
 

 pg. 1 

1 

 بوسهدزد  
 

  خدا نام به

  

 

 مقدمه#

  

 .  گرفتم یم دیبا را ام بوسه نیاول گفتند یم

 ریز در بالماسکه، جشن در صورت بر ماسک یطانیش را من بوسه نیاول

 .  دیدزد کاگویش شب کیتار آسمان

 .  است مقدس خورم، یم ازدواجم روز در که یسوگند گفتند، یم

 .  شد شکسته میشو خارج سایکل از نکهیا از قبل من سوگند

 .  بتپد دیبا مرد کی یبرا تنها قلبم که گفتند یم

 گریدکی بیرق که دیتپ یم یمرد دو یبرا من نشسته خون به و شده مین دو قلب

 .  دندیجنگ یم هم با تلخ یانیپا تا و بودند

 از یکی وارث ،(Angelo Bandini)ینیبند آنجلو به را من ازدواج قول

 . بودند داده کاگویش ییایماف یاه خانواده نیتر قدرتمند

 که یمرد. گرفت( Wolfe Keaton) تونیک ولف سناتور را آن قول بعد 

 .  بود گرفته نشانه را پدرم میجرا ازدواج، به من اجبار یبرا

 .  دارند یخوش انیپا عاشقانه یداستانها تمام گفتند یم

 خط به خط ار ام عاشقانه یزندگ فصل نیآخر تا خودم ،یروس فرانچسکا من

 .  نوشتم دوباره و کردم پاک

 . بوسه کی
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 .  مرد دو

 .  یزندگ سه

 . اند دهیچیپ هم در

 .کردم یم دایپ را میابد عشق دیبا مرد، دو نیا نیب ییجا من و

 

 

 

 

 

 افرانچسک من ندهیآ تمام که بود نیا کرد یم ام کالفه همه از شتریب که یزیچ

 .  داشت قرار شده، قفل یمعمول یمیقد یچوب صندوقچه کی داخل در  ،یروس

 هک دانستم یم – میسالگ شش از – بودم شده مطلع موضوع نیا از که یوقت از

 نجاتم ای و کشد یم را من ای است، انتظارم در جعبه آن داخل در که یزیچ هر

 ، گذشته روز دم دهیسپ در که نداشت تعجب یجا اصالً، لیدل نیهم به. دهد یم

 و نمک حمله سرنوشتم به گرفتم میتصم زد، یم بوسه آسمان به آفتاب که یزمان

 .   مینما باز را آن درب

 .  است گذاشته کجا را آن دیکل مادر که دانستم یم دینبا قائدتاً 

 .  است کرده پنهان کجا در را آن دیکل پدرم که دانستم یم دینبا من

 شود یم باعث تن،آراس را خود مرگ حد تا و روز تمام در خانه در ماندن اما

 .  دییبرآ هم مادرتان پدرو ممکن ریغ بایتقر یاستانداردها پس از

 . تیمحدود یب– دیدار وقت شما

 تیمزخ سوزن با ای. دار نگهش بازم فرانچسکا» گفت میپا نییپا در کایورون

  «کنم یم
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 دنیپوش لباس در لیعل یها بچه مثل درست مادرم مد متخصص که همنطور

 ثابت رنگ زرد ادداشتی یرو بر بار نیصدم یبرا چشمانم کرد، یم کمکم

 .  ماند

 کس چیه تا بودم نموده قفل مغزم یکشوها در و بودم سپرده ذهنم به را کلمات

 .  باشد نداشته یدسترس آنها به یگرید

 یآهنگها مثل درست بود، افتاده انیجر به میرگها در یا دهنده آزار جانیه

 زانلر یانگشتان با. زدند یم سوسو مقابلم نهیآ در خراس یعزم با چشمانم جاز،

 .  نمودم فرو رمیز لباس در و کردم تا را ادداشتی

 ستم،ینا که بودم سرحال آنقدر هنوز کردم، اتاق در حرکت به شروع دوباره

 طول در دنبالم به که همانجور که نمودم وادار را مامان مد طراح و شگریآرا

 .  ندینما هم غرغر یشوخ به کردند، یم حرکت اتاق

 . دیریبگ رو من نیتون یم اگه. هستم سوپ دارک در مارکس گروچو من

 را نم یکمربند مثل درست آن با و دیکش محکم را کرستم بند یانتها کایورون

 .  کشاند نهیآ یجلو و عقب به

 !« آخ ،یه» گفتم رفته هم در یا چهره با

  «ستایوا هنوز گفتم»

 خوش و خوشگل پودل سگ کی مثل من با نکهیا نم،یوالد خدمتکاران یبرا

 یم امشب. نداشت یتیاهم میبرا هم اصالً . نبود بیعج کنند برخورد رفتار

 را من وا که دادم یم اجازه دیبا ، میبگو قتریدق. ببوسم را ینیبند آنجلو خواستم

 .  ببوسد

 رد یروز نهشبا مدرسه از بازگشتم زمان از و شیپ سال کی از که میبگو اگر

 .  ام گفته دروغ ام، نکرده فکر آنجلو بوسه آن به س،ییسو

 به را من رسماً  بودند گرفته میتصم یروس ایسوف و آرتور ، یسالگ نوزده در

 نیب از را ام ندهیآ همسر انتخاب اجازه من به و ندینما یمعرف کاگویش جامعه

. بدهند ، دسته دارو دییتا مورد و طیشرا واجد ییکایآمر -ییایتالیا مرد صدها

 ارفش را یاجتماع یتماسها و اتفاقات سلسه کی شروع دکمه خواستم یم امشب

 .کنم ازدواج خواهم یم یکس چه با که دانستم یم هم االن نیهم اما ، دهم
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 و تسین من ندهیآ یها انتخاب ستیل در کالج که بودند گفته من به مامان و بابا

 یهمسر انتخاب به تنها دیبا ،یروس تجارت وارث و فرزند تنها عنوان به من

 .   مینما توجه کامل

 اما بود، من یایرو بودن، یروس خانواده در مدرک اخذ به موفق زن نیاول

 . کنم دفاع میایرو از بتوانم که نبودم یگاهیجا در االن

 هک یندار یاجیاحت اصالً  تو یفرانک»  گفت یم شهیهم ، کالرا خدمتکارمان،

 برآورده رو مادرت پدرو انتظارات دیبا فقط تو ،یایب کنار ندتیآ مسره با

 !« یکن

 یلیخ قفس نیا. بودم آمده ایدن به ییطال قفس کی در من. کرد ینم اشتباه او

 نیا از یخالص یبرا تالش. بودند نموده قفل را دربش اما بود، میعظ و بزرگ

 .  داشت همراه به میبرا را مرگ خطر قفس

 دو زا بهتر یلیخ بودن قفس نیا در نظرم به اما باشم، یزندان که شتمندا دوست

 اه لهیم نیا از خارج در بفهمم نکهیا یبرا یحت من. است بودن نیزم ریز متر

 نیا یها لهیم یسو آن به انداختن گذرا نگاه یا لحظه جرات است خبر چه

 .نداشتم را زندان

   .بود کاگویش یایماف سییر ،یروس آرتور پدرم

 انویپ چطور داد ادی من به و بافت یم را میموها که یمرد یبرا عنوان نیا

 منواخت یتماشاچ نفر هزاران مقابل در را یا قطعه لندن در یوقت یحت و بنوازم

 .دیرس یم نظر به رحمانه یب یا کننده ناراحت طور به خت،یر اشک آنطور

 جذاب،. بود من یراب همسر نیبهتر نمیوالد نظر از – که دیزد حدس—آنجلو

 منطقه طبقه دو یساختمانها تمام مالک اش خانواده. پولدار کامالً  و ثروتمند
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University Village یها پروژهش اریاخت در شانییدارا شتریب و بودند 

 .من پدر یقانون ریغ

 درست گریهمد شدن بزرگ شاهد ما. شناسم یم را آنجلو تولدم زمان از من

 .سرعت به حال نیع در و یآرام به. میبود گلها تنشکف و کردن غنچه مثل

 یاخلد حلقه یاعضا ان،یاطراف دیشد نظارت تحت ما لوکس یتابستان التیتعط

 نگهبانان و( بودند درآمده گروه تیعضو به یرسم صورت به که یکسان)

 .شد یم یسپر

 یبستن که گرم لبخند کی و سگ دو داشت، برادر و خواهر چهار آنجلو

 ودب یحسابرس شرکت کی مالک پدرش. کرد یم آب تیدستها در را ییایتالیا

 ها یلیسیس مشابه التیتعط به دو هر ما و نمود یم یهمکار من خانواده با که

 .میرفت یم( Syracuse) وسیراکیس در

 شده مرتب ییموها تا درهم بلوند فر یموها با را آنجلو من سالها، نیا طول در

 هک ییزهایچ با که یگوشیباز یآب یچشمها. ام دهید رنگتر رهیت و آراسته و

 شیصدا که آنطور. بودند شده تر متفکر دهید آموزش و داده نشانش پدرش قطعاً 

 و تر مردانه ، الغرش و پسرانه اندام و تر ظیغل شییایتالیا لهجه شد، تر بم

 .گرفت وزن و شد تر یعضالن

 کرد، یم صحبت به شروع که وقت هر اما حرف کم اغلب و شد مرموزتر او

 .نمود یم ذوب را وجودم کلماتش

 

 

 

 

 

 اریبس را مردم که ستین بیعج و است کننده ناراحت اریبس شدن عاشق

 .  کند یم نیاندوهگ
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 یبستن که یگرم لبخند همان درست او و کردم، یم نگاه آنجلو به که وقت هر

 که ستمین یردخت تنها من که دانستم یم آورد، یم لب بر نمود، یم آب هم را

 .  شوم یم ذوب کرد یم نگاه من به یوقت شیدائم یاخمها از

 به هم او گردم، یم بر ام دخترانه کیکاتول مدرسه به من یوقت که فکر نیا

 ای کند یم صحبت و گذارد یم قرار گرید دختران با و گردد یم بر کاگویش

 .  کرد یم بد را حالم بوستشان، یم

 نظرش مد دختر همان من ییگو که نمود یم رفتار من با یطور شهیهم او اما

 .  هستم

 بودن ما به حواسش یکس یوقت ای و کرد یم فرو میموها انیم به یگل یدزدک او

 اب زدم یم حرف یوقت و کنم تر شیدنینوش السیگ از یلب داد یم اجازه من به

 .  دیخند یم میحرفها به شیچشمها

 اندنچیپ با گذاشت، یم سرم به سر و انداخت یم دستم کوچکترش برادر یوقت

 لحظه حتماً  او تابستان هر در. کرد یم سکوت به وادار و دیتهد را او گوشش

 .  کرد یم دایپ وقت ام ینیب نک دنیبوس و من به یکینزد یبرا یا

 !« یشد تر بایز هم گذشته تابستان از تو ،یروس فرانچسکا»          

  «یگ یم رو نیا شهیهم تو»           

 .« کنم خرج رو کلمات یالک ندارم عادت. گم یم درست هم شهیهم»           

  »بگو بهم تر مهم زیچ کی پسخب،»           

 !« یشیم خودم خانم روز کی من، یخدا اوه،»           

 یباغ مثل درست و کردم ثبت ذهنم در را تابستان هر خاطرات تک تک من

 همچون که یوقت تا و شودیم محافظت ازش یمحبت پر حصار با که مقدس

 .  ام داده آب آنها به شوند، فیتعر دوباره انیپر افسانه

 یم حبس ام نهیس در را نفسم ، تابستان هر چطور نکهیا ، یزیچ هر از شیب

 یم که یفروشگاه ای بگذارد، اتاقم داخل به قدم یدزدک او که یوقت تا کردم

 با چطور. آورم یم ادی به را ، خواندم یم بکتا رشیز در که یدرخت ای رفتم

 به ورود با و کرد یم تر یطوالن را بودنمان هم با لحظات او سال، هر گذشت

 یم تالش که همانطور و ستینگر یم مفرح ینگاه با را من ینوجوان دوره
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 رنجور دختر یوقت که ییپسرها از یکی مثل -خوردم یم هم شکست و – کردم

 . نمک عمل بودم یوحش و

 شارف رنگم یعاج و دیسف بدن به را تپلش انگشتان نک کایورون که همانطور

 یم تر تنگ کمرم در را او و دیکش یم شتریب پشت از را کرست بند و داد یم

 .  کردم فرو شتریب نمیسوت داخل در را ادداشتی کاغذ ، کرد

   «یشد برق و زرق پر و ساله نوزده دوباره»  گفت یبم یصدا با

 یم نفس دهیبر دهیبر من و بودند شده دهیکش رنگ دیسف و یشمیابر یهابند

 دم طراح مختلف یها برنامه یبرا ییایتالیا شاخه یاشراف قشر تنها. دمیکش

 .  کردند یم استفاده خدمتکار از و داشتند

 از ما شد،یم مربود نمیوالد به که آنجا تا اما

 (یفاشرا یها خانواده ازWindsors:   ندزرهایو) 

 

 

 

 

 

 !« خشگله بمونه، ادتی روزها نیا »

 میها یچتر که همانطور ام، شده فر یموها ونینیش اتمام محض به شگرمیآرا

 یتوق کن، رفتار یخاک کمی عسلم»  گفت نمود، یم سنجاق سرم نیطرف در را

 هیشب نجا،یا فرانچسکا،. یهست مارک هال یپستالها کار هیشب سالته، نوزده

 .«یباز توپ همون یحت نه و گیل همون نه. یشد انسان نشیآفر یتابلو

 به یوقت مردم کردم یم فکر. گرفت آتش خجالت شدت از پوستم کردم احساس

  نیا.  بودم ناراحت مییبایز از من اما برند، یم لذت دنمید از کنند یم نگاه من

 از یوزر کی که ییبایز شده یبند بسته هیهد. بود ثبات یب و قدرتمند ییبایز

 خود از یخوشحال از ای و کنم باز را هیهد نیا خواست ینم دلم. دادم یم دستش

 .کرد یم شتریب را مشکالتش و ییجدا یراهها تنها نیا. بشوم خودیب
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 هنر موسسه بالماسکه در من ظاهر متوجه امشب داشتم دوست که یکس تنها

 ونانی و روم یها الهه و انیخدا جشن، موضوع. بود آنجلو شود، کاگویش

 .بود باستان

 یم درست تیآفرود ای ونوس شکل به را خودشان زنان اکثر که دانستم یم

 وقار اگر البته ،( انیخدا تمام مادر) رئا ای و( آسمانها الهه) هرا هم دیشا کنند،

 .  کنند یم تحمل توانستند یم هم را اصالتشان و

 ! انتقام  و عدالت الهه. بودم شده سینمس من. نه من

 دادن نشان با خواستم یم من ، امشب و گفت یم الهه من به شهیهم نجلوآ

 .مینما دییتا را حرفش الهه، نیتر قدرتمند

 رد هم آن شده نییتع شیپ از و یسنت یا وهیش به کردن ازدواج ، قرن در دیشا

 سنتها به دسته، دارو داخل در نجایا اما. برسد نظر به احمقانه یسالگ نوزده

 .  گردند یم باز یالدیم سال به که ییسنتها.  شودیم شتهگذا احترام

 رد را یمشک مخمل بال جفت کی کهیحال در لباسم، پوشاندن از بعد کایورون

  «بود؟ نوشته یچ ادداشتی اون تو حاال»  گفت نمود یم محکم پشتم

 با یآب یارگانزا با یتابستان آسمان یآب رنگ به بند بدون راهنیپ کی لباسم

 در ییگو را ام دخترانه یپاها یبررو لباسم یسانت دنباله. بود یدالبر هیحاش

 مدل یها گوشواره که همانطور یا خنده با بعد. دادند یم نشان انوسیاق یآب

 تیامن یبرا که یهمون»  داد ادامه کرد یم فرو گوشم در را دارم پر یبالها

  «یکرد میقا کرستت تو  شتریب

 یم نگاه شیچشمها به مقابلمان نهیآ داخل از لکهحا در و زدم یریچشمگ لبخند

 نآ در ادداشتی که ییجا ام، نهیس قفسه یرو بر دستم« --- اون»گفتم، کردم

 «دمهیجد یزندگ شروع»  گفتم و دادم قرار داشت قرار
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   اول فصل

  

 : فرانچسکا

  

 دیبوس یم کاگویش هنر موسسه یورود در را دستم پشت که همانطور آنجلو

 .« داره بال هم ونوس دونستم ینم»  گفت

 .  شدم یبد حس از پر بگذارم، کنار رو میدیام نا احساس نکهیا از قبل

 هب پیت خوش اریبس دویتاکس شلوار و کت آن در امشب او موضوع نیا از جدا

 املک یخونسرد با قتل از کمتر که را او اشتباه هر توانستم یم د،یرس یم نظر

 . ببخشم را باشد

 نصفه ماسک با همراه شکل کی ییدویتاکس جشن، در زنان خالف بر مردان

 شتریب که ییطال یزیون ماسک با را لباسش آنجلو. داشتند چهره بر یا

 .  بود کرده لیتکم بود، پوشانده را صورتش

 را مانیدنینوش کدام هر و میبود ستادهیا گریکدی مقابل ما که یوقت مادرم و پدر

 .  انداختند بهم یندیخوشا نگاه م،یکرد یم مزه مزه

 ادیز وقت ما. ندادم او به بودنم سینمس و لباسم تیشخص از یحیتوض چیه

 یها تیشخص به راجب میبتوان تا – مانیزندگ تمام اندازه به – میداشت

 حظاتل آن از گرید یکی داشتن از که داشتم ازین فقط. میکن صحبت یریاساط

 یم را ما ینیب نوک او کهیزمان کبار،ی نیهم قطف. شوم مطمئن یتابستان کوتاه

 ار سرنوشتمان و کنم یم قفل هم در را مانیلبها و رمیگ یم باال را سرم بوسد،

 .  زنم یم گره بهم

 یم آنجلو قلب به میمستق را عشقم ریت و شدم یم( عشق یخدا) دیکاپ من امشب

 . نشاندم

 و زد یم چنگ بود بشقل یرو بر که کتش از یقسمت به کهیحال در آنجلو

 به قبل دفعات از باتریز یلیخ امشب»  گفت باخته را دلش که کرد یم وانمود

 .« یرس یم نظر
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 بهم یا گرانه توطئه نگاه پدرانمام و شد ساکت بود ما اطراف در که یکس هر

 . انداختند

 یاداتح ییکایآمر و ییایتالیا یها خانواده نیتر ثروتمند و نیتریقو از تا دو

 .  کردند یم قرار بر گریکدی با یقو

 . کرد یم افتخار( پدرخوانده) یکارلئون تویپ دان

  «یدید رو من نایج یعروس جشن در شیپ هفته کی فقط»   

 را قمایاشت احساس یسخت به شد، رهیخ میچشمها به میمستق آنطور آنجلو یوقت

 .  کنم پنهان توانستم یم

 اه یعروس» گفت پدرم سمت به شیرو برگرداندن از قبل و یسادگ به آنجلو

 برات یلیخ یلیخ باشم داشته کمال و تمام رو تو من نکهیا اما خوبن، برات

  «بهتره

   د،یتپ یم ام نهیس در تمام سرعت با قلبم گرید

 یهمراه زیم تا را دخترتون تونم یم ،یروس یآقا» گفت پدرم به خطاب بعد

  «کنم؟

 وجودم که یا سرخوشانه ظیغل مه با. کرد قهحل ام شانه دور به را دستش پدرم

 .  بودم نشده پدرم حضور متوجه یلیخ بود، گرفته بر در را

  «یکن ینم خطا پا از دست فقط»

  «قربان شه،یهم»

 که یشخدمتیپ ها ده از یکی ییراهنما با و مانیدستها کردن حلقه با آنجلو و من

 اب که یزیم.  میکرد حرکت مانیهایصندل و زیم سمت به بود، حاضر آنجا در

 تهآراس رنگ اهیس ینیچ ظروف نیبهتر با و بودنش پوشانده ییطال یها زیروم

 . بودندش

 «یبش من مال رسماً  که یوقت تا حداقل» گفت من گوش در و شد خم آنجلو
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 رغمیعل. بودند نشسته گریکدی از فاصله یصندل چند با ینیبند و سیروس

 دبو ها یهمانیم تمام توجه مرکز در شهیهم پدرم. نکردم تعجب اصالً  م،یناراحت

 یم نهیهز یکاف اندازه به ها یصندل نیبهتر داشتن یبرا یهمانیم هر در و

 هب راجب همسرش و شاپیب ستونیپر ،ینویلیا فرماندار من یرو روبه. کرد

 من که بود نشسته یمرد کنارشان در. کردندیم صحبت شان یدنینوش نوع

 اریبس حتما که یدوخت خوش و اعال اریبس یدویتاکس. شناختمش ینم اصالً 

. ودب گذاشته چهره بر یا مهین رنگ اهیس ماسک و داشت تن به بود، متیگرانق

 بلند رنگ دیسف ریحر پر لباس که بود نشسته ییصدا و سر پر بلوند کنار در او

 .  داشت تن بر یبند دو

 ات مرد. دیرس یم هم اندازه نیا هب تعدادشان امشب که یونوسها نیدوج از یکی

 السیگ در را شیدنینوش کنارش خانم گرفتن دهیناد با و بود کسل مرگ سرحد

 لیمتما سمتش به یکم او با کردن صحبت یبرا زن که هم یوقت. داد یم تاب

 و پرداخت تلفنش یگوش یبررس به و چرخاند یگرید سمت به را نگاهش شد،

 رهیخ من سر پشت وارید به بدهد، اطرافش هب را توجهش تمام انکه از قبل

 . ماند

 او. بود مرد رفتار آن از شتریب یزیچ سزاوار زن آن. کردم یناراحت احساس

 تو به ستنینگر بدون یحت که بود یداور شیپ و سرد مرد از بهتر یلیخ

 .    انداخت یم انیجر به فقراتت ستون در را سرما احساس

 تو» گفت بود خورده گره هم در هم زیم یرو در که ما دست به ینگاه با بابا

 !« نیشد جذب بهم یلیخ انگار آنجلو و

 .  زدم لبخند مودبانه و دمیکش عقب را دستم بالفاصله

  «هیخوب پسر»

 یم بدش انهیعام اصطالحات از پدرم اما ، بود خوب فوق ما او من نظر از

   آمد
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 رو تو ندهیآ هفته که واستهخ من از. داره رو کردن فکر ارزش» گفت بابا

 !« ویمار نظارت با البته. کردم قبول هم من. ببره رونیب

 تداش آجر به هیشب یظاهر و بود بابا کلیه یقو محافظان از کی ویمار. البته

 .  بود وفادار اریبس و

 به را چشمانش مقابل از شدن دور اجازه اصالً  امشب بابا که کردم یم احساس

 شده کینزد بهم یلیخ آنجلو و من بود دهیفهم که االن صبخصو دهد، ینم من

 .  میا

 یخاص راه از دیبا یکار هر داشت اعتقاد و بود کننده تیحما شدت به کالً  بابا

 . شود انجام

 احمق من. پنداشتند یم یبربر اریبس و مانده عقب را آن مردم اغلب که یراه

 در دهگن سوراخ کی اشتغال و لیتحص ادامه یبرا دنمیجنگ با دانستم یم. نبودم

 چه با رمیبگ میتصم دیبا که هستم یکس من که دانستم یم. کرد خواهم جادیا قلبم

 میرو شیپ در پدرم را راه نیا که دانستم یم هم باز اما. مینما ازدواج یکس

 .  است داده قرار

 من یبرا ام خانواده و بود ام خانواده گذاشتن پا ریز متیق به میبرا یآزاد کسب

 .میایدن همه

 

 

 

 

 

 رد که هستند یزیآنچ از متفاوت کامالً  کاگویش یایماف بودن، یسنت از جدا

 یسنگالخ یها کوچه پس کوچه در نه آنها. اند شده دهیکش ریتصو به لمهایف

 اب هم نیخون مبارزات یوحت هستند فینح و الغر معتادان نه و برند یم بسر

 . ندارند قانون
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. شود یم مربوط پول کردن زیتم و کسب و ییشو پول هب زیچ همه امروزه،

 باطارت در رتبه یعال مداران استیس با کند، یم یهمکار سیپل با آشکارا پدرم

 .  کند یم کمک مظنونانشان ییشناسا در FBI ماموران به یحت و است

 مبلغ پدرم. میدار حضور جشن نیا در امشب ما هم لیدل نیهم به قتیحق در

 یم نیتام را خطر معرض در یها بچه لیتحص نهیهز که یا هیریخ به یهنگفت

 .  است کرده کمک کند،

 . من وفادار دوستان است، مسخره اوه،

 یدختر با. کنم یم نگاه آنجلو و زیم یسو آن به و کنم یم مزه مزه را نمیشامپا

 در بالسیب ومیاستاد نیبزرگتر مالک دختر پدر. کرد یم صحبت یلیام اسم به

 یحسابدار شرکت در کار با همزمان که گفت یم او به آنجلو. بود یوینیلیا

 وسترن نورت در ارشد یکارشناس در نام ثبت قصد پدرش،

(Northwestern )دارد هم را  . 

 شعمر هیبق در پدرم پول کردن زیتم از بعد خواست یم او که بود نیا قتیحق

 .  کند خدمت گروه به

 آن یها صحبت به من توجه تمام شد، من توجهم شاپیب فرماندار که یوقت تا

 .  بود دو

  «د؟یبر کالج به دیدار میتصم هم شما کوچک؟ یروس چطور شما »

 آن بجز دندیخند یم و کردند یم صحبت بودند ما اطراف در که یکسان تمام

 به را توجهش تمام و بود گرفته دهیناد را خانم آن هم هنوز او. مقابلم مرد

 امیپ صدها افتیدر لیدل به لحظه هر در که را تلفنش یگوش و داده مشروبش

 .  بود گرفته دهیناد را شد یم روشن اش صفحه مایدا

 یزیچ ریدرگ ش فکر که بود مشخص و کرد یم نگاه من به گرید هم او حاال

 .  است گرید

 به بزرگتر من از یکم او. است سالش چند بدانم که بودم شده کنجکاو یکم

 . نبود پدرم سال و همسن یول د،یرس یم نظر

  «من؟»  گفتم و زدم یلبخند مودبانه نشستم، یم صاف کهیحال در 
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 من و بود نقص و بیع یب میرفتارها. دادم فشار محکم را میپا یرو دستمال

 آداب ن،یالت مدرسه در. داشتم را نهیزم شیپ بدون مکالمات در کامل مهارت

 یحت را یکس هر توانستم یم. بودم گرفته ادی هم یعموم دانش و معاشرت

 .  کنم سرگرم آدامس تکه کی با هم را جهان رهبران نیبزرگتر

 به دارم قصد هم حاضر حال در و شدم لیالتحص فارغ گذشته سال. اوه»

 کاگویش در نجایا رو میاجتماع ارتباطات یکم و بپردازم میاجتماع یکارها

 .« بدم گسترش

 نیخونیم درس نه شما گه،ید عبارت به»  ردک مشخص صراحت با مقابلم مرد

 «   نیکن یم کار نه و

 درمپ به یا رانهیشر شخندین و چرخاند السشیگ در را شیدنینوش هم باز هم بعد

 . زد

 .  اند شده سرخ میگوشها کردم احساس کردم، نگاه پدرم به کمک یبرا یوقت

 مرد آن به دیرس یم نظر به چون. بود نشده مرد صحبت متوجه او احتماالً 

 .است داده را کردنش مالمت نگونهیا اجازه

 

 

 

 

 

 ! « حیمس یسیع» گفت و شد سرخ کنان غرغر خشن، مرد کنار بلوند زن

 . کند ساکت را او خواست دستش حرکت با مرد

 .« کنه خرابش دینبا چکسیه. میهست دوستانمون انیم در ما»

  بود؟ یآدم چه گرید مرد نیا کنه؟ خرابش

 گفتم دم،یکش یم سر را میدنینوش از جرعه کی کهیحال در و گرفتم باال ار سرم

  «دم یم انجام هم یا گهید یکارها البته،»
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 !« دیبگ هم ما به خب،»  گفت طعنه با یتمسخر پر یفتگیش با مرد

 .  شدند ساکت همه ما زیم سمت در نشسته افراد

 و مرموز حس لحظات نآ در که ینوع آن از. بود شده جادیا یوحشتناک سکوت

 .  یکن یم دایپ خودت به نسبت یوحشتناک

 . . . « هستم هیریخ یکارها عاشق من »

  «؟یکن یم کاریچ. ستین یواقع کار کی که نیا »

 ! کن فکر کلمات به فرانچسکا. کلمات

 تمام آه،. . .  من. نوازم یم انویپ و میباغبان عاشق و کنم یم یسوار اسب من»

 «  خرم یم رو دارم زمال که ییزهایچ

 موضوع که داد ینم اجازه او اما. دمیفهم هم خودم گفتم، اشتباه را یکی نیا

 یدخالت ط،یشرا نیا از من نجات یبرا هم چکسیه و کنم عوض را صحبت

 .  کرد ینم

 یم یمشارکت چه یاجتماع یتهایفعال در. هستند هات یسرگرم همه نهایا»

 که ییلباسها دنیخر با کایآمر اقتصاد به مکک بجز البته ،یروس زهیدوش ؟یکن

 !« باشه یکاف کایآمر شمال مردم کردن ملبس یبرا

 ینیه یصدا یزن از. افتادند اعال ینیچ یبشقابها یرو بر چنگالها و قاشق

 .  شدند ساکت کامالً  همه گرید و شد خارج

 یب چشمانش و سرد شیصدا. داد خاتمه بحث به «هیکاف گهید» گفتن با پدرم

 .  بود روح

 اگر بود، نشسته صاف کامل، یخونسرد با مرد یول دم،یلرز خودم در من

 سرگرم از یناش حال رییتغ همان شد، یم مشخص ظاهرش از هم یزیچ

 .  بود صحبت موضوع با شدنش

 هب راجب که رو یزیهرچ کنم یم فکر. کنم دییتا دیبا رو زیچ کی آرتور،»

 نه و قهیدق کی در درست هم اون. آوردم بدست رو دمیفهم یم دیبا دخترت

 .« شتریب
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 در رو تیاجتماع و یاسیس فیوظا تو» گفت او به رفتارم خوش شهیهم پدر

  «رو؟ درستت رفتار نحوه نطوریهم ؟یکرد فراموش خونه

 من. یروس یآقا برعکسه کامالً »  گفت و زد یا صفتانه گرگ پوزخند مرد

 کننده دیناام ندهیآ از شتریب یلیخ آرم، یم دای به یخوب به رو اونها کنم یم فکر

 «شما

 

 

 

 

 

 وزشآم نحوه مورد در یشتریب سواالت دنیپرس با همسرش و شاپیب ستونیپر

 خاتمه ییرسوا نیا به لیتحص ادامه یبرا ام عالقه مورد موضوع و اروپا در

 .  دادند

 در لیتحص امهاد که را نکته نیا که نبودم احمق آنقدر گرید البته ،یشناس اهیگ)

 . « کنم انیب را ستین ام ندهیآ یها برنامه ستیل

 ستهنش خانم یحت و زدند لبخند کردنم صحبت نقص و بیع یب به مادرم و پدر

 اروپا به سفرش از و کرد مشارکت بحثمان در یکم خشن، بهیغر آن کنار در

 .  نمود صحبت سال طول در

 همه چطور نکهیا اما. کرد یم رسف ایدن یجا همه به و بود نگار روزنامه او

 یریتحق از یناش لرز مانع توانستم ینم من. نداشت یتیاهم بودند خوب نقدریا

 یدنینوش وانیل ته به دوباره – حال هر به – که همراهش زیت و تند زبان از که

 رفته نیب از شیخستگ بود کرده انیب که ییحرفها با و شده رهیخ پرش باً یتقر

 . بشوم بود،

 یمکهاک اما ندارد، یشتریب یدنینوش به یازین گرید که میبگو او به خواستم یم

 .  کند معجزه توانست یم گرانید یا حرفه
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 بود کرده شرکت جشن در که یزن هر. دیرس رقص زمان به نوبت شام از بعد

 یا نهیهز آنها با رقص قبال در یکسان اسم با که داشت دست در یرقص کارت

 . بود شده پر کردند، یم پرداخت

 .  شد یم هیریخ صرف یمال منافع تمام

 در ستادهیا زنان از پر که یبزرگ زیم پشت به رقصم کارت یبررس یبرا من

 .  رفتم بود اطرافش

 دایپ را آنجلو اسم. دیتپ یم تند تند هم قلبم کردم، یم نگاه را آن که همانطور

 .  کردم

 ارتک که دمیفهم زود یلیخ. شد نیگزیجا ترس با میخوشحال احساس بالفاصله

 ییایتالیا که است یاسام یها یسینو هیحاش از پر یگرید زن هر از شیب من

 یب میاهاپ تا دمیرقص یم آنقدر شب انیپا تا دیبا باً یتقر من و دندیرس یم نظر به

 .  شوند حس

 .نبود شیب یبیفر گرید هم آنجلو و من دزدانه بوسه

 

 

 

 

 

 کلیه درشت پسر کی با بعد. بود فدرال یاضق کی با من رقص دور نیاول

 در که یعاتیشا لیدل به تنها گفت یم که دمیرقص ییکایآمر – ییایتالیا اشیع

 قیرف دوستانش آنکه از قبل او. است آمده نجایا به دهیشن من ییبایز مورد

 هلب ییوسطا قرون یدوکها به هیشب  بکشانند زشانیم سمت به را مستشان

 .  دیبوس را راهنمیپ

 به هیشب او. میبر رونیب هم با که نخواه پدرم از لطفاً  گفتم، کنان غرغر ذهنم در

 دهپدرخوان با ینحو به را میزندگ که دیرس یم نظر به ثروتمند ابزار جور کی

 ان. آنجلو نفر نیچهارم و. بود شاپیب فرماندار نفر نیسوم. داد یم رییتغ

 .نکند خراب را حالم موضوع نیا هک کردم یسع من و بود یکوتاه والتز آهنگ
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 اون» گفت گشاده یصورت با شد، کینزد فرماندار و من به او که یوقت

 !« نجاستیا

 از یناش یصدا و وسر کردند یم چکه سقف از زانیآو یچلچراغها شمع

 هب مرمر سنگ از دهیپوش نیزم یرو بر همانانیم کفش پاشنه  شدن دهیکوب

 کی در را من دست و کرد خم من سمت به را سرش آنجلو. دیرس یم گوش

 .   را کمرم گرشید دست با و گرفت دستش

 و دیدم صورتم به را گرم یهوا از یموج و دیکش یقیعم نفس او

 .« شتریب هم شیپ ساعت دو از یحت ،یشد تر خوشگل»گفت

 . داد غلغلک را قلبم ،یمخمل یکوچولو یها پروانه بال بال

  «بکشم نفس تونستم ینم اصالً . یگفت بهم خوشحالم» دمیخند

 ینم االن او که دانستم یم. دیکاو یم را صورتش و بود شده چشم وجودم همه

 بمقل یها پروانه آتش ،یآب همچون م،یناگهان اضطراب احساس. ببوسد مرا تواند

 .  کرد غرق خود در را آنها و خاموش را

 آن گرید صورت آن در چطور؟ م،یکن دایپ یوقت میتوانست ینم اصال اگر

 .  بود دهیفا یب ادداشتی

 .  کشت یم را من ای داد یم نجات را میزندگ ای یچوب جعبه نیا

 دهان به دهان تنفس یبرا لیم کمال با من ،یبکش نفس ینتونست که وقت هر»

 .« خدمتم در تو به

 باال دهانش آب دادن قورت با همراه شیگلو بکیس و انداخت صورتم به ینگاه

 .  رفت نییپا و

 رقرا کی با ندهیآ هفته از رو کارم دم یم حیترج ،یباش موافق هم تو اگه اما »

 .« کنم شروع ساده

 .« موافقم هم یلیخ من»  گفتم سرعت به

 .داد هیتک من یپشان به را شیشانیپ و گرفت اش خنده آنجلو
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  «؟یک یبدون یدار دوست »

  «م؟یر یم رونیب هم با یک» گفتم احمقانه

 من منظور اما. حال هر به میریم جمعه. نطوریهم هم اون» گفت درنگ یب

  «؟یشیم من همسر تو که دمیفهم یک یدونیم که بود نیا

 دنش محکم. کنم هیگر خواست یم دلم. دهم تکان را سرم توانستم یسخت به فقط

 .  بودم داده دست از را تعادلم که دمیفهم و کردم حس را کمرم دور به دستش

 بعد و دیخند.« بود سالم ستیب منم. بود شده سالت شانزده تو که یتابستان اون»

 رودخانه یرو از را چمدانم من و میدیرس مونیلیسیس کلبه به رید ما» داد ادامه

 نزد گره ای یداشت. شدم تو متوجه که کردم یم رد مون هم کنار یها کلبه کنار

 یلیخ ،یزد لبخند گلها به. یکرد یم درست گل تاج کی گهیهمد در گلها

 از رو جادو نیا تو با زدن حرف با خواست ینم دلم. قشنگ یلیخ و کمرنگ

 و یدیپر آب داخل به درنگ یب تو و کرد پراکنده رو گلهات باد بعد. ببرم نیب

 کهیوجود با. یکرد جمع بودند اومده رونیب تاجت از که رو ییگلها تک تک

  «؟یکرد و کار نیا چرا .ستین ادیز اونها عمر یدونست یم

 ولدت تاج اون حال هر به. ستین من یانتخاب نهیگز شکست و بود مامانم تولد»

 . « شد قشنگ یلیخ

 .  افتاد مانیها نهیس نیب یمعن یب یفضا به چشمم

 .« ستین یانتخاب نهیگز شکست» کرد تکرار متفکرانه آنجلو

  «یدیبوس رو مینیب نک رستوران ییدستشو در روز اون»

  «ادمهی »

  «؟یدزد یم مینیب نک از بوسه کی امشبم» 

 رو تو یها بوسه متیق من. دزدم ینم تو از رو یزیچ چوقتیه من یفرانک»

 به یا مشتاقانه چشمک.« باشند که یمتیق هر به. کنم یم پرداخت کمال و تمام
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 و تو مونیپ و پر واقعاً  کارت نیب که ترسم یم من اما» داد ادامه و زد من

 نیا از نامه دعوت کی تونسته که یگروه عضو هر با زدن گپ به من اجبار

 که گفتم ویمار به. نباش نگران. وفتهیب قیتعو به شنهادمیپ اره،یب ریگ رو جشن

 پلت ینیریش کی ره،یبگ لیتحو نگهبان از رو ما نیماش و بره جمعه روز اگه

  «داره شمیپ

 امشب او اگر. بود شده لیتبد بزرگ یترس به حاال اضطرابم، احساس اندک

 . شد یم باطل ییشگویپ برگه د،یبوس ینم را من

 !« دارن اجیاحت استراحت به پاهام لطفاً؟»بزنم یتر قشنگ لبخند کردم یسع

 !« یسکس چه فرانچسکا،» گفت و دیخند و کرد مشت را دستش

 هر احتماال. بکشم ادیفر یدیناام از ای کنم هیگر اسی شدت از دانستم ینم

 .  دادم یم انجام را شانیدو

 میخورد یم تاب گریکدی بازوان انیم در هنوز ما و بود نشده تمام هنوز آهنگ

 محکم و یقو یدست حرکت که بودم حرکات و آهنگ آن خلسه در غرق من و

 .کردم احساس کمرم یباال انیعر قسمت یرو بر را

 

 

 

 

 

 « .باشه من نوبت گهید االن کنم یم فکر»  گفت گوشم کنار از یآرام یصدا

 . شدم پشتم به رهیخ اهیس ماسک با مرد همان متوجه که دمیچرخ اخم با

 قبع به ظاهرش لیتکم در که یرنگ اهیس آشفته یموها با – ای -بود بلند قدش

 حالت یچشمها. بود پهن یالغر نیع در رومندشین و پر اندام. بود شده داده

 یلبها یخوب به که گوش چهار یفک و داشت یا جذبه با رنگ یطوس دار

 .  بود دهیبخش جسارت جذابش، اریبس ظاهر به و داده یجا خود در را پرش
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 از را آن داشتم دوست من که داشت لب بر ادبانه یب و زیآم ریتحق یپوزخند

 شام زیم سر که یمزخرفات خاطر به هم هنوز ظاهرا. کنم محو صورتش یرو

  . بود سرحال بود، آورده زبان بر

 نسال در حاضر افراد نصف که شدم متوجه و میداشت هم یانیتماشاچ وضوح به

 .  اند دوخته چشم ما به مشتاقانه

 هم مردان و بودند دوخته چشم ما به تنگ داخل گرسنه یها کوسه مثل زنان

 .  داشتند لب بر یا مهین نصفه پوزخند

 انیم در آن از شتریب را من توانست ینم گرید آنجلو و شد تمام آهنگ یوقت

 ینم خطا پا از دست» گفت او به رو یا قروچه دندان با دارد، نگه بازوانش

  «یکن

 .«باشه خودت کار به سرت»  گفت یروح یب و خشک لحن با هم مرد

 

 

 

 

 

 هک دیمطمئن شما» گفت و برگشتم مرد سمت به مودبانه و یرسم یلبخند با

  «ن؟ینوشت من کارت در رو اسمتون

 خودش یقو بدن سمت به را من مرد که بودم آنجلو با مکالماتم از جیگ هنوز

 داد، ارفش پشتم به معمول قسمت از تر نییپا ییجا در مالکان را دستش و دیکش

 .  من پشت نامناسب لمس نیدوم

 !« دیبد رو من جواب» گفتم وار زمزمه

 !« دمکر پرداخت رو رقم نیباالتر شما با رقص یبرا من» گفت تمام تیجد با

 رو یرقم چه گرانید که نیدون ینم شما و هستند نام یب ینقد یها کمک»

  «کردند پرداخت
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 . شوم دنمیکش ادیفر مانع تا دهم فشار بهم را میلبها کردم یسع

 .« داره یارزش چه رقص نیا که دونه ینم چکسیه نجایا که دونم یم من»

 ! یباورنکردن دروغ

 تاب که همانطور هم ها زوج هیبق و  میکرد اتاق دور والتز رقص به شروع ما

 . کردند یم نگاه ما به یچشم ریز وضوح به دندیچرخ یم و خوردند یم

 که یبلوند زن که گفت یم من به او احساس هر از یعار و سرد ینگاهها

 در من که چقدر هر نکهیا و ست،ین همسرش آورده بالماسکه نیا به خود همراه

 .  است تر معروف من از خشن مرد نیا هم باز اشم،ب معروف دسته و دار نیا

 او که دیرس یم نظر به و بودم او بازوان انیم در رق و شق و سرد من

 .  داد ینم یتیاهم ای -ندارد نکته نیا به یتوجه نیکوچکتر

 طبق بر اگرچه اما برقصد، والتز مردان اکثر از بهتر چطور که دانست یم او

 . نداشت را آنجلو یسرزندگ و گرما آن یول دیصرق یم درست قوائد و اصول

  «سینمس »

 .  بود کرده انمیعر اش، یوحش نگاه با کرد، ام شکه

 زیم سر اونطور که یدختر یبرا. یبدبخت معامله و ،یخوش و یشاد پخش»

 «بهیعج یلیخ بود، کرده سرگرم رو اسبش مثل همسر و شاپیب

 گفت؟ یم اسب فرماندار همسر به فقط اون. افتادم سرفه به خودم دهان آب از

   بودم؟ عیمط من و

 بدن از که یاحساس و ادکلنش کننده مست یبو و کردم نگاه یگرید یجا به

 . گرفتم دهیند را گرفتم یم مقابلم سفت و یقو

 با اون و برد برکه لب به رو سوسینارک که هیکس اون. درونمه روح سینمس »

 غرور. مرد غرور شدت از و شد خودش عاشق آب، در خوش ریتصو دنید

  «هیوحشتناک یماریب

 . آوردم لب بر یا هیکنا پر پوزخند

  «کرده تیسرا هم ما از یبعض به» گفت یینما دندان لبخند با
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 یمن خوششون سینمس از انیخدا شتریب. رحمه داروش که یماریب کی تکبر»

  «داشته یقو تیشخص اون چون اومده

  «هم؟ شما»  گفت و برد باال را اش رهیت یابروها

  «؟یچ من»  گفتم و زدم یپلک

 .  بود ختهیر بهم داشتم، چهره بر که یا مودبانه لبخند

 .  کرد یم رفتار تر خشن هم میبود تنها که یوقت یحت

   «د؟یدار یقو تیشخص»

 آتش که کردم یم احساس و کرد یم نگاه من به یکینزد فاصله از و مردانه

 .  دمدیم من روح در

  .بپرم خی از پر استحر کی داخل و شوم خارج بازوانش انیم از داشتم دوست

 .«دارم البته،»

 

 

 

 

 

 . بود شده خشک فقراتم ستون

  «ن؟یشد بزرگ یوحش یها گرگ با شما ه؟یرفتار جور چه نیا»

 !« بزن برام مثال کی»  گفت ام هیکنا گرفتن دهیناد با او

 بازوانش انیم در را من دوباره او اما رم،یبگ فاصله او از یکم کردم یسع

 .  گرفت محکم

 یتح و دیرس یم نظرم به شینما پرده کی به هیشب رقص برق و زرق پر سالن

 یب رفتار تنها و باستیز العاده فوق نصفه ماسک آن پشت مرد که شدم متوجه

 .  امد یم چشم به ظاهرش در که بود یرادیا ، اش ادبانه
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 نیا با توانست یم که یعاقل دختر. .  .  بودم خانم کی و مبارز دختر کی من

 . بزند کله و سر مرد

 .«  دارم دوست رو ینیبند آنجلو واقعاً  من»  گفتم و آوردم نییپا رو میصدا

 اش خانواده و او که ییجا و آنجلو زیم سمت به و گرفتم او چشمان از را نگاهم

 .  دوختم بودند، نشسته آن پشت

 یداخل یاعضا اطرافش در کهیحال در و بود نشسته دورتر یصندل چند پدرم

 نگاه ما به تمام تیجد با بودند، اطرافش در و کردند یم صحبت هم با گروه

 . کرد یم

 ارهد وجود مخالف جنس با گذاشتن قرار یبرا ییسنتها من خانواده در دینیبب»

 دیبا ، یروس عروس ،یعروس جشن از شیپ. گرده یم بر قبل نسل ده به که

 توسط که یشدها یحکاک و یچوب صندوق – کنه باز را صندوق درب

 تا هس و -شده درست کرده یم یزندگ مونییایتالیا اجداد از یکی با که ریجادوگ

 اون ازدواج یبرا یروس خانواده دختر نیآخر توسط که رو یآخر ادداشتی

 فال یکم و طلسم با همراه یشانس خوش جور کی نیا. بخونه رو شده نوشته

 با تا کردم، باز رو ادداشتهای از یکی و دمیدزد رو صندوق امشب من. هستش

 عشق که بود نوشته اونجا. بندازم جلو رو رمیتقد یکم زهایچ نیا همه به علم

 و دمیکش دندون ریز به رو نمییپا لب. . . «  و دیبوس خواهد رو من میزندگ

 بدون مرد. کردم یم اهنگ آنجلو یخال یصندل به یچشم ریز دمش،یجو یکم

 هک هستم یخارج لمیف کی من ییگو بود، دوخته چشم من به یالعمل عکس چیه

 «ببوسم رو آنجلو خوام یم امشب من» دادم ادامه. کند درکش تواند ینم او

 

 

 

 

 

  «تونه؟یقو تیشخص از یمثال نیا»

    «رم یم دنبالش بخوام، یزیچ که وقت هر »
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 مآد من که دیبگو خواست یم ییگو افتاد، نیچ شماسک اش متکبرانه اخم با

 که دبو داد ادی من به پدرم. کردم نگاه شیها چشم به میمستق. هستم یاحمق کامالً 

 چون، .آنها از فرار نه آنهاست با تقابل ،ینینچنیا یمردان با برخورد راه نیبهتر

 . کرد یم بیتعق مرد؟ نیا

 .  داشتم باور را مانیسنتها من. بله

 . دهم ینم توست ذهن در که آنچه به هم یتیاهم نیکوچکتر .نه

 ار میزندگ داستان تمام ظهر از بعد طول در که دیرس ذهنم به فکر نیا هم بعد

 که خواست ینم هم دلم.  دانم ینم هم را اسمش یحت و ام گفته مرد نیا به

 .  آوردم یم بجا دیبا را معاشرت آداب اصول حداقل اما. بدانم

 .« بپرسم رو شما اسم که رفت دمای من»

 .« دیدینپرس نداشته، یتیاهم براتون چون حتما» داد جواب طعنه پر

. بود وحشتناکش کسالت آن با تناقض در که. کرد نگاه من به آرامش همان با

 .  بود گفته را قتیحق چون نگفتم یزیچ

  «هستم تونیک ولف سناتور»

 . ردآو زبان بر را کلمات نیا محکم اریبس

 یکم کردم یسع بود، دهیکش خودش دور به که یا احمقانه وارید به نفوذ یبرا

 .   کنم فیتعر او از

  «د؟یستین جوان یکم بودن سناتور یبرا»

 انگردنش دور به دیبا یدست. دارند ازین محکم بغل کی به فقط آدمها از یبعض

 .  کرد حلقه

 . یگرید مشابه زیچ نه. ردمک یم فکر او کردن خفه به واقع در من ، صبرکن

 انتخابات در هم نوامبر در و. رمیگ یم جشن رو میسالگ یس سپتامبر ماه»

 .« کنم یم شرکت

 . باشم تفاوت یب توانستم ینم

 .« دیباش زده جانیه یلیخ دیبا حتماً . گم یم کیتبر »
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  «ابرهام رو» 

