رو تو باز  بشیتا رق  کردیمزِد ورزش    یباشه ول   پ یخوشت

 .کنه

.  نم یرو بب   ه،یزِد ک  دیکه فهم  ی احالت صورت بنت، لحظه  تونستمی م

 .اش متعجب شد و بعد بهم چشم غره رفت چهره

 ؟ یکنیم  ی و به خاطرش از من دور  شین یبی که م  هیکس  نیپس ا -

 ورزشکار؟  هی

 .دیچرخ نشونی ام رو برداشتم. نگاهم بگرفتم و کوله   یقیعم  نفس

 .نداره ی اده یچون رابطه باهات فا کنمی م  ی من ازت دور  -

حرکت    عیتا نگاهم کنند، و من سر  دندیبه سمتم چرخ  جفتشون

روبه و  ا  ی رو کردم  ول  ی زیچ  خواستمیم  ستادم،ی زِد    ی بگم 

 .نه، الن نه نجای. اتونستمینم
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ق   کی  یت ینارضا  با بنت  شدم.  دور  ازش  به    ی روزمندیپ  افه یقدم 

 :خودش گرفت. انگشتم رو به طرفش گرفتم و گفتم

 .دستت به من نخوره گهید -

 .دیپر رنگش

 ...متاسفم -

 .اش رو بشنوممنتظر نشدم تا ادامه یحت

 .افتادم راه

ده قدم هم ازشون دور نشده بودم که حس کردم زِد کنارم   هنوز

برداشتم و سع  به سرعت قدم  نگرفتم،   یقرار گرفت. بهش آسون 

بکر برسونم و هر چه  به کالسم  رو  زودتر خودم    شتر یدم هر چه 

بنت   دنیخودم رو از زِد دور کنم. اون بهم صدمه زده بود و با د

 .افتاده بودم  ادشیدوباره به 

برم   نیا  با قدم  باهام  راه   داشت،یحال همراه  با هم  که  همونطور 

. دو شدی م   دهیبازوش به بازوم کش  بارکیهر چند وقت    م،یرفتی م

 :تا پسر از کنارمون رد شدند و داد زدند
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 !بود یخوب ی باز -

 :زدند غیج ی گروه دختر یوقت ی. حتمیما به راه رفتن ادامه داد  و

 !زِد-

به    و باز هم  به من چشم غره رفتند  واسش دست تکون دادند و 

 .میراهمون ادامه داد 

 ۲۷۰قسمت#   

 :دیو پرس اوردیطاقت ن بالخره

 نه؟  ای یباهام صحبت کن ی خوایم -

 .کردم شتر یرو ب  سرعتم

 .شده؟ باهام حرف بزن  یچ هاست؟اسمنیموضوع سر  -

همچنان   یکرد، ول  دنیداخل وجودم شروع به جوش  یآزردگ  حس

تلب داشتم.  نگه  بسته  رو  پاپ  لوریهام  به   یو  و  بودند  جلومون 

گشاد   ی هابا چشم  می از کنار هم گذشت  یوقت   اومدند،ی سمتمون م

واسشون تکون دادم که   ی گر به من و زِد نگاه کردند. سرو پرسش
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 ی داشته باشم، حت دعوا رو    نیباهاش ا  خواستمیمزاحمون نشن. م

 .بودمی کننده ساکت مشرکت هیاگه فقط 

 :و دوباره گفت  میرفت ترش یپ یکم

 .ندارم یخونکه واقعا قدرت ذهن یدونیم -

لبر  شتر یب   تمی عصبان و  ا  زیشد  واسم   یحت  ستادم،یشدم. سر جام 

 .مهم نبود که مردم مجبور بودند از کنارمون دور بزنند

خ - فهم   ی لیفقط  که  و   دمیخوشحالم  مهم  آدم    ی خاص  واست 

 .ستم ین

 .هاش رو به هم فشار دادگرفت و لب یرنگ آگاه هاشچشم

 .گفته ی ز یبهت چ یکی -

 .دمیخند

که گرفتم رو   ییکادو  دمیفهم  یخوشحال شدم وقت   یلیآره، و خ -

که   یاونم وقت  ،ی ذار یکه باهاشون قرار م  ی دیم   ییه دخترهابه هم

 .واست تموم شدند

 .شد کیبار هاشلب
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  ی که بدجنس باز  دهیم  تیکه انقدر اهم  هی. اون تنها کسکایورون -

 .ارهیدرب

 داره؟ قتیپس حق -

 .د یرسی کرد، به نظر ناراحت و شرمنده م یاخم

اونم    اسمن،ینه    ی ول  فرستم ی واسه دخترا رز م  هاوقتی آره بعض -

 ی که رابطمون تموم شده. هر موقع که دلم بخواد. هر چ  ی نه وقت

رو   خواد یکه م  ی که منظور  چوندشیپ  ی بهت گفته مطمئنم جور

 ...و من  خواد،ی وقته که م یلیبرسونه. اون من رو خ

 .کرد  یمکث

 ه یرو که به    ینرفته بودم تا گل   یفروشبه گل   چوقتیمن ه  یول -

 .ده یکه بوش رو م  یانتخاب کنم، گل خورهیدختر م

 .هاش فشار دادرو با انگشت  اشی ن یب غهیو ت رونیرو ب  نفسش

منطق  باشه،  نظر  به    ی های بازمسخره  کای ورون  د،یرسی م  ی باشه، 

 .بشم  هیقض نیمتوجه ا  تونستمیمن هم م  یخودش رو داشت. حت

 ...یول



Page 486 of 792 
 

 ...ی هم نداد امیپ هیبهم   یحت میکه با هم بود یاز شب -

 .هام رو بستم و فشار دادمکردم و انگشت  یمکث

 .نباش شوگر  ازمندین

 .هام رو جستجو کردچشم اشره یخ نگاه 

 .کنم  فشیتوص تونم ی... نمیلی. اون شب خدونمیم -

انداخت، بعد سرش رو بال گرفت و    ینگاه   نیکرد و به زم  یاخم

 .دوباره نگاهش به نگاهم گره خورد

داشته    ازیفضا ن  یبه کم  دیداشتم و فکر کردم شا  ی باز  هیشنبه   -

 .کنم ی تا بتونم خوب باز یذهن خال هی گم؟ی م یچ  یدونی باشم، م

 .خب

 فضا؟

که با   کردمی فکر م  ی که من به شب  یدر حال  خواست،ی فضا م  اون

با ا  میهم گذرونده بود هنوز به خودم اعتراف نکرده بودم،    نکهیو 

رابطمون   تیکه ماه  نهی...بب دونمی...نم خواستی از وجودم م  یقسمت

 .. چقدر احمق بودم. دوباره شروع به راه رفتن کردمهیچ
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 ات یکن. من که از مسخره باز  اشی وقت بذار و بررس  کم یباشه.   -

 .خسته شدم

  ره یخ  رهیخ  شدند،یکه از کنارمون رد م  ییهاراه افتاد. آدم  کنارم

با اکردندی نگاهمون م  نگاه نم  نکهی.   تونستمی م  یول  کردمی بهش 

کش آه  از  شده.  معذب  که  کنم  نگاه  دنیحس  بهم    ییهاو  که 

 .یمعلوم بود. حال هر چ انداختی م

 .خوش بو بود یلیو لعنت بهش، عطرش خ اومدی کنارم م اون

 ی زیچ  هی  خواستمیکردم و م  ی حسود  تنایم  ی هامن به گل   ن یبب -

 ...بهت بخوره   شتریبدم که ب

بال رفت و دست   اشنه یگوشه چشم نگاهش کردم که قفسه س  از

 .از حرف زدن برداشت

 .دمیسمتش چرخ به

ندارم که   ی ازین  گهی. تازه ددمینم  یتیاهم  هیبه اون قض  یالن حت -

 .یدوست پسرم یوانمود کن

 .باز موند  دهنش
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 شه؟ یم  یچ  ی بذار  ریروش تاث  یخواستی دانشکده که م  سی رئپس   -

 .به حالش کردم گهیفکر د هی -

 ۲۷۳قسمت#   

هام اون  دمغ شد که انگار حرف  ی کرد و طور  رییصورتش تغ  حالت

بشنوه. آب دهنش رو قورت داد و   خواستی نبود که دلش م  ی زیچ

 .گشتیبه آسمون نگاه کرد، انگار که دنبال جواب م

 زِد؟  ی ناراحت شد -

 .کنه ی کار کیداشتم  ازین

 .اومد نییو ابروهاش پا دیموهاش کش  نیب  یدست

... فقط  رونیب   ایبا من ب  کردم؟یگفته من داشتم وانمود م  یاصال ک -

 .دانشکده حقوقبه خاطر خودم. نه به خاطر 

 .انداخت  نییرو به سمتم دراز کرد و بعد پا دستش

 ؟ی فرصت بهم بد هیفقط  یتون یم -
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 ی با ترس قاط   ی طور  ی دواریداشت، حس ام  یحالت خاص  نگاهش

 .و منتظر جواب من بود ستادهیشده بود که انگار لب پرتگاه ا

 :رو به نشونه مخالفت تکون دادم و گفتم سرم

 ،یدختر تالش کن  هیواسه بدست آوردن    ی بودتا به حال مجبور ن -

 مگه نه؟ 

 .نه -

و   یزنی. زنگ نمشهیدرست م  زیو همه چ  یفرستی فقط گل م -

 .پرنیو اونا تو بغلت م  گردهی به حالت قبل برم زیهمه چ

 .د یرو جوئ نشییپا لب

 .نطورهیمعمول هم -

 .ستم ین ی دختر نیمن همچ -

 .دونمیم -

 ۲۷۴قسمت#   
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که بعدش توقع نداشته باشم زنگ   کنمی سکس نم  یمن با کس -

 .شترهیبزنه. ارزشم ب

 .رو بست هاشچشم

. فقط گمی. واقعا مزدمیکاش زنگ م  ی . متاسفم. ای . لعنتدونمیم -

که   ستین  نیا  شی که داشتم...تمرکز کرده بودم. معن  ی ای باز  ی رو

 .کردمی م کردم،ی بهت فکر نم

  ی ول   م،یشده بود  ترکینزد  گهیشدم که به همد  تمونی وضع  متوجه

اون. دستش رو بلند کرد، کش    ا یمن جلو رفته بودم    دونستمینم

و نگاهش    دیکش  ی. آهزهی و باعث شد موهام دورم بر  دیموم رو کش

 .صورت و موهام چرخوند ی رو رو

 واسم بکن؟ ی کار  هیحداقل  -

 ؟ یچ -

 .. النای باهام ب -

 .ور شدشعله  بدنم 
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و   کشهی کارمون به سکس م  ا،یباهام ب   یگی هر دفعه که بهم م -

 .درست فکر کنم  تونمیبعدش نم

چون    کنم،ی م  انیسکس خودم رو ب  قیکه من از طر  نهیا  قتیحق -

 .ستن ین  یکاف شهیکلمات هم

 .دیکش یهاش گرفت و کمانگشت  نیاز موهام رو ب ی اکهیت

 .ایب یول -

نگاه  به د  ی اطرافم  و  گوشه   دمیانداختم  رو  ما  اون  کنار   ،ی اکه 

 .م یداشته باش یتا مکالمه خصوص  دهیدرخت، کش

 چرا؟  -

 .باهات تنها باشم. دلم...دلم واست تنگ شده  خوامیچون م -

 ۲۷۵قسمت#   

 .هاش پرواز کردبه سمت چشم نگاهم 

حل   ی نطوریموضوع هم  نی. ای که بهم زنگ نزد   امی من عصبان -

 .رمیگیو آروم نم  شهینم
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رو  دستش پاشونه   یاز  رس  ن ییام  دستم  به  و  خورد  . دیسر 

 .هام قفل کردانگشت  نیهاش رو بانگشت 

 .ی بهم زنگ بزن یتونستی تو هم م -

از    یکه حت  ستی هم واسم گل نفرست. واسم مهم ن  گهی. درینخ -

پنگوئن    هیو به همراه    ی ریخاص از قطب جنوب بگ  یفروشگل  هی

 .ها متنفرمگل . در واقع، فکر کنم الن از همهشونیبفرست 

 .باشه -

 .رو با انگشتش بال داد امچونه

 ؟ ی ا یحال باهام م -

 .کنم یلعنت بهت. من باهات سکس نم  -

 .باشه -

 .دمیکش یآه

 م؟ی کن کاریپس قراره چ -

 .صورتش گذشت  ی از لبخند از رو ی اهیسا
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راجع   یچی. تو هیکن   یاسک  خیبدم چطور رو    ادیبهت    خوامیم -

 .ی ری بگ  ادی دیو با یدونی نم ی به هاک

 چرا؟ -

 .ی ریبگ  ادی دیفقط با -

در مورد خودش بهم نشون بده و حس  ی زیچ کی  خواستیم اون

 .رمیگیکم کم دارم آروم م کردمی م

 .کالس دارم -

 ۲۷۶قسمت#   

 .کرد ی دستم باز با

 .نبرمت ی واریتو کمدد دمیقول م -

 .ی کن  فمیرو وسط نکش که باهاش ضع هیاون قض -

واست   ی که بخوا  یی. مثل اون شب، هر جادمی دوباره انجامش م -

 .مونم ی منتظر م

 .دمیرو جوئ هاملب
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 رو داره؟ یشناس ارزش از دست دادن کالس ستاره -

 .زد یک یکوچ  شخندین

 .خوب بهت نشون بدم  یلیها رو خستاره   تونمی . من مانیخانوم را -

 :زدم تشر

 .ستین ی از سکس خبر -

فاصله انداخت. انگار که    نمونیب  ی رو دورم انداخت و کم  دستش

 .بشم  یعصبان  دیترسی م

 .ی تو بگ یباشه. باشه. هر چ -

 .بهش  لعنت

  نیبودم؟ بازدمم رو از ب  فیچرا انقدر ضع  کردم؟یم  کاریچ  باهاش

 .فرستادم رونیهام ب لب

 .نشون بدهراه رو  -



Page 495 of 792 
 

کامال   یشده بودند ول  رهیکه مردم بهمون خ  دونستمی. ممیافتاد  راه

گرفتم، واسم مهم نبود که اون چقدر معروف بود و من   اشوندهیناد

 .فقط... خودم بودم

با ا  ایدن ما برعکسه    ن یب  ی چ  قای دق  دونستمی نم  نکهیبرعکس بود. 

 .به زِد نه بگه تونستیکه قلبم نم دونستمی به جاش م یول

 و هشتم  ستیب  فصل

 زک 

پام   ی اغهیت  ی هاکفش   نکهیاز ا  ییجورا  هی.  هات یبابت اسک  یمرس -

 .دمیکردم گرخ

 :رو گشاد کرد و ادامه داد هاشچشم

 کنم؟ کاریحال چ -

حرکت  همونطور با  پ  ی هاکه  دور   کردم،ی م  تشیهدا   ستیآروم 

 :گفتم 

 .بده  هی فقط به من تک -
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  ستیکنار پ  یچوب  ی هادستش قرار داشت و اون تخته  نی ب  دستم

بار نگاه    کیو هر چند وقت    خوردندی . پاهاش سر مکردیرو لمس م

بود   ومدهی. هنوز کامال کنترل دستش نانداختی بهم م  ی ندیناخوشا

 .انداختی من رو به خنده م تش یعزم و عصبان  یول

 م،یرفته بود  رونی اه ب از محوطه دانشگ  نکهیزدم. بعد از ا  ی شخندین

  ت ی جفت اسک   کی برده و واسش    ی اون رو به فروشگاه لوازم ورزش

بودم. اون بهم    دهیکلفت، دستکش گرم و پد زانو خر   خوب، جوراب

  خواستیمن دلم نم  یاتاقش دستکش داره ول  ی گفته بود که تو

م  بمونم،  ز  دمیترسیمنتظر  بش  ی ادیاگه  عوض    می معطل  نظرش 

گند   دادمی م  امیپ   ای  زدمی بهش زنگ م  دیکه با  یبشه. من اون موقع

ول بودم،  م  ی زده  دلم  خدا  خواستی واقعا  بزنم،  زنگ  واقعا   ایکه 

 ...فقط  خواستمی م

 .دورش کردم ستیاز کنار پ یرو گرفتم و به آروم کمرش

خم کن و وزنت رو    رو به جلو خم شو. زانوهات رو  یکم  شهیهم -

 نو یو ما ا  یوفتیممکنه ب  یبه جلو متمرکز کن. اگه به عقب خم بش

که    یوقت  ،یرونیاسکوتر رو م  هی   ی . وانمود کن که دارمیخواینم
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. آروم یکن پا به پا بش  ی هات راحت شد، سعاز بابت قدم  التیخ

 .شروع کن

 ۲۷۸قسمت#   

 :هم انداختب ی اخمالود نگاه 

 .اندن ی واقعا سنگ  هات یاسک   نی. اکنمی اوه، معلومه که آروم شروع م -

 .خودش حرکت کنه، آروم هلش دادم تونستیکه نم ییاونجا از

  نه یازشه. نکته مهم ا  یقسمت  هیخوردن فقط    نینترس. زم   خیاز   -

  .ی بخور نیدرست زم ی چطور ی ریبگ ادیکه 

 :گفت   خوردند،یو پاهاش سر م  زدی سر و کله م  خی که با    همونطور

که با    یمعروف  یهاک   کنیباز  زنه؟یحرف رو م  نیا  ی ک  نیواقعا؟ بب -

 !اومده ا یبه دن  تیاسک

  که هیزیچ نیاول نینکنه ا -

 ؟ی خوب انجامش بد یتو زندگ یتونینم 
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 ی هاش از قبل به خاطر سرمارو تو حدقه چرخوند. گونه  هاشچشم

رو سُر و لغزنده نگه    ستیکه پ  ییداخل قرمز شده بود، سرما   طیمح

 .داشتی م

.  شهیصد و چهل و ش  ومیکی آ  ی. ول ستمیورزشکار ن   هیمن مثل تو   -

 .رونیب کشمتیچطور از زندان م ن یدادگاه ببر و بب کیمن رو به 

 .کوچولو ی فتهیخودش -

هاش رو تکون داد  و بعد لبش رو گاز گرفت. دست   دیخند  زیر  زیر

 :و گفت

 .بخورم نی زم دوباره ترسمی بخندم. م تونمینم -

 .زدم  یپهن لبخند

زانوهات    ،ی بخور  نی که ممکنه زم  یکنی حس م  ی. وقتهیکامال عاد -

بخور، به    نی. از بغل زمنیرو خم کن و آروم با حرکت اسکوات بش

دستجلو   و  شو  رو خم  رو  ا  ی هات  محض  به  بذار.   نکهیپاهات 

ها و زانوهات غلت بزن. بعد آروم خودت رو از دست  ی رو  ،ی افتاد

 .جا بلند کن
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بود و صادقانه بگم؛    یهاک   یمقدمات  ی هادرس  گفتمی که م  ییزهایچ

 ییجورا  هیبدم.    ادیکردن رو    یاسک  یکیبه    ی نبود چطور  ادمیواقعا  

و بهش    دیرسیبه ذهنم م   دینکات جد  میرفتی همونطور که جلو م

پام کرد و اجازه داد   تیروز اسک  کیبچه بودم، بابام    ی. وقتگفتمی م

 .گرفته بودم  ادی  ی که شهود  ییزهایچ  رم،یاد بگیرو    زیخودم همه چ

 ۲۷۹قسمت#   

 .آسونه ی لیکه انگار خ یگیم ی طور هی -

گذاشت و هل داد. چند قدم    نیزم  ی رو بلند کرد، رو  هاشت یاسک

  ز یمن به سمتش خ  نکهیبرداشت و بعد تعادلش رو از دست داد. با ا

 .خورد ن یبا باسن زم ی اش دارم ولبرداشتم تا سر پا نگه 

بهم    نییصورتش افتاده بود رو فوت کرد و از پا  ی که رو  ییمو  طره

 .شد رهیخ

 .زدم ی شخندین

 :کرد زمزمه

 .هیتر از هاکباحال یلیفوتبال خ -
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 :گفتم کردم،یکه بلندش م همونطور

 .هیکشور هاک نجایبلند نگو. ا ی هم با صدا یگی کفر نگو. اگه م  -

 که چطور متوقف بشم؟  ی بد ادیبهم  دیبا دیشا -

رو از بغل به    تتیاسک  هینداره. پاهات رو از هم فاصله بده و    ی کار -

و درست مثل    شهیکنده م  خی  ی برفک رو  ی نطوریفشار بده. ا   رونیب

 .شهیکردن بدنت متوقف م یاسک

 .داد رونیرو ب  نفسش

 .ستم یهم بلد ن  یاسک -

مسافرت    هی. بابام هر سال  م یهم به حال اون بکن  ی فکر  هی  دیبا -

 .یش یعاشقش م ی ا ی. اگه ب دهی م بیترت یاسک ی برا

 .زد ی شد و پلک سرخ

 ؟یشیناراحت م رمینگ  ادی یاسک چوقتیاگه ه -

 .هاش قرار دادمهام رو مماس با لبشدم و لب  خم
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 ی که بخوا  یهر وقت  م یتونی و م  کنمی . من کمکت می ریگیم  ادی -

 .میکن نیتمر

 ۲۸۰قسمت#   

 .دیکش یآه

که پاهات عقب و جلو    ییباحال رو نشونم بده، اونا  ی هااون حرکت -

 .ره یم

ام خنده  ی . به زور جلورفتندی ها پاها عقب و جلو محرکت  ی همه  تو

 :رو گرفتم و گفتم 

 .ی دید  ی باز ی آه، تو که من رو تو -

 .دمید  ونیتلوز  ی بار تو کی ینرفتم ول ی ای باز چی تا به حال به ه  -

 بود؟ یخوب ی باز -

.  شیانداخت  ی تور  زیهمون چ  ی و تو  ی ضربه به توپ زد  هیآره، تو   -

و هورا بلند   غیج  ی کردند و بعد از پشت بلندگو صدا  قتیهمه تشو 

 .شد

 .دمیخند
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 .یرسی م زدهجان یبه نظر ه -

 .زد یپهن لبخند

 .بود زیانگجانیه ییجورا هی -

  ب ی جلوم حرکت کرد، حالت بدنش به نظر عج  هاشت ی با اسک  یکم

به    شی ب  د،یرسی م اندازه  نظر   ک یاز  به  و  بود  شده  خم  طرف 

مم  دیرسی م لحظه  زمهر  حبس    نی کنه  منتظر  رو  نفسم  بخوره. 

 .موند  یباق ستادهیاون تعادلش رو حفظ کرد و ا یکردم، ول

 .دمیخند  زیر زیر

 :گفت 

 .و بعد بس کن  یکنی م  تیفقط نشونم بده چطور تا دروازه اسک -

 .دور شدم و خودم رو گرم کردم ازش

به   ستیپ  ی گوشه   از بعد  به مرکز رفتم.  با سرعت  شروع کردم و 

کردم و   ت یسمت جلو رفتم، دور شوگر به شکل عدد هشت اسک

 .دروازه متوقف شدم  ی دفعه جلو کی

 ۲۸۱قسمت#   
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 :گفتم شدم،ی و از کنارش رد م رفتمی که عقب م همونطور

 کنه؟ ی کار نیکه بتونه همچ یشناس ی رو م ستیفوتبال هیحال،  -

 :زد ی لبخند

 .ازشون بپرسم  تونمیم -

 سی. دوست ندارم دهنشون رو سرو ینه، بهتره ازشون دور بمون -

 .کنم 

 .رو بلند کردم و بازوهام رو نشونش دادم هامدست

 .امیاز پس اون پسرا برم نایبا ا -

زدم، به سمتش رفتم و از کنارش گذشتم، موهاش رو از    ی لبخند

کش آروم  سعدمیپشت  ب  ی.  دنبالم  سمت    یول  ادیکرد  به  پاهاش 

 .مخالف حرکت کردند

 :دیکش غیرو بال برد و ج هاشدست

 .رمیمیم نجایآخر ا -

 ۲۸۲قسمت#   
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هام رو دور و دست   ستادمیکردم و کنارش رفتم، پشتش ا  تیاسک

 .کمرش گذاشتم

 :گفتم 

 .فقط صبر کن  -

 نچیا   کیتکون داد و من آروم هلش دادم و خودم    دییبه تا  ی سر

 .سر بخوره  یباهاش جلو رفتم و اجازه دادم به نرم

 خوردن نترس، باشه؟ نیاز زم -

نگاه کردم. خودم هم نمچشم   به   ت یمنظورم اسک   دونستمی هاش 

 فراتر؟  ی زیچ کی ایکردنه 

 .به جلو سر خورد یتکون داد و با روش اسکوتر کم ی سر

 .ی شی بهتر م ی دار ؟ی د ید -

 .دونمیمن افتضاحم و خودم م -

 .رفت یچوب ی هاجلو خم شد و به سمت تخته  به
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بذار - که  هم   قهیدق  کی   ی چطوره  خودت  و  کنم  استراحت 

 ؟ ی بد ادمیرو  یهاک  ی هاکیتکن

 پز بدم؟  شتر یکه ب ی دیبهم اجازه م ی دار  -

  اشی چسبونده بود که انگار زندگ  ستیبه گوشه پ  یرو جور   خودش

 .به اون قسمت متصل بود

 .نگاهت کنم  ادیخوشم م ،ی راستش رو بخوا -

 .داده ادی  یبذار نشونت بدم بابام بهم چ -

بوده    یهاک  کنیباز  کیبهش گفته بودم که پدرم هم تو هاثورن    قبال

رو    یوش وارد شده بود نتونسته  هاک که به زان  یبی به خاطر آس   یول

 .ادامه بده  ی ابه صورت حرفه

 ۲۸۳قسمت#   

هام رو جلو دادم،  کرد که راه افتادم. وارد محوطه شدم، شونه   نگاهم

به سمت   ستیطرف پ  کی خودم رو به سمت جلو خم کردم و از  

  خ ی سطح لغزنده    ی زحمت رو   یرفتم و شتاب گرفتم. پاهام ب   گهید

  یاشه یو برق ش  شدی م  ده یباد سرد به صورتم کوب   کردند، ی حرکت م
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حس کار کردن رو   چوقتیه  خی  ی رو  تی . اسککردی ام منئشه   خی

  ت یاومده بودم تا اسک  ای. مثل مذهب بود و من به دن دادیبهم نم

  خوردم ی سر م   خی   ی رو  عیسر  ی کردم، به قدر  شتری کنم. سرعتم رو ب 

به   تونستمی و فقط م  تمگذشی هاش مکه مثل نور از مقابل چشم 

 .دهن بازش نگاه کنم 

  ن یبهتر  ی های ژگیو  ی کیزیوجود نداشت که من از نظر ف  ی شک  چیه

ام درمورد  حس ششم   خ،ی  ی کشور رو داشتم. تک بودنم رو  کنیباز

 .بود رینظ یب امی و نحوه باز هاکنیباز

عم  و  کی تار  ی لحظه  دفعهکی آورد.    یقیدرد  هجوم  وجودم  به 

  .باشه  انمیپا ی نقطه تونستی از روحم که م یقسمت

که شوگر نشسته    ییفشار به عمق وجودم هلش دادم و به طرف جا  با

طرف و اون طرف   نیبا حرکتم ا  خی  ز یکردم. ذرات ر  تیبود اسک

 .شدند ی پخش م

متوقف شدم. ناخوداگاه   ینچیچند ا  ی مقابلش، در فاصله  کدفعه،ی

هاش خورد و دست   زیل  هاشت یبا اسک  ی کم  د،یاز جاش به طرفم پر

 .رو دور گردنم انداخت
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ا  هاش،دست فکر  با  اول،  شدند.  محکم  گردنم   دیشا  نکهیدور 

کرد    کتریبعد، اون خودش رو بهم نزد  یول  دمیترسونده بودمش خند

بهم چسب انحن  دهیو همونطور که  گردنم   ی ابود، سرش رو داخل 

  م، یمتصل بود  گهیو به همد  میبود  ستادهیا   خی  ی برد. همونطور که رو

 .دستم رو دور کمرش حلقه کردم

 ۲۸۴قسمت#   

 شوگر؟ -

من   یخودش رو از دور بدنم باز نکرد و وقت  د،یکش   یقی عم  نفس

بهم اجازه    نم،یفاصله بندازم تا صورتش رو بب  نمونیکردم ب   یسع

 ی زیچ  کیکه    دونستمی نداد. موهاش رو نوازش کردم، ته دلم م

بامزه و پر سر و زبونزنهیلنگ م تا   دیبا  شناختمیکه م  ی. دختر 

 .زدی حرف م گهیالن د 

 شده؟ یچ -

 دن یبال کش  ی موهام قفل شدند و فکر کنم صدا  ن یب  هاشانگشت 

 .دمی رو شن اشی ن یب



Page 508 of 792 
 

 .باهام حرف بزن. فقط نجاامیمن ا ،یه -

 .تر دور گردنم حلقه شدند محکم هاشدست

 افتاده؟ موضوع بنته؟  یاتفاق -

 ...یول آورد، یخونم رو به جوش م کهیفکر اون مرت ،یلعنت

 باهات حرف بزنه؟ ذاشتمیم دیبا -

 .تکون داد یرو به نشونه نف سرش

کردم    ی هم گذاشتم، با موهاش باز  یهام رو روراحت پلک  الیخ  با

 .و و کف سرش رو ماساژ دادم

 ؟ یبهم بگ یتونیرو نم یپس چ -

 .رو داخل بلوزم فرو کرد اشی ن یب

 .دم یپدرم فوت کرده. جمعه فهم -

 ی بزنم ول  خواستی بهش زنگ نزده بودم. دلم م   ی. و من حت یلعنت

. حال  دیترسی م  دنش ید  ی برا  اقمیاز وجودم از شدت اشت  یقسمت

.  کردم یتمرکز م  دیواسم نداشت و با  یت یهما  چیه  یهاک  ی باز  گهید
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 اد یکه بهش داشتم از کجا م  یهمه احساس  نیا  دونستم یتازه نم

. من کوله بار مشکالت ارمیازش سر در ب   کردمیم   ی فقط سع  یول

  ام یحاضرم خود واقع  دونستمیهنوز نم  ،یخودم رو داشتم و لعنت

 .نه  اینشون بدم  یرو به کس

 ۲۸۵قسمت#   

 .متاسفم -

ناخوداگاه واکنش نشون داده بودم. همونطور    یپرت بود ول  حواسم

اسک رو  ت ی که  از  داشتم  پا  مح  ن یزم  ی به  از  و  کردم    ط ی بلندش 

  جفتمون رو   ی هات یبگم اسک  ی زیچ  نکهیبردم. بدون ا  رونیب   ستیپ

که مدام با دست   سشیبه صورت خ  بارکیدرآوردم. هر چند وقت  

هامون  کفش   ی هابه بند  شتریب   یول   انداختمی م  ینگاه   کردی پاک م

داره.    ازین  ییتنها  قهیدق  کیبه    کردمیشده بودم، چون حس م  رهیخ

و با   دمیرو درآوردم، دوباره شوگر رو به آغوش کش  هات یاسک  یوقت

ها و که به دفتر   می نشست   ی سالن  ی موکت شده   نیزم  ی رو  گهیهمد

پاهام   ی دادم و شوگر رو رو  هیتک  واری. به دشدیم   یمنته   رختکن

 .نشوندم
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 .و لبش رو گاز گرفت دیکش  ی نفس لرزون

بعد تو رو   یول  کنه،ی م  تمیانقدر داره اذ  دونستمیفکر کنم... نم  -

داده. اون   ادیو پدرت بهت    ی کنیم   ت یکه انقدر قشنگ اسک  دمید

 ...چوقتیوقت من ه 

 .رو بال گرفت و به سقف نگاه کرد سرش

به    ی ریپذب یرو باز و بسته کرد و صورتش حالت آس  هاشانگشت 

 .خودش گرفت

مهمه. ناراحتم.    یکه مرده، ول  ستیواسم مهم ن  یفکر کن  دیشا -

 .نداشتم ناراحتم چوقتیکه ه ییزهایچ  ی همه ی برا

  .رهیهاش رو بگ اشک  زشیر  ی بار پشت سر هم پلک زد تا جلو  چند

و    زهیبر  رونیخودش رو ب  تونهی م  ست،یگفتم که برام مهم ن  بهش

 .تکون داد دییبه تا ی اون سر

 ۲۸۶قسمت#   

 .هاش رو پاک کردمهام گونه شست  با

 ...دونستمی. اگه م یرو پشت سر گذاشت زایچ ن یمتاسفم که ا -
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 :هام گذاشت و گفت لب ی رو رو دستش

. یخبر نداشت  نکهیبه خاطر ا   اینکن،    ینه، به خاطر اون عذرخواه -

هم نگفتم. هنوز دارم با خودم سر و کله   یو پاپ  لوریبه ت  ی من حت

 .کنم  کار یکه چ زنمی م

 .شتمیمن پ -

ب  هامانگشت  همدانگشت   نیرو  به  و  کردم  قفل   رهیخ  گهیهاش 

بهش    کردمی خلوت بود و حس م  به شدت ساکت و   ومی. استادمیشد

 .موضوع رو بهم گفته نی که ا کیشدم، انقدر نزد کینزد

سع  ی سر که  انگار  گرفت،  ازم  رو  نگاهش  و  داد   کردی م  یتکون 

ول  کنه.  و جور  رو جمع  بخونم،    تونستم ی م  یافکارش  رو  نگاهش 

 .دیلرز اش شد و چونه دهیکش  نییهاش به سمت پاگوشه لب 

 ؟یکنی فکر م یبگو به چ -

 .فرستاد رونیب یرو طولن  نفسش
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  شش ی. من ستاشم یم  یاز دست مامانم عصبان   یلیخ  هاوقتیبعض -

چرا... چرا باهاش موند؟ چرا اجازه داد   یول  کردم،یواقعا م   کردم،ی م

 م؟ی مجبورمون کنه شهر رو ترک کن

 .رو بست هاشچشم

بار هم باهام درست رفتار نکرد،   کی   یاون حت  نکهیبدتر از همه ا -

 ...از وجودش بود رفتار نکرد، و مامانم فقط یکه قسمت ی مثل کس

 .ختیاش فرو ر گونه ی از رو یاشک قطره

اون فقط با دوست داشتن پدرم من رو از دست داد و من متنفرم.   -

 .نکردم، متنفرم   یاحساس تعلق داشتن به کس چوقتیه نکهیاز ا

 ۲۸۷قسمت#   

 .بزنه رونیب امنه یود قلبم از سب کینزد

 .تکون داد ی سر

... ی دیکه امروز د   ی زیدوست داشت. و بنت، چ  یلی اون پدرم رو خ -

 ...ی من دوستش داشتم، ول

 .رو مشت کردم هامدست
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 .شد  یصورتش عصبان حالت

که باهاش    هیمن کاف  ی واسه  نیخائن و دروغگوئه، و هم   هیاون   -

که مادرم کرد رو بکنم.    یهمون اشتباه   خوامیکنم. نم  یخداحافظ

 ...لطفا

 :و پاکش گفت  یآب ی هاچشم با

 .لطفا مثل بنت نباش -

 .ستم ین -

انحنا  ی سر داد و سرش رو داخل  برد، و من   ی تکون  فرو  گردنم 

 .هام رو دورش انداختم و محکم بغلش گرفتم دست

با مال   یکم آه  دمش یبوس  متیبعد،  داخل دهنم  اون  .  د یکش  یو 

توهالب و  شد  قفل  هم  به  خودم    ی مون  به  شوگر ذهنم  گفتم؛ 

تموم    یرابطه موقت  نیا  ذارمیو نم  خوامی که م  یخودشه، همون کس

 .بشه. من مثل بنت نبودم

 ...ی خائن نبودم، ول کی چوقتیه

 ...یول
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 میحال تصم  ییجورا  کیبود و    نمونیب  یدروغ  کیهمون اول    از

 .رو بهش بگم زیداشتم که همه چ

 و نهم ستیب  فصل

 زک 

و من به طرز   دندی رسیاز راه م  ی گریپشت د  یکی  یهاک  ی های باز

با    یوقت  ییجورا  کیتونسته بودم خودم رو سر پا نگه دارم.    ی بیعج

در   یدر برم ول ی باز ریتونستم از ز م،یرو شدروبه  ل یسرسخت  میت

آخر، ورزشکار بداخالق درونم که چالش رو دوست داشت، من رو 

مونده    ی به اتمام باز  قه یدو دق  یست، وقت یپ  ی برگردوند. تو  ی به باز

از ما جلوتر بود، همونطور که توپ رو    ازیامت  کیمقابل    م یبود و ت

بهم غلبه    یشگیگرفتم و اون ترس هم  جهیچوبم داشتم، سرگ  ریز

با م  ازیامت   دیکرد.  باکردمی کسب  ادامه  برد  ره یزنج  دی.  رو  هامون 

ل دادمی م تو  گفتم؛  خودم  به  ل یهست  یهاک  قی.  تو   ی شاد   قی، 

باعث شد حواسم متمرکز بمونه. در واقع من رو به    نیو هم  ،یهست

 .ضربه داخل دروازه بفرستم  کیجلو هل داد و کمک کرد توپ رو با  

 ...شوگر و
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شده   کتریکه درباره پدرش باهام حرف زده بود، به هم نزد  ی روز  از

. در طول هفته، بعد میگذروندی رو با هم م  ی شتری و زمان ب   میبود

 ی های و مهمون  می دیدی رو م  گهیناهار همد  ی ام برااز جلسات مشاوره

به مغازه دونات فروش  میچوندیپی کاپا رو م اتاقش   ای  میبر  یتا  تو 

 .م یوقت بگذرون 

و تو اتاق شوگر   می داد  تزایبردمون، سفارش پ  نیروز بعد از آخر  چند

کرد  ی باز نگاه  تخت  و  رومیتاج  رو  مدام دستش  اون  دهنش   ی. 

هر نقش    یو بهم داستان زندگ  رهیخودش رو بگ  ی تا جلو  گذاشتی م

 .رو لو نده

 :گفت  ی با لحن متفکر خورد،یم تزایاز پ ی اکهیکه ت همونطور

با اون عضالت   اندازه،ی تو م  ادیمن رو به  ییجورا ک یکال دروگو  -

 ن، یهالوو  ی که هستمش. به نظرم برا  امی نیبزرگ و اخالق من هم

 .ی مثل اون لباس بپوش یتونی م

 .زدم ی شخندین
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  ی سکس  ی ها. اون دو تا صحنهیباش ” سیدنر“   یکه تو دن  یتا وقت -

 .دارند یداغ

 :ابروش رو بال انداخت کی

 .دونمیم -

 .بهم بگو ی سکس آماده بود ی فقط هر موقع که واسه -

.  ست ین  یما فقط جنس  ی مطمئن بشه که رابطه  خواستیاون م  آره،

 ...داره بدونه ازیاگه اون ن ی ول ستیکه ن دونستمی من م 

نم  یول - چ  یزندگ   ینیبب  ی خوایتو  چه  سکس  کنار   یزهایدر 

 داره؟   ی اگهید

 .نه -

 .زدم یگذاشتم و لبخند پهن زشیم ی رو رو بشقابم

 .رمیدرد بم تازه، ممکنه به خاطر شق -

 .ی ریات بزنم هم بم که من پس کله ی اممکنه از ضربه -

 .ارزش امتحانش رو داره -
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اگه طولش بدم بعدا    دونستمیچون م  دم،ی بوس  عی رو سر  هاشلب

کنم تا بتونم با   یاتاقش برم و خودم رو خال   ییمجبورم به دستشو

 .به خونه برگردم نی ماش

تا شورتک و تاپش رو   دیبه در زد و شوگر از جاش پر  ی اتقه  یکی

لباسش   ی به جلو  ی طور  هاشنهی بپوشه. باسنش پر و سفت بود و س

 ...که آوردندی فشار م

 نیو با ا  کردی اتاق رو گرم م  ی واروونهیبه طرز د  اتورشیکه راد  البته

 ...سواله ی برام جا  یول د،یپوشی کوتاه و تنگ م  ی هابهونه لباس 

کنار صدا  غیج  ی صدا در  رو  از جام   دمیشن  ی ازنونه  ی بلندش  و 

 .و به سمت در رفتم دمیپر

 .زدم ی شخندین

  ی ا کم کار رو انجام بدم، و ب   نیبه چند جا زنگ زده بودم تا ا  امروز

  دا یرو پ  خواستمی که م  ی زیکمک از سمت پدرم تونسته بودم چ

 .کنم 

 .بود ستادهیدم در ا کرد،ی کار م یلب  ی که تو ی دختر
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 ی ول  شناسم،یرو نم  ی ذار یکه باهاشون قرار م  ییپسرها   نیمن ا -

بتون به    یاگر    ی عال   ی لیخ  ،یکن   ی هاشون معرفاز دوست   یکیمنو 

 .شهی م

رو از دختره گرفت و بعد به    یجعبه دونات و عروسک پنگوئن  شوگر

 .دیسمتم چرخ

 .هاش گرد شدبهم افتاد و چشم یدختر لب نگاه 

 زک مرگان؟  -

 .اوهوم -

رو  ماسکم  برا  ی آروم  رو  خودم  و  گرفت  قرار   ی هانگاه   ی صورتم 

نکرد،   یدرخواست  چیاون ه  یامضا خواستن آماده کردم، ول  ایمشتاق  

که صورتش سرخ    دیچرخی من و شوگر م  ن یب  اشره یفقط نگاه خ 

 .شده بود

 :گفتم 

 شده؟ ی زیچ -

 :دیچیخودش پ به
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 .یاتاقش باش ی تو دی. تو نباست یالن وقت قرار مالقات ن -

 .اوه -

 .کردم  یمکث

 ؟ یدید  نجایمنو ا  یممکنه فراموش کن -

هاش رو جمع کرد، نگاهش لب  کردی که به سوالم فکر م  یحال  در

که براش   ی اهیبود و هد  ستادهیا  مونن یکه ب   دیبه سمت شوگر چرخ

 .گرفته بودم رو به دست داشت

 .رو بال گرفت هایخوراک ی جعبه شوگر

 ؟ ی خور یدونات م -

 .بال انداخت ی اشونه  یلب دختر

 همم. چرا که نه؟ -

نگاه جد  بعد نافذ  ی همونطور که  م  ی و  دونه   هی  انداختیبهمون 

 :دونات از جعبه برداشت و گفت 

 .وفتم یکه من تو دردسر ب  دینکن  داریرو ب هاهیفقط همسا-
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 .که اون طرف سالن بود اشاره کرد ی در به

 :گفت شوگر

 دختر سوارکاره؟ -

 ۲۹۱قسمت#   

 .تکون داد ی سر

 .هابچه د یبزرگ. مواظب باش ی غرغرو  -

بلند، همونطور   یهابهمون انداخت و با قدم  یبار نگاه نیآخر ی برا

 .به سمت سالن راه افتاد  خوردی م یکه دوناتش رو به آروم

دور   ونیکه مشغول باز کردن پاپ ستادمیرفتم و کنار شوگر ا جلوتر

 .پنگوئن بود 

 .پر از خرت و پرت یو عروسک تپل دونات  ،ی وا  ی وا  ی وا  -

 .ادی ازش خوشت ب دوارمیام -

وصل شده بود رو برداشت و با   کی که به گردن پنگوئن کوچ  یکارت

 .بلند خوند  ی صدا
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پ  یتا وقت  کردمی م  یمن قبال قطب زندگ - کرد. بهم    دامیکه زِد 

  کنم ی نفرسته. خواهش م  گهیو قول داده که د  ی متنفر  گفت از گل 

 .خودت بذار شی هر شب منو پ 

 :رنگ گرفت و گفت یتا نگاهم کنه، صورتش به آروم دیچرخ

 .هیداشتن دوست یلیخ -

 .م یرو گرفتم و به طرف اتاقش برگشت  دستش

 نینداده بودم. ا  ی عروسک پنگوئن  ای  یدختر، خوراک  هیتا حال به   -

 .باره. من بردم نیاول

 ؟ ی کرد داشیپ ی چجور  -

 .دمیخند

کردم.   داشیمخصوص شهر پ  یفروش  ی بازشدم و از اسباب  نیآنال -

مورد   یفروشاش  زدم و بابام به دوناتسر به مغازه   هیها  کالس  نیب

ها . اون ارهیرو ب  هاینیریپول داد تا با خودش ش  شتری ب  یت کمعالقه

مغازه  نگید   ی هادونات ازش خر   ی ادانگ  که    ،یکن یم  دیهستن 

 درسته؟
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تخت ولو شد،   ی تکون داد و رو   ی صورت زد، سر   ی به پهنا   ی لبخند

 دشی سف  ی هاگذاشت. موهاش دور شونه  اشنه یس  ی عروسک رو رو

 .دمش یپخش شده بودند و من بوس

 ۲۹۲قسمت#   

از احساسات از   ی موج  م، یشد  رهی و به هم خ  میدی عقب کش  یوقت

  ی صورتش گذشتند. حالت صورتش که از مردد بودن به نگران   ی رو

د رو    کردی م  رییتغ بعد  و  تعر   گهیخوندم  پ  یفینتونستم    دایبراش 

سع ب  کردمی م  یکنم.  در  سر  متغ  یول  ارم، یازش  و    ریحالتش 

ترس  کی  م،بود، درست مثل خود  ین یبش ی پ  رقابل یغ و    ده یلحظه 

 .کردی بعد، اون ترس همه لحظاتش رو پر م

 :کرد زمزمه

 .یمرس -

 .اندخاص  یلیها خپنگوئن ،یدونیم -

 واقعا؟  -
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کردم و پام   ترکیبود، خودم رو بهش نزد  در تماس بدنم نرم   بدنش

 .رو دورش انداختم

جفت   کیکه مال توئه،    هیزیآره. امپراطور پنگوئن، که همون چ -

 دا یتا غذا پ  رونیب  رنیها مماده   یدارند. وقت  شونی کل زندگ  ی برا

. پنگوئن ماده  دارندی ها رو گرم نگه م و تخم   مونند ی کنند، نرها م

  پنگوئن نر یممکنه تا دو ماه برنگرده، ول

 .رهیم یینه جا خورهیم ی زی که جفتش برگرده نه چ یوقت  تا

 .اش نرم شدچهره حالت

 .کیچه رمانت -

 .زدم ی لبخند

 باحاله، نه؟ یلیخ ، ی. عشق پنگوئندونمیم -

 .هممم -

پس جدا شدن براشون   کنند،ی م  ی بزرگ زندگ  ی هاها تو گروهاون -

  کنند، یم  دایرو پ  گهیهمد  شهینر و ماده هم  ی هاجفت  یراحته، ول

 .شونجفت ی مثل حس ششم برا
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داستان... احمقانه    نیا  دونستمینظر گرفتم. م   ریصورتش رو ز  حالت

 .دونمی نم  ،یبود که... لعنت نیگفتن ا ی روش من برا نیا یبود، ول

 :هام قفل کرد و گفت انگشت  ن یرو ب هاشانگشت 

 .شهی تو اتاق مورمورم م ی ایم یوقت -

 .نطوریمنم هم -

 .خواستمشی بد م  ی لی. نرم. آروم. خدمش یبوس  دوباره

ت  ازدهی  ساعت و  بود  بغلم خواب  تو  بود، شوگر  قسمت    تراژیشده 

. صادقانه بگم، رفتی بال م  ونیصفحه تلوز  ی رو  الیاز سر  ی اگهید

 .ها داشتمبود که بعد از مدت ییروزها نیاز بهتر یکی نیا

گوشش زمزمه   ی تر گرفتم، خم شدم و تورو دورش محکم  هامدست

 :کردم

  یلیشد. اون اژدهاها ختموم    کیقسمت فصل    نیالن آخر   نیهم -

 .خفن اند

زدم و خم   ی خواب بود. لبخند مهیرو زمزمه کرد، همچنان ن اسمم

ببوسمش تا  نمشدم  بگ  یجلو  تونستم ی .  رو  همراهرمیخودم   می. 
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هام فشار هاش رو به لب لب   د،یچیهاش رو دور گردنم پکرد، دست

 .داد

بودند زمزمه    دهیچسب  گهیهامون به همدکه لب  قهیاز چند دق  بعد

 :کرد

 .ی بر دیبا -

 .دادم هی رو بهش تک  سرم

به   ی که برا  ستین  لیهمه پتانس  نیا  فهیشدم. ح  کی تحر  ی بدجور-

 هدر بره؟  تییایرو دنیاوج رس

 .بس کن ؟ی بدجور -

خنده زدم و از   ر یرو به سمت پهلوم برد و قلقلکم داد، ز  دستش

 .روش کنار رفتم

 .امی. من قلقلکستیمنصفانه ن  نیا ،یه -

 .دونمیحال رازهاتو م -

تا ازش فرار    خوردمی تخت غلت م  ی قلقلکم داد، انقدر که رو  دوباره

 .کنم 
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 :گفتم زدم،ی که نفس نفس م  همونطور

 !کمک -

  تونستمی م  ،یشکمم نشسته بود. لعنت  ی و رو   دیخندیاون م  یول

کنم. جلوعط رو حس  تنش  و  ناله   ی ر  متوقف شدم  گرفتم،  رو  ام 

 .صورتش رو قاب گرفتم

 هاعشق سالم

 ن؟یچطور ن؟یخوب

 :دیپرس

 شده؟ یچ -

  گشت، ی م   یخاص  ز یو دنبال چ  کردی م  ینگاهم رو بررس  هاشچشم

 .انجام بدم  کارها رو نیچطور ا دونستمینم

 .خواستمشی م  فقط

 :فکر کنم، گفتم نکهیا بدون

 .تا ابد باهات سکس کنم  خوادیدلم م -
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 ی آبنبات چوب  کی فرستاد و عقب رفت تا    رونیرو با خنده ب  نفسش

 .برداره

 .ک یچقدر رمانت -

 .دادم و نشستم رونیرو ب  نفسم

 .رو درست بگم  یچ یه ستمیبلد ن -

نگاه  ی لبخند بلند شدم و  از جا  رنگارنگ   ی هابه برگه  یبهم زد، 

رو  وارید  ی رو افکارش  اون  سع  انداختم.  و  بود   ینوشته  کرده 

 .رو هضم کنه  اشییجدا

 .که واسش نوشته بودم ییهاتموم نامه فکر کردم و لویو به

  نکه ی. درست بعد از الویدوست دختر داشتم. و  یزمان  هی  ، یدونیم -

 .تصادف مرد هیمادرم فوت کرد اون هم تو 

ع  ختندیری م  رونیب   نطور یهم  کلمات من  آسوده   قا یمو  احساس 

 .کردمیم ی خاطر
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دهنش    کینزد  ی خشکش زد، دستش همراه با آبنبات چوب  شوگر

م  و سکوت سنگ  تونستمی متوقف شد.  کامل  رو حس    نشیتوجه 

 .کنم 

 .رو منقبض کردم خودم

 .شد و اونجا رو ترک کرد یاز دستم عصبان یمهمون هی ی اون تو -

 .وحشتناکه یل یزِد، خ ایخدا -

 .احساسات به گلوم چنگ انداخت و چند بار پلک زدم پنجه

 .دونمی خودم رو مقصر م -

س  ی رو کش  امنه یتخت  درد  دمیدست  آروم  ی و  به  ساخته   یکه 

 .رو لمس کردم شدی م

 .بود که باهاش بودم یکس نیاون اول -

انداختم   یهام رو بستم. به دورتادور اتاق نگاهکردم و انگشت  مکث

 .و از قصد به شوگر نگاه نکردم

. به هیمال من چقدر عال  نیرو خراب کردم و حال بب  شیمن زندگ  -

 .که دارم... نگاه کن  ییزهایهمه چ
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 .کنم اشیشده بود، گلوم رو صاف کردم تا مخف  بیصدام عج تن

هاش رو دور شکمم دست  ستاد،ی حرکت کرد و پشت سرم ا   شوگر

 .قفل کرد

 .زِد وفتهی تصادف اتفاق م-

سر  هامدست نم   یرو  عیرو  گذاشتم.   نیا  دونستمیصورتم 

م از کجا سرچشمه  با دخترها    چوقتیچون ه  رند،یگیاحساساتم 

نگفته بودم،    لویاز و   ی زیصحبت نکرده بودم و بهشون چ  ی نطوریا

 دی . بازمیریم  رونیرو ب  زیدارم همه چ  کردمی از درون حس م  یول

  .ازش رو یحداقل قسمت ختم،یری م رونیب

 ۲۹۶قسمت#   

رابطمون خوب   خواستیبود و دلم م  کتریسال ازم کوچ  ه یاون   - 

ول  شیپ م  یبره،  شهر  از  داشتم  کالج  خاطر  ذره   کی.  رفتمیبه 

چون    دمیرس   یبه مهمون   ریرابطمون مشکل داشت و اون شب من د

کنم که    دایپ  یراه   کی  کردمیم  یو سع  دمیدوئیداشتم تو پارک م 

 ...بگم اشنوادهخبر رفتنم رو بهش بدم، چطور به خا
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 .تو گلو شکست و کف سرم مور مور شد  صدام

  .اون...اون باردار بود -

ا  تا  لو یبه جز خانواده خودم و و   کسچ یرو به ه   هیقض  نیبه حال 

.  دیبدنم نشست و اتاق دور سرم چرخ  ی نگفته بودم. عرق سرد رو

 .نفس بکشم  تونستمی رفته بود و نم نیاز ب ژنیاکس

پرت   نیزم  ی رو از تنم کندم و رو  شرتمیگردنم چنگ انداختم، ت  به

 .کردم

 زِد؟  -

 ک یو بلند مثل    ن یسنگ  د،یکوب یبه شدت دور بود و قلبم م   صداش

هام گرفته بودم. به دست   نیتختش نشسته و سرم رو ب  ی پتک. رو

بازوم   ی شوگر کنارم بود، دستش رو  گرفتم،ی دم و بازدم م  یآروم

 .دیکشی اژدهام م یهاش رو دور خالکوبقرار داشت و انگشت

 :فرستادم رونیگرفتم و کلمات رو به زور ب ی تند نفس

 .متاسفم -

 .گشاد شد هاشچشم
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 شده؟ ینباش. چ -

 .ستین دی. شدیحمله عصب -

 ۲۹۷قسمت#   

 :کرد یاخم 

 .کنم؟ بهم بگو  کاریچ -

 :گفتم 

 .فقط لمسم کن، لطفا  -

ن  به ول  دونستمی نم  یداشتم و حت  ازیحضورش کنارم  اگه   یچرا، 

ممکن بود کنترلم رو از دست    شدیالن از جاش بلند و ازم دور م

 .بدم

که ازش خواستم رو انجام داد، انگشتش   ی سمتم خم شد و کار  به

رفت.    نییو از کمرم پا  دیبه سمت شونه چپم کش  امیرو از خالکوب

 .هام رو بستمپلک

 .و بازدم. دم و بازدم دم
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بغلش   نکهیبدم، به ا  اد یکردن رو    تی فکر کردم که بهش اسک  نیا  به

خوب  رم یبگ حس  شدن   یو  عاشق  از  بگم  بهش  بده.  دست  بهم 

 .عاشقش شده بودم ی نترسه... چون من... بدجور

 .اومد   نییگذشت و کم کم ضربان قلبم در حد نرمال پا  قه یدق  چند

 ؟ یخوایآب م یکمی -

 :رو گرفتم  دستش

 .بلند نشو -

 ؟ یبگ ی زیبهم چ  یعصب ی ها حمله نیدرباره ا ی خوایم -

 .د یفکم آروم و نرم کش ی رو لمس کرد، انگشتش رو رو صورتم

 ۲۹۸قسمت#   

 ی باز  ی بهش گفتم که تو  ی ا دادم و در مورد حمله  رونیرو ب   نفسم

بهم   نسوتایم توض  دولوث  بعد  داد،  به    حیدست  چطور  که  دادم 

 .ها دروغ گفتمرسانه 
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 ی تونی بندازه. م  رونمیمتوجه دروغم بشه و ب   لیحال نگرانم که نشو -

باز  ی وقت  یتصور کن داره   یمشکل روان  کشونیدرجه    کنیبفهمن 

 ده؟ ی بهشون دست م یچه حس

 .افکارش رو بشنوم ی صدا  تونستمی م

 لوئه؟ یها به خاطر وحمله نیا -

 .تکون دادم ینف ی به نشونه  رو سرم

هم  نهیا  تیواقع - من  سخت  شهیکه  به    دشای—بودم  ی ریگآدم 

بهتر باشه  نیخاطر  خ  ولی—بودن  تاث  عیسر  یلیمسائل   ریروم 

الن فکر کنم، واقعا    یفقط کنارش بزنم ول  تونستمی . قبال مذارنیم

 .بمونم ی نطوری ممکنه تا ابد هم

 .نظر گرفتم  ریکردم و حالت صورتش رو ز  یمکث

 .کالس نبودم ی تو نیهم ی برا رم،یمشاور م هی ش یمن پ -

 .یخودت رو سرزنش کن  یتونینم تو یول فهممیم -

 :گفتم  ی دار خش  ی صدا با

 .نباش اهیس یکه به شب بگ  مونهی م نیمثل ا -
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  ی ک یهام گذاشت و  دورم گرفت، پاهاشو دو طرف رون  هاشودست

با مدال    یاژدهام رو نوازش کرد. کم  یکف سر و خالکوب  ونیدر م

 .کرد ی دور گردنم باز

  یهاهاش براق و پر از اشکچشم  رم،یروش قرار بگتا روبه  دمیچرخ

 .بودند ختهینر

 ۲۹۹قسمت#   

 .نکن هیبه خاطر من گر -

 .رو تکون داد سرش

 .بهم بگو لویبه من توجه نکن و حرفتو ادامه بده. از و -

 .هم از فرصت نیکردم، ا خی

 .دهنم رو قورت دادم آب

 گر یبره و باز  وودی به هال  خواستیبود. م   یاون خوشگل و اجتماع -

اونجا رو پر از   ذاشتی بشه. همه دوستش داشتند چون هر جا پا م 

 .کردیم ی انرژ
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رو  هامدست سع  ی رو  دادم،  فشار  محکم  و  کردم  مشت   ی رونم 

 .رو تموم کنم می حمله عصب کردمی م

چشم  مره یخ   نگاه تو  بود،  شوگر  به  موج همچنان  صداقت  هاش 

 .زدی م

 .متاسفم -

ساده   هامچشم از  استفاده  با  داشت  عادت  شوگر  بستم.   نیتررو 

 ی سازبزنه. اون مجبور نبود شفاف   ی کامال درست  یهاکلمات حرف

 .کنه

رو  آروم باز  طاق  و  کش  ی شدم  دراز  دق دم یتختش  چند    یاقه ی. 

عقلم بهم    ، ی. سرم، لعنتمیرو بغل گرفته بود  گهیگذشت و ما همد 

 ی که بهش نگفته بودم رو بگم، موضوع   یتا موضوع  کردیاصرار م

 ...کشهی اش بشه، اون رو ممتوجه  یکه وقت

 ...متوجه نشه وقتچیه دیشا یول

 ی شکمش گذاشتم و حلقه  ی دستم رو رو  کردمی که فکر م  همونطور

 .دادم نافش تکون  
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 ی دار خش  ی با صدا  د،یچیپیدستم به خودش م  ر یکه ز  همونطور

 :زمزمه کرد

 ...ینه، ول ای هی الن وقته مناسب دونمیزد، نم -

 ۳۰۰قسمت#   

و حس    دمیپاهاش دراز کش  نی بدنش قرار گرفتم، ب  ی و رو   دمیچرخ

 .تنگ شده  نمیکردم شلوار ج

تاپ  یلیخ  بدنش که  همونطور  بود،  درمنرم  رو  و    آوردمیش 

با خودم فکر کردم که    دادمی رو در معرض تماشا قرار م  هاشنه یس

ابر اندازه  به  لط  شمیپوستش  و  وقت  فینرم  م  ی بود.    د یکشی نفس 

من    اشره یو نگاه خ  رفتندی م   نیی گرد و نرمش بال و پا  ی هانه یس

 .رمیرو بگ خوامی که م ی زیکه چ دیکشی رو به چالش م

کش  هامانگشت  صورتش  دورتادور  بوس  دمیرو  با    دمش،ی و  زبونم 

  خورد یو تاب م  چی و باهاش پ  دیرقص ی زبونش در حال دوئل بود، م

ذهنم   ی که تو  ی زیکه گذشته رو فراموش کردم و تنها چ  ییتا جا

 .اون بود دمیدی م
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 .زهیسکس با تو همه چ -

 .شاعرانه بود، زد. شاعرانه و ناب  -

ل  یداغ  نگاه  رو  بالش  لب  و  انداخت  ناله   س یبهم  و   ی ازد،  کردم 

لب  دوباره  که  م همونطور  دهن  به  رو  رو   گرفتم،ی هاش  صداش 

 :دم یشن

 .باهام سکس کن، لطفا  -

م- م   ی نطوریا  یوقت   ادی خوشم  ه یزنی حرف  س  چوقتی.    ر ی ازش 

 .شمینم

 .رو فشار دادم و نوکش رو مک زدم اشنه یس

ندارم.    ی چک آپ کامل کردم و مورد  کی  امی بعد از حمله عصب -

 ؟یکنی مصرف م ی زیتو چ

 .هم ندارم یجنس ی ماری. بی قرص ضدباردار -

 .ادامه داد رو گاز گرفت و لبش

 .دادم شیبا بنت به هم زدم، رفتم آزما نکهیبعد از ا -
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 ۳۰۱قسمت#   

 :دمیغر

 .اسمشو نبر -

از پاهام    نکهیو انقدر باهاش سروکله زدم تا ا  دمیکش  ن ییرو پا  نمیج

 .پرتش کردم نیزم ی لگد رو کیدراومد. با 

موها  نگاهم  برگردوندم،  به سمت شوگر  بلوندش همه طرف   ی رو 

  .نبض زد  ازیو از شدت ن دیپخش شده بود، بدنم لرز

 .کردم دایرو پ سشیرو داخل شورتکش بردم و واژن خ دستم

 :گفت 

 .کنهی داره کار م ایجول -

م  همونطور نگاهش  ز  کردمی که  خودش   ریکه  به  دستم  حرکت 

 :گفتم  د،یچیپی م

 .گرم بود ی ادیز  ی واریبد شد. اون کمدد یلیخ -
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داخلش   لبش که  انگشتم  با  تا  داد  بال  رو  لگنش  گرفت،  گاز  رو 

همراه با حرکت لگنش   هاشنه یهماهنگ باشه و س  کردی حرکت م

 .دندیلرزی م

 ی روین  نیا  ، یفکر سکس بدون کاندوم باهاش نفسم بند اومد. لعنت  از

اگه   د،یکه کنارش داشتم ترسناک بود. ترسناک و جد  ی قدرتمند

به خاطر چ  ن ی از هم  دیشا  ؟ی اشتباه کنم چ  یکه مخف   ی زیالن 

 .کرده بودم گند زده باشم 

 :گفت 

 شده؟ یچ -

 .دمشیزمان حال برگشتم و بوس  به

 .خوامی سکس خشن م یبترسونمت ول خوامینم -

بهش انداختم.   ی رو گاز گرفتم و نگاه داغ و خمار  نمیی قصد لب پا  از

 .دوست داره دونستمی م

رو  خوامیم - محکم  نتون نگه   تخت  ی انقدر  که  دارم  تکون    یات 

 ...یارضا بش ی بدجور  کنمتی م یوقت  خوامی . می بخور
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 .گشاد شد هاشچشم

 .رو مک زدم هاشنه ینوک س ونیدرم یکی

 :اش بلند شدناله ی گرفتم و صدا گازش

بکن. هر کار - ول  ی خوایم  ی دوست دارم.  امنم رو   یبکن،  کلمه 

 .کنمیانتخاب نم لینارگ

 .دمیتکون خورد و خند آلتم

 ۳۰۲قسمت#   

 :گفتم 

 .ریتخت بگ  ی دستاتو بال  -

شد. برهنه از   زدهجانیاش هکه گفتم رو انجام داد و چهره   ی کار

کمدد  داخل  و  بلند شدم  گشتم،    ی وار یجام    دا یپ  ی روسر   کیرو 

رو    رشیلباس ز  یهاش رو به تخت بستم. به آرومکردم و مچ دست

بدن آماده و بازش بند اومد. دستم    دنیو نفسم با د  دمیکش  نییپا

تا    باشیصورت ز   ی انحنا  ی رو   زا  دم،یکش  نییبدنش پا  ی رو از رو 
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داخل واژنش رو لمس کردم، به خودش   ینوک انگشت پاهاش. وقت

 .و ناله کرد دیلرز

 ...زد -

 .نگو. تکون نخور. فقط بذار ارضات کنم  ی چیش، هشش -

و سر  هاشگونه  نظر    ی سرخ شد  به  داد.  تکون  موافقت  نشونه  به 

ن  دیرسی م حس  م  ازمی که  درک  خشن  رابطه  به  و   کنهیرو 

هم م  شهیبعد...بعد...اون  من  نمشدی مال  همچ  دونستمی.    ن یچرا 

ا  دیشا  کردم،یم  ی فکر هر    ی برا  شهیبود که اون هم  نی به خاطر 

 ی نطوریا  یجنس  ی هاطهآماده بود. معمول راب  خواستم ی که م   ی زیچ

و حال که همراه با شوگر بود،    خواست،یدلم م  شهیهم  ینداشتم، ول

  ه ی قض   نیداشت. اون بهم اعتماد کرده بود و ا  ی شتریب   ی برام معنا

 .واسش مهم بود

  شد ی که باعث م  یصورتش رو نگاه کردم، وضوح خاص  پردهی ب  حالت

دن بخواد سر  م  ایدلم  اضطرابم  اون در مورد  بزنم.  و   دونستی داد 

 .نکرده بود ی راجع بهم فکر بد 
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 :تخت رفتم و گفتم  ی رو

 .متوقف بشم بهم بگو یخواستفقط هر موقع که  -

 ۳۰۳قسمت#   

 نشونی ب  یچسبوندم. کم  اشنه یو بعد به س   گهیرو به همد  پاهاش

و رون انداختم  تنهفاصله  بال  به  رو  تکهاش  پوز  هیاش   شنیدادم. 

ول  ی ابسته  مخالفت  ی بود  وضع  ی شوگر  ناراحتش    بی عج  تی با  و 

 .نداشت 

 ؟ یها رو دارچوب شور نیحس ا -

 pretzel شور با شکل خاص چوب  ینوع *۱

 .تکون داد دییبه تا ی سر

 :دمیغر

 .داشته باشه  یحس خوب  کنمیم ی کار -

 .دونمیم -
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قرار    واریسرش زانو زدم، لگنش رو چرخوندم تا به سمت د  ی بال  

حبس کردم و بعد خم شدم و زبونم   رمی. با ساعدم بدنش رو زرهیبگ

ب بودند.    ی واژنش صورت  ی هالبه   دم،یپاهاش کش  ن یرو  باز  و  رنگ 

فوق  تش یکل طعمش  زدم،  زبون  تندرو  نفس  شوگر  بود.   ی العاده 

 .دیچیدهنم به خودش پ ریگرفت و ز

 :گفتم 

  یجا بگذرونم. از زمان مهمون   نیتموم شب رو درست هم   تونمیم -

  ی هاراه  ی ایو رو   نمیشیها م. سر کالسکنم یکاپا هر روز بهت فکر م

با تو رو م ت کنم، چطور ارضا  نکهیا  یای. رونمیبیمختلف سکس 

ه که  بشم  مطمئن  کس  ی خوای نم  چوقتیچطور  من    ی با  جز  به 

 .ی باش

 .کرد ی اناله 

م - فکر  خودم  م  کنمی با  دلم  چقدر  که   ییزهایچ  خوادی که 

رو از ذهنت   ی اگهیبدم و خاطره هر مرد د  ادیرو بهت    یدونینم

 .پاک کنم 
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 .پاهاش بردم نیدست آزادم رو ب ی هاانگشت 

 ...خوامیو م  یتو مال من  -

 ۳۰۴قسمت#   

 .انداختی که من رو به وحشت م ادیز انقدر—خواستمشی م

 ی جا برا  یلیخ  یهام بال داد ول انگشت  شتریحس ب  ی رو برا  لگنش

اش قرار داشتند،  تا شده   ی پاها  ریز  هاشنه یحرکت کردن نداشت. س 

کردند و فشار دادند.    دایپ  رو  اشنهینوک س  هام حال انگشت  نیبا ا

ب  دیاز ته گلو غر  و   شدمی جا مجابه  هاشنه ی س  نی و همونطور که 

ام رو  صورتش قرمز شد. انگشت شست   زدم،ی مپاهاش رو زبون    ن یب

کل رنگ رزش کش  تیدور  برا  دمیبه  واژنش  از رطوبت  لمس   ی و 

م نفس  نفس  بود،  شده  داغ  تنش  کردم.  استفاده  و   زدی کردنش 

 .کردیم   نییبال و پا بالش ی سرش رو رو 

چ  حواسم بود،  رفتارهاش  تک  تک  که   یکیکوچ  ی زهایبه 

توقعش رو داشته باشم.    دیبا  میبا هم رابطه دار   یوقت  دونستمی م

و با   افتادیهاش مچشم  یعطر گرم پوستش رو، موهاش رو که رو
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واژنش رو لمس   ی بدنش که وقت  کرد،یپرتشون م  ی فوت به کنار

 تش ی زدم و کل  سشیل  گهیبار د  کی .  خوردی تکون م  کدفعهی  کردمی م

اسمش مثل    کردم،یم  ی . همونطور که باهاش بازدمیرو به دهن کش

که چقدر خوشگله و   گفتمی و بهش م  اومدیمناجات از دهنم در م

ناله  کرد و ارضا شد،   ی بلند  ی چقدر طعم بدنش رو دوست دارم. 

انگشت  دور  واژنش  که  مهمونطور  اسپاسم  به    کرد،ی هام  بدنش 

 .بود کتقادر به حر یسخت

 .زدم، با دست به تخت فشارش دادم مهیتنش خ ی شدم و رو بلند

 .صبر کن  -

بود و به   یداشتنو دوست  زیرو تا آخر واردش کردم، واژنش ل  آلتم

 .ت تنگ شده بودبودند به شد  دهیخاطر پاهاش که به هم چسب 

 .هیچقدر عال -

 ۳۰۵قسمت#   

 رون یکرد. خودم رو کامل ب  دنینفس زد و بدنش شروع به لرز  نفس 

و دوباره داخلش فرو کردم، سرعتم رو بال بردم و با دست   دمیکش
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  ی رو فشار دادم. اصال سع  اشنه یآزادم باسنش رو ماساژ و نوک س

بگ  یجلو  کردمینم رو  قدر  رم،یخودم  ضربه    ی به  بهش  محکم 

  خواستم ی م  شد،ی م  دهیکش  نیزم  ی تخت رو  ی هاهیکه پا  زدمی م

  ی باق   ریچند هفته اخ  نیبزرگ احساسات ا  لیکه از س  ی زیهر چ

 .مونده بود رو بهش بدم 

شوگر    ی هاسکس و ناله  ی داخل پوستش فرو رفتند، صدا  هامانگشت 

  .شهیبال و بال رفت و حس کردم ستون فقراتم مور مور م

اسمم رو داد زد و آلتم   شدی که واژنش دورم منقبض م  همونطور

 .سفت و بزرگتر شد

و    ارمیباز هم بدستش ب   خواستمیارضا بشم. نه فعال. م   خواستمینم

چشم عاشق  بودم.  کنترل  حس  عاشق  بشم.  که صاحبش  هاش 

 .بودم اشیکه انگار تموم دن کردندی نگاهم م ی جور

هاش تکون  داخلش قرار گرفتم، پلک  ترق یرو چرخوندم و عم  لگنم 

 .دندیهاش لرزگونه ی هاش روخوردند و مژه

 د؛ ی تخت رو به چنگ گرفته بود، نال  ی هاش بال که با دست   همونطور
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 .زِد -

 نیهاش رو به دهن گرفتم. زبونم رو مک زد و همشدم و لب   خم

صورتم سر خوردند   ی بود. قطرات عرق از رو  یارضا کردنم کاف  ی برا

از روش   عی. سرختمیبدنش فرو ر  ی کردم و رو  یو خودم رو خال

هاش رو باز کردم. له نشه. دستم رو بلند و دست   رمیکنار رفتم تا ز

نم  چکدومیه داخل    دنمونینفس کش  ی و فقط صدا  میزدیحرف 

کش اومده و پوست قرمزش   ی . خم شدم و به پاهاشدی اتاق پخش م

نوازشش کردم و   یساعدهام قرار داشت نگاه کردم. به آروم  ریکه ز

و متوجه    دمیکل بدنش کش  ی . نگاهم رو رودمیخطوطش رو بوس 

  س یرو ل اشنه یشدم. نوک س  هاشنه یرون و س ی هام رورد انگشت 

 .زدم

 :دیپرس

 شه؟یجاش کبود م -

 .نگاه کردم  بهش

 .دونمینم -
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 .نگه نداشته بودم نییرو پا ی به حال دختر تا

 :گفت 

 .هم هستم  شتریب هیمن پا -

 نیچطور بهش بگم ا  دونستمیفرستادم. نم  رونیرو با خنده ب  نفسم

بوده که   ی ارابطه  نیتر کیکه باهاش داشتم، تا به حال نزد  ی ارابطه

 .تجربه کردم ی با دختر

 ۳۰۶قسمت#   

  ده یها خواببالش   ی و به سمتش رفتم که رو  دمیرو بوس  های قرمز  رد

بغلم جا گرفت که انگار    ی تو  ی . غلت خورد و جوردمیبود. دراز کش

جفتمون   یچرا ول  دونستمیکار رو انجام داده بود.نم  نیصدها بار ا

بوس دادم،  تکون  آروم  آروم  انحنا  دمشیرو  رو    ی و  دهنش  گرم 

 .مرغوب بود  ینیچ کهیت هی نجستجو کردم، انگار که او

 .شوگر بود که سکوت رو شکست نیا تینها در

 ه؟یشکل نیا  شهیزِد...رابطه... رابطه با تو هم -

 .بهم نگاه کن  -
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 .کرد نگاه 

ا  - سوال  نیبذار  هر  اگه  که  کنم  روشن  رو  درمورد    یموضوع 

دختر ماه واست    ه یقض  نیهم  ایکه باهاشون رابطه داشتم    ییدخترها

است    عهیشا  هیها فقط  حرف  نیباشم. ااومد جوابش رو داده    شیپ

و   ذاشتمیکه مردم دوست دارن کشش بدن. من با دخترها قرار م

از   م   هیبعد  هم  به  فکر    یل یخ  بعدش،  یول  میزدی مدت  بهشون 

مثل    . توست ین  ها ی ماست مثل قبل  نیکه ب  ی ارابطه  نی. اکردمینم

 .ذره هی ی . حتی ستیاونا ن

 .د یرو بوس  هاملب

 .بود ییطال ایدن  ،یلعنت

 

 

 ام ی س فصل

 شوگر

 :بود رو بال رفتم و گفتم ختهیکه زِد واسم ر ییالیتک شات
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 .. وهوووی مشروب، باز لم،یف -

هامون دست   یو به سخت  میبود  ستادهیاش اآشپزخونه خونه  ی تو  ما

که همه، چند تا    ی . اون هم وقتمیخودمون نگه داشته بود شیرو پ

بودند.   ستادهیاتاق کار منتظر ا  ی تو   یو پاپ  لوریهاش و تاز دوست

چقدر قرار    نکهیو به ا   میکردی هم م  یرو قاط  اهامونیامشب ما دن

 .میدیخندیبود جالب باشه م 

اتاق کار هدا  ی شخندین  دز نگاهم    تی زد و من رو به سمت  کرد. 

بلوندش    ی بلند و موها  ی پهن، پاها  ی هاشونه   د،یبدنش چرخ  ی رو

ز م  ریرو  آروم  نظر  به  گرفتم.  احساس    دیرسی نظر  واسش  من  و 

 .کردمی م یخوشحال

کرد   یآبش خورد، نگاهش با نگاهم تالق  وان یاز ل  ی ا و جرعه  دیچرخ

 .دمیبه خودم لرز میکردی که با هم م  ییو من از فکر کارها

نداشت  ی جا کردن  وقت   نمونیب   یارتباط  ه ی—انکار  که   یبود 

م  گهیهمد م   م،یدید یرو  بش  ی برا  خواستیدلمون  برهنه  . م یهم 

رو   ی . تا به حال مردشدمی م  مشیبود و من تسل  ی که قو  یارتباط

قدر از قدرت   نی ا  ی مرد  چیقدر نخواسته بودم. تا به حال به ه  نیا
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ا با  و    دیترسیاز وجودم م  یقسمتحال    نیکنترلم رو نداده بودم. 

. من شرط و شروطم رو فعال کنار گذاشته دادمیهش نم ب  یتیاهم

 .رفتمی م شی بودم و فقط پ 

  یهاکینزد  بایبود و تقر  دهیرس  هی چند هفته گذشته، ماه فبر  نیا  تو

  یخونه خودش، خونه  ی وقتش رو به جا  شتریو زِد ب  میمارچ بود

چون   میدیدی رو م  گه یهمد  ی. در طول روز به سختگذروندی من م

  ی و کم  ی هاک  نیکالس رفتن، تمر  دن،ییاون وقتش رو صرف دو

وقت مشاوره داشت و مرد    هفته . سه روز در  کردی م   شتریب  نیتمر

و هر چند   زدمیها به مارا سر م بود. من همچنان صبح  ی امشغلهپر

 .کردمی شب پشت بار کار م فتی به عنوان مسئول ش بارکیوقت 

 ۳۰۸قسمت#   

 ...تختم ی ها توآخر شب یول

 .مال اون بودم من

 .بودم هاشیکیتار صاحب
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 ی خوشحال تو  سرحال و  ی روزیها بعد از پ شنبه بود و بچه  امشب،

  ده یرفته بودند زِد رو ند  ی باز  ی راه برگشت بودند. از جمعه که برا

 .خواستی بودم. بدنم به شدت بدنش رو م 

 :ع شده بودند، گفتکه دورتادور اتاق جم یکی به گروه کوچ زِد

 ست؟ آماده  ییویدیو  ی واسه باز  ی. ک د یرو آماده کن  هاتونی دنینوش -

 .دند یکف زدند و هوار کش همه

بانمک   کیار دختر  النور،  با  موها  یهمراه  لبخند  ی اقهوه  ی با   ی و 

 ی هابود و مدام نگاه   نجایمبل نشسته بود. بون هم ا  ی روشن، رو

کنارش بود،   ی. دختر خوشگلانداختیبه سمت زد م  ی شگریستا

  ی تموم حواس بون به قهرمانش بود. پاپ   یول  گه،ی د   یسال اول  کی

  نم ینگاه پر از حرارتش رو بب  تونستمی بود، م   ستادهی ا   اشگهیطرف د

اش فکر نکنم بون متوجه   یول  انداختی که از گوشه چشم بهش م

که   ی ای نشسته بود، صندل  آشپزخونه  یصندل  ی رو  لوریشده باشه. ت

همون ج از  با  معمول  طبق  بود.  آورده  اتاق  به  و    یآب   نیجا  رنگ 

 ی شرتیسوئ  د،یرسی به نظر م  یرنگش عال  ی کرم  یپشم  شرتیسوئ

پوستش در تضاد بود و از اون   ی ابا رنگ قهوه   ییبایکه به طرز ز
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برقرار   با همه ارتباط  یساخته بود که به راحت  یو جذاب  یمرد سکس

به    ، یهاک  ی هاکنیاز باز  گهید  یکی  س،ی. برازدی و حرف م  کردی م

به حال خ  یراحت  ی صندل تا  بود.  اطرافش    یلیعقب محکوم شده 

ول باز  ینبودم  تلوز  که  ییهای از  پشت  م   ونیاز   کردم ی دنبال 

 .د یرسی آشنا به نظر م اشافه یق

 ۳۰۹قسمت#   

کار   دیها باوقت  شتریحاضر نشده بودم، چون ب  های سر باز  همچنان

 ی ها. هر چقدر به زمان شروع دانشکدهخوندمی درس م  ای  کردمی م

البته    کردم،ی م  ره یهام رو ذخپول  شتریب  م،یشدیم  کیحقوق نزد

ه که عمال  نداشتم. من    ی برا  یدانشکده حقوق  چیهر چند  رفتن 

  یسرکش  ی دارم از رو  گفتی . مارا مکردمی از پدرم قبول نم  یارث

  رهیغرور سر راهم قرار بگ دمی اجازه م گفتی م کنم،یکار رو م نیا

بودم که حاضر بود اقرار   ی نفر  نی. خودم اولگفت یدرست م   دیو شا

ول کنه،  بودنم  کودک  ی به سرکش  دوران  به  که  وقت  نگاه    امی هر 

. خواستینمبود که من رو    ی پدر  دمیدیکه م  ی زیتنها چ  کردمی م

 ی نداشتم. واقعا نداشتم. همه   ازین   می ساختن زندگ  ی به پولش برا  من
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گذرونده بودم، پس چرا حال    یها رو بدون کمکش به خوبسال  نیا

 شروعش کنم؟ 

 :دیپرس کیار

 م؟ یخوریواسش مشروب م میکه دار هی لمیحال چه ف -

 .به زمان حال برگشت  حواسم

 :گفت زِد

رگناروک.   - ف  یکیتور:  عالقه  ی هالم یاز  که  مورد  همونطور  ام. 

 .هست ی ادیشباهت ز  لمیف یاصل ت یمن و شخص ن یب دیدونی م

 .بود رو برداشت خته یکه قبال ر ییشات ودکا کیار

  .نجاامیا گیکی. من واسیبووووو، ه -

 ی ها. چشملیزد. کامال بدون دل  تاریهوا گ  ی جاش بلند شد و رو  از

 .کف زد لوریگرد شد و ت  یپاپ

 :بهش اشاره کرد و گفت زد

 .ی شات بخور هی دیبا کنیبه خاطر مخالفت با باز -
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 :گفت  ی شخندیبا ن بون

 .یزنیم ی اگنده  ی هاحرف خوره یکه داره آب م یکس ی برا -

 ۳۱۰قسمت#   

 :به پشتش زد ی اضربه زد

 .باشم   ایدن یِ هاک کنیباز نیبهتر  تونمی که م نه یبه خاطر هم -

 :نشسته بود، گفت کیکه کنار ار النور

 .یتو ثور من - 

 .اش کاشت گونه ی رو ی اهم بوسه کیار

 :گلوش رو صاف کرد زد

 :نی به قوان  میرسی خب، م -

 ییجا  د،یترک  ی زی چ  ه ی  ایپخش شد    ی کارکتک  ی که صحنه   یوقت

ف  اشاره کمپان  ی اگهید   لمیبه  استَنل  یاز  شد،   سنده ینو“   یمارول 

افتخار” مارول  یکمپان   ی هالم یف اون   ایداشت،    ی حضور  از  ثور 

 ن؟ی . گرفتمیمشروب بخور دیژکوندش زد، همه با ی لبخندها
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 :دمیپرس

 کنه؟ی برنده رو مشخص م یک -

جا گذاشتم تا   یزد به اندازه کاف   ی لم دادم و برا  یمبل راحت  ی رو

 .بعدا بهم ملحق بشه

 :جواب داد  کیار

بتونه ادامه بده   شتریفقط هر کس که ب  م،یندار  ی امعمول برنده -

برنده بش  ی ول  م،یکن یم  قی رو تشو رو   ی بعد  لم یف  یتونی م   ،ی اگه 

 .ی انتخاب کن

 :گفتم 

 .می نیبب   کیرمانت ی کمد  لمیف دیقبوله، دفعه بعد با -

 .کرد ی غرغر بون

 :گفت یپاپ

 .ی مه! آخر هفته بعدمورد عالقه لمیف "ی دار  لیمی آره! “ا -

 :زدم و گفتم  ی لبخند
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ا  امنده یپسر آدوست - ا   نهیمطمئنا عاشق  از  با من   هالمیف  نیکه 

 .نهی بب

 ۳۱۱قسمت#   

 :گفت یبه شوخ زد

 .ستی هم در کار ن ی انده یآ چیپسرتم و همن دوست -

 :دیخند  کیار

  نه یبی م  کیرمانت   ی کمد  لمیکه داره ف  یزد رو وقت  خوادیدلم م -

 .نم ی بب

 .رو از دهنش تف کرد اشی دنیهم با تمسخر نوش بون

 :د یخم شد و لبم رو بوس زد

 .نمیبیهمراه تو م -

 :گفت کیار

 .لیزن ذل -

 :بهش رفت یا غرهزد چشم و
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 .ها نشستند . خانم قیمواظب حرف زدنت باش رف -

 .یشیکامال نما  یعذرخواه کیکرد،  میو بهمون تعظ ستادیا  کیار

  ی خم شد و مشت  کیها رو خاموش کنه، ارزد بلند شد تا چراغ  یوقت

 :بهم زد

ا - که  ززمیعز  یینجایخوبه  من  نم  ادی.  چون   کنم ی صحبت 

بودنم    ر ینظی ب  تونهیو نم  کنهی م  ی بهم حسود  یلیپسرت خدوست

 .رو تحمل کنه

 :نبود، گفت رانهیگهم سخت  یلیکه خ ییبا صدا زد

 .دخترم رو تموم کنحرف زدن با دوست  یگوشدر  -

 .هام انداخترو کنارم رها کرد و دستش رو دور شونه خودش

 :هاش رو بال نگه داشت و گفتدست  کیار

 .میزدی راجع به تو حرف م  میهمش داشت -

 :گفت زد
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اونا رو به   یاول با شوخ  ،یکنی کارو م  نیا   ی چجور  دونمیآها، م -

 .شونی قاپی عد مو ب یکشونیسمت خودت م

 ۳۱۲قسمت#   

 :دیخند  کیار

صورت   ی . دلم برایخوشحالم که به خونه برگشت  ی. ول یحال هرچ -

آخر شب  بود. لنگ جان سخسته  تنگ شده    ی هم سع  لوریهات 

 .وونهید  ی من بخوابه. گربه  شیپ کردی م

 .دوست دارم شتریبا شوگر رو ب یهمراه -

 :هم گذاشت  ی هاش رو روپلک  دیبه نشونه تائ کیار

 .مطمئنم -

 :که دستش پشت گردنم بود گفت یدر حال زد

 .نی رو بب لمیف -

جا  کیار عقب،  به سمت  رو  ر  ییسرش  خواب  اتاق  قرار   سیکه 

 :داشت، خم کرد و گفت
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 .ست ی. اصال جالب نی تنها گذاشت کایو ورون سیبا ر نجایمنو ا -

 :شد و گفت  ی چهره زد جد حالت

 .آرهی سر از کارش در م سیر  ی زودبه  -

دق  فکرم چند  کش  قهیبه سمت  ر  دهیقبل  که  ورون  سیشد   کا یو 

ز کوتاه  یلب  ریاومدند،  مستق  یسالم  و  اتاق  م یدادند  خوابش به 

مهمون به  سر  آخر  کنم  فکر  ول  یرفتند.  برن،  بچه   یکاپا  و  ها زد 

ا  دادند، ی به زد استرس م  های . اون مهمونرفتند ینم از    یکی  نیو 

 .کردیم ی بود که زد ازش دور یمسائل

ا نم  نیبا  دلم  دور   خواستیحال  برادرش  ا  یاز  نگران   نیکنه. 

از    نکهیاز ا   ارم،یسر از مشکلشون درب  کردمی م  یموضوع بودم، سع 

 نیاز ا  ترقی. مشکلشون عمکایاز ورون  ریالبته غ  ره،یگی کجا نشأت م

 ی. بعد از اتفاقکردیم  ی ها بود. حداقل اون دختر از من دورحرف

افتاد،  که سر گل  نزنه    گهیبهش گفته بود که د  زدها  باهام حرف 

 .نداره ییاش جاتو خونه گهیوگرنه د



Page 561 of 792 
 

تموم شد. هنوز اول شب    لم یبگو و بخند، ف  یبعد از کل  ت،ینها  در

. بون م یو برقص   می رو بلند کن  کیموز  ی صدا  م یگرفت  می بود پس تصم

اسپ  لشیموبا به  و  درآورد  آهنگ  ی کرهای رو  کرد،  وصل   زد 

"Bohemian Rhapsody" کوئ پ  ی تو  نی از   ی ل ی. خدی چیفضا 

مناسب باه  ی برا  یآهنگ  جاش  به  پس  نبود،    ی لبخون  اشرقص 

 .کردند

بود  یمبل راحت  ی و زد رو   من به دوست   مینشسته  نگاه  و  هامون 

 دادم و اون من رو به خودش  هیاش تک. سرم رو به شونه میکردی م

 .کرد ترکینزد

 :گفت 

 .شنیها مآهنگ یبازخون ی برا یگروه خوب -

 .شدی م یخوب یلیخ ی مرکور ی فِرِد لوریت -

 .رفتی اتاق خرامان خرامان راه م ی و تو د یبالیبه خودش م  اون
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بودند.    نیریهاش نرم و شلب   د،یمن رو بوس  هیخم شد و چند ثان  زد

  یرو از رو   ییو تار مو  دیبعد از چند لحظه، خودش رو عقب کش

 :داد و گفت  هیتک م یشونیرو به پ  شی شونیصورتم کنار زد. پ 

 .شدند   دیناپد یبون و پاپ ،یراست -

 :گفتم  کردمی که به اطراف نگاه م همونطور

 .بودند که نجایهم ؟یچ -

  .دمشونیاز گوشه چشم د بستن یداشتن فلنگ رو م یوقت -

پ   ییجا  مطمئنا  بشه  که  ت  داشونی نبودند  النور،   ک،یار  لور،یکرد. 