 .  چسباند ترشیب خودش بدن به را بدنم و کرد تر کینزد خودش به را من بعد

  «بپرسم؟ ازتون یخصوص سوال کی تونم یم» گفتم و کردم صاف را میگلو

  «بپرسم یزیچ شما از بتونم هم من اگه البته» داد جواب بالفاصله

  «نیتون یم»  گفتم و دمیسنج را حرفش یکم

 .داد را سوالم دنیپرس اجازه من به و آورد نییپا را اش چانه یکم

 

 

 

 

 

 من به که یزیچ هر دیکن یم فکر اگر و د؟یبرقص من با دیخواست چرا »

 یوبخ پول دیترد پر لذت کی یبرا که دینگ نده،یناخوشا و یسطح شهیم مربوط

 !« دیکرد پرداخت

 .  بست نقش اش چهره بر یلبخند شب، طول در بار نیاول یبرا

 .  داردن دنیخند به عادت اغلب که دمیفهم. بود یالیخ باً یتقر و یعیطب ریغ یلیخ

 .  خندد ینم وقت چیه هم دیشا

 «  نمیبب رو زبانزدتون ییبایز صحت کینزد از خودم داشتم دوست »

 ! دوباره

 ادهس موجودات نینیچ مردان. کردم مقاومت شیپا کردن لگد به لمیتما مقابل در

 .  بودند یا

 دهش تر بایز هم قبل از من که کنه یم فکر آنجلو کردم، یادآوری خودم به اما

 کک میها گونه و ینیب یرو بر ، بود میدندانها یرو بر میس هنوز کهیوقت از. ام
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 حاال و بودند کنترل قابل ریغ شکنم و نیچ پر یا قهوه -یدود یموها و مک و

 . کنم کنترلشان چطور که بودم گرفته ادی

 به جبرا ینیبنگ با حاال تا. منه نوبت» گفت چشمانم از نگاهش برداشتن بدون

  «د؟یکرد صحبت هاتون بچه اسم

 من کردن مسخره هدف با شک بدون که ییها سوال آن از. بود یبیعج سوال

 اما. شوم دور او از و بچرخم میدرجا االن نیهم داشتم دوست. بود شده دهیپرس

 هب بعد یکم تا خودش که یبرخورد به دادن انیپا و شد یم آرام کم کم یقیموس

 او بودم آورده زبان بر من که یزیچ هر بعالوه،. بود احمقانه د،یرس یم انیپا

  بدهم؟ دست از را درست ضربه نیا چرا. بود کرده ناراحت را

  «اما و جاشوآ ن،یستیکر. بله واقع در و! ینیبند »

 وقت شما کهیزمان بود، کرده انتخاب هم رو تشونیجنس یحت من خب، اریبس

 .  افتد یم هم یاتفاق نیهمچ باشد، داشته یادیز اضافه

 ودب شده دهیپوش یا نصفه ماسک با که یصورت در یکامل پوزخند گرید حاال

 توانستم یم آمد، ینم جوش به خونم تیعصبان شدت از اگر و گرفت، ،شکل

 هم عدب. کنم تعرف شیدندانها مرتب بیترت و پزشکش دندان العاده فوق کار از

 هب یقدم بود، رقص نایپا اصول از که دستم پشت دنیبوس و شدن خم یجا به

 فرانچسکا زهیدوش متشکرم»  گفت ینظام مسخره سالم با و برداشت عقب

  «یروس

  «رقص؟ یبرا»

 «تتونیدرا یبرا»
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 از یروهگ با آنجلو. شد بدتر و بد شبم تون،یک سناتور با یلعنت رقص آن از بعد

 بغل از که همانطور من و بود صحبت غرق و بود نشسته یزیم پشت مردان

 و دیام همزمان و زدم یم لبخند آهنگ، طول در رفتم، یم یگرید بغل به یکی

 حد نیا تا طمیشرا بودن مزخرف توانستم ینم.  دادم یم دست از هم را آرامشم

 .  کنم باور را

 تا -دمیدزد حال به تا که یزیچ تنها بودم، دهیدزد را مادرم یچوب جعبه من

 را آنجلو به احساساتم دادن نشان شهامت و مبخوان را خودم به مربوط ادداشتی

 ینم را من امشب یکس چیه اگر د،یبوس ینم را من امشب او اگر. کنم دایپ

  کردم؟ یم تجربه را یعشق بدون یزندگ که بود یمعن نیا به د،یبوس

 شدم خارج موزه ساختمان درب از یآرام به نقاب، با رقص از بعد ساعت سه

 نفس رو شب یبهار تازه یهوا و ستادمیا آن ضیعر یبتون یها پله یرو بر و

. گشتم یبرم داخل به دیبا رقصم دور نیآخر یبرا زود یلیخ. دمیکش

 .  بود شده مانیزا درد ریدرگ آقا همسر خوشبختانه

 و گذشت ساختمان مقابل از رنگ زرد یتاکس کی گرفتم، بر در را میبازوها

 یم ادامه رشانیمس به یگزاگیز و معوج و کج بودند دهیچیپ هم در که یزوج

 .  دادند

 . آمد درب یصدا

 دندش خاموش مقابلم ابانیخ یها چراغ. کرد لیتعط میبرا را ایدن یکس نظرم به

 . شدند محو و کمرنگ اطرافم یها چراغ تمام و

 شکل یهالل ماه اطرافم تیرو قابل چراغ تنها. بود بایز یوحشتناک طور به

 .  بود سرم یباال

 و یقو آغوشش شد، حلقه کمرم دور به سرم پشت از ییبازو کردم ساحسا

 قبل از آن یبرا که بود یمرد به هیشب بدنم یرو بر شدنش خم بود، محکم

 .  بود کرده آماده را خودش

 . سالها یبرا

 یم من به اش بالماسکه یمشک ییطال ماسک پشت از آنجلو. دمیچرخ

 و مبرد فرو آغوشش در را خودم و شد شور از پر بدنم آمد، بند نفسم. ستینگر

   «؟یاومد» گفتم کنان زمزمه
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 دییتا در را سرش حرف یب و کرد لمس را ام گونه یآرام به انگشتش بند با

 . داد تکان

 .  بله

 .  داد فشار من یها لب بر را لبش و شد خم هم بعد

 .شد کنده جا از ام نهیس قفسه در قلبم

 

 

 

 

 

 .  افتاد اتفاق نیا. خال به زدم

 دفعات شماریب قبال،. کردم تر کینزد خودم به را او و گرفتم را کتش لبه

 نگونهیا کردم ینم فکر هرگز اما بودم، نموده مجسم ذهنم در را دنمانیبوس

 .  باشد

 بود تهگرف بر در را میلبها پرش یلبها. جاودان. ژنیاکس به هیشب بود، خانه مثل

 از قبل و دیچش یم کرد، یم کاوش د،یدم یم دهانم درون به را گرمش نفس و

 هب هم من. نمود نوازشم تر خشن و کرد خم را سرش بخواهم یشتریب زیچ آنکه

 به کرد، کترینزد خودش به را من. دادم نشان را ام عالقه او به صورت همان

 نانچ و دیکش پشتم به را دستش. دیبوس یم را من مالکانه و صانهیحر و یآرام

 هم من ناله یصدا. بودم ابانیب در آب یا قطره من ییگو که کرد هنال دهانم در

 اقیاشت خجالت، احساس. نمودم یم لمس را دهانش گوشه هر انهیناش و شد بلند

 .  کردم یم یآزاد مهمتر همه از و

 .  او بازوان انیم در. بودم آزاد

  کردم؟ یم یآزاد احساس عشق از شیب آغوشش در چرا

 د،یایب شیجا سر ام گرفته مه عقل آنکه از قبل و بودم شآغوش تیامن در غرق

 .  بردم لذت دنشیبوس خوب احساس از  یا قهیدق سه
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 او. بود دهینوش شب تمام آنجلو که یمشروب نه داد، یم یسکیو مزه دهانش

 هم زبا نبود، ادیز قد اختالف نیا اگر یحت. بود – آنجلو  -از قدتر بلند یلیخ

 یطوس سرد یچشمها و د،یرس مشامم به وشیافترش یبو هم بعد. بود تر بلند

 یم تر یقو وجودم در را خشم آتش که یخشن احساسات و یبدن قدرت رنگ،

 .  آمد ادمی به کرد،

 . است شده افروخته یآتش درونم کردم احساس و دمیکش یقیعم نفس

 . نه

 وا. تمبرداش پله سمت به و عقب به قدم کی و کردم جدا شیلبها از را میلبها

 انم بوسه ادامه یبرا یتالش چیه و گرفت را کمرم افتادنم از یریجلوگ یبرا

 .  نکرد

 !« تو» زدم ادیفر

 . دیلرز یم میصدا

 صورت بر نور و شدند روشن ابانیخ یها چراغ دوباره شده میتنظ یزمان در

 . افتاد دارش هیزاو

 در. بود شنخ و دار هیزاو مرد نیا صورت تمام. داشت یگرد چانه آنجلو

  .شد ینم دهید من شکست بجز یزیچ چیه نصفه، ماسک آن با یحت صورتش

 اما زد، حلقه درچشمانم اشک کرد؟ را کار نیا چرا کرد؟ را کار نیا چطور

 را شدنم خرد بهیغر معنا تمام به آدم نیا به نداشتم دوست. راندم عقب را آنها

 .دهم نشان

 

 

 

 

 

  «؟یدکر جرات چطور»  گفتم یآرام به
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 . بشوم دنمیکش ادیفر مانع داخل از لپم گرفتن گاز با کردم یسع

 یم خدا فقط -برداشت اش چهره از را آنجلو ماسک و رفت عقب قدم کی او

 ها پله یباال از را ماسک. بود دهیرس ماسک آن به دستش چطور که دانست

 . کرد پرت نییپا به یعفون آشغال کهیت کی مثل درست

 .  بود یهنر اثر کی به هیشب شماسک بدون صورت

 یفضا و رفتم کنار گرید قدم کی. خواست یم را من توجه ،یعصب و یوحش

 .  کردم جادیا نمانیب یشتریب

 !« یراحت به چطور؟» گفت یتفاوت یب با

 .  بود کرده معاشقه یآشکار ریتحق با او

  «یبگرد لشیدل دنبال هم دیبا اگرچه باهوش، دختر »

  «ل؟یدل »

 نفر کی .کنم تحمل را آخر قهیدق پنج نیا گرید توانستم ینم. بودم شده ینعصبا

 میدگزن عشق گرید -آنجلو- ام خانواده یسنتها طبق بر. بود دهیبوس را من گرید

 . شد ینم

 . . .   اگرچه ، احمق نیا

 النس به ورود راه ستبرش بدن. برود عقب به قدم کی بود او نوبت گرید حاال

 ستادهیا آنجا یکس چه که نمیبب توانستم ینم لیدل نیهم به. بود کرده مسدود را

 ماسک بدون صورتش و بود مانده باز دهانش بود، افتاده مرد یها شانه است،

 .  دینوش یم را اش یدنینوش رونیب منظره مقابل در و بود،

 به که یلیام با همراه و دیچرخ انداخت، من متورم یلبها به ینگاه آنجلو

 .  رفت آنجا از بود، حرکت در دنبالش

 درب به یوقت. رفت باال ها پله از عیمط و آرام و کرد من به را پشتش ولف

 او با صحبت به شروع یراحت به لحظه همان در درست همراهش زن د،یرس

 .  نمود

 رد که من به هم ینگاه مین و برد نییپا ها پله از را او و گرفت را دستش ولف

 .  انداختین بودم رفته وا یمانیس یها پله آن
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 ولف خنده یصدا و همراهش زن زدن وحرف آنها پچ پچ یصدا توانستم یم

 . بشنوم را دیچیپ یم باد در یینوا همچون که را

 یراب که بودند افتاده گز گز به چنان میلبها شد، بسته نیموزیل درب یوقت

 شیپ یاقاتف رقب قطع. کردم لمسشان انگشتم نک با نگرفتنشان آتش از نانیاطم

 .  بود کرده قطع را آنها او. بود امدهین

 .  را من توان. بود گرفته روین او

 بچه مثل و. انداختم ها پله یرو بر و آوردم رونیب ام قهی داخل از را ادداشتی

 .  دادم فشار شیرو بر را میپا و کردم لگدش لجباز یها

 .بود دهیدزد را ام بوسه تونیک ولف

 

 

 

 

 

 

  دوم فصل

  

 : فرانچسکا

  

 کت به و زدم یم گارمیس به یقیعم یپکها و بودم نشسته اتاقم در که همانطور

 و خشم کردم یم نگاه اتاقم سقف گوشه در دهیتن عنکبوت یتارها تک

 .  دیکش یم زبانه وجودم در یدیشد تیعصبان

 تمام قطعاً . نداشت یعلم لیدل چیه. بود دار خنده و احمقانه رسم کی نیا

 .ستندین درست اند، شده نوشته کوچک یها ادداشتی آن یرو بر که ییزهایچ

 .  نمیب ینم را تونیک ولف دوباره هرگز من احتماالً 



 

 pg. 33 

33 

 وزر قرار او اگر یحت. ام برداشته زیخ زود یلیخ آنجلو دنید یبرا حال نیا با

 مراسم و یعروس جشن و یهمانیم یکل هم باز کند، کنسل را ندمانیآ جمعه

 .  است مانیرو شیپ در ماه نیا در م،یکن شرکت آن در دو هر که یمختلف

 احمقانه بوسه کی. رو در رو. دهم حیتوض او یبرا را زیچ همه توانستم یم

 توانستم یم یحت من. کند پاک را ما عاشقانه یها یلفاظ سالها توانست ینم

 یجا به را تونیک سناتور من داهم یم حیتوض که یوقت را او افسوس احساس

 . کنم مجسم دم،یبوس اشتباهاً  او

 یوشگ به دست. کردم روشن گرید یکی و گذاشتم یکنار را ام شده تمام گاریس

 که یطیشرا نیا در یامیپ فرستادن به دمیشد لیتما مقابل در و زدم، ینم تلفنم

 ام خاله دختر با دیبا من. کردم یم مقاومت بودم یعصب و کیستریه اریبس

 و کرد یم یزندگ شهر طرف آن در او. نمودم یم صحبت ردمو نیا در یآندر

 ذکرم جنس با ارتباط مخالف کامالً  و بود سالش دو یکی و ستیب که ییآنجا از

 . بود من مشاور تنها هم باز بود،

 در پرندگان. شد یم آفتاب طلوع شدن دهید مانع رنگم، یصورت و زرد پرده

 اتاقم پنجره لبه و کردند یم صدا سرو ما بزرگ یسنگ عمارت از خارج

 .  بودند نشسته

 ترخاکس طعم دهانم دم،یکش را بدنم یکم بودم، گذاشته میچشمها یرو را میبازو

 .  داد یم یدیناام و

 یم خارج خانه از دیبا بشود، یزیچ متوجه مادرم آنکه از قبل و بود شنبه روز

 به تر خوشگل و نجلوآ با قرارم یبرا یمتیگرانق لباس دنیخر بهانه به دیبا. شدم

 و رفته رو و رنگ یلباسها آن تمام یجا به. رفتم یم رونیب دنمیرس نظر

 -ییایتالیا دختر کی ،یسلطنت یاستانداردها طبق بر من کمدم، داخل یکفشا

 هب مجبور چون کردم یم فایا یخوب به را نقشم من. بودم ساده کامالً  ییکایآمر

 نمک رفتار افاده پر و احمق پرنسس کی هب هیشب نکهیا از  اما بودم، انجامش

 یم فکر و کردم یم کم اریبس ای کردم ینم شیآرا اصالً  ای من. بودم متنفر

 رت قشنگ یلیخ باشند، یوحش و شلوغ صورت همان به میموها که یوقت کردم

 .  هستند

 کردن درست و دیخر به را یباغبان و کنم یسوار اسب دادم یم  حیترج

 ساعتها و بود ام عالقه مورد یسرگرم انویپ نواختن. دادم یم حیترج میناخنها
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 به من یبرا ، دوستانش و مادرم توسط شدن دهیسنج و پرو اتاق در ستادنیا

 .بود جهنم یواقع یمعنا

 

 

 

 

 

. دمیپوش را میسوار یبوتها و یپشم یپلور ،یمشک شلوار و شستم را صورتم

 را( Vogues)  وگزم مارک کوله. رفتم آشپزخانه سمت به و نییپا طبقه به بعد

 را چراغ نویکاپوچ فنجان کی و مسکن قرص دو خوردن یبرا و برداشتم

 یرو را داشت شده دهیجو ییناخنها که را انگشتانم که همانطور. نمودم روشن

 گاریس از یناش رنگ یآب مه دهان از کردم یم احساس، کوباندم یم زیم

 .  دادم فحش تونیک سناتور به رهدوبا ذهنم در. شود یم خارج دنمیکش

 یم من تنها نه که کرد یم تظاهر خشنش رفتار با او شام، زیم پشت در شبید

 .  باشم داشته هم دوستش بلکه کنم مشخص را میزندگ ریمس توانم

 جمع را توانم م،یآ یم کنار یزیچ با یسخت به من که کرد ینم فکر اصالً  او

 .  رمیبگ پس را میها خواسته ست،یقطع میروزیپ دانم یم کهییجا در تا کنم یم

 نارک کننده ناراحت تیواقع نیا با دیبا من. ندارم کردن کار حق که دانستم یم

 داشته را خواستم یم االن که یزیچ تنها توانستم ینم چرا چرا، خب. آمدم یم

 یم خوشم او از واقعاً  دسته دارو نیا در که یمرد تنها آنجلو، با یزندگ باشم؟

 . آمد

 اهر مضطربانه که ، باال طبقه در را مادرم کفش یها پاشنه یصدا توانستم یم

 . بشنوم را شد یم باز که را پدرم دفتر درب ریج ریج و  رفت یم

 یصدا دبع و شدم ییایتالیا زبان به و تلفن پشت در پدرم یادهایفر یصدا توجه

 .  دیرس گوشم به مادرم هق هق
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 هم پدرم و کند هیگر به شروع زود یلیخ و اریختا یب که نبود یکس مادرم

 ها صدا سرو نیا لیدل نیهم به.  ببرد باال را شیصدا که نداشت عادت اصالً 

 .  نمودند جلب را توجهم

 زرگب یمنینش سالن با اپن مدل یا آشپزخانه که انداختم نییپا طبقه به ینگاه

 که دمید را استفانو ویمار و انداختم بود یبزرگ اریبس تراس کی به مشرف که

 دشدن من متوجه یوقت و کردند یم صحبت هم با ییایتالیا زبان به یتند با

 .گشتند ساکت

 

 

 

 

 

 شرف در بتیمص. بود نشده ازدهی هنوز. انداختم سرم یباال ساعت به ینگاه

 ! کردم یم احساس را وقوع

 از شیپ قهوه فنجان لرزش نیاول را، میپا ریز نیزم یها لرزه شیپ نیاول

 .  داشتم لحظه آن در که بود یاحساس نیا را؟ یوحش طوفان آن دنیرس

  «؟!یفرانک»  زد ادیفر مادرم

 .  بود باال شیصدا تن

 !« نرو ییجا م،یدار مهمون »

 .شوم خارج خانه از شوم یم داریب خواب از نکهیا محض به توانستم یم ییگو

 .  داشتم استرس. بود هشدار کی نیا

  «اد؟ی یم یک»   گفتم بلند هم من

 بعد قهیدق چند بلکه نگرفتم، دمیپرس نکهیا از بعد بالفاصله را سوالم پاسخ

 در هنگام آن من و شدم متوجه درآمد صدا به مان خانه درب زنگ کهیزمان

 .  شوم خبر با ماجرا چون و چند از تا بود ها پله از رفتن باال حال
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 کرده دایپ یتازگ که یدیجد دشمن اب و کردم باز را مان خانه درب سرعت به

 لب بر یا توزانه نهیک تمسخر پر پوزخند با. شدم رو روبه تونیک ولف بودم

 کهیوجود با یحت شناختم یم هم ماسک بدون را او. بود ستادهیا درب پشت

 ،بودم متنفر مرد نیا از چقدرکه هر.  داشت تن بر یرسم کامالً  یلباس شبید

 .شد ینم فراموش هرگز که تداش یا چهره هم باز اما

 

 

 

 

 

 جذب چهارخانه بلوز. بود بایز یا کننده وانهید طور به و سرد اریبس اش چهره

 درب پشت در یکن خراب خانه شکل به. داشت تن بر زریبل کت کی و یاسپرت

 را یصبحگاه شبنم دیدو یم دنبالش به گاردشیباد که همانطور و بود ستادهیا

 . داد تکان جشکال چرم یکفشها یرو از

 او به تنسب یاشتباه کار که بودم یکس من که ییگو ت،یعصبان با و سرعت به

   «چطوره؟ حالت امروز س،ینمس»  گفت ام داده انجام

 ذهن رب یمخرب ریتاث چه بداند او که نبود هم یازین البته. تو لطف به افتضاحم

 کرد، محروم جلوآن با ام بوسه نیاول از را من او نکهیهم. است گذاشته من

 .  بود یکاف گرید

 .  بستم سرش پشت را درب کنم، نگاهش اصالً  نکهیا بدون

 . هستم مرگ دروگر هم خودم ییگو که کردم استقبال او از یهمانقدر

 و هستم یعال تونیک سناتور» ،گفتم کاشتم صورتم در که یا مودبانه لبخند با

  «کنم تشکر شما از شبید بابت خواستم یم

   «؟یکن تشکر» گفت و رفت باال ناباور و یکمان صورت به شیهاابرو

 شیگاردهایباد از کی به را کتش ، ندادم او به را کتش گرفتن شنهادیپ وچون

 . داد
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 به و ده ینم انجام ییکارها چه یواقع مرد کی که دیداد نشون من به شما. بله»

 «منه ندهیآ مرد ینیبند آنجلو که دیکرد ثابت من

 زانیآو زهایآو رخت از یکی یرو بر را کتش من گرفتن دهیناد با ولف گاریباد

 .  کرد

 دهیپوش فرم یلباسها آنها داشتند، فرق من پدر محافان با تونیک یگاردهایباد

 .  دارند ینظام سابقه که بود مشخص و بودند

 حقه آدم کی عنوان به اما. دیکرد دیناام رو من شما جنتلمن کی عنوان به»

  «گرفتم قرار ریتاث تحت واقعاً . بدم مثبت نمره کی بهتون دیبا باز،

 .   دادم نشان او به را دستم شصت انگشت تا دو هر هم بعد

  «یا کننده سرگرم» گفت و درآمد صاف خط کی صورت به شیلبها

  «؟. . .  شما و»

 .  کرد قطع را کالمم یتند لحن با که بدهم را او جواب خواستم یم

 یم رس حوصلشون شه،یم ختم ربط یب یحرفا به بحث یوقت میانونق یوکال»

 نیاول مورد در صحبت و ستادنیا نجایا عاشق خودم کهیوجود با ره،

 یدگیرس اونها به دیبا که دارم کار تا چند اما هستم، یکیتار در برخوردمون

 برص بشه، تموم کارم که یموقع تا که کنم یم هیتوص بهت فرانچسکا،. کنم

  «امروزمونه یها هیکنا و طعنه نیا اول پرده هنوز چون !یکن

 بشه، مواجه شکست با یانداخت راه که یلمیف نیا اگه و هیمزخرف اول پرده»

 «نداره تعجب یجا
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 انهچ دستش با بود، شده میشخص یفضا وارد ،یادیز کمی شد، خم جلو به یکم

 یوگ مثل شیطوس یچشمها کرد، نوازشم شصتش انگشت با یکم  گرفت را ام

 .  دندیدرخش یم سمسیکر یا نقره یها

  «تهیترب یب یدخترها یژگیو هیکنا و شین ،یروس زهیدوش»

  «ندارند ییجا من احترام مورد یآدمها فهرست در هم بوسه یدزدها»

  «یدیبوس رو من مشتاقانه یلیخ تو س،یسینم»

  «یعوض ادم کی ،یهست یک تو بدونم نکهیا از قبل البته،»

 ازت یزیچ من نکهیا بدون هم رو همشون و هست هم یا گهید یها بوسه»

 .« ندم بشه شکسته قراره که یقول هم من بهتره پس خب،. یریگ یم بخوام

 اننش دکتر کی به را سرش دیبا واقعاً  که میبگو و کنم باز را دهانم خواستم

 را من و فتر ها پله یباال به بزنم یحرف من نکهیا از قبل خودش که بدهد،

 . کردم بسته و باز را میچشمها متعجب. گذاشت یباق نییپا همان

  برود؟ دیبا کجا که دانست یم چطور او

 . بود مشخص پاسخش

 .  بود آمده نجایا به قبالً 

 .  شناخت یم را پدرم او

 .  آمد ینم خوشش او از هم ذره کی پدرم یول

 اهر دم،یکش یم گاریس زخانهآشپ در مایدا که شد یسپر یحال در بعد ساعت دو

 زده لب ان از جرعه کی به تنها که یینویکاپوچ خوردن با را خودم و رفتم

 .  بودم نموده سرگرم بودم

. همد ادامه آن به توانستم یم و داشتم من که بود یبد عادت تنها دنیکش گاریس

 به متعلق هنوز پدرم و کند یم میاشتها کاهش به کمک آن که گفت یم مادرم

 نآ با. کرد یم نگاه باکالس و دهیچیپ کار کی چشم به آن به که بود ینسل

 هنوز که دانستم یم نصورتیا ریغ در ام، شده بزرگ که کردم یم احساس

 . یزندان و هستم بچه
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 باال از عدب قهیدق ستیب هم بودند وکاال هیشب که گرید نفر دو و پدرم لیوک تا دو

 .  رفتند پدرم کار اتاق به و شدند خانه وارد ولف رفتن

 .  کرد یم رفتار بیعج هم مادرم

 شده اتاق وارد پدرم یکار جلسه هنگام در هم او عمرم تمام در بار نیاول یبرا

 .  بود

 از ییرایپذ لوازم کردن فراهم یبرا کباری. آمد رونیب اتاق از دوبار

  کالرا هدهع به یمعمول طیشرا در همانانیم از یزبانیم فهیوظ که -همانانشیم

 یحالت با شد، باال طبقه راهرو وارد که هم دوم بار و – بود خدمتکارمان

 ار آن و نمود برخورد یگلدان با تصادفاً  و کرد یم صحبت خودش با یعصب

 .انداخت

 

 

 

 

 

 روز کی اندازه به من یبرا که شد باز پدرم کار اتاق درب باالخره که یوقت

. ادمستیا میجا در. آمد نییپا طبقه به که بود یکس تنها ولف بود، دهیکش طول

 نیآخر. بودم میزندگ کننده دیتهد خطر یبرا پزشک نظر اعالم منتظر ییگو

. خورد یم را وجودم ذره ذره که بود انداخته جانم به را یبد استرس شیحرفها

 خواست یم پدرم از او اگر. دیبوس خواهم را او دوباره من که کرد یم فکر او

 .  شدیم دیناام کامالً  ببرد رونیب را من که

  .آمد ینم خوشم او از کذرهی هم من و نبود ایماف یاعضا از نبود، ییایتالیا او

 . داد یم تیاهم اریبس زیچ سه نیا به پدرم

 . سکوت در بود، ستادهیا پله نیآخر یرو بر و مانیها پله چیپ در ولف

 .  کرد یم شانمیپر مانندش امپراتور ظاهر و بود بلند قدش

 .  بودم زیناچ و کوچک من چقدر



 

 pg. 41 

41 

   «؟ یا آماده یینها یرا یبرا( Nem)نم»

 . داشت لب بر یا رانهیشر لبخند

 قابلم در دیبا دم،یکش یلرزان نفس. شد پاره دلم بند و گشت مور مور بدنم تمام

 .  کردم یم مقاومت آورد یم فشار ام نهیس قفسه به که یترس احساس

  «منتظرشم صبرانه یب»  گفتم و دادم میچشمها به یتاب

  «میبر دیبا» داد دستور

  «متشکرم ، نه »

  «نکردم خواهش ازت»  گفت و دیپر حرفم انیم به

  «رفتمیپذ ینم هم من چون خوبه،»

 چکسیه به نسبت حال به تا من. دادم یم را جوابش یبد اریبس لحن با واقعاً 

 نهات صادقانه و منصفانه تونیک ولف اما. بودم نکرده رفتار خشونت با نقدریا

 .  کردم یم افتیدر را من تیعصبان و خشم

 .« ببند رو چمدونت ، فرانچسکا »

 «د؟یببخش »

 

 

 

 

 

 

  «د؟یببخش »

  «ببند. . . رو. . .  چمدونت»

 یزیچ رمز کردن باز منظورش ییگو که کرد تکرار را کلمات نیا آرام آنقدر

 . آزاردهندشان مفهوم نه و بود
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 که ماهه نیا آخر هم مونیعروس د،یشد نامزد رسماً  شما قبل، قهیدق پانزده از»

 بتهال -کرده عمل درست ات احمقانه یسنت صندق اون ینیب شیپ هیمعن نیا به

 .« متشکرم داستانت از بود، شنهادمیپ دادن یبرا یا العاده فوق لمس

 و شک شدت از من که گفت یم من به رو اخبار نیا یسرد لحن چنان  با او

 .  لرزد یم میپاها ریز نیزم ییگو که دمیلرز یم چنان وحشت

 یمن شنهادیپ نیباالتر به منو اون. کنه ینم من با یکار نیهمچ چوقتیه پدرم»

 !« فروشه

 یتدرس کردن ثابت و ها پله از رفتن باال جرات و بود دهیچسب نیزم به میپاها

 .   نداشتم را میحرفها

 من تیعصبان از وضوح به. بست نقش صورتش بر یآرام به یپوزخند

 .  بود خوشحال

  «دادم؟ رو شنهادیپ نیباالتر من که گفته یک»

 . بودم شده واگذار او به کامل طور به من

 به که بودم گرفته ادی شهیهم و -بودم نرسانده یبیآس چکسیه به چوقتیه من

 انزن یرفتار شکل نیتر عیشا ،یاحساس یرفتارها دادن نشان زن، کی عنوان

 .  نهییپا سطح

 داشتم دوست که یشدت همان به نواختم صورتش بر که یلیس علت نیهم به

 یکمر،پ مثل تنها که بود اش گونه یرو بر یا حشره کشتن به هیشب تنها و نبود

 .  نکرد حرکت شیجا از اصالً . شد نواخته دارش هیزاو چانه بر مانه،یصم

 .  زد یم موج محشرش و انتها یب یاه چشم در یعالقگ یب و ترحم

 جا نجایا که یزیچ هر ،یکن جمع رو لوازمت دم یم وقت بهت ساعت دو»

 امتحان رو من یشناس وقت یروس زهیدوش. مونه یم یباق هم نجایهم یبزار

 .« نکن

 .  بست من دست مچ به را شیطال ساعت و شد کینزد بهم یادیز دوباره

 یم چطور»  گفتم و افتادم هق هق به او اب دنیجنگ حالت از لحظه کی در

  «؟یبکن رو کارا نیا یتون
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 هک نبودم مطمئن اصالً . کردم ینم فکر اصالً . دادم یم فشار را اش نهیس قفسه

 متقاعد رو بابام و مامان یتونست چطور» دادم ادامه. دمیکش یم هم نفس یحت

 «؟یکن

 

 

 

 

 

 

 و شد یم منجر نیجن سقط به ممادر یها یباردار. بودم آنها فرزند تنها من

 اب بودم، ستادهیا نجایا در من حاال اما – گفت یم ام یمتیق جواهر من به شهیهم

 زا یکوچک بخش تنها که یساعت. دستم مچ بر یا بهیغر یگوچ مارک ساعت

 .  بود شده، داده قولش که یا هیمهر

 شکل نیتربه به را شد یم کینزد من به اجتماع در که یکس هر مادرم و پدر

. ودندب مراقبش شدت به وستیپ یم دوستانم حلقه به یوقت و کردند یم انتخاب

 محدود تنها دوستانم و نداشتم یدوست اصالً  خودم من واقع، در که، ادیز آنقدر

 .  دندیکش یم دکی را یروس یخانوادگ نام هم آنها شد،که یم یدختران به

 رگ فتنه اریبس ای آنها کردم یم دبرخور خودم سال و همسن دختران با وقت هر

 .  نبودند باال سطح آنقدر ای و بودند

 نیا بودن اشتباه بر هم لحظه کی من یول د،یرس یم نظر به یواقع ریغ یلیخ

 .  کردم ینم دیترد فکر

 ضعف او. دمید یم خدا از تر نییپا را پدرم م،یزندگ طول در بار نیاول یبرا

 استفاده آنها از و بود کرده دایپ را آنها تنها تونیک ولف و داشت هم هم ییها

 .  بود نموده

 لمث شیگاردهایباد شد، خارج ساختمان درب از و دیپوش را زرشیبل کت ولف

 .  دندیدو یم دنبالش به وفادارش یسگها



 

 pg. 43 

43 

 و دبودن گرفته آتش میپاها ییگو. کردم حرکت باال طبقه سمت به سرعت به

 .  بود افتهی انیجر آنها در نیآدرنال

 در بود داده قول من او بود، مادرم گرفت قرار من خشم آماج که یکس نیاول

 .  کند یطرفدار من از ازدواجم انیجر

 مه ویمار و شد مانعم خشونت با پدرم یول دم،یدو سمتش به سرعت حداکثر با

 ستد یکیزیف من به پدرم یها آدم که بود یبار نیاول. گرفت را گرمید یبازو

  . زدند یم

 خارج پدرم کار دفتر از را من پراندم، یم لگد و زدم یم غیج که همانطور

 و بود ستادهیا آنجا چشمانش در زده حلقه ییاشکها با همانطور مادرم و کردن

 .  کرد یم نگاهم

 در یها برگه به و بودند ستادهیا سرافکنده اتاق گوشه در هم پدرم یوکال

 اتفاق یعیطب ریغ زیچ چیه که کردند یم وانمود و بودند شده رهیخ دستشان

 وفر ما همه سر بر خانه سقف تا بزنم غیج آنقدر داشتم دوست. است افتادهین

 . بجنگم آنها با شوند، شرمنده تا. دینما دفن خودش ریز در را ما و زدیبر

 .  کنم فرار توانستم یم بود، سالم نوزده من

  کنم؟ فرار یزیچ چه از اما

 هچ بعالوه. شناختم ینم مادرم پدرو بجز را چکسیه. بودم نظر تحت کامالً  من

 داشتم؟ یا پشتوانه

 

 

 

 

 

 مهمه، یلیخ نکهیا نه فرانچسکا،»  گفت یا سنگدالنه و نیسنگ یلحن با پدرم

 ولف من. ستین مقصر موضوع نیا در اصالً  مادرت که یبدون خوام یم یول

 زا یول ه،یخوب پسر وآنجل. بود یبهتر انتخاب چون کردم، انتخاب برات رو
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 دمر نیبهتر تونیک. بوده ساده قصاب کی بزرگش پدر پدر. ستین اشراف

 لقاب طور به او. متحده االتیا ندهیآ جمهور سییر احتماالً  و. کاگوستیش مجرد

 مه ایماف اهداف برد شیپ یبرا مدت دراز در و مسنتر و تر ثروتمند هم یتوجه

  «دترهیمف

 !« آدمم کی نم! ستمین ایماف عضو من»

 حس هم را میصوت یتارها لرزش میگلو از کلمات نیا خروج با توانستم یم

 .  کنم

 دختر عنوان به و یجفتش» گفت پاسخ در پدرم

 یقربان رو خودت دیبا هم تو کرده، سرپا دوباره رو کاگویش یایماف که یمرد

 !« ینخواه چه یبخواه چه ،یکن

 آرام و آمد ما سر پشت مادرم. بردند راهرو یانتها در اتاقم سمت به را من آنها

 انهیوحش یکارها آنقدر من یول کرد، من از یعذرخواه به شروع لب ریز و

 .  شدم یم حرفها آن متوجه یسخت به که دادم یم انجام یا

 هیاول مشورت بدون را تونیک پدرم که کردم ینم فکر هم لحظه کی یبرا یحت

 ینم را او که بودم مغرور آنقدر که دانستم یم هم باز اما. کند انتخاب من با

 .  رفتمیپذ

 .  دانستم ینم را لشیدل من و بود کرده اعمال نجایا در را قدرتش تونیک

 کانیوات پاپ یحت ای خوام، ینم رو کاگویش مجرد مرد نیبهتر من» دمیکش غیج

 !« خوام یم رو آنجلو من رو، متحده االتیا جمهور سییر ای

 .  نداد گوش من حرف به چکسیه اما

 .  بودم هم یاتیح حال نیع در و نداشتم هم یتیاهم و شدم ینم دهید. بودم هوا من

 .بودند گرفته را من کمر شانیها دست با ستادند،یا اتاقم درب یجلو در آنها

 الراک. شدم یم اتاقم وارد دیبا من شدم، شل کم کم کنند، ینم یحرکت دمید یوقت

 یبند بسته تختم یرو باز چمدان داخل در را میها کفش و سها لبا که همانطور

 .  نمود یم پاک شیها گونه یرو از هم را شیاشکها کرد یم

 رو در رو تا برگرداند خودش سمت به را من و گرفت را میها شانه مامان

 .  میشو
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 ه،ش یم تیزندگ عشق ببوسه رو تو که یهرکس که بود گفته ادداشتی اون»

  «بود؟ نگفته

 تکه آن به. دندیرقص یم چشمانش کاسه در اش کرده پف و قرمز یها شمچ

 .  زد یم چنگ کاغذ

 !« دهیبوس رو تو اون یفرانک»

 !« زد گولم»

 ینم خوب یلیخ هم رو آنجلو یحت تو( من یزندگ: ییایتالیا زبان به) ایم تایو»

 !« یشناخت

 .« شناسم ینم هم همونقدر رو تونیک سناتور یحت من»

 .  بودم متنفر ازش بودم، کرده دایپ او از که یشناخت نیا با و

 ینم رو گریهمد شما. روشه شیپ یموفق ندهیآ و په،یخوشت ثروتمنده، اون»

 .شناختم ینم ازدواجمون از قبل رو پدرت هم من. دیشناس یم کم کم ن،یشناس

  «شه؟یم خطر کمی بدون مگه هم عشق ا،یم تایو

 ولف اما ست،ین مهم شیچطور دانستم، یم و مکرد یم فکر داد، یم یدلدار

 .بود داده انجام یخوب به میزندگ ختنیر بهم در را تشیمامور تونیک

 

 

 

 

 

 بر سوار تونیک عمارت رنگ اهیس یا لهیم یها دروازه از من بعد ساعت دو

 .  گذشتم DTS الکیکاد

 شلوار و کت آن با جوان راننده به ماً یدا بودم نیماش سوار که یزمان طول در

 ،برساند سیپل اداره نیتر کینزد به را من که کردم یم التماس متشیق ارزان

 .  ردیبگ دهینشن را من یها حرف که داد یم حیترج او اما
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 .  نبود آنجا اما بودم کرده رو و ریز تلفنم یگوش دنبال به را فمیک

 !« اَاَاَه»

 یراب ومن دیکش یقیعم نفس بود، نشسته راننده کنار جلو یصندل در که یمرد

 .  شدم نیماش در یتیامن گارد حضور متوجه بار نیاول

 یساهایکل از پر کردند یم یزندگ کوچک یایتالیا در من مادر پدر که ییجا

 و بچه از مملو شلوغ یها پارک و بیغر و بیعج یها رستوران ک،یکاتول

 اریبس ییجا ،نگیبرل ابانیخ در تونیک ولف خانه حال نیا با. بود آموز دانش

 یحت که رنگ دیسف و بزرگ اریبس اریبس یعمارت. داشت قرار معتبر و خلوت

 اریبس اریبس یدار خنده طور به هم باز منطقه آن بزرگ یها خانه انیم در

 . بود بزرگ

 اش یکنار ساختمان چند آن، ساخت یبرا زدم یم حدس که بود بزرگ آنقدر

 وا یالگو حرکتش ریمس در گرانید نگذاشت پا ریز. بودند کرده خراب هم را

 .  بود شیزندگ در

 خوشامد من به ییوسطا قرون سبک مشبک یها پنجره و شده نییتز چمنها

 د،بودن رفته باال میعظ یبنا آن وارید از که ییسرخسها و چکهایپ و گفتند

 یم نظر به بود، دهیچیپ یمرد بدن دور به را انگشتانش که یزن همچون

 .   دندیرس

 . بود دهامین بدست استیس از پولش اما باشد سناتور که است ممکن تونیک ولف

 و کردند باز را عقب صندوق خدمتکار نفر دو میشد خانه وارد نکهیا از بعد

 الغر و تر مسن نسخه که یزن. نمودند خارج آن از را من متعدد یها چمدان

 با شده نیتز رنگ اهیس لباس در ملبس و عبوس یظاهر با بود، کالرا تر

 .  شد انینما درب چهارچوب در یا نقره یا نهیس سنجاق

  انداخت من به یاجمال ینگاه و دیکش یقیعم نفس داده، باال یا چانه با او

 «؟یروس زهیدوش»
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 حمقا. شدم ادهیپ نیماش از دادم یم فشار ام نهیس قفسه به را فمیک که یحال در

 .  نکرد هم من به ییگو آمد خوش به تظاهر یحت

 به بود کرده قفل هم به سرش پشت در که ییدستها و صاف یفقرات ستون با

 من» گفت و کرد دراز من طرف به را دستش بعد و کرد حرکت من سمت

  «هستم نگیاسترل خانم

 و شیدزد آدم در تونیک ولف به او. کردم نگاه دستش به تنها دادن دست بدون

 .  ودب کرده کمک ازدواج نیا به من اجبار

 نشان ار من نزاکت و ادب زانیم کوباندن، او سر بر فمیک با که بود نیا تیواقع

 . داد ینم

  «بدم نشونتون رو اقامتتون محل ضلع دیبد اجازه»

  «اقامتم؟ محل ضلع »

 . کردم حرکت دنبالش به وار کیاتومات

 دیاب طفق من. باشد یموقت زهایچ نیا تمام که دهم یم قول – نه گفتم، خودم به

 در. دمیکش یم شده حساب نقشه کی و کردم یم جمع را ام یذهن یقوا تمام

 سیلپ ستگاهیا هم و تاپ لپ هم تلفن، به هم یزود به. میبود کمی و ستیب قرن

 شروع اندبتو یحت نکهیا از قبل شبانه کابوس نیا و. کنم دایپ دست توانستم یم

 .  دیرس یم انیپا به شود

  دم؟یخر یم جان به را مرگ خطر و دمیجنگ یم پدرم با ؟یچ بعدش و

 یم عمل یسنت نقدریا عروسش به نسبت تونیک یآقا نکهیا. ضلع. زمیعز بله،»

 تخت ازدواجتون از قبل گفتند شونیا. شد من تعجب و یخوشحال باعث کنه

 .« داشت دینخواه یمشترک

 هک. بود دهیا نیا طرفدار وضوح به او. بست نقش لبانش بر لبخند از یا هاله

 در جا از را چشمم کاسه که دادم یم حیترج من. میبود دهیعق هم مورد نیا در

 . شوم همبستر او مثل یطانیش با نکهیا تا اورمیب
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 شد، یم میتقس راست و چپ قسمت دو به که یدرنگیسف نیمرمر یها پله 

 نییتز را آنجا میمال یینعنا سبز یوارهاید که سابق یجمهورها سییر پرتره

 پنجره از کهیا العاده فوق اطیح و ها نهیشوم شده، نییتز بلند یسقفها بود، کرده

 . بودند کننده مبهوت ، شد یم دهید آنجا یقد و بلند یها

 وسطش در یاستنو ساخت بزرگ یانویپ که یا لنگه دو درب از ما عبور با

 که ن،یمز تا سقف از کتاب، یها قفسه از دهیپوش ییوارهاید و بود گرفته قرار

 .  آمد بند نفسم بود، شده داده یجا آن در کتاب جلد هزاران از شیب

 .بود شده دیتاک یمشک و کرم یرنگها بر اتاق نیا در

 

 

 

 

 

 .« دیرس یم نظر به سال و سن کم یلیخ »

. . .  ستین که سوال نظره، کی هم نیا خب،»  گفتم یا نامهربانانه لحن با

  «درسته؟

 شما از بزرگتر یکم ییها خانم یصحبت هم از شونیا که داشتم نانیاطم »

 .«  ادی یم خوششون

 نخوششو شتریب خودشون به نسبت ها خانم عالقه زانیم از اول دیبا شونیا »

 .« ادیب

 .  گذاشتم دهانم یرو بر را دستم! آوردم زبان بر واقعاً  را حرف نیا من. حیمس

  «نداشتند ها خانم جذب در یمشکل چوقتیه شونیا. برعکسه کامالً »

 ادامه ساختمان یشرق قسمت سمت به را راهمان که همانطور نگیاسترل خانم

 از که یکمرنگ لبخند و سرش تکان با و داد ادامه شیگستاخ به میداد یم

 و ها خانم کثرت» گفت بود، بسته نقش کشیبار یها لب بر یزیچ یادآوری
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 شده نگران براشون من. دبو کرده خسته واقعاً  رو شونیا مختلفشون انواع

 .« بودم

 تکان یسر. هست هم اشیع اتش،یخصوص همه راس در که شد مشخص خب

 تیربت روش آن با و بود کرده کسب یزندگ در که یاتیتجرب تمام با آنجلو. دادم

 امانج شیزندگ در یکار اصالً  نکهیا نه. بود یبینج مرد واقعاً  هم باز خشکش،

 .  باشد زهایچ نیا تشنه که نبود لشک آن به بلکه باشد، نداده

 با تمتخ  که داشتم انتظار د،یباش گهید زیچ کی نگران دیبا االن د،یشا خب، »

  «باشه مشترک شونیا

 . دمیسنج یم دوباره را میآزاد و ادب زانیم دیبا من ظاهراً 

 همچون ییاه پرده که یتخت نکنم، نشیتحس توانستم ینم دمیرس اتاقم به که یوقت

 پرده بودند، شده جمع طرف چهار از و شده زانیآو آن یباال سقف از مهیخ

 آن در شد یم که یبزرگ اریبس لباس اتاق ها، پنجره رنگ بنفش مخمل یها

 بلوط، چوب شده یکار کنده ریتحر زیم یحت ای بزرگ یرفت،کمدها راه

 . بودند العاده فوق باغ، به مشرف چرم یها یصندل

 مدهوش منظره که بودم مطمئن و بودند گرفته قرار هپنجر مقابل در ها یصندل

 .  دارند یا کننده

 به تمداش دوست. نداشت من یبرا یتیاهم نیکوچکتر کاگویش منظره نیبهتر اما

 .  کنم فکر آنجلو با ازدواج یایرو به و برگردم میها یبچگ خانه

 رد ناال و بودند کرده پرواز لدیف نگیاسپر به تونیک یآقا ن،یباش راحت»

 .« هستند خونه به برگشت ریمس

 .  نمود صاف را آن و دیکش لباسش لبه یرو بر را دستش بعد

 یم بپرسم، را سوال نیا که نبودم مجبور و. بود التیا سناتور تونیک خب

 یداریخر شیاسیس یکارها انجام یبرا یشخص جت کی قبالً  او که دانستم

 در قبالً  پدرم و دارند دیخر زمجو سنا ندگانینما که دانستم یم. است کرده

 یخواه یم اگر گفت یم شهیهم او. بود کرده صحبت نیقوان نیا مورد

 به شیزندگ طول در و یبشناس را آنها یخوب به دیبا یبده شکستشان

 .  بود داده رشوه یاریبس استمدارانیس
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 .  کرد تر تلخ را من کام هم داشتنش یشخص جت یحت یلیدال به

 یراب کوچک یدرختها کاشتن و کربن از ییپا رد گذاشتن با کار سر به رفتن

  بگذارد؟ یباق خواست یم شیها نوه و فرزندان یبرا ییایدن چه او. آن اصالح

 ؟ DC ای بود رفته لدیف نگیاسپر به جتش با او که دیرس ذهنم به لحظه کی در 

 . بودم نخواسته کمک خانم نیا از اصال من

 

 

 

 

 

 و سرد دست نکهیا از بعد او. دارم مشکل من که دانست ینم اصالً  او واقع در

 .  کرد حرکت خروج درب سمت به و کرد را پشتش  دادم فشار را الغرش

 و پدر از رو من ستونییر یول رسه یم نظر به احمقانه دونم یم د،یببخش»

 .« برم رونیب نجایا از دیبا من آورده، نجایا و دهیخر مادرم

 .  زد پلک و کرد نگاه من به او

 .« کنم خاموش رو فر رفته ادمی که کنم یم فکر دیبخش زم،یعز اوه»

 .  بست سرش پشت را درب و شد خارج آنجا از عجله با بعد

 ار درب او. دادم فشار را درب رهیدستگ بار چند و دمیدو دنبالش به بالفاصله

 ! یلعنت. بود کرده قفل من یرو به

 را آن و زدم چنگ اتاق پرده به ناگهان بعد کردم، رفتن راه به شروع اتاق در

 فقط. دادم انجام را کار نیا چرا دانم ینم. نمودم پاره و کردم خارج لشیر از

 نجایا که یزیچ هر هم من کرد، داغان را من تونیک که همانطور داشتم دوست

 .  زدم یم زجه وجودم همه با. انداختم تختم یرو بر را خودم. کنم خراب را بود

 و پدر خانه به من بردن یبرا آنجلو که دمید خواب. برد خوابم هیگر با روزآن

 را شهر همه هم بعد. است افتاده ولف با یاتفاق چه که فهمد یم رودو یم مادرم
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 اب من بودن توانست ینم آمد، یم نجایا به او م،یایرو در. گردد یم من دنبال به

 را من او میایرو در. شد یم ور روبه ولف با و کند تحمل را یگرید مرد کی

 نیا. امن ییجا. یریگرمس و دور یجا کی به میرفت یم برد، یم نجایا از

 توانست ینم پدرم اگر –. ستین شیب ییایرو دانستم یم خودم هم را قسمتش

 .توانست ینم هم یگرید کس چیه رد،یبگ را ولف یجلو

 رهپنج از یجان کم با دیخورش نور یها پرتو نیآخر شدم، داریب خواب از یوقت

 .  دیتاب یم درون به اتاق لخت و یقد و بلند یها

 توانستم ینم که بود کرده پف آنقدر میها چشم و بود دردناک و خشک میگلو

 .  کنم باز را آنها یحت

 یزیچ نیهمچ و رمیبم بودم حاضر اما دادم، یم جان آب وانیل کی یبرا

 .  نخواهم

 متوجه هتاز کنم باز را میها چشم توانستم یوقت و بود رفته فرو تختم سمت کی

 .  شدم علتش

 شده رهیخ من به و بود نشسته شاهانه و بزرگ اریبس تخت سمت آن در ولف

 تگذش یم هم استخوانم و گوشت و پوست از اش، موشکافانه و قیدق نگاه. بود

 .کرد یم لیتبد خاکستر از یتل به را همه و

 

 

 

 

 

 مغزم در که ییزهایچ از یقسمت انیب یبرا هم بعد ،کردم کیبار را میها چشم

 یها نیآست زدن تا با ولف. میبگو یزیچ تا نمودم باز را دهانم گذشت، یم

 ینلح با برجسته، یرگها آن با اش برنزه و یعضالن یبازوها شینما و لباسش

 نجایا دیبا نفر کی کنم یم فکر ،یبگ یزیچ نکهیا از قبل» گفت گونه هشدار

  «کنه یهعذرخوا

  «کنه؟ یم درست رو یزیچ یعذرخواه» گفتم هیکنا پر و تلخ یلحن با
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 دنمب یرو بر کامل صورت به را پتو هم باز ، بود تنم کامل لباس کهیوجود با

 .  دمیکش

 .  برد یم لذت مانیها کردن دو به یکی نیا از دمیفهم زد، یا مغرورانه پوزخند

 الکم در من و نکردم رفتار قامنشانهآ من یگفت. بود یخوب یلیخ شروع اون»

 مانهمحتر دنتیبوس از بعد و گذاشتم احترام شما سنت به من. مخالفم باهات ادب

 .« دادم ازدواج شنهادیپ بهت

 .  بود ینکردن باور

 .  دادم یم فشار تخت تاج به را کمرم و بودم شده اریهش کامالً  گرید حاال

  «کنم؟ یعذرخواه ازت من یخوا یم»

 را نم پاسخ تا دیکش طول یکم و دیکش فشرده کتان پارچه به یدست یآرام به

 .  بدهد

 لیتبد کوچولو دار خانه زن کی به رو تو خواستند یم نکهیا از مادرت و پدر»

 .« یدار یا العاده فوق یذهن قدرت تو. بکشند خجالت دیبا یلیخ کنند

 نوانع به رو تو من یکن یم فکر اگه » گفتم شدم یم نهیس به دست کهیحال در

 !« یباش احمق یلیخ دیبا رم،یپذ یم ام ندهیآ همسر

 من یپا مچ سمت به را دستش بعد داد، گوش من یها حرف به یجد لیخ ولف

 یلیخ من خشم از او دانستم ینم اگر نکرد، لمس کامالً  را آن اما داد حرکت

 . زدم یم دستش به یلگد قطعاً  برد، یم لذت شتریب

 به دادن حال جز به البته ،یبزن دست بدنم ای من به یبتون تو کهنیا فکر یحت»

 بهت رو اجازه نیا که باشم بخشنده یکاف اندازه به که یوقت هم اون امتنه نییپا

 یترشیب ریناپذ جبران یها حرف نکهیا از قبل چرا. کنه یم سرگرمم دیشد بدم،

 داره نیقوان یسر کی نهخو نیا م؟ینشناس بهتر رو گریهمد شام زیم سر ،یبزن

 !«یکن اطاعت ازشون دیبا و
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 .  ندریبگ آتش ضربه شدت از هم انگشتانم تا بزنمش چنان داشتم دوست ایخدا

 ات بخورم گنداب و دهیگند یغذاها دم یم حیترج» گفتم و کردم یا قروچه دندان

 .« بخورم غذا و نمیبنش تو با زیم کی سر

 !« خب اریبس »

 به ودشخ کشاندن با بود، یرنگ دیسف میتقو. کرد خارج پشتش از را یزیچ بعد

 با که یساعت از بعد. گذاشت کنارم یپاتخت زیم یرو بر را آن من، سمت

 یم احساس ام، گرفته هیهد کنم حس آنکه از شتریب دستم، مچ دور به بستنش

 .  بود ندیخوشا و کوتاه لمس نیا است، شده زده مچم بر یدستبند کردم

 .  کرد یم نگاه میتقو آن به و کرد ینم نگاه من به کرد یم صحبت یوقت

 نیهم. رهیبگ شکل نفر کی عادت تا کشه یم طول روز کی و ستیب معموالً »

 ستیب چون. کنم یم جادیا مورد نیا در خاص یالگو کی من گم یم بهت االن

 .« راهه در آگوست دوم و

 مقابل در محراب در تو اونروز رد» داد ادامه شیجا از شدن بلند حال در بعد

 هم یلیخ من که یقول. ید یم من به رو تیزندگ ادامه قول و یستادیا من

 و ،یکن برقرار دیجد روابط ،یکن جمع پول یتون یم تو. رمشیگ یم یجد

 زهیدوش. یکن حلقه من دست دور به یرسم مجامع در رو دستت احمقانه کامالً 

  «خوش شبت ،یروس

 شیپا با رشیمس در و کرد حرکت درب سمت به سالنه نهسال و دیچرخ او

 .  زد کنار راهش سر از هم را پرده

 وهیم از مملو ینیس. شد اتاق وارد نقره ینیس کی با نگیاسترل خانم بعد یکم

 .  کدر وضوح به آب وانیل کی و شده خورد فاسد یها

 به داد یم نشان بود که آنچه از تر مسن را صورتش که دلسوزانه یترحم با

 .  کرد نگاه من

 .  زد یم موج یعذرخواه نگاهش در
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 .را غذا نه و رفتمیپذ یم را ینیس آن نه من

 

 

 

 

 

 

   سوم فصل

  

 : ولف

  

 . ااه

 . یلعنت

 . االغ

 . اسکل

 . احمق

 نوز،یلیا التیسناتورا عنوان به گرید من که بودند یکلمات از یتعداد تنها نهایا

 . دادم ینم نسبت خودم به عاجتما در چه و خلوت در چه

 .  داشتم من که بود یهدف تنها -کشورم-التمیا به خدمت

 نهرسا در که بود یزیچ از متفاوت کامالً  من یواقع تیترب که بود نیا مشکل

 .  بودم شده نینفر من نظرم به. شد یم دهیکش ریتصو به ها

 یعصبان ار من جنون حد سر تا عروسم نو که هم االن نیهم مخصوصاً  من و

 . بدهم فحش دارم دوست  کرده،
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 دوست عمالً  که هستند نیریش آنقدر رنگش، یبلوط و براق و یوحش یها چشم

 . یاوریب در کاسه از رو آنها انگشتانت با یدار

 گوکایش به پا یروس فرانچسکا که یا لحظه نیاول همان از و شیپ سال کی از

 ودفر میتعظ سر شییبایز لمقاب در کاگو،یش سرشناس مردان تمام گذاشت،

 هم یلیخ کردند، جادیا شانیزندگ طول در که هم یفرصت تنها بدبختانه و آوردند

 .  نبود شده نیتضم

 اریبس یا بچه و تجربه یب و خام ، لوس عروسم، من، یبرا متاسفانه

 یراب یاقیاشت نیکمتر و کاتیکانکت حد در ینفس به اعتماد با و نازپرورده

 اگرچه یوحش کی و -بود یاخالق بد ، یسوار اسب جز به یکار هر انجام

 یم گرد را شیها چشم ماً یدا لوس  یا بچه مثل درست که-یاالتیخ شده، تیترب

 .  کرد

 که بود ینعمت و ناز در یزندگ با برابر بودن من عروس ، او یبرا خوشبختانه

 .داشت خواهد مادرش و پدر هیسا در کرد یم تصور او

 در یباشکوه العاده فوق عمارت به را او خواستم یم ،یروسع از بعد درست

 نمک نقد پول و یاعتبار یها کارت از پر را پولش فیک بفرستم، شهر آنطرف

 کهیزمان ای داشتم ازین اجتماع در و انظار در او با حضور  به که وقت هر و

 .  نمشیبب و کنم استفاده او از دم،یکش یم را پدرش افسار دیبا

 زانیم به توجه با ماند، ینم یباق یسوال چیه ییجا گهید که هم بچه درمورد

 از توانست یم شود، بهتر دیبا یلیخ حاضر، حال در که من، با او یهمکار

 . من نه کند، استفاده اسپرم کنندگان اهدا

 وهیم و فیکث آب آن به یدست نه اصالً  فرانچسکا که بود داده گزارش نگیاسترل

 خورده را بودند برده شیبرا صبح امروز که یا صبحانه نه و زده دهیگند یها

 .  است

 .  نبودم نگرانش

 .خورد یم را شیغذا آورد یم فشار او به یگرسنگ وقت هر بچه دختر نیا
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 فرو شلوارم بیج در را میها دست دادم، هیتک الکساندرم تئودور کار زیم به

 شاپیب فرماندار مشاجره به سکوت در را کننده وانهید قهیدق ستیب و بودم برده

 .  کاگو،گذراندمیش سیپل سییر ت،یوا کسیفل و

 یها ابانیخ کردم، نامزد فرانچسکا با یآن هوس کی یط که یا درهفته

 . بودند گذرانده را بعد به دهه اواسط از خود هفته نیتر نیخون کاگویش

 .  بود شهر نیا نجات فرانچسکا و من ازدواج ضرورت در گرید لیدل کی

 میمستق ریغ و میمستق یروس آرتور که بودند معتقد کار کهنه سیپل ان و شاپیب

. ودندب افتاده اتفاق کشنبهی تا جمعه از که است یقتل سه و ستیب تمام مسئول

 .  بودند اوردهین زبان بر را او اسم هم نیمجرم آن از چکدامیه البته

 سکه کی کهیحال در و دیکش عقب را خودش یکم شیچرم یصندل در تیوا 

 گفت انداخت یم من سمت به اش اشاره و شصت انگشت با رو یسنت کی

  «؟یکن یم فکر یچ به بفهمم دم یم یپن کی سناتور،»

   .ماند او بر رهیخ نگاهم افتد،یب نیزم یرو بر دادم اجازه و نگرفتم را سکه

 با دنیجنگ یبرا که هیزیچ همون نیا ،یاری یم رو پول اسم که داره خنده»

 .« یدار اجیاحت بهش تیجنا روزافزون آمار نیا

  «منظور؟»

  «یروس آرتور»

 هب شانیدو هر صورت رنگ انداختند، گریهمد به یناراحت نگاه تیوا و شاپیب

 .  بود دهیپر وضوح

 . شدم منفجر خنده شدت از
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 من. مداد یم انجام جیتدر به را کار نیا دیبا اما بود، آرتور به حواسم خودم من

 که بودم گذاشته آزاد یطیشرا در را او و گرفته را او ییدارا نیتر ارزش با

 . آورد یم فشار او به مدت دراز در

 زدهیس از که پدرش، کردن خرد از جدا ،یروس فرانچسکا با ازدواج میتصم

 . بود یآن میتصم کی  گرفت، شکل سرم در یسالگ

 کی در داد، نشان را خودش و شد حاضر جشن در سینمس عنوان به که اولش

 آرتور نگاه برق متوجه بعد. نشاندم ام چهره بر را یپوزخند مسخره، چرخش

 حالت از و دیبال یم دخترش به او. شدم بالماسکه جشن در دخترش حرکت با

 ،ییبایز. بود او برنده برگ وضوح به فرانچسکا. بود خوشحال من یعصب

 .  کرد یم بجل او به را همه توجه تشیترب و متانت

 رب یفشار اهرم هم فرانچسکا، با ازدواج که دمیرس جهینت نیا به کم کم من و

 کردن پاک یبرا یراه هم و است افزونش روز یها دیتهد و یروس آرتور

 . من یزنبارگ شهرت

 یامپراتور وارث تنها فرانچسکا و من: بود نیا هم میتصم نیا یینها جهینت

 و خواسته چه کردم، یم اراده که یزمان هر عمالً  هم یروس و میبود یروس

 .کرد یم منتقل من به را کارش و کسب ناخواسته چه

 

 

 

 

 

 .« رهیگ ینم رو فرزندانشون بانیگر پدران گناهان»

 آرتور یلبها ،یروس خانه در من حضور با بالماسکه، از بعد روز صبح

 .  دندیلرز یم یروس

 نییپا را شلوارم پیز همراهم خانم که یوقت ن،یموزیل نیماش در شب همان من

 به و فرستادم او یبرا یامیپ کرد، یم آماده شتریب یلذت یبرا را من و دیکش یم

 .  شود داریب زودتر صبح کردم هیتوص او
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. کند یم یقلب سکته که کردم گمان لحظه کی که بود دهیپر آنقدر رنگش آنروز

 به و رفت یم راه شیاهاپ یرو بر هنوز حرامزاده اون. بود یندیخوشا فکر

 . کرد یم انصاف طلب نگاهش با بود، شده رهیخ من

 کامالً » دادم ادامه و دمیکش یا ازهیخم «؟یگ یم رو مقدس کتاب جمالت»

  «یگذاشت پا ریز بارها و بارها رو جمالت نیا از یلیخ که مطمئنم

 !« نکن یباز نیا وارد رو اون تونیک »

 یسخت چوقتیه که نازپرودت دختر خاطر به آرتور، کن التماس اون یبرا»

 رقص مجالس تمام دختر نیتر خوشگل چشمات، نور بزن، زانو دهینکش

 ارقر دوم گاهیجا در شدن من یقانون همسر یبرا که یکس بگم، رک و کاگویش

 .« داره

 . بود شده من درخواست علت و من منظور متوجه قاً یدق او

  !«سالته یس تو و سالشه نوزده اون»

 . کند هیتوج را من کرد یم یسع آرتور

 چیه اورم،یب یلیدل او یبرا کردم یسع من که یزمان آن. کرد یبزرگ اشتباه

 . اصالً . بود نگذاشته او میتصم در یریتاث

 اً قیدق من، دست در دخترت یرفتار خوش و سالمت و ییبایز. یقانون کامالً »

 هیتوص من بد و زشت شهرت کردن پاک یبرا دکترها که هیزیچ همون

 .« کردند

 اتور،سن عنوان به حرفت نیاول نکهیا مگر ست،ین یکس دست تو آبنبات اون» 

 . . .«  که باشه یحرف نیآخر

 خون دستش کف از االن دانستم یم که بود کرده مشت را دستش محکم آنقدر

 .  کند یم چکه

 من یکار وجهه کردن خراب یبرا یکار چیه تو. » کردم قطع را کالمش

 زانو آرتور. بکنم تونم یم ییکارها چه که یدون یم هم خودت ،ید ینم انجام

 یبرا رو اون که بدم اجازه بتونم دیشا ،یکن متقاعدم یبتون خوب اگه. بزن

 .« یدار نگه خودت

  «چنده؟ متتیق»
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 !« یبعد سوال. دخترت»

 !« دالر ونیلیم سه »

 . بود قلبش ضربان با همسو اش، چانه یاراد ریغ حرکات

  «آرتور اوه،»

 . دمیخند شدت به و کردم کج را سرم

 !« ونیلیم پنج»

 یصدا وضوح به من و بودند درآمده صاف خط کی صورت به شیها لب

 .دمیشن یم را گریهمد بر شیها دندان دنییسا

 

 

 

 

 

 -ندک خم یزیچ یبرا را سرش نکهیا از قدرتمندتر اریبس-بود یقدرتمند مرد او

 . بود شدن میتسل به مجبور ش،یزندگ در بار نیاول یبرا و

 به را شییایماف گروه تمام تنها نه داشتم دست در او از من که یزیچ آن چون

 دختر و همسر انداختم یم زندان به ابد تا را او یوقت بلکه انداخت، یم خطر

 .  کرد یم پشتوانه یب و پول یب هم را شیگرانبها

 ،یسرو یآقا. متهیق یب عشق که کنم یم فکر» گفتم و دادم میها چشم به یتاب

 !«رو غرورت ؟یبد بهم رو خوام یم واقعاً  که یزیچ اون که هیچ نظرت

 از شدت به من که یتوجه مرکز در و یخودراض از ارباب همان –مقابلم مرد

 سرد و نفرت از پر یماسک با و کرد خم را زانوانش یآرام به -بودم متنفر او

  . زد زانو مقابلم در

 پر سکوت کردند، یم نگاه شانیها کفش به اتاق در حاضران تمام و همسرش

 .  زد یم موج اتاق یهوا در شانیاهویه
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 .  دیام نا و ریحق و پست بود، زده زانو مقابلم در یروس آرتور

 التماست کنم، یم خواهش ازت» گفت حرص پر شده، قفل بهم ییها دندان با

 من باش، من دنبال یدار دوست که یطور هر. یکن رها رو دخترم کنم یم

 باهات ؟یبجنگ یدار دوست. کن تصاحب رو اموالم تمام بکشون، دادگاه به رو

 .« باش نداشته فرانچسکا به یکار یول جنگم یم شرافتمندانه و محترمانه

 را دهانم که کردم وادار را خودم دم،یجو و چرخاندم دهانم در را میینعنا آدامس

 .  مدار نگه بسته

 و کنم رها را داشتم سرم در یروس آرتور از که را یاسرار تمام توانستم یم

 یزیچ بود، کرده جادیا من در یروس آرتور که یانده و درد یول کنم تمامش

 . آمد یم کش آدامس نیا مثل درست که بود

 . بود داده ادامه امروز به تا را دردش یآرام به سالها نیا تمام در که یآدامس

  ؟!درسته مزخرفات، نیا و چشم مقابل در چشم

  «کن امضا رو داد قرار. کنم یم رد رو درخواستت ،یروس»

 .  دادم هل سمتش به را مان محرمانه توافقنامه

 .«برم یم خودم با هم رو ننرت دختر من»

 

 

 

 

 

 هک بودند برده باال را شانیصدا چنان تیوا و شاپیب. برگشتم حال زمان به

 دو هر که یرستانیدب دختر تا دو مثل درست کرد، یم کر هم را ها نهنگ یحت

 دو هب کهی هم با بود، آمده خوششان لباس کی از رستانشانیدب انیپا جشن یبرا

 . کردند یم

 !« یداد یم هشدار شیپ ماه دیبا... »
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 ...«  که داشتم یشتریب یکارمندا اگه»

 یبرا ما. دوتون هر د،یش خفه» گفتم و کردم قطع را حرفشان و زدم یبشکن

 زاین زیخ جرم مناطق در سیپل شتریب حضور به منازعات نیا به دادن انیپا

 .« میدار

 نیامت رو شما شنهادیپ بودجه دیبا من د،یبگ کنم یم خواهش بودجه، کدوم با و»

  «کنم؟

 یم برق که عرقش از سیخ چانه به یدست اش جمله نیا انیب از بعد کسیلیف

 . دیکش زد

 فرق بود، کرده خراب را صورتش پوست شینوجوان دوران یها شجو یجا

 .    بودند مانده یباق سرش دور یموها تنها و زد یم برق سرش تاس

 . رفت نیب از زد یم موج آن در که یغرور دوختم، صورتش به را نگاهم

 یم ما یدو هر و دیرس یم دستش به کنار و گوشه از یادیز نقد یها پول

 . کجاست از آنها نشاءسرم که میدانست

  «یدار یجانب یدرآمدها تو» گفتم یجد اریبس یلحن با

! هیعال» گفت و دیکش باال شیصندل تشک یرو بر را خودش شاپیب ستونیپر

 .« شد کار به دست اخالقمون تانیکاپ

 یها درآمد شماها–دیاری یم ادمی چون. کنم کاریب کار از رو جفتتون دیبا»

 .« دیدار هم یجانب

 . گرفتم خودم به یجد چهره شد، باز اتاق درب نکهیا محض به

 از یکی بودم، کرده شرکت بالماسکه جشن در او با که یزن همان ستن،یکر

 اتاق وارد مهیسراس دهنده، آزار مزاحم کی البته و نگاران روزنامه نیبهتر

 .  بودند یوحش شیموها مثل درست چشمانش شد،

 خابانت یشینما صیخصا حداقل با و دقت با را ممخان نانیهمنش من کهییآنجا از

 چیه هنوز که نجاستیا یخبر از اطالع لیدل به االن او دانستم یم کردم، یم

 او یگرید زیچ چیه. بودند نشده مطلع آن از اتاق نیا در حاضر انیآقا از کدام

 محرمانه و مهم اطالعات یآور جمع او کار بعالوه کرد، ینم فعال نقدریا را

 . دبو
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 » گفت زد یم کنار را شیشانیپ بر شده ختهیر بلوند یموها کهیحال در او

  «واقعاً؟ ولف،

 علت اش آشفته ظاهر. دندیرقص یم چشمش کاسه در شیها چشم مردمک

 یم هیتوج خواست، یم پوزش رلبیز که را سرش پشت در نگیاسترل حضور

 .کرد

 

 

 

 

 

 . نمودم تمرکز ستنیکر یرو بر و کردم مرخص را ام خانه رهیمد

 ونهخ نیمرمر کفپوش یرو نکهیا از قبل نیبزار»  گفتم یا مانهیصم لحن با

 .« ببرم رونیب اول رو نیا ن،یبزن رو شاهرگتون من

 تونهابس بده نیا در که میکس اون من که نباش مطمئن یلیخ» گفت نیستیکر

 !« شهیم ختهیر خونم

 نیا. بود یزشت رفتار. داد نتکا مقابلم در زیآم دیتهد را اش اشاره انگشت

 به( Kansas)کانزاس کوچک شهر از که یدختران اکثر که بود یکار

 یم انجام شدند یم موفق شاغل زنان به لیتبد و رفتند یم بزرگ یشهرها

 . بود درونگرا یلیخ شهیهم او کانزاس؟ از یدختر. دادند

 چند و وابمخ اتاق کنار در درست. داشت قرار عمارتم یغرب ضلع در دفترم

 ار اتاقم درب و کردم ییراهنما خوابم اتاق به را نیستیکر. همانیم اتاق ییتا

 .  رمیبگ او از را زدن حرف بجز یا اضافه حرکت هر فرصت تا گذاشتم باز

 ییجا ادآوری ام شاهانه تخت کرد، رفتن راه به شروع کمر بر ییها دست با او

 حرف یزن به هیشب. بود نکرده دایپ را آنجا به ورود اجازه هرگز او که بود

 قتچویه گرید یزن با تختم گذاشتن اشتراک به. بودم ستادهیا آرام کن گوش

 . نداشت یتیجذاب میبرا
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 نیکمتر با و یراحت به و شوند یم وارد میزندگ به آدمها که بودم گرفته ادی من

 در ابانتخ کی از شیب یزیچ من یبرا ییتنها. گردند یم خارج آن از یتیاهم

 . عهد ینوع بود، لتیفض کی. بود میزندگ

 دآور یم فشار ام نهیس قفسه به که همانطور و کرد صحبت به شروع باالخره

 . کرد را تالشش تمام یاحساسات یحالت با

 هگید کس با صبحش فردا درست و یدیخواب من با بالماسکه شب همون تو»

  «؟یکرد ام مسخره ؟یکرد نامزد یا

 چیه ادشیز تیعصبان اما بود، کرده عمل بهتر یلیخ رانچسکاف به نسبت او

 حرکت یب مهمتر همه از و کرد ینم جادیا من در یا عالقه ای احترام احساس

 . بودم ستادهیا

 کار ان دو هر ما که دانست یم خوب یلیخ او. انداختم او به یزیانگ رقت نگاه

 یقول چیه من. میداد جامان میبود خارج یانسان و یعیطب حالت از که یزمان را

 ! را ارگاسمش قول یحت بودم، نداده او به

 ار وقتم بیترت نیا به و نداشتند من طرف از یکار انجام به یازین یلیخ آنها

 . دادند یم هدر یلیخ

  «؟(Rhys)سیر خانم هیچ نظرتون»

  «اون؟ چرا»

  «نه؟ اون چرا»

 اون» دیغر زد یم تختم هیپا به یا ضربه شیپا با کهیحال در دوباره ستنیکر

 !« سالشه نوزده فقط

 دهیرس دانستم یم هم من که یا جهینت همان به تازه هم او که گفت یم نگاهش

 ودب شده دعوت نجایا به حال به تا او اگر و بود شده ساخته فوالد از تختم. است

 هخان یبرا را مبلمان نیتر ذهن از دور و نیگرانتر و نیبهتر من که دیفهم یم

 .ام کرده هیته ام
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 کردم یم پاک را راهنمیپ یرو بر دهانش آب دنیپاش از یناش لکه کهیحال در

 از وت که میشد یمیصم هم با نقدریا یک ما که کنم سوال ازت تونم یم» گفتم

  «؟یپرس یم سوال میشخص مسائل به راجب من

 قرار ایدن در من عالقه مورد زیچ ده انیم در ،یکل صورت به انسانها،

 .  نداشتند

 .  گرفتند ینم قرار هم هزارم رده در یحت یعصب زنان

 بیرتت نیا به و گرفت یم نظر در را طیشرا و بود یاحساسات اریبس ستنیکر

 .  بود دیمف اریبس کشورم به خدمت و یجمهور استیر به دنیرس یبرا او

 لحا در که آورده بدست سالت و سن کم عروس از ییها عکس من آژانس»

 که کنه یم نگاه یخدمتکاران به ها شاهزاده مثل و توست عمارت به مکان نقل

 همسر به یبزود کنم فکر. کنند یم حمل رو ادشیز اریبس اریبس یها چمدان

 رشتهف مثل کنه، یم صحبت زنده زبان پنج به که شهیم لیتبد یخشگل و جوان

  «ده یم سیسرو هم خوب یلیخ رسهو یم نظر به ها

 نجشآر یباال را کشیش شلوار و کت نیآست و داد ادامه رفتنش راه هب ستنیکر

 .  دیکش

 و دیرس ینم نامطلوب یکس نظر به ش،یها یکاست تمام رغم یعل فرانچسکا

 سخت اریبس پدر به توجه با و داشت هم یاریبس یجنس یها تجربه احتماالً 

 با را فرانچسکا و کرده دور نجایا از عمرش شتریب در را او که رشیگ

 در دیبا هم را نکته نیا بود، نموده رها خود حال به اش سبکسرانه یرفتارها

. رمیبگ هم یمقاربت یهایماریب و ادیاعت یشهایآزما او از که گرفتم یم نظر

 کهل هم یعموم یتینارضا و نبودند من یبرا یمناسب نهیگز اشتباه پر دختران

 دییتا را آن پدرش که ییجا. کرد یم اضافه من یها ییرسوا ستیل بر یگرید

 . نداشت یجالب یدورنما قطعاً  کرد یم
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 رنگ کرم یصندل یرو بر او افتادن باعث و دادم اش شانه به که یاندک هل با

 ودتخ و یبپرس سوال خودت که یاومد نجایا تو نمیبب» گفتم شد سرش پشت

  «؟یبد جواب هم

 نکهیا یبرا. دیپر شیجا از بالفاصله و شد خارج شیگلو از ینیخشمگ یصدا

 . بودم رفته تند کنم ساکت را او

 به ای یگ یم بهم شاپیب از فرد به منحصر زیچ کی ای بگم بهت تا نجامیا من »

 گانگستر نیتر قدرتمند دختر یجنابعال نیمت عروس نو که گم یم همه

 مه خودم بشه، فردا یها روزنامه اول تریت موضوع نیا نکهیا از. کاگوستیش

 عاتیشا –یموافق نکته نیا با هم خودت که همونجور -اما اد،ی ینم خوشم

 «درسته؟ بره، یم باال رو ها نسخه فروش

 

 

 

 

 

 .  دمیکش ام چانه به یدست

  «بده انجام یدون یم صالح که یکار هر س،یر زهیدوش»

  «؟یگ یم یجد»

 دهش صادر بازداشت دستور ثبت بدون بتونه یکس که هستم یجد یاونقدر»

 درب بده اجازه. کنه رتیدستگ سنا یاعضا از یکی دیتهد جرم به تو یبرا

 .« بدم نشونت رو خروج

 انم عاشقانه روابط مرگ یبرا نیستیکر -بدهم اعتبار او به یکم بودم مجبور

 یبرا را من او. شد یم کارش در زیچ همه او یبرا. بود امدهین نجایا به

 هم و شود نیتام من منافع هم که ینحو به خواست یم دولتمردان با مصالحه

 TMZ ای  CNN از بعدش روز بتواند که بگذارند ارشیاخت در یاخبار

 .  کند افتیدر یشنهاداتیپ
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 مذاکره ستهایترور با من. نبودم استمداریس یلیخ من یستیکر نظر از متاسفانه

 با یحت من واقع در. هم نگارها روزنامه با آنها، از بدتر یحت ای -کردم ینم

 .  کرد نخواهم مذاکره هم جمهور سییر دخو

 فتهیش لیدل نیا به را سوسینارس س،ینمس که بود گفته بالماسکه در فرانچسکا

 ودب شده متوجه باً یتقر او. بدهد او به تکبر مورد در یدرس تا بود کرده خودش

 . . کند غرور احساس همسرش، بر هیتک از دینبا کس چیه که

 من هب را درس نیا که بود یکس فرانچسکا پدر که دبو نیا هم دارش خنده نکته

 .  بود داده

  «هووم؟» گفت و کرد یپوف ستنیکر

 خواستم یم انگار که کنم یم مرتب رو زیچ همه یجور بگو، ایدن همه به»

 .« بدم نجات گرگها دست از رو اون

 را نیا یول بودم فرانچسکا اطراف گرگ نیتر خطرناک و نیبدتر خودم من

 . میدانست یم دیبا فرانچسکا و من اتنه هم

 شما» ببرد بکار یدیجد کیتاکت کرد یسع و هوا در دستش تکان با ستنیکر

 .« ومدین خوشتون هم از بالماسکه در یحت

 متس به را او و گذاشتم کمرش یرو بر لمس نیکمتر با را انگشتانم دقت با من

 ما. نداره خوب جازدوا کی به یربط چیه عالقه» گفتم و کردم تیهدا درب

 .« مید یم انجام رو نکاریا نجایا

 و چیپ متوجه نمودم، حرکت ساختمان یورود درب سمت به نکهیا محض به

 .  شدم سالن در یرنگ یا قهوه یموها تاب

 .  بود دهیشن هم را ما مکالمات قطعاً  و دیچرخ یم بر و دور نیا فرانچسکا

 یگخان گربه کی مثل درست او گفتم، هم قبالً  که همانطور. نبودم نگران اصالً 

 .  بود خطر یب پنجول، بدون

 یبستگ او به کامالً  هم کردم ینم ای و کردم یم برقرار رابطه او با نکهیا

 یگرید یجاها در توانستم یم و نبودم خودم به او عالقه تشنه یلیخ من. داشت

 .کنم دایپ را آن هم
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 یسکندر کنارم در ، عمارتم از خارج به و ها پله سمت به ستنیکر تیهدا با

 تموم موضوع پرسم، یم بشه روشن موضوع نکهیا یبرا خب،» گفت و خورد

  «گه؟ید است شده

  «کامالً »

 خطر توانستم ینم نیا از شتریب یول نبودم، مخالف داشتن معشوقه با من

 نگار روزنامه کی هم نیستیکر چون و رمیبپذ را صدا و سر پر یکارها

 .  شد یم ختم ییرسوا به او با یزیچ هر بود، یریپذنا یریس

 یلیخ چون یهست مصون یلیخ یکن یم فکر ،یدون یم رو زیچ کی ولف»

 به دنیرس یبرا بفهمم که بودم نکاریا در یاونقدر من. یشانس دور رو

 یلیخ تو.  یدار نانیاطم خودت به یادیز امروزت به نسبت یشتریب یزهایچ

 فرار و یبر در یشتریب یزهایچ با یتون یم که یکن یم فکر و یباز حقه

  «یکن

 یبار نیآخر که میدانست یم ما یدو هر. ستادیا ام خانه درب مقابل در ستنیکر

 .  دیآ یم نجایا به است

 دوست یچ هر زم،یعز» گفتم و نمودم مرخص را او دستم با و زدم یپوزخند

 .« سیبنو یدار

  !«شهیم برات یبد یلیخ غیتبل تونیک»

 نیا از سال؟ فصل نیبهتر در برجسته جوون تا دو کیکاتول یعروس جشن»

 .« کنم یم استفاده  فرصت

  «یستین جوون تو»

  «خداحافظ. یستین باهوش اصالً  هم تو ستنیکر»



 

 pg. 68 

68 

 یبرا فرانچسکا، نزد به رفتن از قبال و سیر خانم از شدن خالص از بعد

 .گشتم یبرم دفترم به دیبا تیوا و شاپیب خروج یبررس

 

 

 

 

 

 یم ادیفر و بود ستادهیا دروازه پشت در دخترش لوازم با مادرش صبح امروز

 نشود مطمئن حالش بودن خوب از و ندینب کینزد از را دخترش کهیزمان تا زد

 . رود ینم آنجا از

 جمع ار لوازمش شده نییتع زمان آن در اگر بودم گفته فرانچسکا به قبالً  اگرچه

 نیتسک اما ماند، یم یباق همانجا در بگذارد جا که یزیچ هر نکند، یآور

 یب تیوضع آن در مادرش. داد یم او به یزندگ مورد در یخوب درس نشیوالد

 . نطوریهم هم فرانچسکا خود. بود گناه

 در زدن پرسه از هنوز فرانچسکا کردم، باز یفشار با را عروسم اتاق درب

 یآرام به. شد مشت تنگم وارشل بیج در دستم. بود بازنگشته خانه اطراف

 . کردم خوابش اتاق پنجره سمت به حرکت به شروع

 اب لب ریز و بود شده دوال رنگش زرد یتابستان راهنیپ آن با. بود باغ در او

 یم فرو یگل گلدان در را یباغبان لچهیب حال همان در و زد یم حرف خودش

 گبزر اریبس او کوچک یها دست یبرا یباغبان رنگ سبز یها دستکش. کرد

 . دندیلغز یم دستش در و بود

 یلب ریز یها حرف دنیشن کنجکاو یکم کردم، باز یآرام به را پنجره درب

 و چرت. دیرس یم گوشم به شده باز پنجره اندک درز از شیصدا. بودم اش

 به هیشب اصال و کرد یم انیب یبم و خشن زنانه، یصدا با را شیها پرت

 .  بودن باشد، داشتم انتظار طیشرا نیا در که یجواننو کیستریه و یعصب دختر
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 یم فکر. ستمین اون گروگان من! ده یم پس رو تاوانش ه؟یک کنه یم فکر»

 نیا. رمیبم خودم ای بدم شکست رو اون ای کنم یم رو تالشم همه. احمقم من کنه

 .« ستین حیتوض قابل دار خنده موضوع کی

 -کنه کار یچ خواد یم اون اما» داد ادامه و داد تکان را سرش و کرد یپف

 اصالً  تو—تونیک سناتور اوه،. م یم رونیب نجایا از من بده؟ غذا بهم بزور

 داخل و خارج در اون آنجلو؟. یدراز فقط تو. یستین افهیق خوش هم اونقدرها

 یم احمقانه بوسه آن خاطر به رو من حتماً  اون. العادست فوق مرد کی نمونه

 . . . «  رو آنجو خوام یم. بخشه یم رو من که البته. بخشه

 یسدر نیاول ام یتفاوت یب. خوبه. بود غذا اعتصاب حال در او. بستم را پنجره

 یتیاهم میبرا اصالً  ینیبند مورد در شیها یوراج. دهم یم او به که بود

 !  ندارد گرگ یبرا یخطر چوقتیه سگ توله عشق. نداشت

 تختش کنار زیم یرو یمیقد یچوب عبهج که کردم حرکت اتاق درب سمت به

 بالماسکه شب در فرانچسکا یها حرف. رفتم سمتش به. نمود جلب را توجهم

 .انداخت نیطن سرم در

 

 

 

 

 

 یگرید ادداشتی او که دانستم یم یزیغر طور به یول بود قفل صندوق درب

 به. دهد رییتغ را سرنوشتش کرد یم یسع دانهیناام. است نموده خارج آن از

 .کردم دایپ را ادداشتی شیبالشت رو ریز در برگرداندم را بالشتش سرعت

 ! من ینیب شیپ قابل و بایز و احمق عروس

 . کردم باز را ادداشتی یتا

  

 .  بود خواهد تیزندگ عشق دهد، یم شکالت تو به که یبعد مرد: 
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   ؟ ودمب زده لبخند یک بار نیآخر کردم، تعجب بست، نقش صورتم بر یپوزخند

 از قبل و شان خانه به ورود هنگام در احمقانه یزیچ فرانچسکا که یوقت همان

 . گفت رمیبگ را او و بخوابانم را پدرش مچ آنکه

 !« نگیاسترل»

 خدمتکار. کردم صدا را ام خانه رهیمد عروسم تخت کنار از و همانجا از

 .  شد اتاق وارد سرعت به ام یمیقد

 کار منتظر او که داد یم نشان شیعصبان دشاگر آرامنا و سرگردان حالت

 .  اوست جانب از یاشتباه

 از تادداشی کی با رو وایگود مارک شکالت سبد نیبزرگتر فرانچسکا یبرا»

  «بزار یخال رو ادداشتی. کن آماده من طرف

 دهیا نیا»  گفت کرد یم خم را شیزانوها کهیحال در و یمانند غیج یصدا با

 االن نیهم. نخورده یچیه که شهیم یساعت چهار و ستیب باً یتقر! هیا العاده فوق

 .« کنم یم آمادش

  زرد کتاب که ییجا رفت، آشپزخانه به و نییپا طبقه به سرعت به هم بعد

 . داشت یم نگاه را کلشیه کل از بزرگتر

 مثل همانطور دوباره را بالشت یجا و گذاشتم شیجا سر دوباره را ادداشتی

 .  کردم درست تختش یرو یها مالفه نامرتب کپه آن در و اولش

 . دمیشیاند یم مغزش اشغال به ،یروس فرانچسکا جسم تصاحب از شتریب

 . دیچرخ یم سرم در فکر نیا او با روابطم مورد در ، االن

  

  

 سوم فصل انیپا
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   چهارم فصل

  

 : فرانچسکا

 را خونم خون  کهیحال در اتاق یوارید چهار انیم در گرید ارزش یب روز دو

 .  شد یسپر خورد، یم

 .  بود کرده رد را یکس هر با ارتباط یبرقرار

 ملشا نیا که بودم گرفته دهیناد هم را یباغبان به عشق و ازین دانهیناام یحت

 آورده میبرا آمدنم نجایا به از بعد روز کی مادرم که هم یجاتیسبز و اهانیگ

 یا جعبه در یپنهان مادرم. شد یم هم ودمب کاشته گلدان در را آنها من و بود

 یهاگل خودت مثل نهایا» بود گفته و داده من به را ایبگون گل بذر یکم یچوب

 .« هستند یمقاوم واقعاً 

 بیس و جیهو ترب، تخم یکم میبرا کارم، در دخالت با نگیاسترل خانم هم بعد

 و داوریب لسرحا را من قیتشو یکم با دیشا کرد یسع و آورد یالسیگ ینیزم

 .  دهد شیافزا را ام یانرژ یکم

 اتاقم یها درب پشت در ییوالیه. بود کابوس از پر و آور عذاب کوتاه، خوابم

 یدندانها و زد یم یپوزخند کردم، یم نگاه او به وقت هر و بود تالش در

 و بندهیفر والیه یها چشم. گذاشت یم شینما به میبرا را زشیت مانند گرگ

 ار خودم و شوم داریب کردم یم یسع وقت هر و. ترسناک لبخندش اما بود بایز

 . دش یم فلج تشک یرو بر بدنم م،ینما خالص میایرو یها ریزنج و غل بند از

 توسط ازدواجمان نبودن ریپذ انکان درک -خواستم یم را زیچ دو دانهیناام

 . آنجلو به بوسه آن بودن تفاهم سوء فهماندن و ولف
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 یم رختخوابم به قهوه آب، غذا، میبرا کباری ساعت چند ره نگیاسترل خانم

 غش از یریجلوگ یبرا. گذاشت یم تختم کنار یپاتخت زیم یرو بر و آورد

 .  ماندند یم یباق نخورده دست زهایچ یباق و دمینوش یم آب تنها کردنم

 ستد اصالً  بود، فرستاده میبرا ام ندهیآ همسر که هم یشکالت از پر سبد آن به

 .  دمنز

 فقط که بودند داده قرار اتاق گوشه در ینگار نقش پر زیم یرو بر را آن

 .  نشست یم خاک شیرو

 یهایس میها چشم ام، یناگهان حرکت هر با خونم قند آمدن نییپا لیدل به اگرچه

 میتسل تلخ طعم متیگرانق یها شکالت آن که دانستم یم حال نیا با. رفت یم

 نیریش یشکر مقدار چیه با که تلخ اریبس یطعم. ددا یم را او به خودم کردن

 .  شد ینم

 باز با که یمزخرف یلعنت یها ادداشتی. بودند هم ها ادداشتی نهایا بر عالوه

 .  بود شده مشخص میزندگ عشق عنوان به ولف آنها از تا دو کردن

. تاس یاتفاق کامالً  ولف و ادداشتهای ارتباط که بقبوالنم خودم به کردم یم یسع

 را من نظر حرکات نیا با دارد یسع دیشا. دهد رییتغ را نظرش او است ممکن

 .  دینما جلب

 چیه تولدش لحظه نیاول از مرد نیا که گفت یم من به یدرون یاحساس اما

 . است برنداشته دهینسنج را یقدم

 شخصاً  خودش اگرچه. بود شام زیم سر در من حضور خواستار روز هر ولف

 .  گفت یم که نگیاسترل خانم حال هر به یول گفت ینم یزیچ

 .  کردم یم رد را آن مداوم طور به هم من

 در را خودم فرستاد، من دنبال به را شیگاردهایباد از یکی او که هم یوقت

 تکلف گردن مرد ان عمالً  نگیاسترل خانم که یوقت تا و کردم حبس اتاقم حمام

 .  نشدم خارج حمام از نکرد، پرت اتاقم از رونیب به را

 دش باعث که یزیچ – کرد متوقف را اتاقم به غذا فرستادن ولف که هم یزمان

 حال هر در که ببرد باال آشپزخانه در را شیصدا تیعصبان با نگیاسترل خانم
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 هر به چون. انداخت خنده به را من وار وانهید -نداشت ولف در هم یریتاث

 .زدم ینم ها غذا آن به لب من حال

 

 

 

 

 

 چشم با و آمد اتاقم به شخصاً  و داد افتخار من به ولف سوم روز در رانجامس

 .  ستادیا اتاقم درب چهارچوب در بودند شده جمع زیآم دیتهد که ییها

. دیرس نظرم به آوردم یم ادی به که یزیچ از تر ترشرو و تر بلند قد ولف

 چیه هک یا هیکنا پر پوزخند و داشت تن بر یکیش اریبس ییایدر یروین لباس

 .  بود نشانده لب بر نداشت شیخوشحال از ینشان

 توانستم ینم. بود رقص در رنگش یا قهوه چشمان عمق در حیتفر یاندک

 ابتث که کردم یم یسع و بودم گرسنه مرگ حد سر تا نجایا من. کنم سرزنشش

 نتلف یگوش. نداشتم یگرید انتخاب من اما. دهد ینم آن به یتیاهم چیه او کنم

 هر خانه ثابت تلفن خط از استفاده با مامان کهیوجود با و نداشتم را همراهم

 یصدا یحت و یگوش در میصدا عمق از من اما شد، یم خبر با حالم از روز

 مانیهاصحبت به نگیاسترل خانم که دانستم یم رسد، یم گوشم به که ییها نفس

 .  دهد یم گوش

 زدم یم حدس اما بود، من یجسم سالمت مراقب نگیاسترل خانم کهیوجود با

 .  داشت قرار ولف میت در کامل طور به او که

 امتم -کاگویش دختر نیتر مهم – برگردم من که خواستند یم مادرم و پدر اگر

 .  شد یم یجار زبانم یرو بر ها، قول و ها نقشه و التماسها

 انجام من دنبرگردان یبرا را تالششان تمام پدر و آنجلو ایآ بپرسم داشتم دوست

 هب که بود یا نه ای بله پاسخ آمد یم زبانم به که یزیچ تنها اما نه، ای اند داده

 . دادم یم مادرم ینگران از پر سواالت
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 ار میپتو ظاهر به کردم، یم اتاقم در ولف گرفتن دهیناد در یسع که همانطور

 .  نمودم یم مرتب میپاها یرو بر هم

 !« س؟ینمس»

 را آن خواست یم ییگو که آورد زبان بر دهیکش و آرام ار کلمه نیا آنقدر

 .  کند فرو من در دسته تا یخنجر همچون

 هب که یا ژامهیپ از تر وقار با یزیچ در رو تیاستخونها یکن یم یسع یدار»

 .« میر یم رونیب امشب ؟یکن پنهان پاته

 در تنها من و یر یم رونیب امشب تو» گفتم و کردم اصالح را اش جمله

 مادرم و پدر خانه به رو من یبخوا که امی یم رونیب تو با یصورت

  «یبرگردون

 «ه؟یاریاخت رفتن رونیب نیا یکن فکر تو که شده باعث یچ»

 

 

 

 

 

 یها چهیماه و رفت باال بلوزش گرفت، را درب یباال چهارچوب دستش با

 .  شد مشخص بود، شده پوشانده یا رهیت یموها با که شکمش تکه چند

 .  کرد پرت را حواسم بود، یمرد نینچ

 کامالً  نه داشتم، قرار زن کی و نوجوان دختر کی وندیپ نقطه در هنوز من

 . خط طرف آن نه و مرز نطرفیا

 .  بودم متنفر داشت من در مرد نیا که ینفوذ قدرت از

 !« کنم یم فرار من»

 پدرم که دانستم یم بروم؟ خواستم یم کجا. کردم دشیتهد یهدف چیه یب

 . سپرد یم ولف دست به را من دوباره بالفاصه
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 یها ملحفه. بود من برق و زرق پر زندان نجایا. دانست یم را نیا هم او

 رانیو یقتیحق و بایز یدروغ. شد یم من ندهیآ همسر که یسناتور و یشمیابر

 ! کننده

 زیخ هنیس یتون ینم یحت تو ؟یکن یم رو کار نیا یانرژ و توان کدوم با بعد»

 چاک که یهمون بپوش، رو رهیت سبز لباس اون ؟ییبدو یخوا یم بعد یبر

 !« داره

 یدوستا اون تا» گفتم و انداختم ام شانه پشت به را میموها و کردم یپف

  «بدم؟ قرار ریتاث تحت رو رتیپ استمداریس

 « !یبد قرار ریتاث تحت رو خودت از دیام نا اندازه از شیب همسر یبتون تا»

 .« متشکرم. ندارم یا عالقه اصالً »

  «هستند اونجا هم مادرت و پدر»

 او .بودم متنفر آن از که یگرید زیچ – دمیپر میجا از لحظه کی حرفش نیا با

 . بزرگتر یریتصو. یاریبس اطالعات. داشت یادیز قدرت

  «؟یبر یخوا یم کجا »

 یپا ات دو با یاسب صورت دختر کی با کرده، ازدواج شاپیب ستونیپر پسر»

 .« قشنگ

 .  شد کینزد تختم به و برداشت درب چوب چهار دادن فشار از دست

 از شیب او. بود کرده خطاب اسب را شاپ یب همسر او چطور که آمد ادمی به

 را او من. خانه داخل در تنها اما بود، پست و گستاخ ادب، یب متکبر،  اندازه

 به ییآقا انجا در حاضر ادافر تک تک نظر در او و بودم دهید بالماسکه در

 . بود معنا تمام

 یمعرف همه به ندهیآ تونیک خانم عنوان به رو تو که هست هم یخوب فرصت»

 . . .«   رفت ادمی و نیا یراست. کنم

 یزیچ نمود، پرت سمتم به و کرد خارج شلوارش یجلو بیج از را یزیچ

 .  یمشک و نرم مخمل در دهیپوش و شکل مربع
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 من سر اندازه به یآب نستونیو الماس با ینامزد حلقه. نمودم باز و گرفتم را آن

 یخال یها پنجره از که یدیخورش پرتو تمام که یالماس. خورد چشمم به آن در

 .نمود جذب خودش سمت به را دیتاب یم درون به اتاق

 

 

 

 

 

 با ازدواج به را من شود یم یسپر خانه نیا در که یا قهیدق هر دانستم یم

 یم که یفرد تنها. ممکن ریغ را فرارم و کند یم تر کینزد تونیک ولف

 یا احمقانه طور به دهد، نجات ندهیآ همسر نیا با ازدواج از را من توانست

 .  نبود یمناسب نهیگز اصالً  او به التماس. بود ام ندهیآ همسر همان

 راه هاتن ندارد من با ازدواج به یچندان لیتما هم خودش نکهیا دادن نشان دیشا

 .  بود میرو شیپ ریپذ امکان

  «م؟یبر دیبا یک»