 .دند یرقص ی دختره م یک یو اون  سیبرا

 کجا رفتند؟  -

 :زد یلبخند پهن  زد

 .هم گاراژ دیفکر کنم. شا ،ییدستشو -

 :داد لمیتحو ی شخندین

 .هیخوب یلیخ ی جا -
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قرمز  ریز  هاشانگشت  پوش  ی ژاکت  لغز  دهیکه  بند    دندیبودم  با  و 

 .کرد ی باز  نمیسوت

 .میبر یواشکی م یتونی ما هم م -

من حس    نش یی پا  لب و  گرفت  گاز  ذوب  رو  درون  از  دارم  کردم 

 .شمیم

 تو ذهنته؟ یچ-

 :گوشم زمزمه کرد  ی شد. تو  دهیکشگردنم    ی از پشت سر رو  ششیر

 .شکم و من پشتت ی تو رو-

 ؟ یچ گهید -

و من    سهیو خ  ن یریش  یلیواژنت خ  یول  کنم،ی اول آروم شروع م -

هاتو به ستون تخت ببندم و  دست   خوادی . دلم مخوامتی محکم م

 .فشار بدم گهیپاهات رو به همد  کنمی باهات سکس م یوقت

پچشم  اشی خاکستر  ی هاچشم رو  داغ   دایهام  و  خمار  کردند، 

 .بودند

 .لرزون از جام بلند شدم ی ! با پاهانهیهم
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 .اممنم آماده  یآماده باش  یوقت -

 م یرفت   رونیگره زد. از اتاق ب  گهیهامون رو به همدشد و دست  بلند

 .لذت ببرند  یاز مهمون هی بق میو اجازه داد

هام رها کرد. با  شونه  ی رو باز و رو  امیدم اسب  ی اتاقش، موها  ی تو

از سرم  د،یژاکتم رو به سمت بال کش ییفرساحرکات آروم و طاقت 

  ن یانداخت. نگاهش خمار شد و خطوط سوت  نیزم  ی در آورد و رو 

هاش من رو سر جا چرخوندند  روشنم رو دنبال کرد. انگشت  یصورت

 .کمرم حس کنم  ی حرارت نگاهش رو رو تونستمیو م

 :گفت   د،یکشی هام مشونه ی هاش رو رو که لب  یحال در

که پشت    یاز اون کس  نمی بی م  نویکه هر بار ا  هیرمنطقیبه نظرت غ -

 شم؟ی م  یو برات تتو زده، عصب دهی تو رو د  ی برهنه 

 .اومدی خوشم م خواستیانقدر من رو م نکهیا از

 .نه -

شونه  همونطور مکه  ماساژ  رو  طرز   ی هابوسه  دادی هام  به  و  نرم 

هاش از پشت  . دستنشوندی پوستم م  ی رو  ی زیآممحبت   یدردناک
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نبود،    خواستمیکه م   ییجا  قایدق  کردند،یرو نوازش م  منه ی قفسه س

بپ  نکهیا  ی برا  یول رو در آورد و   نمی بود. سوت  یکاف  چمیبه خودم 

ساپورت و    زدمیکه نفس نفس م   ونطوررو قاب گرفت. هم  هامنه یس

 .کردم  پرت ی ارو در آوردم و با پا گوشه رمیلباس ز

 .کرد تیو من رو به سمت تخت هدا دیعجله کردنم خند به

 .شکمت بخواب ی رو  -

. متوجه نمی بب  سرم رو چرخوندم تا بتونم برهنه شدنش رو  دم،یخواب

 سیدتن دنیرو درآورد. لبم رو با د شرتشینگاهم شد و با آرامش ت

بزرگ لگنش ختم   V که به  ی گاز گرفتم، عضالت سفت  شی عضالن

 .د یکش نییشلوارش رو باز کرد و پا  پی. زشدندی م

 یرد شد و چراغ رو خاموش کرد. برا  یسمتم اومد، از کنار پاتخت  به

 ی نگاه م ی لحظه، همونطور که به پاتخت هی

زد و احساساتش   یاش گذشت. بعد پلکاز چهره   ینی حالت غمگ  کرد،

 .رو خفه کرد

 :و گفتم  دمیرو بال کش  خودم
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 ؟یزد؟ خوب -

دست  ی رو  کنارم، با  رو  صورتش  اومد.  و تخت  گرفتم  قاب  هام 

 :و گفت دیکش یخطوطش رو نوازش کردم. آه

 .دونمیها... نموقت  یآره. فقط... بعض  -

انگار   گشتند،ینگاهم م ی تو ی زی دنبال چ اشی خاکستر ی هاچشم

رو   یموضوع خاص  خواستیبگه، انگار که م  شتریب  خواستی که م

 .بهم بگه 

 .و پشتم رفت  دتمی بوس جاش به

اش  هام کرد و تموم توجهشروع به ماساژ دادن بازوها و انگشت  یوقت

هر قسمت از بدنم متمرکز کرد کامال سست شدم. انقدر که   ی رو رو 

 .رو فراموش کردماش نگاه سردرگم چهره

 :گفت 

 ؟ ی ایداشتن چقدر دوست یدونستیم -
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شدم،    رهی. سرم رو عقب دادم و بهش خدادی صداش آزارم م  لحن

رو  ترس  برگردم چون حس  به سمتش  نداشت  توقع  کنم   ی فکر 

 .کردی م ییاش خودنما چهره

 :دم یو پرس دمیچرخ شتریب

 شده؟ یچ -

پا  بکیدهنش رو قورت داد، س  آب بال و  بازدم    نییگلوش  رفت. 

 .رها شد اشنه ی از س یقیعم

 .یچیه -

هاش . دست دمشیو پا به سمتش رفتم و بوس   چهار دست   دم،یچرخ

  گه یسفت. همد  ی لیدورم حلقه شدند و من رو سفت نگه داشت، خ

اش  که تو چهره  ی شد، که ترس  یکه ذهنم خال  میدیبوس  ی رو به قدر

شکمم   ی هاش من رو روزود، دست   یلیرو فراموش کردم. خ  بود

منتظر بودم که من   و  دمیکشینفس م   یخوابوندند و من به سخت

 ...رو مال خودش کنه
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برا  ی ز یتنها چ  نیا  و  ت یواسمون اهم  ی مدت طولن  هی  ی بود که 

 .داشت

*** 

 .کرد دارمیب ی زیساعت بعد چ چند

نگاه  هامچشم و  انداختم، همونطور که سع  ی باز شدند  اتاق    ی به 

نظر گرفتم.    ریافتاده، اطرافم رو ز  یچه اتفاق   ارمیب   ادیبه    کردمی م

 .صبحه کینزد کردمی حس م یبود، ول کی همچنان هوا تار

 زد،یبود و دست و پا م  دهیکه زد خواب  ییاز کنارم، جا  ی اناله  ی صدا

 .کرد ی بلند ی و ناله  خوردندیبلند شد. پاهاش به شدت تکون م 

 .آروم تکونش دادم 

 .ینی بی خواب بد م ی زد، دار -

نم  ی آروم  ی صدا  با چون  بودم  ول   خواستمیگفته    ی بترسونمش، 

 :هاش رو گرفتم و دوباره صداش زدم. شونه دی شن یصدام رو نم

 .شو  داریزد... ب -
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حد باز شدند   نیو تا اخر  عیهاش سرمنقبض شدند، چشم  عضالتش

 .و تند تند پلک زد دیو از تخت پر

 :گفتم 

 .منم -

  ی رو   شبیرو که د  نکمیگذاشتم. ع   نیزم  ی شدم و پاهام رو رو   بلند

به    یصندل چشمم  برداشتم.  بودم،  گذاشته  تخت  از   یکیکنار 

اشتم و  خودم افتاد و برشون د  ری هاثورن زِد و لباس ز  ی هاشرتیت

 .تنم کردم

 اشنه یو قفسه س   ج یبود و نگاهش گ  ستادهیهمچنان سر جاش ا  زد

 .بود  نیسنگ 

که روش بود   یچراغ  د یتا کل  رفتمی م  یکه به سمت پاتخت  یحال  در

 :رو بزنم، گفتم

 .ی لرزیم ی دار  -

 .بار پلک زد نیروشن شدن چراغ، چند با

 :دمیترس برم داشت. پرس دمیدردناکش رو د ی چهره  یوقت
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 ؟یدیخواب بد د -

بحثش رو   یبود که تا نوک زبونم اومده بود، ول  یسوال  نیا   لو؟ یو

کابوسدمینکش   شیپ مورد  در  ما  بود.  زده  حرف   یول  م،یهاش 

مثل خوره داشت   ی بود. کنجکاو  ده یکنار من کابوس ند  چوقتیه

 ی سر  کی. زِد  دمیپرسینم  ی زیاکثرا چ  یول  خورد،یوجودم رو م

بودم که بالخره   ئنو من مطم  خت،ی ریخودش م  ی مسائل رو تو

 .گهی رو بهم م زیهمه چ

م  به نگاه   د یرسی نظر  دقت  با  شده،  بهتر  گوش  یحالش    اش ی به 

 .انداخت

 .ساعت چهاره -

 .تو تخت میبرگرد ا یزوده. ب یلیخ -

 :اش گذشت و گفتاز چهره  ی درد

 ...کنم  رونش یاز سرم ب  تونمی نم  گه یبشم... د  داریب  ی . وقتتونمینم -

 .دیبه صورتش کش یکرد و دست  یمکث
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سر  دم یکش  یآه رو  ی و  دادم.  سمت    ی تکون  به  پاهام  پنجه 

رو پر از آب کردم و واسش بردم.   یوانیرفتم، ل  نکیآشپزخونه و س

هاش دست   ن یتخت نشسته بود و سرش رو ب  ی برگشتم، رو  یوقت

 .گرفته بود

زد، انگار که   یبهش پلک  رهیهاش گذاشتم. خدست   ی رو تو  وانیل

جرعه بعد  هستم،  اونجا  منم  نبود  رو  ی امتوجه  و  خورد    ی ازش 

 .گذاشت  یپاتخت

 ؟یدر موردش حرف بزن ی خوایم -

 :گرفت و گفت  یقیعم دم

 .نه -

لباس  یشد و چنگ   بلند اون  شبشید  ی هابه  توزد.  سبد   یها رو 

 دیجد  ی هابه سمت کمدش رفت و لباس  انداخت،  فیکث  ی هالباس

 .درآورد

 .برم نجایاز ا یچند ساعت خوامیم -

 کجا؟  -
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 .برم بدوام -

 اش یکه مخصوص دو بود و شلوار ورزش  یبلند مشک  نیآست   رهنیپ

 .دیکش رونیرو ب

 .آفتاب هم نزده یهنوز حت -

اتفاق   نیبودم و ا   نجایامروز من ا  ی ول  دوئه،یصبح زود م  دونستمی م

 .بود  وفتادهیقبال ن

 .پوشمی بازتابنده م قهیجل -

آورد، بندهاش رو با خشونت بهم گره    رونیهاش رو بو کفش  جوراب

 :زد و باز گفت 

 .کنهی م یمو خالذهن دنییدو-

 ام؟ یمنم باهات ب ی خوایم -

 ی کنم، ول  ت یخوب اسک  تونستمیبود که، درسته که نم  نیا  منظورم

تنها باشه. پس    خواستمینم  لیدل   ی سر  هیبدوام و به    تونستمی م

 :دوباره گفتم
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تو  - کفش  و  لباس  دست  شا  نمیماش  ی چند  که  درد   دیدارم  به 

 ...ی ژاکت بهم بد هیبخوره، و اگه تو هم 

 :گفت عیام رو تموم کنم سرحرف نکهیاز ا قبل

 .نه -

 .انداخت بهم  یکرد و نگاه کوتاه  یمکث

تنها   خوامی من م   یول  ذارم،ی که تنهات م  خوامیمعذرت م   ن،ی بب -

م بخوا  یتونی باشم.  که  هروقت  ماشیبمون  ی تا  حداقل   نت ی. 

 .نجاستیا

 :دمیرو گرفتم و پرس   د یرسیهاش مرون  مهیکه تا ن  رهنشیپ  ی لبه

 ؟یگردی برم یک -

 :کمدش برداشت و گفت ی کشو ی از تو یکاله بافتن کی

مستق - احتمال  م  می بعدا.  دوش   کنمی م  نیتمر  رم،یباشگاه  و 

 .... بعد کالس دارم، و بعدرمیگی م

 .شد  رهیرو قطع کرد و با اخم بهم خ حرفش
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مرتب    یچکنم تا همه  نیتمر  دیشوگر. با  کهینزد  مونی وقت باز -

 ؟یکن ی نباشه. درکم م  یباشه. استرس

 ش یکردم. اون دوست داشت کارهاش رو به روش خودش پ  یاخم

داشت. هنوز مونده بودم چطور   ی شتر یتمرکز ب ی نطوریببره چون ا

ند  تونستی م هفته  آخر  که  خصوصا  بذاره،  تنهام  راحت    ده یانقد 

 .بودمش

 .دمیترس یکم

 دونستم ینم  یتو راهه، ول  یبد و وحشتناک  زیچ  گفتی بهم م  حسم

 :. گفتم هیچ

 .حتما -

زد و در رو پشت    رونیهام گذاشت و از خونه بلب  ی رو  هاشولب

تخت   ی و رو  دمی خونه شن  ی رفتنش رو از جلو  ی سرش بست. صدا

 .ولو شدم

 :. بهش گفتم دیهمون موقع کنارم پر لوریجانگ س لنگ

 .هم نکرد یخداحافظ یحت -
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که درو   ی اومد و به در چنگ زد تا وقت  یکرد، کش و قوس   یسیه

 .باز کردم و گذاشتم بره 

دنبال شلوارم گشتم. امکان نداشت    نیزم  ی زدم و رو   یلب غر  ریز

  .داشتم ازیاتاق خودم نهم به   دیدوباره خوابم ببره، شا

و از    دمیو مرتب کردن موهام، کتم رو پوش  سیاز رفتن به سرو  بعد

  دم یرو د  سیو ر  دمیپزخونه چرخرفتم. به سمت آش  رونیاتاقش ب

با   ز  هیکه  لباس  م   ی پلنگ  ریجفت  حالت    زیپشت  بود.  نشسته 

ام نشده بود، پس گلوم رو  بود... فکر کنم متوجه  ب ی صورتش... عج

 :صاف کردم و مؤدبانه گفتم 

 .رمیراحت باش. من دارم م -

 م یبا هم چشم تو چشم شد  یبه سمتم چرخوند، وقت  رو    گردنش

 :راست نشست و گفت 

 .کرد دارمیزد ب -

 :و گفتم ستادمیا  جلوش

 .رفت بدوئه -
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تکون   ی . سرش رو جوری دلسوز  دی گرفت، شا  یحالت خاص  صورتش

هاش رو  کنه، بعد چشم  یذهنش رو خال  خواستیداد که انگار م

 :تنگ و بهم نگاه کرد

 دوئه؟ ی م رهی هاش کجا مبعد از کابوس  یدونیم -

ازش    ی زیداشتم تا چ  دهنم رو بسته نگه   یول  دونستمیم  ی حدود   تا

 .رو دوست داشت  شیخصوص مینپره. زد حر رونیب

 :مصمم گفت   ینگاه با

 .که اون دفن شده ییجا رهیم -

 .گشاد شد امی نی ب ی هاپره

 :داد ادامه

 !یازش بپرس ی شتر یب ی هاسوال  دیبا ،یدونیم -

 ؟یمثال چ -

ستون   ی که رو   ی عرق سرد  تونستمی و منتظر بودم. م  ستادهیا   اونجا

 .فقراتم نشسته بود رو حس کنم
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 ؟ ی دیرو د  لویتا حال عکس و  -

 .نه -

 .خوشگل بود -

دانشگاه هاثورن   ر یکه نماد ش  یکه با نمکدون و فلفلدون  همونطور

 رهیخ  رونیبه ب  زی کنار م   کیاز پنجره کوچ  کرد،یم   ی رو داشت باز

 :شده بود. ادامه داد

بعض  ،یدونیم - بودم.  عاشقش  موقت   یمن  فکر  دو   کردمی ها 

. هر بار که با ی دی فهمیکنار اون دختر نم  چوقتیه   یست، ولطرفه

به    شهیو من هم  گذروند،ی وقتش رو با من م  شدیزِد دعواشون م

 ...دادمی م دیخودم ام

 .صورتش نشست ی رو یکرد و اخم   یمکث

زد بود.   ی هاکار   یبه خاطر تالف   یول   د،یکه مُرد من رو بوس   یشب -

 .بودند که لمسش کردند ییهالب نیهام آخرلب

شد، نمکدون رو محکم تو دستش گرفته بود، ادامه   رهیخ  زیم  به

 :داد
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باردار بود، اما من حاضر بودم هر کار - کنم که مال من   ی از زد 

 .بشه

هاش گوش بدم.  به ادامه حرف  کردمی م  یسع  یزدم، به سخت  یپلک

 کینزد  گهیخاطر به همد  نیبه هم  دونست؟یرو م  هانیا   ی زِد همه

 نبودند؟ 

 :گفت ی لحن تند و عصبان با

 ...که تو قطعا نهیمنظورم ا ، یستین اشه یذره هم شب هیتو  -

 .هاش بسته شدند رو قطع کرد و پلک حرفش

کردمختیر  قلبم صبر  و  داشتم  نگه  بسته  رو  دهنم  صبر  .  فقط   .

 .کردم

 :داد دامها

اون شب   گهید  بارکی که    د،یدی که داشت خواب م  دمیصداشو شن -

. از  میدیها دصخره  ی . زِد... من...جفتمون اونو روکردی م  یرو زندگ

 .رونیپرت شده بود ب  نشی ماش
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  دونستم یم  یهام بال اومدند ولها تا پشت لبکردم و سوال  وحشت

 :. فقط گفتم ستیمطرح کردنشون ن ی برا ی که وقت مناسب

 .متاسفم -

 .ی چیمناسب نبود. ه ی اگهیحرف د چینظرم ه  به

 :کردم اضافه

 .ی بهتر باشه با زِد حرف بزن دیشا -

منقبض شد و نگاهش به سمتم برگشت. همونطور که نگاهم    بدنش

عصبان   کردی م از  تا   ت یصورتش  کرد  باز  رو  دهنش  گرفت،  رنگ 

 .هاش رو به هم فشار دادبعد لب  یبگه ول ی زیچ

 ه؟ یچ -

 :گفت ی ا نگاه خصمانه  با

 .ی اریم ادمی... به زوی. تو همه چ یگمش ی کاش بر ی ا -

حال    نیفشرده شد با ا  امنه ی مثل گلوله بودند، قفسه س  هاشحرف

با وجود   یسع کردم درکشون کنم. کتم رو دورم محکمتر کردم، 

چه   دونستمیخونه باز هم سردم بود. سرم رو تکون دادم، نم  ی گرما
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 ی زینشون بدم. اون عزادار بود، معلوم بود هنوز داره با چ  یواکنش

 .کنم  یبحث تونستمی موقع نم و من اون کنه،ی وپنجه نرم مدست

 ی رفتم و بازش کردم. وقت  ییکنارش رد شدم، به سمت در جلو  از

 ی سکوت رو شکست. احتمال صدا  ی و بلند  زیت  ی در رو بستم، صدا

 .شکستن نمکدون بود

 کمیو  ی س صلف

 زک 

 یالتیدانشگاه ا  می ت  ی هابا بچه   تیمشغول اسک  ی از شروع باز  قبل

که   بودم  شورا  یکیکنکورد  مدارس  دانشگاه   ما  ی از    ی بود. 

اخ  ترکیکوچ ا  یلیخ  رایکه  ما  و  داشت،  که   میبود  نجایباخت 

 تیاولو  های باز  نی. هر کدوم از امی و معروف بش   میر یشون رو بگحال

حال چند    نیو از هم  میشورا بود  کی  ی حال ما تو  نیما بودند، با ا

محل عکاس  و  خبرنگار  و   ستادهیا  هاگاهیجا  یتو   یتا  نگاه  بودند، 

 ی شروع به باز  خی   ی رو  نکهی. به محض اکردندی م  یبردار   ادداشتی

نگاه موشکافانه    لکاکس،یشون شدم. استَن وکردم، متوجه حرارت 

 ی بود و من تو  هفرود اومد  مایامروز با هواپ  انیشکارچ  میت  ی نده ینما
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مختصر   ریمس صحبت  برده  ی رختکن  اون  داشتم.   یاباهاش 

  نکه یام زد و گفت از ابه شونه  یگفت، دست  کیآخرمون رو بهم تبر

.  ستزدهجان یه  یل یخ  نه یب  لینشو  ی تابستون من رو تو  نیقراره ا

ازم   کوتاهبعدش  مالقات  قرار  امشب  داشته    ی برا  یخواست  شام 

لحظه می باش د  یا.  مخصوصا   دمشیکه  برداشت،  رو  وجودم  ترس 

-دولوث  ی که باز یوقت  د،یآنفولنزام پرس  ی ماریکه درمورد ب  یوقت

 .میرو باخت  سوتانه یم

شده   ی ها دندون  ن یب  از چفت  هم  کمبه  و  گفتم  دروغ    یام 

واکسن آنفولنزا بزنم هم    د یبا  گهیسال د  نکهیوپرت در مورد اچرت

سالمت    تیکردن وضع  یخفرو با م  نیاضافه کردم. مطمئنا کل قوان

 .بشه  دهیکش نجایشکسته بودم. آره. دوست ندارم بحث به ا میروان

 .دادم رونیگرفتم و نفسم رو ب  یآروم دم

 کی  دی. امشب باادیب   مشیت  ریگ  یقراره چ  نهی تا بب  نجاستیا   اون

 .داشته باشم العادهفوق ی باز

کردم   یبدنم رو گرم کردم و دست و پاهام رو حرکت دادم. سع  یکم

فضا متشنج بود و   ی کنم، ول  رونی رو از ذهنم ب  یحس دلواپس   نیا
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خاص م  یحس  فرا  رو  وجوم  آروم  بخشگرفت یآروم  ا  ی.    ن یاز 

ا  یدلواپس بودم.    نیبه خاطر  نکرده  رفتار  با شوگر درست  بود که 

عاشقش    شتریب  یو هر چ  لوئهیو  هیبهش نگفته بودم که چقدر شب

 .که بهش بگم و از دستش بدم  دمیترسیم  شتریب شدم،ی م

 .خودم گفتم؛ نق زدن بسه به

هفته گذشته تا الن خوب بود. بدنم تحت کنترلم بود و حواسم   چند

 .بود ی جمع باز

مون رو باز کرد. همه مرتب به  شد و راه  کیبهم نزد  یبا اسک  کیار

گرفتنش خودم رو   ی . توپ رو بهم پاس داد و من برامیصف شد

 .بخورم نی نمونده بود که زم  ی ز یاز حد کش دادم و چ ش یب

 .هام رو چرخوندمدادم و شونه رونیرو ب  نفسم

 :رو از دست دادم بهم گفت  ی اگهیبعد پاس د قه ی چند دق یوقت

 چت شده؟ -

 :تشر زدم تیعصبان  با

 .یچیه -
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م   سیر نگاهمون  که  اسک  کردیهمونطور  برمون  و  کرد.   ی دور 

. تو کل نم ی بب  شی منیسپر محافظ کاله ا  ریشو از زاخم   تونستمی م

 ک یحواسش بهم بود.    میاومده بود  نجایکه با اتوبوس به ا  ی ریمس

نگه داشت، به    ی گاهاحت کنار استراحتاستر  ی بار که اتوبوس برا

 ی کی  یباهام حرف بزنه، ول  لویو   ورددر م  خواد ی سمتم اومد و گفت م

  ی بلند و عصبان  ی هامون رو قطع کرد و منم با قدم حرف  های از مرب

 .ازش دور شدم

بود. شا  اون—کردمی م  درکش  دیمخالف حضور شوگر اطرافمون 

  نیواقعا نگران من و ا  دی. شاانداختیم  لویو  ادیبه    یلیاون رو خ

 .امیکنار ب  یو هاک د یبود که چطور قراره با رابطه جد

 م ی لعنت  ماتیاون با من فرق داشت، و من خودم تصم  تی شخص  اما

 .گرفتم یرو م

وقت  یاخم اتفاق  یکردم،  مدافع  یکیبه    یبه طور   خ ی  ی تو  ی هااز 

دست از  چوبم  و  حتبرخوردم  افتاد  کجا   دونستمینم  یهام  دارم 

 .دادم و به چوبم چنگ زدم ی. فحشرمی م
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شد و فضا رو پر پخش    یصوت  ستمیبلند آهنگ پاپ از س  ی صدا

شکست، عضالتم منقبض شد و پاس   ستیکرد. سکوت حاکم بر پ

 .رو هم از دست دادم سیر

 :زد داد

 .یو جمع کن عوض تحواس -

 ؟یعوض

اسک  خشم به سمتش  فرا گرفت.  رو  به روش   ی وجودم  رو  کردم، 

 :زدم اشنه یقفسه س ی هامو روو انگشت ستادمیا

  وفتیبا من در ن  ؟ینی بی م  م یورزش  رهنیپ  ی رو رو C حرف  نیا -

کنم. پا تو کفش من نکن و چرت   ی که باز  نجامیداداش. من فقط ا

وقت  نباف  پرت  م  یو  دومون  تمر   میدونیهر  خاطر  به   هامنیکه 

 .ی ستین  یعصبان

 .ازش دور شدم  یبهش رفتم و با اسک  ی اغرهچشم
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به    امره یشد. نگاه خ  نهی دست به س  یباز مونده بود. مرب   کیار  دهن

شد که مشغول تماشا    ده یکش  ی و افراد  هایتماشاچ  گاه یسمت جا

 .بودند

 ...کردن ادامه دادم. فقط ادامه دادم یاسک به

 و دوم ی س صلف

 شوگر

 یبشه، ول  ی بودم از زد خبر  دواریام  کردم،یرو چک م  می گوش  یه

 یدلدار. دوباره به خودم  زدیداده بود نه زنگ م  امیکل روز رو نه پ

 .رمیگیتموم شد باهات تماس م  ی باز  ی. گفت وقت هیدادم، اون تو باز

باعث شد    لوریت  زیخنده ر  ی صدا  ینداشتم، ول  ی! حس خوب قبول

 .حواسم جمع بشه

خودم رو تو تختم جمع کردم،   بافت،ی موهام رو م   لوریکه ت  ینیح  در

 .زدی هاشو لک منشسته بود و ناخن  زمی هم پشت م  یپاپ

 .بود  ونیز یتلو  روی   ¹پروسکو  یخال  ی به همراه بطر  تزایپ  یلخا  جعبه

 :گفت  لوریت
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 .ی شد  ی با تاج بافتن نگیکیدختر. مثل پرنسس وا -

  دم ی. چرخنم ی به دستم داد تا بتونم کاردستش رو بب  ی کیکوچ  نهیآ

 :و سرمو برگردوندم. با لبخند ادامه داد

 .نگیکیوا  یمیقد ی درست مثل جنگجو -

 :دینال  یپاپ

 .خوام ی م نگیکیوا ی من جنگجو -

ت  لوریت ج Sex Pistols شرت یبا  شلوار  تفنگ  نیو  قرمز    یلوله 

 :و گفت  دیپنجه پا چرخ ی و رو ستادیروشنش ا

 شو بیخودم ترت  ،ی خوای رو م  یهاک   کنیفقط بهم بگو کدوم باز -

 ل یبسته بهت تحوو کت  رمیم  هاشونی از باز  یکی. به  زمی عز  دمی م

  که   بده  نشونش   ²بوترنجام  ی تا تو  دمی هم پول م  یکیبه    دم،ی م

. خوادی دلش سکس م  یول  اکارهی. اون ردیرو صدا بزن   یپاپ  گهمی 

 .بره یلذت م اشقه یاز هر دق یلسکته کنه و یاز خوش دیشا

 :زد ی شخندین

 تو و بون افتاد؟ نیب  یچه اتفاق ،یراست -
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 :شد و جواب داد سرخ

 .ن یفقط هم. میدیرو بوس گهی. همدیچیه -

 :گفتم 

 ! واقعا؟ال یخیب -

 :بال انداخت و گفت ی اشونه 

باز - م  ییجوراه ی  یهاک  ی هاکنیراستش  دلم  ترسوننیمنو   ه ی. 

 .خوادیمهربون و آروم م نگیکیوا

 :با انگشت بهش اشاره کرد لوریت

 ی هاکه راه   یکیخودت نباشه.    هیکه اصال شب  ی خوای م   ویکینه، تو   -

بده، منظورم    ادیبهت    رشیرو با شمش  شیو آت  ر یمبارزه با شمش

 .آلت یعنیکه چوب رو با چوب،  نهیا

  ی از پروسکو تو  یاگهید  ی از جام بلند شدم تا دنبال بطر  دم،یخند

 :کمد بگردم. در همون حال گفتم 

کل  - دخترها،  نکن دخترها،  چدی کل  تنها  مشخصه  الن   ی زی.  که 

 .الکله میخوا ی م
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 ییایتالیگازدار ا  دیب سفمشرو ¹

تبل  ضیعر  اریبس  یها  ونیزیتلو  ² درج  بزرگ جهت    ا یو    غاتیو 

 یورزش  ی هاومیزنده در استاد ی برنامه ها

و دختر مو کوتاه رو    ی اون پسر حشر  هیکه قض  یزود، درحال   یلیخ

رو شروع   ی کار  لوریمشروب رو پر کردم. ت  ی هاوانیل  کردم،ی بازگو م 

  یکه از دانشجوها  ییگذاشته بود، جا FBPG شو ساعتکرده و اسم

عکس  محوطه  برا  گرفتی م  یتصادف  ی هاداخل  بعد  من    ی و 

 .نبودند  جاچی ه  یکنه. ول داشونیبود پ دواریام فرستادشون،ی م

 :متفکرانه گفت یپاپ

 .نه ایخالص شه   هاقیبتونه از شر تشو دونمینم -

هم اومد، هنوز   ایهمون موقع در باز شد و جول  م،یخنده زد   ریز  یپق

.  یکت   چهی  بدون—تنگش رو به تن داشت  ینی کیو ب  ی انقره   نیسوت

 .یلعنت

م  ی ابه طرز شلخته  موهاش نظر  به  بود،  پخش  با    دیرسی دورش 

 .دعوا کرده یکس
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 :دمیو پرس ستادمیکه به گوشه اتاق افتاد گشاد شد، ا هامچشم

 راهه؟ بهرو یسالم. آه، همه چ -

 :به دو طرف تکون داد و جواب داد سرشو

 .نه -

 ی هامن اشک  یشو به ما نشون نده، ول صورت  کردیم   یسع  همچنان

 .دمیدی هاشو م گونه ی رو  ی شدهخشک

 .کردینم هیگر هایراحت نیکردم. اون به ا اخم

کردم.    شونیمعرف  عیهر دو صاف نشستند، منم سر  ی و پاپ  لوریت

که    یاز زمان  تریمیصم  یکم  م،یبا هم... راحت شده بود   ایمن و جول

 .شروع کرده بود” بانگلو  یمخفف بوب“  ی بی ب ی کارشو تو

 :گفت زناننفس نفس 

 .آه، داغونم -

اش صد  کرد،ی هاشو پاک مچشم  ر یز  ملیر  نهیآ  ی داشت جلو  یوقت

 :افتاده ادامه داد ی هابا شونه  د،یلرزی م یکم
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 .ستیاصال برام مهم ن  -

 :دمیپرس

 شده؟ یچ -

و جواب   دیکش  رونیسرش بود رو با حرص ب  ی که رو  یارزون  تاجم ین

 :داد

کاپا باهاش    یمهمون  ی فوتبال اومدند و اون پسره که تو  میامشب ت -

 .دیمنو د دمیخواب

 :شو گاز گرفت، ادامه دادتکون داد و لب سرشو

با   - بعد  و  هرزه  گفت  کت   یکیبهم  تو  ییهای وشلوار از   ی که 

 .دعوا کرد ذاشتی پول م  می نی کیب

 :همزمان با هم گفتند  یو پاپ لوریت

 ...زمی عز یآخ -

 :بهم فشرده گفت ی هابا دندون  ایجول
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م   ی دختر  شهینم - ا  هاله یبا  بخاطرش  و  صداش   ی نجوریبرقصه 

 .کار هم خوبه و هم مشکل، منم که پول لزمم نینزنن. ا

پرت   ی بود، صدا  ستادهیکمدش ا  ی بود که جلو  ای به جول  موننگاه 

لباس اکردن  به  م  نوریهاشو  اونور  سوتمیدیشن یو  و   یلیاکل  نی. 

 .شده بود لیجا پر از اکلشلوارش تو هوا بود. همه

 :گفت  لوریت

 .هینطوریا شهیلباس روالش هم نیا -

 ی اومد و کنارمون رو  رونیو ساپورت ب  یطرح اسنوپ  رهنیبا پ  ایجول

 .تخت من نشست 

 :داد و موهاشو نوازش کرد. در همون حال گفت   هی به تخت تک  لوریت

باهامون دردودل    دیبا  یول  م،یستیهنوز با هم دوست ن  دونمیم -

 .ی کن

 :دمیپرس

 (الیتک ینوع“  لوریپَترون س ای ؟ی خوریپروسکو م -

 .هر دوش -
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 .خب

کرد و در مورد اون    فی رو بهش دادم و اون شروع به تعر  شی دنینوش

کاپا باهاش آشنا شده بود، بهشون    ی خونه  ی که تو  یفوتبال  کنیباز

موهاش   نیتخت بود رو برداشت و به زور ب  ی که رو  ی اگفت. شونه 

 :. گفتختیر  رونیموهاش ب   نیاز ب  یو صورت  ی انقره  لیاکل  د،یکش

 کنه،یمارا اخراجم م  کردمی بود که فکر م  نیقسمتش ا  نیبدتر -

رو   هاوانیل کرد،یرو پرت م زهایست، مخط حمله  کنیآخه اون باز

 ...زدیمشت م ی و بدجور شکستی م

 :کردم و گفتم اخم

مارا هم    ست،یتو ن  ریکه تقص  نیمست بوده. ا  یاون عوض  ا،یجول -

 .کنهیتو رو اخراج نم  هیقض نیبخاطر ا

 .فکر نکنم مست بوده باشه  -

 :تکون داد سرشو

دختر هم همراهش بود، و فقط    هی که    نه یست اکه مسخره  ی زیچ -

 کردیبهش زنگ نزدم، فکر م  گهی من ولش کردم و د   نکهیبخاطر ا
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ا  عصبان  نویحق  که  همچ  یداره  مردها  و    ی هاآدم  نیبشه.  پست 

باز  ییپرادعا د  ی هاکن یهستند.  که  هم  در    گهیفوتبال  شورشو 

 .آوردند

برانداز رو    ایرنگ جول  ی ابلند، براق و قهوه   ی که موها  یدر حال  لوریت

 :گفت کرد،ی م

 ببافم؟   ی موهاتو مدل فرانسو ی ذار ی م اد،یازت خوشم م -

 :د یمن انداخت و پرس ی به موها ینگاه  ایجول

 تونو خراب کردم؟ شب دخترونه -

 :با آرنجش بهم زد و جواب داد ی اسقلمه لوریت

نه    ی ول  ده،یپول به شوگر ارث رس  ی . کلمیریگی جشن م  میما دار -

 .وونهید  ی . دخترهرهیها رو بگاون  خوادی گفته، نه م  ی زیچ  یبه کس

 م یتصم نکهیشد، سرمو تکون دادم، از ا رهیبا دهن باز بهم خ ایجول

وص  خوندن  مورد  در  بودم  آور   نامهت یگرفته    ی زیچ  ندهیآ  لی در 

 .بودم مونی بهشون بگم، پش

 :بازوش زدم به
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 .نبودم  نامهت یمن که قبال تو مراسم خوندن وص -

 :گفت یپاپ

 .یوارث هیالن درست مثل  -

 .ستم ی. ن نه

 :نداشتم، گلوم رو صاف کردم یخوب سح

تقاضاها  یخوب  یخبرها  ،یول - امروز  برا  ی شتریب  ی دارم.   ی رو 

 .دانشکده حقوق فرستادم

 :د یهاش گذاشته بود پرسرون یهاشو روکه دست  یدر حال یپاپ

مگه بخاطر اون تو و زد   شه؟ی م   یچ  ¹لتوَندِربی—نم یصبر کن بب  -

 د؟یبا هم نبود

 :چند بار پلک زد لوریت

د - چون  زِده  با  اون  دشهوونهیدختر،  دوست  ی خبر  گهی.  پسر از 

 .بود ی ها سرکارداستان نی. کل استین ی قرارداد

 .دیخند امافه یبه ق و
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 :زمزمه کردم زنه،ی م رونیحرارت از صورتم ب کردمی م حس

 .در موردش بحث کنم  تونمیاصال نم -

 :اخم کرد یپاپ

باهات آشنا    یکه، از وقت  نهیمنظورم ا  ؟ی شد  ی وَند  الیخیواقعا ب -

 .ی زد ی در مورد اون حرف م یشدم فقط داشت 

نبودم که    یتلخ بود، اما من اون  قت ی شدم. حق  رهیخ  امی روتخت  به

وقت خواستی م  رش یپذ  ی ته یکم رتبه   ی.  آزمونکه  نمره  و   هام 

LSAT  پذ  یآزمون“ ام رشته  رشیجهت   ی عال” حقوق  ی هادر 

ام فوق برنامه   ی هات یو فعال  یکمبود خدمات اجتماع  دیشا  شدند،ی م

 :. جواب دادمره انتظار ب ستیاسمم تو ل شدندی باعث م

 .دمی م دهی عق رییدارم تغ -

 :گفت  یجیبا گ یپاپ

اونجا    ی دانشکده  سیبره و رئ  لیبا تو به نشو  خواستیزد م  یول -

 ... درسته؟نهی رو بب
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منصفانه نباشه که    ه یبق  ی برا  دیشا   یانتظار، آره، ول  ستیل  ی برا -

 .کنه  یونیاون برام پادرم

 :بلند گفت ی تعجب و صدا  با

 .پسرتهاون واقعا دوست یول -

نوش  ی اجرعه توافق  موی دنی از  به  و  فکر    مونی کتب  ی نامه خوردم 

تو کمد گذاشته    امی ادگاری  ی کردم، تاش زده بودم و داخل جعبه

هم با  شهیبودم.  ولبرام  بود،  هفته   یط  یارزش  گذشته،    ی چند 

تاث  ی نجوریا رئ  ریتحت  به نظرم منصفانه   س یقرار دادن  دانشکده 

 .نبود

 خودم؟ یستگیشا ایقبول شدنم بخاطر زد بوده  دمیفهمی کجا م از

چ  همش و  مامانم  وقت  ی زیبه  برا  یکه  ششم  باشگاه    ی کالس 

انتخاب نشده و خ  یاجتماع بهم گفت،    یلیاحمقانه  ناراحت بودم 

  نو یا  یکس  ستی ن   ی ازین  گهیو د  ،یهست  یقی. تو آدم ل کردمی فکر م

مشکالت    ،یشیرو مروبه  ی اگهیبا مشکالت د   ی روز  هیبهت بگه.  
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. با خودت صادق ی و ادامه بد  ی ر یسرتو بال بگ  دیبا  یتر، ولسخت

 .رسهی هم از راه م یباش شوگر، خوشبخت

  ده یهم نام   ی وند  یررسمیبه صورت غ  یکه گاه  لتیدانشگاه وندرب ¹

دانشگاه  شود،ی م ا  یخصوص   ینام  کشور  آمر  التیدر   کایمتحده 

 یتنس   التیدر ا  لی در شهر نشو  ۱۸۷۳در سال    لتی. وندرب باشدی م

 ”آغاز بکار نمود

که مشت   نهیرفتن به اونجا ا  ی برا  لیدل  نیترکه، بزرگ  نهیا  تیاقعو

ول  ی خانواده  ی اعضا  به صورت  یمحکم بزنم،  از   نویا  دیبا  یپدرم 

ب شا  رونیسرم  قسمت  د،یکنم.  ذهنم،  اعماق  وجودم    یدر  از 

چ  دونستی م رو  ه   ی زیدست  که  از    تونستمینم  وقتچیگذاشتم 

 .امیپسش بر ب 

بخاطرش ناراحت    تونستمیبا زد آشنا شدم، نم  نیبه خاطر هم  اما،

 .باشم 

امت  یپاپ آنال  ی باز  ازی داشت  به صورت  م  نیرو   هیکه    کردی چک 

 :و گفت  دیدفعه از جا پر
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 .الن پست گذاشت نیها! دانشگاه هاثورن همبچه -

از   یکنکورد بخش  یالتیسرمو به سمتش چرخوندم. دانشگاه ا  عیسر

 .میداد ی شکستش م  دیبود که با ییهام یاز ت یکیمون و کنفرانس 

 .خوندی م عیسر داشت

 .گل باخته کی. هاثورن با اختالف یلعنت -

 .میدیکش ی دی از سر ناام یآه ایبه جز جول همه

 .میبنداز رونیب دونیها رو از مقرار بود اون -

  ی رو روشن کردم و زدم شبکه پوشش محل  ونیزی شدم و تلو  بلند

 .  رهایها ، شبود: خرس ازاتیامت دمیکه د ی ز یچ نیاول ،یهاک

 .گزارشگر رو بشنوم ی کردم تا صدا  میرو تنظ صدا

ناام - هاثورن  م  انهد یگروه  ترک  رو  خونه    کننی ورزشگاه  به  و 

باخت سختگردنی برم قطعا  باز  ی .  و  قدرت  مرکز    کن یبوده چون 

ت   کیشماره   با  امروز صبح  داشته   نیتمر  میدرفت، زک مورگان، 

نه هنوز    ایمصدوم شده    نکهیو از ا  ومده، ین  رونیب   ی باز  ی برا  یول

 .ده یمون نرسبه دست  ی خبر چیه



Page 599 of 792 
 

  ی به دست گرفته بود، خانم  یکروفونیکه م  ونیزیتلو  ی بعد  گزارشگر

 .بود ی اجذاب و مو قهوه

گم شدن    یپر قدرت بودند، ول  یلیخ  رهایبود و ش  یسخت  ی باز -

 .مهیت ی برا ی د یشد ی دیناام  نیفراتر از تصور بود. ا یاصل کنیباز

 :دوخت و ادامه داد نیبه دورب شوی جد نگاه 

 ادیز  ی هاسوال  ی نه، ول  ایاند  بهم مرتبط   اناتیجر  نیا  میدونینم -

فصل مورگان نتونست    نیکه تو ا  ی مخصوصا از وقت  اد،یم  شیداره پ

باز پا-سوتانه ی م  یخونگ  ی زودتر  به  رو  طبق   انیدولوث  برسونه. 