 ینم دهید یخوشحال از ینشان اش چهره در هنوز اما بود، شده لیتبد ما به تو

 .  شد

 .  کردم یم زده خجالت کرد یم فکر که آنچه از شیب را او من

. کنه کمکت شدنت آماده در یکس که یدار عادت دونم یم. گهید ساعت دو تا»

  «یبش آماده تا کنه یم کمکت نگیاسترل

 یخواه لعنت را شد من متوجه زیم یسو آن از فتیکث یها چشم که یروز ان

 .  کرد

  «بردار دست»

  «د؟یببخش»
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 روش و شدن بزرگ نحوه دنیکوب از دست. بردار ها هیکنا نیا از دست»

  «بردار من یتیترب

 .  شود خارج اتاق از تا دیچرخ و زد یپوزخند ولف

  «خوام ینم»

 توانست یم کهیوجود با کردم، پرت سمتش به را ینامزد حلقه هم بعد 

 . افتدیب نیزم یرو بر داد اجازه و نکرد را کار نیا یول ردشیبگ

 .  بود وجودش در – من یبرا نشیکوچتر – یزیهرچ یبرا دنیجنگ 

 فنتل خط بشه، ممنوع برات تلفن از استفاده یبخوا نکهیا مگر ش،یخوا یم»

 خودم من که، ستین هم حرف نیا گفتن به یازین. باشه قطع تونه یم هم نهخا

 دمب غذا بهت لوله با و کنم سوراخ رو قشنگت یرگها اون بشم مجبور نکهیا از

  «متنفرم

 شانه بود من به پشتش که همانطور. شد خارج اتاق از مکث بدون هم بعد

 .  دندیلرز یم خنده شدت از شیها

  «باشه دستت ینامزد لقهح دیبا هم شهیهم»

  «نباشه؟ اگه و»

 . دیلرز یم میصدا دمش،یطلب یم مبارزه به

 که کنم یم درست برات یحاملگ عهیشا یکل و برم یم وگاس به رو تو ای»

 .« ستین اصالًخوب تیخانوادگ شهرت یبرا

 تانداس همان. شدم مان تیموقع متوجه بار نیاول یبرا دم،یکش یم نفس تند تند

 .  یخوش انیپا چیه بدون انیلیو و سینمس

 . کرد یم اش شکنجه. داد ینم نجات را پرنسس پرنس، که ییجا

 .بود کابوس در گرفتار د،یخواب ینم که ییبایز 
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 با یکی(  Madison)سونیمد در واقع رقص سالن درب از بعد ساعت سه

 د،یوز یم که یخنک باد با. میکرد عبور کاگویش یها هتل نیتر شکوه

 پل و( Magnificent Mile) لیما سنتیمگنف برق و زرق پر یساختمانها

 که آورد یم ادمی به قرمز(  Michigan Avenue Bridge) ویاون گانیشیم

 .  دیبخش  یم دوباره یدیام کالبدم به و هستم ام عالقه مورد شهر در هنوز من

 رنگ که بودم دهیپوش یرنگ یآب یآرمان مارک سرشانه بدون راهنیپ من

 .  بودم بافته یهلند مدل را میموها و کرد یم تر مشخص را چشمانم

 عمالً  گرید نمود یم درست را میموها و کرد یم شمیآرا یوقت نگیاسترل خانم

 نهخا. است شده تنگ کالرا یبرا دلم چقدر که آورد ادمی به و کرد یم غیج غیج

 فاصله نمانیب نوسهاایاق که کردم یم احساس من اما بود شهر یآنسو درست ام

 ،مادرم و پدر -کردم یم یزندگ شانیبرا و داشتم دوستشان که ییزهایچ. است

 .  بودند دسترسم از دور – میها یسوار اسب باغم،

 .  شدند یم دورتر و دور روز از لحظه هر گذشت با که یدور خاطرات

 هنقط یرو بر مالکانه را دستش کننده رهیخ یمشک شلوار و کت آن با نامزدم

. کرد تیهدا هتل رشیپذ یورود سمت به را من و گذاشت پشتم از یکوچک

 یوارهاید.  گفت یم خوشامد ما به هتل چیمارپ پله راه و ستالیکر یها لوستر

 هشد فرش دیسف و اهیس مرمر یسنگها با آن کف و یعسل ریش رنگ به اتاق

 .  بود

 در شده یط ریمس تمام و میبود نشده دعوت شاپیب یمحل سایکل مراسم به ما

 به تونیک سناتور. کرد یم متشنج را اعصابم گرید که بود شده یسپر یسکوت

 شیها لیم یا به اش یگوش با او واقع در. داد یم نشان را احساسش یسخت

 شتریب و داد یم ییدستورها( Smithy)یتیاسم جوانش راننده به داد، یم پاسخ

 .  شمبا نداشته حضور آنجا من که داشت دوست

 بودم فتهگ من که نبود یلباس نیا: »که بود جمله نیا گفتن من به که یتوجه تنها

 !« یبپوش

  «؟یکن یم تعجب یلیخ دارم دهیعق و نظر هم خودم من که بگم بهت اگه»
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 پنجره از رونیب به کاگویش شهر مرکز یابانهایخ در نیماش آرام حرکت با

 .  بودم شده رهیخ

 «  ستمین تیحما تحت نوجوون دختر کی جز یکس من عالوه به» دادم ادامه

  «نافرمان البته و»

  «ام یوحشتناک عروس» کردم یریگ جهینت

 «کنم یم رام رو تو مثل نفر هزار صبحانه از شیپ تا من »

 

 

 

 

 

 اطراف در هم تیجمع ازدحام ، سالن برق و زرق پر یها درب از ما عبور با

 .  بود داماد وا انگار شد یم شتریب و شتریب ولف

 حلقه با زدیم لبخند و کرد یم بش خوش طرفدارانش با مودبانه که همانطور

 و حرارت موج و کرد تر کینزد خودش به را من کمرم دور به دستش کردن

 . انداخت انیجر به وجودم در را ییگرما

 یب و بود متفاوت کامالً  نشیماش و خانه یوارهاید از خارج در تشیشخص

 . بندهیفر اندازه

 رب یبزرگ لبخند رفتند، یم راه کمانینزد سر پشت از که یگاردیباد دو با

 .  کرد یم صحبت مودبانه و بود نشانده اش چهره

 . داد یم نشان کردم یم یزندگ او با که یرومندین مرد از متفاوت اریبس

 بودند یا ساله پنجاه استمداریس زوج کردند، جدا هم از را ما که یکسان نیاول

 ندهیآ عروس عنوان به را من ولف. بودند آمده آنجا به یس ید واشنگتن از که

 نکش، خجالت» گفت یا مهربانانه خنده با هم بعد و. نمود یمعرف آنها به اش

 .« بده نشون رو ات حلقه
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 نکهیا از قبل. بپرد رونیب دهانم از بود کینزد و شد کنده جا از قلبم زد، خشکم

 انمخ آن دهد، نشان آنها به را مینامزد ریزنج تا کند بلند کنارم از را دستم ولف

 رب را دستش کف بعد و کرد یبررس را ام حلقه و گرفت دستش در را دستم

 شنهادیپ بهت چطور! هیعال نیا اوه» گفت و گذاشت اش نهیس قفسه یرو

  «داد؟ ازدواج

. ستا مرگ حال در یکنجکاو شدت از که بود مشخص و زد یم پلک تند تند

 و زدم یلبخند. کنم خراب را ولف سخت تالش توانستم یم که بود یفرصت نیا

 بدرخشد چنان سالن نور در الماس دادم اجازه و دادم حرکت یآرام به را دستم

 .  کند کور بود ستادهیا ما یکینزد در که را یهرکس یها چشم که

 زد زانو قابلمم در چنان من چارهیب نامزد. هنر موزه یها پله یرو بر» گفتم

 .« شد یم دهید کامل باسنش. شد پاره پشت از شلوارش درز که

 . منیبب را العملش عکس و کنم نگاه باال به که کردم ینم جرات دم،یکش یآه

 رو کار نیا تو» کوباند ولف شانه با دست با و شد منفجر خنده شدت از مرد

 !« ینکرد

 یآلود هوس و نیتحس پر رگبز لبخند و شد خارج یپخ یصدا هم خانم آن از

 . انداخت ولف به

 لشک به یناراحت شدت از شیلبها و کردم دایپ را ولف به کردن نگاه فرصت

 .بودند درآمده یصاف خط

 

 

 

 

 

 العمل عکس. نبود جالب ولف نظر از اصالً  آقا و خانم آن از جدا من داستان

 قهح نیا توانستم ینم گرید اگرچه بودم، دنبالش به من که بود یزیچ همان آنها

 .  ببرم بکار را
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 اما. میگو یم  دروغ من که گفت خواهد آنها به او که کردم گمان لحظه کی

 هب یمرد به هیشب او و بود فرار راه نیتر آسان نیا. نبود نگونهیا ولف روش

 یط یروزیپ به دنیرس یبرا را یطوالن و خم و چیپ پر راه که دیرس یم نظر

 . است کرده

  «داشت رو عذاب نیا ارزش» گفت و زد نییپا سمت به و من به رو یلبخند

 تمام ییگو که کرد کینزد خودش به را من چنان و کرد دراز را دستش هم بعد

 . ببلعد خواهد یم را من کلیه

 و یینعنا نفس کهیحال در و بشنوم بتوانم من تنها که یطور و یآرام به هم بعد

 یم رو من عروسم اگر» گفت یآرام به نمگرد کنار در داد یم غلغلکم گرمش

 .« زنم ینم زانو چوقتیه من که دونست یم شناخت،

 رد ستادنیا م،یداد انجام مانینامزد خبر شدن پخش با که یکار تنها یمدت یبرا

 و دندش یم شتریب و شتریب لحظه هر که بود یمردم کاتیتبر به پاسخ و آنجا

 و کوچک شاپیب. بودند نموده فراموش را گرید کرده ازدواج تازه زوج

 ینم نبودند آنها گرید هدفش که یتوجهات به یتیاهم اصالً  ظاهراً  نوعروسش

 عاشقانه شانیها چشم و دندیرس یم نظر به خوشحال اریبس آنها واقع در. دادند

 یبرا ولف به نسبت من شتریب خشم موجب خواسته نا که یزیچ زد، یم برق

 . شد یم میواقع عشق از کردنم محروم

 رکتح به سالن اطراف در یسلطنت یاسب به هیشب رو من تونیک ولف سناتور

 . رفتم رژه و داد نشان همه به ارزشش با ییدارا مثل درست رو من و درآورد

 در را من. بود شده بلند شیصدا و سر و کرد یم درد یگرسنگ شدت از دلم

 که یزیچ. نخورم تاب اطرافم به فینح برگ کی مثل تا بود داشته نگه کنارش

 من بود الزم وقت هر ولف که بود ییها سقلمه کرد یم بدتر هم را طیشرا

 تمگرف یم فاصله او از یکم که وقت هر. نمود یم وارد میپهلو به بزنم یلبخند

 در مختلف هیریخ مراسم نیچند داوطلب و گرفت یم اغوش در دوباره را من

 . کرد ام ندهیآ ماه

 یم ولف سمت به ازدواجمان کیتبر یبرا جذاب زنان میدبو جدا هم از یوقت

 یم ولف دستان در را تلفنشان شماره دندیخند یم احمقانه که یحال در و آمدند

 . شوم ینم متوجه من که کردند یم فکر و گذاشتند
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 اب بروکسل در که را یخوش اوقات بود ملل سازمان ریسف که آنها از یکی یحت

 خواهد اقامت شهر در یمدت که گفت او به و کرد یدآورای را بودند گذرانده هم

 . داشت

 شیفرانسو نیریش لهجه آن و رنگش یماهگون یموها با بایز زنان آن از یکی

  «ایب ،یریبگ یدنینوش کی دیبا تو»  کرد شنهادیپ او به

 که ییها لبخند همان از. زد او به را مانندش انجلو یها لبخند آن از یکی

 .  دینما یم دنیبتپ به وادار را قلبت و کند یم جا جابه هم را اهو یها مولکول

  «رهیبگ تماس شما با صبح فردا که گم یم میمنش به»

 !حرامزاده

 

 

 

 

 

 هک دیرس یم نظر به و بردند باال را شانیها السیگ ما ینامزد مناسبت به مردم

 .  ندارند یمشکل ما یسن اختالف با

 بود هنشست ما کنار بالماسکه شب در که اپشیب ستونیپر شخص بجز واقع در

 یناگهان ینامزد از یکس چیه بود، من کردن زده خجالت و ولف رفتار شاهد و

 .  نکرد تعجب ما

 .« بود یجالب زیسورپرا» گفت و دیپر هم باال یحت بشاپ یابرو

  «جالبه یزهایسورپرا نیا از پر یزندگ ست؟ین نطوریا بله،» گفت ولف

 خودشان در یمفهوم یول بودند یمعمول و یعاد اریبس دز که ییها حرف

 .  اوردم ینم در آنها از سر من که داشت

 در یمتفاوت داستان شدم یم یمعرف ولف همکاران از یکی به که یزمان هر

 .  کردم یم انیب مانینامزد مورد
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 رو هاش حرف بود شده مجبور. بود افتاده لکنت به رفت، ادشی زدن حرف»

 اشکال یکل هم باز بود آورده همراهش که یادداشتی وجود با یحت و سهیبنو

 .« بود عاشقانه یلیخ. داشت یگرامر

 رو دستم که گرفت اجازه پدرم از. داد ازدواج شنهادیپ کیرمانت یلیخ اوه،»

 ریتاث حتت یلیخ اش هیگر از گفتم رو بله یوقت و کرد عمل یسنت یلیخ ره،یبگ

 آرام یدارو چیه ؟!یولف درسته کرد، یم هیگر لندب واقعاً . بودم گرفته قرار

 اناکسز و( لینارگ و انانس آب شکر،ین عرق) کوالدا نایپ کوکتل بجز هم یبخش

 ینم فکر چوقتیه هم من خود البته کنه، آرومش نتونست( بخش آرام یدارو)

  «باشه یزیچ نیهمچ ام ندهیآ همسر عالقه مورد کوکتل که کردم

 دوست شهیهم بودم، شده زده ذوق یلیخ سناتور کی با ازدواج از من اوه،»

 ن،ینک صبر واشنگتنه؟اوه، اهل هم رواناین نیدون یم برم، واشنگتن به که داشتم

  «واشنگتنه؟ همون واشنگتن نیا االن زمیعز

 یب مرد کی به دهنده آزار یکم یآدم از ولف که هم یوقت یحت. بودم رحم یب

 یاراد ریغ حرکات. دادم ادامه کارم به هم باز بود شده لیتبد نیخشمگ تینها

 یم .بگذارد دستم در را حقم تا میشو تنها تا است منتظر که داد یم نشان فکش

 یعصبان شتریب را او شود یم خارج دهانم از که ییها پرت و چرت که دانستم

 .  کند یم

 جانب من از و دیخند یم یآرام به -اجتماع یمعنا تمام به یآقا همان – او و

 شیپ انتخابات و کارش به را صحبت موضوع دفعات تمام در و کرد یم یدار

 . چرخاند یم شانیرو

 من هک آنقدر. بود زمانبر واقعاً  کاگویش یباال سطح افراد نصف به شدن یمعرف

 عدب. بودم نکرده دایپ را مادرم پدرو دنید و اطرافم به کردن نگاه فرصت یحت

. میکرد حرکت زمانیم سمت به باالخره ولف و من ساعت، کی باً یتقر حدود از

 کردم یم یسع و دادم قورت را دهانم آب یسخت به نشستم، میصندل یرو بر

 یلصند یپشت یرو بر را دستش تونیک. بشوم ییغذا یب از کردنم غش مانع

 .کرد یم نوازش را من یها شانه سر انگشتانش با و بود گذاشته من
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 یسالمت به و بودند نشسته سالم وسط در یزیم پشت در دهکر ازدواج تازه زوج

 خارجه امور ریوز و پلماتید دو و یگرید سناتور کنار در ما. دندینوش یم

 یم زهایم نیب در ام خانواده یاعضا دنبال به میها چشم. میبود نشسته نیشیپ

 خواهم رقص شروع هنگام در و دسر سرو از بعد را آنها که دانستم یم. گشت

 . بودم مادرم کوتاه نگاه کی تشنه اما دید

 شهیهم مثل پاپا. کردم دایپ سالن یسو آن در یزیم پشت در را مادرم و پدر

 حلقه ش،ینگران دهنده نشان عالمت تنها. دیرس یم نظر به خشن و  قدرتمند

 نظر به شهیهم مثل ماما. بود شده جادیا شیها چشم اطراف در که بود یا رهیت

 دنیلرز نحوه. شد ینم اش متوجه یکس که دمید یم ییزهایچ من اما دیرس یم

 تدس که آنطور ای بود، نشسته کنارش که یخانم با صحبت هنگام در اش چانه

 درپ آنها کنار در. دیلرز یم کرد یم بلند را اش یدنینوش السیگ یوقت  شیها

 . . .   بعد و بودند نشسته آنجلو مادر و

 حال رد ام نهیس قفسه در شده باد یادیز که یبادکنک مثل و شد کنده جا از قلبم

 .  بود دنیترک

 او داشت انتظار یهرکس که یکس. یدختر هر نه. بود آمده دختر کی با آنجلو

 .اوردیب خود با را

 

 

 

 

 

 او داشت انتظار یهرکس که یکس. یدختر هر نه. بود آمده دختر کی با آنجلو

 .  اوردیب خود با را
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 و معروف تجار از یکی ،یانچیب امانوئل ، پدرش. بود یچانیب یلیام اسمش

 یشمیابر بلوند یموها ساله سه و ستیب یلیام. بود ایماف یمخف یاعضا از یکی

 تتوانس یم که یبزرگ یها نهیس با بلند یقد. داشت یا العاده فوق یها گونه و

 کینزد من از بعد او. ردیبگ مشتش در کوچکم و کیبار اندام ان با را من

 جلوآن همسن چون و بود، ییکایآمر ییایتالیا یاشراف یها خانواده به فرد نیتر

 ، ایماف یها خانواده انیم در باً یتقر و بود ینیب شیپ قابل ارتباطشان بود،

 .  شد یم فیتعر

 یریگ کناره و کسالت از یبیترک من با رفتارش و بودم دهید را او بارها قبالً 

 نیا از شوم متوجه که بود ادبانه یب آنقدر یول بود،ن زیآم خشونت قاً یدق. بود

 مدرسه کی به آنجلو با نکهیا. است ناراحت شود یم من به که یتوجه زانیم

 لو،آنج با تابستان کردن یسپر یبرا من از او و نداشت یریتاث هم رفتند یم

 . بود متنفر

 داشت راستش طرف در یقیعم چاک که یبلند رنگ یمشک یماکس لباس او

 درآنق. بود آراسته را خودش طال یها گوشواره و گردنبند با و بود کرده تن بر

 یکشورها یبرخ در یسمسار از ینوع) شاپ پاون شد یم آن با که داشت طال

 در نقد پول امانت، صورت به کاال افتیدر قبال در که که است یغرب عمدتاً 

 یم صحبت انشیرافاط با که همانطور و کند باز.(  گذارندیم شخص اریاخت

 مه آنجلو که مالکانه و کوچک یحرکت. بود گرفته محکم هم را آنجلو دست کرد

 .  کرد ینم آن به یاعتراض

 افتاد، من به نگاهش و دیچرخ سالن اطراف شیها چشم که یوقت یحت نه

 هشد دوخته هم به نداشت یا برنده چیه که یبیغر و بیعج جنگ در که ینگاه

 . بود

 یم محکم و شدت به ام نهیس جناغ در قلبم و بودم نشسته رق و شق میجا در

 .  دیکوب

 ! هوا

 . داشتم اجیاحت یشتریب یهوا به

 .  یشتریب یفضا به

 !  یشتریب دیام به
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 یم ام ندهیآ شوهر از شتریب اریبس را من دمید یم او چشمان در که یزیچ چون

 .  ترساند

 .زد یم وجم آن در طیشرا کامل و شرط و دیق یب رشیپذ

 

 

 

 

 

 . زد یم موج آن در طیشرا کامل و شرط و دیق یب رشیپذ

 .  بودند شانیسالگ ستیب لیاوا در آنها یدو هر

 .  بودند یمشابه یاجتماع حلقه به متعلق و مجرد با،یز شانیهردو

 .  بودند ازدواج آماده شانیدو هر

 .  بودم رفته کنار یباز از من

  «فرانچسکا؟»

 یوجل یدستمال کهیحال در بودم نشده متوجه را اسمش که ییها تپلماید از یکی

 در یگفتگو به را من توجه کرد یسع د،یخند یآرام به بود گرفته دهانش

 نیب نگاهم ، زدم یپلک ، کردم جدا انجلو نگاه از را نگاهم. کند جلب انیجر

 راههم ولف فک دیشد فشار متوجه. بود گردش در پلماتید آن و ام ندهیآ همسر

 او که دانستم یم. شدم بود، شده جادیا ظهر از بعد طول در که یسرخوردگ با

 .  گذارد ینم تنها میکودک دوران دوست با را من هم لحظه کی یحت

 .  کردم مرتب را لباسم بست، نقش لبانم بر یا خواهانه پوزش لبخند

  «ن؟یکن تکرار رو سوالتون لطفاً  شهیم»

 ازدواج درخواست شما از چطور تونیک سناتور هک دیبگ ما به نیدار دوست»

 .« دونمب یکیرمانت یلیخ آدم رو شونیا نتونستم چوقتیه من که بگم دیبا کرد؟

 .  دیکش ششیر به یدست پاتر یهر مثل درست و دیخند صدا با هم بعد
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 یسمر انیپا تیواقع ریتاث تحت کامالً . بزنم طعنه ولف به توانستم ینم یحت

 میها کابوس وستنیپ تحقق به و یلیام با آنجلو الوقوع بیغر اجازدو و میزندگ

 . بودم گرفته قرار

 . ..«  در من به. . .  اون. . .  اون. البته بله،»

 نوازش را ام چانه یآرام به ،یشینما محبت چنان با و کرد قطع را حرفم ولف

 نستمدو ینم اصالً . موزه یها پله در» گفت و شد مورمور تنم پوست که کرد

 ور نفسم تو. باشم داشته را اش کننده وانهید بوسه استحقاق دیبا چطور که

 .« یدیبر

 برکه. دوخت من یآب چشمان به را شیخاکستر یها چشم د،یچرخ سمتم به

 . دروغ از پر ییها

 قدرت مسحور و بود مانده باز دهانشان بودند نشسته کنارم که یکسان

 .  بودند شده کرد یم انیب من به رهیخ که ییها حرف یسیمغناط

 .« میدزد رو قلبت من»

 . یدیدزد را ام بوسه نیاول تو

 .  میشاد بعد

 .را میزندگ تینها در و

 

 

 

  

 

 

  «درسته-د»
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 او با دنیجنگ یبرا ناگهان کردم، مرطوب را گردنم پشت یکتان دستمال با

 وردننخ غذا روز چند فشار مغلوب بدنم باالخره. نمودم تهوع و ضعف احساس

 . بود شده

  «کنم ینم فراموش رو شب اون وقت چیه» گفتم 

  «نطوریهم هم من»

  «نیساز یم رو ییبایز زوج شما» گفت یکس

 ! آقا ای بود خانم حرف نیا ندهیگو دمینفهم که بودم جیگ آنقدر

   .کرد کینزد شیها لب به را اش یسکیو وانیل و زد یا مغرورانه لبخند ولف

 چشم دادم اجازه -بود هم احمقانه شک بدون -دمیطلب یم بارزهم به را او عمداً 

 .  بچرخد بودم نشسته آن پشت هم من داشتم دوست که یزیم سمت به میها

 رزیبل کت در دهیپوش یبازوها یرو بر را اش شده فرنچ یها ناخن یلیام حاال

 یدنلبخ و انداخت یلیام صورت به و نییپا به ینگاه آنجلو. خراشاند یم آنجلو

 .  بست نقش لبانش بر

. نمود پرت را حواسش و کرد آب را آنجلو خی چطور که نمیبب توانستم یم

 . آورد نییپا را آنجلو یدفاع گارد او، لمس کباری با چطور

 کرد، یم فیتعر او گوش در را یزیچ خنده با و بود داده هیتک او به یلیام

 . افتاد من به دوباره آنجلو نگاه

 ار خودم آنها به ستنمینگر وضح به با ایآ کردند؟ یم صحبت من دمور در اونها

  دادم؟ یم نشان معنا تمام به احمق کی

 . بکشم سر کجای را آن تمام خواستم یم زدم، چنگ نمیشامپا السیگ به

 هب دنیرس از شیپ را دستم و کرد حلقه دستم مچ دور به را انگشتانش ولف

 یلمس. دهنده هشدار و محکم بود، ینیمت و میمال لمس. آورد نییپا دهانم

 . مردانه

 نوع.  هیواقع نیشامپا کی نیا. میکرد صحبت بهش راجب قبالً  دلم، زیعز»

 «بزرگساالنش



 

 pg. 89 

89 

 شد باعث و آورد زبان بر دلسوزانه و یتلخ اوقات یکم با همراه را حرف نیا

 .  شود بلند زیم پشت در حاضران خنده کیشل یصدا

 نس کم دختر کی با ازدواج مشکالت از یکی»  گفت سناتورها از گرید یکی

  «سال و

 کار کی ازدواج» گفت و برد  باال را اش مغرورانه و پر یابروها ولف

 برچهره و شد لیمتما جلو به یکم. . . «  افتاد ادمی.  زهیآم مهارت و دشوار

 کنار ادنا طالق با چطور» گفت و نشاند دلسوزانه یاخم احساسش هر از یخال

 «د؟یمداو

 

 

 

 

 

  

 را او خواستم یم. بود شده ممکن ریغ میبرا تمیعصبان و خشم تحمل گرید

 اب ازدواج به من اجبار یبرا بکشم، اش احمقانه شاهکار نیا یبرا را او. بکشم

 . بود انداخته یلیام آغوش در را آنجلو دخالتش، با که تیواقع نیا و خودش

 نیا فتنگ مانع تا گرفتم گاز را زبانم و گذاشتم زیم یرو بر را نیشامپا السیگ

 دهینوش نیشامپا بارها میدید آن در را گریهمد که یجشن در من که شوم حرف

 به من یمست از هم یخوب به واقع در و بود نداده یتیاهم اصالً  هم او و بودم

 . ببوسمش تا بود داده بیفر را من و  کرده استفاده خودش نفع

 .« کنم یم یعذرخواه» مگفت و کردم صاف را میگلو

 ییدستشو سمت به و شدم بلند میجا از شوم یپاسخ منتظر نکهیا بدون هم بعد

 ، بزرگم دشمن یها چشم که بودم آگاه تیواقع نیا از یخوب به و کردم حرکت

 مثل بود، شده دوخته پشتم به که آنجلو و مادرم و پدر یها چشم مثل درست

 . دبو گرفته نشانه را پشتم پر یتفنگ
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 چیمارپ یها پله ریز در ها خانم و انیآقا بود، رقص سالن یانتها در ییدستشو

 . شدند یم رو روبه گریکدی با بزرگ یفلز

 بند مشک که ییآنجا تا و شدم خم دادم، هیتک وارید به و رفتم ییدستشو درون به

 .  دمیکش قیعم نفس داد یم اجازه محکمم بند نهیس و

 .  دمیکش نفس

 .  دمیشک نفس فقط

. ادد فشار را ام شانه گرم و کوچک یانگشتان. شد حلقه میها شانه دور به یدست

 به سرم و دمیپر عقب به دمیکش یم غیج کهیدرحال و کردم باز را میها چشم

 . کرد برخورد پشتم وارید یسفال آجر

 !«حیمس»

 ییوگ. بود ناآشنا و سالخورده نگران، اریبس صورتش. کینزد یلیخ. بود ماما

 که یتیعصبان و خشم تمام ناگهان. بود شده ریپ سال ده اندازه به امشب طول در

 شچشمان. شد خارج پنجره از و دیکش پر داشتم او به نسبت گذشته روز سه در

 .  بود متورم و سرخ هیگر شدت از

 . بود رنگ یخاکستر یتارها از پر رنگش یا قهوه و پر یموها

 «؟یاومد کنار چطور ایم تایو»

 

 

 

 

 

 و عصر از که یبغض و انداختم آغوشش در را خودم تنها ،یپاسخ هر یجا به

 نمود، براقش و اهیس یاسکاالد الکیکاد نیماش سوار را من ولف کهیزمان از

 او بر یا خرده توانستم ینم چطور. نمودم آزاد را بود خورده گره میگلو در

  .دیرس یم نظر به مستاصل من اندازه به هم او رم؟یبگ
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 یچ همه نکهیا یبرا و دمینخواب اصالً . نخوردم یچیه. متنفرم اونجا از من»

 ...«  کنم بدتر رو

 به ترشیب دیتاک یبرا را نگاهم نمودم جدا او از را خودم و دمیکش باال را ام ینیب

 .« زاره یم قرار یلیام با آنجلو حاال» دادم ادامه و دوختم چشمانش

 .  شوند خارج کاسه از خواست یم میها چشم که کردم یم احساس

  «قرارشونه نیاول نیا»

 در دوباره نمود یم نوازش را پشتم کهیحال در و داد نانیاطم من به ماما

 .  گرفت آغوشش

 .  بردم فرو گردنش یگود در را سرم

 شرف در من. داره تیاهم برام نقدریا چرا موضوع نیا دونمینم یحت»

 .« شده تموم گهید ازدواجم،

 . . . « زمیعز»

  «ماما؟ چرا»

 قبل رفتم آنجا باشکوه ییدستشو کاسه سمت به و آمدم رونیب آغوشش از دوباره

 .« کندم یکاغذ دستمال چند شود خراب کامالً  شمیآرا نکهیا از

  «ره؟یبگ یمیتصم نیهمچ کرد وادار رو پاپا یزیچ چه »

 شیها شانه. کردم یم نگاه بود ستادهیا سرم پشت در که مادرم به نهیآ داخل از

 که مشد متوجه. بود شده گشاد تنش به یکم لباسش و شده خم شیمشک لباس در

 .  است نخورده یزیچ یلیخ مدت نیا در هم او

 نیا کن، باور رو حرفم اما نکرده، صحبت من با مورد نیا در یلیخ پدرت»

. میهست شکه افتاده که یاتفاق از هم هنوز ما. نبوده آسون هم اون یبرا میتصم

 وشخ اون. یبد تونیک سناتور به یواقع فرصت کی که میخوا یم ازت فقط ما

 زدواجا تر نییپا خودت از یکس با تو. داره یخوب یلیخ شغل و ثروتمنده په،یت

  «یکن ینم

  «کنم یم ازدواج دارم والیه کی با من »

 .  کردم ادا دهیکش و آهسته را کلمات نیا
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  «یکم کی ،یباش خوشحال یتون یم»

 .« دادم تکان را آن دن،یخند و عقب به سرم کردن خم از قبل

. بودند خورده گره هم در شیها دست. کند هیتوج را من که نبود مجبور ماما

 دونب – کردن فکر آنها به آشکارا اما داشتم پدرم به نسبت یبد اریبس افکار

 .بود تازه و باز یزخم بر نمک ختنیر مثل درست -بلند یصدا با آنها انیب

 

 

 

 

 

 یم فکر چه به دانستم یم کرد، حرکت من و ییدستشو درب نیب مادرم نگاه

 یم ندیپرس سوال به شروع مردم. میبمان نجایا در یلیخ میتوانست ینم ما. کند

 ایماف در ظاهر حفظ. ام کرده هم هیگر من دندید یم که یوقت بخصوص. کردند

 لندب سناتور کی با بابا دست که کرد یم فکر یکس اگر و بود یاتیح اریبس

 .  رفت یم نیب از شهرتش تمام است، کاسه کی در جوان و پرواز

 .  داد بدستم و نمود خارج آن از یزیچ و کرد باز را فشیک درب ماما

 با کن یسع. کن استفاده ازش ایتامیو. کردم دایپ ختتیر بهم اتاق کف رو نیا»

 غذا یکم هم خدا خاطر به. ستین بد یلیخ اون ،یایب کنار دتیجد یزندگ

 .« بخور

 نهات بود گذاشته دستم در که یزیچ با را من و شد خارج آنجا از بالفاصله بعد

 کامل شارژش. باارزشم همراه تلفن. بود همراهم تلفن. کردم باز را آن گذاشت،

 وقت هر داشتم دوست.  نشده باز یامهایپ و نداده جواب تلفنها از پر و بود

 . ییتنها در – کنم باز را شان همه کردم یم دایپ فرصت

 تونیک سناتور از یسوال دنیپرس بدون همراهم تلفن برداشتن که دانستم یم

 قاً یدق دستش در من دست گذاشتن یبرا پدرم دیتهد هم، بعد خب،. ستیخودسر

 جهینت نیا یبرا را من چکسیه نیبنابرا ست،ین من از یخواستگار یمعنا به

 .  کند ینم نشسرز ام یریگ
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 هرپلیز سمت به سرعت به. انداختم اشغال سطل داخل را شده استفاده دستمال

 پوش کف یرو بر میسانت ده پاشنه یها کفش ، کردم حرکت کیتار چیمارپ

 کلیه که بودم نرفته رونیب سمت به شتریب دوقدم هنوز. کرد یم صدا نیمرمر

   .انداخت ریگ ها پله پشت به مشرف یا نهیآ گوشه در را من یبلند قد و الغر

 یآرام هب بود دهیچسب سرم پشت نهیآ به فقراتم ستون کهیحال در و کردم یا ناله

 دست داد یم فشار من به را بدنش کهیحال در آنجلو. نمودم باز را میها چشم

 .  بود کرده مشت سرم دوطرف را شیها

 لبمانق بود گرفته رقرا من حساس یها نهیس مقابل در متیمال با اش نهیس قفسه

 .  بود شده مخلوط هم با مانیها نفس و دیتپ یم هم با هماهنگ یاتحاد در

 .  بود کرده دنبال مرا او

 .  بود آمده دنبالم به

 . خواست یم را من هنوز

 هب را شیشانیپ و بود گرفته قاب را صورتم شیدستها با کهیحال در آنجلو

 «الهه» گفت داد یم فشار من یشانیپ

 

 

 

 

 

 متس به را لرزانم دستان بود، یخستگ از زیلبر احساساتش شدت از شیصدا

 دستانم در و نمودم لمس را شیها گونه بار نیاول یبرا و کردم دراز صورتش

 .  داد فشار میلبها مرکز به را شصتش انگشت. گرفتم

 .  خواستمش یم حال هر به و خواهم یم چه دانستم یم زدم، چنگ کتش قهی به

 آن در مانیدو هر درست رفتار از تر یقو اریبس بودن آغوشش در به مازین

 .  بود لحظه
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 یراب اگر یحت ندارد، شیبرا یتیاهم چیه یلیام که بودم حرف نیا دنیشن تشنه

 . نبود منصفانه هم من یبرا. نبود منصفانه یلیام

 ضیمر ینگران شدت از» گفت و ماالند من ینیب به را شینیب ییپروا یب با

  «شدم

 با میودب آمده ایدن به یوقت از که بود یجسمان تماس نیتر کینزد و نیشتریب نیا

 بود شده باعث  من، روزه چند یغذا اعتصاب با بیترک در – که م،یدشت هم

 .  بچرخد مختلف جهات در و برود جیگ شدت به سرم

 . نگفتم یزیچ اما دادم تکان را سرم

 و ادد فشار یاندک و گرفت محکم بود زده چنگ تلفنم یگوش به که را دستم آن

  «؟ید ینم رو تلفن جواب چرا» گف

 یگوش هب دست که هیبار نیاول نیا بالماسکه، شب از بعد» وگفتم دمیکش ینفس

  «زنم یم

  «؟یزد ینم تیگوش به دست چرا» دیپرس آنجلو

. کرد غلبه وجدانم بر وحشت و ترس. داد یم فشار من بدن به را بدنش عمالً 

 گرا افتاد یم یاتفاق چه نداشت، دادن دست از یبرا یشتریب زیچ گرید که او

 پدرم نمود؟ یم لمس را من نداشت را جراتش چوقتیه که یآنطور امشب

 چوقتیه او چون -.گرفت ینم او به یا خرده شیرو ادهیز نیا خاطر به هرگز

 ینم را نم با ازدواج درخواست او از و گرفت ینم قرار یروس آرتور مقابل

 .   کرد

 فیتعر او یبرا ام یناگهان ینامزد مورد در را زیچ همه داشتم دوست دانهیناام

 نم مشکل حل یبرا یکار نتوانسته پدرم اگر که دانستم یم هم باز اما. مینما

 .  دینما یکمک تواند ینم قطعاً  هم آنجلو دهد، انجام

 یکدزد یها بوسه و دنید یبرا یفرصت دنبال به یناکام عاشقان نداشتم دوست

 ینم یادیز زیچ ام ندهیآ همسر مورد در من. ممنوعه یعشق در م،غرقیباش

 یم بیآس من زانیعز به هم او شدم، یم او ییرسوا باعث من اگر -دانستم

 مستحق آنجلو یول دادم ینم او تیعصبان و خشم به یتیاهم خودم. رساند

 .نبود مجازات
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 .« آنجلو »کردم شیصدا گذاشتم، اش نهیس قفسه یرو را دستانم

 . بودم ننموده لمس شکل نیا به را یمرد چیه هرگز

 .  آشکارا نقدریا 

 یم حس انگشتانم نک ریز در را اش نهیس قفسه تکه چند یها چهیماه یگرد

 حس توانستم یم هم کتش پارچه یرو از یحت را گرما نیا و بود داغ کردم،

 . کنم

  «بگو بهم »

 .« میبود هم مناسب ما» گفتم و دادم نتکا را سرم

  «هیعوض کی اون م،یهم مناسب ما» گفت پاسخم در

 .  دمیخند میگلو در نشسته بغض با

  «ببوسمت بد یلیخ دارم دوست الهه»

 یطناز و درک ،یاضاف ادب چیه بدون –گرفت محکم را گردنم پشت بعد

. ردک یم را تالشش تمام. شد خم نییپا سمت به هدفش به دنیرس یبرا ،یکردن

 .  داشتم مانیا آن به هم من که یتالش

 روز هجده چون. یبد انجام االن نیهم و کار نیا که کنم یم شنهادیپ بهت»

 تک تک که دارم رو حق نیا هم من و متاهله زن کی گهید اون گه،ید

 .« بشکنم اون به زدن دست یبرا رو تو دست انگشتان

 .  دیرس گوشمان به آنجلو رس پشت از یخشن و ترسناک یصدا



 

 pg. 96 

96 

 از میپاها خورد، سر نییپا به آنجلو نهیس قفسه یرو از دستم. شدم ریغافلگ

 مکک و کرد حلقه کمرم دور به را دستش آنجلو. شدند شل اتفاق نیا شک شدت

 .  ستمیبا سرپا کرد

 به را نگاهش و شد خاموش آنجلو چشمان در شهوت و هوس سوزان آتش

  . چرخاند ولف سمت

 دنید با کرد، کج مردانه ییدستشو سمت به را راهش ام ندهیآ همسر ناگهان

 جادیا ومتکبرش غرور پر ظاهر در یرییتغ چیه مقابلش احساس پر صحنه

 هم یازین گرید بود، آنجلو از تر رهیت و تر شانه چهار تر، بلند قد او. بود نشده

 ینم که داشت هم یشهرت و قدرت نبود، هم بودنش مسنتر سال ده ذکر به

 .  یریبگ اش دهیناد یتوانست

 .  بود محسوس قدرتش

 یعذرخواه یبرا را خودم یجلو یسخت به ام گونه داخل گوشت گرفتن گاز با

 .  گرفتم بودم انداخته راه به شیها چشم مقابل در که یشینما خاطر به

 شکست الماع که نداشتم دوست ستم،ینگر باال به کنم نگاه نییپا به نکهیا یجا به

 .  مینما

 !«تونیک سناتور» گفت آنجلو

 

 

 

 

 

 یب با نگاهش یوقت کرد، یمکث ها ییدستشو یورود دو فاصله در ولف

 بدن توانستم یم نمود، یابیارز را ما و دیچرخ آنجلو و من نیب یعالقگ

 .  کنم حس را باشکوهش

 یم یچ کن جمع رو حواست ،ینیبند» گفت یا گرفته و آرام یصدا با ولف

 یلیخ. وقتشه امشب ،یببوس یخداحافظ یبرا رو من نامزد یخوا یم اگه گم،
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 ندهبخش نقدریا ،یکن یم یکار نیهمچ که نمیبب گهید کباری اگه. یخصوص

 .« ستمین

 نه یادآوری د،یکش من ینامزد حلقه یرو بر هم را انگشتش نک حرف نیا با

 یموج کارش نیا با و ستمه یکس چه به متعلق من نکهیا به یا رکانهیز چندان

 .  نمود ریسرآز وجودم به اضطراب و ُشک از

 یم فکر. دش دیناپد ییدستشو درب پشت بکشم ینفس بتوانم آنکه از قبل بعد و

 رکا نیا اما کند، یم فرار آنجا از آنجلو ما، به ولف کردن پشت محض به کردم

 محبوس شیهادست حصار در نهیآ به پشت را من هم باز شیجا به. نکرد را

  «چرا؟» گفت و داد تکان را سرش و نمود

  «؟یلیام چرا» گفتم دادم یم باال را ام چانه کهیحال در انهیجو یتالف هم من

 !« یکن یم بزرگ رو یلیام نقدریا که یهست یزن تنها تو االن دونم یم»

 .  کوباند سرم کنار در ییجا محکم و کرد مشت را دستش

 .  مودمن حبس نهیس در را نفسم

 و یکرد نامزد که یهست یکس اون تو چون اومدم نجایا یلیام با امشب من »

  «یکن یم ازدواج یدار

 لکنتر را احساساتش دوباره کرد یسع و کرد تر زبانش با را شیلبها آنجلو

 یم همه. یداد جلوه احمق کی رو من تو که لیدل نیا به و: »داد ادامه.  کند

 یها احمق اون تک تک. شهیم اعالم رسماً  ماه نیهم تو ما ینامزد که دونستن

 و اتاق اونطرف ولف آغوش در ،یینجایا تو حاال و. دونستند یم ایماف عضو

 رو اون نامزد نقش شناسانه فهیوظ و ینشست خارجه امور ریوز زیم پشت در

 اون با تو که یا وجه. کردم یم حفظ رو ام وجه دیبا من ،یکن یم یباز

 یدون یم فرانچسکا. یکرد خرابش کنندت اغوا یها پاشنه اون و ییبایز

 !«یگ ینم بهم هم رو لشیدل یحت تو که نهیا ه؟یچ قسمتش نیبدتر
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 .  کردند دشیتهد و فهیضع پدرم چون

 خانواده حرف نیا. آوردم ینم زبان بر را یزیچ نیچن هرگز که دانستم یم اما

 یول بودم متنفر پدرم از لحظه نیا در که هم هرچقدر و برد یم نیب از را ام

 . بکنم انتیخ او به توانستم ینم هم باز

 یاشک قطرات وجود با و گذاشتم شیها گونه یرو بر را میها دست فکر بدون

 . زدم لبخند شد یم ریسراز میها گونه از یگرید از پس یکی که

 .« شهیهم ،یهست اولم عشق شهیهم تو آنجلو»

 و گرم که ینفس خورد، صورتم و نییپا تسم به محکمش و سخت یها نفس

 . داد یم شراب زیت و تند یبو بود نیریش

  «ببوس رو من االن نیهم »

 -بوسد یم را من که بود خواهد یبار نیآخر که دانستم یم د،یلرز یم میصدا

 . بود اشتباه تمامش -بود دهیبوس را من که یبار تنها

 وسم،بب بدم بهت رو قلبم نکهیا بدون تونم یم تنها رو تو ،یروس فرانچسکا»

  «یسزاوارش که یا بوسه همون

 ردمک یم احساس. نشست ام ینیب نک یرو بر شیلبها شد، خم نییپا سمت به

 .  زدلر یم کرد یم تکه تکه هم را شیاستخوانها یحت که یبغض شدت از بدنش

 . سالها آن تمام

 . اشکها آن تمام

 . منتظرانه یها یخواب یب آن تمام

 تابستان در میبتوان که یوقت تا قیدقا و روزها و ها هفته معکوس مارشش

 .  مینیبب را گریهمد

 .  میستادیا یم بهم کینزد اریبس که رودخانه داخل یهایباز آب آن

 . رستوران در زیم ریز در انگشتانمان خوردن گره
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 شدت به من و. بود شده خالصه مان معصومانه بوسه آن در لحظات آن تمام

 . کنم یعمل امشب را بالماسکه شب یها نقشه تمام خواستمیم

 یم اما. کند لمس را شیها لب میها لب تا. دادم حرکت باال سمت به را سرم

 من .ببخشم او و یلیام ارتباط کردن خراب یبرا را خودم توانم ینم که دانستم

 ودب ناف به محکوم خودم مال نکهیا لیدل به را شان رابطه شروع توانستم ینم

 .  کنم خراب

 «آنجلو»

 و لخت م،یبود بسته دو هر که یچشمان با. داد هیتک میشانیپ به را شیشانیپ

 .میکرد یم مزه مزه را لحظه نیا ینیریش

 

 

 

 

 

 ابد ات نکهیا یبرا آنهم. میدیکش یم نفس را یمشترک یهوا. میبود هم با باالخره

 .  میشو جدا هم از

  «ونمیبعد یزندگ در دیشا»  گفتم

  «مون یزندگ نیهم در قطعاً  الهه، نه »

 نهات یا لحظه چند من به و شد دیناپد راهرو یکیتار در و دیچرخ حرفش نیا با

 اب و سالن به گذاشتن قدم از شیپ ظاهرم کردن مرتب و شدنم آرام یبرا بودن

 .  داد را شدن مواجه کیموز

 زمیم پشت به و مکرد صاف را میگلو گرفت، آرام یکم لرزانم بدن یوقت

 . برگشتم

 شینما را یشتریب نفس به اعتماد کردم یم یسع داشتم یم بر که یقدم هر با

 شتم،برگ زمیم پشت به یوقت. تر صاف کمرم شد، یم تر پهن یکم لبخندم.  دهم

 .  نبود آنجا ولف
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 هب ما. خورد یم موج دلم در ترس و خشم از یبیترک گشت، دنبالش به چشمانم

 انتظارم در یزیچ چه دانستم ینم و میبود شده جدا هم از یندیاناخوش طرز

 من با کارش باالخره او که -کرد یم دعا -بود دواریام من از یقسمت. است

 .  دهد اطالع پدرم به را نیا و باشد شده تمام

 ام نهیس سهقف در شتریب هم قلبم گشتم یم بلندش قد کلیه دنبال به شتریب چه هر

 . دیکوب یم

 . کردم شیدایپ بعد

 در ییبایز به تونیک ولف سناتور ام ندهیآ همسر

 هب  یانچیب یلیام. شدیم دهید سرش پشت در پا سه. خورد یم تاب زهایم پشت

 ممنوعه بیس همچون باسنش ز،یآم کیتحر و بلند قد. کرد یم حرکت یآرام

 مثل درست – بودند براق و بلوند شیموها. دیچرخ یم و خورد یم تاب یا

 چقدر که بود نشده متوجه چکسیه. بود همراهش بالماسکه شب در که ینز

 اام اند داده فاصله شانیها قدم نیب چطور نکهیا. است انداخته گل شیها گونه

 . کنند یم حرکت ریمس کی در

 از توجه جلب بدون و شد دیناپد مخمل یمشک یها پارچه پشت در یلیام اول

 .  گشت خارج رقص سالن

 قهیدق ده از بعد و داد دست یثروتمند نظر به و مسن مرد با و ستادیا ولف

 . نمود حرکت رقص سالن پشت قسمت سمت به صحبت

 در چرخاند، من سمت به را سرش باشد، شده من نگاه متوجه که انگار بعد

. زد یچشمک. خورد گره هم در نگاهمان اطرافمان همانیم نفر صدها آن انیم

 مصمم شیها لب کرد، یم حرکت سالن از خارج تسم به شیپاها همانطورکه

 .  بودند

 و یلیام ریدرگ را خودم من که یوقت درست. درامد انیقل به میرگها در خون

 . بود ام ندهیآ همسر یاغوا دنبال به سرعت به او بودم، کرده اش تازه رابطه

 یم رکف د،یتپ یم شدت به قلبم. شدند مشت کنارم در میها دست. ستادمیا همانجا

 خودیب خود از یا افتاده رونیب آب از یماه مثل و شد خواهد کنده جا از کردم

 . بودم شده
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 . کردند یم انتیخ ما به یلیام و ولف

 .  کردم مزه را ییوفا یب طعم

 . بود تلخ

 .  بود ترش

 . نیریش هم یکم یحت

 میداشت نفر چهار ما که یزیچ هر -داد من به هم یخوب درس همه، از مهمتر

 .  نبود گرمقدسید

 .  بود شده گناه پر و اهیس و دار لکه قلبم

 . ینیب شیپ قابل ریغ یگناه با

 . بود شکسته و

  

 چهارم فصل انیپا

 

 

 

 

 

 

   پنجم فصل

  

 

  فرانچسکا
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 آشپخانه، آشغال سطل در را وایگود مارک یها شکالت من ، بعد روز صبح