آنفولنزا بود،    اومدهش یپ  ی واقعه  م، یاظهارات گفته شده از طرف ت

اتفاق افتاده.    ی تری دج  ی امشب احتمال مسئله   گنی م  عاتیشا  یول

 .شده هوشیادعا دارند زک ب های بعض

 .کردمی نگاه همه رو حس م ینی رو خاموش کردم، سنگ ونیز یتلو

 :د یپرس ایولج

 شوگر، حالش خوبه؟ -
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  م،یدار  ییمون رازهاهمه  دونستمیچرخوندم، م  شونن یرو ب   نگاهم

شون بذارم. پس  زد مال من نبودند که بخوام به اشتراک  ی رازها  یول

 :جواب دادم

 .دونمینم -

 از حمالت وحشتناکش بوده؟ یکی یعنی

 .کنم  دایرو پ میاطراف رو نگاه کردم تا گوش  عیسر

 رون یب  موی کن زد خوب باشه. گوش  ی کار   ایخدا  کنم، یم  خواهش

 .آوردم و بهش زنگ زدم

 :دمیرو شن صداش

 .سالم -

 ی رفتم تا خصوص  ییبا آرامش بسته شد، به سمت دستشو  هامچشم

بود، متوجه شدم تو اتوبوسه و    فی باهاش صحبت کنم. صداش ضع

 :اند. گفت کنارش هاشیمیتهم

 ؟یدیاخبار رو د  -

 ؟یآره. خوب -
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 :زد که ادامه داد ی و بعد صدا دمیاز پشت خط شن  ی بلند آه

 ...ام یاز پسش برب  تونستمی م دینتونستم کنترلش کنم شوگر. شا -

. تصور کردم که به  کردی مو فعال م لرزونش همه احساسات  ی صدا

 .ست هاش بسته داده و چشم هیتک اش ی صندل یپشت

 .کنم  ی نذاشت باز گهید یشدم و مرب هوشی من ب -

 اد؟ی از دستم بر م یکمک -

و    دمیشن ی از پشت خط م  شوقی نفس عم  ی . صداد یآه کش  دوباره

 .بغلش کنم  ستخوای دلم م

 .دارم. فقط... برو خونه من و منتظرم باش. لطفا ازیبهت ن  -

 .باشه -

 و سوم  ی س صلف

 شوگر
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 م، یاتاقم رو تموم کن  ی تو  یمهمون  میخواست  نکهیبعد، بعد از ا  یمدت

ها بچه   ی راه افتادم و برا  میکِر  یسپی به سمت فروشگاه کر  می مستق

 .دونات گرفتم

و کنار   دمیاش رسها بودم که به خونهاز دونات  یکی حال خوردن    در

پشت بردارم،   یپارک کردم. تالش کردم تا جعبه رو از صندل  ابونیخ

بودم بتونم    دواری و ام   داشتمیقدم برم  اق یزد، با اشت  دنیاز فکر د

  .شو بهتر کنم حال

نگران بودم،    یافتاده بود ته دلم کم  ی باز  ی که تو  ی خاطر اتفاق  به

وقت  یول گفت  دلم    یاون  خودم  و  بهتره،  حالش  کنارشم  من 

 .باشم  نجایبخاطر اون ا  خواستی م

کل  به با  دادم  اجازه  بوته   ی دیخودم  پشت  بود  گفته  بهم   ی هاکه 

ونه بشم. حدودا ساعت ده شب بود  وارد خ  کنن،ی م  میشده قاخشک

 .رو باز کردم یکه در پشت

ها کرد. چراغ  ویوم یو رو بهم م  دیاز جا پر   عیسر  لوریجانگ س  لنگ

 :گفتم  یرو روشن کردم، رو بهش با لحن مهربون 
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 .گربه بد -

من و زد    نکهیبود، فکر کنم بخاطر ا  ومدهیکامل باهام کنار ن  هنوز

 .که بهم عادت کنه مینبود نجایا  ادیز

بهم رفت    ی اغرهاش بهم انداخت، چشمشونه  ی از رو  یاجمال  ی نگاه

 .خواب زِد رفتبه سمت اتاق ت یو با عصبان عیو بعد سر

 .داخل اتاق نبود ی اون تنها گربه یول

  دم، یاومد د  رونیخونه ب  ی گوشه   ییجا  هیرو که از    کایورون  یوقت

دورتر پارک   شون ی . احتمال ماشی صورتم نشست. لعنت  ی رو   یاخم

 .بودم ده یکرده که ند

 :کرد اخم

 ؟یکنی م  کاریچ نجایتو ا -

آرا  شوصورت ج  شیکامل  شلوار  بود،  پ  نیکرده    ی ورزش  رهنیو 

دانشگاه هاثورن با شماره    یهاک  میت  ییو طال  یبه رنگ مشک  یکوتاه

بهتر از من به   یل یخ ه،یسفارش  دیرسی تنش بود که به نظر م سیر

  .د یرسی نظر م
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  دهیپوش   یو ژاکت مشک  ی خاکستر  یموهامو بافته و شلوار ورزش  من

به جز   داد،ی نم  یتینداشتم، به هر حال زد اهم  یشیآرا  چیبودم. و ه

 .زدمیزِد م ی که فقط برا میرژلب قرمز سکس 

 ؟یی نجایتو چرا ا -

 :. جواب داددادیرو نشون نم ی زیصورتش چ حالت

 رون یها ب بچه یوقت  شهیکه هم  ی که به گربه غذا بدم، کار   نجامیا -

  .دمیاز شهرن انجام م

به    یپاشنه بلندش با ناز به سمت آشپزخونه رفت، وقت  ی هاکفش   با

به    دی چرخ  د،ی آشپزخونه رس  شخونیپ با دقت  باشه.  به من  رو  تا 

  .که کنارش بود نگاه کردم ییچاقوها

ها انقدر درونش وقت   یبعض  یشون بره، ولبه سمت  کردمینم  فکر

 ی . متوجه شدم که اون ملکهکردمیکه تعجب م  شدیپر از خشم م

 .ست یمن که ن  یوص لیوک یول  ه،یورزش رهنیپ ی هاکننده دنبال 

 .زد ازم خواست منتظرش باشم  -

 :بال انداخت ییبروا
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 خونه؟  نیاومدن تو ا دنشید ی چند تا دختر برا یدونی م چیه -

 :شدم و جواب دادم  نه یبه س دست

 .چکسیبعد از من ه -

م  و م  دونستمیاتفاقا  که  اونطور  ن  گن،یزد  .  ستیدخترباز 

ش در سن مردانه  ی کشنده   ی. البته که از لحاظ جنسشناختمشی م

  ش یژگیو   نیعاشق ا  ،یکامال سالم بود؛ لعنت  ،یسالگ  کیو    ستیب

  !بودم

دور   ی اد یز  ی که دخترها  هینظر  نی اون دوست داشت در مورد ا  یول

انتخاب  اون  بودم.  شده  متوجه  من  و  کنه  اغراق  زد هستن،  بر  و 

بالمنازع دخترها و جذاب بود، دخترها هم بدون شک   کیشماره  

از زد رو    یاگهید  ی گذشته، من رو  ی هاهفته   یاما ط  خواستنش؛ی م

  .بودم دهید

  دهیها رو نجات مکه گربه  ی شده، مرد  بیترک  یکیبا تار  یمتیمال

دوست با  نفرتو  م  زیانگدختر  کنار  واقعا  ادیبرادرش  اصال   .

 .دونمیدخترشه؟ نمدوست
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 :غرور گفت  با

  یدونستیفقط اگه م  یول  ،ی. الن تو هستگمی اوه. الن بهت م -

 ...که

نگاه    یقدم بال بهش  از  بودم،  بلندتر  به سمتش برداشتم، من قد 

 :شو تموم کنه گفتم حرف نکهیکردم و قبل ا

زد رو    ی کردی م  ی سع  یداشت  میکه با هم آشنا شد  ی ا از لحظه -

 .شناسمشیکه من م  نهیا تی واقع یول ،یمن خراب کن شیپ

 ؟یدونیرو م لویو هیتو قض -

 :من حرکت داد. بعد لبخند زد ی تکون دادم. نگاهش رو رو ی سر

 بوده؟  یتا حال بهت گفته اون چه شکل -

که تو ذهنم ازش ساخته بودم،    ی ریتصو  ی کردم. نگفته بود، ول  اخم

 .بود که با تموم وجودش عاشق زد بوده  یرستانیجوون و دب  ی دختر

ن  دهینپرس  یزیدر مورد ظاهرش چ  ادیز ظرم  بودم چون، خب، به 

 :بود. فقط جواب دادم یفضول

 .خوشگل بود -
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 :زد ی شخندین

 .العاده خوشکل بودفوق -

 .کردی م یخطمو خطاعصاب اش ه یپر کنا لحن

 .هیدنید تافهیق -

 .داشته باشم ی صحبت بهترتو اتاق زد که هم  رمیم -

 .سمت راهرو رفتم به

از پشت سرم صداشو هم   اومد،یکه داشت پشت سرم م   یدرحال

 :دم یشن

  ز یم   ی کشو  هیکاف  ده،یتو د  ی تو  ی زد چ  یبدون  ی خوایاگه واقعا م -

 .یباز کن  شویپاتخت

 .گردمیرو نم هیبق یشخص لیمن وسا -

نگاه    اشیپاتخت  زیبه م  شیکه چند روز پ  یاش وقتحالت چهره  یول

 .اومد ادمیرو  کردی م
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 دیبتونم در اتاق رو ببندم، اومد تو اتاقش، دور و برم چرخ  نکهیا  بلق

رنگ نشست، آروم   یاسرمه   یروتخت  ی . روستادیو بعد کنار تختش ا

برد زدست نزد  ریشو  ول  کیبالش زد،  بپرم،  بهش  به جاش   یبود 

 .هامو بهم فشار دادمدندون

 کا؟یورون ی خوایم یچ -

 :دیدور و بر نگاه کرد و خند به

انگار   د،یبار تو رو د  نیاول  ی برا  یکاپا وقت   یمهمون  ی اون شب تو -

 .و بعد مجبور شد تو رو داشته باشه ،ی تو روح بود

 روح؟ 

 :گفتم یحوصلگی ب  با

 خب؟  -

وقت - باز کن.  رو  رو   یاونجاست همه چ  یچ  ی دی د  یفقط کشو 

 زبون یب  بلوند احمق  هیمثل    یتونی اونوقت بازم م  ، یشی متوجه م

 .عاشقش شده یهاک  کنیباز کنهی که فکر م   یباش

 .تو وجودم نشست و از ستون فقراتم گذر کرد ترس
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 .نه -

  .خودم کنم  بیباشه. بذار افتخارشو نص  -

ق  ادبانهی ب از  کرد،  باز  رو  کشو  و  از    اشافهیخم شد  بود  مشخص 

زد   لینبود که وسا  ی بار  ن یخوشحاله، فکر کنم اول  دهیکه د  ی زیچ

آورد و محتواش رو   رونیرو ب   یکی کوچ  ییطال  ی . جعبهگشتی رو م

 .ختی تخت ر ی رو

دونه عکس تو هوا پخش شد    هیزرد رنگ با    ی تا شده   ی ورقه  یکل

 .کردمینشست. بهش نگاه نم  نیزم ی به من رو کیو نزد

 :زد لبخند

 ؟ ی دیترس -

 .نوشته  لویو ی ها رو برادرمان اون، نامه ی کنم برا نه. فکر  -

 :تکون داد سرشو

 .کنه یکه تو رو احمق فرض م ضهیمر -

 بهش اعتماد داشتم، مگه نه؟  یترک برداشت، ول ماراده
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 :دیها برد و پرسنامه  نی رو ب هاشدست

 ؟یستی ها کنجکاو ن نامه   نیا ی هنوز برا -

 .نه -

 .آه... ترسو -

ه   انگار اصال  ب  ی ای نگران  چی که  از  باشه،  نامه   نی نداشته  اون همه 

 .برداشت و تاشو باز کرد شویکی

  ی چ   نمی . بذار ببشهیپ  ی هفته   ی برا  خشیتار  یکی  نیا  ن، یاوه، بب  -

 .بهش گفته

 .صاف کرد و شروع کرد به خوندن گلوشو

 لو، یو"

چادر،   هیآخر هفته فقط با    ی که برا  یاون وقت  ادتهی.  گهیکابوس د  هی

کل   میرو گذاشت  سیر  م؟یبه اردو رفت  تزایپ  هیآب و    ی چند تا بطر

که کال نظرمون    یباهامون حرف زد  ی تو جور  یبده، ول  یشب نگهبان

  م، یگذاشت  ینگهبان   ی اون برا  ی رو به جا  یدر موردش برگشت و دِن
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داخلش   ریبه جز پن  ی زیچچیکه ه  ی و املت مخلوط سفارش داد

 .خندمی نبود. هنوز هم به اون شب م

دن  نجایا کس  یواقع  ی ایتو  تو  هنوز  مرده.   یهست  ی گم شدم،  که 

 ، ی بود  نجایکه ناراحتت کردم. اگه ا  خوامی. معذرت مزمیمتاسفم عز

 ".متفاوت بود. دوست دارم. تا ابد، زد  میکل زندگ 

 .براق بهم نگاه کرد ی هاچشم با

 .ی بدبخت نیگزیجا هیاوه. اون تا ابد عاشقشه، تو هم فقط  -

 :زد یضیعر لبخند

نبود. به نظرم  شیزندگ ی از تو تو ی اثر چیبود، ه نجا یو اگه اون ا -

 .دارهخنده  یلیخ

 :گفتم 

 .داره لیها دلنوشتن اون نامه -

م  داشتم پ اما دست   کردم،ی خودمو کنترل    ده یچیهام دور شکمم 

 .فتم یشدند. دوست دارم. تا ابد. دستم رو به کمد گرفتم تا ن

 :تونستم بگم  فقط
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 .ی زدی دست م شی شخص ل یبه وسا دینبا -

 .شدیم ف یضع رفت؛ی م لیصدام تحل یول

 .دیشا -

 .آورد رونیب شونن یعکس از ب هیو رو کرد و  ریرو ز هانامه 

 ؟ین یبی م یجالب زیچ -

 .ازش گرفتم یول کردم،ی اون کارو م دینبا دونمی م

از   ی لیچقدر جذاب بودند، خ  سیمتوجه شدم هم زد و هم ر  اول،

بود.   ی اشون جوون و پر از حس زندگبودند، چهره   ترافهیقالن خوش

و جذاب بود،   فیظر  د،یرسیدختره... کنارشون کوچولو به نظر م

هاش شونه  ی داشت که رو  ییطال- دیبه رنگ سف   یبلند و براق   ی موها

 .پخش بود

صورتش حالت ابروهاش که   ی خودم دست زدم، به انحنا  ی موها  به

شو قاب گرفته بودند با دقت نگاه کردم. اون حس بد درونم صورت

 .رشد کرد و تو کل وجودم پخش شد

 :آروم گفت کایورون
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 ترسناکه، مگه نه؟ -

 :صورتم نگاه کرد به

 .یاشخواهرش ب یتونستیم -

 :. جواب دادمدندیلرزی هام مرو از عکس گرفتم، دست  نگاهم 

 .می ستیما خواهر ن -

 :گفت  روزمندانهیپ

 ؟ یمقابل باش میت ی داره که تو یچه حس نه،یبه هم  شیقشنگ -

 .دی چینگاه کردم، دلم به هم پ ن ییبه پا وبارهد

مثل پتک    یرو انکار کنم؛ ول  قتی حق  کردمی م  یسع  نکهیوجود ا  با

هامون صورت   ش،یاما... رنگ موهاش، بلند  شد،یم   دهیتو سرم کوب 

 .دمیچیهام رو دور خودم پکه مثل هم بود... دست 

 اد؟ یداره به سرم م ی. چایخدا

 ...کردمی سقوط م یو بزرگ  قیگودال عم ی تو داشتم

 :کرد یتلخ خنده
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دختر مرده بهتر    هیاز    یتونی. نمیباهاش رقابت کن   یتونیتو نم -

 .مو کردم. باور کن، من تالشی باش

رو  یگوش انداختم، چرخ  ی رو  آشپزخونه    دمیتختش  به سمت  و 

رفت    سیکه به سمت اتاق ر  دم یپاشو از پشت سرم شن  ی رفتم. صدا

بود    دهیکه منو د  یانجام شد. از وقت  تیو درو بست. فکر کنم مامور

 ...موضوع رو بهم بگه، و حال  نیکه ا مردی داشت م

  ی ضربان قلبم به شدت تند شده بود، وقت  ستادم،یآشپزخونه ا   وسط

داغون اومدند،   ی هاافهیو زد با ق  سیر   ک،یباز شد و ار   ییدر جلو 

 .کردی رو پاره م منه یقلبم داشت س 

 :گفت کیار

عالقه - مورد  بلوند  همون  آه،  درست  که   ییآمدگوخوشام... 

 .خواستمی م

 دی سر به سر زد بذاره، پر  نکهی. واس اکردیم  یزور داشت شوخ  به

 :بغلم کرد، بعد عقب رفت، هاج و واج نگاهم کرد عیجلوش و سر

 زم؟ یعز هی. بهونه تو چم یما همه داغون ،یه -
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 ی بهم نگاه کرد، اخم  یدورم کرد. وقت  کیکنارم بود، آروم از ار  زد

 .از موهام رو پشت گوشم زد ی انشست. طره   اشیشونیپ ی رو

 ترسوندتت؟ ی زیشده؟ چ یچ -

 .بود یصورتم چه شکل دونمینم

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم  آب

تا تو اتاقت دنبالم اومد    دم،یرس  ی وقت  ی. ولسهیتو اتاق ر  کایورون -

 ...و بهم گفت 

 .حرف بزنم کی و ار سیر ی جلو تونستمیشدم. نم  ساکت

 :انداخت سیبه ر یناراحت  نگاه زد

 ؟یکنترلش کن  یتونینم -

پا  شی پشتکوله  سیر حال  نییرو  در  و  مستق   یانداخت  به    میکه 

 :لب گفت ریز رفت،ی سمت اتاقش م

 .لعنت بهت -



Page 616 of 792 
 

دونات  کیار رو   ییهاداشت  بررس  زیم  ی که  رو  بودم   ی گذاشته 

پ   دیزد به سمتم چرخ  کرد،ی م چسبوند،    میشونی به پ  شوی شونیو 

 :بود. گفت  ی نگاهش پر از خواستن و دلتنگ

خ - دلم  کن.  چه    یلیفراموششون  امروز  بود.  شده  تنگ  برات 

 .دیرو د زیچبود. استن همه  یافتضاح

 .باشه دهیند ی ارو روش چرخوندم و چک کردم صدمه گاهم ن

 ؟ ی دیصدمه که ند -

ول  خواستند ی م  هامدست کنند،  نم  ی لمسش  به  خواستمیمن   .

 .دادمی انجام م ی. همه کارهامو به سختدمیکشی نفس م یسخت

 .من خوبم -

 .گرفتم یقیعم دم

 .که خوبه نمیبی . حالش خوبه. خودم هم دارم مخب

کم  یسع بگ  یکردم  فاصله  منو    ی ول  رم،یازش  زور  به  نذاشت، 

 .شو به تنم چسبوند برگردوند و تن

 :گوشم گفت در
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 .کردمی رو داشتم بهت فکر م ریتو، فرار نکن. کل مس یه -

 :رو به سمت گردنم برد شی نیب 

 .ی دی م یخوب ی بو یلیخ -

 :در حال خوردن دونات گفت  کیار

 .راهروئه ی زشته. خوبه اتاقت انتها یلیخ -

 :کردمی نگاه م  نیی عقب رفتم، همچنان به پا یکم

 .ارمیها رو بآه، من فقط اومدم دونات -

 :شدند کیهاش باربهم انداخت و اخم کرد، چشم ی جد ینگاه زد

 شده؟ یچ -

شدم، بعد بهش نگاه کردم و سرمو    رهیخ  ن یبه زم  گهید  ه یثان  چند

 :تکون دادم

 ...تونمینم -

 .به سمت اتاق رفت عیاخت و سربال اند ییرو به ما ابرو کیار

 .هایفعال سکس -



Page 618 of 792 
 

 .دم یرو که روشن کرد شن ونیتلوز ی صدا

 .گرفت ینگاهش رو ازم نم زد

م  به صندل  زیسمت  پشت  که  بگ   ی رفتم  تلوتلو رمیرو  داشتم   .

 .بودم فیدر برابر طوفان ضع ی ایمثل ن  خوردم،ی م

 نه؟  ایشده  یچ  یگیشوگر؟ م -

که   ی. با لحن آرومگشتمیقدرت م  ی اعمق وجودم دنبال ذره   تو

 :خودم رو هم متعجب کرد، گفتم

. دمید ی گذاشته بود تیپاتخت زیم  ی کشو ی رو که تو  لویعکس و -

 .میاگه یهمد هیما چقدر شب ی نگفته بود وقتچیه

  یی هوی  ی انتظار داشتم تبر  شهیهم   دیتو تنم نبود. شا  یحس  دیشا

و    وفتهیب   مونن یب حال  و  مامان  به سمت  ذهنم  کنه.  جدامون  و 

پدرم    گفتی کردن بود و بهم م  هی در حال گر  شهی روزش رفت. هم

شده؟   یچه شکل  امافه یالن ق  یعنیاش برگشته.  خانواده  ش یدوباره پ

 خورده؟ آشفته و شکست 
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  ی بهم نگاه کرد و بعد به سمت اتاقش رفت، ول   د،یکش  یقی عم  نفس

نرفتم. صدا به جا کردن وسا  ی دنبالش  کشو رو   دنیو کوب  لیجا 

 :بعد دوباره به آشپزخونه برگشت دم،یشن

 ؟یمنو گشت لیتو وسا -

 .گشتم؟ واقعا که لتویمن وسا ی کنیفکر م -

مو آروم کنم،  پر کردم تا معده   یوانیو ل  دمیچرخ  نکیسمت س   به

لرز  یول آب  دیدستم  رو  پ  ختهیها  پشت  آشپزخونه    شخونیشد. 

ولو کرد و   یصندل ی . خودشو رودم ینشستم و بعد به سمتش چرخ

وحشت تو صورتش   یو کم  دیموهاش برد. حس ترد  نی شو بدست

 :خوردی موج م 

 .ستین   یکنی که فکر م  ی اون... اونجور -

 .مشت شدند  هامدست

. فکر ی انتخاب کرد  ین مهمونمنو تو او  لویبخاطر و  کنم یفکر م -

 .اونم هیچون من شب  ی تو با من  کنمی م

 .اومد ادمیاون عکس و شباهت ترسناکش  دوباره
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 .باز بشه و منو ببلعه  نیزم خواستی م دلم

دق  تا م  گفت،ی نم  یچیه  قهیچند  تا   غیج  خواستیدلم  بزنم 

 .از خودش نشون بده یالعملعکس 

 !کنمی اونم! فقط اعتراف کن، خواهش م  ه یزد، من شب -

 :کرد زمزمه

 .آره -

 :فوت کردم رونیمو به بقلبم کمتر شد و نفس  ضربان

تو کل - ا   یوقت داشت  یو  بگ  نیکه در مورد    ی ول  ،یشباهت بهم 

 .یو اصال بهم نگفت  میبا هم هی. ما از ژانوینگفت

شو قورت داد و به به وجود اومد. آب دهن  مونن یب   ینیسنگ   سکوت

 .نگاه کرد ی ا گهید ی جا

 ...نداشتم  یاصال حس خوب یچند بار خواستم بگم، ول -

 :تکون دادم  سرمو

 .شهیآخرش تموم م یدونستیم -
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 :دیپر رنگش

 ...بهت بگم  خواستمیآخرش م -

 ؟یکِ -

هاک - از  لعنت ی بعد  مدونمی نم  ،ی...  دلم   ی زیچ  دمیترسی .  بگم. 

 ...مونو خراب کنم رابطه خواستینم

 .شد  دنشیگاز گرفت و مشغول جو شولب

 .هام فشار دادمهامو به لب کردم و دست یعصب ی اخنده 

 .ادی از من خوشش نم سیهم ر نیبخاطر هم -

شد    دهی قب کشزد که به ع   یصندل  ی صدا  یبستم و وقت  هاموچشم

شد و من ازش فاصله گرفتم،  کیبازشون کردم. بهم نزد  دمیرو شن

 .درست فکر کنم  تونستمینم زدی چون اگه بهم دست م

 .هاخورهیدستت بهم نم  -

 :دیموهاش برد و کش نی ب یکرد و دست  یمکث



Page 622 of 792 
 

. من تو  ی ستی. تو مثل اون نستی ن   یکنیکه فکر م  یتو... اونجور -

 .خوامیرو م

دوست دارم. تا 'اصال؟ پس اون    ؟یکن یبهش فکر نم  گهیدپس   -

  م یکل زندگ  ،ی بود  نجایاگه ا'  یچ  نیا  ای  ست؟یبود؟ آشنا ن  یچ  'ابد.

 .ی نوشت شی هفته پ کی ی رو تو نامه هانی؟ تو ا'متفاوت بود

پا  بکیس و  بال  م  نییگلوش  دلم  خوبه.  خوبه،   خواست ی رفت. 

  ع یسر  یول  ره،یمو قاب بگهاشو دراز کرد تا صورتناراحت بشه. دست

 .دمیعقب کش 

 .تمومش کن -

 :گرفت ینفس

م - چ  کنم،ی خواهش  هر  دار  ی به  م  ی که   ک یفقط    ،یکنیفکر 

 .بدم شوگر   حیتمومش کن و بذار توض قهیدق

اصل    تونستیبود نم  اتیکردم. بس که به فکر جزئ  ی ا قروچه  دندون

 شد، ی م   ای.  شدیرو متوجه نم  هی قض  نی. مشکل انه یموضوع رو بب



Page 623 of 792 
 

بود، هنوز عاشق    یول قبولش کنه. سردرگم  نبود  دختر    هیحاضر 

 .اومدیاز دست منم برنم ی مرده بود، کار

 :صداش متوقفم کرد. با التماس گفت یسمت در رفتم ول به

 .نرو کنمیخواهش م -

 :بهش کردم و آروم گفتم رو

 .ی رابطه رو با دروغ بساز ی هاهیپا یتونینم -

 !دیبا زدم،یهامو م حرف دیبه خودم مسلط شدم، چون با یکم

مو شکستند، زد. حداقل که دل   یهست  ییها اون  ی تو هم مثل همه  -

رو    یتو... تو کس  یول  نمش،یبب   تونستمی بود که م  ی با بنت، دختر

بشم. تو عمدا    سهیباهاش مقا  تونمیکه اصال و ابدا نم  ی انتخاب کرد

تار تو  کرد  یکیمنو  وضع   ،ی ول  هم  ببحال   ن یبدتر  به—نی مونو 

 .میزنی بهم م میشکل دار

 :هاش مشت شدند سرخ و دست صورتش

من نرو شوگر. نه الن،   شی. از پی بر   ذارمی . نممی زنینه، بهم نم -

 .که انقدر داغونم  ینه وقت
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 .کنمی م خواهش

 :گرفته گفتم  ی صدا با

 .خداحافظ زد -

 .دمیدو نمیو به سمت ماش  رونیب زدم

 و چهارم ی س فصل

 زک 

ب  از ول  رونیدر  نم  ی رفت  نرفتم.  دنبالش  داشتم تونستمیمن   .

ا  دمیلرزی م ناام  ن یو  رو در خودش    ی دیحس  داشت کل وجودم 

 .کردی غرق م

 .زد. خداحافظ خداحافظ

گرفتم و   یقیآشپزخونه ولو شدم و دم عم  یصندل  ی نه، نه. رو  نه،

 .افتاده باشه   یاتفاق  نیدادم. امکان نداشت همچ  رونیبعد نفسم رو ب

 .مراقب بودم یلیالن ترکم کنه. من خ تونستینم اون

 .داشتم  ازیداشتم. ن ازیداشتم. ن ازین  بهش
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شون کرده بودم، گذاشتم و  جمع  زیم  ی بازوهام که رو  ی رو رو   سرم

که داشت تو    یفشار عذاب  ی کردم به خودم مسلط شم، تا جلو  یسع

 .رمیرو بگ کردیخودش غرقم م

رو پشت سرم حس کردم، هر چند    کیبعد، حضور ار  قهیدق  چند

ب  ی کِ  دونستمینم شک  بدون  اومده.  آشپزخونه  به    شتر یدوباره 

  توس یت ی بود. بلند شدم و بهش نگاه کردم، بطر  دهیها رو شنحرف

 .تا بنوشه ختی خودش ر یدرآورد و برا  نتیرو از کاب” ودکا“ 

 :گفتم  ی اگرفته  ی صدا با

 .زیمنم بر ی برا -

 ی رو جلوم گذاشتم. رو  وانیو ل  ختیبرام ر   یبهم نگاه کرد ول  فورا

ابروهاش جا خوش    نی ب  قیعم  ینشست، اخم  زیاون طرف م  ی صندل

 .کرده بود

 .سوختمی داشتم م دم،ینوش ی اجرعه

 .یمرس -

 ه؟یچه کوفت  گهید نی ات؟ ادختر مردهشوگر و دوست -
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 .کردم زیرو با پشت دستم تم دهنم

 .اون رفت -

 .درست فکر کنم  تونستمینم  ،یلعنت یجواب سوالش نبود، ول نیا

 ...رفت و -

 :کرد و ادامه داد  یمکث

. من  ارمیها سر در باتفاق  نیاز کل ا  کنمی م  یو من فقط دارم سع -

شباهت نگفته   نی به اراجع  ی اکلمه  یتو حت  یتم، ولدوست   نیبهتر

 .ی بود

 .تلخ بود دم،یکوب  زیم ی ودکا رو رو  ه یقب

 من در مورد احساساتم حرف بزنم؟  ی دید یکِ -

 :کرد نگاهم 

 حالت خوبه پسر؟  -

 .. نبودمنه

 :گفتم یول
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 .آره -

 :دم یبه صورتم کش  عیسر مودست

 ...دیفقط با -

شد، بلند شدم و   نیسنگ   امنه ی مو تموم کنم، سنتونستم حرف  یحت

 .دور اتاق شروع به راه رفتن کردم ی قرار ی با ب 

 .راحت رفت چقدر

 :دیپرس اومد،ی م  یعصب یکه به نظر کم یبا لحن کیار

 مگه نه؟  ،ی تو عاشق شوگر -

رو   ی بطر  ختم،یر  ی اگه ید  یدن یبرگشتم و نوش  شخونیسمت پ   به

و سوزشش رو با جون و   دمینفس سر کش  هیرو    وانیکردم. ل  یخال

 .دمیدل خر

 :دم یپرس انداختمی م یآشغال  ی رو تو یخال ی که بطر  یدرحال

 خراب شده بود؟ مونن یمگه چقدر ب  -
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البته برام    گه،یبرند د  ه یدرآورد، با    نت یاز داخل کاب   ی اگهید  ی بطر

 :من گذاشت  ی مهم نبود، و جلو

ا - مشروب  هاز یچ  نجوریمواظب  تو  پسر.  نباش  منم    ، یستیخور 

 .ی کنیم  ریکجاها سِ ی الن دار  دونمینم

 :زدی رو بهش دوختم، هنوز داشت حرف م نگاهم 

 .. برو دنبالش و بهش بگویکار درست رو بکن دیبا -

 کردند یو داشتند تالش م  شدندیور م خشم درونم شعله  ی هاشعله

 :دم یکوب زیم ی بپرند. دستم رو محکم رو رونیب

بهتر - من  که  ول  نیجالبه  دار  یدوستتم  طرفدار  ی تو  اون   یاز 

 .یکنی م

 :داد رونیرو ب  نفسش

 .م ی من و شوگر فقط با هم دوست  یدونیآروم باش. تو که م  ق،یرف -

 .یزنیباهاش لس م ی دار شهیواقعا؟ تو هم -

م  م،یبود  گهیبه همد  رهیکه خ  یدرحال   دونستم ی فکم سفت شد. 

 .انگار دست خودم نبود یول توپم،ی بدون منطق دارم بهش م
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 .بود ده یاز هم پاش زیچهمه

 :گرفته بود یمیتکون داد، انگار تصم ی سر

 .من تو اتاقمم ،ی حرف بزن ی خوایاگه م -

 .رو برداشت، به سمت راهرو رفت و درو بست وانشیل

با پا صندل  زیم  ستادم،یا رو به عقب پرت کردم،    ی رو هل دادم و 

 .دیچ یتلق برخوردش با چوب تو فضا پتلق ی صدا

ناراحت بودند.   می ناراحت بود. کل ت  ی بهش. اون بخاطر باز  لعنت

رو از دست دادم.   میشانسستاره خوش  کردندیفکر م  هاکنیهمه باز

شون داخل  ذهنم به سمت اعتراض  ختم،یر  ی اگهید  یدنیبازم نوش 

من    دونستمی شد، م  دهیکش  م،یکه تو راه برگشت بود  یاتوبوس وقت

  م یت  خواستمینم  گهی. دستم یدارنن، ن  ور  اقتشیکه ل  یتانیاون کاپ

 .کنم  ی رهبر یمل  یقهرمان ی دانشگاه هاثورن رو برا

اتاق   ی شدن تو  داریکه موقع ب  ی ز دکترحس خجالت ا  ادی  یوقت

مشت شدند. ضربان قلبم    شتریهام ب رختکن کنارم بود افتادم، دست 

بهم    ی مرب  یول  رون،یانگار خوب شده بود. التماس کردم دوباره برم ب 
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هام باشه.  رختکن بمونم تا آروم شم و حواسم به انقباض  ی گفت تو

هم معلوم نبود کجا رفته   لکاکسیو  استنهاش بودند.  حرف  هانیا

 .بود

رو برداشتم و به سمت تراس رفتم. در    ی دادم، بطر  یلب فحش  ریز

 .از پشت سرم محکم بسته شد یپشت

 ر یز  ن یزم  رفتم،ی که راه م  نطوریداشت، هم  ی سرد  ی لیسوز خ  هوا

  یذهنم سع  شدند،ی م  دهی کش  نی زم  ی و پاهام رو  شد ی پام سخت م

 .ادیکنار ب  دیجد تیبا واقع کردی م

. چون اگه بگه تونمی . نمتونمی. نمتونمی برگرده. نم  گمی نم  بهش

 ...نه

  م، یکرد  ی بازکه روش عشق  ی زیاز گاراژ سر در آوردم. به م  آخرش 

قفسه   ی لبه  ی رو رو  ی فشرده شد. بطر  امنه یشدم، قلبم تو س  رهیخ

دستم    ی برداشتم، تو  یکه پشت سرم بود گذاشتم و چکش  ی ابزار

 ختمیر  نییبود رو پا  زیم  ی رو   ی زی دست، هر چ  کیچرخوندمش. با  

 .بهش ضربه زدم کمو چکش رو به سمتش چرخوندم و مح
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فلز که به   ی شد، صدا  اندازن یکه تو دستم بود، طن  یچکش  ی صدا

برام مهم نبود. دوباره و دوباره   یول  دم،یشنیرو م  خوردیم  زیچوب ت

و داشت  بود  افتاده  به جونم  مثل خوره  زدم، خشم  باهاش ضربه 

مخفه وقت  کرد،ی م  فلز  یتا  سر  بالخره    ی چوب  ی از دسته  شیکه 

دور و برم به   ی نگاهم رو  ،ستادمیا  تاز حرک  عیکنده شد و من سر

 .بزنم تونمی م ویچ گهید دونستمیگردش در اومد، نم

 .گاراژ نبود نیبزنم، ا  خواستمیکه م ی زیچ یول

رو سر    یدنیاز نوش  ی اگهید   ی جرعه  زدم،ی لب غر م  ریکه ز  یحال  در

رو با پا باز کردم و به   یو به سمت خونه برگشتم. در پشت  دمیکش

ها رو روشن . بدون در زدن، درو باز و چراغرفتم   سیسمت اتاق ر

 .کردم

هر کدوم   یها و لوازم هاکها و کفش بود، لباس   ختهیبهم ر  اتاقش

 ی هاپخش و پال بود، پوست شکالت  زیافتاده بودند. همه چ  یاگوشه 

افتاده    نیزم  ی تاپ روها و لپکتاب  د،یگاتور  ی های بطر  ،ینیپروتئ

 .بودند

 .هام مشت شدند هامون بود. دست از تفاوت گهید یکی نمیا
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 .دندیدفعه وارد شدم، هر دوشون از جا پر هی یوقت

 :گفت  پوشوند،ی رو م کایو ورون نشستی که م یدر حال سیر

 شه؟ی سرت نم یشخص میحر  ه؟یچه کار گهید  نیا -

بود    نیا  اومدی که که ازم بر م  ی تنها کار  ستادم،یتختش ا  هیپا  کنار

 :شد، صدام رو آروم نگه داشتم ی هر طور ی که داد نزنم، ول

ا - نم  کایاز ورون  گهیخونه د  نیتو  باشهیاستقبال  رو    لشیوسا  دی. 

 .بره نجایجمع کنه و از ا

شو ازم گرفت و به اون دوخت، همونطور که کامال لخت  نگاه   سیر

 :دیپوش شویاومد و فورا شورت ورزش نرویبود، از تخت ب

 .. نصفش مال منه ست یفقط خونه تو ن نجایا -

داده بود   هیکه به تاج تخت تک  کایبه ورون  یاجمال  یدوباره نگاه  و

 :انداخت

 .زنه یبا شوگر حرف نم گهیاون د -

. حتما دونهی به سمتم برگشت، از نگاهش متوجه شدم که م  نگاهش

 :شده. ادامه داد یبهش گفته بود چ کایورون
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 رو بدونه؟  قتیتازه، به نظرت وقتش نبود حق -

 :گفت کایورون

 .رو بهش گفتم  قتیآره، من فقط حق -

 :رفتم و گفتم کایبه ورون ی اغرهچشم

 ست؟ ین  نیدرستش ا ،یخودت رو بهش گفت  قتیتو حق -

تو    خشم موجودم شعلهدوباره  ه شدی ور  من   ی به دختر  وقتچی. 

  رون یب  سیر  یو زندگ  نجایاون از ا  خواستمی م  ینزده بودم، ول  بیآس

 :دوختم سیراه داشت. نگاهم رو دوباره به ر ه یفقط  نیبره و ا

داره؟   یحس  چه  خوادی که منو م  ی با دختر  دنیخواب   نم، ی بگو بب -

وقت   یدونی م نه؟  کنه؟ جالبه،  ولم  بهش گفتم  بار    ی تا حال چند 

 .کردهیفکر کن که چقدر به من التماس م  نیبه ا  یخوابی باهاش م

 :داد زد کایورون

 !یعوض -

  ی که کنار تخت پهن بود برداشت و سع  یفرش  ی از رو  هاشولباس

 .مالفه بپوشه ر یها رو ز کرد اون
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 .رونیاز اتاقم برو ب -

 .شدیعوض م  یه  دیاز قرمز به سف سیپوست ر رنگ

 :کردم ی ا قروچهبهش دندون  رو

 .مجبورم کن -

رابطه   گهید ب  یثباتی ب  ی به  اهم  مونن ی که  .  دادم ینم  یتیبود، 

تقاص پس    دیبا  یک یشده بودم، شوگر رفته بود و    وونهیو د  یعصبان

 .دادی م

سخت  روش به  و  گرفت  ازم  کش  ی رو  بودم،   د،ینفس  آماده  من 

 .فشردم شتریهامو بهام رو صاف کردم و مشتشونه 

 :زد داد

 گهیزود د  یلیخ  ی ادامه بد  ی نجوریهم  ی زد، اگه بخوا  یتو باخت -

 .مونهی برات نم یچیه

م  یکیتار دلم  رو گرفت،  کار  شی زخم  خواستیوجودم  و   ی کنم 

اندا به  رو  هم ضعف  اون  احساس ضعف   ی ا زه کنم  لحظه  اون  که 

 .داشتم، حس کنه 
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 .از تو بهترم زیتو همه چ شهیحداقل من هم -

 .هاش بهم ضربه زددست  با

 دم یخوردم. خند  ی که پشت سرم بود، سکندر  یشی آرا  زیطرف م   به

 :تا باهاش رو به رو بشم دمیو چرخ

 بود داداش کوچولو؟  نقدریکل زورت هم -

 .نشده بود یعصبان یبه قدر کاف یسخت شد، ول صورتش

نرس  هنوز حد  اون  م  دهیبه  دلم  دلم   وونهی د  خواستی بود،  بشه. 

 .برم  شیپ  ی چطور  دونستمیکبود بشه، و م  تیاز عصبان   خواستی م

 .شناختمیکوچولوش رو م ضعفنقطه 

 :رو فشار دادم  شنه ی صورتش رفتم و قفسه س تو

. خودش بهم گفت  دونستمیم  شهیو من هم  ی بود  لوی تو عاشق و -

 .د یو بهش خند

بعد جلو اومد،   یخورد، ول   ی دهنش باز شد و به عقب سکندر  اول

 :ور شدندهاش شعلهچشم
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از تو هم عاشقش    شتریمن عاشقش بودم. ب  ؟یآره؟ خب که چ -

 ن یکه اون شب با ماش   دمیمن اونجا بودم. د  ی تو نبود  یبودم. وقت

 .رفتی م

که بهم وارد   ی اگناه بهم هجوم آورد، فکم بخاطر ضربه درد و    حس

 .کرد، شل شد 

 .شد  اهیس زیبه صورتم زد و همه چ یابا پا ضربه  بعد

 و پنجم ی س فصل

 شوگر

 .رمیبم خواستمی م

م  ی اهفته  ناراحت  گذشت،یکه  و  غم  از  دن  یپر  انگار    دیبا  ایبود. 

م  ستادیای م نفس  کردی و صبر  ا  یمن  و  پوچ  نی تازه کنم    ی حس 

تختم   ی . دو روز اولِ بدون اون رو توستادیاینم  یآروم بشه، ول  یکم

با غلت و دست و پا زدن گذروندم، بخاطر اعتماد کردن بهش، از  

 ی رو  د،یشده بودم. چهارشنبه که رس  وونهیو د  یدست خودم عصبان

 ال یسر  ی همزمان با تماشا  کردمیبالشم چنبره زده بودم و تالش م
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بالش مونده بود به   ی بوش رو که رو  موندهی تاج و تخت، باق  ی باز

 .کردمیم هیمشام بکشم و گر 

ها هم اومدند و التماسم کردند زنگ زد، اون  لوریو ت   یبه پاپ  ایجول

مون ونستم. مکان نت  یدل بکنم و به کالسم برم؛ ول  م یاز اتاق خوابگاه

که   یی. جامیدیخندیو م  میکردیم  ی بازکه عشق  ییاتاقم بود. جا

 یاداشتم، حفره   ی اون پنگوئن رو بهم داد. روز جمعه، حس پوچ

برگشته بود و داشت    تمی. عصبان کردمی حس م  نمبزرگ و پوچ درو

برام نمونده بود، با خودم عهد    یاشک  گهید  یول  کرد،ی با غم مبارزه م 

دانشکده حقوق غرق کردم.   ی بستم بهتر بشم و خودم رو تو کارها

گفته    دمیگرفتم به کالس برم. به کل اسات  میدوشنبه که شد، تصم

قبول    دند،یدی روزم رو م  وحال    یها هم وقت شدم و اون  ضیبودم مر

 .دادندی نم ریگ گهیو د کردندی م

تالش   کردم،ی م  ی . کال تو کتابخونه زندگدیاز راه رس   دیجد  هفته 

 .رو به انجام برسونم  میکالس ی ها پروژه کردمی م
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بوب  یو وقت  خوردم یخوب م  ی غذاها  ،یالک  یغذاها  ی جا  به  یتو 

ه هم  مارا  بود.  خودم  کار  تو  سرم  بودم،  مشغول  هم   ی بانگلو 

 .بهش بگم تونستم ی شده و نم یچ دیپرسی م

آه   کردی هام نگاه مشد و فقط هر بار که به چشم   ال یخ یهم ب  اون

 .ی: دلشکستگنهیبی م یشون چداخل دونستمی . مدیکشی م

 بود؟ نی همش هم یعنی

 .بودم دهیازش شن ی و نه خبر دهیزد رو د نه

م  یبغض چنگ  گلوم  م  زدی به  دلم  ول  هیگر  خواستی و    ی کنم، 

  .کردمی سرکوبش م

  ی به کالس شعر صبح اومد، نفس تند و بلند  یوقت نیخاطر هم به

 .دمیکش

نوشتم و    یامیپ  کی ار  ی گشتم و به سرعت برا  میدنبال گوش   عیسر

وقت   چند  هر  اون  مسراغ  کباریفرستادم.  حالمو    گرفتی مو  و 

 فرستادمیم  ی اتک کلمه  ی هامن هم فقط براش جواب  د،یپرسی م
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  ن یبه هم  شدیبا زد بود و نم  یتنها پل ارتباط  نیمثل خوبم، باشه. ا

 .بشم  الشیخیب یراحت

 ” شد؟یمشاوره چ کنه؟ی م کاریتو کالس شعرمون چ زد“ 

رو تو دستم   یبود و گوش  شینما  ی صفحه  ی رو   ی ها به نقطه  چشمم

م نگران  دادم،یفشار  تو  یبا  که  بودم  جواب  در   ی منتظر  درگاه 

 .گشتیم  یداشت دنبال صندل  دمش،ید

 ” عوض کرده. امروز صبح بهم گفت شوبرنامه “ 

 ” نه؟ی بی م شویهنوز هم روانشناس ورزش چرا؟“ 

 ” .دونمی. نمنهی اونجاست که تو رو بب د ی. شازمیعز آره“ 

 ”.یهر چ حال “ 

 .کردم و دوباره نگاهم رو به بال دوختم کیارسال کل ی رو

بود که بدن    دهی پوش   ی تنگ  یمشک  شرتیت  اومد،یم   یبه نظر عال  زد

که   ینیشلوار ج  کردند،یم  ییتو اون خودنما  یهاش حسابو شونه

کانورس هم    ییطال   ی هاشو قاب گرفته بود، کفش باسن  یبه قشنگ

که    ی بود، با هر قدم  خته ی. موهاش به هم رکردندی کامل م   شوپ یت
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نگاهش در سالن کنفرانسیم  تری صورتش جد  داشت،ی برم   شد. 