 از را ام گرسنه بدن مشتاقانه. اختماند ندشان،یبب ولف بودم دواریام که ییجا

 همان که یگرسنگ درد از تریقو مراتب به ییروین بودم، دهیکش رونیب تختخوابم

 .  آورد یم در حرکت به را من بود، انتقام حس

. ودب یکاف کشاندنم آتش به یبرا بودم دهید لمیموبا یگوش در که ییها امیپ

 یگوش ترس از من که یشب همان بود، بالماسکه شب همان به متعلق خشانیتار

 و نمک یعذرخواه آنجلو از نباشم مجبور تا بودم نکرده خارج فمیک از را لمیموبا

 .  دهم نشان احمق کی را خودم

  ؟ید یم بوسه اون یبرا یحیتوض چه: آنجلو

 . امی یم شما خانه سمت به دارم: آنجلو

 یم مزدنا یبزود تو چون امیب شما خانه به دینبا گهید که گفت بهم پدرت: آنجلو

 ! یکن

 ! ؟یکرد نامزد: آنجلو

  من؟ بجز یکی با: آنجلو

 . بهت لعنت فرانچسکا، ؟یکرد کاریچ یدونیم:آنجلو

  چرا؟: آنجلو

 ازم پدرت ؟یکرد رو کار نیا کردم صبر سال کی نکهیا خاطر به: آنجلو

 به مالقات قرار کی درخواست یبرا هفته هر من. بکنم رو کار نیا خواست

 . اومدم یم اونجا

 تو یا گهید چکسیه بعد به موقع اون از. یبود تو فقط شهیهم الهه،: آنجلو

 . نداشته وجود من یزندگ

 ییجا من روزانه برنامه در اول یروزها یسخت و سفت همان به هنوز خوردن

 تمگذش نگیاسترل خانم سر پشت از یآرام به یوقت که بود یزیچ نیا -نداشت

 .  گفت یم ولف به هیگال پر یلحن با تلفن پشت رد او دم،یشن

 و چپ حالت به آن یجلو یها لبه که یباز جلو یشمیابر دار گل راهنیپ

 .  داشتم تن بر شد یم بسته کمر با و گرفت یم قرار هم یرو بر راست
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 .کرد ینم صدا و سر گرید و بود برداشته تقال از دست شکمم لحظه نیا در

 

 

 

 

 

 هاند به نان تکه چند یواشکی بود، گرم یلیام با سرش ولف که یوقت روزید

 یکاف ام شده منقبض معده کردن آرام یبرا اصالً  تکه چند آن اما بودم، گذاشته

 . نبود

 به کارم و بروم حال از و کنم غش دیشا که بود دواریام ذهنم، پس در ییجا

 انیاپ مداومم یاه کابوس نیا به و دیایب کوتاه پدرم دیشا تا بکشد مارستانیب

 .  دهد

 .  بود هم کننده خرد بلکه خطرناک تنها نه معجزه به دیام متاسفانه

 دایپ معنا شتریب هم عاتیشا گذراندم، یم خانه نیا در یشتریب زمان چقدر هر

  .بود شده حک عظمت و یبزرگ تونیک ولف سناتور سرنوشت در -کردند یم

 . دمش یم لیتبد متحده االتیا اول یانوب به شوم ساله یس آنکه از قبل احتماالً 

 فتهر منطقه نیا فرودگاه به زود صبح امروز و کرد یم شرفتیپ یخوب به ولف

 به همم اریبس جلسه کی یبرا هفته انیپا تا که بود کرده یزیر برنامه یحت و

 . برود واشنگتن

 از یحت که دادم یم یادیز احتمال و کرد ینم وارد شیها برنامه در را من او

  شد، یم چاپ اتینشر در که یا ناخواسته بزرگ تریت آن بجز هم من مرگ

 . نشود ناراحت اصالً 

 قلب در بود، شده پوشانده دهیتن درهم یها چکیپ با که اتاقم پنجره ریز در

 دو وجود با تعجب کمال در که داشتم را خودم اهانیگ و جاتیسبز ساختمان،

 .  بودند زنده هم هنوز ماندن، آب یب روز
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 تآگوس ماه از تر سوزان و گرمتر اریبس آن یهوا و میداشت یرحم یب تابستان

 .  بود کاگویش گذشته یسالها

 با مه هوا آب نظرم به. بودند کننده وانهید گذشته هفته دو اتفاقات تمام هم باز و

 .  بود شده همسو من ندهیفرسا یزندگ

 یالسیگ یها یفرنگ گوجه رافاط هرز یها علف و بودم مانده دوال همانطور

 .کردم یم نیوج را ام

 

 

 

 

 

 را اطیح کنار کوچک یانبار و آوردم ام پنجره نییپا گلدانها یبرا کود سهیک دو

 . بودم نموده رو و ریز دیجد گلدان و یمیقد اهیگ تخم یکم دنبال به

 دستور احتماال داشت، را باغ نیا یدار نگه و مراقبت تیمسئول که یکس هر

 و اندک اریبس آنهم ، بود گرفته آنجا یساز بایز منظور به تنها هم ییها عملال

 . زیناچ

 .  بود شده حفظ صورت همان به یول بود، سبز باغ نیا

 یم نظر به هم کننده ناراحت یتحمل قابل ریغ طور به یول بود بایز باغ نیا

 . نداشت تفاوت مالکش با یلیخ. دیرس

. همد پرورش سبزم انگشتان با را باغ نیا تمداش دوست من صاحبش خالف بر

 که کنم، یم یدگیرس آن به بود خواهم باغ نیا مراقب چنان وجودم تمام با من

 .دهد انجام را کا نیا نتواند یگرید چکسیه

 در یچیق دم،یچ خط کی در و مرتب را ازمین مورد لوازم تمام نکهیا از بعد

 به آن مورد در و بودم برداشته انبار لداخ از را آنها. کردم امتحان را دستم

 ازین نآ به کود سهیک درب کردن باز یبرا که بودم داده حیتوض نگیاسترل خانم

 .  برود و بکند را پشتش او تا کردم صبر آنقدر و دارم
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 خانم و زدند یم برق آفتاب نور ریز در یچیق نیا یها غهیت که همانطور االن

 یاهم دنیخر یبرا چارهیب آشپز سرزنش مشغول آشپزخانه در نادان نگیاسترل

 نتیز خودم قدوم با من که کرد یم فکر شک بدون) بود شام یبرا یاشتباه

 باالخره را خواستم یم که یفرصت( شد خواهم تونیک سناتور شام زیم بخش

 . آوردم بدست

 براق و یغلیص کروم آشپزخانه از کردم، حرکت خانه سمت به آرام آرام

 تونیک خواب اتاق و یغرب بال سمت به و رفتم باال یکی تا دو را ها پله. گذشتم

 یها تصحب به یواشکی که یوقت. بودم رفته آنجا به قبالً  کباری. نمودم حرکت

. شدم خوابش اتاق وارد سرعت به. دادم یم گوش شیبایز نگار روزنامه و او

 اب یحت. ددگر ینم بر خانه به گرید ساعت کی تا حداقل ولف که دانستم یم

 خالص کاگویش کیتراف از توانست ینم هم باز ، او مانند جت یزندگ وهیش

 .شود

 

 

 

 

 

 سلطنت ابتین دوران سبک به و برق و زرق پر اریبس من اتاق کهیحال در

 ولف اتاق بود، شده نییتز(  ایکتوریو ملکه دنیرس سلطنت به از شیپ دوران)

 نجرهپ مقابل در دیسف و اهیس یشینما یها پرده. بود ساده اریبس و خلوت با،یز

 یاتختپ و یمشک یچرم و بلند گاه هیتک با یتخت بودند، شده ختهیآو ضیعر یها

 پر یطوس یوارهاید. داشتد قرار اتاق در نش،یطرف در رنگ یزغال یها

 فسق از زانیآو یاصل کرستال لوستر و بودند چشمانش رنگ به درست رنگ،

 یم فرود میتعظ سر بود اتاق نیا مالک که یتمندقدر مرد مقابل در یخوب به

 .  آوردند

 .  دش ینم دهید اتاقش در هم یا نهیآ ای و دراور چیه نداشت، یونیزیتلو اصالً  او
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 و نبود، آور تعجب میبرا اصالً  داشت وجود اتاقش در که یمشروب بار و کمد

 بود یقانون ینویلیا التیا در یالکل مشروبات با ازدواج اگر که کردم یم فکر

 .  کرد یم را کار نیا حتماً  او

 و ودمب گرفته دستم در محکم را یچیق رفتم، رختکنش اتاق سمت به یخستگ با

 .  نمودم باز را جا آن درب یمظاعف یانرژ با

 خود اتاق کف دیسف یها مرمر برابر در رنگ اهیس بلوط چوب یها قفسه

 .  کردند یم یینما

 متراکم و مرتب مختلف یها برش و ها رنگ و اه طرح در شلوار کت ها ده

 و دهش دهیکش اتو یخوب به که ییشلوارها و کت بودند، شده زانیاو ها قفسه در

 .  بودند دنیپوش آماده

 باز یبرا که کفش یادیز یتعداد و شده تا مرتب اریبس که گردن دستمال صدها

 ( Bottega Veneta) ونتا بوتگا مغازه کردن

 یادیز تعداد به هم یپشم یکتها و یکتان و یورزش یها لباس. بودند یکاف 

 .داشتند وجود

 

 

 

 

 

 شیها کراوات قفسه در. هستم یزیچ چه دنبال به اول قدم در که دانستم یم

 آرام آرام کردم دایپ را آنها یوقت. داشت قرار کراوات عدد صدها از شیب

 یچیق یها کراوات افتادن نییپا دنید نمودم، آنها از یمین کردن یچیق به شروع

 میبرا رنگ یزنگ و ینارنج یزییپا یها برگ مثل درست میپا مقابل در شده

 . بود بخش لذت

 . قرچ،قرچ قرچ، قرچ، قرچ،
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 فراموش هم را خودم یگرسنگ من که ادیز آنقدر. بود دهنده آرامش شیصدا

 . بودم کرده

 ینم و – توانستم یمن. بود چاندهیپ هم در را آنجلو مالقات قرار تونیک ولف

 شدم یم مطمئن واقعاً  یلعنت من رم،یبگ انتیخ با را شیعقل یب انتقام – خواستم

 دنیشپو یبرا اش احمقانه و خودپسندانه افهیق آن با یزیچ چیه صبح فردا او که

 . ندارد

 انیپا به کامل صورت به را شیها کراوات کردن یچیق کار نکهیا از بعد

 .  رفتم کشیش یها نراهیپ سمت به رساندم،

 یم یتلخ به من و کرد خواهم لمس را او باالخره که کرد یم فکر واقعاً  او

 یآب و کرم و دیسف متیق گران و یعال و نرم یها پارچه انیم در که دمیشیاند

 ظاهر وجود با اما. شود یم کامل ازدواجمان و زنم یم پا و دست اش گانه بچه

 وا که تیواقع نیا و افتضاح شهرت شانه،ایع یزندگ سبک از من ولف، یعال

 .  بودم متنفر دیخواب یم یاریبس دختران با هم االن نیهم

 از منظورم. بودم هم تجربه یب یا کننده دیناام طور به من نکهیا خصوص به

 .  بود بودنم باکره تجربه، یب

 از تکه هر ولف که تیواقع نیا درک یول باشد جرم بودن باکره نکهیا نه

 بودنش ارزش یب برد، یم بکار همیعل را آورد یم بدست من از که یطالعاتا

 .  گرفتم یم نظر در بودنم ساده نشانه را آن و کرد یم رنگ پر را

 و پدر. نبود یاریاخت واقعاً  کردم یم یزندگ من که ییایدن در نبودن باکره

 چیه مه من بمانم، یباق باکره یعروس شب تا من که داشتند انتظار مادرم

 به یاعتقاد هم خودم چون نداشتم، آنها یها آرزو کردن برآورده با یمشکل

 . نداشتم نبودم عاشقش که یکس با سکس یبرقرار

 مه زمانش اگر البته. کنم حل خودش زمان در را بکارتم مسئله گرفتم میتصم

 .دیرس یم
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 کردم یم رابخ را لباسها -بودم، کرده تمرکز دادم یم انجام که یکار یرو بر

 از پس یکی را بود دالر هزار ده چند کدامشان هر ارزش که ییها کراوات و

 کفش لخ لخ یصدا یحت که بودم کارم سرگرم آنقدر. نمودم یم پاره یگرید

 .  دمینشن هم را اتاقش به ورود یبرا شیروفرش یها

 خوابش اتاق درب پشت او که شدم حضورش متوجه یوقت درست واقع در

 .  کرد یم صحبت تلفن با و بود هستادیا

  «تونیک»

 . کرد یمکث

  «کرده؟ کاریچ»

 . کرد یمکث

 « .کنه حرکت شهر تو تونه ینم یابیرد بدون هم نچیا کی اون که مطمئنم من»

 .  کرد قطع را تماس هم بعد

 کردم یسع و انداختم نیزم یرو بر را یچیق بودم، شده نینفر ذاتاً  من اَه،

 . شوم خارج اتاق زا پا نک و آهسته

 یزیچ و بستم محکم را بود گرفته قرار آن در شیساعتها که ییکشوها از یکی

 باز محض به و دمیدو رونیب رختکنش اتاق از و انداختم نیزم یرو بر را

 دو یدرب با که اتاقش حمام درون را خودم آن به ولف ورود و اتاق درب شدن

 .  کردم پرت شد یم باز لنگه

   .بود نشسته شیشانیپ یرو بر شیتلفن مکالمه از یناش اخم راث هم هنوز

 زا پس. دمید یم را او که بود یبار نیاول نیا گذشته شب یعروس جشن از بعد

 .  میبرو دیبا که گفت من به و برگشت بعد قهیدق ستیب ،یلیام با شدنش دیناپد

 لمیموبا یگوش با وضوح به من. بود ساکت هم خانه به برگشت ریمس تمام در

 نیکوچکتر او که دیرس ینم نظر به فرستادم، ایآندر ام خالم دختر یبرا یامیپ

 تو خانه نجایا یفرانک) میبرگشت خانه به یوقت. بدهد موضوع نیا به یتیاهم
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 قفل یخوب به را آن و بستم محکم را اتاقم درب رفتم، اتاقم به میمستق!( ستین

 .نمودم

 

 

 

 

 

 در.  ندادم او به یلیام به راجب یسوال دنیپرس با را شدن خوشحال لذت اصالً 

 نیکوچکتر موضوع نیا دهم نشان او به که بودم کرده رفتار یطور واقع

 .  ندارد میبرا یتیاهم

 . اصالً 

 مقابل در من العمل عکس که دمیفهم بود، ستادهیا مقابلم در او که حاال االن،

 او با جنگ در یمثبت ازیامت چیه ای و نداشته یتیاهم نیکوچکتر او یبرا یلیام

 . است ننموده کسب میبرا

   .دادم قورت یسخت به را دهانم آب و برداشتم عقب به قدم کی یزیغر طور به

 در لخت من ییگو که کرد حرکت بدنم یرو بر چنان رحمشیب و سرد چشمان

 مه بر چنان هنوز شیها لب. ام نموده میتقد او به را خودم و ام ستادهیا مقابلش

 .  بودند درآمده صاف خط کی شکل به که شدند یم فشرده

  و داشت پا به یرنگ یخاکستر یرسم ریغ شلوار

 تا جآرن تا را شیها نیآست که بود دهیپوش یدیسف بلوز زرشیبل کت یجا به

 . بود نموده

 اقات داخل به شتریب را من کرد یم حلقه دورم به را دستش یآرام به کهیدرحال

  «شده؟ تنگ برام دلت» گفت یاحساس یب و سرد حنل با و کشاند

 قاب و رختکن اتاق در اش شده پاره یها لباس دنید از یناش ترس شدت از

 انداخته نیزم بر اتاق از ام عجله با خروج هنگام که یا شده سرنگون عکس

 .  گرفت ام خنده بودمش،
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 .  شوم خارج اتاق از یآرام به نمودم یسع کرد، من به را پشتش که دوباره

  «نکن هم فکر بهش راجب یحت»

 وانیل سخاوتمنانه کردن پر حال در که همانطور و بود دهنده هشدار لحنش

 پشتش کرد، یم نگاه یاصل ابانیخ به و بود اتاقش پنجره مقابل بار از یدنینوش

 .بود من به هنوز

 

 

 

 

 

  «اسکاچ؟»

 .  بردم یم لذت آوردم یم زبان بر که یگفت کردم فکر» کردم اش مسخره

 . بود داده رییتغ هم را من عمارت نیا

 ! یباطن چه ،یظاهر چه بودم، شده سخت

 شده ینیبدب از پر درخشانم یها چشم بود، دهیچسب میها استخوان به نرمم پوست

 .  بود زده خی قلبم و

 سناتور کی با ازدواج شرف در تو. یتون ینم وارهاید نیا از خارج در»

 من وجهه یبرا چقدر یدون یم. نشده هم سالت کی و ستیب هنوز و یهست

  «بده؟

 و ستیب تا یول ،یکن ازدواج یسالگ هجده یتون یم تو ست،ین عادالنه اصالً »

 هب یزندگ یها انتخاب از یکی انگار! یبنوش یزیچ یتون ینم یسالگ کی

 .« هیکی اون از تر برجسته یتوجه قابل طور

 پهنش یها شانه به و بودم ستادهیا میجا در کردم، یم یوراج یعصب یحالت با

 .  نمودم یم نگاه پشت از
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 یمرب یصدا صبح پنج روز هر من. بود مشخص نیا و کرد یم کار مرتب او

 از خواند یم را هشتاد دهه یها آهنگ کهیحال در که دمیشن یم را شیبدنساز

 .  کرد یم عبور راهرو

 اگر و نمود یم ورزش یساعت کی روز هر اش خانه نیزم ریز در ولف

 .  دیدو یم سرعت به هم شام از قبل کرد یم فرصت

 به را وانیل کی. بود دستش کی در اسکاچ السیگ دو د،یچرخ من سمت به

 .  کرد دراز سمتم

 .  شدم نهیس به دست گرفتم، دهیناد را اش انهیجو صلح شنهادیپ

 نجایا به یلالک مشروبات دنینوش یقانون سن مورد در بحث یبرا تو نم،»

  «؟یاومد

 یم طعنه کردنم، خطاب سینمس با. یخانگ واناتیح اسم همان دوباره هم باز

 .  زد

 کردن هحلق بجز یکار چیه میبرا ز،یسینارس مانند درست و بود نیب خود اریبس

 . نبود بخش لذت فرستادنش یابد خواب به و گردنش دور به انگشتانم

 «نه؟ که چرا»

 یکراواتها و لباسها کوه و رختکنش اتاق از حواسش کردن پرت یبرا فقط

 رییتغ رو اطرافت یتون یم تو» دادم ادامه.  زدم یم حرف آن وسط شده پاره

 «درسته؟ ،یبد

 

 

 

 

 

 یقانون طور به یبتون که بدم رییتغ یطور رو قانون که یخوا یم من از تو»

  «؟یبنوش آزادانه یعموم انظار در
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 مه خودت که ییجا هر در دنینوش حق که کنم یم فکر شبید یهمانیم از بعد»

 .«  آوردم بدست رو یدار حضور

 .  دیدرخش شیها چشم در شود خاموش کامل طور به آنکه از قبل یزیچ

 لشیدل دمینفهم حال نیا با اما داشت، که یندیخوشا احساس به اندک یا اشاره

 .  بود چه

 و گذاشت سرش پشت بار یرو بر را بود ختهیر من یبرا که یدنینوش وانیل

 . کند یبررس را من خوب بتواند تا داد هیتک آن به را باسنش

 رنگش ییکهربا یدنینوش بود، انداخته هم یرو بر را شیزانوها که همانطور

 .  چرخاند یم السشیگ در هم را

  «کنه؟ یم تیراض نیا»

 . کرد غارغار

  «؟یچ»

  «من رختکن تو دنیپر»

 .  بودم متنفر بدنم آشکار تانیخ نیا از شدم، سرخ

 به آن دنیکوب با و بود دهیخواب یگرید کس با ولف گذشته روز خدا، خاطر به

 یم را او زدم، یم ادیفر او سر دیبا من. بود برده لذت یکاف اندازه به صورتم

 غذا کمبود از یجسم نظر از اما. کردم یم پرت سمتش به را زیچ همه و زدم

 مان عجوالنه ینامزد از یناش شک در هنوز ینذه نظر از و داشتم ضعف

 .  بودم

 یانرژ من اما امد، یم جذاب اریبس نظرم به که بود یزیچ زدن، ادیفر سرش

 .  نداشتم انجامش یبرا

 رگتربز بهتر، توش دنیپر هوی یبرا من یزندگ»  گفتم و انداختم باال یا شانه

  «تره قشنگ و

 ینم گهید مونیازعروس بعد چون ،ینگرفت قرار ریتاث تحت که خوشحالم»

  «یایب خواب اتاق نیا به یتون

 .  آورد یم زبان بر تمسخر پر یحالت با را حرفها نیا
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 یم فکر اما» گفتم متفکرانه یحالت با کردم یم لمس را ام چانه کهیحال در

 از یداشت رو اش حوصله و یبود یخانوادگ جمع کی دنبال وقت هر که کردم

 !« کنم گرم هم رو رختخوابت یدار انتظار من

 یم بکار من با صحبت هنگام در او که یا هیکنا پر لحن همان از کردم یسع

 .کنم استفاده برد

 

 

 

 

 

 انگشتان یرو بر گرش جستجو نگاه دنید از یناش که یروزیپ احساس از

 .  گشت یم اش ینامزد حلقه دنبال به. بردم لذت بود، دستم یخال

 تونم یم مرغ جناغ مثل. متشکرم ،یاستخون مشت کی واقعاً  تو. خودت مال»

 یم اتفاق نیا وجود نیا با» داد ادامه دوباره و زد مغرورانه لبخند «بشکنمت

 .« افته

 من یبرا یدون یم که همونجور. متشکرم یداد بهم که یاطالعات از چرا،»

 خننا ریز دیشا بعالوه. ستین خودم به نسبت تو نظر از مهمتر یچیه واقعاً 

 .« باشه شده جمع خاک هامم

  «فرانچسکا»

 زبان بر را آن بار ونهایلیم ییگو که کرد انیب روان و آرام را اسمم یطور

 ذاشتمگ کاگویش به پا که یوقت از دیشا! باشد کرده را کار نیا دیشا. بود آورده

 .  بود دهیکش نقشه میبرا و بودم اهدافش از یکی

 و نمک تموم رو میدنینوش تا بمون من منتظر و برو من بزرگ رختکن اتاق به»

 .« میکن صحبت هم با یلیخ دیبا. امیب

  «رمیگ ینم دستور تو از من» گفتم و دادم حرکت باال سمت به را سرم
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 اهل من چون و ینکن قبول که یباش احمق یلیخ دیبا. دادم شنهادیپ بهت فقط»

 .« دمیم بهت که هیشنهادیپ تنها نیا ستم،ین مذاکره

 گهید نفر کی با او برم؟ که داد اجازه من به اون. نمود پردازش به شروع ذهنم

 هدید بودم میکودک دوران عشق با معاشقه سرگرم کهیحال در را من و دهیخواب

 احساساتش نیزم یرو شده پاره یها لباس حجم آن دنید از بعد ، قطعاً . بود

 .  باشد احتمال کی تنها نیا هم دیشا رفت، یم نیب از من به نسبت

 یرو از را یچیق و شدم خم نمودم، حرکت جادارش و بزرگ رختکن سمت به

 کشوها فیرد به. اطیاحت محض فقط. خودم از محافظت یبرا. برداشتم نیزم

 .بکشم نفس یعاد کردم یسع و دادم هیتک

 

 

 

 

 

 اشه قدم یصدا بعد و دمیشن بار زیم شهیش یرو بر را وانشیل گذاشتن یصدا

 . دیرس گوشم به شد یم کینزد اتاق به که

 چشم من به یسرد به و ستادیا درب چهارچوب در. دیتپ یم سرعت به قلبم

 نیزم یرو یها لباس کپه. شد سخت و سرد نگاهش و محکم اش چانه. دوخت

 ینم نیا از بهتر و بودم نکرده یاشتباه اصالً . بود آمده باال میپا ران نییپا تا

 . کنم پر را ظهرم از بعد  وقت از یمین توانستم

   «؟یکرد فیح رو پول چقدر یدونیم»

 .  بود تفاوت یب و بم شهیهم مثل شیصدا

 حالتش نیا و نداد بودم کرده داغان را شیها لباس من نکهیا به یتیاهم اصالً  او

 .  کنم یسردرگم و یدیناام احساس من که شد باعث
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 که آسمان در یا ستاره تک بود، دسترس از دور و نفوذ قابل ریغ واقعاً 

 من پرخشونت دستان از تر دور یلیخ یریش راه کهکشان در و زد یم چشمک

 .  داشت قرار بودند یتالف دنبال به که

 متیق جبران یبرا هنوز» گفتم دادم یم تکان هوا در را یچیق کهیحال در

  «ستندین یکاف من غرور

 .  شود یم خارج آتش ام ینیب از کردم یم احساس

 درب چهارچوب به را اش شانه و برد فرو شلوارش بیج در را شیها دست

 . داد هیتک

 رو تو داشته قرار روزید پسرت دوست نکهیا ؟یخورد یزیچ اصالً  سینمس»

  «داشتم؟ سکس داشته قرار اون با که یدختر با من نکهیا ای کرده ناراحت

 دوست وجودم از یبخش  ،یلیدل هر به که رفتمیپذ یم دیبا گرید حاال خب،

 بود هافتاد اتفاق بسته یها درب پشت یلیام با که آنچه به من شک جهینت داشت

 شده دهنده آزار و یواقع گرید اتفاق آن حاال. دهد نشان تونیک سناتور به را

 . باشد آزاردهنده میبرا حد نیا تا دینبا ا،یخدا. بود

 .بود میخال شکم بر یمشت دنیکوب به هیشب درست 

 

 

 

 

 

 عمق در را یزیچ شود، انجام یکس چه توسط که نداشت یتیاهم انت،یخ

 تانیزندگ به شدتان تکه تکه دل با دیمجبور شما بعد و برد یم نیب از وجودتان

 .  دیده ادامه

 .  نداشت یتیاهم میبرا اصالً  تونیک سناتور

 .  نبود درست یلیخ حرفم نیا. نه
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 . شد یم خالصه او در بود ادهافت اتفاق من یبرا که یبد یزهایچ تمام

  «آنجلو که البته» گفتم سوالش پاسخ در

 .  شدند تر محکم یچیق دور به انگشتانم و دمیکش یقیعم نفس

 حلقه یچیق دور به یسخت به که ام شده دیسف انگشتان مفصل سمت به نگاهش

 .   دیچرخ بودند شده

 من چشمش گوشه کی با تنها توانست یم او بست، نقش صورتش بر یپوزخند

   .باشد داشته بدنش کل از استفاده به یازین آنکه بدون کند، سالح خلع را

  «آورش چندش نوع از هم اون دروغگو،»

 آنجلو و من به تو مگه کنم؟ حسادت یبود یلیام با چون تو به دیبا من چرا»

  «؟یکرد حسادت

 . برانم عقب را بود گرفته شکل میگلو در که یبغض کردم یسع

 اون داشتن یبرا آنجلو و است العاده فوق سکس در اون چون ل،یدل کی به»

  «هیشانس خوش پسر یلیخ اون با سکس و نیریش دختر

 .  نمود باز را راهنشیپ دکمه نیاول بعد و زد یشترین

 مثل که برد باال یآنقدر را بدنم یدما و افتاد انیجر به میها رگ در گرما موج

 بود نزده من به یسکس حرف چیه چوقتیه حال، به تا او. شدم داغ کوره کی

 .  یگرید زیچ تا بود مجازات جور کی به هیشب شتریب ما ازدواج و

 من به اش نهیس قفسه رنگ یمشک یموها راهنش،یپ دکمه نیدوم شدن باز با

 .زدند چشمک
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 فرصت. ومدین خوشم شما یکوچولو ارتباط اون از اصالً  من واقع در دوم،»

 ییدستشو از که یوقت تا. دادم بهتون رو یحساب و درست یاحافظخد کی

  «؟یبرد لذت ازش. وجودتون همه با. دیبچسب بهم هردوتون امی یم رونیب

 .  شوم متوجه را شیها حرف یمعنا کردم یسع زدم، پلک

   ؟. . .  هم با آنجلو و من که کرد یم فکر او ایآ

 گرید آورد یم زبان بر که ینگگ یها حرف. بود او سر در فکر نیا ح،یمس

 . کرد ینم پنهان را بودم دهید چشمانش در قبالً  که یاحساسات آن از یزیچ

 چیه دادن بدون او و ام دهیخواب آنجلو با آنشب در من که کرد یم فکر او

 .  بود داده نشان العمل عکس اشتباه به من، به یفرصت

   .گرفت بر در را ام هیغذسوءت دچار و فیضع بدن یها استخوان تک تک خشم

 وا از حد نیا تا حال به تا که کنم باور توانستم ینم اتاق، نیا به امروزم آمدن

 . بودم کرده اشتباه. باشم شده متنفر

 .  ستادمیا میجا سر هم باز اما

  بود؟ یواقع نفرت کی ن؟یا االن

 شانتیخ حقارت احساس درد کار نیا. نکردم تصوراتش اصالح یبرا یتالش

 .  کرد یم کمرنگ میبرا را

 . بود اندازه کی به هم اشتباهاتمان یحت

 ازهاج توانستم یم که آنجا تا کردنش تیاذ یبرا تنها. کردم صاف را میها شانه

 .  بماند یباق اشتباه نیا در دادم یم

 نیب در عاشق نیبهتر اون» گفتم یم دروغ.« دمیآنجلوخواب با بارها من اوه،»

 .« کردم شیبررس شخصاً  هم خودم البته و ودب ایماف یاعضا

 .  کنم کیتحر را احساساتش خواستم یم 

 الوصول سهل زن کی با فیکث معامله کی نیا که کرد یم فکر او اگر دیشا

 .  بروم داد یم اجازه بوده
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 ینفس به اعتماد تمام که انداخت من به ینگاه چنان و برد باال را سرش ولف

 .  برد نیب از را داشتم خودم در که

 ونا یخواست یم فقط تو بالماسکه شب در که بخورم قسم تونم یم بیعج چه»

 .«نبود یشتریب زیچ ،یببوس رو

 

 

 

 

 

 تعداد توانستم یم من. کنم فکر عیسر کردم یسع دادم، قورت را دهانم آب

 .  مارمبش دستم کی انگشتان با تنها را بودم گفته دروغ میزندگ در که یدفعات

 من. کنم یرویپ ها سنت از خواستم یم فقط من. ها ادداشتی ساسا بر»

 شب اون اما» دادم ادامه یدیتاک یلحن با.« دمیبوس رو آنجلو بار هزاران قبالً 

 .« کرد یم نییتع را سرنوشتم

  «داد من به رو تو سرنوشت»

  «یدیدزد رو سرنوشتم تو»

 فقط رو روزید. بره ینم نیب از من یبرا رو یزیچ موضوع نیا اما د،یشا»

 ارجخ سکیر یکم اجازه بهت من. ریبگ نظر در ادی یم شیپ کباری که یاتفاق

 از. یبخوا اگه البته ارادتمندتون، از ینامزد هیهد کی. دادم رو ستمتیس از

  «ینخوا چه ،یبخوا چه. هستم تو یرو شیپ نهیگز تنها من ابد تا االن

   «نداره ییمعنا تو یبرا نونقا کنم فکر»  گفتم ابروانم به یتاب با

 .  کردم بسته و باز هوا در را یچیق هم باز

 .  ستینگر دستم در یچیق به بار کسالت ینگاه با

  «یباهوش یلیخ ،یروس خانم»
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 هر .ستین کارساز اصالً  زهایچ نیا که دمیم اطالع بهت تون،یک سناتور پس،»

 یکس هر با بخوام، که قتو هر هم باز من یبد ادامه رو یباز نیا که هم چقدر

 «  خوابم یم بخوام که

 اب دنمیخواب سر بر بودم تر باکره و تر پاک یا راهبه هر از که یوفت درست

  .بودمش دهیبوس من که بود یمرد تنها ،یحت او. کردم یم بحث او با گرانید

 کاگویش سرشناس یها آدم تمام با دنیخواب در حقم مورد در بحث نیا اگرچه

 یم که کردم یم احساس بار نیاول یبرا دیشا. بود اصل کی صرفاً  یلو -نبود

 .برسم خواهم یم که یزیچ به توانم

 

 

 

 

 

  «کنم روشن برات بزار»

 هنوز اگرچه. کرد کم را نمانیب فاصله یکم و گذاشت رختکن داخل به قدم

 با مشترک ییفضا در بودن حال نیا با اما داشت فاصله یکم من لمس یبرا

 .  فرستاد یم فقراتم ستون به را ترس و جانیه یها متعال او،

 جسد دفن متیق به و بدنت آوردن کم وجود با یحت ،یخور ینم غذا تو»

 رو یزندگ تونم یم من اما. کشم ینم عقب ازدواج قرار نیا از من خوشگلت

 عاقل آنقدر هم تو و تو، با نه دارم، مشکل پدرت با من. کنم تر راحت برات

 ط،یشرا نیا در خب،. یکن حفظ صورت نیهم به رو زیچ همه که یهست

  «تونن؟ ینم مادرت و پدر که بدم تو به تونم یم یچ من سینمس

  «؟یخر یم رو من یدار»  گفتم گرانه پرخاش

 بهت یفرصت فقط. دارم رو تو هم االن نیهم من» گفت و انداخت باال یا شانه

  «کن استفاده زشا. یکن تر تحمل قابل رو تیزندگ که دم یم

 .  شد خارج ام حنجره از یکیستریه خنده
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 .  شود یم خارج بدنم از عرق مثل میعقل سالمت کردم یم احساس

 .  بود ینکردن باور مرد نیا

  «مهیآزاد برگشتن خوام یم که یزیچ تنها»

 موضوع نیا به تظاهر با. یرسینم یآزاد به مادرت و پدر با چوقتیه تو اوالً »

  «نکن نیتوه دوتامون هر هوش به

 .  شد یم نواخته من چهره بر یشالق همچون خونسردش و ثابت چهره

 سرم پشت دراور به را پشتم. کرد حرکت اتاق در گرید قدم کی دوباره

 .  رفت یفروم فقراتم ستون در شیبرنز یها دسته چسباندم،

 یمن مادرت و پدر که بدم تو به تونم یم یچ من. کن فکر» گفت صراحتاً 

  «تونن؟

 اسب کی یحت ای خوام ینم دیجد نیماش. خوام ینم یلباس چیه من» زدم ادیفر

  «دیجد

 .  دادم تکان هوا در را یچیق دانهیناام هم باز

 با دواجاز در را تشین حسن خواستیم که یکس هر که بود گفته من به قبالً  پاپا

 رخطو ذهنم به رفک نیا بعد و. بخرد اسب کی میبرا توانست یم دهد نشان من

 .  ام رفته دست از گرید من که کرد

  «بردار اتیماد به کردن فکر از دست» گفت بار سرزنش یلحن با

 از ممانعت یبرا را آکسفوردش یها کفش از یکی و دمیچرخ میجا در من و

 و گرفت هوا در را آن او اما نمودم، پرتاب سمتش به شترشیب شدن کینزد

 .  دیخند

 «کن فکر»
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 !« ندارم یا خواسته چیه من»

  «میخواه یم یزیچ کی هممون ما»

  «؟یخوا یم یچ خودت تو» رفتم طفره

 رو کار نیا هم تو. مجرمان محاکمه و عدالت یجستجو. کشورم به خدمت»

  «ادته؟ی بالماسکه شب.  ید یم انجام

 .  دمیفهم باالخره!« کالج» زدم ادیفر

 مقاطع در من که دادند ینم اجازه چوقتیه اونها. برم کالج به خوام یم من»

 .« باشم داشته خودم یبرا یزیچ و بخونم درس باالتر

 لفو بود، کرده سوال التمیتحص مورد در من از اسقف که یوقت بالماسکه شب

 . شدم زده شگفت بود، شده من خجالت و یناراحت احساس لحظه کی متوجه

 که یجا در که کردند یم فکر رمماد و پدر اما. بودند یعال شهیهم من نمرات

 زیر برنامه ازدواج، مساله به شود معطوف من توجه و تمرکز تمام ستیبایم

 ، آنها یبرا یوارثان آوردن ایبدن با یروس راثیم ادامه و یعروس جشن یبرا

 .  بود خواهد میانرژ دادن هدر درس به کردن فکر

 .  شد متوقف شیجا در ولف

  «یاری یم بدستش»

 به را او سکوتم. بودم شده ساکت گرید که نمود مبهوت را من چنان شکلمات

 دیبا من و. بست نقش لبانش بر یا مغرورانه لبخند. کرد بیترغ راهش ادامه

 – داشت شیر ته شهیهم کهیوجود با رحمانه، یب ولو کردم، یم اعتراف

 شیلبها که یوقت بخصوص اما – بود دار هیزاو یگامیاُر اشکال مثل صورتش

 که بودم کنجکاو. کرد یم دایپ وار سیآدون یظاهر دیچرخ یم باال سمت به

 خواهد رنظ به چگونه صورتش ، لبانش بر کامل لبخند کی بستن نقش با بدانم

 . رمینگ قرار اطرافش در چوقتیه دنشیفهم یبرا بودم دواریام. دیرس

 رفتن هاجاز هرگز میکرد ازدواج یوقت که خواسته من از صراحت به پدرت»

 حفظ صورت نیهم به ایماف در زنان موجود تیوضع تا ندم تو به را کالج به

  «درک به بره تونه یم پدرت اما بشه،
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 اب متفاوت کامالً  یلحن با او.  رفت یم فرو من در زیت ییچاقو مثل کلماتش

 .نمود یم صحبت برد یم کار به اجتماع در که یزیچ

 

 

 

 

 

 هم تصور چوقتیه. بود یگرید لغات نهدام کی با گرید شخص کی ییگو

 . کند منفجر نجایا در آنهم یبزرگ بمب نیچن که کردم ینم

 و ینیبب رو دوستانت ،یکن یسوار اسب ،یبر کالج به یتون یم تو»

 شتنق فقط ،یکن یزندگ من از جدا یتون یم. یکن دیخر سیپار در سرخوشانه

 هم یا معشوقه خودت یبرا انهیمخف سال چند از بعد یحت و یکن یباز رو

 .« نداره برام یتیاهم نیکوچکتر. یباش داشته

 متما در باشد؟ احساس یب و سرد نقدریا توانست یم چطور و بود؟ که مرد نیا

 ایماف مردان نیتر رحم یب با که یمدت تمام در و کرده یزندگ که ییسالها

 به دنیسر یبرا محورکه خود حد نیا تا را یکس چیه چوقتیه بودم گذرانده

 .  ودمب دهیند باشد شده رفتهیپذ یاستانداردها گذاشتن پا ریز به حاضر اهدافش

 بچه یحت. بودند ازدواج و یوفادار و عشق دنبال به هم مردان نیتر ترسناک

 .  خواستند یم هم

  «بدم؟ تو به دیبا یچ عوض در من خب،»

 .  فشردم هم بر را میها لب و دادم حرکت را ام چانه

  «یخور یم و ذاتغ تو»

 . بدم انجام رو کار نیا تونمیم خب کردم فکر

 رو شناس فهیوظ همسر کی نقش» گفت و برداشت سمتم به گرید قدم کی

 .« یکن یم یباز
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 نمانده یباق ییفضا چیه گرید اما دادم فشار سرم پشت دراور به شتریب را خودم

 و دیرس یم من به گرید قدم دو با. بروم توانستم ینم هم یگرید یجا و بود

 مجبور من و گرفت یم قرار گذشته شب در آنجلو مشابه یتیوضع در درست

 . کنم لمس را چشمانش کننده منجمد یسرما و بدنش یجهنم یگرما شدم یم

 یکراوات کرد، بلند و گرفت را اش شده یچیق یها کراوات از یکی گوشه

   .برد نیب از بلند قدم کی با عمداً  را نمانیب یفضا بعد بود، رنگ یبلوط

 جور هر پدرت داره مکان که دمید اما برم، DC به که بود نیا ام برنامه»

 وندنمم نجایا و بمونم شهر در گرفتم میتصم لیدل نیهم به کنه، درست یمشکل

 یم لباس نقص و بیع یب تو. میدار همانیم DC از جمعه ما که هیمعن نیا به

 درست دیجد نمونه کی و یدار یبرم مزخرف یداستانها آن از دست و یپوش

 یدرست به یشد تیترب که همونطور اونها از و ید یم لیتحو رو شیاخالق و

 با همراه هم آن از بعد و یزن یم انویپ براشون شام از بعد. یکن یم ییرایپذ

 یشرق قسمت در اونها ید یم اجازه و یای یم ساختمان یغرب ضلع به من

 .«کنند استراحت

 

 

 

 

 

  «بخوابم؟ تخت کی در تو با» گفتم یناگهان یا ندهخ با

 .  نبود سازگار من طیشرا با اصالً  نیا

 .« یخواب یم یکنار اتاق در تو»

 را من واقعاً  نکهیا بدون او و داشت قرار من بدن با مماس بدنش گرید حاال

 یم من یدنینوش تشنه گردن یانحنا به گرمش نفس و کرد یم لمس کند لمس

 .  برود عقب خواستم ینم بودم متنفر او از کهیوجود با. دیپاش

 خواستمیم. نشد خارج ان از یزیچ چیه اما بدهم یپاسخ تا کردم باز را دهانم

 یگزند به من دنیرس راه تنها که دانستم یم هم باز اما کنم رد را شنهادشیپ نیا
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 به و لیم کمال در را، خودم توانستم ینم اما. است نیهم هستم سزاوارش که

 یتمیق و انتظارات ن،یقوان او. سرعت نیا به نه. مینما او میتسل کامل صورت

 یشفاه معامله کی ما. بود گذاشته میزندگ در یآزاد یشیآزما نسخه نیا یبرا

 .  ارمبگذ شیبرا هیاول شرط تا دو یکی هم من که بود ازین و میداشت توجه قابل

 .« دارم شرط کی من» گفتم

 ار گردنم دستش در کراوات یانتها با  رفتند، باال یجکاوکن با شیابروها

 ار دستم در یچیق فکر بدون. لغزاند یم گردنم یرو بر را وآن داد یم قلقلک

 ینامناسب طور به را من و کرد خطا پا از دست اگر تا بودم آماده و آوردم باال

 .  کنم فرو اهشیس قلب وسط را آن نمود لمس

 شده کنجکاوش شدت به که را یلبخند همان بلکه دیشنک عقب تنها نه او اما

 سمت چال. صورتش طرف دو در هم آن. داشت گونه چال. آورد لب بر بودم

 سر بر کراواتش سر دنیسر با. بود یچپ سمت از تر قیعم صورتش راست

 که کردم شکر رو خدا. شدند سفت رمیز لباس داخل در میها نهیس ، ام شانه

 دستم. ودنش تمیوضع نیا متوجه او که داشت اسفنج و ابر یفکا اندازه به نمیسوت

 همچون یندیآ خوش احساس. کردم جمع داخل سمت به را شکمم و شد مشت

 .  افتاد انیجر به رحمم در گرم یزیچ

 !« یمون یم ساکت شهیهم یبرا ای و یکن یم صحبت االن نیهم ای س،ینمس»

 ینم تماسشان صورت در که بودند من یها لب به کینزد انقدر شیها لب

 .  مینما یاعتراض شدنم دهیبوس یبرا توانستم

 ! حیمس

 بود؟ افتاده یاتفاق چه بدنم یبرا
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 .  وار وانهید آنهم مشتاقش، اریبس حال نیع در و بودم متنفر آدم نیا از من

 انتظار اگر. شم ینم خل من: »دادم تکان را فکم و آوردم باال را نگاهم

 .« یباش وفادار دیبا هم تو ،یدار یوفادار

 هم باز بعد و داد حرکت میها نهیس نیب شکاف و نییپا سمت به را کراوات سر

 هنگ باز را چشمانم کردم یسع یسخت به. دمیلرز. سراند گردنم سمت به را آن

 .  دارم

 . بود شده سیخ سیخ رمیز لباس

  «؟یدار رو شرط کی نیهم»

 . بود روح یب و یدج نگاهش دیپرس رو سوال نیا یوقت

 .  کرد خطور ذهنم به یزیچ

  «تبصره کی و»

 و من بوسه اونها دونستن با و ،یدار خبر ها ادداشتی اون از که دونم یم»

 مال یچوب صندق اون. نخون را ها ادداشتی اون گهید. یکرد خراب رو آنجلو

 .« مبخون و کنم باز دیبا رو اون باشم داشته رو شیآمادگ وقت هر من و منه

 ای است زده جعبه آن به دست قبالً  او ایآ که کردم شک که کرد نگاهم یطور

 نیکوچکتر ستین لیما هرگز ام ندهیآ همسر که دانستم یم حال درهر. نه

 .  بدهد من به یاطالعات

 .  افتاد یم اتفاق نیا! ام ندهیآ همسر

 .« هیجد کامالً  من یبرا یشفاه معامله نیا»

 .   سراند ام گونه یرو بر را کراوات یانتها رشیظن یب لبخند همان با

  «هم من یبرا.»دادم قورت را دهانم آب

 کنار یچیق. کردند باز را دستم انگشتان یآرم به انگشتانش کردم احساس

 . فشارداد و گرفت دستانش در را دستم. افتاد نیزم یرو بر مانیپا

 در آنجلو و من کهیوقت زا متفاوت کامالً  یزیچ د،یتپ یم هم با مانیها قلب

 یب با یتانرسیدب بچه دوتا به هیشب درست و میبود دهیچیپ هم به پله ریز یکیتار



 

 pg. 126 

12
6 

 و یوحش کردم یم احساس االن که یزیچ. میدیبوس یم را گریهمد یتجربگ

 تکه تکه را من توانست یم او ییگو. زیانگ جانیه ینوع به و بود خطرناک

 باشم شده مسلح یچیق تا چند با که نداشت یتیاهم اصالً  و کند

 

 

 

 

 

 

 نامزد من با که یوقت آنهم یلیام و او انتیخ به و شبید به کردم وادار را خودم

  را ام هدیخواب آنجلو با کرد یم فکر یوقت که یا ظالمانه کلمات. کنم فکر بود،

 جامعه سطح نیباالتر به را مینامزد که یشب همان در درست آنهم. آوردم ادی به

 .  بودم کرده اعالم کاگویش

 .  بود من یزندگ یوالیه نبود، من یهمباز او

 نگه ام چانه مقابل را آن و آورد باال را مان خورده گره بهم یها دست ولف

 را من دیسف و کوچک دستان که بزرگش و سبزه دستان به یفتگیش با. داشت

 مفصل یرو بر یرنگ اهیس و فیظر یموها. کردم نگاه بودند کرده احاطه

 فاوتت گرید. بودند برنزه و رگ پر و سفت دستانش و داشت دستش انگشتان

 .  دیرس ینم نظر به مسخره کلمانیه زیسا

 رد قلبم ، گوشم با شیها لب اندک تماس و تونیک سناتور سر آمدن نییپا با

 .  شد کنده جا از ام نهیس قفسه

 هب دتیجد تاپ لپ با مه ظهر از بعد تا. یکن یم زیتم رو تیکار شلوغ حاال»

WiFi وسترن نورث بروشور و (Northwestern  )شب تا. یش یم وصل 

 ،یخور یم صبحانه صبح فردا. داشت یخواه رو وعدت انیم هم و شام هم

 دهان که یخر یم ییها لباس و یر یم دیخر به و یکن یم نیتمر انویپ

  «رسوندم؟ درست را منظورم. کند کف دنشونید با همانانمونیم
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 با بروم، عقب خواستم یم من اما. بود کرده انیب را اش خواسته واضح کامالً 

 را داشت عالقه آن به یلیخ که یا مغرورانه پوزخند و بزنم پلک یگر عشوه

 .  دهم لشیتحو پاسخ در

 میراب یا دهیفا هم هیکنا و طعنه نداشتم، یکیزیف قدرت طیشرا نیا در واقعاً  اما

 . است من دست برنده برگ دمیفهم. نداشت

 رها رختکن اتاق در تنها را او و گذشتم کنارش از بدنش با مماس یبدن با

 . کردم

 مذاکره یکس چیه با که یآدم مقابل در» داد راتکان سرش و دیخند سرم پشت

 به یچ همه ینخوا چه یبخوا چه ، سینمس. یکرد عمل خوب یلیخ کنه، ینم

  .«کنم یم محو رو تو من و منه نفع

  

 پنجم فصل انیپا

 

 

 

 

 

   ششم فصل

  

  ولف

 پرت نیزم یرو بر را آن و دمیکش گردنم از را رنگم زرد کراوات زحمت به

 . نمودم

 .  بود میمال یلیخ

 بهتر یکی به اصالً  آنکه از قبل و کردم خارج شیجا از را رنگ سبز کراوات

 . بستم گردنم دور به را آن کنم فکر آن از
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 . بود زنده یلیخ رنگش

 راهنیپ یرو بر را آن و دمیکش رونیب را رنگ اهیس یشمیابر مخمل کراوات

 .  دادم قرار دمیسف

 . شد یعال

 را میمستق راه کی توانستم یم یسخت به من. بود نفعم به میجنس تیمحروم

 کسمس نیآخر از. کنم یط کنارم زن نیکترینزد با سکس به کردن فکر بدون

 یسکس با همراه برخورد نیآخر میبگو را تیواقع اگر و بود گذشته یروز چند

 . بود افتاده اتفاق یکیتار در خوبم نسبتاً 

 سدج کی از یکم فقط. داشت یا العاده فوق بدن سکس یبرا یلیام کهیوجود با

 .  اندازه همان به هم تشیجذاب و بود تر صدا سرو پر

 قابل مانیدو هر یبرا را سکس آنکه از شتریب من ، شیدفاع گارد در ، اگرچه

 به یوقت. بودم تمیعصبان و خشم نشاندن فرو دنبال به فقط ، کنم تر تحمل

 آنقدر هم من و دیرس یم نظر به زیانگ رقت اریبس کرد یم تظاهر ارگاسمش

 . ام نشده آن متوجه کردم وانمود که بودم یعصب

 شب در ینیبند یآب چشمان و فرانچسکا به چشمم که یا لحظه همان درست

 خودشان چه هستند، گریکدی با معاشقه آماده که شدم متوجه افتاد یروسع

 . نباشند چه و باشند متوجه

 فکر. زد یم برق شدت به ، هم پله ریز یکیتار در یحت فرانچسکا چشمان

 و زرق پر زیم یرو بر او با دیشد سکس و رقص سالن یسو آن به او کشاندن

 .  زد یم موج سرم در کارش نیا یابر یمجازات عنوان به دامادو عروس برق

 من یینها هدف یبرا(  و نبود عتمیطب در( مالکانه و حسادت پر رفتار اما

 . نبود خوب

 دادم یم اجازه که بود بهتر شدم؟ ینم محسوب نوجوان گرید یک از بعالوه

 توانستم ینم گرید کردم یم خرابش اگر. کنند اجرا هم را شان برنامه نیآخر

 . مبرس هدفم به

 . بکند را کار نیا ینیبند دادم اجازه خب،

 .کامل طور به
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 کرده متعجب را من شیطلب وانحصار یوفادار درخواست نیا با سینمس حاال

 برنامه یطور که داغ و خشن سکس ها هفته از بعد او  که کردم یم فکر. بود

 ام وقهمعش نیکترینزد نزد به را من خودش نبرد، لذت آن از کردم یم یزیر

 . فرستد یم

 بود ردهک یسع او چون. نداشت ییجا میها انتخاب ستیل در گرید البته ستنیکر

 از ستنیکر جهینت در. کند افشا یروس یبرا را ینامزد نیا یبرا من لیدال

 رشیسردب با تماس کی با من. کرد دایپ مقام تنزل محقق رده به ارشد خبرنگار

( Yale)لیی از شیپ سال ده که خوشگلش لوندب خبرنگار که دادم اطالع او به ،

 پوشش را شانیزندگ او که یناجور یآدمها. خوابد یم یناجور یآدمها با آمده

 . دهد یم

 . من یزندگ

 .  بزرگم یباز وقت و بود، شب جمعه

 زانیم مورد در صحبت یهمسرشبرا با همراه هتچ انیبرا ، یانرژ ریوز

 یالس شش باً یتقر. آمد یم نجایا به کرد یم من از ندهیآ انتخابات در که یتیحما

 استیر بود، مشخص هدفم اما کردم، یم خدمت سناتور عنوان به که شدیم

 . یجمهور

 التیا ینامزد حلقه نیگرانتر اکنون یروس زهیدوش که لمیدال از یقسمت ، مسلماً 

 یبرا که یمرد از رمیتصو اصالح. بود نیهم داشت دست در را متحده

 به کند یم استفاده اش یجنس تیجذاب از متحده االتیا مردم از یمین سکوت

 .  داشت  همراه به یشتریب منفعت من یبرا نجاتش که یخانم شاهزاده یناج
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 ذکر به الزم.  آمد یم چشم به که بود یزیچ نیاول هم فرانچسکا یاشراف تیترب

 تجارت بردن نیب از بودم، لیقا همسرم یبرا که یاحترام وجود با که ستین

 .  داشت قرار ام ندهیآ یها برنامه ستیل در پدرش

 یول کشم یم هم آدم اعتقاداتم خاطر به که هستم یکس من که ندیگو یم

 .  بشناسد نگونهیا را من تواند ینم هرگز فرانچسکا

 رختکن. کنم یم اخم مقابلم نهیآ در میمشک شده یداریخر تازه کراوات با

 .  بود شده نیگزیجا دیجد یها لباس با و دهش زیتم کامالً  جادارم و بزرگ

 هک اورمیب ادی به داشتم ازین هرگاه که یعکس دنبال به را دراورم کشو یانتها

 .  گشتم بروم خواهم یم کجا به و ام دهیرس نجایا به کجا از

 . نبود آنجا

 متوانست ینم هم هنوز. شود باز کامالً  تا دمیکش رونیب را دراور کشو یآرام به

 . کنم دایپ را آن

 .بود برده خودش با ای و  کرده خراب هم را آن فرانچسکا 

 

 

 

 

 

 

 نیآخر با من رابطه از بعد او چون داشت قرار تیاهم اول درجه در من پول

  قعاً وا ایآ. بود کرده دییتا را موضوع نیا وضوح به پسرش دوست یباز اسباب

 یم قرار یگرید مرد اریاخت در مالعام در را خودش یوقت که داشت انتظار

 .  بود کرده یرو ادهیز حال هر به کنم؟ استقبال کارش از هم من دهد

 نگیاسترل. رفتم ساختمان یشرق ضلع سمت به و شدم خارج اتاقم از سرعت به

 تکان با بعد. بود شده خارج اتاقش از تازه هم او ییگو گرفت، قرار راهم سر
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! تونیک سناتور» گفت کنان دقدق مرغ کی مثل درست هوا در شیها دست

 . . . « ییبایز شما تا کنم صبر تونم ینم بره، یم سر از هوش شما نامزد

 و گذشتم کنارش از یحرف چیه بدون سرعت به. نکرد کامل را اش جمله او

 کرد، حرکت دنبالم به نگیاسترل. دادم ادامه فرانچسکا اتاق سمت به را راهم

 .« نکن هم رو فکرش یحت ر،یپ جادوگر» گفتم کنان پرخاش

 باز را درب هوا یب درآورم، صدا به را فرانچسکا اتاق درب نکهیا بدون

 هدر را پول فقط کراواتها و لباسها. بود داده انجام یکار واقعاً  بار نیا. نمودم

 .  نداشتند ییجا شیاصل برنامه در و بودند داده

 . بود متیق یب میبرا عکس، آن

 تن رب یتنگ یمشک مخمل لباس بود، نشسته توالتش زیم هنیآ مقابل در عروسم

 گریکدی به زدن خنجر بجز یکار یبرا ما که دیرس یم نظر به یطور -داشت

 را گل خاک او. داشت قرار رنشیش یها لب گوشه در یگاریس -میا شده آماده

 کرد، یم یباغبان هم خوابش اتاق وسط در یحت داد، یم فشار گلدان داخل به

 . شانلش مارک شب لباس با هم آن

 .  بود وانهید

 . بود من وانهید عروس او

 بودم؟ کرده یدیجد یجهنم یباز چه وارد را خودم

 

 

 

 

 

 دست کی با و دمیکش رونیب لبش گوشه از را گاریس رفتم، سمتش به یآرام به

 . کردم مشین دو

 .  زد پلک و کرد نگاه باال به فرانچسکا 
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 همه بلکه او، وجود در تنها نه من که گرید تیصخصو کی. بود یگاریس او

 یم دختر نیا کامل شناخت با تنها حساب، نیا با. بودم متنفر ان از کالً  و مردم

 مینما هم ازدواج او با بخواهم اگر یحت. کنم داغان کامل طور به را او توانستم

 در یوقت هم آن بدنش یگرما طعم بجز یخصوص زیچ چیه خواهم ینم هم باز

 .  کنم حس رمشیگ یم آغوش

 !« نکش گاریس من خانه در» دمیغر

 هرگز من. دیرس یم نظر به بیعج هم خودم یبرا نیا و بود نیخشمگ میصدا

 نیا همه از باالتر و گرفتم ینم قرار ریتاث تحت وقت چیه شدم، ینم یعصبان

 . نداشت یتیاهم میبرا خودم بجز کس چیه هرگز – ها

 فتگ و کرد کج طنتیش یکم با را سرش ستاد،یا شیاپاه یرو بر فرانچسکا

  «ماست؟ خونه منظورت»

 !« نکن یباز من با سینمس»

  «سوسینارس نکن رفتار هم یباز اسباب مثل پس»

 زیم پشت در نشستنم از من که بود یزیچ نیا. بود شده بیعج یلیخ امروز

 وارید هب را او عیسر حرکت کی با. بود حقم. بودم آورده بدست مذاکره

  «کجاست؟ عکس اون»  زدم ادیفر صورتش در و چسباندم

 شا برجسته لبان از پوزخند  کرد رییتغ ترس به یخوشحال از صورتش حالت

 هشیش لهیت دو مثل شیها چشم کردم، نگاه اهشیس و بلند یها مژه به. شد محو

 ماستخو یم من و دندیرس ینم نظر به یواقع که بودند یوحش و یآب آنقدر ،یا

 چشمانش با پوستش رنگ که کنم اش خفه آنقدر شیسر رهیخ نیا یبرا

 در احتماالً  است دهنده آزار دختر نیا حد چه تا دانستم یم اگر. شود هماهنگ

 به او االن اما. کردم یم مقاومت مرد رهیپ آن از او کردن دور وسوسه مقابل

 نیا مغلوب و شکست رشیپذ به حاضر من و بود شده لیتبد من یبرا یمشکل

 نبودم شدن نوجوان دختر
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 اما -یگرید فیضع زن هر مثل -کند یم یخنگ به تظاهر که کردم یم فکر

 .  بخورد شکست یراحت به که ستین یکس بود کرده ثابت فرانچسکا

. ام نموده مجذوب را او که بود زده گول را خودم باً یتقر مان مذاکره زمان از

 پر رهیمد ، ام راننده ،یتیاسم با همراه و رفت یم یسوار اسب به روز هر او

 یگردش وسترن نورث در  ایآندر اش خاله دختر  و کالرا شان خانه دردسر

 دیسف کاخ تور به ییگو که بودند دهیچرخ من خانه در چنان شان همه. بود کرده

 و برنزه پوست و شده اکستنشن یموها آن با ایآندر اش خاله دختر. اند رفته

 عادت او. دیرس یم نظر به ها انیکارداش از یکی به هیشب تنگش یها اسلب

 که خورم یم قسم. بتراکند و کند باد را آدامسش اش جمله هر انیپا در داشت

 .  کرد یم استفاده اش جمله انیپا نقطه عنوان به آن از

  پوپ «یقشنگ گلدان چه»

  وپ پ«ادهیز نشس کمی ولف ن؟چونیدار شده محافظت رابطه شماها نمیبب»

 نم ؟یریبگ کابو  تو رو تیمجرد شب نیآخر یمهمان یبتون یکن یم فکر»

  پوپ «نرفتم اونجا چوقتیه

 وعده هس کرده، یم نیتمر انویپ روزها فرانچسکا که بود گفته من به نگیاسترل

 . است کرده یم یباغبان فراغتش اوقات در و است خورده را روز در شیغذا

 .  شود یم یآفتاب وروبرمد که کردم یم فکر

 .  بودم اشتباه در یول

 از بعد.« شکستم رو اون» وگفت داد اش چانه به متاسف یحالت فرانچسکا

 ور یا فکرانه یب ییها یباز یوحش نجوریا من تصادفاً،» کرد اضافه یمکث

 .« کنم ینم

 در امشب مشخصاً  هم من امروز، و یکی نیا بخصوص بود، یشگفت از پر او

 .  بودم ماجرا بدون و آرام شب کی  یهوا و حال



 

 pg. 134 

13
4 

 !«کنم یم من اما» گفتم یا آزاردهنده پوزخند با

 

 

 

 

 

 

 با اههمر را عکس کرده زیتم را اتاق که یکس دیشا که بودم نیا نگران شتریب

 . باشد انداخته دور اش شکسته قاب

 قرار ارزان قاب کی در من یایدن تمام. بود ما یجمع دسته عکس نیآخر نیا

 ناال. نبودم قانون از فراتر هنوز من که بود آورده شانس عروسم.  بود گرفته

 . بشکنم را شیبایز گردن توانستم یم لحظه نیا در و

  «درسته ، البته بله،»

 .  زد من به یا مودبانه و بایز لبخند

 بگومن حاال سینمس خب،» کشاندم چالش به را او شده چفت بهم یها دندان با

   «بشکنم؟ تورو یچ دیبا

 یم فشار کوچکش بدن به را بدنم و کردم تر کینزد صورتش به را صورتم

 .  دادم

  «رو روحم هم بعد و یشکوند رو قلبم تو. زمیعز نامزد »

 یچوب درب به یا ضربه نگیاسترل که بدهم را حرفش نیا جواب خواستمیم

 درب قاب از بود شده ختهیر دورش به که ییموها با سرش و نواخت اتاق

 .   جلوآمد

 ارقر فرانچسکا یپاها ران نیب میزانو. شدم خودم تیوضع متوجه موقع آن تازه

 زا یکی. ستندینگر من یزانو به شده گرد یچشمان با زن دو هر بود، گرفته
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 نیسنگ ییها پلک و شده باز هم از ییها لب با یگرید و درب چهارچوب انیم

  . 

 .  برداشتم عقب به قدم کی

 .  داد قورت را دهانش آب نگیاسترل

. . . بگم. هستند نجایا شما با مالقات یبرا همسرشون و ریوز یآقا قربان،»

  «شلوغه؟ سرتون فعالً  که بگم

 زیمآ ریتحق ینگاه بار نیآخر یبرا و دادم تکان را سرم ، دمیکش یقیعم نفس

 نشده کسل و خسته نقدریا میزندگ تو چوقتیه» گفتم و انداختم فرانچسکا به

 .«بودم

 

 

 

 

 

 فرانچسکا و من که شدم متوجه.  رود یم شیپ خوب شام که کردم یم تصور

 یبگال و یچاشن پر بره گوشت ریدرگ چنگالمان و کارد با تمام یسرسخت با

 .  میبود مینمود انتخاب گریکدی خالف بر که یآبپز

 را مانیاصل یغذا که نیا از قبل یحت و مینشست گریکدی مقابل انیبرا و من

 نامزد که م،یکرد یم صحبت من ندهیآ یها برنامه مورد در میکن شروع

 از -من نه برد، بکار انیبرا را کلمات نیا البته -من  برنده هوش از و برجسته

 یادهایبن کرد، صحبت تصوراتش و االتیخ مورد در -او ندیناخوشا همسر

 کودکان یبرا یادش یکم و دلقک از دیبا او نظر از که یروحیب هیریخ

 آتش شلنگ خود از استفاده منظورش که -یپاش آب یها یباز و یمارستانیب

 . کردند یم استفاده بود دنیپاش آب یبرا ینشان

 نخواهد فراموش را نمود انتخاب همسرش که یموضوع نیآخر هرگز انیبرا

 و کسالت شدت از فرانچسکا که بود روشن میبرا روز مثل که یوجود با. کرد

 یم تکان را سرش و زد یم لبخند هم باز حال نیا با است، هیگر آماده یستگخ
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 دادن تکان دست کرد یم کامل را امشبش برنامه گرید که یزیچ تنها. داد

 یاجتماع یرفتارها آموزش اداره وسط در دلتونیم تیک یناگهان حضور یبرا

 .  بود

 نظر در با بخصوص. آمد یم خوشم او از یا دهنده آزار و بیعج طور به من

 نیا تمام در من مهم زیچ تنها کردن خراب صدد در فقط او که نکته نیا گرفتن

 . بود متیگرانق و باشکوه کاخ

 .  عکس آن

 بدن یاعضا کردم یم تصور و بودم خرچنگ یغذا کردن تکه تکه حال در

 از را سرش( Galia Hatch) هتچ ایگال که کنم یم تکه تکه را ام ندهیآ همسر

 فرانچسکا به مشتاق اندازه یب و زده جانیه نگاه کی و آورد باال شقابشب

 .انداخت

 

 کیپالست یجراح آنقدر صورتش در. بود رنگ یکاه و شده رنگ شیموها

 و دکن حرکت دوام با یکیپالست مواد مخزن عنوان به توانست یم که بود کرده

 باز پشت اسلب عاشق حتماً  بودند زنده وسطا قرون جادوگران هنوز اگر

 .شدند یم بود دهیپوش که یوحشتناک

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه کی شما! است آشنا برام نقدریا چهرتون چرا که دمیفهم االن اوه،»

 هک اشتباه فرانسه،. اروپا درًً  قبال زم؟یعز درسته د،یکرد یم اداره رو هیریخ

  «کنم؟ ینم
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 یصدا با و یا احمقانه طور به و زد نشیشامپا السیگ کناره به را چنگالش

 .  کرد اعالم را موضوع نیا ینوع به بلند

 تنها سینمس. شود خارج من از یا خنده پخ یصدا تعجب شدت از بود کینزد

 گوش. نداشت کارها نیا به یازین. داد یم تیاهم آنجلو و یباغبان ها، اسب به

 . شدند سرخ بالفاصله میها

 وشهگ دستمال با و گذاشت پرش مهین بشقاب در را چنگالش و قاشق فرانچسکا

  «سییسو» گفت و کرد پاک بود نشده هم ییغذا اصالً  که را دهانش

 خارجه وزارت مورد در انیبرا جانیه پر یها صحبت به دادن گوش از دست

 و کرد نگاه نییپا به فرانچسکا. دادم ها خانم صحبت به را توجهم و برداشتم

 نیسوت آن در رنگش یریش یها نهیس. شد جلب شیها نهیس شکاف به من توجه

. نداشت قرار ام برنامه در گرید ییجا به کردن نگاه. بودند دهیچسب بهم تنگ

 .  مردم یم ام شده کیتحر بدن شدت از احتماالً 

 ما شما و درسته؟ داشت، هم یباغبان بخش ادمهی بود، یا العاده فوق هیریخ»

 ییکایآمر دختر از مدام مهبرنا آن از بعد مدتها تا من و دیگردوند باغ در رو

 .« کردم یم صحبت داد نشان ما به را باغ که ینیریش

 .دش دوخته او صورت به نامزدم یها نهیس از من نگاه و دیکش بلند غیج ایگال

 داشت که هم یشیآرا اندک آن با یحت و بود شده تر سرخ فرانچسکا صورت

 را زهایچ نیا من که خواست ینم او. دیرس یم نظر به تر شاداب و جوانتر

 . بدانم

 یم فکر کردم، ینم دایپ اطالعات نیا کردن پنهان یبرا یلیدل چیه ترس بجز

 یم شتریب او به من عالقه اش، دوستانه بشر یها تیفعال از اطالع با که کرد

 .شود

 .یندار مورد نیا در یمشکل چیه زم،یعز
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  «؟است انیحام از یکی هم شما نامزد که نیدون یم»

 رنگش یخاکستر و پر یابروها شیها صحبت به من توجه عدم درک با انیبرا

 .  بود حواسم گرید حاال. برد باال را

 و تداش شدن اول یبانو یبرا یزیبرانگ نیتحس یها یژگیو فرانچسکا اگرچه

 را ایالگ مثل یحت یزنان با ارتباط ییتوانا و عقل ،ییبایز شامل ها یژگیو نیا

 امده جوش به خونم هم باز یول داشت کند مست هم را مونهایم توانست یم که

 .  بود

 و مستقل تیشخص است، الزم آنچه از شیب که کرده ثابت  رسماً  فرانچسکا

 .  دمیچیم را سینمس اهیس یها بال که بود وقتش. دارد یقو

  «عتاً یطب»

 یاه گوشه در که یخدمتکار چهار به و کردم پرت زیم یرو بر را دستمالم

 سرو را دسر و کنند جمع را زیم تا نمودم اشاره بودند ستادهیا یغذاخور اتاق

 . ندینما

 من یناراحت متوجه خودش ییگو کرد، ینم نگاه من یها چشم به فرانچسکا

 .  کند درک را من حاالت یخوب به او.  بود شده

 در که یاتیخصوص یانتها یب ستیل به دیبا که بود ییزهایچ از گرید یکی نیا

 .  کردم یم اضافه دمیپسند ینم او وجود

 نک یا پاشنه و کرد دایپ را من یپاها زیم ریز در فرانچسکا یپاها که یوقت

 لهمعام خواهم یم که دمیفهم داد فشار من یراحت یها کفش یرو بر کفشش زیت

 .  کنم فسخ را یروس آرتور با ام

 

 . نبود یباز اسباب ای اسلحه دخترش
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 .ودب دهنده آزار

 

 یور بر یآرام به را اش دهیکش انگشتان کهیحال در و نشست عقب فرانچسکا

 میدار شهر نینش ریفق قسمت در جاتیسبز باغ کی ما» گفت سراند یم گردنش

 طیشرا در که یاسیس پناهندگان و مهاجران سکونت محل شتریب که ییجا

 «  کننده یم یزندگ یسخت

 تهپاش ناگهان و آمد باال من یزانو سمت به کفشش پاشته. کرد ینم نگاه من به

 با کند ادیپ فرصت نکهیا از قبل. کرد فرو من یزانو نییپا قسمت به را زشیت

 . دمیکش عقب را میصندل یکم دهد فشار هم را میتناسل یها اندام کفشش پاشنه

 

 .باشد نفره دو توانست یم یباز نیا

 

 

 

 

 

 پر یلبخند با ایگال کرد، رکتح شیها لب سمت به نامزدم دست نکهیا محض به

  «مرتبه؟ یچ همه زمیعز» دیپرس او از توجه

 را کفشم کف و اوردم باال زیم ریز در را میپا هم من لحظه همان در درست

 .  نمودم فرو نامزدم یپا یها ران نیب

 یزیچ شیها لب ییگوبود، من عمل نیا به یپاسخ شیزانو ناخودآگاه حرکت

 از یناش هم من یزانو یاراد ریغ العمل عکس. بودند کرده فراموش را

 همان نیا س،ینمس بله، گفت یم و بود حالتش آن به توجه از بدنم یختگیبرانگ

 .  یداد دستش از تو که است یزیچ
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 هبوس نیاول به هیشب نظرم به موزه یها پله یرو بر و بالماسکه شب بوسه ان

 با احتماالً  و دهیخواب آنجلو با رهابا کرد اعتراف نکهیا از بعد اما. بود دهیرس او

 اریبس ام ندهیآ نامزد که شدم متقاعد داشته، ارتباط هم گروهشان مردان نصف

 .  است کارکشته

 رتنف پر حس همان توانستم یم شیها لب یرو بر میها لب گذاشتن از بعد اگر

 ادی به بدجور را من که یخونسرد هرزه آن توانستم یم نم،یبب اش چهره در را

 . بسپارم خاطر به انداخت یم شیعوض پدر

 یم یعذرخواه» گفت و نشاند لبانش بر یا خواهانه پوزش لبخند فرانچسکا

 را شیاپ کشاله و دیکش عقب را شیصندل هم بعد «بکشم گاریس کی دیبا من کنم

 رد،آو یم فشار هم شیتناسل اندام به شک بدون که من کفش ته دیشد فشار از

 . ساخت آزاد

 یلحن با و کند استفاده فرصت نیا از کرد یسع انداخت اش ینیب بر ینیچ ایالگ

 گفت رفتارترش خوش و باروتریز صحبت هم به مآبانه سییر اما مهربان

  «داره؟ هم رو بد عادت نیا ،ینیریش دختر نیچن»

 یم خوشم یلیخ نامزدم زشته عادت نیا از اتفاقاً  میبگو خواستم یم ناخودآگاه

 اررفت کی دنیکش گاریس. شدم خودم یجا یب العمل عکس مانع البته، اما د،یآ

 کی چیه به. شد یم ضعف به منجر هم اخالقانه ریغ رفتار بود، اخالقانه ریغ

 .دادم ینم را میزندگ به ورود اجازه دو نیا از

 

 

 

 

 

 

 کرارت زانیم و تیفیک مقدار، دیشد کنترل با آنهم یالکل مشروبات یگاه گه من

 مخدر، مواد گار،یس ،یبند شرط ت،یفیک یب یغذاها آن، بجز دم،ینوش یم آن

 .  دادم ینم انجام کرش یکند و جیرا یها یباز یحت
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 .  نداشتم یزیچ چیه به یادیاعت چیه

  «د؟یریپذ یم رو من یعذرخواه» گفت و کرد صاف را شیگلو فرانچسکا

 .« دهب انجامش عیسر» گفتم و دادم تکان شیبرا یدست عجوالنه

 ایگال میبزن آن به یدست یحت انیبرا و من آنکه از شیپ دسر، سرو از بعد

 قبل هم فرانچسکا  بود، نموده پر را آن دوباره و کرده تموم کباری را ظرفش

 و شده ریس گرید او یول است خوشمزه العاده فوق دسر نیا کند اعالم انکه از

 .  بود وردهخ را آن از قاشق دو تنها ندارد، ییاشتها گرید

 ( است داشته را نهیهز همه آن پرداخت ارزش شیروز شبانه مدرسه)

 میکرد حرکت سالن سمت به دست در مان یدنینوش یها وانیل با هم آن از بعد

 .  بنوازد انویپ شانیبرا من نامزد تا

 چهب و سال و سن کم اریبس من یایدن در ساله نوزده یفرانچسکا که ییآنجا از

 به و بودنش صحبت خوش او، خوب تیترب دهنده نشان اساساً  رکا نیا بود،

 .  بود کایآمر جامعه ممتاز طبقه به ورود یبرا او شناختن تیرسم

 هب و میبود نشسته انویپ مقابل مبل نفره سه کاناپه یرو بر ما نفر سه هر

 .  میکرد یم نگاه بود انویپ پشت نشستن درحال که فرانچسکا

 . بود کتاب از پر یها قفسه از مملو شیوارهاید که یگرد اتاق در

 اما بود، انمیهمتا و همکاران با برخورد در من تفنگ ریت نیآخر اتاق نیا

 ردهک تر گذار ریتاث اریبس اریبس را آن همسرم توسط آن در یقیموس نواختن

 .بود
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 با و کرد مرتب آن یرو بر زیانگ بر نیتحس یدقت با را لباسش فرانچسکا

 تشنه را ما ف،یظر و دهیکش یگردن و بود صاف کمان ریت همچون که یمرک

 .  بود نموده انویپ یصدا دنیشن

 شانلمس یحت ییگو طنازانه، – کرد حرکت انویپ یدهایکل یرو بر انگشتانش

 به مادرم و پدر از من که یا قطعه از فیتعر به یا لحظه چند. کرد ینم هم

 .  پرداخت بودم برده ارث

 و شانیزندگ مدت تمام در آنها. بود ییتوانا فرد یسنت یقیموس در بزرگ تونیک

 .  رمیبگ فرا را آن که کردند یم التماس من به مرگشان روز تا

 نگاه در من که یزیچ به و بودند نموده حبس را شانیها نفس یگال و انیبرا

 دهش رهیخ نمودم، یم حفظ را ظاهرم دیبا تنها و نداشتم یانتخاب حق آن به کردن

 . بودند

 شده جذاب و بایز یا العاده فوق طور به یمشک مخمل لباس آن در من نامزد

 یدنستو ینگاه با و بود شده دهیچیپ یفرانسو سبک به پشت از شیموها بود،

 بل بر یا کننده مسحور لبخند کهیحال در و کرد یم نگاه من کیآنت انویپ به

 .  نمود آن نواختن به شروع بود آورده

 ارزش، پر گروگان از فراتر اریبس بود، کرده ناراحت تینها یب را من او

 .  بود دهیفا یب و مصرف یب اما برجسته و متیگرانق

 احساسش شد یم هم اتاق سمت نیا از که یضربان با ، زنده بود یموجود او

 نیا کاش که کردم آرزو ، پدرش از او گرفتن از بعد بار نیاول یبرا و کرد

 داد، یم نشان خود از که یریتصو لیدل به فقط نه. بودم نداده انجام را کار

 . بود ینشدن رام چون بلکه

 .  بود یطعم بد اریبس و مزه خوش زیچ من یبرا شک بدون و ، دردسر پر و

 یرو بر ییبایز به انگشتانش. نمود انویپ از یا قطعه نواختن به شروع او

 شا چهره در که بود یحالت ز،یچ نیتر زیام انتیخ اما کردند، یم انوحرکتیپ

 .زد یم موج
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 هم و بود کرده مسحور را من  هم برد یم یقیموس از او که یحد یب لذت

 .  نیخشمگ

 وچشم بود شده لیمتما عقب به سرش شده، یقیموس در غرق دیرس یم نظر به

 ینتها و کردند یم زمزمه آهنگ با یآرام به شیلبها و بودند بسته شیها

 اتاق یوارهاید از کیدرامات یموسق نیطن با. نمودند یم دنبال را یوسقم

 پمچ سمت در که هتچ به است شده کوچکتر و گرمتر میبرا اتاق کردم احساس

 .  کردم نگاه بود نشسته

 پر حالت از غافل کامالً  و داد یم تکان را سرش لذت با و زد یم لبخند ایگال

 .  بود فتنشگر آغوش در نحوه از همسرش انزجار

 او از قتیحق در و نداشتم انیبرا به نسبت یخاص نظر چیه امروز، نیهم تا

 یماه کی از تیحما در یحت تشیصالح عدم رغم یعل و آمد یم هم خوشم

 اجبر نظرم گرید االن بود، دیبع اریبس نهیکاب در یصندل کردن اشغال قرمز،

 .  بود شده عوض او به

 .  تندداش تعلق من به من متعلقات

 .  نبودند نیتحس قابل

 . ستندین یشدن لمس

 در تمام خشونت با آنهم نامزدم یبرا لحظات نیا کردن خراب به ازین ناگهان،

 .  شد یقو شدت به من

 وا که یشب در  من، ینامزد حلقه کردن دست به از بعد که ، من گر فتنه نامزد

 نموده او از یدلبر هب شروع بودم کرده یمعرف میکار یهمتا و همکار به را

 .  پرداخت یم قطعاً  کرد، یم پرداخت کارش نیا بابت یگزاف نهیهز ، بود
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 میجا از و کردم، کینزد میها لب به را ام یسکیو وانیل غرور پر و خونسرد

 .  نمودم فرانچسکا سمت به حرکت به شروع و شدم بلند

 ینم نمود یم باز هم را شیها چشم اگر یحت بودم ستادهیا او به پشت چون

 شینوازندگ هنر مسحور و نکرد باز را شیها چشم او اما. ندیبب را من توانست

 .  بود

 آن ذره ذره آنها و بود گذاشته شینما به همانانمیم یبرا یادیز یجنس جاذبه او

 یم فرانچسکا به هم و دو آن به هم یخوب درس دیبا که آنقدر - بودند دهیبلع را

 .  دادم

 رت کیدرآمات و بلندتر هم سازش یصدا داشتم یم بر سمتش به هک یقدم هر با

 یعمل را ام نقشه نیاول که بود دهیرس خودش اوج به یقیموس ینوا شد، یم

 چشم شد باعث که یکار زدم، اش شانه یرو بر یا بوسه پشت از و کردم

 .بپرد جا از تعجب شدت از بدنش و کند باز را شیها

 

 

 

 

 

 

 فیلط پوست از که من، کننده اغوا یها بوسه ریز در بدنش لرزش وجود با

 مه باز اما بود، افتهی ادامه گوشش پشت یرفتگ فرو و نرم گردن تا اش شانه

 . داد یم ادامه نواختنش به و داشته نگه انویپ یرو بر را انگشتانش

 پس از یخوب به و یکرد اجرا برنامه ما یبرا خوب. سینمس بردار دست»

  «نه؟ ای یهست یلیام یخوب به نمیبب تا یا آماده نمیبب. یاومد بر نم قهیعت یانویپ

 ازین پر لرزش و پوستش شدن سرخ و گرما توانستم یم میها بوسه ادامه با

 و نرم گوشت از یگاز کنم، حس اش شانه یبررو میها لب حرکت با را بدنش

 فرو نرمش ستپو داخل به را میدندانها همانانمیم مقابل در و زدم اش شانه ترد

 .  کردم اجرا را ازین از پر و شدنم خودیب خود از شینما کی و نمودم
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 حرکت انویپا یرو بر هدف یب انگشتانش و کرد گم را شینتها فرانچسکا

 ینم پا از سر بودم زده هم بر را شیفکر تعادل که تیواقع نیا از. کردند

 .  شناختم

 ردو بدنش نیریش هاله از را مخود گرفتم، فاصله او از یکم و ستادمیا صاف

 دست دوباره او یول دارد یم بر زدن انویپ از دست که کردم یم فکر نمودم،

 هب شروع هم باز و دیکش قیعم نفس کی و نمود میتنظ انویپ یرو بر را شیها

 نیا با که شدم متوجه فوراً . نمود ریهوز اثر «ببر سایکل به مرا» آهنگ نواختن

 .  دینما یم دعوت شتریب یها سهبو یبرا من از کارش

. خورد گره هم در نگاهمان. کرد نگاه باال به هم او انداختم، نییپا به ینگاه

 هچ تختخواب در پس بود، من ساده بوسه به یالعمل عکس تنها نهایا تمام اگر

 داد؟ یم نشان یواکنش

 

 

 

 

 

 . نکن فکر تخت در او رفتار به احمق

 یآرام به گردنش امتداد در را دستم شصت گشتان و برگشتم عقب به دوباره

 .  بردم فرو اش شانه سر یانحنا در را ام ینیب و دادم حرکت

  «شده مشخص براشون ،یمن مشتاق چقدر که ننیبب تونن یم هم اونها»

  «حیمس» گفت بسته یها لب با فرانچسکا

    کند اجرا دوباره را نت آن کرد یسع

 من که یزیچ شد، ینم نواخته یعال یلیخ. آمد یم خوشم شتریب آهنگ نیا از

 . بود او شکست – بودم مشتاقش اریبس

  «شد مشخص هم من یبرا»
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  «رونکن کار نیا» گفت و دیکش ینفس فرانچسکا

 نییپا و باال سمت به سرعت به اش نهیس قفسه شد باعث دیکش که یقیعم نفس

 . کنند حرکت

 . کن تمانش که گفت ینم هنوز بود، ساکت هنوز حال نیا با

 تو که یتسین یکس توتنها نند،یبب خب نن،یبب دارن دوست اگه» گفتم طعنه پر

  «کنه یم اجرا شینما اتاق نیا

 . بود یاخطار لحنش!« ولف»

 . آوردیم زبان بر را من اسم او که بود یبار نیاول نیا

 .  حداقل من مقابل در 

 .  شد شکسته نمانیب یوارهاید از گرید از یکی

 ادهیز لیدل به خواست یم دلم آن از شتریب یول کنم شیعصبان داشتم وستد

 .دهم آزارش شدت به ام خواسته یاجرا در یرو

 

 

 

 

 

 یم جادیا همانانمونیم در رو یبد اریبس احساس نشو، زدنم انویپ مانع لطفاً »

 .« یکن جمع رو تیکار گند دیبا خودت که، ستین هم یادآوری به الزم کنه،

 کمهد یرو بر را انگشتانش فرانچسکا سرم، پشت در همانانمونیم شدن بلند با

 داخل در که یهرکس یبرا را طیشرا من. کرد جادیا یبلند یصدا و کوباند ها

 یم آنها. بودم رسانده را اممیپ و کرده کننده ناراحت یکاف اندازه به بود اتاق

 ردندک یم نگاه نامزدم به مشتاقانه کهیحال در و بروند شانیها اتاق به خواستند

 ..  نمودند او وصف در ییسرا اوهی به شروع
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 یموها آن با هم هتچ خانم همسرش و شده کیتحر یحالت با ریوز هتچ یآقا

 یخداحافظ ما از منتخبش، یها هیریخ نحس ستیل و رقش و شق و یعیطب ریغ

 . گفتند ریخ به شب و کردند

 اش هیال چند لباس درون را چاقش کلیه کهیحال در و دیکش یقیعم نفس ایگال

 .« بود یا العاده فوق شب واقعاً » گفت کرد یم فرو

 ختهیبرانگ قسمت به توجه و حالش رییتغ یبرا همسرش ریتحق از گرید هم من

 رابطه من تا نداشت ارزش یآنقدر فرانچسکا. کردم یپوش چشم شلوارش شده

 .  کنم خراب را او با میکار

 .«  بود یخوب شب» گفت و نمود صاف را شیگلو هم هتچ یآقا

 . بود دار خش و گرفته حالش رییتغ از هنوز شیصدا

 دوخته ام ندهیآ همسر به را نگاهم و بود همانانمانیم به پشتم هنوز کهیحال در

  «؟یگ ینم ریخ به شب همانانمونیم به زمیعز» گفتم بودم

  «ریخ به شبتون» گفت لب ریز هم فرانچسکا

 داده هیتک اش شانه به پشت از را صورتم هم من کهیحال در ار صورتش هم او

 .برنگرداند بودم

 

 

 

 

 

. دیرپ شیجا از هم فرانچسکا شد، بسته آنها سر پشت اتاق درب نکهیا محض به

 به دهن به یا عالقه چیه نمودم، حرکت اتاق درب سمت به همزمان هم  من

 .  منداشت نوجوان دختر کی با زدن کله و سر و شدن دهن

  «یغرب ضلع» گفتم بود او به پشتم که همانطور

  «متنفرم یلیخ ازت» گفت و برد باال سرم پشت از را شیصدا
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 کرد یم یسع که نیستیکر به هیشب اصالً . بود ستادهیا آنجا جسور و نیمت هنوز

 دونب را من یها لباس تمام او. کرد ینم رفتار بزند لگد اطرافش اءیاش به پا با

 . بود کرده پاره کوچولو گربه کی مثل درست اشک رهقط کی یحت

 ییگو پاسخ ارزش او نمودم، حرکت اتاقم سمت به و بستم سرم پشت را درب

 .  نداشت هم

 یالکل زانیم امروز. کردم یم شل را کراواتم و بودم اتاقم در من بعد قهیدق ده

 خودم یبرا آب یوانیل لیدل نیهم به. بودم کرده تمام را دمینوش یم دیبا که

 .  شدم رهیخ رونیب به اتاقم پنجره از و نمودم اش مزه مزه و ختمیر

 از زد یم قدم و رفت یم راه یقرار یب با که نامزدم کفش یها پاشنه یصدا

 هم یگاریس یبو بعد، یکم. دیرس یم گوشم به اتاقم بسته درب پشت و راهرو

 . کرد پر را مشامم

 با اما کند، ینم اطاعت خانه نیا نیقوان از که دهد امیپ من به خواست یم

 .  نمود یم نرم پنجه و دست یبزرگتر آتش با او گار،یس کردن روشن

 من – وفتدیب کردن غلط به بود قرار او م؟یبرابر هم با ما که کرد یم الیخ

 کار نیا به وادار را او شود مشخص آن پشت امیپ که یوقت تا– بودم مجبور

 .  مینما

 افرانچسک و شد باز شدت به اتاقم درب ناگهان که بودم شده ختکنمر اتاق وارد

 باً یتقر رشانینظ یب رنگ که بود کرده کیبار آنقدر را چشمانش کهیحال در

  «؟یتونست طور چه»  گفت یآرام به نبود مشخص گرید

 من سمت به محکم ییها قدم با. داشت قرار انگشتانش نیب یروشن گاریس

 .  بود وار گربه و شده سابح گامش هر اما آمد،

 بدنم به راجب رو ها حرف اون ینداشت حق ،یکن لمسم ینداشت حق تو»

 .« یبزن

 .بود کرده یعصب اریبس را او حدود و حد نیا امتحان. دادم میها چشم به یتاب

 باکره سهیقد کی ییگو که کرد یم رفتار یطور او گفتم، ینم دروغ من اما

 اشتهد من با یارتباط نیکوچکتر کفشش یها پاشنه آن با ندارد دوست که است

 . ودب امدهین خوشش آن از اصالً  دمیبوس را اش شانه قبل قهیدق چند یوقت و باشد
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 از االن نیهم پس ،ینشد اتاق نیا وارد من به دادن حال و سکس یبرا اگه»

 جانیا از رو تو تا رمیبگ تماس محافظام با که نیا از متنفرم. رونیب برو نجایا

 .«نمک یم رو کار نیا بشه الزم اما بفرستم، یموقت هتل کی به و کنند رونیب

 

 

 

 

 

 

 !« ولف»

 من. خورد یسکندر خودش داد، هل عقب به را من و داد فشار را ام نهیس

 ایدن نیدرا که بود یماد زیچ تنها. بودم ریدلگ او از عکس خاطر به هم هنوز

 . داشت تیاهم میبرا

 .  ندادم یپاسخ

 .  تر دیشد. داد هل را من دوباره

 .  نوجوان کردم، فکر تیعصبان با

 .   کردم یم ازدواج نوجوان دختر کی با دیبا کاگو،یش در زن همه نیا انیم از

 فشار را میشخص محافظان به مربوط دکمه تا زدم بمیج در یگوش به یچنگ

 .  دهم

 قفسه هب یفشار دستم با. بقاپد دستم از را یگوش کرد یسع و شد گرد چشمانش

 .  دادم هل عقب به را او و کردم وارد اش نهیس

  «؟یکن یم یغلط چه» زد ادیفر فرانچسکا

 .« گفتم یجد کنم، یم رونتیب نجایا از که گفتم بهت»

  «چرا؟»
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 یزیچ تنها. کنه یم یعصب رو من نیا و یا شده کیتحر و آشفته تو چون»

 سسک نیا نکهیا از و. خواد یم سکس تدل که نهیا کشونده نجایا به رو تو که

 مخود که ستمین یکس من که هم ییاونجا از و. یمتنفر یباش داشته من با رو

 یعصبان شدت به که تو یتماشا به یا عالقه یلیخ کنم، لیتحم یزن به رو

 نیا متوجه تو تا کنم تلف رو وقتم یساعت مین ندارم دوست و ندارم یهست

 .« یبش موضوع

 هب یقیعم یها پک و بود ملتهب صورتش. نگفت یزیچ یول ودب شده یعصب

 نیا به. بود شده ساخته مردان شکنجه یبرا شیها لب. زد یم گارشیس

 .  داشتم نانیاطم موضوع

  «رونیب» گفتم

  «بوده؟ یچ عکس اون» گفت یا مقدمه چیه یب

 «کرده؟ زیتم رو اتاقم یک یدید نداره، یربط تو به»

 

 

 

 

 

 

 آنها. نمود یم زیتم را خانه هفته در بار سه ،یا حرفه تنظاف شرکت کی

 حجم آن نیب در احتماالً  عکس ان و نداشتند یزیچ ختنیر دور به عادت معموالً 

 کرده خراب او که ییزهایچ از گرید یکی. بود شده انداخته دور لباسها ادیز

 .  بود

 هیبش او. بود هنکرد زیتم هم را خودش یها کثافت وقت چیه فرانچسکا که البته

 هک نبود یزیچ خودش یهاپاش و ختیر کردن زیتم. بود شده تیترب هاملکه به

 .   باشد شده آشنا آن با اصالً 

  «نه»
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 هم بعد. بود دوخته نیزم به را نگاهش و گرفته دندان به را ناخنش گوشه

 کارش نیا خاطر به خواستمیم) کرد خاموش من آب وانیل در را گارشیس

 (.بکشمش

  «نجامیا چرا دونم یم من و»  گفت و دوخت من به میمستق را نگاهش

  «؟یدون یم» گفتم و بردم باال را میابروها

 .  امشده مشتاق که کردم وانمود

  «یکن لمس رو من یندار حق هرگز گهید بگم تو به تا اومدم نجایا من»

 به نچیا و هپوشوند رو هات نهیس یسخت به که یخواب لباس نیا با تو تصادفاً »

  «؟یبد بهم رو خبر نیا نجایا یاومد دهیم نشون رو پاهات نچیا

 دهنده آزار او چقدر که شدم متوجه تازه و شدم رهیخ اتاقم پنجره از رونیب به

 تیواقع نیا از. کرد نگاه لباسش قد به و انداخت نییپا را سرش که دمید. است

 .بود شده شکه ستاده،یا مقابلم ینفت یآب خواب لباس با او که

 اما بودم دهید میزندگ در را یادیز زنان من. بود یکن خراب خانه نیچن او 

 تنها و باشد داشته من یاغوا در یسع یمتیق هر به گونه نیا که یزن هنوز

 کند، عوض را نظرش سرعت به دهم نشان او به یا عالقه اندک من که یوقت

 . بودم دهیند

 

 

 

 

 

 

 کوریمان موجود به یعالقگ یب با و کردم لمس را لبم گوشه شصتم انگشت با

  «خوبه» گفتم و دوختم چشم مقابلم شده

  «خوبه؟»
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 یم نظر به شدن خسته یجنس نظر از منحصراً  که ییاونها به هیشب آره،»

 «  یرس

 اشمب تو یشیآزما سیک و باشه ریدرگ هفته روز هفت ذهنم نکهیا از فقط من»

 .« شدم خسته

 .« برو حاال. ادی یم بهت خوب زده خجالت ظاهر نیا سینمس»

 .  مینما خارج گردنم از را کراوات کردم یسع  بود، یدستور و یجد لحنم

 نظر ریز را العملش عکس و کردم یم نگاه پنجره در رشیتصو انعکاس به

 درب رهیدستگ سمت به را دستش و کرد حرکت درب سمت به بودم، گرفته

 .دیچرخ سمتم به دوباره درب کردن باز از قبل اما نمود، دراز

 .  نمیبب خوب را چشمانش تا دمیچرخ سمتش به هم من

 اطرخ به ؟یستین آنجلو تو که دمیفهم کجا از یدیبوس رو من یوقت یدون یم»

 به نمک ،یدادیم خاکستر طعم تو که بود لیدل نیا به. نبود عطرت ای قدت

 عمط. زهر مثل درست ،یاشتد یسرد و تلخ مزه تو! تونیک سناتور تو ،یحروم

 .« یداشت یپست

 .داد جواب حرفش نیا

 برابر رد شیبعد اقدام به نتواند که عیسر آنقدر رفتم، سمتش به تیعصبان با 

 . کند فکر من العمل عکس

 خفه یبرا شیهالب سمت به دهانم و بردم فرو شیموها انیم در را دستانم

 او نآ با و چاندمیپ گردنش دور به رمگید دست با را کراواتم. آمد نییپا کردنش

 .میشد وصل هم به و دمیکش خودم سمت به را
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 مانیهازبان و شدندیم دهییسا بهم مانیهادندان. بود یخشن و یطوالن بوسه

 فشار اتاقم درب به شدت به را او بدنم با که طورهمان. خوردند یم گره درهم

 در اتاق درب رهیدستگ بست، نقش لبانم بر یپوزخند هم حال همان در دادم،یم

 .   رفتیم فرو کمرش

 به و بود گفتنش دروغ بر یدییتا مهر من، یهالب یرو بر شیهالب حرکت

 نیا من با که نداشت دوست فقط -بود سکس تشنه او که داد یم نشان وضوح

 .  دهد انجام را کار

 ار مان بوسه و دمیکش خودم سمت به و گرفتم محکم را سرش پشت دستم با

 . کردم تر قیعم

 هقفس یرو بر دستانش گرفتن قرار نحوه از من و بود شده جیگ فرانچسکا 

 نیا متوجه یخوب به دنم،یکش خودش طرف به و میها گونه گرفتن و امنهیس

 .  شدم موضوع

 .  داد انجام آنجلو برابر در یعروس در آنشب که کرد را یکار همان درست

 گرفته خودشان به شدم خارج یبهداشت سیسرو از یوقت که بود یژست همان

 .  بودند

 .  بود گرفته بر در را آنجلو یهاگونه فرانچسکا یهادست

 .داد رییتغ مانهیصم به پرشور یتماس از را اتصالش حالت حرکت، کی با

 . کرد فیضع یا ناله دهانم در و دیکش را نمانیب کراوات

  .  دمیکش عقب را خودم فوراً  

 . نبود عاشقانه ما ارتباط

 !« رونیب» گفتم گرانهپرخاش

 . . . « اما» گفت و زد پلک یچندبار فرانچسکا

  «رونیب برو» گفتم و کردم باز را اتاقم درب



 

 pg. 154 

15
4 

 .  شود خارج اتاقم از تا کردم صبر

 رو دمت فرانچسکا،. شدم برنده من یول ،یگفت هم تو گفتم، رو نظرم من»

 .« جهنم به برو و کولت رو بزار

 . بودند شده گرد چشمانش

  «چرا؟»

 لباس در شیها نهیس کردن پنهان در یسع که شدنش نهیس به دست نحوه

   .است دهیکش خجالت شود آزرده آنکه از شتریب داد یم نشان داشت، را خوابش

 .  بود نشده رد چوقتیه قبالً  او

 . بود شده یزخم احساسش نه و او غرور اما

 او یجا به را من یکنیم یسع و یدار دوست را گرید مرد کی تو چون     

 .  یکن  مجسم

 او و دمز باسنش به یاضربه دستم با بست، نقش صورتم بر یاهیکنا پر لبخند

 . دادم هل رونیب به اتاقم از را

 نفست عزت و غرور از چه هر هم حاال. یقربان نه دم یم رذالت طعم یگفت»

 .« رونیب برو من اتاق از و بردار رو مونده یباق

 .  بستم صورتش یرو بر محکم را اتاقم درب هم بعد

 . دمیچرخ میجا در

 هب اتاقم پنجره از و برداشتم بود ور غوطه آن در که یگاریس با را آبم وانیل

 .  کردم پرتاب رونیب

  

 ششم فصل انیپا
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   هفتم فصل

 

  

   فرانچسکا

 .  نکردند یا مبارزه چیه من یآزاد یبرا مادرم و پدر

 هک بودم بسته دیام چنان آن به اما کردم،یم درک زودتر یلیخ دیبا که یزیچ

 ریتحق و احمقانه دردمندانه،. کنمیم حرکت یاصخره کیبار لبه یرو بر ییگو

 . زیآم

 او هب و گرفتم تماس مادرم با انداخت رونیب اتاقش از مرا ولف که یشب یفردا

 شیبرا ار گذشته شب اتفاقات و گفتم بودم کرده افتیدر آنجلو از که ییهاامیپ از

 رخس گردنم و صورت گذشته شب ناجور اتفاقات از صحبت با. نمودم فیتعر

 .  شد

. خوردیم را وجودم شبید فکرانه یب رفتار از یوحشتناک خجالت احساس

 وجز کی یول میکن ازدواج گریهمد با تا میبود شده نامزد ما که است درست

 .  مینبود

 . مینبود یواقع زوج کی

 از شیب یزیچ دانستم یم و بودم آنجا من اما. بود بوسه کی فقط یفن لحاظ از

 . داشت انیجر آنجا در بوسه کی

 . شتریب لمس 

 . شتریب یبدن تماس 

  شتریب اقیاشت 
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 از ردو یزیچ -کنم اشاره آن به توانستمینم که یشتریب مراتب به احساسات و