 .در گردش بود

  ی مشتاق آماده کردم. ول  رهیخ  ی هااز اون نگاه   یک ی  ی رو برا  خودم

 .اصال نگاه نکرد

کوتاه   یلینگاهش خ  یوقت  د،یهمه جا چرخ  اشیخی  ی خاکستر  نگاه

ب  افتاد و  بهم دست  ازم گذشت، حس پس   تفاوتی بهم  زده شدن 

چشم اما  نمداد،  بودند،  جستجو  حال  در  همچنان  از   شدی هاش 

 .متوجه شد  ی زیحالت صورتش چ

براش وجود   گهیحالت صورتش مثل قبل شد: من، د  شه،یمثل هم  و

 .نداشتم 

انجمن خواهر   ی صدا دختر  صندل  ی آروم  تر  اون طرف  یکه چند 

 :دم ینشسته بود رو شن

 .زد برگشته ق،یرف -

 :که در جواب گفت ی اگهی دختر د  ی صدا و
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  دتش، یبخش  یگفت استاد بخاطر مشکالت هاک  یآموزش   اریدست -

رو  یول داره  م  ی هنوز  کار  شاکنهی خودش  هم  دی.  واس   شهیهم 

 .برگشته باشه

مخب رو  خبرها  همه  حتما  دختر  اون  لب دونستی .  فشرده .  هام 

 .شدند 

 :تر بود هم گفت اون طرف یکه چند صندل یکی

 .بشه ش یهاک  ی باز شرفتیکالس باعث پ نیا دوارمیام -

عصب  هامدست هرچند  کردم،  ول  ی رو مشت  بودم،  دلشکسته   ی و 

پشت سر زد    خوادیدلش م  یهر چ  یاجازه بدم هر کس  تونستمینم

 .و اخم کردم دمیبگه. به اون طرف چرخ

 :اون هم گشاد شد ی هاچشم

 .خرابه یلیکه وضعش خ ی دیپس فهم یباش دهی اگه اخبار رو د  -

 .شدم رهیروم رو برگردوندم و به استاد خ یعصب

اتفاق  در ا  یمورد  در  شا  التیکه  بود،  افتاده    یادیز  عاتیکنکورد 

ول بود،  با  یمدرک   چیه  یپخش شده  نداشت؛ من هم  از    دیوجود 
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  شونوی باز  نیآخر  بایها تقراومده باشم که ندونم اون  ی اگه ید  ارهیس

 .بردندیداشتند م ” کایکلرادو در آمر التیا تخت یپا “ با دنور 

صندل  طبق ول  یخال  ی ای معمول  بود،  سمت   یکنارم  به  زد 

 .نشستی که قبالها م ییرفت، جا ییجلو ی های صندل

 .نشسته بودند ی باززبون ی دو طرفش دخترها  شهیکه هم البته

نگاهم رو از   تونستمی بودم. نم  جی من گ   یشروع شده بود ول  کالس

 .بود، بردارم دمید ی پشت سرش که تو

 د؟یشعر رو بخون شهیم ان،یخانم را -

 :زدم یاستاد گُلدبِرگ بود، پلک ی صدا نیا

 استاد؟  -

 :بال انداخت ییابرو

 نسون؟یکید یلیشعر ام -

شوگر.    ی خوند  شبیکه د  یفرستادم. درسته. اون  رونیبه ب  مونفس 

 .زودباش
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  ی زد بود، فکر کنم وقت  ی نگاهم رو  یتکون دادم، ول  ی بهش سر  رو

 .تر شدندهاش محکمجا شد، شونه جابه  شیصندل ی رو

 .شدم  رهیتاپم خکردم و به لپ سی با زبونم خ مولب

 :د یپرس استاد

 امروز حواستون تو کالسه؟ ان؟یخانم را -

 .بله -

 :صاف کردم و شعر رو خوندم گلومو

 ستیاپرنده  دیام -

 دارد انیبر فراز روح آش که

 ستداییاز خواندن باز نم گاهچیه و

 شودیخاموش نم و

  

 امده ی را همه جا شن شیمن نوا 

 ناشناس یاهایسرد، در در ی هان یسرزم در
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 هاو رنج  هایاوج سخت در

 از من خواسته باشد  ی زیآنکه در مقابل، چ یب

  

 "ترجمه از زهره جعفرپناه"

 :گفت  استاد

 .کن لطفا  ی سازبود. مفهومش رو شفاف  یعال -

 .اوه

تا از دانشجوها چرخ   ی الحظه  چند و بهم نگاه    دند یگذشت، چند 

 .کردند

 .اون نگاه نکرد یول

هاش انگشت   نی بود و خودکارو ب   ادداشتشیبه دفتر    اشره یخ  نگاه 

 .چرخوندی م

 :دیمن شد و نگاهش تو سالن چرخ الیخی گلدبرگ ب استاد

 ه؟یشعر در مورد چ نینداره؟ ا ی نظر یکس -
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 :گفت یانجمن دختر

 .شعر در مورد پرنده است  -

 :بال انداخت ییابرو استاد

 البته. فقط پرنده؟ -

 .شد  دهی چند نفر شن  دنی خند زیر ی صدا

 :گفتم 

 .دهیام ی برا  ی است. پرنده استعاره همون پرنده  دیام -

 .خوامی م  ی شتریب  حیتوض  یخوب بود، ول -

 :دانشجوها چرخوند  ی رو رو نگاهش

 .هابچه  دیبهم بد ی بهتر ی هاجواب د،یزود باش ه؟یمفهومش چ -

  تم یعصبان   کردم،یتو وجودم حس م  ی رییبود، تغ  رهیخ  زشیبه م  زد

 .دادی م  یجاش رو به ناراحت

 دونستم؟ینم نویا شهیمن هم یعنیبود،  ی بد ی تو حال و هوا  اون

 ...ام بهش بودعالقه لیاز دل  یکیهم  نیا
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 .خواستمشی م هنوز

گوش دختر    ریکه ز  دمیشنیرو م  ی زمزمه دختر انجمن  یدور صدا  از

کنترل خودشو از دست   ی چطور تو باز  نکهیراجع به زد و ا  شیکنار

رو   ی بعد  ی باز  تونهی . متعجب بودند که چطور مکردی پچ مداده پچ

 .ببره 

 .بال اومد امنه ی س قفسه

 خواستی هنوز دلم م  یما تموم شده بود. تموم شده بود، ول  رابطه

 خواستی به آرزوهاش برسه. دلم م  خواستی مراقبش باشم. دلم م

 .داشته باشه دیام

 :دیجلب کردم و اون به سمتم چرخاستاد رو  توجه

 بله؟  -

آروم   دادم،ی بعد کالس تموم شد و من رفتنم رو لفت م   قه یدق  چند

و از   رونیتا از سالن ب  دادمی بهش م  یو وقت کاف  کردمی حرکت م

پاپله هم  نم  ن ییها  دلم  بشم.    خواستی بره.  رو  به  رو  باهاش 
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شاشهیم  ی چ  دونستمینم ز  ه ی  دی.   دیشا  زدم،ی م  ه یگر  ریدفعه 

 ...کردمی التماسش م

 :از پشت سرم گفت  ی امردونه ی صدا

 .خوامیسالم، به خاطر رفتارم معذرت م  -

آروم به   ی ها. با قدمزدی بود که داشت راجع به زد حرف م  یهمون

موها کرد.  دراز  رو  دستش  و  اومد  و   ی اقهوه   ی سمتم  روشن 

پ  یروشن  یآب  ی هاچشم و  دانشگاه    نیتمر  رهنیداشت،  فوتبال 

 .گهیورزشکار د هیبود.  دهیهاثورن رو پوش

  فیرد  نی. کل ترم رو تو ارهایش  میجناح ت   کنیام، بازمن دالس -

هاک پروپاقرص  طرفدار  بودم.  تو  شا  ام،ی با  هم  دیو  خاطر   ن یبه 

اونا   خواستی فقط دلم م  ،یدونیحرف زدم. م  لیبدون دل   ی اونجور

 .کردندیشون رو متموم تالش

داشت که از ته دل و صادقانه بود، سخت    یبلند و لبخند جذاب  قدِ

کردم و بالخره دستش رو   یبود آدم در برابرش مقاومت کنه. مکث 

  ن یکه تو نگاهش تحس  یگرفتم. دستش محکم و نرم بود، در حال
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م  به شلوار ج  زد،ی موج   ی مشک  ی چسبون، ژاکت کرک  نیبا دقت 

 ختهیهام رباز دور شونه   کهبدون پاشنه و موهام    ی هاتنگ، کفش 

 ی اهیکرده بودم تا س  شیآرا  شهیاز هم  شتر ی. بکردی بودند، نگاه م

 .هام رو بپوشونمچشم ریز

 .رو ببرن ی باز خواستیآره، منم دلم م  -

 :تکون داد ی سر

 ی هاشبکه ی که، تو رو تو نهینه؟ منظورم ا نیشما قبال با هم بود -

 .دمید شیاجتماع

 :فشرده شد امنه ی س قفسه

 .بایتقر -

خورد و لبخند   کهیهام رو بهم فشردم،  دادم و لب  رونیرو ب  نفسم

 :زد یکج

دختر ماهانه  در مورد دوست ییزهایچ هیدارم.  ی ا آره. چه حافظه  -

 ...دم یشن

 :گفتم ی. با لبخند مؤدب آه
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 .انعهیها همش شااون -

 .حرکت کردم یو به سمت خروج دمیچرخ بعد

 :گفت د،ی بهم رس یاومد و وقت  دنبالم

م - ب   خوام،یمعذرت  گل  شتریپامو  م  ممیاز  کردم.  برات   شهیدراز 

 ؟ی جبران کنم؟ با قهوه چطور

 :کرد و ادامه داد اخم

به    کیست که نزدخب، آه، چند هفته   ی ول  ست،ین   ی قصدم فضول -

 ...ی کنیو تو بهش نگاه نم مین یشی هم م

  گه یبا کس د  ی زی هر چ  ایقهوه    ی بهش فکر نکرده بودم. من برا  اصال

 :آماده نبودم. گفتم

 .گهیوقت د هی دیشا -

 :و جواب داد دیخند زیر

شو همه   شهی. مگرفتمی م   یمو در مورد ستاره هاک زبون  ی جلو  دیبا -

 .ی هست  ی سالم، من دالسم و به نظرم آدم باحال  م؟ی از اول شروع کن
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 :خجالت بهم نگاه کرد با

 ی هااز کالس  یکی  نیخوشم اومد. ا  ت یشعر  لیو تحل   هیاز تجز -

 .مهمورد عالقه

 :تکون دادم  ی سر

 .برداشتم ی اریواحدو اخت نیآره، جالبه. من ا -

 :گفت یطون یلبخند ش  با

 .میکرد دایوجه اشتراک پ هیبالخره  نکهیمثل ا -

اش انداختم. شونه  ی از بال   یاجمال  یدادم و نگاه  رونیرو ب  نفسم

 .از زد تو راهرو نبود ی خبر

 :زد ی شخندیمو گرفت و ننگاه  رد

 آره؟ ومدیازم خوشت ن نکهیمثل ا -

 :بار لبخند زدم نیاول ی برا

 .راستش نه -

 :هاش رو بال انداختشونه ی خونسرد با
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 .شوگر  نمتیبی . م ارمیاز پا درت ب تونمیم -

  ی رفت، منم از در اصل  یبه سمت خروج  میتکون داد و مستق   یدست

 .رفتم  رونیب

با    یدنینوش“   یرفتم تا اِسالش   ی عجله به سمت ساختمون مرکز  با

  ن یی همونطور که سرم پا  رم،یبگ” مویدار شده با لطعم  خی  ی هاتکه

هاش به  نگاه  ی چطور  دونستمیبود، ذهنم به سمت کالس رفت، نم

شون ندادم.  مطمئن بودم که از دست   یول  خودم رو شکار نکردم،

  شتریب  دیبا  خواست، ی خاطر خودم م  ه فقط به نظرم اگه واقعا منو ب

 .متقاعدم کنه  کردی م یسع

 .باشه زیچهمه ی ایگو نیهم کنمی گذاشت برم، و فکر م اون

 .دی دوی که به سمتم م دمیرو چند متر جلوتر د  ایجول

 :دیپرس کرد،یوجو مهام رو جستکه داشت چشم یحال در

 ؟یسالم، خوب -

 .تکون دادم  ی سر

 :بهم زد یمهربون  لبخند
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 ؟ ی ریناهار بگ  ی ریم ی دار  -

هم بد    تزایناهار پ  ی برا  یول  رم،یبگ  یاسالش  خوامیراستش فقط م  -

 .ست ین

 :کردم  یمکث

 ...اونجا شهیمون برگردم چون ما همبه اتاق خوامینم -

 :شدم و بعد ادامه دادم  ساکت

 .خودمو مشغول کنم کنمیم یدارم سع -

 :رو بهم فشار داد هاشلب

 .میاز دست زد عصبان  یلیخ -

 .شمیخوب م -

برم و وارد   نجایکه از ا  کردمی م  ی . روز شمارگفتم ی دروغ م  داشتم

 .نجایبه جز ا ییدانشکده حقوق بشم، حال هرجا

  کنه، ی رو حل م  ی چزمان همه   یول   ،یگیدروغ م  ی دار  دونمیم -

 .الیخیب
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و وارد سالن   میراه افتاد  ی بلند به سمت ساختمون مرکز  ی هاقدم   با

هار خوردن بودند،  بود که در حال نا  یی. پر از دانشجوهام یبزرگ شد

بود جلب   ریکه به شکل ش  یباشکوه سنگ  ی توجهم به فواره  یول

و وسط سالن قرار داشت.   دیرسیبه هفت متر م  بایاش تقر شد، اندازه

 .خوردندی و ناهار م نشستندی دورش م مردمبود که  ی مثل مرکز

بود،   کیتولد ار   ی اش نشسته بود و داشت با لول که تولبه  ی رو   زد

که داشت    یو اون دختره هم در حال  زدی . بهش لبخند مزدیحرف م

زد    ی نه یقفسه س  ی دستش رو رو  داد،ی هاش بهش نخ مبا چشم

 .کردی رو دنبال م شرتشی ت ی رو ی رهیگذاشته بود و رد دا

 .دادم رونیرو با حرص ب نفسم

که   ی تو وجودم شکست، درد رو تو وجودم حس کردم، درد   ی زیچ

 .ادی به سراغت م  ،ی اگه یت با کس دمعشوقه دنیبا د

ت  دنید  یحت تو  اون دختره  با  قابل    ی پسیبنت  باهاش  موس هم 

 .دمیو چرخ  ستادمیصاف ا  یول  دندیلرز  ی انبود. پاهام لحظه  سهیمقا

 ...میواسه ناهار از محوطه بر ای شوگر، صبر کن. ب -
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داشت ازم   یبازوم بود، سع  ی بود که دستش رو  ایجول  ی صدا  نیا

 .نکردم و ناخوداگاه جلوتر رفتم  ییبهش اعتنا یمحافظت کنه، ول 

شم.   تر کینزد  تونستمینم  گهیباهاشون فاصله داشتم، د  ی متر  هفت

. مردم  وفتمیدادم تا ن  هیتک  ییتزای کنار پ  واریقلبم فشرده شد و به د

و بگو    داشتندیغذا برم   شدند،ی بودند، از جلوم رد مدر رفت و آمد  

 .کردمیاما من اصال توجه نم کردند،ی و بخند م

 .یکیهمونجا بود. با  قایازشون چشم بردارم. اون دق تونستمینم

شم. من تمومش کرده بودم و... اون دختره    ینداشتم عصبان  حق

 .کردیداشت لمسش م

 .دادی هم بهش اجازه م اون

 د،یچرخی آروم دور سرم م  یلیخ  ا یبال اومد، دن   اشره یگاه خن   یوقت

 .توش نبود یحس چیکه نگاهش به نگاهم گره خورد... ه یوقت

 .تاپ افتاده بود به تاپ قلبم

 .گفت و اون بهش نگاه کرد ی زیچ لول 
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  ی باشه، وقت   ی اگهیبا کس د  تونستی بسته شدند. چطور م  هامچشم

 شم؟ی دارم از درون نابود م کنمی م یمن حس

 .خوردم یمن تکون نم یول میبر گفتی م  یه ایجول

بادمیدی م  نویا  دی با  دی... شادیشا م  دمیدی م  دی.  اون  به   تونهیکه 

 .گهیبعد من بره سمت کس د یراحت

 .. تا ابد عاشقتم

 .واقعا مال من نبود وقتچیه اون

 .رفتم  رونیگذشتم و ب ازشون

 و ششم ی س فصل

 شوگر

بعد، زمان  چند ب  ی روز  از کتابخونه  ار  رونیکه  منتظرم    کیاومدم، 

پ  بهم  زودتر  م  امیبود.  و  بود  بب   خواستیداده  هم    یوقت   نه،یمنو 

بفرسته، متوسل   تونستی که م  ییهابهش گفتم نه، به کل شکلک

و شکالت بودند. قسم خورده    ینیریکه ش   ییهااون  شتر یشده بود، ب

 .ترکونهیرو م  میندم، گوش   صتبهش فر قهی بود اگه پنج دق
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 .ستادمیاومدم و جلوش ا  نییپا نی مرمر ی هاپله از

ش  نیتمر  لباس کاله  و  بود  رو  رهایتنش  هم  قرمز   ی موها  ی رو 

ر  شیوحش بود.  د  ششیگذاشته  که  قبل  چندوقت  از    ده یبلندتر 

تمر جلسه  از  که  شدم  متوجه  بود.  شده  ظهرش   نی بودم،  از  بعد 

چون    نه؛ یبی از وجودم خوشحال بود که داره زد رو م  یاومده. بخش

 یتنگ شده بود، ول دبا ز شیصورت خندون و پل ارتباط ی دلم برا

 .ستیزد همراهش ن دونستیم کرد،ی وجودم درد م ه یبق

 :زدم یزور لبخند بزرگ به

خاک - خرس  راستی شد  ی سترمثل  م   ، ی.   گهید  کنمی خواهش 

 .برام نفرست” کیک“  ی شکلک پا

 .زمیخوشحالم عز  دنتیمنم از د -

چند    م،یدور بزن  م یشد، دنبالم اومده بود که بر  ادهیپ   نی از ماش  عیسر

شدند. چند تا پسر اسمش رو صدا زدن   رهیو بهمون خ  ستادندینفر ا

ش شماره  شونیکیتا سالم کنند.    دندیمون دوو دو دختر به سمت
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ژاکتش گذاشت، لبخند    بیج  ی رو به دستش چسبوند و اون هم تو 

 .دلبش بو ی رو ی اانهیموز

 :کننده بودندتکون دادم، احساسات فقط... خسته  سرمو

 .نداره یکارهاتون تموم نیا چوقتیه -

 :بهم نگاه کرد م،یافتادی که به سمت خوابگاهم راه م ونطورهم

 .ادیها خوشم مسالمه و پسرم. از جوجه ستیمن ب -

 :رو بال گرفتم دستم

وقت هم شماره اون دختره رو اون  ؟یچ  یدختر داشتاگه دوست -

 ؟یگرفتی م

 :داد جواب

 .روراست باشم دی. باهی جد گهینه، البته که نه. اون د -

 :تکون دادم  ی سر

 .م یهم هست که با هم دوست نیبه خاطر هم -

 :زد ی لبخند
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دلم بخواد   ی هر کار  تونمی ندارم، پس م  ی دخترمن دوست  یول -

 .بکنم 

انداخته بود،    نییسرشو پا  کیو ار  می رفتی شلوغ راه م  روادهیپ  ی تو

 .صورتش متفکر بود

 ه؟یچ ی برا  نیا یبهم بگ ی خواینم -

 

 :گردهیحس کردم داره دنبال کلمه م  د،ی آه کش یآروم به

 .آم، زد -

 :دیچیپ دلم

 .دمیفهم  یبه اندازه کاف -

 :رو از افق برداشت نگاهش

 .شهی اون داره داغون م -

 ه؟یمنظورت چ -
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بخاطر فشار   شتری ب  دم،ییدوی داشتم م  بایتندتر شدند، تقر  هامقدم

  شتر یبگه که دلم رو ب  ی زیبخواد چ  کیار  دمیترسی بود، م  یعصب

 .بشکونه

 :کرد  شتریهم سرعتش رو با من ب اون

 ؟یآروم باش قه یدق هی شهیم -

 .بانگلو برم ی به بوب  دینه. با -

 .دیرو گرفت و من رو عقب کش دستم

 ه؟ یچ -

 .بهش رفتم که شوکه شد ی اغرهچشم

 ...اون یزده، ول بی بهت آس دونمی م ن،یبب -

 خب؟  -

که   نهیا  کنهی که م  ی . تنها کارشناسمشینم  گهیداغونه. د  یلیخ -

داشته و   سیبا ر  ی بد  ی . دعواخوابهی و م  کنهی و ورزش م  دوئهی م

. خشک و بداخالق شده و شنیالن مثل دوتا گاو از کنار هم رد م

 .گذره یتو سرش م یبفهمم چ تونمی بگم. نم یچ دونمی فقط... نم
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  ی عصب  یکم  نکهیرو خاروند و به اطراف نگاه کرد، مثل ا  صورتش

 .بود

 :کردم کیبار هاموچشم

 ؟ی اون بهت گفته با من حرف نزن  -

 .گفته باشه ی فکر نکنم جد یآره، ول -

 :داد رونیرو ب  نفسش

کار   زیبده. اون به م   تیاهم  ی بودم انقدر به دختر  ده یند  چوقتیه -

 .کردی نم ییکارها نیهمچ چوقت یه  ،یراژ چکش زده، لعنتگا

 :تصورش بدنم منقبض شد با

 .دهی نم تیاون اصال به من اهم -

وجوگرش رو حس  نگاه جست   ین یسنگ   یول  کردم،ی نگاه نم  کیار  به

 .کردمی م

 .کنهی بهت نگاه م ی چجور دمیباش. من د  نیبواقعا؟ واقع -

 :رو تکون دادم سرم
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کجا   دونهی نکرده باهام ارتباط برقرار کنه. اون م  یچون سعجالبه،   -

 .شماره تلفنم رو هم داره  کنم،ی م  یزندگ

 .دهی م تیاون بهت اهم -

ار  پس م  نجایا   کیچرا  حل  رو  مشکلش  جاش  به  و   کرد؟یبود 

 :داد زدم ت ی. با عصبانارمیسر در ب ی زیاز چ خواستمی م

 نگفت؟  ی زیدختر بهم چخب ادامه بده، پس چرا راجع به اون  -

 .تو رو از دست بده ترسهی م دیشا -

 .اون قطعا منو از دست داده -

 :گذاشت بشیج ی رو تو هاشدست

 وونتهیکه اون د  یدونیبه نظرم تو م  کنم؟یفکر م  یبه چ  یدونیم -

 .ی دیو ترس

 دم، یترسی اول از دلم م.  دونمی... نمیداشت؟ نم  تی کردم. واقع  اخم

اسک  یول درس  از  کم  خ،ی  ی رو  تیبعد  هنوز  بودم.  باهاش   ی من 

و  کردیم ی ادآور یم رو با بنت و پدرم بهم داشتم که گذشته  دیترد

ترس م  یاده یدختر  محافظت  دلش  از  شده،  طور  هر  . کردی که 
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آوردم و بعد   ادیکاپا ازش فرار کرد رو به    یمهمون  ی که تو  ی دختر

 .مون تو گاراژاش بعد از سکس تو خونه

 حق با من نبود؟ ان،یدر پا و

 :دقت بهم نگاه کرد با

شوگر. من اون شب اونجا بودم،    ی اون بذار  ی خودتو جا  یتونستی م -

 .ی دیزود پا پس کش  یلیخ  ادته؟ی

هم به    گهی. دیندوی رو نم  هیتو کل قض  یول  ک،یدکتر ار  یمرس -

 .دو نفر گوش نده یخصوص ی هاحرف

 .د ینشن شدیاصال نم  ،ی زدیداد م  یتو داشت -

 :رو بست هاشچشم

.  ادیفصل بر ب   نی نتونه بدون تو از پس ا  ترسمی شوگر، م  ،یلعنت -

 کنه یم  نیتمر  ادی . فقط م هیهاک   نی که تو زم   هیقسمتش وقت  نیبدتر

 .نسبت به قبله نش یحداقل تمر ن یا یول ره،یو م

مقاومت    دوست برابرش  در  و  کنم  تصورش  ذهنم  تو  نداشتم 

 .کردمی م
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 ...دیرو برد ی باز ن یشما که آخر -

ها  وقت   شتریب   ی. مرب کنهینم  ی خوب باز  یلیبود، اون خ  یشانس -

 .دارهی نگهش م کتینم ی رو

 .محکم شدند   فمی دور دسته ک هامدست

تون رو تموم  فصل   د یبگذرم تا شما بتون  شیبکاریاوه، پس من از فر -

 .د یکن

 :دی کش ین یسنگ  آه

دوست    هینه. من مثل    ایبشه    یکار عمل   نیا  دونمی من اصال نم -

 .دهی م تیبه زد اهم دونمی اومدم که م یسراغ دوست

 ...اومد و ادمیکنار فواره بودند  یو لول رو وقت اون

 رو به راهه؟  زیهمه چ -

که چند قدم باهامون فاصله   ایو جول  میبه سمت صدا برگشت   عیسر

د رو  کم مید یداشت  م.  داشت شب  برا  شدی کم    ی بوب   فتیش  ی و 

کت   دنیاز د  تونستینم  ی بانگلو آماده شده بود، هرچند آدم عاد

متوجه شدم که    ییبلند و شلوار چسبونش متوجه بشه. منم از اونجا
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اسب دم  مدل  باربارِ  یموهاشو   لمیف   تیشخص“  ل مثل 

Barbarella ” پشت    یلیاکل  یصورت  هیسرش جمع کرده و سا  ی بال

کرده   یبراق نقاش   یهاش رو با رژلب صورتهاش زده بود. لب چشم

ک م  لشیوسا  فیبود،  که  بود  دستش  و کفش   دونستمی هم  ها 

 .داخلشن اشگهید ی هالهیوس

 .که کنارم بود، جا خورد کیار

جول  کیار  نیب  نگاهم م  ایو  اومد،  در  گردش    یچطور   دمیدیبه 

کال   زد،ی برق م  ی و از خوشحال  کردیرو برانداز م  ایهاش جولچشم

 .رنگ و روش عوض شده بود

 :گفتم  زد،ی که تعجب توش موج م  ییصدا با

 د؟ یشناسیرو م گهیشما همد -

 :با هم گفتند  همزمان

 .نه -

 .کنند ی م یرو مخف ی زیشون دارند چمشخص بود جفت  یول

 د؟ی اوه واقعا؟ منو احمق فرض کرد  -
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 یوارید  های برام مهم نبود. تازگ  یبهم نکردند، ول  یتوجه  کدومچیه

 .و آشفته و آماده حمله بودم دهیدور خودم کش

زد.   ی نگرهایاز و  یکی  که،یار  شونی ا  ا،یصورت، جول  نیخب، در ا  -

عز رو  م  زمیهمه  آهنگ  کنه،ی صدا  از 'Dick in a Box' مثل   ،

.  زنهی شونو ممخ   یو به راحت  رهیگیشماره م   یدخترها به طور تصادف

از   یکیبا    ، یکن  تشیو اگه اذ  مهی . هم اتاقاست یجول  شونیا   ک،یار

 .رمیگیتو مجون ومآروم آر تیهاک ی هاچوب

 :بدون نگاه کردن بهم گفت  کیار

 .اوه -

 :بود ایجول ی رو  اشره یخ نگاه 

 .سالم -

 :شد ره یخ نی کرد و به زم یاخم ایجول

 .سالم -

 .جالب شده بود یتازه کم ،یلحظه به سکوت گذشت، لعنت چند

 د؟یشناس یرو نم گهیکه همد  دیپس مطمئن  -
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 :جواب داد ایجول

 .آره -

 :هم همزمان گفت  کیار

 .نطورهیقطعا هم -

قرمز شده بود، گلوش رو صاف کرد و بازوم رو  یکم میاتاقهم  گونه

 :گرفت

 ؟ ی ایب ی خوای بانگلو. م  یبوب رمیمن دارم م -

 کرد،ی کار م  روقتیباهاش برم چون اون تا د   خواستمی نم  راستش

دور شدم. لزم بود ازش فاصله   کیبه هر حال گفتم آره و از ار  یول

 .رم یبگ

 :اخم صدام کرد  با

 شوگر؟ -

نگران  بهش   دونستم یاما م  دم،ید یاش مرو تو چهره   ینگاه کردم، 

  تونستم ی ... نمتونستمی ما بود و نم  ن یب   لویزد برم. و  ش یپ   تونمینم

 :بهش زدم یراحت بگذرم. لبخند کج هیقض نیاز ا
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 .کجام دونهیاون م -

 .بشند  نیی هاش بال و پاگرفت که باعث شد شونه یقیعم دم

 :گفتم آروم

 بده، باشه؟ امی بهم پ یبرم سرکار، ول دیمن با -

نداشت رو   یمثبت   جهیکه البته نت  یپل ارتباط  نیا  خواستینم  دلم

 .گهیبود د  نیهم یاز دست بدم، ول 

و   دیکرد و بعد چرخ  ا یبه جول  ی اره یبرام تکون داد، نگاه خ  ی سر

 .رفت

 :صبر کنم  شتری نتونستم ب  گهینگاهم خارج شد، د ررسیاز ت یوقت

 .کاه ری آب ز  ی ا ک؟یتو و ار  -

 .به زور لبخند زدم یبودن داشتم ول یدرون حس ته از

 :جواب داد م،یرفتیکه راه م  یحال در

 .عمرا -

 .کشمی زبونت م ریاز ز تویمن بالخره واقع یول ،یگیدروغ م -
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 :. گفتمدیچیدورم پ روشدست

 .باربارل  شهیتموم نم نجایهامون احرف -

 :زد ی پوزخند

 .دونمیم -

* * * 

 شده؟ یچ -

داشتم چند تا فاکتور    یبود که مارا چند روز بعد وقت  یسوال  نیا

 .د یازم پرس کردم،ی م  یگانیقفسه با ی رو تو یمیقد

 .یچیه -

شده و توجهم    رهیاومده بود خ  یکه از انبار مشروبات الکل  ی دی رس  به

  ده یشده بود رو ناد جادیکه درونم ا ی ارو به اون دادم، داشتم حفره 

 .گرفتمی م

در    ی شهر“ کلود    یتبا اس  شونی تو باز  رهایش  روزید  دمیآها. شن -

 .برنده شدند ” سوتانه یم

 .کردم و در کشو رو محکم بستم  یگان یرو با کاغذها
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 .خوبه -

ماست، و خوشحال بودم.   ی برا  ی ا گهید  ی روزیپ  نی ا  کردمی م  فکر

 .زد موفق باشه خواستی دلم م

 :کردمیرو حس م زشینگاه ت ی نیسنگ 

 .کرده ی تو فقط ست اول رو باز کنِیکه باز نهیحرفم ا -

 !من نه، مارا کنیباز -

 .ی گیاسمم رو م یو ناراحت یعصب یتو فقط وقت -

 :گفتم عیسر

 .ستم یو ناراحت ن یمن عصب  -

جول  کیار  نیب  نگاهم م  ایو  اومد،  در  گردش    یچطور   دمیدیبه 

کال   زد،ی برق م  ی و از خوشحال  کردیرو برانداز م  ایهاش جولچشم

 .رنگ و روش عوض شده بود

 :گفتم  زد،ی که تعجب توش موج م  ییصدا با

 د؟ یشناسیرو م گهیشما همد -
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 :با هم گفتند  همزمان

 .نه -

 .کنند ی م یرو مخف ی زیشون دارند چمشخص بود جفت  یول

 د؟ی اوه واقعا؟ منو احمق فرض کرد  -

 یوارید  های برام مهم نبود. تازگ  یبهم نکردند، ول  یتوجه  کدومچیه

 .ه حمله بودمو آشفته و آماد  دهیدور خودم کش

زد.   ی نگرهایاز و  یکی  که،یار  شونی ا  ا،یصورت، جول  نیخب، در ا  -

عز رو  م  زمیهمه  آهنگ  کنه،ی صدا  از 'Dick in a Box' مثل   ،

.  زنهی شونو ممخ   یو به راحت  رهیگیشماره م   یدخترها به طور تصادف

از   یکیبا    ، یکن  تشیو اگه اذ  مهی . هم اتاقاست یجول  شونیا   ک،یار

 .رمیگیتو مجون ومآروم آر تیهاک ی هاچوب

 :بدون نگاه کردن بهم گفت  کیار

 .اوه -

 :بود ایجول ی رو  اشره یخ نگاه 

 .سالم -
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 :شد ره یخ نی کرد و به زم یاخم ایجول

 .سالم -

 .جالب شده بود یتازه کم ،یلحظه به سکوت گذشت، لعنت چند

 د؟یشناس یرو نم گهیکه همد  دیپس مطمئن  -

 :جواب داد ایجول

 .آره -

 :هم همزمان گفت  کیار

 .نطورهیقطعا هم -

قرمز شده بود، گلوش رو صاف کرد و بازوم رو  یکم میاتاقهم  گونه

 :گرفت

 ؟ ی ایب ی خوای بانگلو. م  یبوب رمیمن دارم م -

 کرد،ی کار م  روقتیباهاش برم چون اون تا د   خواستمی نم  راستش

دور شدم. لزم بود ازش فاصله   کیبه هر حال گفتم آره و از ار  یول

 .رم یبگ



Page 672 of 792 
 

 :اخم صدام کرد  با

 شوگر؟ -

نگران  بهش   دونستم یاما م  دم،ید یاش مرو تو چهره   ینگاه کردم، 

  تونستم ی ... نمتونستمی ما بود و نم  ن یب   لویزد برم. و  ش یپ   تونمینم

 :بهش زدم یراحت بگذرم. لبخند کج هیقض نیاز ا

 .کجام دونهیاون م -

 .بشند  نیی هاش بال و پاگرفت که باعث شد شونه یقیعم دم

 :گفتم آروم

 بده، باشه؟ امی بهم پ یبرم سرکار، ول دیمن با -

نداشت رو   یمثبت   جهیکه البته نت  یپل ارتباط  نیا  خواستینم  دلم

 .گهیبود د  نیهم یاز دست بدم، ول 

و   دیکرد و بعد چرخ  ا یبه جول  ی اره یبرام تکون داد، نگاه خ  ی سر

 .رفت

 :صبر کنم  شتری نتونستم ب  گهینگاهم خارج شد، د ررسیاز ت یوقت
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 .کاه ری آب ز  ی ا ک؟یتو و ار  -

 .به زور لبخند زدم یبودن داشتم ول یدرون حس ته از

 :جواب داد م،یرفتیکه راه م  یحال در

 .عمرا -

 .کشمی زبونت م ریاز ز تویمن بالخره واقع یول ،یگیدروغ م -

 :. گفتمدیچیدورم پ روشدست

 .باربارل  شهیتموم نم نجایهامون احرف -

 :زد ی پوزخند

 .دونمیم -

* * * 

 شده؟ یچ -

داشتم چند تا فاکتور    یبود که مارا چند روز بعد وقت  یسوال  نیا

 .د یازم پرس کردم،ی م  یگانیقفسه با ی رو تو یمیقد

 .یچیه -
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شده و توجهم    رهیاومده بود خ  یکه از انبار مشروبات الکل  ی دی رس  به

  ده یشده بود رو ناد جادیکه درونم ا ی ارو به اون دادم، داشتم حفره 

 .گرفتمی م

در    ی شهر“ کلود    یتبا اس  شونی تو باز  رهایش  روزید  دمیآها. شن -

 .برنده شدند ” سوتانه یم

 .کردم و در کشو رو محکم بستم  یگان یرو با کاغذها

 .خوبه -

ماست، و خوشحال بودم.   ی برا  ی ا گهید  ی روزیپ  نی ا  کردمی م  فکر

 .زد موفق باشه خواستی دلم م

 :کردمیرو حس م زشینگاه ت ی نیسنگ 

 .کرده ی تو فقط ست اول رو باز کنِیکه باز نهیحرفم ا -

 !من نه، مارا کنیباز -

 .ی گیاسمم رو م یو ناراحت یعصب یتو فقط وقت -

 :گفتم عیسر
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 .ستم یو ناراحت ن یمن عصب  -

 :دیخند زیر

 انقدر  یول ن،یشما بهم زد دونمی گوش کن، م -

هم که اون   یبوده، وقت  کنیباز  نیدارم که بدونم تا حال بهتر  تجربه

 .لنگهی وسط داره م نیا ییزهایچ هی  یعن ینکنه،  ی باز

 م، یحس دفاع   یچون براش مهم بود، ول  گفتی رو م  هانیا  داشت

م نشون  رو  رودادیداشت خودش  و   یراحت  یصندل  ی .  ولو شدم 

 .دم یکه اول برام درست کرده بود، نوش یلیوان  ی از چا  ی اجرعه

 :بعد گفتم   قهیدق چند

 ؟یدونی م  یچطور انقدر در مورد هاک -

 .ناراحت بهم انداخت ی نگاه

مشتر  ییزهایچ  هی - دوستش دمیشن  نجای ا  ی های از  شهر  کل   ...

 .ستندین  یطرفدارها موندن ،یدونی . مدونمیدارند. اما حال، نم

س  ی موها گردنم  کس  خ یپشت  اگه  حرف   یشدند.  زد  سر  پشت 

 ...زدی م
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  ی عاتیشا  گهیم” یو ورزش  یحیتفر  ی هاشبکه برنامه “   انیپاسی ا -

ب   گن ی هست که م ادعا کرده    کیداره.    یروان  ی ماریزد  گزارشگر 

البته،   یکنترلش رو از دست داده، ول  های از باز  یکی که تو    دهیاونو د

 .که بشه اثباتش کرد ستین  یعکس چیه

 .کنکورد بوده التیتو ا  احتمال 

 :گفتم 

 آرامش داشته باشه؟  تونهی نم  چوقتیهرزه! مردم چشون شده؟ ه -

 .رو ماساژ دادم جگاهم یگ

 .آه، پس برات مهمه -

دست  رونیب  به کردم،  نگاه  فشار پنجره  رو  فنجون  محکم  هام 

 .دادندی م

 :گفت یمهربون  با

 درست کنم؟  یخچال ی ییمویل ی برات پا  ی خوایمن نگرانتم. م  -

 .ارهیدلم رو به دست ب  ی چجور  دونستی پلک زدم. م عیسر
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حرف   یخواستیاگه م   یول  ،یبهم نگفت   زویچهمه  دونمیشوگر، م -

ا  ، یبزن اخت  ی ول  ستم،ین  تی . من مامان خوننجام یمن  خودم    اریبا 

  یکه بهم بگ  ی زی . هر چستم ین  مونیو اصال پش  ی م شد فرزندخونده 

 .کنمی هم تعجب نم

ماتش خوشم    یبلند بلوند و رژلب صورت   ی شدم، از موها  رهیخ  بهش

بود. نمدوستش داشتم، اون خانواده  یلی. خاومدی م چرا   دونمی ام 

از وجودم خجالت   یقسمت  دیشده، البته شا  یبهش نگفته بودم چ

 .زد منو احمق فرض کرده نکهیاز ا دیکشی م

 :دمیکش یآه 

 دونه،ی ش مقصر مدختر مردهتصادف دوست   ی اون خودش رو برا -

عکس دختر  اون  از  من  خ  دایپ  یو  ما  خب،  و...   ه یشب   یلیکردم 

 ...میبود گهیهمد

 .به اون نامه فکر کنم  خواستیادامه بدم. اصال دلم نم تونستمینم

 :زد و دودش رو فوت کرد شی آت ی گاریس مارا

 .HBO خوب ی هالم ی. مثل فهیهمزاد تی . وضعفهممیم -
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به نظرم داشت فکر   قهیکردم و چند دق  یعصب  ی اخنده  گذشت. 

 :د ی. پرسد یسنجی رو م تیو موقع کردی م

 ؟ یداشت یچه حس ی باهاش بود یوقت -

که با اون باشم، فکر    ختمیری رو به هم م  ایکل دن  ا،یحس؟ خدا  -

 .حس رو داره نیاون هم هم کردمی... فکر م کردمی م

 :زد گارشیبه س ی اگهید پوک

  یزد جواب  ی به جا  تونمی و من نم  ،ی مثل اون دختر  یگیتو م -

 ن ی. ایفرار کن  یاز احساسات واقع   یتونی که نم  دونمی م  یبدم، ول

 ی دلت چ  نی. بب ان یم  شیپ  ست،ی درست ن  ی زیچ  یمشکالت وقت

 .گهی م

  دونستم ینم  وقتچیبود. ه   ی. مرده بود. خالدونستی نم  یچیه  دلم

 .برسه  یدرجه از... پوچ نیانسان بتونه به ا

رو  دستم که  همونطور  اون  و  کردم،  حلقه  فنجون  لبه  دور   ی رو 

 :. ادامه داددیکش ینشسته بود، آه  یصندل
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 ادم یدلم رو شکست،  نتیکال یشد، وقت  ییحال که حرف از جدا -

بود، اما در    ی اگهیو اون با کس د  میشب تو وگاس بود  کیاومد.  

 .موردش صادق بود

چطور لبخند    دونستیم  شهی. اون همدمیرو نوش  م یاز چا  یاجرعه

 .اره یلبم ب ی رو

از سکس با کس    تونمی ش رو بهم بده تا بهش زنگ بزنم. مشماره -

 .شروع کنم گهید

براق   ییطال  نیبا سوت   ای ام گرفت. جولنگاهم کرد که خنده   ی عصب

حرفم رو    نیآروم وارد شد. احتمال آخر  ی دیو شورت چسبون جد

 :به من بود  م یبود چون نگاهش مستق دهیشن

 .دوست من میتو رو مثل قبل بکن  دیدرسته. حتما با  -

 :گفتم 

 .دهیواس من جواب نم -

 :هاش گذاشترون ی رو رو  هاشدست
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اسمش دالسه،    مونقیرف  نای—ش رو سراغ دارمالعادهفوق  یکی -

حرف   کیبا ار  یبهم گفته تو کالس شعرت هم هست. ظاهرا وقت 

 .داد ام یبودمون و بهم پ  دهید  م،یزدی م

 .ی وا

 .چقدر سمجه -

 :گفت  ایجول

، . تازه یزنینم  اشنه یمصممه، که از قضا تو هم دست رد به س -

 .جذاب هم هست

 :بال انداختم ییابرو

 باربارل؟ ،ی تکون بد یباسن مبارکت رو کم ی بر  دینه، نبا -

 :د یکش یپوف

ن  یلیمامان خ - پول  ول  ازیبه  ا  یسع  یداره،  من   ی نجور ینکن  با 

رقص   الی خیمن ب  ، یهر چقدر که کارم رو مسخره کن  ،ی حرف بزن

 .شمی نم لهیم

 :بال انداختم ییابرو
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 .امشب حساس شده یکی. ویم -

 :زدم  ی اام ضربهبه چونه یآروم به

تو    سا،یباشه؟ اوه، وا  یخاص  یهاک  کنیباز  لشیدل  تونهیم  یعنی -

 .. درستـــهیشناس یاونو نم

 :کوره در رفت از

.  ی ستیمن ن   سی مه، تو هم رئ ممنون، الن وقت استراحت  یلیخ -

 مارا؟  گمی درست نم

 :کردی بهمون نگاه م ی زد، با لبخند گارشی به س یپوک مارا

 .شهی . بعد از من م زمیهست عز سیاوه، رئ -

که همون موقع تلفن دفتر مارا زنگ خورد. با شخص پشت    دمیخند

م بعد دست  زدیتلفن حرف  داد، چشم  یو  تکون  هاش گشاد برام 

 :شده بودند

ب  نچستریو  ی آقا - انگلستان  ی شهر“   نگهامیرمیاز  تماس  ” در 

 .با تو کار دارند  رند،یگی م

 .باهاش صحبت کنم  خوامی اشاره کردم که نم بهش
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موبا   یطول هفته ه   در به  م  لمیداشت  از جواب   زدی زنگ  و منم 

 .رفتمی دادن بهش طفره م

 :شو جلو آوردبهم انداخت و همزمان دست  ی عصبان ی نگاه

 .رشیبگ -

 .باشه

 :رو دم گوشم گذاشتم یگوش

 الو؟  -

 ان؟ یخانم را -

قد    ی بود. تصورم ازش مرد  یسرد و خشک و کامال رسم  لحنش

ژانو بود که  اندام  و لغر  ا  هیبلند  م  ادی م  نجایبه  بهم  پدرم    گهی و 

 .مرده

 .بالخره -

 :رو محکم گرفتم یتو اتاق قدم زدم، گوش آروم

 بله؟  -
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حضور    نامهت یخوندن وص  ی مطمئن بشم که برا  خواستمی فقط م -

 .ستگه ی. دو هفته ددیداشته باش 

  م یگوش  ی . توهیکِ   دونستمی منقبض شد. البته که م  امنه ی س  قفسه

دورش خط    زشیم   ی رو  میتقو  ی کرده بودم و مارا هم تو   رهیذخ

 .بود  دهیکش

 .ام یمن نم -

که حال نرم شده    ییشد و بعد با صدا  ی پشت خط طولن  سکوتش

 :بود گفت 

ا -  کس چیه  نجایا  د یبدون  خوامی م  د،یریبگ   یمیتصم  نکهیقبل 

 .نداره یباهاتون دشمن

 و هفتم ی س فصل

که   شدی م  یتخت صاف نشستم. مدت  ی پنج بود که رو  قای دق  ساعت

نم بود جنگ  دم،یدی کابوس  ممکن  که  بودم  در عجب  با و  ودعوا 

  .نه ایبگذرم  زهایچ ی سر هیکمک کرده باشه که از  سیر

  .دونستمینم
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  یاد یز  الی. مجبور بودم وگرنه فکر وخدمیلباس پوش  دنیدو  ی واسه

  .کردیم موونهید

ها مهکه به شوگر ربط داشت رو اون ته  ییزهایاون لحظه، تمام چ   در

به بودم،  نم  ی قدرفرستاده  اصال  همه   دونستمی که   زویچکجاست، 

تو و  و فرستاده    اه یی سجعبه  هی  ی خوب مهروموم کرده  گذاشته 

کار گذاشته    ریذهنم. دور اون جعبه قفل و زنج  ی هبودمش اون گوش 

و ه راه  رقمهچیبودم،  نبود  خروجش وجود داشته   ی برا  یممکنه 

  .باشه

ب  از گرفته   حسیدرون  کنترل  رو تحت  احساساتم  و   بودم،  بودم 

  .کردمی محافظت م 

خودشو به پاهام    لوریسجانوارد راهرو شدم که لنگ  کشونکشون

  ”؟ی ادختر کوچولو. گرسنه  ،یه“ م. . نوازشش کرددیمال

تو  ویوم یم تا  و  شلنگ  ی کرد  هم  آشپزخونه  من  انداخت،  تخته 

 .دنبالش رفتم
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پشت   سیسرم رو بال نگرفتم متوجه اون نشدم، اما ر  کهی زمان  تا

ورزش  هینشسته،    زیم بود.    یمیقد  شرتیت  هیو    یشورت  تنش 

 .بال اومد کهوی د، یمنو د  یبود اما وقت ن یسرش پائ

قدم به داخل آشپزخونه گذاشتم،    یو وقت  میشد  ره یخ  گهیهمد  به

سالم  یلیخ هفته   ریز  یمختصر  الن  گفتم.  که لب  بود  ها 

دور   م،یبا هم صحبت کن   یوحسابدرست  کهنیبدون ا  ،ی طورنیهم

. اومدمی کوتاه نم  کایورون  ی ه یی قضاما من درباره   م،یدیپلکی هم م

رو   پاش  نداشت  احق  بذا  نیتو  وقت رهخونه   ل یالتحصفارغ   ی. 