 . وافر یاعالقه به کینزد یوحشتناک طور به و عشق

 به دادن پاسخ در قصدم یبرا را من شد، مطلع آنجلو یهاامیپ از مادرم یوقت

 هیشب کن یسع کنم یم خواهش. یدار نامزد تو فرانچسکا،» نمود سرزنش آنها

 .« یکن رفتار داره نامزد که یکس به

 انفجار شرف در که بود شده داغ آنقدر خجالت و یشرمندگ شدت از صورتم

 .  داشت قرار

 اریبس البته هم، با آنها و کرد متصل پدرم به و یگرید خط به را من مادرم بعد

 عنوان به را یلیام یعروس جشن در آنجلو که دادند اطالع من به  ماهرانه

 را یابرازنده زوج شاپیب یعروس جشن در آنها و بود آورده خود با همراه

 .ندبود داده لیتشک

 

 

 

 

 

 

 

 من پدرم تنهانه که کرد مشخص میبرا یروشن به هاصحبت نیا لحظات آن در

 پدرم که ندارم دوست یلیخ گرید هم من بلکه کرد نخواهد مطالبه ولف از را

 .  بازگرداند مرا

 خانه در هک یکس و داشتم یسکن منزلش در که یفعل یوالیه نیب که یتفاوت تنها

 یپوچ وعده چیه یقبل یوالیه که بود نیا داشت جودو بودم آمده ایدن به اش

 .  دهدینم یدروغ قول چیه کنم باور که کردیم رفتار یطور ای دادینم

 ینم اصالً  هک است یکس از بهتر اریبس یشناخت تو که یطانیش نیا گفتندیم آنها

 .  شناسم ینم را پدرم اصالً  گرید کردم یم احساس من، اما ش،یشناس
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 انتظارات تک تک دیبا من و داشت یبستگ طیمح و طیشرا به او القهع ظاهراً 

 .  کردم یم برآورده را او

 کی را لحنش مادرم که قتیحق نیا برابر در ام، گذشته شب حقارت احساس

 ار من تنها کرد، یم ولف کردن خوشحال به قیتشو مرا پدرم و داد رییتغ شبه

 .  نمود یم شتریب شورش به وادار

 و دمید رو آنجلو نکهیا از من. اومدندیم بهم یلیخ اونها که مطمئنم بابا،»

 .« خوشحالم یلیخ داد حیتوض برام را یلیام با ارتباطش شخصاً  خودش

 یم مادرم و پدر ییگو دادم میها ناخن ریز گل به را توجهم یعاد یلیخ

 .  نندیبب را من توانستند

 داده استراحت ها تربچه اشتک یبرا خودم به و زده قدم باغ اطراف در یکم

 و کند مطالعه من کنار در بانیسا در بود داده حیترج نگیاسترل خانم. بودم

 او که دانستمیم اما بود، شده اشیخیتار کتاب مطالعه در غرق شدت به ظاهراً 

 در که یکس هر او که بودم دهیفهم واقع، در. دهدیم گوش ما یهاصحبت به

 که یکس هر ای و باغبان ،یچنظافت شامل نیا- کندیم زبا را دهانش خانه نیا

 . ردیگیم نظر ریز انهیمخف -شدیم هم آوردیم یزیچ

 نشده ولف اتاق از من شدن انداخته رونیب بعدش و ما بوسه متوجه او کهنیا

 .داشت تعجب یجا میبرا بود

 

 

 

 

 

 

 

 تونیک تورسنا. زدیم آتش را میها گونه هم گذشته شب به کردن فکر یحت

 من که یوقت آنهم شانیشخص جت تا همانانشیم عتیمشا یبرا صبح امروز
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 هفته ادآوری که را او نداشتم دوست من و بود کرده ترک را اتاقش بودم خواب

 .  نمیبب بود امیزندگ یباق و ماه و

  «ه؟یچ منظورت» گفت پدرم

 نم گرفته میصمت من نامزد. دارم یخوب یلیخ یهاخبر من نکهیا یبرا بابا»

.  نورثوسترن کالج احتماالً . بفرسته کالج به رو  اونجا یگشت هم کباری قبالً ًً

 نیا از واقعاً  اون. کنمیم پر رو رشیپذ فرم گهید امروز کنم یم فکر و زدم

 .« کرد تیحما میتصم

 خانم یها لب بر که یکمرنگ لبخند متوجه یخوب به و زدم را حرف نیا

 شده دوخته صفحه همان به قهیدق چند یبرا چشمانش. دمش بست نقش نگیاسترل

 .   بود

 ادامه قصد هم آنجلو که موضوع نیا از یخوب به هم پدرم که بودم مطمئن

 .   است مطلع داشت را آنجا باالتر مقطع در لیتحص

 .  بود یعال کوچک اطالعات دادن ربط بهم در او

 که بودم کرده تیشکا اطرافم غبا و درختان به بودم دهیکش آه من شیپ روز چند

 چند بعدش روز درست. دارم ازین یدیجد آبپاش و شتریب یهاگلدان به من

 .  بود گرفته قرار آنجا یانبار در دیجد پاش آب و گلدان

 .  نبود بد امندهیآ همسر اندازه به قطعاً  یول بود فضول نگیاسترل خانم دیشا

 دیبا فقط االن. کنه یم تیحما زما هم بعدش اشتغال و کار یبرا گفته یحت»

 .« سیپل ای شدم لیوک دیشا. بدم انجام خوامیم یکار چه که کنم فکر

 همانقدر هاسیپل و وکال از پدرم. گفتم دروغ استخوانم مغز تا را آخر مورد

 .بود متنفر نیدیب یها آدم و آزاران کودک از که داشت نفرت

 .دیجوشیم شیهارگ در که یمنطقریغ خشم
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 را من ها نخ آن قطع. بودم مادرم و پدر یباز شب مهیخ عروسک مدتها من

 متنفر ازشان که ییهالباس و بلند یهادامن من. بود ممنوع میبرا و ترساندیم

 اسیکل در کشنبهی هر منظم طور به. داشتند دوست آنها چون دمیپوشیم بودم

 و بهتر یهالباس لیدل هب سایکل دختران گرید کهیباوجود داشتم حضور

 .  آمد یم بدشان من از داشتم تن بر من که یترقشنگ یکفشها

 و ینیچ سخن از تا کردم یم یخوددار هم گرید یپسرها دنیبوس از یحت من

 هب را من پدرم بود؟ چه کارها نیا تمام دهیفا. کنم یریجلوگ مردم یساز عهیشا

 پدرم برابر در ارشیبس اندوه و یدیناآم رغمیعل هم مادرم و فروخت سناتور

 نم قیتشو از دست مادرم تا نشد باعث هم نیا اما. نبود ساخته دستش از یکار

 . بردارد خودش راه ادامه به

 هم من خواستیم و دهم انجام یکار و بخوانم درس من که خواستینم هم او

 .  باشم خودش یپناه یب و ییتنها به

 نه،» فتگ و افتاد سرفه به و دیپر شیگلو هب پدرم یدنینوش «؟یکن یم یشوخ»

 .«کنه ینم کار من دختر

 

 

 

 

 

 

 داماد ظرن ظاهراً » گفتم یتفاوتیب با و گذاشتم کنار را ولف از نفرتم لحظه کی

   «کنهیم فرق ندتونیآ
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. دثروتمن و ییبایز ،یشد تیترب و یدید میتعل تو فرانچسکا» گفت مامان

 یکاف اندازه به خودت تو. یومدین ایدن به کردن کار یبرا تو! من یزندگ

 .« شهیم هم شتریب ثروت نیا تونیک با ازدواجت با و یثروتمند

 .  شناختمینم را ها تونیک اصالً  اتفاقات نیا تمام از شیپ من

 همسر از بخصوص بودم، نداده را یزیچ خواستن زحمت خودم به هرگز و

 .  داشت قرار تیاهم آخر درجه در من ذهن در پول چون ام،ندهیآ

 . . . «  نکهیا مگر ، رمیم کالج به من»

 . دیرسیم نظر به یمنطق یول بود یواروانهید فکر

 مقابلم در نگیاسترل خانم نگاه در نگاهم و بست نقش لبانم بر یاانهیموز لبخند

 .  کرد نییپا و باال میبرا نامحسوس اریبس را سرش. خورد گره

  «؟یچ نکهیا مگر» گفت قروچه دندان با پدرم

 هب هم من ان از بعد. دیبد حیتوض برام رو ولف به من دادن لیدل نکهیا مگر»

 .« کنمیم فکر نرفتنم کالج

 زبان بر داشتم، ذهنم در یکامل ریتصو که لیدل نیا به اساساً  را حرف نیا

 .  آوردم

 خواستمیم اما دهم، رییتغ را سرنوشتم بتوانم موضوع نیا با که داشتم شک

 روجخ یبرا یراه بتوانم تا است گرفته را میتصم نیا یلیدل چه به پدرم بدانم

 .  کنم دایپ طیشرا نیا از

 .   کردیم متشنج را اعصابم سردش و ریز یصدا د،یکش یقیعم نفس پدرم

 دختر با هم آن از کمتر یلیخ و زنمینم حرف زن با کارم مورد در من»

 .« خودم

  «داره؟ یرادیا هچ بودن زن بابا،»

 یشیپ به هیشب شتریب دیداد تونیک ولف به رو من که یروز اون دیباش مطمئن

 یکرد رفتار ها
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 .« میکنیم فایا رو یمختلف یهانقش ما» گفت مختصر اریبس پدرم

  «دنه؟یرس نظر به خوشگل و آوردن ایدن به بچه هم من نقش»

 که ییکسا به سخت یکارها کردن واگذار و است خانواده نسل ادامه تو نقش»

 .« دارند اجیاحت اون به

 ینطوریا شهیم شتریب حرفتون نیا از» گفتم نییپا ییصدا تن با و یآرام به

 .« نیستین لیقا من یبرا یکسانی احترام شما که کرد برداشت

 وندر را یباغبان لچهیب و بودم داده قرار ام شانه و گوش نیب را تلفن یگوش

 .  نمودم پاک را میشانیپ عرق گرمید دست با همزمان و مکرد فرو خاک

 .« زمیعز یفرانک ،یستین برابر یکس با من یبرا تو که لیدل نیا به»

 .  شد قطع سو آن از تلفن خط

 پر به شروع و گرفتم دوش رفتم، اتاقم به بعد و کاشتم گل گلدان ستیب آنروز

 .  نمودم وسترن نورث نام ثبت فرم کردن

 فکر شهیهم. کنم انتخاب را یحقوق مطالعات و یاسیس علوم رشته گرفتم میتصم

 .  دارند تیاهم اندازه کی به دو هر کردمیم

 ات پدرم خشم لمیتحص ادامه با چون اما دادم،یم انجام من که بود یکار یباغبان

 او به آن قبوالندن که خواندمیم درس یارشته دیبا شد،یم من متوجه ابد

 نیکوچکتر داشتم شک باشد داشته را خواندن درس سال همه نیا ارزش

 .  باشم داشته آن به هم یاعالقه

 احساس و کردمیم لیتحص و خواندمیم درس اما نبودم تیاهم با یلیخ من

 . آوردمیم بدست آن از یخوب
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 .شدم اطرافم یهوا رییتغ متوجه که بودم کرده قوز بلوطم چوب زیم یرو بر

 

 

 

 

 

 

 .  ردماویب باال را سرم اطرافم، طیمح رییتغ لیدل دنیفهم یبرا تا ودنب یازین

 .  کند کنترل را شیزندان عروس تا بود آمده آنجا به من نامزد

 .« بخواب برو. یدار رو عروست لباس پرو نیاول فردا»

 تشر یت. است دهینپوش یرسم لباس او که شدم متوجه بودم که یحالت همان در

 شانن یخوب به را اشیعضالن و الغر بدن و برنزه پوست که یدیسف هفت قهی

 .  داشت تن بر یتنگ کوتاه فاق نیج شلوار با همراه دادیم

 کردیمن عمل استمدارانیس به هیشب و دیرسینم نظر به سناتورها به هیشب اصالً 

 .  نمودیم میعصب و ناراحت حالت دو هر در گرفتنش دهیناد قتیحق در و

 .« کنم یم پر دارم رو نورثوسترن نام ثبت فرم»

 .  کردم حس را صورتم و گردن دوباره شدن سرخ و داغ

 در را من که کردمیم احساس شدیم دوخته من به نگاهش که وقت هر چرا

  کند؟یم فرو داغ یعیما

  دهم؟ انیپا حالت نیا به توانستمیم چطور

 !« یکن یم تلف رو وقتت یدار»

 یعصبان و آرام یلحن با و خورد گره منتظرش نگاه به نگاهم و دیپر باال سرم

 !«یداد قول تو» گفتم
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 یعصبان و آرام یلحن با و خورد گره منتظرش نگاه به نگاهم و دیپر باال سرم

 !« یداد قول تو» گفتم

 .« کنم یم عمل بهش و»

 سالنه و گذاشت اتاق داخل به قدم و برداشت درب چهارچوب از را اش هیتک

 .  نمود حرکت سمتم به نهسال

 گهید. هست حواسشون من یهاآدم. یکن پر رو فرم اون که یندار یازین تو»

 .« یشد تونیک کی باً یتقر

 جکال نام ثبت فرم تونن ینم که هستند مقام یعال آنقدر ها تونیک نمیبب»

  «کنند؟ پر هم رو خودشون

 .   نکنم او به یپرخاش و مینما کنترل را خودم کردم یم یسع یسخت به

 داخل به محکم بعد و کرد شان مچاله و برداشت زمیم یرو از را ها برگه

 .  نمود پرت زمیم کنار آشغال سطل

 آلت از یزیسا و شکل هر عکس فرم اون تو یتون یم که نهیا منظورم»

  «شیباش داشته هم االن نیهم و یبکش رو مردانه

. دمکر جادیا خودمان نیب یکاف فاصله و شدم بلند میصندل یرو از بالفاصله

 آن به یوقت هم هنوز. بخرم جان به را گرید بوسه کی خطر نداشتم دوست

 . افتادند یم گزگز به میها لب نمودم یم فکر کردنم رد نحوه

  «؟یکرد جرات چطور تو» دمیغر

 دیبا رو لحنت که هست حواست! یکن یم استفاده ادیز جمله نیا از تو ظاهراً »

  «؟یبد رییتغ یکم
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 یشگو گرشید دست با و برد فرو نشیج شلوار ییجلو بیج در را دستش کی

 رب شصتش انگشت حرکت با تنها یراحت به و دیقاپ زیم یرو از را لمیموبا

 .  نمود آن داخل یها امیپ یبررس به شروع آن صفحه یرو

 مرماد یوقت و. بودند کرده قدغن را امیگوش یرو بر رمز گذاشتن مادرم و پدر

 دیبا که ییکارها ستیل در میشخص میحر از حفاظت داد، من به دوباره را آن

 .  شدم یم آن تیاهم متوجه تازه حاال ،و نبود رنگ پر یلیخ دادم یم انجام

  «؟یکن یم کاریچ یدار»

 .   آرام اریبس وهم بود شک و تعجب از پر هم زمان هم میصدا تن

 . بود شده دوخته تلفنم یگوش صفحه به هنوز نگاهش

  «درسته؟ کنم،یم جرات طور چهبپرس، دوباره بده، ادامه»

 .  اورمیب زبان بر یزیچ توانستمینم که بودم شده شکه آنقدر

 من به ینحو به بار هر و بود شلوار و کت در دهیپوش یوحش آدم کی مرد نیا

 .  کردیم میعصبان و زد یم طعنه

 شب هر که بود یطانیش مرد نیا. . .  مرد نیا اما بود، عجول و شق کله پدرم

 نگار نقش پر و بایز یماسک ریز در صورتش. دمشید یم میها کابوس در

 .  بود شده پنهان

 .  بود آتش او

 .  بود خطرناک لمسش یول دیرسیم نظر به شکوه با

  «بده پس رو میگوش االن نیهم»

 .  نمودم دراز سمتش به را دستم کف

 .شوم شیبرا حرفم یتیاهم یب متوجه که داد تکان طرفم به یطور را دستش

 . خواندیم را من یهاامیپ هم هنوز

 .  بود فرستاده امیپ میبرا آنجلو

 گفتم دمبو برده باال گوش گرفتن یبرا را میدستها که همانطور و رفتم سمتش به

 !« یبکن رو کار نیا یتونینم تو»
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 مچ و نمود حلقه کمرم دور به را گرشید دست و برد باالتر را دستش هم او

 نییپا قسمت یرو بر بود رفته باال بلوزش کهیحال در گرفت را میهادست

 .  کرد مهارشان و گذاشت شکمش

: است نهدوستا تذکر کی نیا. نیبب من بر رو تتیعصبان ریتاث و بخور تکان»

  «کنه یم وسوسه رو من یبدون یدار دوست که یزیچ از شتریب

 به را میهادست او تا بردارد انیطغ بر سر که داشت دوست وجودم از یقسمت

 یحت و بودم ننموده لمس را یمرد بدن از قسمت آن هرگز. دهد فشار نییپا

 .آورد یم جانیه به را من هم فکرش

 

 

 

 

 

 

 خالقا. بود شده لیتبد مداوم یریدرگ و کشمکش یمیدا صحنه به گرید میزندگ

 میبگو دیبا صراحتاً  و دادم،یم تیهما آن به که بود یزیچ نیآخر گرید

 . بودند شده خسته داشتنشان نگه از انگشتانم

 کمرم دور به را دستش و. زد یپوزخند مغرورانه او و ندادم گوش حرفش به

 . نبرد تر نییپا را دستم و نکرد عمل حرفش به اما. کرد حلقه تر محکم

  «؟یبد جواب قعاش پسرک نیا به یخوا یم تو نمیبب» گفت یعاد یلیخ

  «نداره یربط چیه تو به»

 اون بخصوص. کنه یم دایپ ربط من به تو زیچ هر. یبش همسرم قراره تو»

 .« ندارم یاعتماد بهشون اصالً  که یلب بر لبخند یآب چشم یپسرها

 پر و کرد کج را سرش. گذاشت بشیج در را تلفنم یگوش و کرد رها را دستانم

 . انداخت صورتم به یقیدق نگاه تمسخر
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 ودب نکرده یعذرخواه تنها نه قبلم، شب ریتحق از بعد. کنم هیگر داشتم دوست

 و دانشگاهم رشیپذ فرم انداختن دور با هم -بود انداخته دستم هم بار دو بلکه

 . تلفنم یگوش یها امیپ خواندن با هم

 .  هستم دخترش ییگو که بود نموده ضبط را تلفنم یگوش یطور

 .« بده رو تلفنم یگوش ولف،» گفتم و برداشتم عقب به قدم کی

 .  بزنم کتکش دیکشیم نفس که ییجا تا بزنم، کتکش داشتم دوست

 . شد رهیخ من به سکوت و آرامش در

  «یکن پاک رو ینیبند شماره که دم یم رو تلفنت یگوش یوقت فقط»

  «هامهیبچگ دوست اون»

 ارتباط تیبچگ یها ستدو همه با تو پرسم، یم یکنجکاو یرو از فقط»

 «؟یدار عاشقانه

 

 

 

 

 

 

 نجلوآ با بازم و کنم فرار یترس یم» گفتم و زدم ینیریش لبخند پاسخش در

  «باشم؟ داشته رابطه

 اما. نه من؟» گفت و دیکش نشییپا لب یرو بر را زبانش نک یطانیش یحالت با

 .« هبد باد به رو شیمردانگ بخواد نکهیا مگر البته. بترسه دیشا اون

 سییر نه ،یزن یم حرف گانگسترها به هیشب» گفتم و آوردم جلو را ام چانه

  «ندهیآ جمهور

 اگه اما. کنندیم عمل هم از متفاوت که دارند یااندازهیب قدرت گاهیجا دو هر»

 .« یکن یم تعجب یکل دارن مشترک نقاط حد چه تا بگم بهت
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 .« بردار کارهات حیتوج از دست»

 عالقه مورد یکارها یلیخ گهید تو. بردار سرنوشتت با ندیجنگ از دست»

  «یبش هم مشیتسل تو خوادیم یحت. یدینم انجام هم رو پدرت

  «؟یدون یم کجا از تو»

 نییکاکو لوگرمیک پنجاه. گرفت آتش امروز لیما باشکوه یهاساختمان از یکی»

 که یوقت تا رتپد. رفت نیب از! پوف -هوا رفت بود اومده اروپا از میمستق که

 موقعاون یحت. رهیبگ تماس مهیب شرکت با تونهینم کنه پاک رو  مدارک نتونه

 ضرر دالر ونهایلیم پدرت. شن یم حادثه صحنه در یدستکار متوجه آنها هم

  «کرده

  «یکرد رو کار اون تو» گفتم و کردم کیبار شیبرا را میها چشم

 .« است کشنده مخدر مواد»

 .« کنند خیتوب رو من انها تا یکرد کارو اون تو»

 هم یارزش نیکمتر که یهست یمزاحم موجود کالً  تو ، دلم زیعز» دیخند ولف

 .« نداره

 شدت به شدم، خارج اتاق از – بدتر ای – بزنم او به یلگد نکهیا از قبل

 .  بودم یعصبان

 ن،رفت یبرا ییجا نه و داشتم ینیماش نه چون شوم خارج خانه از توانستم ینم

 .شوم دیناپد داشتم دوست اما
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 با و افتادم میزانوها یرو بر و شکستم خود در که ییجا رفتم، لونیپاو سمت به

 .  کردم هیگر به شروع بلند یصدا

 تخواس یم که یولف و ظالمم پدر بیترک. کنم تحمل توانستم ینم آن از شیب

   .بود نیسنگ اریبس میبرا سازد، نابود را ام خانواده و کند خراب را میزندگ

 و مکرد یم هیگر یآرام به. دادم هیتک آنجا رنگ دیسف یچوب مکتین به را سرم

 . شود یم خارج بدنم از کم کم تنش آن که نمودم یم احساس

 .  نمود نوازش را کمرم یادهنده آرامش یهادست

 و کند ینم طیشرا بهبود جهت در یکار هرگز ولف دانستم یم کهیوجود با

 . کنم بلند را سرم که دمیترس یم هم باز د،یآ ینم دنبالم به اصالً 

  «؟یخوایم رو هاتدستکش»

 .  دیرس یم گوشم به میمال و نرم پنبه اندازه به شیصدا و بود نگیاسترل خانم

 .  دادم تکان داشت قرار میها دست نیب در که را سرم

 .کنه یم انکار رو یچ همه و شده جیگ یدار تو که یتیموقع با اون یدون یم»

 هک گرفته ادی یخوب به سالها نیا تمام در اون که نهیا داره اون که یفرق تنها

 .« کنه پنهان رو احساساتش

 نیا یول بودم ممنون من نظر در نامزدم دادن جلوه انسان یکم یبرا تالشش از

 .  گذاشت ینم یریتاث من بر گرید واقعاً  حرفها

 شهیهم و بود یباهوش پسر شهیهم اون. بردم لذت ولف کردن بزرگ از من»

 .« آورد یم جوش زود هم

 ذهنم در هم شیصدا داد یم حرکت پشتم بر وار رهیدا را دستش که همانطور

 صحبت من با بودم کوچک یوقت که مادرم به هیشب دست انداخت،یم نیطن

 . کردیم

 .  ماندم ساکت

 یکار من. دادم ینم یتیاهم ولف یشخص احساسات و اتیخصوص به اصالً 

 .میایب بر جبرانش صدد در که بودم نداده انجام
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 بعد مکنیم فکر. یکن عبور تالطم پر یایدر نیا از سالمت به دیبا تو زمیعز»

. ینکیم دایپ رو راهش ،یکن منطبق طیشرا نیا با رو خودت یتونست نکهیا از

 حل راه باالخره و دیبد تکون رو ایدن نیتون یم هم با شما که ینیبیم

 .« دیکنیم دایپ گریهمد در رو مشکالتتون

.  دز کنار را صورتم به دهیچسب مو یتارها و نشست سرم یباال متین یرو بر

 .  زدم پلک یبار چند و آوردم باال را صورتم

  «بترسونه رو تونیک سناتور بتونه یزیچ چیه کنمینم فکر»

 هک یدار مختلف زیچ یکل تو خود نمگما به. یکنیم تعجب یبدون اگه اوه،»

 خودت. . .  نقدریا تو که نداشت انتظار اصالً  اون.  کرده نگران رو اون

 .« یباش

  «؟یچ یعنی نیا اونوقت خب،»

 .  بود خورده نیچ صورتش اخر، کلمه دنیشن با

 او. است نموده استخدام را او ولف چرا که شدیم متوجه وضوح به حاال

 گرید. است خورده وندیپ او به ولف کردن بزرگ از بعد که کردیم احساس

 رفتار من به نسبت هم روز کی ولف که باشم دواریام توانستمیم باالخره

 .  داشت خواهد یگرم

 باال با گرفتم، دست در را آنها هم من یوقت و کرد دراز سمتم به را دستانش

 . دنمو ام زده شگفت گرفتنش آغوش در و کردنم بلند و دنیکش

 در. بود الغرتر هم من از یحت او -میبود نقش زیر و قد هم باً یتقر دو هر ما

 .  کرد صحبت به شروع سرم کنار بودم آغوشش در کهیحال
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 لیدل همون به اما شده، شروع اشتباه یجا کی از شما عشق داستان نظرم به»

 و ده،یکش خودش دور به ییوارهاید تونیک ولف. بود خواهد شکوه با واقعاً  هم

 که یکار و تو مقابل در اون. یکرد شروع رو اونها بیتخر هم حاال نیهم تو

 سالح خلع راه یدار دوست زم،یعز دختر. جنگه یم و رهیگ یم جبهه یکن یم

 «بدم؟ ادی بهت رو اون کردن

 

 

 

  

 

 

 یتفرص اگر واقعاً  من چون. بدهم سوالش نیا به دیبا یپاسخ چه که دانستم ینم

 هک دانستمیم من و. ترساندیم مرا نیا و نمودم یم تکه تکه را او مکردیم دایپ

 میندگز به امرسانده بیآس نفر کی به قاً یعم که موضوع نیا به علم با توانمینم

 .  دهم ادامه

  «بله» دمیشن را میصدا

  «شهیم سالح خلع تو عشق مقابل در اون. باش داشته دوسش»

 آنجا یا شهیش درب سمت به و کرد جدا من نبد از را بدنش حرف نیا از بعد

 .  شد دیناپد بزرگ ساختمان آن در و رفت عقب

 .  دمیکش یقیعم نفس

 یم نگه آن در را مخدرش مواد پدرم که را یساختمان یتازگ به که یمرد

 نم به نیهمچن او. کردمیم دییتا را کارش یکم من و بود دهیکش آتش به داشته

 دارم دوست وقت هر که داشتم را اجازه نیا و بروم کالج به که بود داده اجازه

 .  شوم خارج نجایا از
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 یساعت دو ینحو هر به. بود صبح دو ساعت. انداختم امیمچ ساعت به ینگاه

 امیپ تک تک خواندن به حتما ولف که یساعت دو. بودم کرده یسپر باغ در را

 .  بود گذرانده بودم، کرده افتیدر که ییها

 تا دمیچرخ ملول و ناراحت. بود انداخته لرز به را میها استخوان شب همین مینس

 در که یولف با کردم، حرکت خانه داخل سمت به یوقت. بشوم خانه وارد

 زده درب چهارچوب به را دستش. نمودم برخورد بود ستادهیا درب چهارچوب

 .بود نموده مسدود را خانه داخل به ورودم راه و

 

 

 

 

 

 

 .  ستادمیا شیقدم کی فاصله در و نمودم یبررس را او سمت به میهاقدم

  «بده پس بهم رو تلفنم» گفتم

 دستم در را آن و برد فرو عقبش بیج درون را دستش تعجب، کمال در

 .  گذاشت

 جیگ برخوردمان نیآخر از هنوز کهیوجود با و زدم چنگ تلفنم یگوش به محکم

 روز هر نکهیا رغمیعل که شدم همتوج انتظارم خالف بر اما بودم ناراحت و

   .بود شده من منتظر و مانده داریب او شود،یم داریب خواب از صبح پنج ساعت

 بر میهادندان خوردن هم بر مانع کردمیم یسع کهیحال در و گرفته ییصدا با

  «یگرفت قرار راهم سر» گفتم شوم هم

 .  بود شده رهیخ من به یحس هر از یخال ینگاه با

  «بجنگ یخوایم که یزیچ یبرا بزن، کنار رو من انچسکا،فر»
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 ندلبخ بعد.« میشیم دشمن و میریگیم قرار هم مقابل در کار نیا با گمانم به»

  «شم راحت تو دست از خوامیم من چون» بست نقش لبانم بر یا رانهیشر

 . اوردیب لب بر را انهیموز لبخند آن که بود او نوبت بارنیا

. عالف یکی اون و فعاله ریغ شیکی. مختلفند زیچ تا دو دنیجنگ و خواستن»

  «م؟یا گهیهمد دشمن ما س،ینمس

  «م؟یباش میتونیم یاگهید زیچ چه»

  «رو تو دست من و یریگ یم رو من دست تو گه،یهمد متحد»

 .« ندارم تو لمس به یاعالقه چیه ابد تا افتاد شبید که یاتفاق از بعد»

 زا منم و یکن ناراحت رو من شبید اونکه از قبل» گفت و داختان باال یاشانه

 اما. شهیم استقبال ورودت از حداقل،. یبود تریکردن باور کنم، رونتیب اتاقم

 که یبد قول بهم نکهیا مگر دم ینم بهت رو کار نیا اجازه یراحت به من

 .« یکن پاک تیزندگ از و تلفنت یها شماره ستیل از رو ینیبند

 از را ینیبند اسم توانستیم خودش او. کندیم را کار نیا چرا که ستمدانیم

 مانجا را کار آن من داشت دوست اما کند، پاک میگوش تلفن یها شماره فهرست

 .  دهم

 خودش به کامل طور به من داشت دوست -خواستینم را گرید نزاع کی او

 . باشم داشته تعلق

 رو من تو نکهیا و م،یشد بزرگ هم با ما. بوده من یزندگ در شهیهم آنجلو»

 .« یهست هم من مالک که ستین معنا نیا به یدیخر

 آنجلو یهاامیپ به پاسخ دادن یبرا یقصد واقعاً  کهیوجود با را حرف نیا

 نیمدو خواست یم او چون گفتم لیدل نیا به هم شتریب.  آوردم زبان بر نداشتم

 . بگذارد را هیفروما و پست یلیام با قرار

 ناو از یکم دیبا هم تو صورت نیا در که بگم دیبا یشرمندگ عرض با پس»

 .« یبجنگ من با و یبد نشون رو ذاتت

  «بپرسم؟ ازت یزیچ کی تونم یم» گفتم و دمیکش میشانیپ به یدست یخستگ با

 .« هیمتفاوت کامالً  موضوع من ندادن ای دادن جواب البته. قطعاً »
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 .  شد تر تمسخر پر و تر ورانهمغر داشت چهره بر که یپوزخند

 متنفره، ازت شدت به وضوح به اون ؟یدار پدرم بر یفشار یاهرم چه تو»

 من نکرد یسع هم باز کنم نام ثبت کالج در دارم قصد گفتم که هم یوقت یحت

 عمل او لیم خالف بر دونند یم همه که ییجا در من کار نیا و. برگردونه رو

 دهیم حیترج اون مهمه، یلیخ نیا. کنهیم لیتحم او به را یادیز فشار کنمیم

 نگه خودش یبرا رو هاش محموله بتونه تا بفرسته تو تختخواب به رو من

  «داره

 انندم صبح امروز مثل هم او که داشتم انتظار انداختم، صورتش به یقیدق نگاه

 . دینما رمیتحق و کند سرزنش را من پدرم

 . کرد متعجب را من دوباره ولف

 به الزم رم،یبگ ازش رو زشیچ همه تونمیم دارم، پدرت از من که یزیچ با»

 مه زندان به اش بدبختانه یزندگ انیپا تا را اون تونمیم که ستین هم گفتن

 تو ندادن آزار یبرا من به اون. ننداخته هاسگ یجلو رو تو پدرت اما. بندازم

  «کرده اعتماد

  «نکرده؟ ماقتح» گفتم و انداختم باال به ینگاه

 یرو از که یزیچ. دندیچیپ هم در بلوزش نیآست ریز در شده پنهان یبازوها

 .  شد یم دهید یسخت به بلوز

  «ستمین والیه من»

 ارو زمزمه و دمیکش یقیعم نفس «چرا؟ بگو بهم فقط. یبد بمیفر یتونیم»

  «؟یمتنفر پدرم از نقدریا چرا»دادم ادامه

 .« بخواب برو. شد سوال تا دو نیا»

 .« برو کنار راهم سر از»

 یم هم یبهتر پاداش یباش مواجه یشتریب موانع با رتیمس در چقدر هر»

  «زمیعز بجنگ، من با ،یریگ

 .  بروم ها پله سمت به و شوم خانه وارد تا شدم رد شیبازو ریز از یآرام به
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 آغوش به را من و شد حلقه کمرم دور به دستش حرکت کی با و یراحت به

 یامآر به فقراتم ستون امتداد در انگشتش. فشرد ستبرش نهیس به و دیکش

 .  نمود برافروخته و ملتهب را پوستم و کرد حرکت

 دیرسیم نظر به که یخشن مرد آن با سهیمقا در کردند، دایپ را گوشم شیهالب

 .  دادیم غلغلک را میموها نفسش بودند، نرم و گرم

. انی یم رونیب شبها هاوالیه ن،یا از گذشته .باشم والیه همون من دیشا»

  «یهست یکیتار در و رونیب اون هم تو ؟یکن یم کاریچ تو کوچولو

  

 ششم فصل انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

  هشتم فصل

  

 : ولف

 آن با همراه و نشیمتامفتام شگاهیآزما و آرتور یهاییدارا از یکی انفجار

 نجاما گرانید را زگارانهیپره کار نیا. شد انجام شنبه سه روز کی در نییکوکا

 . بودم من با تشیمسئول قطعاً  یول دادند،

 و گذشت شاپیب و تزیوا با کردن نرم پنجه و دست به هم آن از بعد روز چهار

 از ظتمحاف یبرا سیپل یروین نفر پانصد از شیب رفتندیپذ آنها کهیوقت تا
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 امهاد دهند صاصاخت بودند مسببش من که یکار شلوغ از کاگویش یها ابانیخ

 التیا آنجا اما داشت،یم بر فلک به سر صورتحسابش باً یتقر. افتی

 و تزیوا که نبود یپول نیا. نبود کردیم فوران آن در پول که( Illinois)نوزیلیا

 . ندینما نشیتام شاپیب

 .  شدیم پرداخت من ندهیآ پدرزن توسط پولش

 تملق به دخترش به نسبت گرنوازش حالت آن از را لحنش حال هر به که یمرد

 نخاله لوگرمیک صدها انداختن دور با بود گرفته میتصم و بود داده رییتغ من از

 .  دینما یتالف را من کار شهر یآنسو در یپارک در

 در آن از شیب یکار توانست ینم داشتم، او از که یمدارک تمام به توجه با

 .  دهد انجام مقابلم

 یحت داشت، تعلق من به که یزیچ هر لمس. بودم یقدرتمند گریباز من

 یم همراه به شیبرا نیسنگ یا نهیهز – نمیماش یرو بر یخراش نیکوچکتر

 .  شد یم داده پاداش آن به FBI شتریب مراتب به و مضاعف توجه با و آورد

 خود باغ در و کردم یآور جمع را ها نخاله آن تمام،یداوطلبان از استفاده با من

 .  ختمیر آرتور

 از نیدوج. شدند شروع یتلفن یها تماس دوباره که بود یوقت درست نیا و

 .  آنها

 .بودند نیولنتا روز در ازمندتین و مست سابق دختر دوست مانند درست
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 .  ودب گسترده ارتباطات با یاوگانگستر. ندادم یپاسخ هاتلفن آن از چکدامیه به

 دیگو یم که آنچه به نبودم مجبور اما نم،ک ازدواج او دختر با توانستمیم من

 .  دهم گوش

 خون و اسلحه مخدر، مواد با او یها یفیکث تمام از ابانهایخ کردن پاک من کار

 . بود

 با کار نیا که باشم، امخانه در کمتر شودیم که آنجا تا نمودمیم یسع دیبا

 .  نبود سخت یلیخ واشگتن، و لدیف نگیاسپر به مکرر یپروازها

 کهنیا نه البته) خوردیم اتاقش در را شامش تمام یسرسخت با هنوز فرانچسکا

 ییتهایمسئول تمام پس از یخوب به کهیوجود با و.( باشد داشته یتیاهم من یبرا

 ریسا انجام و لباس پرو ک،یک انتخاب لیقب از بودم کرده محول او به که

 البته. )داد یم ادامه کارش به هم باز آمد، یم بر یعروس به مرتبط یکارها

 الً اص میبرا هم داد یم شینما گردنش بر گنده شبندیپ کی با را خودش او اگر

 (  نداشت یتیاهم

 .  دادمینم یتیاهم نیکوچکتر نامزد قیعال به من

 اب ارتباط یبرقرار عدم متمم یاستثنا به شد، یم مربوط من به که هم ییجا تا

 یحت ای – خانه یسو ان در توانست یم او مان،یعروس جشن از قبل یکس

   .کند یزندگ کشد یم نفس که یا لحظه نیآخر تا -شهر یآنسو در آن از بهتر

 نمودم دفترم زیم یرو یکاغذها در غرق را خودم شام، از بعد پنجم، روز در

 .   فراخواند آشپزخانه به را من نگیاسترل خانم که

 ورط به که دانستیم یخوب به هم نگیاسترل و بود گذشته شب ازدهی از ساعت

 موضوع حتماً  کردم فکر لیدل نیهم به.  شود مزاحمم ساعت آن در دینبا یکل

 .  بود آمده شیپ یمهم

 به. است کرده فرار سینمس که بود نیا بشنوم، داشتم اجیاحت که یزیچ نیآخر

 تبدس یزیچ بیترت نیا از خارج که بود دهیفهم باالخره فرانچسکا دیرسیم نظر

 .آورد نخواهد
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 و هشد برشته ریخم شکر، یبو دم،یرس نییپا به یوقت. آمدم نییپا ها پله از

 ثلم درست ک،ینوستالژ و جذاب ن،یریش. دیرس مشامم به آشپزخانه از شکالت

 به و ستادمیا درب چهارچوب در. کرد یم نفوذ بدن در و زیت ییچاقو

 و چهل که یاساده یکالتش کیک. شدم رهیخ یعصبان و کوچک نگیاسترل

 و بود گذاشته یبخور غذا زیم یرو بر را بود روشن آن یرو بر شمع شش

 .  دادیم برش

 . دندیلرزیم دستانش

 .  نمود زیتم شیجلو شده لک بند شیپ با را دستانش ورودم محض به 

 .  کردیم یخوددار یچشم تماس از

 .  میدانستیم را لشیدل مانیدو هر

 تا کرد حرکت نکیس سمت به عجله با بعد.« رومئوست تولد» گفت لب ریز

 . بشورد را دستانش

 بر را خودم و نشستم یصندل یرو بر یسست به و شدم وارد سالنه سالنه

 میرو شیپ یفیحر ییگو که کردم نگاه کیک به یطور و نمودم رها شیرو

 .  است

. ماورین ادی به را هاخیتار که نبودم کار فراموش آنقدر و یاحساسات یلیخ من

 ادیب را آنها همه مرگ خیتار بودند، درگذشته ام خانواده یاعضا یتمام البته

 .  داشتم

 . آوردم یم ادیب هم را آنها تک تک مرگ لیدل یحت من

 که بود آن در کیک آنقدر. گرفت سمتم به را کیک از پر یدست شیپ نگیاسترل

 . دباش یکاف هم توالت فاضالب کردن مسدود یبرا
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 و تمداش دوستش اندازهیب که یکس به احترام یبرا او از تشکر نیب احساساتم

 در یروس آرتور مشت اندازه به یسوراخ که یقلب یاِدآوری یبرا او بر ادیفر

 . بود نوسان در بود شده جادیا آن

 جاتینیریش مصرف به عادت. نمودم پر را دهانم کیک مزه دنیفهم بدون

 یابر که یزحمت از بعد که بود یعصبان آنقدر او دیرسیم نظر به اما نداشتم،

 .زد ینم کیک آن به یگاز چیه بود دهیکش آن هیته

 

 

 

 

 

 

 دور به را انگشتانش کهیحال در و نشست مقابلم یصندل یرو بر نگیاسترل

 افتخار بهت حتماً  بود زنده اگه» گفت نمود یم حلقه شیاهیگ یچا فنجان

 .« کردیم

 .  بود نشسته من یرو به رو و آن به رو او. بود آشپزخانهًِ  درب به پشتم

 را آن شکر و شکالت یهاهیال و بردم فرو میرو شیپ کیک درون را چنگالم

 کی به شدت به را آنها و هستند یکس روده و دل ییگو که کردم جدا یطور

 .  راندم سمت

  «کن نگاه من به ولف»

 زا فراتر یلیدل به که را خشمش تا تمدوخ او صورت به و آوردم باال را نگاهم

 .  کنم آرام بود، من درک

 موج یاحساسات درخواستش آن در اما. نداشتم یخونگرم و مهربان تیشخص

 یآسمان یآب یهارگه و بودند شده درشت چشمانش. نبود یشدن ریتحق که زدیم

 .  داشتند

  «باش مهربون اون با ولف»
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 یااستاندارده اساس بر یحت. هیواقع ماست نیب که یزیچ که بدم دیام بهش تا»

 .« ظالمانست یلیخ هم من

 .  سراندم زیم سمت آن به را کیک بشقاب. کردمیم صحبت آهسته و آرام

 کهنیا بدون یحت. دهیترس استخوانش مغز تا و محبوسه جوونه، تنهاست، اون»

 تمام .منتهدش انگار که یکنیم رفتار اون با یطور بکنه یاشتباه ای ینافرمان

 اون ازخانواده ،یهست یقدرتمند مرد تو که نهیا دونهیم تو از اون که یزیچ

 جودو نیا با. یباش داشته اون با یارتباط نیکوچکتر یندار دوست و یزاریب

 کی اون. بره اون ید ینم اجازه هرگز که یکرد روشن براش یخوب به

 . « نشده مرتکب خودش که یگناه خاطر به هم فقط ،یزندان

 نیا و گن یم قهیوث بهش»  گفتم و دمیکش عقب و دمیکش سرم پشت به یدست

 داشته تونست یم یا گهید کس هر با اون که یزیچ از متفاوت یلیخ یزندگ

 یعس که یوقت ایماف قدرتمند مردان اکثر مثل نکهیا استثناء به. ستین باشه

 .«گمینم دروغ بهش کنم اغواش کنمیم

 

 

 

 

 

 

 دهکوبان صورتش بر یزیچ ییگو که دیکش عقب را خودش انچن نگیاسترل

 .  بودم

 را تالشم همه. گرفت دستش در را من یهادست و شد لیمتما جلو سمت به بعد

 حالت در مگر یشکل هر به مردم لمس از من. نکشم عقب را دستانم تا کردم

 من که بود نیزم کره یرو زن نیآخر هم نگیاسترل و بودم متنفر سکس

 وقت هر که نداشت هم گفتن یجا. باشم داشته او با یارابطه نیهمچ اهمبخو

 مطلقا و بود ینامناسب کار. آمدینم خوشم اصالً  نمود یم ابراز را احساساتش

 .  نداشت ییجا فشیوظا شرح در
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 به .متفاوته موضوع دو اجبار به اون رشیپذ با سرنوشتته که یزیچ انتخاب»

 اون هب هست هم یزیچ اگر. کنهینم فیضع رو وت بخشش بده نشون فرانچسکا

 .« یدار مانیا قدرتت به تو که دهیم رو نانیاطم نیا

 .  کردیم صحبت اپرا به هیشب

  «گذره؟یم یچ ذهنت تو» گفتم لبم بر یشخندین با

 اشخاله دختر همراه به را او یمدت و بدهم پول فرانچسکا به توانستمیم اگر

 چشم در کنم خارجش بالم و دست از و بفرستم اروپا به گردش و دیخر یبرا

 یگرید نهیگز هم( Cabo)کابو به فرستادنش. کردمیم را کار نیا یزدن هم بر

 ار او یکاف اندازه به هم باز داشت قرار التیا نیهم در کهیوجود با کابو. بود

 .  کردیم دور من از

  «ببر مادرش و پدر خونه رو اون»

  «؟یکرد مست»

 بیترک. نباشد که بودم دواریام. دوختم چشم او به یحس هر از یخال ینگاه با

 .  بود کشنده اریبس الکل و نگیاسترل

  «نه؟ که چرا»

  «اونه پدر قاً یدق خودش حضور بدون رومئو تولد جشن یبرگزار لیدل»

 « !ستین پدرش اون» گفت و ستادیا شیپاها یرو بر سرعت به نگیاسترل

 اصالً  که کرد جادیا ییصدا چنان و کوباند زیم یرو بر محکم را دستش کف

 .کند جادیا بتواند کردم ینم فکر
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 .  افتاد زیم یرو بر و دیلرز بشقابم کنار چنگال

 من نظر از. داره انیجر فرانچسکا یهارگ در اون خون» گفتم یجد یلحن با

 .« بودنشه آلوده یبرا یکاف لیدل نیهم

 یکاف بشه کدنش لمس مانع نکهیا یبرا لیدل نیهم اما» گفت کنان سرزنش

 .« ستین

 . زدم یلبخند

  «آرتوره یبرا یخوب پاداش اون کردن دار لکه»

 .  ستادمیا میجا در

 یرو بر امندهیآ همسر توسط هم شک بدون و افتاد نیزم سرم پشت در گلدان

 .بود افتاده نیزم

 

 

 

 

 

 

 دنیدو به شروع رهیت یچوب یها پوش کف یرو بر یا برهنه یپاها

 به رفتند یم باال یها پله از سرعت به که یا آهسته یپاها یصدا کردند،

 .  دیدو یم خودش ضلع سمت به. خورد گوشم

 و دیایب کنار خشمش با آرام آرام تا نمودم رها تنها آشپزخانه در را نگیاسترل

 دم،یسر باال قهطب به یوقت. رفتم باال طبقه به عروسم دنبال به یآرام به عمد از

 که فتمگر میتصم و ستادمیا بود یشرق و یغرب بال دو نیب که یپاگرد یرو بر

 . بازگردم دفترم به

 .  نداشت وجود او کردن آرام یبرا یلیدل
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 هک دادم پاسخ میشخص یهالیمیا تک تک به نکهیا از بعد بامداد، سه ساعت در

 ،شدیم هم زینویلیا التیا یها یفرنگ گوجه نگران شهروندان به پاسخ شامل

 .  بزنم سینمس به یسر گرفتم میتصم

 نکهیا از شدم،یم داریب خواب از صبح چهار ساعت روز هر من که ییآنجا از

 شبها داشت دوست او ظاهراً  اما بودم، متنفر بخوابد، رید جغد مثل شب هر او

 .  شود خارج زندانش از

 یبرا تالشش زدن حدس م،داشت مزاجم یدمدم عروس از من که یشناخت با

 .  نبود سخت بود، آن در که یقفس از فرار

 .  بگذارد پا ریز را شیها تیمحدود که داشت عادت شهیهم او

 باز زدن ضربه بدون را اتاق درب و کردم حرکت اتاقش سمت به یآرام به

 . نمودم

 . بود یخال اتاق

 رفتم، تاقشا پنجره سمت به. کردم یفحاش به شروع و آمد جوش به خونم

 یصورت یها لب گوشه در یگاریس. بود نییپا طبقه در او داشتم، نانیاطم

 قبل ات که را یجاتیسبز باغچه و بود دهیبرچ لب یناراحت با. داشت قرار رنگش

 وجود اصالً  ،یشرق ضلع در شدنش رها خود حال به و نجایا به او آمدن از

 .کرد یم نیوج نداشت

 

 

 

  

 

 

 .« شه یم رد زمستان عشق، یکل و یدواریام یکم با»

  جات؟یسبز ای کردیم صحبت خودش مورد در گفت؟ تربچه. . .  به
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 هم حاال نیهم تشیشخص یدگیچیپ و بود دیجد جاتیسبز با کردنش صحبت

 .  دهندهآزار

  «خوادینم اون چون باشه؟ د،یباش خوب من یبرا»

 . یریگیم رقرا سال نامزد گاهیجا در یسخت به  هم خودت تو نم،

  «گرفتند؟ جشن رو یک تولد که گهیم بهم وقتچیه یکنیم فکر»

 .  دیکش هاکلم گل به یدست و شد دوال

 . گفتم ینم نه،

 آب یکم ها شما حال هر به» دیکش یقیعم نفس.« کنمینم فکر منم آره،»

 .« بهتره یلیخ یکاریب از. زنم یم سر دوباره صبح فردا. دیخورد

 یچوب گذرگاه یرو بر را گارشیس و شد بلند شیجا از و دیندخ خودش با یکم

 . کرد خاموش باغچه انیم

 .  بود ادهفرست رونیب گاریس یپاکت دنیخر یبرا را یتیاسم گذشته روز سینمس

 ددو دودکش کی مثل هرگز سناتور کی همسر میبگو او به که سپردم ذهنم به

 .کند ینم پوف رونیب به را گاریس

 