  .دوست داره بکنه یمختار بود هر غلط شدم،ی م

 ارمیب  رونیب  ¹دیتوریگ  ی نوشابه   یقوط  هیتا    ستادمی ا  خچالی  ی جلو

 دن یدر برابر پرس  تونستمی هاش به من بود و نمو سر بکشم. چشم

 ”؟ی شد داریچرا ب“ سوال مقاومت کنم.  نیا

غ   دیتوریگ ¹ آمر  ی پرطرفدار  رگازدارینوشابه  ا  کایدر    ن یاست. 

 ی باشگاه فوتبال بارسلونا، مسابقات ان ب  یرسم  انیشرکت از حام

 .است دایدانشگاه فلور ییکایفوتبال آمر میت زیو ن ،ی ا
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بندازم و باهات صحبت    رتیتا بتونم گ“ دهنش رو قورت داد.    آب

  ”.کنم 

نوش  رنگی آب  عیما ن“ .  دم یرو  ورون  ستیقرار  برگشت   کا یبه  واسه 

  ”.گفته بشه رمقدمیخ

که اون   ی . کارکنمی سرزنشت نم  نی. واسه ادونمیم “ ترش کرد.    رو

  .شونه بال انداخت و رو گرفت ” کرد...

نظر گذروندم، د  ی رو رو   یقوط از  رو  برادرم   دم یکانتر گذاشتم و 

شده بود،    یهاش کبود و ارغوانچشم  ریخونه، ز  ی هاش کاسهچشم

  ” دلت واسش تنگ شده، آره؟“ و نزار بود.  دهیپرصورتش رنگ

نشست.    ی رو  شی خاکستر  ی هاچشم ر“ من  خوب   سیدرسته، 

  ”.آوردیرو به دست م  خواستیکه زد نم ی زیسابق هر چ

 ر، یاخ  ی چند هفته   نینکردم. ا  یوونگیاما د  خت،ی به هم ر  عصابما

ز گزندگ  ی ادیحجم  فراموشم شده    یاون شب   ی از  که شوگر رفت 

  .بود



Page 687 of 792 
 

برادرم رو از دست   کهیبود که:  نزد  نیکه ازش مطمئن بودم ا  ی زیچ

  .ترسونهیمنو م  نیبدم. و ا

 رونیکه شب گذشته ب   ی اییطال  ی جعبه  ی رو  نی افتاد پائ   نگاهش

  ” تواند؟ ی هانامه  هانیا“ کانتر گذاشتم.  ی آوردم و رو

  ”.آره“بهش انداختم و سر تکون دادم.   یکوتاه نگاه 

  ” ؟ یکار کن یباهاشون چ ی خوایم“ 

تو  میخال  یقوط و   ی رو  برداشتم،  رو  انداختم، جعبه  زباله  سطل 

  ”.رها بشن ذارمیم“ . دنمیدو ی گذاشتمش داخل کوله

  ” کجا؟“ . دیپر رنگش

تسل  صدام گرفت.    می رنگ  م “ به خودش  فکر  کجا   ؟یکنی خودت 

 گهیوقته که د  یلی. خسیرو دوست ندارم، ر  لویوقتشه. من... من و

اون ندارم.  بدوستش  که  ابد  موننیچه  خ  ی بود  جوون    یلینبود. 

  ” مگه نه؟ ،یفهمی بودم، اون هم بود. م

 یآگاه  هیبود،    قیتصد  ی صورتش نشونه   ی حالت رو  ” آره؟  شوگر،“ 

  .خاموش
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دونه    هی  نتی فرو افتادن، بهش پشت کردم و از داخل کاب  هامشونه 

  .برداشتم بارن یپروتئ

  ” زد؟ “ 

  ” بله؟“ م نگاهش کردم. شونه ی رو از

  ” نگهش دارم؟  تونمی اون عکس از ما... م“ رو تر کرد.  هاشلب

 ی البته. برا “ مفرط داشتم.    یسر تکون دادم. احساس خستگ  براش

 .جعبه رو باز کردم، عکس رو درآوردم و به دستش دادم ” تو.

هاش از هم  گرفتش، انگار ممکن بود تو دست   اطیبا احت  ” .ممنون“ 

  .بشه  یمتالش

و نگاهم رو از روش برداشتم،   دمی رو دست کش  مونشده یش  صورت

  .بود دهیسخت بود. اون هم صدمه د دمیدی غمش رو م کهنیا

 ی با اون صورت لغر، موها  دم،یسالن د  ی نهیآ  ی رو گذرا تو  مچهره

ر  ده،یژول ت  میضخ  شیو  مرده  هریو  شکل  بود،  شده  بلند   ی که 

  .متحرک بودم

  



Page 689 of 792 
 

ر  برگشتم، د  سیبه  و  کردم  رو   دمینگاه  درد  منه،  به   ی نگاهش 

چهره  و  نشسته  دندونصورتش  بود،  انداخته  فرم  از  رو  هاش ش 

رو ز  ی محکم  م   ی ریلب  به  اون  خوردن،یلرزونش  که  محکم  قدر 

  .بود خون افتاده

کندم و   ی ادونه دستمال حوله  هی آبسردکن،    ی برداشتم، از رو  قدم

  ”.یمرد. تو برادرم م،یگذری م نی از ا“ بهش دادم. 

 ره ی. خستادی پاهاش ا  ی رو  تعادلیلبش گذاشت و ب  یرو رو  دستمال

اما تنزد، بزنه،    یحرف  خوادی شد به من، دهنش رو باز کرد انگار که م

  .خوردنی هاش داشتن به هم مدندون

  ” ه؟یچ“ 

 یدرباره   دیبا“ و غم صورتش رو پر کرده بود، دماغش رو گرفت.    رنج

  ”.بهت بگم  ی زیچ هیمرد  لویکه و یاون شب

  ”.باشه“ به شور افتاد.  دلم

شب  “ .  دمیقدر بلند بود که صداش رو شنداد اون  رونیکه ب   ینفس

و   ی بچه فکر کن  یبگم لزمه درباره   لویکه به و  ی... بهم گفت یپارت
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 خواد ی اما بهش نگفتم. گذاشتم هر جور دلش م  ه،ی به چ  ی چ  یبفهم

اما نگران   کرده،یفکر م   یبه چ  دونمی فکر کنه. نم بتتیی غدرباره

  ”.هم بهش نگفتم   یلعنت ی کلمه هی یبود، و من حت 

 لو یبه و  ی. گفتی که حرف منو بهش زد  یاما تو گفت“کردم.    اخم

  ”.کنمی که من فقط دارم فکر م ی گفت

  .نگاهش به من دوخته شد ” گفتم. دروغ“ 

  ” چرا؟ “دهنم رو محکم قورت دادم.  آب

  دم ی. ددیمالی هاش مآشپزخونه قدم زد، صورتش رو با دست   ی تو

 .لبش شکل گرفت ی قطره خون گوشه هیباز  ی که چطور

ا  ”چرا؟“  کردم،  رزتریتندوت  یسرنیتکرار  اگه برادرم  سی.  اما  بود، 

 س؟یر“ رو ازم پنهون کرده باشه...    ی زیچ  ایبهم دروغ گفته باشه  

  ” شده؟ یچ

  م، یو صحبت کرد  مینشست   رونیب“ رنگ به صورت نداشت.    ستاد،یا

.  دی... و اون هم متقابال من رو بوسدمش یمرد. بوس  دمش، ی و من بوس

مکث کرد، صداش   ” ...خواستمشی خوشگل بود و من م  یلیاون خ
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فرصت“ رفت.    لیتحل و  بودم،  نبا  ی عاشقش  که  دست    دیبود  از 

چون    ن،یبه هم بزن   دیکه شما با  کردمی چون واقعا فکر م  رفت،ی م

اصال    یو حت  م،ی موندیجا مکالج و من و اون همون  ی تو قرار بود بر

  ”.خواستمی برام مهم هم نبود که اون بارداره. من فقط اون رو م

  .نشستم نیزم ی رو کهنیسر خوردم تا ا  نتیکاب ی رو از

  ”.متاسفم که هرگز بهت نگفتم “ مشت شدن.  هاشدست

. دیچرخی داشت دور سرم م  ا یدادم، دن  هیسر تکبه چوب پشت  سرمو

  .سرهم پلک زدمپشت

فرار کرد. من.   یبودم که از مهمون  نیا  لیمن دل“ .  د یکش  موهاشو

ا بوس   که نیاون واسه  و من    کرد،ی بود احساس گناه م  دهیمن رو 

تو   خواستیکه اون م  یزیچ  ی ش دارم، اما همهکردم نگه   یسع

می بود ب   ز یم  ی لبه   ” کنه.  داتی پ  ادیب   خواستی .  محکم    ن یرو 

احساس گناه رو به دوش   نیا  ی تو بار همه“ هاش فشار داد.  دست

  ”.ش رو دادمو من... اجازه  ی دیکشی م

  ” چرا؟ “ . دم یرو مال منه یس
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من، از تو متنفر بود، چون    از  یبخش  هیچون  “ رو بست.    هاشچشم

  ”.یتو قلب اونو واسه خودت داشت

ا  ” .لعنت“  س  نیمثل  دارن  که  شرحه   منه ی بود  چاقو  با  شرحه  رو 

  .کننی م

گچ تو هوا   د، یکوب واریو مشتش رو محکم به د دیخودش چرخ  دور

 ” .نه تو  ره،یها بمصخره ی من باعث شدم اون رو“ پخش شد. 

م  طورنیهم کلنجار  خودم  با  داشتم  ب  رفتم،ی که    مون ن یسکوت 

  .دیچرخی حکمفرما شد. سرم دارشت م

رو برمال کنم، مرد باشم و بهت    قت یحق  خوامی وقته که م  یلیخ“ 

به زد.  متاسفم،  کابوسبگم.  براخاطر  متاسفم.   تی باز  ی هات 

  ”.متاسفم زیچهمه ی برا“ . دیکش ی ای آه طولن ” متاسفم.

  .فکر کنم یوحسابدرست تونستمینم

  ” ؟ی متنفر ازم“ 

  .دونمینم
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 می پشتو به سمت خلوتگاهم برم. کوله   ستمیمجبور کردم با  خودمو

  .رو برداشتم، و به سمت در رفتم

منو ببخش، زد. لطفا.  “ از پشت سرم اومد، آروم و شکسته.    صداش

 ” .م. لطفا، مردکرده  یاحساس گناه زندگ  نیمن هم با ا

  ی چ  دیکه با  دونستمیمکث کردم، اما نم  رهیدستگ   ی دست رو  با

 .بگم 

  ” زد؟ “ 

به    زیچهمه   خواستمی سروکله بزنم. م   ی زیچ  نیبا همچ  تونستمینم

فراموش م   یدست  بشه.  جا  خواستمی سپرده  که   یقیعم  ی همون 

  .جا دفنه، دفن بشهاون مگهید  ی زهایچ ی همه

  .رفتم دنیدو ی رو باز کردم و برا در

و   دادن،ی بود که تو سرم جولون م  زیچ  ون یلیم  هیقبلش،    یقیدقا

ا کوئ  ی بفهمم، جلو  کهن یقبل  داشتم.    یک یفروشگاه  مارت حضور 

  .کردی گرفتم، سرم درد م یو نفس ستادمیا



Page 694 of 792 
 

اون رو دوست    سیکه ر  دونستمیبود. م   لویو و  سیمشغول ر  فکرم

 ...بزنه و بعد دروغ بگه یواقعا روش حرکت کهنیداره، اما ا

تو  دمیخر  گار یپاکت س  هی  یوقت ش رو روشن دونه  هیکوچه    ی و 

  .کردم، ذهنم هنوز هم در تالطم بود

نقض    نیبود. ا  رگذاریو تاث  رایگ  نی کوتیدادم، ن  رونیرو ب  گاریس  دود

  .دادم هیتک واری. به ددادی م یی خوبمزه کیقانون کوچ

.  م یندار  ی کنترل  چی ه  ی چطور  کهنیسرنوشت فکر کردم و ا  ی درباره

توآدم م  ان یم  هامونی زندگ  ی ها  ولمون  بعد  اونکننی و  ها . 

 م یچطور بچه بود  کهنیی ا. دربارهرنیگیخودشون رو م  ماتیتصم

  ن ی ماش  ی خودش راننده   لوی. وم یکه گرفت  ی بد  ماتی فکر کردم، تصم

نبودم. ر تو   دیانبود. ش  سیبود. من  نشون    یمهمون  ی اگه خودمو 

عاقبتش متفاوت   دیبوسیاون رو نم  سیاگه ر  دیشا  ایو    دادم،ی م

  .واسش وجود نداره ی تیقطع  چی... اما هشدی م

چطور  گاریس  از که  کردم  نگاهش  گرفتم،  داره    ی کام  سرش 

  .سوزهی م
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که داره رو  دمیرو د ییوداغون آشنادرب ونیچشم، کام  ی گوشه از

جلو در  دوناتمغازه  ییبه  م  یفروشی  چشمم    یوقت  کنه،ی پارک 

پ اون  از  داشت  که  گرفت  رو  دق  شدی م  اده یشوگر   ترق ینگاهمو 

  .کردم

داره تا   یکه بالش سوراخ  هانیرو سرش بود، از ا   ی کاله بافتن  هی

هاش و کت  چشم  ی رو  نکش ی. عادیب  رونیازش ب  یاسبدم  ی موها

 .رو هم به تن داشت اهش یس

  ی شگیمن کار هم  کردنوونهیروشن کردم، اما د  ی اگهید  گاریس  فورا

  .شوگر بود

و بهش بگه    ارهی بازوهام ب   ن یبه سمتش بره، اونو ب  خواستی م   بدنم 

  .میاز اون مرحله گذشته بود  گهیکه مال منه، اما ما د

  یچطور  مدونستیبود که م  یتنها راه  نیعقب نگه داشتم. ا  خودمو

  .کنم  ی ریتر شدن ذهنم جلوگباهاش از داغون

ب   شد،یم  کینزد  شتر یب  یچ  هر هم  من  دود شدی م  شتری تنش   .

تو  گارمیس ب  ی رو  حلقه  رونیهوا  اما   ییهادادم،  کردم،  درست 
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اون، و منتظر بودم تا نگاه من   ی اون موند، همه   ی هام به روچشم

  یرو احساس کنه، تا قدرت نگاهم رو موقع راه رفتن به سمت ورود

  .ببره   یمغازه پ

  .افتاد اتفاق

. ستادیدر گذاشت، و از حرکت ا  یبال اومد، دستش رو رو  نگاهش

من نشستن گشاد شدن.    ی رو  یوقت  بایباهوش و ز   ی هااون چشم

  .شد  نینگ ی س منه یس

  ...که لزم بود ی زیچ ی همه

  ...که لزم بود ی زیچ ی همه

انگشت،   ی اشاره   هینشونه از اون بود،    هیکه لزم بود    ی زیچ  ی همه

خدا لعنت کنه،    خواد،یهاش که بگه من رو مدرون چشم  یاقیاشت

رو از   بودی به اون م  دنم ی که سر راه رس  ی زیو من هر چ  ،ی زیهر چ

  .بردمی م  نیب

  .بهم نداد ی انشونه چیاون ه اما

  .و داخل مغازه رفت  د،یگرفت، چرخ یقیعم دم
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چون   - بودم  بود که من اونو به حال خودش گذاشته  نیهم  ی برا  و

  .سرپا کردن خودم بهتر بود یو تمرکز رو  -شکوندی اون منو م

تو  گاری س  لتریف پاکتش  با  اونو  و  از دهنم درآوردم  ها آشغال  ی رو 

  .کردم میرو تنظ می پشتانداختم، و بعد کوله

دور   عایو نظرم رو عوض کنه سر  رونیب   اومدی شوگر م  کهن یاز ا  قبل

  .رفتم لویشدم، تقاطع رو رد کردم و به سمت مزار و

رو  ریکار رو انجام داده بودم، مس  نیبار ا ی که قبال بارها طورهمون

 کیکه نزد  یکیدم، سنگ کوچ که هست ادامه دا  یابه سمت قطعه 

  .مادربزرگش بودمزار پدربزرگ

  جا نیدفنش کردن، از ا  جانیخوب بود که پدرومادرش ا  یلیخ  واسم

  .راه بود  قهیش چند دقهمه  کردنی م  یزندگ  نشی که والد   ییتا جا

بهار، داخل   شهیو هم   ایجا قرار داشت، مگنول دسته گل تازه اون  هی

  نیها اسال  نیا  یهمه  یط  دونستمیو الن نم  ،یگلدون سنگ  هی

  .دونستمینه؟ نم  ای  ذاشتهی م  جانیها رو اگل   نیبوده که ا  سیکار ر
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 یک یها رو  . نامه میداشت  روشیپ  ی تریطولن  ی و من... گفتگو  اون

اون  یکی و  ب درآوردم  گلدون  داخل  رو  جاگل  ن یها  دادم.    ی ها 

 هینظرم  کاغذها، دروغ محض بود، و به  نیتو ا  ی هااز نوشته   یقسمت

 .دونستی رو م قتیحق لویو  ییجورا

 .بود  دهیاون منو بخش نظرمبه

درباره   باهاش  بهش  کردم.  گفتم.   سیر   ی صحبت  دعوامون  و 

هاکدرباره ا  یی  ن  ی چطو  کهنیو  بده    ستیقرار  جواب  من  واسه 

  .آروم ی شوگر بود، با صدا ی هام، درباره حرف شتر یحرف زدم. ب

که چطور  بهش  ماون  ی روز   هی  ی گفتم  آماده  برش   شمی قدر  که 

  نه یکنم که بب  ی رو ببرم و کار  یکیجنگ با تار  نیگردونم؛ که قراره ا

  .اون بوده ریتمام مدت فکرم درگ

م  دیخورش بال  رو  اومدی داشت  هوا  مو  اشد ی شن  به    ستادمی.  و 

سبکسنگ احساس  کردم.  نگاه  شونه  یقبر  شده  داشتم،  آزاد  هام 

در آرامش باش،  “ و واسه اون فرستادم.    دم یبودن، دو انگشتم رو بوس

  ”.کنم ی . من فراموشت نمنیریدختر ش
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  .دمیدو ی م شهیهم دم،یباد شدم، دو ریمسبعد هم  و

  .دمیراه برگشت به خونه رو دو تمام

  .دستش قرار داشت ی رو خیبسته  هیمبل نشسته بود،  ی رو سیر

 یل یزدم و کنارش نشستم. نگاهشو به من داد، و گندش بزنن، خ  دور

به مبچه  فقط    اومد،ی نظر  انگار  نه  که  فاصله    هیانگار  من  با  سال 

  .داشتم  ی ریدارشت. بدجور احساس پ

  ” مون خوبه؟رابطه “ شد.   رهیدستش خ به

 .گفتم ی اگرفته ی با صدا  ” .میایباهاش کنار ب  میتونیم“ 

  ن یا  ی و منو بغل گرفت، و همه  دنیاز احساسات درخش  هاشچشم

  .حل شد شیتنش... مقدار نیا مون،نیب ی های گندکار

که  دونستمی درونم، م ییداشت، اما جا یادیکار ز  ی ما جا ی رابطه

 .میایبا هم از پسش برم

پرنده بود. مثل  ی که درباره  ی شوگر فکر کردم و اون شعر ی درباره

 .شدمیدوروبرم نم  ی هاآدم  الیخی نداره، من ب  یتیطوفان اهم  د،یام
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 وهشتم ی س فصل

 زک 

مرب  چند دفتر  در  من  بعد  ا  یروز  بودم.   اِنیپاِسی نشسته 

“ESPN ”  جا پر اون  د،یکشیراهرو انتظار م   نی کنفرانسِ پائدر سالن

برپا بود و ما در شرف    یشیو چراغ. نما  لمبردار،یگر بود، فگزارش

  .میارائه بود

و من داشتم   -سی و ر  ک،یمن، ار  ،یمرب   -میبود  ستادهیهم ا  تنگ

محرف مرور  رو  م  یتو  کردم،ی هام  و    گشتم،ی م  شونون یذهنم 

  .رمیدرست رو بگ  میبودم که تصم دواریجهنم ام  ی اندازه

 م،یرو از دست داده بود سوتانه یم  التیکنفرانس مسابقه با ا نیآخر

 طیمردان واجد شرا   خی  ی رو  یهاک  ی تهیکم  دیما با صالحد  میاما ت

  .شد

راه خودمون رو    م یمن، تونست   ی مهیوننصف   ی با باز  یحت  ،ی جور  هی

  یرو روبه   یینهامهیو حال ن  م،ی کن  دایپ   یینها  چهارمکی  ی به مرحله

  .میرو به خونه ببر  زهیجا  می بود که بتون  نیما بود. هنوز هم شانس ا
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 .سرمه جواب بدمکه پشت  ییهاعه یمجبور بودم که به شا بالخره

باهاش همه  کی  فقط رو درست کرد، رو هر   زیچراه بود که بشه 

رو رقم زد. قلبم    ندهیکه افتاده سرپوش گذاشت و بشه از نو آ  یاتفاق

 .دیکوب یداشت نامنظم م 

و روحم هم خبر   دادم،ی کار رو انجام م  نیتوش. من واقعا دارم ا  گه

  .بشه یش قراره چنداره ته

و رو   ریگفت و من سر تکون دادم، دلم داشت ز  ک یار   ” ؟یاآماده“ 

  .شدی م

  ”.مرد م،یی راه پشتتما همه“ به پشتم زد.  سیر

بچه   گهید  ی سر  هی وقتاز  پائ   می داشت  ی ها  رو    م ی رفتی م  ن یراهرور 

بون افتاد    ی هااعالم کردن. نگاهم به چشم  یرلبیشون رو ز موافقت 

  .و اون واسم انگشت شستش رو بال گرفت

  د یبکن  ان یآدم عر  هاونیلیم  ی تون رو براروح  کهنی مثل ا  زیچ  چیه“ 

ها چشمک زدند و مردم و فلش  می وارد اتاق شد  کهن یهم  ” ست،ین

  .رو بهشون گفتم  نیحمله کردند ا  بونیبه سمت تر
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  .به پا شد  تیدر جمع  ی او ولوله  خوردندی هوا تکون م  ی تو  هادست

  ” ه؟ یچطور  ن یرقابت باش نی ا ی تو کهنی! حس اجانیا  زک،“ 

زدم، اما واسم سخت    کیلبخند کوچ  هیدستم رو بال گرفتم و    هی

  .بود

 .یتونی. م ی کار رو انجام بد نیا یتونی م

رو داد   نیا  یکی  ”؟ی بری رنج م  یروان   یضیمر  هیکه تو از    درسته“ 

  .زد

 نیکرد که انگار ا  انشیب  ی جورهیداشت،    زدنشی قصد ن   یکی  نیا

رو عوض   دیطرز د  نیا  خواستمیننگه، و من رو ترش کردم. م  هی

  .ستم ین  فیشون بدم که من ضعنشون  خواستمی کنم و م 

  .فقط منم  من،

و   سیو ر  کی ار  هام،یمیتنگاه کردم، هم  می هاشون مستقچشم  تو

منو در طول سالن دنبال کردند    می ت  ی هااز بچه  گهی د  ی بون و تعداد

  .اون بودند اومدند ی که مرکز توجهات رو ی زی و با من پشت م 
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دق   یمرب فصل درباره  قهیچند  رو  ی  من  بعد  و  کرد  صحبت  مون 

ا  یمعرف تر   ستادمیکرد.  کردن   بونیو  کار  درست  از  و  گرفتم  رو 

  .مطمئن شدم  کروفونیم

 ی از گزارشگرها  ییا یدر  ی رو صاف کردم و و نگاهمو رو  هامشونه 

عم  روش یپ دم  من    منه یس   یقی چرخوندم.  کرد.  پر  جنگجو    هیرو 

فقط    اوقات،ینداشت. و گاه  ییبودم و سکوت و آرامش درونم جا

بن   دنیرس  د،یشا ا  هیایعال  ی بست جابه  نو    کهنیواسه  از  خودتو 

  .ی بساز

ما   ی و مدرسه  ی ااز همه، ممنونم که درخواست ما رو رسانه  اول“ 

  ”.دی کن ی م غیتبل یتورنمت آت ی رو برا

  .دمیدیانتظاروشون رو مکردم، نگاه چشم مکث

وپنجه مسائل دست   ی سرکیفصل با    نیا  د،یدونیکه م  طورهمون“ 

م باز  کردمی نرم  با  ا  می که  امروز  و  داشت،  به   جامنیتداخل  تا 

 ” .که بوده گذشته ی زیتون بگم هر چهمه
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رو محکم گرفته بودن. استن    بونی هام تررو صاف کردم، دست  گلوم

  .سرشو واسم تکون داد تا ادامه بدم

  ن یهمچ  تیکه واسه هدا  ی ایشگی فصل همراه شد با فشار هم  نیا“ 

 اد، یز  یلیخ  ی شهر خارج  ی وجود داره، سفرها  ییبال رده   یهاک   میت

باز عقب  ی هانیتمر و  بدقلق   ی های افتاده،  مقابل    نی ترسخت 

  .هامونب یرق

داشتم و نتونستم   یی عصبحمله  ه یمن    سوتا،نه یم  الت یبا ا  ی باز  در

باز ا  ی به  نبود. من  ا  جامنیبرگردم. آنفولنزا    ن یتا بهتون بگم که 

من و   ی هایفصل اتفاق افتاده، و مرب  نیا  ی باز  نی در چند  انیجر

رو    نیبهتر  هامیمیتهم من  پشت  تا  کردن  رو  خودشون  تالش 

 ای  ام یاز پسش برب   تونمی م  دونستم ی که نمی اون زمان   ی حت  رن، یبگ

  .نه

هر  ی گذر زمان، من رو طورنیمستمر و هم یجلسات تراپ  قیازطر

 ی ریدرگ  نیهمزمان با ا  ذارم،ی قبل م  ی از باز  شتریتمرکزم رو ب   ی باز

 ن یکه در نبرد با ا  کنمی. دارم تالش مکنمی تمرکز م  زیچ  کی   ی رو

 ” .هم ادامه بدم  ی جورن یکه هم  نهیم ابشم، و برنامه   روزیپ   یناخوش
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اما   م،یخودمون رو دار  ی هان یی ما بال پائهمه“ قدرت گرفت.    صدام

  .اره یرو ب خ یتاب چند ضربه به  تونهی که م  میهست  یمیما ت

  م یت  نیو ا  اد،یممکن از قلب آدم م  ییراهنما  نیبهتر  هاوقتی گاه

  .خودش داره ی قلب من رو برا ییراهنما

ممکن    ی تا جاکه    نهیبا مثال براتون روشن کنم، واسه هم  خوامی م

ما به    می بدم که ت  نانیبهتون اطم  خوامی باهاتون شفاف هستم. م

ه  رسهیم   گیل  یقهرمان  ن  یشک  چیو  م  ست یتوش  از    میتونی که 

 ن ی. قراره امیایتورنمنت درب   نیا  یتو   ی هامیی تخجالت باسن همه

  ”.میکوه رو ما فتح کن 

زد!زد“  زد!  لبخند  پشت  ی هابچه  ” !  و من  داد،  انرژی صدا  با  سرم 

  .زدم ی مختصر

تونست با تقال راه خودش رو    یمحل  ستگاهیگزارشگر بلندقد از ا  هی

جلو بزرگشبکه  ی هابچه  یتا  وقت  دا یپ ESPN ی  و    یکنه، 

  .رو به سمتم نشونه گرفت، براش سر تکون دادم کروفونشیم
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. نگران کنمی م  نتیواقعا تحس  ی مسئله اقرار کرد   ن یبه ا  کهنیا  از“ 

ا  ی ستین  نیا برا  نیکه  ل  ی باز  ی موضوع سد راهت   NHL گیدر 

 ( یهاک یمل گیل“  ” بشه؟

 نبود؟  ی دلرونیلیسوال م  نی. اآه

  ”.ها باخبرند کامال شفاف دارم. اون ی گفتگو هیها با اون من“ 

چرخ  چندتا گزارشگرها  بب  دندیاز  رو  استن  با   ن،یتا  اون  اما 

هاش رو بال  برقرار نکرد، فقط دست  یچشمارتباط   کدومشونچیه

  .شون جواب دهبه سوالت ستیآورد، بهشون فهموند که قرار ن 

بررس  اتاق مردم  یرو  از  پر  هاک  یکردم،  واسه  که    ی زندگ  یبود 

  .دنیکشی و نفس م کردنی م

لزمه انجام ” یذهن“   ی المتو س  -که واسه بردن  ی هر کار  خوامیم“ 

 ” .بدم

  ” زک؟  ،ی آماده نگه دار خی ی خودت رو برا  ی خوا یچطور م و“ 

سخت که باسنم رو صفا   یلیخ  ی هانیبا تمر“ زدم.    ی کوچک  لبخند

  ”.کردن، درست غذاخوردن  شترکاریب دن،یدو ده،ی م
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  .کردم و فراتر رفتم مکث

منف  دارم“  م  یافکار  م  شناسم،ی رو  باهاشون   رمشون،یپذی دارم  و 

  ”.جنگجوام هی. من کنمی پنجه نرم مودست

ا  سوتانه یم   می ت  نیتونی م“ :  دیپرس  ی ا گهید  گزارشگر تو   نیرو 

  ” ن؟یتورنمنت شکست بد

زاده   دنیکش  ریزبه    ی ها برابرنده “ کردم.    نیتراز دوربهم   هاموچشم

  ش یبشن(. به پ   ده یکش  ریکه به ز“   شهی ها هم مو نوبت اون  شنی م

  ”.رهایش

  .دن یکوب نیزم ی با انرژی شعار دادن و پاهاشون رو رو همه

توفلش  نور حرکت   هان یروشن شدند و دوربصورتم خاموش  ی ها 

  .متراکم رو پر کردند ی کردند، کل اون فضا

رو متوقف کنه و من حرکت    زیچدستش رو بال برد تا همه   یمرب

  .نمیبش ز یپشت م ی ایصندل ی کردم تا رو

د  ی درباره“  بگ   ی دار   ی ا گهیپرادترز چه حرف  آ  ،یکه   یتو   ایزد؟ 

  ” ؟یکنیشرکت م  یتابستون یآمدگ ی اردو 
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  ” ؟ی نیشی م رهیذخ مکتین ی رو ایآ“ 

  ” ؟یدی هم انجام م  ی اگهیی دمصاحبه  یکنیم فکر“ 

خوب مطمئن    زی چ  کیاما از    دونستم،ی هاشون رو نمسوال  جواب

  .بودم

  ن یا  ی راز  چیه  گهیسروکار دارم، و د   یکه من با چ  دونستنیم  همه

  .وسط نبود 

در وجودم   ییهاترک  کهنی. استمی ن  نقصی که من ب  دوننیم  هااون

  .قیعم ی هااز اون ترک -هست

ی  کنم، اما حداقل نکته   ی باز  یمل  گیل   ی بود هرگز نتونم تو  ممکن

به    قتیآرامش که با اقرار به حق  یدر اون وجود داشت، نوع   یخوب

 .وجود اومده بود

 ونهم ی س فصل

 شوگر

مزخرف   یپارت  ن یتو ا  دونستمیکاپا بود. نم   ی به در خونه  چشمم

  .بکنم. دوباره  یقراره چه غلط
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بود که اون خودش رو نشون    رونی از من ح  یبخش  هیاومده بودم.    اما

  .همون لحظه هم حضور داشت د ینه. شا ای دهی م

  .کردم یادآور یبره، به خودم دوباره  بذار

  .دادم. فقط نفس بکش رونیرو آروم ب  مهیر  ی تو ی هوا

قهوه   لیما  ی خاکستر  ساقم ین  ی هابوت  ی رو  نگاهمو که   میابه 

هم  ی دوز ه یحاش و  بود  دوبنده  طورنیشده  آبلباس  رنگ  که   یم 

  .داده بود بردم  شنهادیبهم پ  ایداشت و جول” یسلطنت  یآب  ای“   الیرو

اما فکر    زدم،ی م  خیبود، و داشتم داخلش    یشمینرم و ابر  جنسش

  .جا بمونماون یکه بخوام مدت طولن ردمکینم

م  النن یاتاق خوابگاه خودم فکر کردم، هم  به که   کردمی مورمور 

همون ابرگردم  زمان  نیجا.  فقط  که   زدمی م  رونیب  ی روزها 

برم    خواستمی م با دوست  ، یبیب  ایکالس   هیمن    -هام بودو حق 

  .بودم ن یغمگ خروار گُه

صورتم    ی تو  یج ی گوشخراش د   یرو هل دادم تا باز شه و صدا  در

  .شدی نم نیخورد. بهتر از ا
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که از   ی ایو مشک  ییبراق طال  ی بود و با نوارها   کی تارمه ین  نیرزمیز

 یبود: همه  واریبه د  ی بودن، دکور شده بود. پوستر  زونیسقف آو

  .رها یش د،ی تالشتون رو بکن

 ی کینزد  هاشونفرمی ونیدر    هاکنی باز  ی بنر با عکس همه   هی  یحت

  .بود  دهیچسب یجی اتاقک د 

بودن، به    ستادهیکه مشخصا دم در منتظر من ا   ییکسا  هام،دوست

ت پاپ  لوری سمتم اومدند.  و   یمشک  ی هالباس  ی فانتر  کیمثل    یو 

تورنمنت رو برده   ی بودند چون ما شب گذشته باز  ده یپوش  ییطال

  .میبود

با    یدر جلوش بود و پاپ  ی ریبراق با طرح ش   راهنی پ  هی  لوریت  لباس

ت  اه،یو شلوار س   ییطال  یپشم  راهنیپ فقط    لوریبا  بود.  هماهنگ 

و    ایجول کرده  مقاومت  که  کفش    هی بود  با  سبزرنگ  بلند  لباس 

  .بود  دهی پوش یمشک یسوزنپاشنه 

 سرش پشت  ی و ژاکت خاکستر  نیشلوار ج  ی پسر قدبلند آشنا تو  هی

کرد که انگار    یاون رو معرف   یآرومبه  ی جور  ایبود، و جول  ستادهیا

 .بندازم ختیالن صورت پسره رو از ر نینکنه هم دیترسی م
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 گفتم،   ” .سالم“ 

- موافقت-که-ی پسر-هی-فقط-بعنوان-بلکه-قرار-کی-بعنوان-نه

پسر-مالقات-باهاش-کردم همون  زد،  لبخند  بهم  که    ی کنم.  بود 

  .کالس به روم لبخند زده بود ی تو شی چند وقت پ

موها  با ماه   ی هاشونه   ره،ی ت  ی اون  بدن  و  بود.   ی اچهیپهن  جذاب 

م جول  میت  ی کنارخط  کنیباز  زدمیحدس  باشه.  قسم    ایفوتبال 

 نیا  یخورده بود که هرگز باهاش برنامه نکرده، اما اون همون شب

  .بودم دهیکاپا د یپارت ی بود که من زد رو تو دهیپسر رو د

اون  تابلو رابطهبود،  و  داشتند،  هم  با  کالس  دو    ی موقت  ی ها 

  .برقرار شده بود شوننیهم ب ی ادوستانه 

دلگرم  دالس نگاه   یبا  خوشیه“ انداخت.    یبهم  شد.  .  ی گل 

  ی نگاه  ” ها شک داشتند.بچه   نیاز ا  ی سر  هی.  ی خوشحالم که اومد

 .کرد  ی انداخت که اون هم واسش خرخر یبه پاپ

  .گفت  یپاپ ” متنفره. زهایچ نیاون از ا پ،یتخوش“ 
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زد.    لوریت م  دونستمی م“ لبخند  مهمون ادی که  اونو   ی های.  کاپا 

  ”.ترسوننینم

دارم با    کنندی که فکر م  ترسمیم   یبدجنس  ی فقط از دخترا  من“ 

  .دمیخند ” .زنمیپسرشون لس مدوست

دالس گفت، و من سر تکون دادم.   ” به پا باشه.  یان یجر  دیبا  جانیا“ 

م  شونی دن ینوش  کهیهامون درحالنگاه دوست  با   دنیکشی رو سر 

  .ما نشست ی رو ی فتگیش

برم تو    خواستی رو بشنوم که ازم م  لوریت  ی بغوبغ  تونستمیم  عمال

  .کار اون پسره

  .دم یمن فهم و

  .من شاد باشم  خواستنی ها مم نگران بودن. اوندرباره هااون

  .تکون دادم، براشون انگشت شستم رو بال گرفتم سر

  .دادم باور کنند  اجازه

 ...اما
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بهتر کنه. چ  دالس نبود حالمو  از   خواستمیکه م  ی زیقرار   رفتن 

  .بود یو دور شدن از هاک کیاسپارو ل

  .رمیداشتم از زد فاصله بگ  ازین

اما نگاهم   دمیخندی برو بود، و هرچند تمام وقت بهش متودل  دالس

 .دیچرخیاتاق م ی تو

  لور یدالس و ت  - بله، شاخ غولو شکونده بودم  -بعد  یدنینوش  چندتا

درباره  هاک   ی بعد  ی باز  ی داشتند  م  یمسابقات   کردن،ی صحبت 

  .تنگ شده بود منه یس

  ی بود، حت   یواسم کاف  نمیجا ببهمه  تونستمیش رو مچهره  کهنیا

برگشت،   شیچند روز پ  ی اخبار. ذهنم به سمت کنفرانس خبر  ی تو

خاطر کرده بود احساس آرامش شیرو عموم هیاون قض کهنیو از ا 

  .داشتم

  ” ؟ی ایبرم به بار. م خوامیم“ دستشو دور بازوم انداخت.   ایجول

بق  براش به  و  دادم  تکون  دق  م یگفت  ه یسر  چند   گهید  ی قه یکه 

  .میگردی برم
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م  میداشت  تیجمع  ونیم  از کمرم   یدست  هیکه    میشدیرد  دور 

  .شد  دهیچیپ

  .ختیر دلم

  .زد نبود اما

 ی با نوشته   کوتاهن یآست  راهنیپ  هی تنگ پاش بود و    یشلوار مشک  هی

Goo Goo Dolls  “معرکه و   ی که بازوها” یی کایگروه راک آمر  هی

  .بنت بود داد،ی نشون م یخوبش رو بهتتوشده 

 کرد یم  ی بود و کار  زونیازش آو   موسیپسیدختر سبزه از ت  اون

 .که نتونم پلک هم بزنم

و لباسم    دیدرخشیهاش ممن نشست، چشم  ی نگاهش رو  ” !شوگر“ 

  .رو از نظر گذروند

ا  ی به دختر  ” .یه“  اون فقط    ستادهیکه کنارش  و  نگاه کردم  بود 

کرده   دایرو پ  ینظرم بالخره بنت کسواسم شونه بال انداخت. هاه. به 

  .. خوشا به حالش . خبدادی رو م ی هر کار ی بود که بهش اجازه
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نزد  چند اومد.    ترکیقدم  من  م“ به  که  خوشحالم  .  نمت ی بی واقعا 

طرز رفتارم با تو   ی بهت بگم که متاسفم، واقعا درباره  خواستمی م

  ”.متاسفم. باهات خوب برخورد نکردم

  .حال شرِّت کم ” .یاوک“ تکون دادم.  سر

بچرخم و باهاش برم،   خواستمی و من م  ره،یگفت که به بار م  ایجول

و من صبر   کردیاما بنت دست منو گرفته بود، با نگاهش خواهش م 

  .کردم

کوتاه    یلیقلبش گذاشت، و خ  ی دستش رو رو  هیگفت،    ” .قتایحق“ 

از ا بوده و من    کیدرامات  قدرنیا  شهیاون هم  کهنیمتعجب بودم 

 .ریخ  ایحواسم نبوده 

  .بود نیو منظورم هم ” بنت.  ،یخوب باش دوارمیام“ 

ا“ زد.    شخندین واسه  مکله   یعوض  کهنیمنو  بودم    ، یبخشیخر 

  ” زم؟ یعز

  .کامال مطمئن نبودم  د،یو اون هم باهام خند دمیخند
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 یا گهید  ی دارانهیشد، و برنت نگاه خر  ی پل  رنیاز اد ش  یآروم  آهنگ

  .بهم انداخت

 .گه توش. لطفا ازم نخواه که باهات برقصم  اوه،

واسه   گه،یبار د  هی“ .  دیبالرفته پرس  یابرو  هیبا    ” ؟یبرقص   ی خوایم“ 

  ” قبل؟ ی های اون سر ی خاطر همه

  ”...آه“ 

تا دالس رو    دمیم قرار گرفت و چرخ شونه  ی رو  متیدست با مال  هی

ا  نمی بب پشتم  خجالتکم  ستاده،یکه  مبه   یتر  وقت  دیرسینظر    ی و 

  .موضوع شدم  نیا ی متوجه دمیسرش درو پشت یو پاپ ایجول

کردم. پس به بار نرفته بود، دور زده و رفته بود تا    کیبار  هاموچشم

  .ارهیمحافظت از من ب ی اون رو برا 

  ، ی دار  ازین  ی ابه عذروبهانه   نم یتا بب   جامنیا“ گوشم زمزمه کرد:    ریز

  ” م؟یبرقص  می تونیم کهنیا ای
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و    شدرباره کردم  م  یقسمت  هیفکر  من  بدونه حس    خواستی از 

بازوها کس  یای قو  ییبودن  و  دورم  خودش    یبه  همراه  منو  که 

 .استیکنه چطور تیهدا

بنت دست   ی . برامیرقص رفت   نیرو گرفتم و به سمت زم  دستش

  .تکون دادم

  .دمیدالس گفت، و من بهش خند  ” .ی دماغشو سوزوند  ادیم  نظربه“ 

  ”.جنبونهی دوباره دست م عیبهم اعتماد کن، سر نه،“ 

من رو گرفتم. دالس خوب    کهنیشد تا ا  رهیتکون داد، به من خ  سر

 ...بود، اما اون

فاصله بود،   موننی ب  نچیمون آروم بود، چند احرکات  کیموز  همراه

  ی حت  اومد،ی هاش که دور من قرار داشت خوشم مو از حس دست 

 .نبود  خواستمی که م یکس ی هااگه اون دست

شد و   جادیا  رهیبرق م   کهی مثل زمان  ی اومد، سکوت  ی وزوز   ی صدا

شده،    ترقیپله عم  کیجو    ی وهواحال   اومدی نظر مزدم. به   خ یمن  

  .اندشده  تر ی سات قواحسا
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  .کردمی احساسش م گشتم،ی دور اتاق چرخوندم، م نگاهمو

  .بود  دهیاما اون هنوز من رو ند دم،یدر د کی رو نزد زد

 ی شده بود، نفسم تو  یبود که جون گرفته و واقع  یی ایرو  هیشب  اون

قو  نه یس بلند،  شد.  عضله  ی حبس  رو  ،ی او  آدمهمه  ی و   ی ها ی 

  .داشت یرگیاطرافش چ

  اش رهیت  شیوپال بود، بلندتر شده بودن، و رپخش  انهیوحش  موهاش

  .تر سرش بودروشن ی در تقابل با موها 

ها رو رصد گروه آدمهاش گروهبا چشم  د،یاتاق چرخ  ی تو  نگاهش

  ی رو بررس  طیکه داشت مح  ینیح  گذاشت،یو قدم به جلو م  کردی م

مآدم  کردی م کنار  رو  رو  زدی ها  نگاهش  بعد  رقص    نیزم  ی و 

  .نشست

  .قفل هم شد  هامونچشم

زد. نگاهش    خیهاش از من به دالس رفت، هوا  چشم  ریمس  یوقت

اما    -کننده بوددوباره به من برگشت. اولش متهم  ی سخت بود وقت

  .هاش رو پر کردبعد احساسات چشم
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  .اون انداخته بود ی و دستش رو دور باز شناختمیکه نم ی دختر

آه،  “ هام نگاه کرد.  دالس اول به من و بعد مقصد چشم   ” ؟یخوب“ 

  ”.گندش بزنن

 یتلخ  ی حرکت کردند، مزه   تیجمع  ونیاون دوتا از م  دمید  یوقت

 کیو واسه برد بهش تبر  زدندی ها به پشتش مرو احساس کردم. بچه

  .گفتند ی م

  .دمیبه سمتش چرخ  د،یدالس پرس ” ؟یخوب“ 

  ”.میمون رو ادامه بدرقص  ایب  فقط“ 

اتاق   ی که زد تو   یبدنم کامال از هر قدم  ست،یهوا ن  کردمیم  حس

تو   داشتی برم مآدم  ی ایدر   ی و  گم  به    شدی ها  سرمو  بود.  آگاه 

  .ن یدادم تا نتونم زد رو بب هیدالس تک  ی شونه 

  .بود نیهم ی. کار منطق کردمیرو ترک م ی مهمون نیا دیبا

که   نمیداشتم بب  ازی. ن نمشیداشتم که بب  ازی. انگار ن تونستمی نم اما

  .روبه جلو حرکت کرده
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  ی و نگاه   کنهی داره نگاه م  یکی  کردمیرو بال بردم، احساس م  گردنم

  .گردوندم

  .دندیرقصی ما م کی و قرارش نزد زد

  .من بود، و قلبم از تپش افتاد  ی رو هاشچشم

  .بهش  لعنت

  .اومدمی م دینبا اصال

 دم؟ی دارم خودمو زجر م  یبره. واسه چ  شیپ  ی جورن یهم  تونهینم

و    ” .خوامی معذرت م“ به دالس گفتم:    یرلبیو ز  ستادمیحرکت ا  از

 .دور شدم

 چهلم  صلف

 زک 

کاپا   ی خونه  نگیپارک  ی محوطه  یرو تو  نیا  کیار  ” .هی کر  نیا   و“ 

  .بهم زد و قدم برداشت یلبخند خجالت هیگفت، دختر مدنظر 
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  یاگهید  زیبلند و... هر چ  ی رهیت  ی خوشگل بود با موها  یلیخ  اون

  .که داشت، به گمونم

  .یاصال هرچ دونستم،ینم

  ی و صدا م،یبود ستادهیا لیباطراوات ماه آور ی شبونه ی هوا ی تو ما

  .زدی م رونیدرست از پشت همون در ب یمهمون

... و ی... هرچکهیبودم، از زمان   ومدهین  یوقت بود که مهمون  یلیخ

مالقات کنم، اما    ی نبودم که با دختر  نیا   ی مشخصا تو حال و هوا

م به م  کیار  دیرسی نظر  قرار گذا  دیبا  کنهیفکر  دوباره  به  با  شتن 

  .برگردم نیادیم

  .برگردوندن من و شوگر به هم شده بود الیخیب اون

دار  دکمه  ی اتوشده   راهنیپ  هیبا    یشلوار راحت  هیلبخند زد،    ک یار

  ی داشت، و نگاه  یو سرکش  ختهیرهمبود. موهاش ظاهر به   ده یپوش

  .یبه پارت رمی دارم م گفت ی صورتش بود که م ی رو

  .خاموش باهاش داشتم  ی مکالمه  ه یابروم رو براش بال انداختم و    هی

  .: از دختره لذت ببرگفتی نگاهش م با
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  .هم بهش گفتم: گور بابات من

ب  هاشوچشم رو  بازدمم  من  و  فقط    رونیچرخوند  اون  دادم. 

-ازش یپ  ریبرگردم که قبال بودم، مس  ی ریبه همون مس  خواستی م

  .شوگر

  .مثل قبل بشم  خواستمینم هرگز

وقت  هی و  انداخت،  مدنظر  دور دختر  رو  زد،   ی دستش  لبخند  اون 

  .رفته ادمیالن اسمش  نی که هم دمیفهم

. اون دوست  ی همراه دار  هیبه    ازیمون نکردم بعد برد بزرگ  فکر“ 

  ”.النوره

اون دختر داشت    ” .یباهام مالقات کن   ی که قبول کرد  خوشحالم“ 

  .کردی و ماحساساتش غل انیتو ب

  .کهیسر ار ریز ها نیا ی . همهآره

اما من    تی ادب رو رعا  گفتی انداخت که م  ی بهم نگاه  اون کنم، 

  گه یشوگر د  گفتی که م  ی ادآور ی   هی  دم،یهم د  ی ا گهید  زیجا چاون

 .ست یمن ن ی از زندگ یقسمت
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شا  یتلخ  ی مزه  کرد.  پر  خودش  از  کار   دیوجودمو  گذاشتن  قرار 

  .احساسات بگذرم  نیاز ا شدیحداقل باعث م  ای -بودی م یدرست

رو    نیتر اقبل   ک ی ار  گه،ید  یکیبرو سراغ    ،یکیرد شدن از    واسه

  .بهم گفته بود

من طرفدار “ دختر گفت.    ” .دمیرو د  گهیکه بالخره همد  خوشحالم“ 

. تو کردمی دنبال م  توی باز  رستانیو از زمان دب  امیپروپاقرص هاک

  ”.ی االعادهفوق

  ”.بله“ 

 ن یا  دادیمون تکون مسرش رو واسه  کیار  کهیدرحال  ” ،یدونیم“ 

.  میکه بر  میستی داخل اصال مجبور ن   ی بر  ی خوایاگه نم “ رو گفت.  

 از یکردن نبوده، مطمئنم که فقط به استراحت  ی ایتورنومنت طولن

  ”.ی دار

 شیادرشت قهوه   ی هاخودشو به جلو خم کرد و با اون چشم  یوقت

  .بهم زل زد، منظورشو گرفتم 
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باعث شد طاقتم طاق    نی. اخواستمی رو م  یآب  ی ها اون چشم  من

دور شدم، اما اون   ی بشه. گلوم رو صاف کردم و از اون دختر قدم

  .اومدی بودم، دنبالم م  جان یدرست هم

 هی  نی. امیکاپا انتظار دارن که ما خودمون رو نشون بد  ی هابچه“ 

بهونه به    هیرو بعنوان    نیزمزمه کردم، خوشحال بودم که ا  ” رسمه.

  .کار بردم

داخل،    مینظر بر  هی  میبتون   دیاوه. البته. گرفتم. شا“ پلک زد.    تندتند

بد بزن  میخودمون رو نشون  بال  لب  ” رون؟یب  میو زود  به  رو  هاش 

 شد ی نشونه باعث م  هی  نیهم  شی ماه پ  نیقوس برداشتن، و چند

 .سراغ دخترها راحت برم

رو ترک    یمهمون  ی . اگه بخواکم بمونم  ه یاحتمال  “ خاروندم.    شمو یر

  ” ؟ی به خونه بر ییخودت تنها یتونی م  ،یکن

  .سر تکون داد آلوداخم

فهم  نظرمبه دلربا  دهیحال  اون  به  م  ییبود  فکر  هستم   کردی که 

  .نبودم
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 .م یکاپا رفت  ی اومد، و ما با هم داخل خونه  ترکینزد

رو از نظر    تیهوا بود رو احساس کردم، جمع  ی که تو  ی وزوز  ی صدا

  .شدیم دتری و شد دیم کرده بود که شداحاطه  یگذروندم، موج

. نگاهم دور جاستن ی. اون ادیو قلبم از جا پر دمیرو د  ی و پاپ لوریت

  یاون رو تو  یرو جستجو کرد، و وقت  کیتار  ی هاگوشه  د،یاتاق چرخ

  .هام گشاد شدچشم دم،یرقص د نیزم

بر  دنش ید  با  خته یکمرش ر  ی که موهاش رو  یجوراون  د،ینفسم 

. لعنت. دیچرخیهوا م   ی کوتاهش دور پاهاش تو  یآب  راهنیبود و پ

 ...تونمی... نمتونمی ... نماومدی نظر مبه  بایز یلیخ

هاش گشاد اتاق مشغول شد، چشم  یرو بال آورد، به بررس  گردنش

م و  م   دونستم،ی م  دونستم،ی شدند،  من  دنبال  اون گردهی داره   .

م  دنبالم  داره  افتاد که  دلم  به  فراموش    ای  گردهی لحظه شک  منو 

  .کرده
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ور که اون سمت حمله  دم یجنگیمشت شدن، با خودم م   هامدست

 د یرقصیکه داشت باهاش م  ی خر  هر  ی هادست  نینشم و اونو از ب

 -و بهش بگم که ارمیب رونیب

 شده یرو گفت، اما من ناد  نیبود ا  شمیکه پ  ی دختر  ” خبره؟   چه“ 

  .نم یداشتم که شوگر رو بب  ازیرفتم، ن  ترکیگرفتم و نزد

  .نکرد دهیاما فا زد،یدنبالم اومد، اسمم رو صدا م  دختر

ورم   منه یمون قفل هم شد، س نگاه   یبار کشوندم، وقت  کینزد  خودمو

  .کرد

خشم منو دربرگرفت. دستش،    دمیکه باهاش بود رو د  ی پسر  یوقت

 ک ینزد یلیکمر شوگر بود، خ ی گود ی اش رو شده دست خدا لعنت 

 -به باسنش

  .شد  حالی و صورتش ب کردی به من نگاه م شوگر

درست از   م یتونیالن من رو بکش. چرا نم  نیافتاد. لعنت، هم  فکم

 م؟یایپسش برب 

 ” .می برقص ا یب“ بازوم رو گرفت.  دختر
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 ” .نه“ 

کم داشت من بال آورد، صورتش کم   ی و نگاهش رو رو  ستادیا  اون

  ”.نگاه همه به ماست  کنمی حس م“ . شدی قرمز م

  .صدام خسته بود ” هست. شهی. همهست“ 

بهش انداختم و دستش رو گرفتم و به   یاون گفت، نگاه   ” .لطفا“ 

  .رقص رفتم  نیسمت شوگر و زم 

و دستش که    ارویاون    ریو نگاه من گ   م،یکرد  یجا طتا اون  راهمونو

  .دور کمر شوگر قرار داشت بود

که   ی از حضور دختر  زیناچ  یلیرو آروم شروع کردم، اما خ   رقص

سرشو بال    کهنیشده بودم تا ا  رهی باهام بود آگاه بودم. به شوگر خ

  .دیآورد و منو د

ب  رنگ و  رفت  رخش  نگاه  الیخیاز  با  پسر  و  به    یشد،  سردرگم 

رفتنش نگاه کرد و بعد به سمت من برگشت، انگشت اتهامش به  

  .سمت من بود

  .عمراً اوه،
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 .عمراً

 -نهیصورتش بش ی رو خواستی م  مشتم

  .. نه نه

  .ست ین  مهم

  .ار یبه بار ن  گند

که کجا    دونستمی م  قایو دق  دم،یها دپله  ی رو  ییطال  ی با موها  ی سر

  .رهیداره م

رو  اون رو  حت  نیزم  ی دختر  گذاشتم،  تنها  باهاش   یرقص 

اما شوگر    کردم،ی م  ی ط  یکیها رو دوتا  هم نکردم. پله  یخداحافظ

  .نبود دمید ی تو

جز سکوت محض نبود، و من راهم    ی چیه  دم، یسوم رس  ی طبقه   به

 ی رو باز کردم و به نما  وونیا  ی ادامه دادم. درها  وونیرو به سمت ا

نورها  ی اچهیدر و  کوچ  ی اسپارو  شهر  محوطه  کی سوسوزن   ی و 

  .دم یدانشگاه رس
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رو شننفس  ی صدا  نمش،ی بب  کهنیا  قبل تو   دم،ی هاش  اون گوشه 

  .هاش حلقه کرده بودهاش رو دور شونهخودش جمع شده و دست

 .دمیگفت، و من با لحن صداش به خودم لرز ” دور شو. ازم“ 

 کم یوچهل  فصل

 شوگر

نزد  طورنیهم م  کیکه  اقدم   ی صدا  شد،ی من  در  به   وونیهاش 

  .هاش منقبض شده و برآمده بودنشونه   د،یرسی گوش م

بال   هاشون ی به من کتش رو درآورده و آست  دنیموقع رس  ییجا  هی

 .بودن دنشید ی هام گرسنه داده بود. چشم

گفتم و آب دهنم رو قورت دادم.   ” ست،یاندازه بد ن  نیبه ا  یچیه“ 

  ”.نمیبب ی اگهیتو رو با کس د کهنیا“ 

شده    لیبود، تبد  ده یهاش محکم به هم چسبلب   ستاد،یمن ا  ی جلو

  .زیبرانگ خط وسوسه هیبودن به 

  .ازش دور کردم نگاهمو
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شد، و من عطرش رو    میشخص  ی قدم برداشت، وارد فضا  تر کینزد

هاش رو هر ذره از هم جدا شد. دست   هیهام  لب  دم، یبه مشام کش

  .دبال اوم ش نه یپشت قرار داد، و س وارید ی دو طرف سرم رو

م تا استخون ترقوه   ی رو از رو  شی نی سرش رو خم کرد و ب  یوقت

به من اومدن،   ترکی هاش نزدهامو بستم. شونه چشم  دیگردنم کش

  .نشستی پوستم م ی رو  ششیرته ی بازدمش به همراه زبر

  .دیلرز بدنم 

 ...ای... خداتونمینم

 هی قلبمو تو    داد؛یدرخت کاج م   ی بو  یمردونه و اندک  ،ی ا هیادو   ی بو

  .کردم تا از دست اون در امان باشه  یمطمئن مخف ی جا

  .صورتم رو بال آورد  انگشتش

  .افتاد نی پائ ی به دختر طبقه ادمی

  یاون رو عقب هل دادم، اما درد   ی جزئ  یلیگفتم، و خ  ” بهت.  لعنت“ 

تو قض  ی هجاها   ی که  اصل  بود،  نهفته  م  هیحرفم  نشون  . دادیرو 

  .آوردم رونیچنگش ب م رو از چونه
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طور موند  رو بست، فکش سفت شد. درآخر، فقط همون  هاشچشم

کش  نفس  همون  د،یو  کش   ستادیا  یلعنت  ی جافقط  نفس    د، یو 

  .احساسات از صورتش کامال معلوم بود

رو باز کرد و نگاهش رو برد به سمت آسمون، انگار که    هاشچشم

  .شه شده با  الیخیواسش تموم شده باشه، انگار که ب 

  .ارمیرو ب نیتونستم تاب ا یمن نم و

 .زمیاعصابش رو بهم بر خواستمی فقط م دیشا

  .که بمونه خواستمی فقط م دیشا

 .گفتم ” .ی دروغ گفت  بهم“ 

ثان  ظرف برگشت.    شیپ  هیدو  نداد  یفرصت“ من   یبرا  ی هم 

  یافقط بهانه   ایشوگر؟    ،ی نبود که باور نداشت  نی. واسه احشیتوض

م  باعث  که  ا  شدیبود  بسخت  یچهمه  کهن یقبل  بشه    ال یخیتر 

م  ؟یبش سخت  ه؟یچ  یدونیچون  آدم  ز “   امیمن    اد یمشکالت 

  ”.دارم(
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اومد و مال منو گرفت،    نیکردم عقب برونمش، اما دستش پائ   یسع

ه بود، اما از جانب  لمس ساد  هی  ن یهامونو در هم قفل کرد. اانگشت 

  .هق کردماون، و من هق  ی اون، همه

  ”.کن، گه توش، صبر کن  صبر“ 

 رهیصداش باعث شد که دست نگه دارم، به هم خ  یتو  یزیچ  هی

  .مون کم بودهوا واسه م،یشد

بال   ی رو  اش،گهید  دست دراومد،  حرکت  به  رو   ی پوستم  بازوم 

 شهیهم“ نوازش کرد، بال اومد و دستش رو پشت گردنم حلقه کرد.  

 ” .تو

و    د،یمن رو بوس  ی موهام فرو کرد و به سخت  ی رو تو  هاشانگشت 

هاش رو ش رو بدم، لب که جواب بوسه  د یطول کش هیفقط چند ثان 

داشتم،    از یبود که ن  ی زیچ  نیو... بله، بله، بله... ا  گرفتمی آروم گاز م

  .خواستم ی که م ی زیچ
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هرکار  زبونش  جسارت  با  شد،  مشغول  من  مال  نوازش  که   ی به 

هاش بلد بود که و بدنم زنده شد. لب   داد،ی دوست داشت انجام م

  .ها رو بنوازهنت  نیبهتر  ره،یبگ  ی من رو به باز ی چطور

هفته   اندازهی ب چند  از  بعد  تا  کنم،  مزه  اونو  که  بودم  مشتاق 

 ی رو   انهیهاش وحشهام احساس کنم. لب دست  ری هاش رو زشونه 

م نشستند،  م  دند یبوس ی گردنم  گاز  من    ی هاانگشت   گرفتن،ی و 

  .زدنیسرش فرو رفته بودن و به موهاش چنگ م ی محکم تو

 هاونیلیم  ی ابوسه رو به خاطره بسپارم تا بتونم بر  نیا  خواستمی م

  .ارمیب ادیبار اون رو در ذهنم به 

 ی ریو انگشت شستش، لب ز  دم،ی عقب کش  رم،یکردم نفس بگ  یسع

  یحرفش از رو  ” ؟ین یتا منو بب   جانیا  ی اومده بود“ من رو گرفت.  

رو گفت، و من دوباره تو دامش    نی محض ا  ی دواری غرور نبود؛ با ام 

  .افتادم

داشتن من واسه نگه   ی کارچیبود که به عقب روند و ه  یکس  اون

  .انجام نداد
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من رو    لوامیو  هیچون شب “ وجور کردم.  گرفتم و خودمو جمع  یدم

 ” ؟ی دیبوس

اونو    ی کار رو نکن. پا  نیا“ زمزمه کرد.    ” لعنت.“ رو بست.    هاشچشم

  ”.من و توئه ی فقط درباره   نیوسط نکش. ا

 ی کلمات  -هامو پر کردکلمات آخرش افتادم، اشک چشم  ادیبه    یوقت

  .که هرگز به من نگفت 

بهم بگو.   زویچزد. همه  جام،نیمن فرار کرده باشم، اما الن ا  دیشا“ 

احساس چه  الن  بگو  ازش    ی زیچ   ی همه  ” .ی دار  یبهم  که 

  .بود یجزئ یلیخ ی اشاره هیفقط   خواستمی م

شوگر. هنوز نه.    تونم،ی نم“ نور مهتاب رنگ از صورتش رفت.    ی تو

  ”.بهم زمان بده

 یبه اسم لول کنار فواره. زمان برا  ی دختر  شی نشستن پ  ی برا  زمان

  .ادیکاپا ب یبه مهمون گهیدختر د  هیهمراه  کهنیا

سرد  یوقت کرد،  نگاه  من  بود،   ی رو  ی ای به  نشسته  صورتش 

سع  دم،یکشعقب  زدم،  پلک  تندتند  من   ی سع  کردم،ی م  ی و 
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 ی خودمو سرپا نگه دارم تا جلو  کردمی م  یگه توش، سع  -کردمی م

  .نکنم هیاون گر

که    ی. زک اصال اونرمیجلوشون رو بگ   تونستمیاومدن، نم  هاماشک

م م  کردمی فکر  آت  دونستمی نبود.  به  رو  من  بودن  اون  با    شیکه 

  .الن بود نیو مدرکش هم سوزونه،ی م کشونه،ی م

  .کردمی م شهیرو کردم که هم ی همون کار  پس،

 .از بندش رها کردم و دور شدم خودمو

 ودوم چهل  فصل

 زک 

  .بود  دهیمسابقه از راه رس بالخره

  ی نشسته بودم و داشتم با دقت مکتین ی و شورت دو رو شرتی ت با

  .کردمی م  یچیرو نوارپ میچوب هاک یاصول

  .یرو دار یخوشحال اقتی. لی رو دار  یهاک اقتیل تو

 هامچهیهام رو تاب دادم، ماهو شونه   ستادمیچوبم آماده شد، ا  یوقت

  .دادم  یهام رو تکون مو دست کردمیم لکسیرو ر
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سرم بمونه ها پشت گندوگوه   ی که همه  کردی م  ی امشب، کار   ی باز

 م یذهن  ی دغدغه  ی تمرکز کنم، رو  روئهش یکه پ  ی زیچ  ی و بتونم رو

مقابل آشنا بشم و   میت  ی هاکنیباز  ی با آمار همه  کهن یکار کنم، ا

  .خاطر بسپارمکه لزمه رو به ی اهر نکته 

 گه ید   ی زهایچ  ی انجام بدم، فکر کردن درباره  تونستمیکه نم  ی کار

بود، و من مطمئن   نالیبود. امشب ف   خیبود. امشب، بحث من و  

  .میرو به خونه ببر زهیو جا م یبودم که قراره برنده باش

چشم  ی جلو  مکتین  ی رو  کیار نشست،  و  من  بست  رو  هاش 

  .دیکش قیعم ی هانفس 

 .دمیپرس ” تعمق؟ “ 

  .رام سر تکون دادبسته بودند اما ب هاشچشم

  ” هم بخونم؟ ¹ایبرات کومبا ی خوای مقلد(. م“  دکنیتقل“ 

 ،ی راستشو بخوا“هاش رو باز کرد.  رو بال انداخت و چشم  ششونه 

 ” .کنهی فقط خوابم م کارنیا
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زن جوون بلند با   هی  دنیجوابش رو بدم که نفسم با د  خواستمی م

 .در باز رختکن رد شد، رفت  ی دار بلوند که از جلوموج  ی موها

  .راهرو صحبت کنه  ی تو یگرهااز گزارش ی کیتا با  دیچرخ

  .نبود شوگر

  .افتاد  شیچند روز پ  ی کاپا  یوجود، ذهنم به سمت مهمون  نیبا ا  اما

مالمتش کنم. آماده نبودم    تونستمینم  بارنیازم فرار کرد، و ا  اون

  .رو انجام بدم خوادی که م ی کار

رفتم. رفته    نیخودمو آروم کردم، من هم پائ   یبره و وقت  گذاشتم

 .به خونه رفتم  یینبود. من هم تنها رکنندهیبود، که غافلگ 

➖➖➖ 

¹ Kumbaya: Kum ba yah “"Come by Here") 

کمک   ازمندانیتوسل به خدا تا به ن  ی برا   ییقایآفر  یِ از مذهب  یآهنگ

 .کنه

  .بودم جانی که الن ا یلیدل کردم،یتمرکز م میباز ی رو دیبا
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نصفه   لمیتحو  ی نگاه  هی  کیار و  بود  و  تبسم  نصفش  که   ی داد 

  ” مرد؟ ی اآماده“ ترسناک.  ی پوزخند گوه هی شگهید

که مادرم بهم داده بود نگاه کردم،    ی ابه گردنبند نقره   ” جهنم.  قد“ 

  .منو فراگرفت   یلباسم برد، آرامش ریاونو گردنم انداختم و ز یوقت

  ” مونه یتا آخر طال نم ییطال چیه“ 

 یاییبایز   ایلذت    چیه  ست،ین  ی ا یشگیهم  ی ایخوب  چیه  یعنی“ 

 ” ستین  یقیحق

به ” ی و شاد  جانیاز ه“جا  هداشت، اما امشب، قرار بود هم  قت یحق

  .بشه ده یکش شیآت

•*•*•*•*• 

بغلم، نگاه رو به بال   ریهام زهام بود و دستکشدست  ی تو  کالهم

نوارها به  داشتم  و  رو  ی ایو مشک  ییطال  ی بود  بارون  مثل    یکه 

  .کردمی نگاه م شدیم  ختهیسرمون ر
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 ی گنده رو  یلیلبخند خ  هیهنوز    کهی چشم دوختم، کس  کیار  به

اسک سمتم  به  اون  داشت.  تو  یلبش  و  زد،   ی کرد  مشت  بازوم 

  .دمیخند

ودندون  جنگ خوب، با چنگ  هی  ی رو تو   سوتانه یشش بر پنج م   ما

  .میشکست داد

پام زدن   ریدوم ز  ی مهین  ی تو  یها رو من زدم، اما وقتاز گل  چهارتا

بودم    الیو سقوط کردم، خ   میجائ  هیکردم کارم تمومه. مطمئن 

  یشکسته، دکترها منو به رختکن بردند اما حالم خوب بود و به باز

  .برگشتم 

  .گفت ی گزارشگر ” !گمی م کیمسابقه رو بهتون تبر نیا فتح“ 

  م، یستادیمون کنار هم، شونه به شونه اکرد و هر سه   یاسک  سیر

زم  یرنگ  ی نوارها هاک  نیحال  پوشونده    نیسکانسیو  یسالن  رو 

  .بودند
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  ی با صدا  کیو موز  زدنی فلش م  هان یو دورب  زدیحرف م   گزارشگر

هم همراه  HU ی هابا لباس   کنندگانقیو تشو  شد،ی بلند پخش م

  .هلهله بودن نیا

 ها ی به صندل  زنن،ی صدا م  دستکیکه دارن اسم من رو    دمیشنی م

  .هام بودلب ی رو ین یرمگلبخند ش کهینگاه کردم، درحال

م  تیجمع نظر  از  ن گذروندمی رو  ن   ازی...  آرزو   ازیداشتم...  داشتم، 

 ...بودم که دوار یام کردم،ی م

 .دمیند جاچیسر بلوندش رو ه اما

م   کهنیا  نه ا  دیبا  کردمیفکر  اومده    ی شهرخارج  ی مسابقه   نیبه 

از   ینظرم بخشآموزها اومده بودن و بهاز دانش  یلی باشه، اما خب خ

  .باشه جانیخواست که ا یمن م 

جلو  شکروفونیم  ی گزارشگر آورد.    ی رو  شب   هی“صورتم 

  ” مگه نه زک؟ ،یادموندن یبه

  ”.شب نیقطعا. بهتر“تکون دادم.  سر

   .نداشت  قتیحرفم کامال حق نیا اما
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 .نبود شمیاون پ کهی تا وقت نه

 وسومچهل  فصل

 شوگر

شده    وونهیاطرافم د  تیموس نشسته بودم و جمع  یپسیبار ت  ی تو

 یروزیپ  ی و برا  دنینوشی م   یو به سالمت  رفتنی بال م  هاوانیبودن، ل

  .دادنی شعار م  نیسکانسیو ی تو میت

و   کردی م  یبود، به زد. اون اسک  شینما  ی به صفحه   رهیخ  هامچشم

  .کردنیدخترها براش گل پرتاب م

م  دیخندی م تکون  نم  ی و همون حالت   داد ی و دست   خواست ی که 

صورتش داشت؛   یاحساسات و افکارش بشه رو رو  ی متوجه   یکس

  .بسته بودند یهاش اندکچشم

  ی بزرگ  ی . بازیچهار گل لعنت“ .  خوردی وول م  شیصندل   ی تو  لوریت

 ” .ترکونهیبراش بوده. ذهن آدمو م

 نیا  ی نشون دادن صحنه به صحنه“ سرش زد.    ی با انگشت تو  ایجول

  ”.د یتمومش کن گهیرو د یهات هاک ی هاکنیباز
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  ”که؟یمنظورت ار  -هات یگفت تو“ 

و کمرمو نوازش   د یگفت و بعد به سمت من چرخ  یبا مسخرگ  لوریت

  .کرد

  ”.کنهی اون همه تستسترون منو خل م زم،یعز ببخش“ 

من    کردن،یهام اصرار نم. اگه دوستدمیشجاع گرفتم، خند  خودمو

  .رفتمیجا نماون شب اون یحت

تو  هی به خودم  گذرا  آه کش  نهیآ  ی نگاه  و  انداختم  بار  .  دمیپشت 

ب  بود، روچشم  ریو صاف بودن، ز  حالتی موهام  افتاده   ی هام گود 

بودم. و آماده بودم   ی. خالخوردیبه چشم نم  یلببرق  چیهام ه لب

  .گورمو گم کنم کیکه از اسپارول

 ” .همه توجه کنن خوامی م“ . د یبار کوب ی دستش رو رو هی ایجول

اون بالخره    ایکه آ  کردمی و من داشتم فکر م  م،یبهش نگاه کرد  همه

آب بده و باهاش بخوابه و عاشقش بشه و بعد   کیقراره بندو به ار

 -حداقل  رفت،ی م  شیمن پ  ی های که تئور   ی هرجور  ای  -بده  بشیفر
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دور شات   هیمون  بارتندر دست تکون داد و واسه همه  ی اما اون برا

  .سفارش داد الیتک

  ی به سالمت  خوامی فقط م“ رو جلو گرفت و بهم نگاه کرد.    هاشات

هم    یخوب  ی داشته، اما امروز خبرها  یوهگ  ی . اون چند هفته می بزن

  ”.دهیبهش رس

 ” شده؟ ی چ“ جلو خم شدن.  یو پاپ لوریت

از دانشگاه بلمونت    میرسم  ی و نامه  رشیپذ  لیمیمن ا “ زدم.    لبخند

معقوله.    شهیو شهر  که یدرجه    ی مدرسه  هیجا  گرفتم. اون  ¹لینشو

  ”!هاهرزه رم،ی حقوق م ی دارم به مدرسه

بال رفت و بعدش بغل بود که رد و بدل   شونزدهجانیه  ی صداها

نوش شدی م انداخت  هامونیدن ی.  بال  اون  میرو  به  و  ها 

نم  هاشونگفتن کیتبر دادن،  رو    ی جلو  تونستم یادامه  لبخندم 

  .رم یبگ
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ا  ی زیچ بودم،  نگفته  ا  قتایبود که حق   نی که بهشون  از   یلیمیمن 

رو    یگاهیگرفته بودم، اون مشتاق بود جا  ²ی در وند  رشیپذ  سیرئ

  .آزاد شده بود ی اگهینشدن شخص دبده که با قبول  شنهادیبهم پ 

ا  الیخ ا  نامه ه یتوص  هی  ن یکردم  که  رسم  نیاست  رو    ی موضوع 

ا  کنهی م هرچند  قانون  هی  نیو  هرچند   رشیپذ  ی برا  یراه  و  بود، 

مهلتش سر رفته بود، من بهش نه    امکان تقاضا ممکن نبود چون 

 .رو به دست آوردم گاهمیگفته بودم و خودم جا

گوش  Foreigner از ”Urgent “ آهنگ صدا   میزنگ  به  رو 

  .درآورد

  .صدام مشخص بود جانیه ” خبر؟  چه“ 

.  ی به دونپورت موفق باشسفرت    ی زنگ زدم تا بهت بگم تو  فقط“ 

  ”.ها بردنکه اون نمی بی م طور،نیهم

. قرار بود کردمیم  یدستمالم خطخط  ی گوش دادن به اون رو  موقع

ب به  جلسه  رمنگام یفردا  در  تا  کنم  وص  ی پرواز    ی نامه ت یخوندن 

  .جورج حاضر باشم
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بگم،    خواستمی که م  هیزهائیگفتن چ  ی تنها فرصت برا  نیا  دمیفهم

ها رو دوباره نکه ممکن بود هرگز او  میناتن  ی با خواهر برادرها  کهنیا

  .مالقات کنم نم، ی نب

درباره  یبخش بود،  شده  داغون  من  دن  کهنیا  ی از   یعال  ی ایوارد 

درباره   شونکیکوچ بود،  نگران   سهیمقا  ی چطور  کهنیا  ی بشه 

  مون یبعدا پش  خوادی که دلم نم  دونستمی مضطرب بود. اما، م  شمی م

ا اگه  و  م  نیبشم،  داشت،  اون  خواستمی موضوع صحت  رو که  ها 

  .نم ی بب

 ” .ذارم یم انی. تو رو در جرممنون“ 

داد.    ی ایطولن  سکوت نم  یمطمئن“ رخ  ب  ی خوای که   ام؟یباهات 

مدت قلعه رو تحت کنترل    هی  تونهی م  سی نداره. لوئ  یواسم مشکل

 ” .خودش نگه داره

م   یلیخ تو  شدیخوب  زمان  ی که  خصوصا  و  که   کهی پرواز 

 ...همراهم باشه، اما یوارد اون خونه بشم، کس خواستمی م

➖➖➖ 
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 یتنس التیا ¹

  ده یهم نام   ی وند  یررسمیبه صورت غ  یکه گاه  لتیدانشگاه وندرب ²

دانشگاه  شود،ی م ا  یخصوص   ینام  کشور  آمر  التیدر   کایمتحده 

 یتنس   التیدر ا  لی در شهر نشو  ۱۸۷۳در سال    لتی. وندرب باشدی م

 .آغاز بکار نمود

اما از وقت تو خارجه، و    رسونهیلطف تو رو م   نیاما نه. ا   ممنون،“ 

  ”.زدن از شهرم رونیمشتاقانه منتظر ب ،ی راستش رو بخوا

نوش   بهم تموم شد،  تماس  بعد  و  داره  رو   می دن یگفت که دوستم 

  .کردم یهام خداحافظستتموم و از دو

  ” آره؟ ، یقراره پولدار باش ،یبرگشت یوقت پس“ 

 یپاپ  کردنی منو به سمت تراکم بدرقه م  شونییتاسه  کهیدرحال

  .رو گفت نیا

 ی اونا رو کُفر  نی از پول نزده بودم، و هم  ی. من اصال حرفدمیخند

  .کرده بود
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بهتر    گهید  ن یماش  هیبا    یرانندگ“ منو مسخره کرد.    ی وتایتو  ایجول

  ” ست؟ین

  یاز چ  یلعنت  ی تو  دونمیم“ با انگشت بهم زد.    لوریت  ” .مرسدس“ 

  ”.اد یخوشت م

تعط  نیآخر  ی برا بعد  تا  چون  کردم  بغلشون   ی بهار  التیبار 

خودم رو   دی. به سمت خوابگاه روندم، بانمی ها رو بباون  تونستمینم

 دمیدی که م  ی زیچ  ی اما همه  کردم،ی م آماده مخانواده دنید ی برا

  .صورت زد بود

 .بودم که خوشحال باشه دواری بودم... ام  دواریام

*** 

به در رو   ی ابلند ضربه   ی بود و خواب بودم که صدا  روقتید  یلیخ

چشم دم یشن گوش .  و  نشستم،  کردم،  باز  رو  برداشتم   میهام   - رو 

  .صبح بود کیساعت 

ببره.    دهاشویرفته کل  ادشیباشه و    ایجول  دیخودم فکر کردم شا  با

  .دادی م امیبود قبلش پ  طورنیهرچند اگه ا
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خونه    ا یشدم و به اون سمت اتاقم رفتم، و مطمئن بودم که جول  بلند

  دیکالب رقص جد  هی  خواستنیم  یو پاپ  لوریاومد که ت  ادمی.  ست ین

 ...رو امتحان کنند 

  ه یو    یآب  دارهیشورت پا  هیکه تنم بود    ی زیی چگفتم. همه  ” ه؟یک“ 

  .بود BB ی با لوگو یتاپ صورت

 یبدونم، جلو کهنیشدم، قبل از ا  جیزد گ ی صدا دن یبا شن  ” .منم“ 

 ”؟ ییجانیچرا ا “ دادم.  هیو بهش تک ستادمیدر ا

  ”.داخل، شوگر. لطفا امیب بذار“ 

  ”.نه ایبذارم  د یکه با ستمیمطمئن ن“ دهنم رو قورت دادم.  آب

  .دار شده بودخش ی خاطر بازصداش به ” .لطفا“ 

 ؟یچ

بازوش رو   کهیش درحال ی خستهچهره   دنیرو باز کردم و با د  در

  .داده بود شوکه شدم هیبه چارچوب تک

تا    کردمی فکر م  -من  ؟یباش  نیسکانسی و  ی تو  متیالن با ت  دینبا“ 

  ”...دیکنیقبل فردا به خونه پرواز نم
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  .نگاهش کردم ی قراری خاموش شد، با ب صدام

هاش و لب   اومد،ی از خودش بود، اما آروم به نظر م   ی اپوسته   ی انگار

  .نبود ی کاپا ازش خبر یمهمون ی داشت که تو  یشکل لبخند نرم 

نبود. هنوز   ی خبر  ششیز رو آشفته بود اما ا  ختهیهم ربه   موهاش

نگاه خال” هاشچشم  ریز  یرگیت“ پوستش    ی رو   ی هاهیاون سا  یو 

 یخودمو تو  یکه وقت  یهمون نگاه  شد،یم  دهیهاش دچشم  ی تو

 .ش شدممتوجه دم،ید نهیآ

بهم    یمرب“ که جا خورده باشه.    یبرانداز کرد و پلک زد، انگار  منو

  ی اجاره کنم و برگردم. چهار ساعت رانندگ   ن یماش  هیاجازه داد تا  

  ”.دمتیدیحتما م دیکردم اما با

 .ستادمیا ی طورفقط... همون  من

دست چشم  ی تو  یدرموندگ بود،  معلوم  روهاش  صورتش    ی هاشو 

نظرم و به   دم،یشدم. نخواب  نی راست سوار ماش  هی  ی بعد از باز“ .  دیکش

  ”...استیرو هی نمی بیالن که دارم تو رو م

  .اومدی نظر مجمع شدن، خسته به  هاششونه 
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بهت بگم، اما الن   تونستمی رو مرتکب شدم، و لعنت، نم  یاشتباهات“ 

 ” .م. آمادهجامنیا

 وچهارمچهل  فصل

 زک 

شده بود و    ختهیلختش ر  ی هاشونه  ی . با اون موهاش که رولعنت

رو  دردناکبه  اومد،ی م  نیپائ  هاشنهیس  ی تا  نظر  به  بایز  یطرز 

  .دیرسی م

داخل رفتم، هنوز    عیباز کرد. سر  شتریدودل بود و بعد در رو ب  اول

بودم رو   دهیگرفتن در رختکن پوشکه بعد از دوش  ییدو  ی هالباس

  .به تن داشتم 

قهوه  فیک  دم،یپرس  ” ه؟یچ  ی برا  چمدونت“  کنار   ی اچرم  که  رو 

  .دمیداخل رفتن د نیقرار داشت رو در ح زشیم

  ”.امروز، درواقع -کنمیدارم به دونپورت پرواز م  فردا“ 

  ”.نامهت یوص“ شدم.  رهیبهش خ ” توش. گه“ 

  .بست و از من رو گرفت هاشنه یهاشو دور سدست ” .آره“ 
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  .رو از دست داده بودم ی ادیاتفاقات ز ” .ی ری که م دونستمینم“ 

از اتاقش اشاره کرد و من به سمت    یبه سمت  ” عوض کردم.  نظرمو“ 

رو پشت  به  خودمو  رفتم،  تو  ی تختش  سرمو  و  انداختم   ی اون 

  .بالشتش فرو بردم

هامو منو دربرگرفت، چشم   شحهیدلم براش تنگ شده بود. را  لعنت،

  .دمیاونو به مشام کش  ی بستم و بو

  .رو باز کرد  نتشیکه جابجا شد و در کاب  دمیاما شن  کردمی نم  نگاه

تکون   ” نه“ و سرمو به منظور    د،یپرس  ” ؟ی خوا ی م  الیشات تک  هی“ 

شات    هینظرم  خب، به“ دادم، سرمو بال آوردم و اونو تماشا کردم.  

  ”.بخورم

ب   یوقت با  ل  عیما  یدقتیداشت  داخل   خت،یری م  ی کاغذ  وانیرو 

چرا “ برگشت.  . شاتش رو بال داد و به سمت من  دیلرزی هاش مدست

  ” ؟ ییجانیا



Page 752 of 792 
 

خسته و   یبال کشوندم تا به حالت نشسته دراومدم. حساب  خودمو

چند هفته تحمل   نیرو ظرف ا  ین ی سنگ  ی های کوفته بودم، بدنم باز

  .کرده بود

  ”.تو شهیخاطر تو. همبه“ کردم.  ی اخنده   ” جام؟ نیا  چرا“ 

بررس  ” .دیکش  طول“  چشم  یمنو  و  مکرد  انگار   د،یدرخشیهاش 

  .احساساتش رو عقب نگه داشته بود

  ”.مجبور بودم فصل رو تموم کنم “ دادم.  رونیب ی ای طولن آه

  دم،یصداش لرزون بود و من آه کش  ” .دمیداره. فهم  تیاولو  یهاک“ 

  .ده ید بیمن درد داره و آس ی که اون هم به اندازه  دونستمی م

 ی و م  ،ی ما شد  الیخ یتو اول ب“ مکث کردم.    ” .ستین  ی جورنیا  نه،“ 

  ، ی و دوباره من رو رد کن  ی دونستم که اگه التماست کنم که برگرد

 ” .نکنم  ی برنگردم و باز  ی... لعنت، ممکن بود که هرگز به هاککارنیا

  .دیلرزیهاش منگاه کرد، لب  شی دنینوش  به

  .صدام شکسته بود ” شوگر. ،ی منو داغون کرد  ،یرفت یوقت“ 

  ”.رفتم یچ ی برا یدون یم“ زد.  پلک
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شدن   رهیخ  نیبشه، خودمو ح  یدر سکوت ط   هیثان   هیدادم    اجازه

  .وجور کردمهام جمعبه دست 

 ازیو ن  کردم،ی مون فکر مالن  ی بود که داشتم به مکالمه   هاهفته“ 

  ”.هم فرصت بده لطفا... فقط ب ا،ی. خدای دارم که گوش بد

م   سرمو نگاهم  ا“ .  کردی بال آوردم، اون داشت  . هر  ییجانیتو که 

  ”.بگو خوادیدلت م ی زیچ

  ”.ی بود آماده نبود مونن ی که ب یخوب ی رابطه واسه“ 

  .کردی نگاهم م  رهیخ

درباره  قتیحق  یوقت  و“  دل  ،ی دیفهم  لویو  ی رو  ن  یلیاون   ازیکه 

  ”.ی کرد دایرو پ مگهید یکی تا ثابت کنه من هم مثل  یداشت

  .دمیکش آه

بدون من نفس    یتونی . نمیکه عاشق من   نهیکه هست، ا  ی زیچ  اما“ 

  ”.ی خوا ی تو هم من رو م  خوام،یکه من تو رو م  ی قدر . همونیبکش
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که    دمیترسی دهنم رو قورت دارم، احساس وحشت داشتم و م  آب

ز گرفته  ی ادینکنه  سخت  رو بهش  طال  اگه  بودم.  مجبور  اما  م، 

 .ی وجودت بگذر ی از همه دیبا ،ی خوا ی م

م  نیا“  رو  که   ” .کشهیداره هردومون  گفتم، خودمو مجبور کردم 

با    کهنیا“ .  ستمیبا رو  دار  نم ی بب  گهی د  یکیتو    -یرقصی م  ی که 

  .گرفتم یقیدم عم ” -رو بکشم یاون لعنت خواستمی م

  .ستیبدهکار ن ی زیگوه بگذر. اون بهت چ نیا از

  ”.صحبت کنم  لویو ی باهات درباره دیبا“ 

  ی پنجره نشست، و من دور اتاق قدم زدم، م  کینزد  ی ایصندل  ی رو

داشتم از  ازیاما اول ن رم،یخواستم به سمتش برم تا در آغوشش بگ 

  .امیبرب  نیپس ا

م  میداشت  یوقت“  بهتر  م، یشدیبزرگ   ی هادوست  نیمادرهامون 

ما بودند، باهامون    کینزد  شهیهم  لوی و  ی بودن و خانواده  گهیهمد

  .خوردندیشام م  گشتن،ی م
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ساله شدم، ما شونزده  ی. وقتمیرو هم با هم بود  التیتعط  یحت  ما

رو به    مونی دوست  ی عشقه، رابطه   کردمی که فکر م   ی زیخاطر چبه

 .می. اما فقط بچه بود میسکس کشوند

چند هفته    لویفوت کرد و  بعد و  سمسیدرست بعد از کر  مادرم“ 

برا بارداره.  که  گفت  بهم  ضربه  ی بعد  دو  من   ی من  و  بود  بزرگ 

 - کردم   تیریاون رو هم مد  کنم،یم   تیریرو مد  زیچ که همه  ی جور

  .و ازش صرفنظر کردم تا خودش حل شه دمیعقب کش 

م  دیبا ازدواج  به  کردمیباهاش  منتظرش   اومدمیم HU و  و 

  ال یخیخاطر موندن با اون ببه   دیشه؟ با  لیالتحصتا فارغ   موندمی م

قرار   نشیبه والد  م؟یکردی بچه رو سقط م  دیبا  شدم؟ی م  ی کالج هاک

  ؟بگم یبود چ

هم  خواستمی م  بدجور اما  بدم،  انجام  رو  درست    طور نیکار 

کرده بود، و   موونهی د  هانیی اکنم. همه  ی هم باز  یهاک   خواستمی م

  .نم ینشدم که اون رو نب یآفتاب  یمهمون  ی اون شب تو نیهم ی برا

. امیگفتم که حواسش به اون باشه، بهش گفتم که بعدا م   سیر  به

  ”.دمیاون رو د  نی و ماش هاس یتو راه بودم که پل
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 .شد، اما قدرتمو ازدست ندادم، گلومو صاف کردم  رهیبهم چ  یناراحت

که عاشق تو هستم، اون رو   ی جورگوش بده، شوگر. هرگز اون  بهم“ 

  .ست یاون موقع ن  هیخرده از احساساتم شب   هی  یدوست نداشتم، حت

اما اگه دوتاتون    ئه،ه یت به اون شب. آره، موهات و چهره ستیتو ن  اون

  یها. چشمنیتا آسمون با هم فرق دار  نیزم  ،ی رو جفت هم بذار

  .ی طور کل متفاوت. تو به ی بود. مال تو آب ی ااون قهوه

که ما رو بشناسه،    یاما کس  م،یای نظر مبه   ه یشب  -س یمن و ر  مثل 

  ” ؟یما رو بگ ن یتفاوت ب یتونی م  ،یعنی. میاون متفاوت ی برا

  .زل زد رونیرو تکون داد و از پنجره به ب  سرش

متفاوت   تی چقدر زندگ  ی. گفتیعاشق اون   شهیهم  ی که برا  یگفت“ 

  ”.بود جانیاگه اون الن ا شدی م

بچه داشتم و ازدواج کرده   هی. احتمال الن  شدیو م“تکون دادم.    سر

درسته   کردمی که فکر م  ی اون کار  شدی نظرم تعهد باعث مبودم... به 

جهنم، بهش دروغ گفتم تا   -ها رو نوشتمرو انجام بدم. من اون نامه 

  ”.بزنم رونیاز اون سوگ و ماتم ب
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  .دیلرزی م صدام

رن تو رو از هم و وحشتناکه، شوگر. از دو  بیاحساس عج  هی  سوگ“ 

 ”.درهی م

د  ی رو  یمختلف  احساسات قابل  برا  دنیصورتش    بار،نیاول  ی شد. 

 کردن،یکردنش درد ملمس  ی هام برااون رو خوند، و دست  شدینم

خطوطبغل  ی برا نوازش  و  نگران   یکردنش  از  صورتش   ی رو  یکه 

  .شده بود جادیا

  ” ه؟یمن چ تفاوت“ 

دعوا   ،ی بلندقد“ کردم.    ی اخنده  و  تو   ذرههی  ،یهست  ییحساس 

  ث یخب  ه یو    ،یمزاجیدمدم  ی تا حد ناجور  ،یمنحرف  یمسائل سکس

  ”.ی ای عال یلعنت ی . توینیریش

  ”...ی دیکاپا د یمهمون ی منو تو کهی اما وقت“ . دیرو جو لبش

  ی منو جذب کرد، اما تو   نیدرسته، و ا  ،ی نظرم اومداون به  هیشب“ 

بود  ییدستشو تو  دختر  اونی اون  تو  ی.  تو   دم،یبوس  وونی ا  ی که 
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وی بود بود  لوی.  نوجوون  فقط  ما  من...  عاطف  م،یو  ارتباط   مونی و 

  ”.نبود  میکه من و تو هست ی جوراون

  .دمیکش آه

زمان برد    قهیدق  هیواسم    ،ی م اومدبه خونه   ی که با پا  ی روز  اون“ 

فقط    ،ی لبخند زد  کهنیهضم کنم، اما به محض ا  شباهت رو  نیکه ا

  .هات، صورتت. موهات، لب ی تو بود

ه   من نتونستم    هیکه شب   یچکسیعاشق  تو...  اما  نشدم،  باشه  اون 

بگ   ی جلو نم   رمیخودمو  تظاهر  نشم.  عاشقت  تو    کنم یکه  به  که 

  یجورنی. اکردمی وجدانم نگاه نمرفتن عذاب  نی بعنوان درمان و از ب

  ”.مقابل مقاومت کنم. من دوست دارم  تونستمیبودم چون نم

م  سخت ا  نیسنگ   منه یس   دم،یکشی نفس  اگه  بود.    ی کاف  نیشده 

  ...ست ین  یکاف  نی... اگه است ین

داد،   هیتک  منه یسرش رو به س  یشد و به سمت من اومد، و وقت  بلند

هاش دور کمرم حلقه شد، و حس بدنش مقابل نفسم رفت. دست
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 دادیاحساس رو م  نی... بهم ازدیم  می نیب  ری موهاش که ز  ی بدنم، بو

  .مکه خونه 

  ” شوگر؟“ 

تو  سرشو صورتش  داد،  هق   منه یس  ی تکون  و  بود  شده  هق دفن 

 .کردی م

  ”.صدات کردم زمیعز ،یلعنت  -گه -زمینکن، لطفا، عز هیگر“ 

  .هام محکم دور اون حلقه شدنگرفتم، دست یدم

 شتیزودتر پ  تونستمی متاسفم، نم  ادیز  یلیمن متاسفم، خ  شوگر،“ 

  .نزدم یبهت بگم، حرف دیبا دونستمی که م ی او اون لحظه امیب

 گرفتم، یلرز م  یمنو رد کن   کهنیبودم. از فکر ا  دهی ترس  یلیخ  فقط

زندگ کل  تو  به    ی جورنیا  م،یلعنت  یچون  دارم،  حس  تو  به  که 

  از یم و به کمک نکه گند زده   دونمیم، و منداشته   گهید  چکسیه

  .ی که هوامو دار دونمیدارم و م

  ”.تونمی کنم. نم یبدون تو زندگ تونمینم ،ی دار هوامو
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بود و   س ی. صورت من خزدنی م  رونیتندتند ب  طورن یهم  هامکلمه

صبر کنم. سرش رو بال آوردم    گهی د  تونستمیصورت اون هم و... نم

  .دمش یو بوس

 .م یمدت انجام داد هی ی بود که برا یکار ی همه نیا

*** 

 ی شدم، و ما رو  داریساعت هشت صبح روز بعد از خواب ب  بایتقر

ساعت چهار   کیکردن، نزدهردومون بعد از صحبت   م،یتخت اون بود

  .میبه خواب رفت

پرش تو ذهنم زنده شد،    ی هااون لب   ادیشدم،    رهیو اون خ  ن یپائ  به

  .که درست وسطش قرار داشت یایاون برجستگ

درگ  سیر  ی درباره و  ی ا ی ریو  با  درباره   لویکه  گفتم،    یداشت 

مزخرف   کارنیچقدر ا  کهنیده بود و اواسم جور کر  کی که ار  ی دختر

  .بود
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به کالس رفته بودم   نیو من گفتم واسه ا  دیلول ازم پرس  ی درباره

خشکم زده بود و بدون حرف  ی . بهش گفتم چطورنمیتا اون رو بب

  .زدن با اون ولش کردم

تالش    هیلول فقط    اد،یم  ییکه به مرکز دانشجو  دمی شوگر رو د  یوقت

 .نمیاز جانب شوگر بب یواکنش کهنیبود واسه ا فیضع

  انیجر Predators میت  ی که پشت صحنه  ییزهایچ  ی همه  من

  .بود، رو بهش گفتم دنیداشت، که اساسا همون صبر کردن و د

و فکر   کردمی ها امضا مقراردادم رو با اون  یلیالتحصفارغ   محضبه

رس   کردمینم از  قبل  تا  بتونم  قطع  دنیکه  پاسخ  بعد،   یای فصل 

.  تونستم ی. نمزدمینم  رونیها بدم. هرچند باضطرابم به اون  ی درباره

  .خوردیبه من نم نیا

  .نشست فیک ی رو گهی د بارهی د،یدور اتاق چرخ نگاهم 

هاش باز شدند و من بهش ه باشه، چشمبه من وصل شد   کهن یا  مثل

  م،یرو بغل کرده و حرف زده بود  گهیی خشن دادم. ما همد بوسه  هی

  .گذرهی م  یقلبش چ ی تو دونستمیاما لعنت، هنوز نم
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  .داشتم یدست برنم شدی که دوباره مال من نم یزمان تا

  .گفتم  ” شانس دوباره بده. هی بهم“ 

هام زد. چشم  رونیرو برداشت، و بعد از تخت ب  شی گوش  د،یچرخ

برانداز م  ی اونو تو که شب   قتیحق  نی. اکردنیتاپ و شورتکش 

معجزه بود.   هیهامو دور از اون نگه داشته بودم، واقعا  گذشته دست 

  .کار رو کردم نیاما خب ا

رو   رهایزو لباس   کردیو رو م  ریکشوها رو ز  د،یچرخیاتاق م  دور

با“ .  آوردی م  رونیب د  دیآه،  ساعت  چند  پروازم  بشم.    گهیآماده 

  ”.است

خونم   نیالن هم آدرنال  نیهم  دم،یپر  رونیاز تخت ب  ” .امیم  باهات“ 

  .رو پر کرده بود

  یزیچ  ی اامروز رژه“ شد، نگاهش سوزان بود.    رهیکه بهم خ   یموقع

  ” زها؟یجور چ نیکاپا و از ا یمهمون ؟یکمپ ندار ی تو

 م یرو که برده بود  زهیزنگ بزنم. جا  یبه مرب   خواستمی اما م   داشتم،

  .سر کنم  گهیروز د هیبدون اون  تونستمی و من نم
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خ  هیبذار    فقط“  انداختم.    ” .رم یبگ  عیسر  یلیدوش  بال  ابروهامو 

  ”.یکه تو هم بهم ملحق ش نهیبهترش ا“ 

  نگاهشو اطراف چرخوند، انگار انتظار داشت   ” .ی ندار  مایهواپ  طیبل“ 

  .ظاهر شه   طیبل هی  هویجادو بشه و 

  ”.خرمیفرودگاه م ی تو“ 

  ” ؟یگیم یهوادارها چ ای یاما به مرب “ گفت:  جانیه با

تمومه. تو   HU باشم، با تو. کارم با  ی ترمهم   ی لزم بود جا  کهنیا“ 

  ”.که مهه یهست ی زیچ ی همه

  .گرفت  یقیزد و دم عم  پلک

  ” بله؟ یعنی نیا“ زدم.  لبخند

 .تکون داد سر

 پنجموچهل  فصل

 شوگر
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بودم،   رهیکه خواب بود خ  ی من به زد  رمنگام،یپرواز به سمت ب  کل

ی  جفت اضافه   هی   زد،یچرت م  کهیسرش عقب افتاده بود، و درحال

  .هدفونم روشن بود

  م ی و بعد تونست   میاریب   ریگ  مایهواپ  ی اون تو   ی برا  یصندل   هی  میتونست

  .مین یهم بش  شیکه پ  میکن ی کار هی

  شدن، یکردن راهرو رد م  یط  ی که مردم از کنارمون برا  طورنیهم

و اون   رهیکه باهاشون عکس بگ  خواستنیاز مسافرها ازش م  یبعض

  .بود حالی صورتش ب زد،ی نم شوننه یهم دست رد به س

و صورتش از هم   شکفت،ی گل از گلش م  کرد،ی بهم نگاه م  یوقت  اما

  .شدیباز و رها و شاد م 

 کهنیا  کردم،یکه شب گذشته گفته بود فکر م   یزیچ  ی همه  به

چقدر منو دوست داره، فقط من، و انگار که متوجه شده باشه دارم 

 دهیچیدستش دور دستم محکم پ   کنم، ی خودمون فکر م  ی درباره

  .داد  ی شد و فشار
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ی  درباره  ی دار “ باز کرد و صاف نشست و بهم نگاه کرد.   هاشوچشم

  ” ؟ی کنی فکر م یچ

 ن یصبورانه منتظر ا  کهنیش نشسته بود، مثل اچهره  یرو  یحرارت

  .قرار داشت رو بردارم مونن ی که ب  یبود تا هر مانع

  ”.مدهیسرد ندخون قدرنیتو رو ا وقتچی. هتو“ 

  ” ؟یخوشحالم. تو چ“ از موهامو پشت گوشم زد.  کهیت هی

  .تکون دادم سر

. احساسات دیهام کشلب  ی هاش رو رو صورتم خم شد و لب  ی رو

بودند.  چشم کرده  پر  خ“ هاشو  هم  با  را  م،یخوب   یلیما  .  انیخانم 

  ، یستی. اگه مطمئن ن خوامی. تو رو مخوامی م  نویبدرقم عاشقتم. ا

  .مونم ی منتظرت م

آخر دست  کهنیا  ای  امیهت بگم که صبورانه باهاش کنار مب  خوامینم

قصد کردنت   ،یکنی درشت نگاهم م   ی هابا اون چشم  ی دار  یوقت

.  یداشته باش  ازی که ممکنه به فضا ن   فهممیم  نویاما ا  کنم،یرو نم

 ” ش بدم، آره؟جلوه ی منطق تونمی نم ی لعنت، حت
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و  رهیخ  بهش اون  به   ره یمثل سنگش خ  ی ظاهر  ی هایژگیشدم، 

  .تر شده بودنپاسخ من سخت  دنیبودم که در انتظار شن

نگاهچشم  ی تو مخلوط    ی دی ام  دم،یدی م  یوحش مهین   ی هاش  که 

  .شده بود با تنش و تقال

. دمی لطفا، فقط بهم بگو و من انجامش م   ،ی دار  ازین   یبگو چ  بهم“ 

  ”.مون با هم خوب باشهحال خوامی م

  .دم یمن فهم و

  .دمیفهم

  .مدت عاشقم بود نیسخت عاشقم بود. کل ا اون

  .کردی م  یصورتش بهم حال ی و اضطراب رو اقیاشت

باشم،    شش یداشت که پ  ازین   م،ی که از هم جدا بود  یمدت  نیا  تمام

 که نیبودم از ا  دهیو من اجازه دادم که بره، دور شدم ازش چون ترس

  .داده بودم یکینزد ی همه بهش اجازه نیا

اگه کامال بهش متعهد    دهیخبرا نبود. عشق جواب نم  نیاز ا  گهید  اما

  .ی و خوب و بدش رو با هم نخوا ینباش 
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.  دادم یبهش گوش م  دیدادم. با  یشانس م   هیهمون شب بهش    دیبا

کرد، اما   ی من مثل مادرم نبودم، نبودم. اون انتخاب بد ان،یو در پا 

  .نبود ی زد انتخاب بد

از خودش   ییهامن باز کرده بود و بخش  ی دلش رو برا  ی سفره   اون

ها خبر نداشت. اون از اون  ی گرید  کسچیرو نشونم داده بود که ه

  .نداشت لویبه و  یربط چیه نیمنو انتخاب کرده بود و ا

  ”.صورتت هست ی رو یانگاه بامزه “ اون گفت.  ” ه؟یچ“ 

 ا ی  -ی داد   ادی  تیکه بهم اسک   کنمیفکر م  ی دارم به اون روز   فقط“ 

بهش نگاه کن.    ی که دوست دار  ی هر جور  ،ی که بد  ی تالش کرد

گفت نم  یبهم  و  نترسم،  افتادن  از  همهترسمیکه  با   ی .  وجودم 

  ”.توئه

رو  دستم کش  ی رو  انگشتم   دم یفکش  روو  ضربان  رو    ی هام  اون 

  .احساس کردند

  ”.ازت جدا باشم  خوامی نم  وقتچی ه  گهیدوست دارم، زد. د  یلیخ“ 
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ب   بازدمش لحظه بسته شدند،    کی  ی هاش براداد و چشم  رونیرو 

ر  ینی سنگ  ی هوا مدت   رونیب  شهیاز  انگار  نگهش  زد،  که  هاست 

  ”.تو شهی. همانیرا  ی تو، شوگر ر“ داشته. 

  .دمش یبوس

*** 

کرا  عدب هز  ن،یماش  کردنهیاز  با  هم  خودش    ی نه یاون  زد، چون 

  .میکرد یاصرار داشت، سه ساعت به سمت دونپورت رانندگ 

 کرد، ی دست من گذاشته بود و مدام بهم نگاه م ی دستش رو رو  هی

بهش    شدمیمجبور م  یو هِ  خوندمی رو م  یهاش قدرشناستو چشم

  .تذکر بدم که حواسش رو به جاده بده 

 منه یس  ی که تو  ی دیو ام  ی اوقات بهار  ی بو  زد،ی که قلبم م  ی جور  به

 .دمیخندیجوونه زده بود، م 

  .چک کردم نهیآ ی رو تو لبمبرق
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جذاب  به“  مرگ  رو  ” .یحد  چ  ینگاهش  و   دمیسف  دارنی دامن 

رو  یچسبون مشک  شرتیت که   شی ترپنیپ  ی قهی  ی هالبه  ی تنم 

  .دیدوخته شده بود، چرخ دیمروار

برا  ذرههی باکالس.  اما  بود  بکنم،    کهنیا  ی ساده  موردپسندش 

 لور یکه ت  یبلند پلنگجفت کفش پاشنه   هیکرده بودم و    یولخرج

  .بودم  ده یکرده بود، پوش دایواسم پ

رو  پا زد  نگاه  و  انداختم  پا  زد.  کفش   یرو  لبخند  و  نشست  هام 

ابروش   هی  ” حست بره.  نیکنم ا  ی کار   تونمی م  ان؟یخانم را  ،یتیاذ “ 

  .رو بال داد

  ”.کنیبده به جاده، باز هاتوچشم“ 

 ”م؟یساعت زمان مگه اضاف ندار ه یبزنم کنار.   تونمیم ی بخوا اگه“ 

لبخندش باعث    ی بهم انداخت، حرارت خالص تو   ینگاه خواهش  هی

  .فلک بذارهشد ضربانم سربه 
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پائ  ” .میدار “  و  رفتم  به سمتش  بعد  و  گردنش رو   نی زمزمه کردم 

روانگشت   دم،یبوس تو  یراهنیپ  ی هادکمه  ی هام  فرودگاه   ی که 

  .کردی م ی گرفته بود، باز

ذره تنگ بود، و برام   هیهاش هم  سرشونه  ی رنگ بود و روکم   یآب

 -ها رواز اون دکمه یکیسوال بود که اگه فقط 

ب  از  ک یبار  یخاک  ی جاده  هیوارد    لی ما  هیزد و حدود    رونیجاده 

رو کنار زد و صورتم رو    شیمنیرو پارک کرد، کمربند ا  نی شد. ماش

  .من اومد ی قاب گرفت، و رو

و زبونش داخل دهنم شد و   دنی و بوس  دنیبه هم چسب  هامونلب

همه  دیمکی م دستخواستی م  زیچو  تو.  رفتن،    ی هام  موهاش 

  .و اون ناله کرد دم،یرو کش هاشونشهیر

بکنم.   نی ماش  نیتو رو تو ا  خوامیم “   هامون، زمزمه کرد: بوسه   ن یب

 ش؟یریبغلت بگ   ی بال و تو  ی و دامنتو بد  یلطف کن  یتونیحال. م

  ”.نمی اما مشتاقم که بب شه،یم ی چطور دونمینم
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و اون   دم، یازش پرس  یکیکوچ  ی با خنده   ” ؟ی سوپرآلت دار  هی  نکنه“ 

 .تنگش بود نیبه ج ن، ی نگاهش به پائ

  ”.خوام ی . من تو رو مخوادیآره دارم. اون تو رو م آه،“ 

داشتم اطراف رو    یوقت   ” م؟یکار رو بکن  نیا  م یتونی م  عیسر  چقدر“ 

  .دمیپرس کردمیچک م

جاده دو طرفه که فقط جنگل و خطوط تلفن    هیساکت بود،    رونیب

  .خوردی به چشم م

شد   ی ایخاک  ی خرما وارد جادهموش  هی  ” .یشی اما ارضا م  ع،یسر“ 

  .و رفت  دیانداخت و راهشو کش  ی بهمون نگاه  م،یکه ما داخلش بود

  ”.رونه یکه ب هیتنها موجود  اون“ 

  .زمزمه کرد بردی موهام م ریکه دستش رو ز طورنیهم

  ”.رو روم سوار شو جانیا ایب  ، یبیشوگر ب   ال،یخیب“ 

  .بکنم  شیکار تونستمی کردم؛ نم یخنده خرخر با
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.  امیباهاش کنار م  ه؟یچ  یدونی م“سرمو تکون دادم.    ” ؟یبیب  شوگر“ 

و اسمم رو هم داخلش   ست،ین” زمیعز“   بی. ب ادیخوشم م  ییجورا هی

  ”.ی آورد 

که من   ی زی. از هر چدونمی م“ .  دندیمن رقص  ی هالب  ی رو  هاشلب

  ”.ادی خوشت م اد،یخوشم ب

از    ی وقت  ” ست؟ین  طورنیا  ،ی نازیبه خودت م  چه“  با زحمت  اون 

  .رو باز کرد، بدنم کج شد میمنیروم کنار رفت و کمربندا

  یممکن عقب برد و من دامنمو بال زدم، از رو  ی رو تا جا  شی صندل

اون قرار گرفتم و پاهامو دو طرفش    ی کنسول وسط رد شدم، رو

 کهنینبود، و قبل ا  یکفشم کار آسون  ی هاگذاشتم. با وجود پاشنه 

  .بود نشیخرخر و خنده ب  ذرهه ی نم،یدرست روش بش

و من   د، یکش  نشیج  ی باسنم گذاشت و منو رو  ی رو  هاشودست

  .دمشیمش رو زمزمه کردم و بوساس

هام رو از  و من دست   د،ی مالیشورتم من رو م  ی سفتش از رو  آلت

  .برگشتم شنه ی موهاش بردم، و بعد به س ی هاش توشونه ی رو
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 نیا خواستمیمن بود، و نم ی وجودش برا ی مال من بود، همه اون

ب از  پا  ن یاحساس  تا  من  م  ا یدن  انیبره.  زد  اگه  .  رفتمی دنبال 

و هر دفعه اون رو   رفتمی بزنه، باهاش م  هایکیبه دل تار  خواستی م

  .دم یکشی م رونیب

  .دمش یگفتم و بوس   بهش

تا دکمه  بلند باز کنه و وقت  نشیج  ی شدم، بهش فضا دادم   ی رو 

  دم، یبکشونه بهش خند  ن یپائ   ذرههیشلوارش رو    کردی م  ی داشت سع

  .رونی که آلتش بپره ب نیپائ ی ابه اندازه 

 ی لبه  ی هامو روانگشت   دمش،یدورش حلقه کردم و مال  هامودست

 .چرخوندمی سرش م  میضخ

  .گفت ” دارم. از یبهت ن بدجور“ 

انگشتش رو به   هیسمت فرستاد، و    کی رو    رمیزلباس  هاشانگشت 

  .د یکش رونیداخل کرد و ب یراحت

نتون  ی داغه. قراره جور  یلیخ“  و بعدا که   ،ی فکر کن  ی بکنمت که 

  ”...باهات بکنم  یفی کث ی قراره کارها م، یهتل اتاق گرفت ی تو
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 رون یذره درونم فرو برد و بعد ب هی  یراحتکرد و به  میرو تنظ آلتش

  .و من ناله کردم ترقی. دوباره داخلم کرد، عمدیکش

باسنم بودن   ی و رو  دامنم  ریهاش زکرد، دست   شتریرو ب  سرعتش 

تا من رو محکم نگه دارن. به عقب خم شدم، بدنمو قوس دادم تا 

  .اون باز شه ی جا برا

غرق شده    گهیهمد  ی مون قفل هم بود، توکردم و نگاه   ی سوار   روش

انگشت میبود رو.  پوستم،  کردن  لمس  به  کردن  شروع   ی هام 

به مرکز    کهنیشکمم رد شدن، تا ا  ی حرکت کردن، از رو   هامنه یس

  د، یکشیم  رونیو ب  شدیطور که اون داخل مهمون  دن،یبدنم رس

  .دمیخودم رو مال

شد، لگنش تندتندتر حرکت   رهیگفت، بهم خ  ” لعنت.  ،یب یب  شوگر“ 

  .باسنم فرو رفته بودن ی هاش توکرد، دست

م  یوقت لمس  رو  خودم  حرارت چشم  کردم،ی داشتم  از  هاش 

م  تمی کل  د،یدرخشی م ا  دمیکشی رو دست  رد    کهنیتا  اون مرز  از 

  .شدم، بدنم دور اون ضربان زد
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بغل کرد که انگار    ی رو صدا زد و درونم ارضا شد. منو جور  اسمم

  .هرگز اجازه بده ازش دور شم خواستینم

*** 

  دهیبا هم دراز کش طورن یهم کهنیبعد از ا قهیچند دق ” .میبر دیبا“ 

گردنش دفن شده بود. موهامو    ی گود   ی رو گفتم، سرم تو  نیا  م،یبود

  .چوند یپیهاش مها رو دور انگشتنوازش کرد، اون

ا   دونستمی م بودم کم  کهنیکه احتمال واسه  اما    یمن رو  معذبه، 

 .ش نگفت درباره  یچیه

هام و گونه  ی رو یهاش به نرمم رو بال داد، انگشتچونه   متیمال  با

 تونستمیبود، و نم  ی هاش نورچشم  ی . توشدنیم   دهیگردنم کش

  .کنم فیرو توص دادی که بهم م یشعف یاحساس واقع

 کرد، ی م  یم رو بررسداشت چهره   یآدمش حرکت کرد، وقت  ب یس

چشم بودن.  احساسات  کرده  درخشان  رو  خیلیخ“ هاش    ی لی... 

  ”.دوست دارم

  .و بهش گفتم که من هم چقدر دوستش دارم   میدیرو بوس  گهیهمد
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  ”.عمر باشه ی روز همه ن یبهتر دیبا نیا“ 

رو گفت. دامن و    نیا  ی نرمبه  رفتم،ی که از روش کنار م  طورنیهم

  .دمیخز م یصندل ی رو درست کردم، و تو  رمیزلباس

  ” ؟ی از بردن اون باز بهتر“ 

  یای باز  نیتو بهتر  ،یب یشوگر ب“ .  دیرو گرفت و اون رو بوس  دستم

  ”.کردم ی که تا حال باز یهست

  چل یبه امالک م  ،ی طولن  یرانندگ  هیمپ و  با استفاده از گوگل  بعد،

دوطبقه پارک کرد، که   ع یکاخ وس  ی رو جلو  نی. زد ماش میدیرس

  .زده رونیبرباد رفته ب  لمیاز دل ف م یمستق اومدی نظر م به

کمک   شدناده یپ  ی سمت اومد تا به من تو  نیزد و ا  رونیب   ن یماش  از

  .که

ب  دهی کوب  ن یزم  ی رو  پاهام رو  دستم  اون  و  بازوش   نی شد  قالب 

 .میکرد  یمون بودن طکه منتظر   ییهارو به سمت آدم  وانیگرفت. ا
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 دداریمروار  یمشک  یوشلوار رسمکه کت  یزن  ” .امچلیباربارا م  من“ 

ا  دهیپوش بدون  معرف   نچستریو   ی آقا   کهنیبود،  ا  یرو  رو    نیکنه 

  .گفت 

  ی داشتم، زن  ادیبود که به    ی ا ی زی و تندوت  ی زن به همون بلند  اون

و فرم   شدهیخم  ی هاشونه   ی . توشدی که با درد و غمش شناخته م 

  گرفت، ی و رو م  زد ی و پلک م  کردی که نگاهم م  ی دهانش و اون جور

  ”.ی ممنونم که اومد“ مشخص بود. 

  ی نبود، اما خب مگه چ  ی بزرگ  ییرو زمزمه کردم. خوشامدگو  جوابم

من حاصل    دونستی م   کهنیداشت، ا  یباشه؟ چه احساس  تونستی م

برا  ی رابطه که  هستم  همسرش  مخفسال  ی نامشروع  مونده    یها 

 بوده؟

بهش    گهیو بعد د  -کنهی فکر م  یمن چ  ی سوال بود که درباره  اسمو

  .فکر نکردم

که اونا بهش باور داشتن، مهم نبود. به خودم واقف بودم، و    ی زیچ

بق  یارزش با نظر مساعد   ی زی. اون چشدینم   فیتعر  ه یکه داشتم 
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 ام،یب  جانیبه ا  خواستیچرا دلم نم  کهنیمن و ا   ی ی گذشته درباره

  .دونستینم

تقر  دو و  بودن  اومدند، دوقلو  به هم  بایبزرگسال جلو  نظر سن من 

 ی پرکالغ  اهیس  ی مرد، هردوشون موها  هیزن جوون و    هی  اومدن،ی م

  .دنیرسی نظر مبه  بایشون، زداشتن و با اون طرزبرخورد پخته

لباس   مرد با  بود،  بلند  و  وقت  ی هالغر  گرفت،   یگرون.  رو  دستم 

بود.    ی رو  ی شکلبخند دوبه  بُو “ صورتش  هاش چشم   ” ئه.-اسم من 

 ی من بود... و مهربون. سخت بود که برا  ی هارنگ چشمهم   قایدق

  .دم یکش ی. نفس کوتاهیبار بهش نگاه کن  نیاول

  .از خون من، درون اون هم بود یمن بود. بخش یبرادر ناتن اون

داد   ی الحظههینگاه    هیبو به من    کی دنز  یدختر قلم  ” ام.-انکایب  من“ 

  .ینگاه طولن هیو به زد 

که کنارم   یچون اون  اد،یحسادت سراغم ب   ذرههیداشتم که    انتظار

  .محض نبود ی مگر کنجکاو  یچیاما ه گه،یبود، زد بود د

  .تکون دادم سر
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  ”.می شروع کن میتونی الن م“ گفت:  نچستریو ی آقا

 .میکرد و

بعنوان    میشد  ی اخونه  داخل آرزوش   هیکه  تو  جوون  دختر 

  .سوختمی م

  .بود ی قدم بزرگ نیا و

ادامه  دونستمینم در  دق  ی که  تصم  دیبا  یچ  قایروز  اما    م یبگم، 

  .رمیکه پدرم برام گذاشته رو بگ  ی گرفته بودم پول

ا  نیا  ی رو  نچستریو  ی آقا بود،  دم    ی خواسته   نیآخر  نیامر مصر 

بگ رو  پول  بود  قرار  بود.  پدرم  د  رمیمرگ  ا درباره  گه یو   که نیی 

  .نکنم  یبا مامان رفتار کرد تلخ ی چطور

برا  جورهیهم    نیا  نظرمبه شادرست  ی راه  بود.  گذشته    د یکردن 

اما    دونستم،یداده بود. نم  رییسرطان داره اون رو تغ  کهنیدونستن ا

  .دونستندی ها مآدم نیا دیشا
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م  ی زیچ من    نیا  دونستمیکه  که  بودم.    هیبود  زده  کامل  دور 

د و  بودم  کرده  جمع  نم  گهیشجاعتمو  افتادن  از   -دمیترسیاز 

  .ی زیچچیه

عاقل    شتریتر قضاوت کنم، و بشون بدونم و کم بودم تا درباره  جانیا

ها رو  اون  ی من هم گذشته   ها،نی ا  ی باشم و مهربون. بعد از همه

ب  ییجا  هیبدونن من    کهنیاو هضم    دونستمینم بودم،   رونیاون 

  .شون قابل درک نبودهمه ی هنوز برا

  ی گناه ی ب  ی سه آدم که پدر من نبودند، فقط رهگذرها  نیا  ان،یپا  در

  .نداشتند یشون کنترلسرنوشت  ی بودن که رو

درسته.    یزندگ  نی که ا  دونستمیدستم رو تو دستش گرفت و م  زد

آدم درست ن هیاون  مهم  و  موانع  ستی.  وجود  به   رومشی پ   ی که چه 

 .با منه شهیاون هم اد،یم

 آخر صلف

 زد 
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  ی قهیاتاق صد درجه بود و من داشتم با کروات و    ی کنم هوا  فک

  .گرفتم ی م  یدور گلوم کشت د یسف

  ی وشلوار متنفر بودم، اما لعنت بهش، ظاهرم عالکت  نیتوش، از ا   گه

  .بود

 دم یلباس د  ضیشکل اتاق تعو   ی ضویب  ی نهیآ  ی خودم رو تو  ریتصو

دوز  دست   یوشلوار مشکو ظاهرم رو برانداز کردم، نگاه کردم که کت

ف  ی رو   ی چطور ام  تی اندامم  ظاهرش   دوارینشسته،  بودم 

  .ه باش  دیباشه که با ی طورهمون

کوتاه و آنکاردشده بود. از بخت    شم یمطابق ظاهرم بود و ر  موهام

 ی سخت   ی هام سرجاش بود، با توجه به بردهادندون  ی خوب، همه

تو هاک  نیا   ی که  بودبه   یفصل  آورده   ی همه  کهنیا  م،ی دست 

  .نبود  یهامو نگه دارم اصال کار آسوندندون

فصل اولم   یکه وقت  ،یسردست الماسم با طرح چوب هاک  ی هادکمه

  .کردم میبا پرادترز رو تموم کرده بودم پدرم بهم داده بود رو تنظ
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  یتو  ناتیبه تمر  م یشده و مستق  لیالتحصفارغ HU از  کهی زمان  از

  .افتاده بود ی اد یبودم، اتفاقات ز وسته یپ لینشو

خط سوم نگه   ی منو تو  های اون سال اول اصال آسون نبود. مرب آره،

  .باشم ن یکه تو زم دادن ی و فقط... اجازه م  داشتنی م

 د، یدکتر جد  هیبا    یتراپ  ی هامدت، برگشته بودم سراغ جلسه  نیا  در

 ی اما ماه  رفتم،یسه روز در هفته نم  گهید  کهنیبا وجود ا  یو حت

  .زدمی سر م بارهی

م هنو  اضطراب رو  من  درون  از  شا  خورد،یز    شهیهم  ی برا  د یو 

گرفته بودم از پسش   ادیبود که    یدشمن  نیاما ا  موند،ی م  طورنیهم

  .کنم تشیریو مد ام یبرب

نداشتم که بخواد   ی باز  ی تو  یتحول احوال و احساسات  چیه  گهید

و کمک   کردمیم   ی و امسال، من تو خط اول باز  رون،یمنو بکشونه ب

  .میاریب لیرو به نشو یبودم تا کاپ استنل ه یبق

  .و باز شد دیچرخ در
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سوسن باشه،    دیبا  یچ. همههاهیزدن هم کار پردردسرگل  ق،یرف“ 

 یصورت  ی هاغنچه  نیکه از ا  نی مرد، لعنت به سوسن، و حال ما رو بب

  ”.میزد

 یای صندل  ی ور شد و خودش رو رو به سمت داخل حمله  یوقت  ک یار

  .رو گفت نیانداخت ا

ایصورت“  رنگ  یبخش  نی!  جدول  ن  ی بنداز  استیشوگر    ن ی. 

  ”...مردم

 ” ی بندجدول رنگ“   ی گفتم و به حرفش درباره   ” حال.  ر یبگ  آسون“ 

 .زدم ی لبخند

جلو   ودشخ موهاشق  نهیآ  ی رو  کرد،  وحش  ی ورق  رو   شیقرمز 

  .ها رو به عقب هل دادو اون د،یکش ی اشونه 

به  وشلوارشکت  اما  بود،  من  مال  مدل  خاکستر همون   ی رنگ 

  .میمال ییرنگ و کروات طالکم 

  ”.م یرسی نظر مبه  یعال ی اطرز کشنده بگم که، ما به دیبا“ 
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 یهادست  ی که تو  کیکوچ   دیگل سف  هیکه    ییهاش، جادست   به

  .نگاه کرد دی رسی نظر مدار بهبزرگ اون خنده

  ی نه اون  ،ی... سوسن... رو بزننیا دیخانم گفت که باعروس ،یهرچ“ 

  ”.قبال بهت زده بود ارهیدست  ارویکه اون 

  .کرد اخم

دارم دستهیوونگید  گردونیعروس  ی کارها  نیا  مرد،“  من   ن ی پائ. 

ه  رمیگی م درباره  خوادی نم  چکسیچون  شوگر  اشتباهات    ی که 

  ”.خوام یبدونه، من هم نم اومدهش یپ

راهرو شونه  ی بال   از به  تعو  سایکل  یش  اتاق  لباس   ضیکه 

  .جا قرار داشت، نگاه کردعروس اون ی هاساقدوش

  ”.بو ببره و روزش رو خراب کنه  یزیشدم که مبدا از چ  ی دیپارانوئ“ 

درست مثل هر    کرد،ی م  ش یرو ستاابروم رو بال دادم. اون شوگر    هی

 یاساده  زیکه چ  گفت ی بود. اما دلم بهم م   ی. اون... عالی اگهیکس د

  .روز اون رو خراب کنه ستیمثل گل قرار ن
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خاطرش ناراحت بشه، اما ما به  هیثان  ک ی  یبود که مثال برا  ممکن

  .میروز بود نیا دنیها منتظر رسمدت

  ”.باشه“ 

صورت  ی رو گل  نبا  ی ایکندن  ظاهرا  م  ی رو   دیکه   ذاشتمی کتم 

  .مشغول شدم

من اومد، و ما از اون   شیپ  لیبه نشو  یلیالتحصبعد از فارغ  شوگر

نشد جدا  هم  از  اصال  بعد  به  من  میزمان  نزد  هی.    کی آپارتمان 

  .مکان کردکردم، و اون بالفاصله نقل  دایپ ومیاستاد

مشترک ما سخت    یزندگ  ی هیاول  ی که روزها  د یفکر کن  طورنیا  دیبا

من  باشه،  تو  ی بوده  داشتم  سفت    ی جا  یهاک   یمل  گیل  ی که  پا 

اما درست    رفت،ی حقوق م  ی که داشت به مدرسه  یو اون  کردمی م

 ی مسئله هم سر جا  نیکه به ما ربط داشت، ا  ییزهایچ  ی مثل همه 

ر ما  و  گرفت  قرار  آوردبه   روخودمون    تمیخودش  فقط   م،یدست 

  .خودمون

  .لوریسجانلنگ ی بعالوه
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  ن ی بدون اون نفس بکشم، و ا  تونستمی بود که اصال نم  نیا  قت یحق

که   یخاطر وجود خودش و احساسخاطر اضطراب نبود. فقط به به

انجام    ی هر کار تونمی و م  بود، انگار که من راس جهانم  دادی بهم م

  .بدم

آزمون وکالت   ی مدرک حقوقش رو به دست آورد و تونست تو   اون

مرکز شهر مشغول به کار    ی قبول بشه. بعد در دفتر دادگستر  یتنس

  .شد

ملحق بشه   متیقگرون   ی شرکت حقوق  هیبه    خواستی از اون م  بعد

کلنجار  ایو   باهاش  داشت  موقع  اون  کنه؛  باز  رو  خودش   مال 

  .رفتی م

محقق شدنش بهش کمک    ی من برا  خواست،یم  ینبود که چ  مهم

 .شدمی داشت، من لنگرگاه اون م ازی ن  ی. وقتکردمی م

 یگلگل   تیموقع  هی  جانیما ا  ؟یزن ی لبخند م  ی دار  یچ  ی برا  ق،یرف“ 

  ”!میدار
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ه  دمیخند دادم.  تکون  رو  نم  یچیو سرم  ناراحتم    تونستیامروز 

  ”.متاسفم“ کنه. 

لحظه هم به اون فکر   هی  یشده حت“ هاش رو چرخوند.  چشم  کیار

  ” ؟ینکن

  ”.ریخ نه“ 

  ”.شانسخوش ی حرومزاده“ لبخند زد.  کیار

مرد. حال هم    یهست   یعال  ی ستاره  هیو تو هم  “ کمرش زدم.    ی تو

گل کوچولو رو به لباسم بزن تا از   نیت اگنده   ی هابا اون دست  ا یب

  ”.رونیب  میبزن جانیا

*** 

  م، یبود  لیاز نشو  رونیدرست ب  ،یمیو قد  بایز  ی سا یکل  هی  ی تو  ما

  .ی میقد ی هابا برج  شدهی تازه بازساز ی منطقه  هیدر 

انتظار   ستادم،یمحراب ا  ی ورود   ی رورو صاف کردم و روبه  هامشونه 

مدمیکشی م رو  اون  انتظار  تودمیکشی...  پارسال،  اسک  ی .   ی سفر 
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الماس گرد سه  هی و بابا بهش حلقه دادم،  سیبا مارا و ر سمسیکر

  .راطهیق

خاطره هنوز هم من رو از درون گرم   نیکرد، و ا  هیگر  یخوشحال  از

که با   دمیپرسی ازش م  م،یکه با هم بود  ی. البته، من هر سالکنهی م

  گفت ی بهم م   چوند،یپی من رو م  شهیو اون هم  کنهی ازدواج م  من

که   خواستی حقوق رو تموم کنه و از من م  ی مدرسه  خواد ی که م

فراهم کنم، اما من آماده بودم    لی نشو  ی تو  ی شتری ب  یراحت  ی هیما

رابطه  رسمکه  رو  شب  یمون  همون  اتاق   یکنم،  در  پشت  که 

  .خواستمیرو م نیا گ،یدر ل یش رفتم، بعد از قهرمان خوابگاه 

 یاما وقت   م،یجوون بوده باش   دیوجود، بهش گوش دادم، و شا  نیا  با

  .گذاشتم  شیمرد پا پ هیمثل  خوام،ی م  یچ دمیفهم

مهمون  سایکل و  بود  زساکت  همد  یرلبی ها  م  گه یبا  . زدنیحرف 

 ی قسمت خانواده  ی و مارا رو تو  انکایانداختم، بو و ب  ی بهشون نگاه

  .دمیعروس د 
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کشچشم  ی تو  احساسات زبونه  بعنوان  دنیهام  از   کی.  با  بچه، 

و جابجادست مادرش  اسپارول  ییدادن  ز  کیبه  به دوش   ی ادیبار 

  .رابطه داشت شیبود، و حال اون با برادر و خواهر ناتن  دهیکش

که   م یشی حال مطمئن م گهیرفت، دشون عمق گها رابطه سال  یط

کردن    دای. هنوز از فکر پم یباهاشون وقت بگذرون  می هر زمان که بتون 

باشه، ذهنم منفجر    تونهیم   قتایحق  دونستیکه نم  ی زیچ داشته 

 .شهی م

ار  س،یر و   ک،ی کنار  به سمت من خم شد  رو صاف کرد،  گلوش 

  .دیخند  ” ؟ی لبخند زد قدرنی داداش، تا حال تو عمرت ا“ گفت: 

به   گهیو د  میهامون رو با هم صاف کرده بودبردهخرده  ش یپ  هامدت

  .بود وستهیگذشته پ 

بدم گذشته مس  تونستم ینم نه   منده یآ  ریاجازه  کنه،  رو مشخص 

چ  هی  یوقت م  زیعالمه  که  سپاسگزار  بابت   تونستمی داشتم  شون 

  .باشم 
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  ی ابیهاثورن استعدا  ی دختر خوب داشت و برادوست  هیحال    اون

اونو سرجاش نشوند، و اون هرگز دوباره   سیر  کا؟ی. و ورونکردی م

  .خودشو نشون نداد

ازش خرده به دل   تونستمیکه من اصال نم  نهیکه هست، ا  ی زیچ

  .در عوضش داشتم ی ادیز ی زهایچچون  تونستم،ی . نمرم یبگ

هاشون رو از ارگ نواخته شد، و همه گردون  یعروس  کیکالس   مارچ

  .چرخوندند ی ورود  یچوب ی دولنگه ی به سمت درها

 ...یلیاون خ ،یلعنت

  .به درد اومد منه یس

نملباسش  آخه،  لعنت  جلوش   دی سف  -دونمی...  قسمت  بود. 

  ی اون قرار داشت، دامنش پف  ی تور رو  جورهیو لخت بود و  ” ترکوتاه“ 

 شد، ی م نیش تزئلبه ی سوسن رو  ی هاها و گلو نرم بود و با پولک

 هیدرست شده بود، مثل    یسکس  ی بلندهاکه از اون پاشنه   ی و با قد

  .گذاشته   یبود که پا به زندگ یباورنکردن ی فرشته 

  .ادیار داشتم که دوتا بال هم پشتش درب انتظ بایتقر
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  .به سمت من... به سمت من... به سمت من  کرد،ی م  یرو ط  راهرو

خاطر احساسات منفجر بودم، اما از درون داشتم به   ی عاد  رونیب  از

هام رو احساس کردم. واسم مهم نبود  گونه   ی رو  ی سی. خشدمی م

  .کنهیم هیزد مورگان داره گر ننیکه مردم بب 

ا  یچ که  بودم  کرده  عشق   نیکار  بود؟  شده  من  قسمت    ی دختر 

 م؟ یزندگ ی تو ی دیام نیچن  ؟ی طورنیا

جلوم قرار نگرفت.    کهی درست نفس بکشم، نه تا وقت  تونستمینم

رونگاه   ی هامن و چشم  ی خاکستر  ی هاهم نشست، چشم   ی مون 

  .اون یآب-سبز ی مسحورکننده 

که...    ییهادراومده بود، و فرها و طره   چیدرپچیصورت پبه   موهاش

 ...من.... من 

  م یدادیانجام م  دیکه با  ی اومدم. جزو کار  نی زانو پائ  هی  یرو  جلوش

  .شده بودم  رشی مون نبود، اما من اس شب گذشته   نینبود، جزو تمر 

م  اون ب واستخی منو  نم  شتری.  رو   ی زیچ  نیهمچ  تونستمی روزها 

  .هضم کنم 
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هام رو هاش رو گرفتم و لب شدم و دست   رهیاون، رو به بال خ  به

  .ها گذاشتماون ی رو

  .من بود زیچ همه اون

  .من بود مال

  .کنمی م  یدارم درست زندگ  گفت ی بود که م ی انشونه اون

 .شهیمن. هم  دیمن، ام عشق

 

 ️⚜ انپای    

 

 براي دریافت رمان هاي بیشتر به  کانال دنیای ممنوعه مراجعه کنید
https://t.me/DONYAIEMAMNOE 

 

https://t.me/DONYAIEMAMNOE