 

 

 

 

 

 داشتم انتظار. نمودم حرکت دوریکور سمت به بعد و کردم صبر یاظهلح چند

 ریغافلگ رود یم باال ها پله از اتاقش سمت به که را او و شود باز بالکن درب

 .  کنم

 -بودم متنفر آن از استخوانم مغز تا که دادم انجام را یکار– قهیدق چند از بعد

 . مودمن حرکت تراس سمت به و رفتم نییپا یها پله از
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 حاال و بود کرده پاره را رومئو عکس اول،. بود کرده امیعصب شدنش دیناپد

 .  نمودیم صحبت اش ندهیآ یساالدها با و دیچرخیم اطراف نیا یواشکی که هم

 را خودم باغ، قسمت نیتر ییانتها در دنشید با و دادم فشار را تراس درب

 .   نمودم تخوابرخ به رفتن یبرا ترساندنش و زدن ادیفر آماده

 نگه آنجا در را زباله یها سطل که باغ کنار آلونک نیدوم یورود در او

 .  بود ستادهیا میداشتیم

 ! زدیم حرف هم هاآشغال با گرید حاال او بود، یعال

 پشتش هم او و قرارداشت ممکن حالت نیبهتر در باغ. کردم حرکت سمتش به

 شده خم سبز زباله یها طلس از یکی داخل در کمر تا و بود من به

 .  بود آشغال سطل از پر اطرافش بود،

 .  دهد نشان نیا از بهتر دمیدیم که را یا صحنه توانستینم یزیچ چیه

 .  کردیم حرکت هاآشغال انیم در او

 برده فرو شلوارم بیج در را میهادست که یحال در و رفتم داخل آنجا درب از

 نگاهش یکم گشتیم را هاآشغال او که نطورهما و شدم خم شیرو بر بودم

 .  کردم اعالم را خودم حضور و صاف را میگلو هم بعد نمودم،

 .  دیپر شیجا از یقیعم نفس و نیه یصدا با

  «؟یگردیم غذا دنبال نجایا»

 .داد تکان را سرش و گذاشت قلبش و اشنهیس قفسه یرو بر را دستش کف

 

 

 

 

 

 

 ...« آه...من که ییهالباس گفت...گنیاسترل خانم... فقط من»
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  «؟یکرد داغون» کردم شنهادیپ او به را مناسب کلمه 

 .« هستند هاشون یبعض حال هر در. نجانیا هنوز اونها آره،»

 .  کرد اشاره بود افتاده شیپا یرو بر که ییهالباس انبوه به بعد

. رندیتعم قابل هالباس شتریب. بفرستند هیریخ یبرا رو اونها خوانیم فردا»

 ... « دیشا خب نجان،یا هنوز هالباس که حاال کردم فکر

 . باشد نجایا هنوز عکس

 نکهیا از بعد و بشناسد را او اصالً  آنکه بدون را رومئو عکس داشت یسع او

 .  کند دایپ میا گرفته جشن را تولدش نگیاسترل و من بود شده متوجه

 ردهک دییتا هم او و امدهیپرس آن به اجبر نگیاسترل از قبالً  من دانست ینم او

 .  اند شده انداخته دور آن یهاتکه که

 .  بزنم ضربه یزیچ به میپا با داشتم دوست. دمیکش صورتم به یدست

 آن به بخواهم که نبود یزیچ آن فرانچسکا نظرم در که داشت تعجب یجا میبرا

 .  بزنم لگد

 و یناراحت کرد نگاه من به ساحسا پر یچشمان با و دیچرخ سمتم به یوقت

 .  زد یم موج صورتش در ندامت

 یزیچ بلکه -لباسها آن به لعنت - نکرده پاره را هالباس فقط که بود دهیفهم او

 . بود برده نیب از هم را وجودم عمق در تر مهم اریبس

 .  بودند شده سیخ اشک از شیها مژه

 اساحسیب و خونسرد یزنان مایبزرگسال یزندگ تمام در من بود، بیعج میبرا

 و یاحساسات آدم کی با حاال و بود کرده انتخاب میهایپران جفتک یبرا را

 .نمودمیم ازدواج فیضع
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 هب من س،ینمس. بزار تنهام» گفتم کردمیم مرخص را او دستم با که همانطور

 .« ندارم یازین تو ترحم

 .« بدم آرامش بهت کنم یم یسع فقط کنم،ینم ترحم تو به من ،یعوض آدم»

 اطاعت بجز خوامینم تو طرف از یچیه من. خوامینم هم رو اون من»

 .« رو بدنت ندهیآ در دیشا و محض

  «؟یاحساسیب نقدریا چرا تو»

 . بود نموده براق را چشمانش اشک

 فکر م؟یشو هماهنگ هم با یکم میتوانستیم ما ایآ. بود زرزرو آدم کی هم او

 ! کردمینم

 و درب احساس پر قطار کی مثل هم تو چرا» گفتم کوتاه یلیخ هم من

  «؟یداغون

 که یزیچ همون ما» گفتم و شدم آنجا از خروج آماده و دادم فشار را درب

 .« میهست م،یهست

 عکس بر و. میهست م،یباش میدار دوست که یهمون ما» کرد اصالح را ام جمله

  .«کردم انتخاب رو بودن احساس با من تو

 . کرد شوت یا گوشه به را شیپا یرو بر افتاده لباس تکه

 ازت و میریم مادرت و پدر دنید به فردا تختخوابت، به برو فرانچسکا»

  «آشغالم کهیت کی من که یرینگ رو دستم یطور که شمیم ممنون

 .  ماند باز تعجب شدت از دهانش

  «ما؟»

  «ما»

 . امرفتهیپذ را شیعذرخواه گفت یم که من از یگرید چهره

 . ستمین والیه من دادیم نشان او به که یگرید چهره
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 . آنشب نه حداقل

 ، او لیتجل در و آموخت من به را بودن خوب که بود یمرد الدیم که یشب در

 منتقل را گرما دختر نیا به یکم میدفاع سپر در کوچک ترک نیا دادم اجازه

 .  کند

 . بود یخوب مرد میمتوفا برادر

 .بودم پست واقعاً  من؟ اما

 

 

 

 

 

 

   نهم فصل

  

 

  فرانچسکا

  

 گمشدش؟ خاله دختر سابقش؟ دختر دوست. بود یک اون که بگو من به فقط»

 !« یک ؟یک

 و مداومم میها دنیکش گاریس جاتم،یسبز باغچه به یدگیرس نیب در بعد روز

 یارب که یزیچ تنها -شده پاره عکس کردن دایپ یبرا زباله سطل در جستجو

 نگیاسترل خانم از -بودم برده نیب از را آن من و داشت تیاهم ام ندهیآ همسر

 .   کردم یم سوال هم

 یهانفس نیب در او. بودم نموده افتیدر زیوت تند و عبوسانه یها پاسخ تنها و

 من هب تنها نظافت، شرکت سر بر دوباره ادیفر و شیهاتلفن به پاسخ قش،یعم
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 را او اعتماد دیبا بدانم ولف یزندگ از یشتریب زیچ ارمد دوست اگر که گفتیم

 .  مینما جلب

 !« ارمیب رولبش لبخند کی تونم ینم یحت من ارم؟یب بدست رو اعتمادش»

 یم که یحرف یدرست یبرا را صورتم و کرد یم نگاهم چپ چپ کهیدرحال

  «؟یبخندون رو اون که یکرد تالش اصالً  واقعاً  تو» گفت نمودیم یبررس زدم

 !« دهیدزد رو من عمالً  اون کردم؟یم رو کار نیا دیبا»

 !« داده نجات هم مادرت و پدر دست از رو تو اون»

 !« بده نجاتم یکس خواستم ینم من»

 -باشند سپاسگزار کنندیم افتیدر ناخواسته که یزیچ دو یبرا دیبا مردم»

 اقعاً و تو وجود نیا با زم،یعز. شده کششیپ جفتش تو به. افتنی نجات و عشق

 .« یکنیم رفتار ناسپاسانه

 او. دبو شده خرفت استخوانش مغز تا نگیاسترل خانم دم،یفهمیم که ییآنجا تا

 گوش شانیهاصحبت به یپنهان یوقت گذشته روز که یزن با متفاوت کامالً 

 تفاوت کردیم بیترغ من به محبت و بخشش یبرا را ام ندهیآ همسر دادم،یم

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 ام خی داشت یسع. کنم نگاه موضوع به کرد یم یباز او که آنطور کردم یسع

 نجاما طانیش از یطرفدار با را کار نیا و کند آب گریکدی به نسبت را نفر دو

 .  دادیم

 . طرف دو هر از. کند یم تلف را وقتش او که کردم یم فکر
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 داده شکل را زمرو قسمت نیبهتر نگیاسترل خانم با رفتن کلنجار حال نیا با

 و کرده من یزندگ ریدرگ را خودش پدرم یحت و ولف از شتریب او. بود

 .  بود داده نشان یشتریب احساسات

 مادرم و پدر منزل به شام یبرا ظهر از بعد شش ساعت در دیبا نامزدم و من

 .  نامزد یزوج عنوان به ما شام نیاول. میرفتیم

 آنها از مراقبت و امخانواده به میشحالخو دادن نشان گفتیم نگیاسترل خانم

 زرد نیچ پر یتور یماکس لباس دنیپوش و شدنم آماده در او. است یضرور

 کمکم آن با متناسب چو یمیج مارک صندل با همراه یتابستان و بلند رنگ

 . نمود

 مورد در مانیکنا پر یها یشوخ کرد،یم درست نهیآ مقابل در را میموها یوقت

 به را من عاشقانه یها رمان به او عالقه و یسوار اسب به قمعش هوا، و آب

 هتاز  یدیام به هیشب اریبس که یزیچ. انداختیم کالرا با ادمیز ارتباط ادی

 .  بود قلبم در شکفته

 .  کردیم ترتحمل قابل میبرا را یزندگ نجایا در یدوست داشتن

 به یامیپ ارسال با و کرده حس را من محتاطانه ینیخوشب م،یزندگ دیجد مرد

 . بود نموده آن کردن خرد و کردن له در یسع میگوش

 . ایب کلک یب نم،. نمتیبیم اونجا. شهیم رید: 

 یم مادرم و پدر منزل به که یشام یهمانیم نیاول در بود نکرده یسع یحت او

 فرار خواهمیم من که کردیم فکر هنوز، البته، و شود حاضر موقع به میرفت

 .کنم
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 دیاسکل.  زد یم موج میها رگ در گرما رفتمیم آنجا به که یمدت طول در

(Escalade )ما ورود با و شد مادرم و پدر منزل محوطه وارد رنگ اهیس 

 را من چنان کالرا و مادرم. شدند خارج ساختمان از سرعت به مامانم و کالرا

 منطقه کی از ناال نیهم ییگو که بودند کرده آغوششان و بوسه در غرق

 ادهستیا یکیش شلوار و کت با یورود درب یجلو در پدرم. امگشته بر یجنگ

 از نفر دو احاطه در میبازوها. رفت هم در شیها اخم شدنم کینزد با و بود

 . میرفتیم خانه داخل به هم با و بود امخانواده یاعضا

 یورود پله هارچ از رفتنم باال با. کنم نگاه شیها چشم به کردم ینم جرات

 او. میشو ساختمان وارد میبتوان تا دیکش کنار یاندک را خودش فقط درب، یجلو

 .  کرد یخوشحال ابراز نه و دیبوس نه گرفت، آغوش در را من نه

 با ام شانه کردم احساس و کرد برخورد هم به مانیها شانه. برگردانم را نگاهم

 . آمد درد به محکمش و سرد کلیه با برخورد

 یم باالتر را لباسم دامن که همانطور و دیکش یقیعم نفس سرم پشت در امام

  «یشد خوشگل ا،یم تایو» گفت دیکش

 حرکت یخور غذا اتاق سمت به که همانطور و بود پدرم به پشتم کهیحال در

 زیت و تند یکم زم،یبر شراب یوانیل ولف آمدن از قبل خودم یبرا تا کردم یم

  «ساخته بهم یآزاد» گفتم

 آن در پدرم شد، یسپر گریکدی با مادرم و من کردن صحبت با بعد ساعت کی

 ایماً د هم کالرا. بود شده رهیخ من به و بود ستادهیا شیبرند وانیل با اتاق یسو

 ته یبرا( ییایتالیا ینیریش ینوع)یزپول و ها یخوراک با و بود آمد و رفت در

 .  کردیم ییرایپذ ما از شام از شیپ گرفتنمان یدل

  «ادی یم ییبوها کی» گفتم و دادم دماغم به ینیچ

  «توست نامزد یبو احتماالً » گفت پدرم

 . نشست بلندش پشت یچرم یصندل یرو بر پدرم د،یخند مادرم

 .«مرتبه زیچ همه االن اما. اومد شیپ یپشت اطیح در کیکوچ مشکل کی»
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 ادرمم و پدر و من نیب که ییصحبتها لیس با و شد یسپر هم گرید ساعت کی

 رامونیپ عاتیشا نیآخر از پدرم و من یبرا مادرم شد، کمرنگ داشت، انیجر

 هکرد ازدواج یکس چه نکهیا. کردیم صحبت ایماف یاعضا ندیناخوشا همسران

 داده بیفر یکس چه و خورده بیفر یکس چه. است گرفته طالق یکس چه و

 .  است

 اما بدهد، ازدواج شنهادیپ دخترش دوست هب خواستیم آنجلو کوچکتر برادر

 صدق یبزود آنجلو نکهیا به توجه با که بود معتقد آنجلو پدر ،ینیبند کیما

 . شد یم ساز مشکل ازدواج، شنهادیپ نیا احتماالً  ندارد، را یکس با ازدواج

 . من از تشکر با

 دارد، کردن وارد اتهام یبو و رنگ کالمش که شد متوجه نکهیا محض به ماما

 را کار نیا او. کرد یباز لباسش نیآست لبه با و دیکش دندان به را نشییپا لب

 نییپا نفس به اعتماد به را آن پدرم با ازدواج سالها از بعد. دادیم انجام ادیز

 .  دادمیم نسبت مادرم

 کی یبزود هم آنجلو البته» گفت و داد تکان هوا در را دستش مادرم

  .«کنهیم ییهاحرکت

  «نفعته هب نیا ،یکن فکر یگیم که یزیچ به یحرف هر از قبل که بهتره ایسوف»

 ساعت و شد نواخته شب آن در بار نیدوم یبرا بزرگم پدر ساعت که یوقت

 به شروع و مینمود حرکت یغذاخور اتاق سمت به کرد اعالم را شب هشت

 .  میکرد مانیغذا شیپ صرف
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 دمبو فرستاده او به که هم ییها امیپ تمام. رفتمیپذ ینم ولف از را یعذر چیه

 .  بودند مانده یباق پاسخ یب

 از ریتحق احساس و یدیام نا از مملو و یشرمسار و خجالت احساس از پر قلبم

 .بود کرده جدا ام خانواده از را من که بود یمرد توسط شدنم معطل

 

 

 

 

 

 

 .  میخورد یم افتاده نییپا یسر با را شاممان ما نفر سه هر

 در بشقابها و قاشق یصدا و سر و فلفل و نمک دنیپاش خش خش یصدا

 .  انداختیم نیطن اتاق سکوت

 اشتباه زهایچ نیا تمام خواستمیم. افتادم یچوب جعبه آن یهاادداشتی ادی به

 .  بشود من یزندگ عشق توانستینم تونیک سناتور. باشد

 . توانستیم بله ام؟یزندگ کامل نفرت

 .  نبود ممتد خط کی از شیب یزیچ

 ار بود شده گرم کباری که ییغذا کالرا درب، زنگ شدن نواخته از قبل یکم

 .  کرد سرو

 هیبش. شد یمستول بدنم بر ترس بلکه نکردم آرامش احساس تنها نه صدا نیا با

 .  بود نیسنگ یسرب به

 .  میدکر نگاه گریهمد به و میگذاشت نییپا را مانیها چنگال ما نفر سه هر

  افتاد؟یم یاتفاق چه حاال

 زیسورپرا چه! باالخره خب،» گفت و کوباند هم بر را دستانش کباری ماما

 !« یخوب



 

 pg. 193 

19
3 

 کی از شتریب» گفت کردیم پاک را دهانش گوشه دستمال با که همانطور پدرم

 .« ستین یسرطان غده

 ،آشفته یاندک اهیس یموها آن با و خور در یشلوار و کت با ولف بعد یلحظات

  .گشت سالن وارد شد یم انیب شوخ یلحن با که یخشم از پر یها هیکنا آن در

 ،شیخانگ یایالزان بشقاب یرو از سرش کردن بلند بدون و تمسخر پر پاپا

 .«دیآورد فیتشر و دیداد افتخار ما به باالخره» گفت

 

 

 

 

 

 

 یساتن در قلبم شدن دهیچیپ احساس از زد، من سر بر یعاد یا بوسه ولف

 .  بودم متنفر آن از یناش لذت و  یشمیابر

 ذوب احمقانه آنطور یبرا خودم از و شیدیق یب رکردنش،ید آنقدر یبرا او از

 .  بودم متنفر میموها یرو بر شیها لب تماس با تنها شدنم

 شدنش سرگرم از یناش یپوزخند و بود صحنه نیا شاهد چشمش گوشه از پدرم

 . آورد لب بر

 . بود بار سرزنش پدرت نگاه ؟یستین! یبدبخت یلیخ تو فرانچسکا

 . نیآفر. هستم خودم بله،. بابا بله،

 او هب یاضربه میپا با زیم ریز از کنارم در و زیم پشت ولف نشستن محض به

  «؟یکرد رید نقدریا چرا»گفتم کنان پچپچ و زدم

 .« داشتم کار» گفت مختصر اریبس 

 از یبزرگ جرعه و انداخت شیپا یرو بر را لدستما یشالق و سرعت به بعد

 .  دینوش را شرابش
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 کار روز تمام فقط نه خب،»  گفت و کرد دخالت ما مکالمه در مقدمه یب پدرم

  «یکن یم

 رب را شیها دست و داد هیتک شیصتدل یپشت به و دیکش عقب را خودش بعد

 یم کالج به هم رو ما دختر بلکه» داد ادامه و کرد گره هم در زیم یرو

  «؟یبکن نوه صاحب رو ما یتونیم ندهیآ سال ده در یکنیم فکر ،یفرست

 .کرد مطرح را سوال نیا پرده یب و حیصر اریبس پدرم

 تشناراح کالج در من لیتحص ادامه تنها دانستمیم داشتم پدر از که یشناخت با 

 . است نکرده

 را یفکر هر ردازشپ فرصت او امشب، تا بودم کرده ترک را خانه یوقت از

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 ولف ندهیآ فرزندان یها رگ در یروس خون چقدر که نداشت یتیاهم اصالً 

 .  شدندینم پاپا تجارت وارث هرگز ولف فرزندان بود، یجار

 .  افتدیب یاتفاق نیهمچ که دادینم اجازه تونیک سناتور

 یب و کامل یکوچولو دختر یایرو تنها نه ولف با من ازدواج بیترت نیا به

 هم را اش هیارث بلکه بردیم نیب از را او آرام و رفتار خوش و نقص و بیع

 . کردیم خراب

 فاصله من از یاحساس نظر از یآرام به خودش قلب از محافظت یبرا پدرم

 .  کردیم تکهتکه انیم نیا در را من قلب و گرفتیم
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 وحوض به و دوخته شا هیکارت ساعت به چشم که برگشت یولف سمت به نگاهم

 . بود شام انیپا منتظر

 .« رحمش البته و کالجشه یبرا یزیر برنامه مسول اون. بپرس دخترت از»

 ات دارند ازین یواقع ییمردا به زنها. بود دانهیام نا کامالً  حرفم درسته، کامالً »

 رها خودشون حال به رو اونها. خوانیم یزیچ چه واقعاً  بدن نشون اونها به

 .« دنیم انجام یریناپذ جبران اشتباهات ،یکن

 و کنندینم فیکث و خودشون همسرانشون باالتر التیتحص از یواقع یمردا»

 کنندیم دایپ مردشون یهمراه بدون یزندگ ادامه یبرا اونها که یقدرت از

 .« کنمیم یعذرخواه کردنم صحبت نحوه نیا یبرا. ندارند وحشت

 هب دستش با و نمود آن دنیجو به شروع و دز شیایالزان به یبزرگ گاز ولف

 .  بدهم او به را فلفل که کرد اشاره من

 .بود خونسرد اریخ مثل و بود نشسته دشمنش یقلمرو در او

 

 

 

  

 

 

 .« گهید بسه حاال» وگفت کرد یا خنده ماما

 .  زد بابا دست یرو بر یا ضربه چند زیم یآنسو از بعد

 خانم صورت پوست فتیل عمل نیآخر وردم در که یا عهیشا کدومتون چیه»

 یم نظر به مبهوت واقعاً  نهیا شده پخش شهر تو که یزیچ د؟یدیشن فرمانداره

 .« ستین هم شیاتیمال یها ییرسوا خاطر به البته رسه،

 فرانچسکا،» گفت و داد من به را توجهش دوباره و کرد قطع را ماما کالم پاپا

  «؟یبخون یدار دوست یچ
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  «یبش لیوک یتونیم که یکنینم فکر قطعاً »

 سس قطره چند و افتاد بشقابم داخل یایالزان یرو بر دستم از چنگال ناگهان

 رب افتاده لکه دستمال با. شد دهیپاش رنگم زرد لباس یرو بر یفرنگ گوجه

 .  دادم قورت را دهانم در شده جمع بزاق و کردم پاک را لباسم یرو

 فرو شیایالزان داخل خشونت با را چنگالش کهیحال در من به اشاره با پدرم

  «یبخور یتونینم هم غذا لباست کردن فیکث بدون یحت تو» گفت کردیم

 و نامزدم یجلو رو من پدرم که نهیا خاطر به» گفتم و انداختم باال یاشانه

   «نداره هام ییتوانا به یربط. کنهیم کیکوچ مادرم

 لیوک احتماال یول یبش لیوک یتونیم تو متوسطه، تو ویکیا فرانچسکا،»

 احتماال و ینکرد کار تیزندگ در هم روز کی یحت تو نکهیا و. یشینم یخوب

 ور گرانید منابع و وقت فقط. کنند یم رونتیب و شد یخواه لیتنب کارآموز

 یراب تو که یفرصت نداره هم گفتن یجا. شهیم هم خودت شامل که یکنیم تلف

 یخوب هب که برسه یا گهید نفر به ممکنه یکرد دایپ دنش تونیک سناتور همسر

 لیتبد کایآمر کی شماره یماریب به هم یباز یپارت. کنه یم عمل فشیوظا به

 .«شده

 

 

 

 

 

 

 کرف من» گفت دیکشیم سر را اشیدنینوش از گرید یا جرعه کهیحال در ولف

 .« هستند شده یسازمانده میجرا کنمیم

  «تو و»
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 دوخته من به اگر که زد را حرف آن و کرد نگاه امندهیآ سرهم به چنان پدرم

 از دور و خونسرد هنوز من نامزد اما چسباند، یم وارید به را من بود شده

 . بود نشسته آنجا دسترس

 تو ،یبردار یباز مسخره نیا از دست که کنمیم هیتوص شما به هم شدت به»

 من که کنم یادآوری بهت الزمه. یآورد بدست رو یخواستیم که یزیچ اون

 که کنمینم تماشا رو تو دور از و نمیشینم کنار من کردم؟ شروع یچیه از

 از بلدم و هستم یکاردان آدم من. یکن خراب رو ساختم که ییزهایچ همه

 .« بکشم رونیب رو خودم مشکالت

 .« بود یخوب دیتهد» گفت و دیخند ولف

  «ارم؟یب ایدن به هبچ فقط و خونه تو نمیبش دیبا من پس خب»

 .بودم شده خسته ینیهمنش نیا و مکالمات غذا، از راندم، عقب را میغذا بشقاب

 دو بو درگردش نمانیب در پونگ نگیپ توپ به هیشب درست مادرم چشمان

 . دندیرس یم نظر به ینعلبک کی اندازه به درست

 .  بودم ستادهیا بلبشو نیا وسط در من و بود ختهیر بهم زیچ همه واقعاً 

 ردک اشاره خدمتکار به و کرد پرت بشقابش یرو بر را اشسفره دستمال پدرم

 .است شده تمام شامش که

 

 

 

 

 

 

 . نمودند زیتم را بشقابش و آمدند جلو سرعت به آنها از نفر دو

 .  داد یمتکان و دادیم تکان را سرش او

 .بود ترسناک
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 .« دونهیم اخد یدار تو که یشوهر با اگرچه. هیخوب شروع»

  «دیکرد انتخاب شما که یشوهر»

 . اوست قلب که کنم تصور دادم حیترج و کردم فرو یزیچ در را چنگالم

 به هیشب یبر رونیب خونه از کنهیم وادار رو تو که بفهمم که بود نیا از قبل»

 » . . . 

  «یستمیب قرن زنان» کنم کامل را اش جمله کردم سعع

 . بود دهیچسب میاموه شهیر به میابروها 

. دیخند دهانش یجلو در یالسیگ با دینوش یم را اش یدنینوش کهیحال در ولف

 .  بود من یهاشانه با مماس لرزانش یهاشانه

 را شالسیگ دنبالش به و کوباند زیم یرو بر محکم را اشیدنینوش شهیش پدرم

 . توان تمام با

 لوسترها رنگ زرد نور ریز در اشگونه و ترگرد و قرمزتر اشینیب

 .  بود شده یصورت

 .  نه امشب اما د،ینوشیم اندازه به شهیهم پدرم

 یبرا که ییجا. یروز شبانه و بود گرون یخوند درس تو که یرستانیدب»

 به یبود موفق سییسو در تو نکهیا. بود شده آماده سرشناس افراد و ثروتمندان

 .« یببر در به سالم جون یتونیم هم یواقع یایدن در که ستین معنا نیا

 .« نیداشت نگه دور یواقع یایدن از رو من شما که لهیدل نیا به هم نیا»

 .کرد پرت اتاق آنطرف به را آن و زد السشیگ به یچنگ پدرم

 

 

 

 

 



 

 pg. 199 

19
9 

 

 .« یایینم بر یواقع یایدن پس از تو که لهیدل نیا به! نه»

 همچون رمزشق شراب یمحتوا و شد خرد وارید به برخورد با السشیگ

 .  شد دهیپاش یوارید کاغذ و فرش یرو بر خون قطرات

 به و گذاشت زیم یرو بر یآرام به را شیهادست برخواست، شیجا از ولف

 . گشت رهیخ پدرم یها چشم در شد، خم جلو

 طور به بود حاضر اتاق در که یکس هر و شده متوقف هم نیزم گردش یحت

 نم نامزد به و شده حبس شانیهانفس ،دیرسیم نظر به کوچکتر یتوجه قابل

 .  بودند شده رهیخ

 . بود آمده بند هم من نفس

 نکهیا و د،یبریم باال من نامزد یبرا رو صداتون شما که هیبار نیآخر نیا»

. دینکوب وارید و در به رو هاتونوانیل دهیند آموزش رکیس یهامونیم به هیشب

 ندهیآ همسر با نداره اجازه -هیاکخ کره نیا یرو بر چکسیه منظورم -چکسیه

 رو من غضب و خشم دیبا فقط اون. کنه صحبت یطور نیا تونیک سناتور

 دش الزم یزمان هر اگر. هستم من پاسخگوست او به که یکس تنها. کنه تحمل

 او با دیبا شما. من فقط. هستم من آدم اون بشونه، جاش سر رو اون یکس

 هب نشدم، متوجه هم رو یزیچ اگر. نیکن رفتار یمهربان با و مودبانه محترمانه،

 تیاهم براتون که یزیچ هر کردن خراب با دمیم نانیاطم بهتون و د،یبگ من

 .«شونمیم یکرس به رو حرفم داره
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 مطمین اصالً  گرید زد، یم موج آن در دیتهد و بود شده نیسنگ موجود جو

 .  نه ای پابرجاست میوفادار که نبودم

 همه از گذشته. ستودم یم را آنها از یکی دیبا اما بودم متنفر آنها یدو هر از

 .  بود من ندهیآ از صحبت نها،یا

 !« ویمار»

 . کرد صدا را محافظش پدرم

 تادافیم اتفاق نیا یوقت نداشتم دوست کند؟ رونیب آنجا از را ما خواست یم او

 انهخ از شدنم رونیب ریتحق احساس با خواست ینم دلم. باشم داشته حضور آنجا

 در که ییها چشم همان. شدم رهیخ پدرم یها چشم در. شوم مواجه خودم

 یایرو یادآوری با اتاق داخل به ورودم بار هر با دور چندان نه ییروزها

 زا خانه شدن پر و یایماف ییایتالیا یها خانواده نیبهتر از یکی با من ازدواج

 که ییها چشم. شدیم غرور و حتراما برق از پر ، برجسته و شاد یها نوه

 .  بودند یاحساس هر از یخال گرید حاال

 نیزم یرو فرش یرو بر محکم میپاها شدم، بلند میصندل یرو از سرعت به

 ار من میپاها و بود کرده تار را دمید اشک. نداشتم یمقصد چیه شد،یم دهیکوب

 هک ییجا و ختمانسا گرید طرف در یاتاق همکف، طبقه ییرایپذ اتاق سمت به

 .  بردند داشت قرار آن در یبزرگ یانویپ

 یکس هر نکهیا یبرا و دادم جا انویپ پشت را خودم و کردم پاک را میها اشک

 . دمکر جمع را لباسم نرم و نیشمیابر پارچه ند،یبب را من نتواند شد اتاق وارد

 .  کند میدایپ یکس خواستمینم اما بود، یاگانهبچه کار

 زا بدنم تمام. گذاشتم آنها نیب را سرم و کردم حلقه زانوانم دور به را میاه دست

 .  دیلرز یم کردم یم که یهق هق و هیگر شدت

 هر .بود یمعن یب کردنم نگاه شد، اتاق وارد یکس کردم احساس بعد قهیدق چند

 .  کردمینم استقبال اشینیهمنش از اصالً  بود که یکس

  «کن بلند رو سرت»

 .  ایخدا

  او؟ چرا. رفت باال هم قلبم ضربان شیصدا دنیشن با



 

 pg. 211 

21
1 

 .  ماندم یباق حرکتیب

 دتربلن من به شدنش کینزد با و دیرس گوشم به اتاق یآنسو از شیهاقدم یصدا

 . شد

 ینگاه با که دمید را نامزدم کردم، بلند میزانوها یرو از را سرم باالخره یوقت

 .  بود زده زانو مقابلم در نیغمگ

 . بود کرده دایپ را من او 

 .  کند دایپ را من بود توانسته او اما چطور، دانستم ینم

 .او فقط. کالرا نه. پدرم نه. مادرم نه

 

 

 

 

 

 

 یرو بر را دستم کف «؟یکرد رید نقدریا چرا» گفتم یامعترضانه لحن با

 .  نمودم پاک را میهااشک و دمیکش امگونه

 او تنها فقط و هستم او با یهمدست دنبال به یکودک همچون کردمیم احساس

 .  دهد انجام یکار توانستیم

 .  نداشتند پدرم بر یکنترل چیه اما بودند، یخوب هدف هم کالرا و ماما

 .« داشتم کار»

  «کنند؟ صبر صبح فردا تا تونستن ینم کارهات»

 « کن صبر تونستن یم بود نداده نشون رو خودش پدرت که یوقت تا چرا»

 رو مفیک. داشتم بار در یمورف با یاجلسه کی» داد فشار هم بر محکم را فکش

 یاهمنتظرریغ طور به هم بار آشپزخانه شد، دیناپد فمیک بعد و گذاشتم کنارم
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 ودتخ گهید رو شیبق. کرد دایپ گسترش بار کل در زود یلیخ و گرفت آتش

 .« بزن حدس

 ستیب نیا در هایرلندیا و هاییایتالیا» گفتم و زدم پلک یبار چند پاسخش در

 .«  هستند رقابت در هم با بدجور ریاخ سال

 خواستیم. زد آتش و دیدزد رو من فیک پدرت» برد باال را شیابروها

 .« بزنه آتش رو دارم دست در هشیعل که یمدارک

  «شد؟ موفق»

 یم جا کی در یکپ چیه بدون رو اسنادش نیتر باارزش یاحمق آدم کدوم»

  «ره؟ یم طرف آن و طرف نیا اونها با روشن روز در و گذارد

 .کردندیم کار پدرم با کهیکسان همان

 

 

 

 

 

 

  «؟یگفت بهش» دمیکش یقیعم نفس

  «ترهکننده سرگرم یلیخ نیا بزنه، حدس خودش دمیم حیترج»

  «دارهینم بر دست اون پس خب،»

  «برداره دست که خوامینم منم خوبه،»

 اریبس اطالعات نیا که دانستمیم هم باز و دیگویم را قتیحق وا که دانستمیم

 .  اورمیب بدست توانستم یم پدرم گذاشتن فشار تحت با که است یزیچ از شتریب

 . گرفتیم قرار هم کنار پازل قطعات گرید حاال
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 ولف که یمدارک تمام تا بود داده بیترت را برنامه نیا بعدازظهر امروز پدرم

 ولف که ییجا در ماندنم یباق منتظر ببرد، نیب از را دارد تدس در او از

 به قشنگ هم کند نرم پنجه و دست گرید یاجتماع فاجعه کی با بود مجبور

 . داشت یخوب پاداش. دیرسیم نظرم

 متنفر او از» شدند خارج دهانم از یتلخ به کلمات و شد دوخته نیزم به نگاهم

 .« بودم

 .  آوردم زبان بر بدنم سلول به سلول و وجودم تمام با را حرف نیا

 چهار من مقابل در اشیعضالن و دهیکش یپاها با نشست، نیزم یرو بر ولف

 .  بود نشسته زانو

 هیبق مثل درست لورشیت مارک شلوار. دوختم چشم شلوارش برش خط به

 حساب اهل اریبس بود یمرد. بود شده دوخته او اندازه و زیسا قایدق او یزهایچ

 به هم من کند، مجازات را پدرم گرفت میتصم وقت هر داشتم، میتصم.  کتاب و

 .  مینما برخود شدت

 .  داشتینم بر دست کردینم نابود را او که یوقت تا هم پدرم

 در که بودم یاچارهیب احمق آن درستمن و کشتیم را یگرید آنها از یکی

 .داشتم قرار دو آن جنگ وسط

 

 

 

 

 

 

 ادرمم و پدر با بتوانم تا کنم جمع را میذهن یقوا کردم یسع و ستمب را میهاچشم

 . بود ختهیر بهم و آشفته زیچ همه. شوم رو به رو

 یپناه جان دنبال به باران ریز در که بودم یمترود یخانگ سگ آن هم من

 .  گشتیم
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 دمیجلوخز به بودم، کرده دایپ او به نسبت که یبهتر نظر رغمیعل و یآرام به

 .  نشستم امندهیآ همسر یپا یرو بر و

   .بردمیم باال او مقابل در را دمیسف پرچم قتیحق در کارم نیا با دانستمیم

 ربراب در هم و پدرم مقابل در هم بودم، او آغوش تیامن دنبال به شدم، او میتسل

 او از و نمودم پرواز قفسم سمت به میمستق. میدرون یآشفتگ و یناراحت احساس

 یقتیحق از بهتر ارایبس بایز یدروغ چون. دارد نگه ان درون را من مخواست

 .  است زشت

 دور به را دستانم. کردینم دمیتهد آنجا در یخطر چیه. بود گرم و نرم قفسم

. دمیکش قیعم نفس و بردم فرو ستبرش نهیس در را سرم و کردم حلقه گردنش

 .شود یجار اشکم دوباره خواستمینم

 

 

 

 

 

 

 

 .  شد سخت مانیناگهان یکینزد با بدنش شد، قر و شق

   .بکشش محبتت با افتادم، آورد زبان بر نگیاسترل خانم که یحرف ادی به

 . بده شکستش عشقت با

 . ریبپذ و کن حس رو من بشکن، بخور، ترک

 شد، حلقه دورم به آرام آرام م،یسپردگ سر درک با کردم، احساس را شیبازوها

 و یزخم و گردند شیمهربان وارد سربازانم داد جازها و کرد باز را درها

 در را میها گونه شیها دست با و آورد نییپا را سرش. کنند اش گرسنه

 . آورد باال را سرم و برگرفت
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 .  شد قفل هم در نگاهمان

 مردمک یانقره فرد به منحصر برق توانستمیم م،یبود کینزد هم به یلیخ

 یآب یهارگه عطارد ارهیس مثل درست ده،یرست و محصور. نمیبب را شیهاچشم

 دمیفهم فوراً . بود پوشانده را نگاهش یفشان آتش یهادهانه یرو بر زده خی و

 از رفتن جلو و دنیخز من کار و است شده جادیا یترک شیتفاوت یب ماسک در

 دهمب پرورششان باغم جاتیسبز مثل تا آنجاست در بذرم کاشتن و ترکها نیا

 . رمیبگ بر در را جا همه و کنم مشتعلش نمجه آتش مچون

 گره هم در و گرفت قرار هم مقابل مانیلبها و آورد جلو یآرام به را سرش

 .  شناختند را گریکدی و خورد

 .  داد ینم انجام را کار نیا من کردن ناراحت یبرا که شدم متوجه

 .   بود یا کننده محکم و محتاطانه یا بوسه

 هک ییرسا یصدا تنها. میکرد لمس اطیاحت با را گریمده ،یطوالن یمدت یبرا

 یحسط تماس کی از تر قیعم اریبس یا بوسه و زبانمان و لب دیرسیم بگوش

 .  بود

 وسهب مثل دمیترسیم. دیتپیم شدت به امنهیس در قلبم م،یشد جدا هم از یوقت

 با شیجا به اما. شود خارج اتاق از تیعصبان با داد انجام که یکار و قبل دفعه

 دقت با و دیکش امگونه یرو بر وار نوازش را شصتش انگشت هم در ییهااخم

 . ستینگر صورتم به

  «؟یدید رو پدرت ندهیآ هفته کی یبرا و یکاف اندازه به نم،»

  «دمشید سالم کی اندازه به کنمیم فکر» گفتم و دمیکش یلرزان نفس

 رو روشم دیبا و نشناختم وبخ یلیخ رو نامزدم هنوز نظرم به چون خوبه،»

 .«کنم اصالح
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 تباب از تعجب کمال در مادرم م،یشد خارج نمیوالد انویپ اتاق از نکهیا از بعد

 که یوقت تا و شدینم دهید آنجا پدرم کرد، یعذرخواه میداشت که یافتضاح شام

 ادامه شیعذرخواه به مادرم داشت، نگه ساختمان مقابل را نیماش اشراننده

 یدیجد یهانقشه امندهیآ همسر یبرا بتواند که بود رفته ییجا او احتماالً . داد

 ناراحت طیشرا نیا از ییگو که دیرسینم نظر به یطور هم ولف ظاهر. بکشد

 .  است

 رییتغ وجود با بود نیا منظورم. دارم دوستش گفتم و گرفتم آغوش در را ماما

 مانیا شهیهم ام،یزندگ طول در .دارم دوستش هم باز او به نسبت دگاهمید

 در یحت. کند محافظت یزیچ هر مقابل در من از تواندیم مادرم که داشتم

 .  مرگ مقابل

 در یازده وحشت و کوچک قسمت واقع، در. کردمینم فکر ان به یلیخ گرید

 اریبس شوم او از محافظت به مجبور من که یروز که زد یم حدس وجودم

 . است کینزد

 اگر. ندهم انجام خودم فرزندان با را کار نیا هرگز که بودم وردهخ قسم 

 هم پدرش یحت یهرکس مقابل در او از باشم داشته دختر هم خودم یروز

 .  کنمیم محافظت

 . مانیها سنت از یحت

 . اشساله ده چند قدمت آن با یچوب جعبه آن از یحت

 به ینگاه بعد و بپوشم را راحتم یپشم کت تا بود کرده کمک من به ولف

 . نبود سزاوارش اصالً  او که انداخت مادرم

 ران یداخل قسمت سمت به را آن و گرفته محکم را دستم ن،یماش داخل در حاال

 .  بود سرانده شیپا کشاله به کینزد اریبس ییجا ش،یپا

 .   دمینکش عقب را دستم اما. دادم فشار هم به محکم را میپاها ران

 ندهیآ همسر: بدهم آن به هم یتیاهم نکهیا نه و شوم زیچ کی منکر توانستم ینم

 .دادیم نشان واکنش یکیزیف طور به من به نسبت ام
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 . یقو یتیامن پوشش کی تحت. بود جیگ و گرم تنها آنجلو با

 .  آتشم در که کردمیم احساس ولف با

 به یول دهد انیپا طیشرا نیا به توانستیم خواستیم وقت هر کهیوجود با

 . بودم دواریام محبتش

 .  نبودم تیامن در یول کردمیم تیامن احساس 

 . خواستمشینم اما بودم مشتاقش

 .  نداشتم دوستش یول کردمیم نشیتحس

 مانر کی و بود نشسته آشپزخانه در نگیاسترل خانم م،یدیرس خانه به یوقت

 کی تا شدم آشپزخانه وارد بود روان دنبالم به که یولف با. خواندیم یخیتار

 .  بنوشم آب وانیل

 ابکت رنگ زرد صفحات از نگیاسترل خانم نگاه آشپزخانه به ورودم محض به

 و داد قرار اش ینیب نک یرو بر و نییپا را نکشیع ، افتاد من به و شد جدا

 هچ شبتون» گفت دیرسیم نظر به معصومانه زد، یپلک. آورد لب بر یلبخند

  «ت؟گذش خوش بود؟ طور

 کنار را مانیدشمن احتماالً  و شناخته را گریهمد یوقت از که بود نیا تیواقع

 . میشدیم ییجا وارد باهم که بود بار نیاول میبود گذاشته

  «رونیب برو» داد دستور ولف

 .  شدینم دهید حرکاتش در نه و رفتار در نه یدیتهد چیه
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 شیجا از هم نگیاسترل خانم ختم،یریم آب یوانیل خودم یبرا من که همانطور

 . شد خارج درب از دیخندیم یآرام به خودش با کهیحال در و دیپر

 .  کردمینم نگاه ولف به اصالً  

. میبود آمده نجایا به هم با بگذراند من با را یشتریب وقت داشت دوست او چون

 یها حرف خاطر به نه و بود من یطبع شوخ لیدل به نه نداشتم یشک چیه

 قلبم نیب که یزیچ افتاد، اتفاق ما نیب که بود یزیچ آن ختام حسن تنها  .خودش

 انداخته انیجر به وجودم در را اقیاشت و ترس امواج و شده کوبانده رحمم و

 .بود

 

 

 

 

 

 

  «؟یخوا یم آب»

 .  بود او به پشتم هنوز بود، باال میصدا تن

 .  سراند میها نهیس ریز به را شیها دست و گرفت بر در را بدنم پشت از ولف

 هشک و آورد بند را نفسم کوچکم یها نهیس و بدنم یرو بر شیها دست حرکت

 یهالب. کرد تزرق وجودم به را یفیتوص قابل ریغ و ریدلپذ احساس و کرد ام

 نفس هم او سرم پشت در کردم احساس و گرفت قرار ام شانه یرو بر گرمش

 . دیکش یقیعم

 یم شدت به ام نهیس قفسه در یا پروانه همچون قلبم. بود من مشتاق هم او 

 .  دیکوب

 !  من یخدا ، اوه
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 هم من در بود گرفته بر در را من او که آنطور بود، سخت و داغ هم او بدن

 . بود کرده جادیا یریناپذ شکست هم و یدرماندگ حس

 دمینوشیم را آبم  جرعه جرعه هم من و کردیم حرکت بدنم یرو بر شیدستها

 و دبو شده لیمتما عقب سمت به ناخواسته بدنم. بودم ستادهیا ثابت میجا در و

 رس انگشانم نیب از قطعاً  گذاشتم، ینم نتیکاب یرو بر را وانیل خودم اگر

 . خوردیم

 هب راهنمیپ چاک از و خوردند سر نییپا سمت به شیها دست و دیخند ارام ولف

 ریز خودش و کردند یم مسل را بدنم ینرم به انگشتانش نک. دندیخز درون

 .  بود شده مور مور بدنم پوست تمام ، کردیم صدا و سر گوشم

 هب را بدنم یها استخوان تک تک یزیچ- باشم میزندگ فکر به نکهیا یجا به

 . شوم حل آغوشش در داشتم دوست –بود درآورده ادیفر

 امهاحمقان دروغ عواقب با دیبا حاال. امباکره بودم نگفته او به بودم، احمق چقدر

 .شدمیم رو روبه

 

 

 

 

 

 

  «آب؟» گفتم یآرام به دوباره

 رد بدنم. کردم وحشت بدنم پوست با لمسش و رمیز لباس شدن سیخ احساس از

 هنوز ما که دادیم فرمان ذهنم اما بود، شده پروا یب و سرکش او انگشتان لمس

 . میبیرق

 باسنم استخوان و من پشت به لباس یرو از پشت از را اش شده کیتحر بدن

 احساس و دردش. دادم فشار شتریب را خودم هم من و کردم یا ناله داد، فشار
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 دوباره او که داشت دوست وجودم از یقسمت. بود ندیخوشا و بخش لذت لمسش

 .  دهد انجام را کار ان

 .« عروسمه با بودن خوام، یم االن که یزیچ تنها»

 .  گشتم گفتن یبرا یزیچ دنبال به ذهنم در تم،دوخ سقف به را نگاهم «هااااه»

 باشد؟ داشته رابطه من با پشت از واناتیح از یبعض مثل خواست یم او ایآ

 نگذاشته ان در قدم حال به تا که بود یاناشناخته نیسرزم من یبرا سکس 

 .بودم

 ام ندهیآ همسر به راجب که یزیچ هر و بودم گشته نترنتیا در بارها و بارها 

 .  بودم خوانده را بودند نوشته آن در

 دختر دوست باشد سهمش منصفانه که انچه از شیب و بود یا زنباره مرد او

 تیموقع یدارا و کرده لیتحص انها یهمگ. بود گذرانده خوش و داشته

 رشک یخانوادگ شجرنامه و براق ییموها با بودند یابرجسته یاجتماع

 به چنان و بودند زانیآو شیبازو به هروزنام یهاعکس تمام در. زیبرانگ

 مخصوص و  رینظ یب یاهیهد صورت نیا ییگو که ستندینگریم صورتش

 نیعناو بود، او مورد در که یخطر یب یها پچ پچ یتمام انیم در اما. آنهاست

 .داشت وجود او کننده رسوا یها یباز عشق مورد در هم یا برجسته اریبس

 

 

 

 

 

 

 رد که یاتفاقات شده، استفاده یها کاندوم از پر یآشغال سطل با هتل یها اتاق

 یحت د،بو افتاده شدیم برگزار شیاسیس حزب توسط که ییهایهمانیم ییدستشو

 قفل یها درب با ینیماش داخل در ییاروپا شاهزاده کی با دوساعت هم کباری
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 بود آنجا اهل دختر که یکشور مردم و دختر خانواده یبرا که بودند مانده شده

 .بود زیآم ریتحق اریبس

 .« شناسمینم رو تو هنوز من م،یبر جلو آهسته دیبا»

 چیه بدون و ناخواسته را او و کردند حرکت او شانه سمت به لرزانم یهادست

 .  دادند هل عقب به یواقع فشار

 .  بود او به پشتم هنوز

 . « میبشناس رو گریهمد بهتر کنهیم کمک تختخواب کی در بودن هم با»

 ردمک یم سرزنش آنجلو با دنیخواب فکر یبرا را او آنکه از قبل داشتم دوست

 .  داشتمیم بر کردن فکر از دست

 .  شدیم ترمهم و بزرگتر بودم گفته که یدروغ زمان شتریب گذشت با

 رکانت به را کمرم و گرفت قرار صورتش مقابل در صورتم برگرداند، را من

 ناراحت هم و متعجب هم دادیم حرکتم یراحت به نکهیا از. داد فشار سرم پشت

 .  بودم

  «آروم آروم»  کردم تکرار دوباره

 . دندیلرزیم کلمات نیا یادا هنگام در میصدا

 «  آروم» کرد تکرار و گذاشت کانتر یرو بر و کرد بلند را من

 را کار نیا قبالً  بار هزاران ییگو که گرفت قرار میپاها نیب یطور خودش

 .من با نه فقط. بود داده که -بود داده نجاما
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 نگاه هک البته کرد، نگاه که -کردیم نگاه را نییپا او اگر و بود آمده باال لباسم

 رنگ رییتغ و راهنمیپ ست ساتن رنگ زرد ریز لباس توانستیم -کردیم

 . ندیبب را بدنم یسیخ از یناش

 .  داد فشار من به ترشیب را خودش و زدند چنگ باسنم به دستانش

 .  آمد بند نفسم

 نآ او که نداشتم دوست اصال دم،یکشیم خجالت استخوانم مغز تا تمیوضع از

 مشتاقش چقدر کردیم اثبات او به قطعاً  چون کند، لمس را بدنم از قسمت

 .هستم

 بر را شیهالب. بودند شده نیسنگ اقمیاشت فشار ریز در. افتادند هم بر میهاپلک

 یتمیر با را زبانش. زد انها بر یطوالن و محکم یابوسه و گذاشت میاهلب

 حرکت به رحمم در را درخشان و داغ یزیچ و داد حرکت دهانم در منظم

 درست و درآمدند حرکت به دستانم داد، فشار بدنم به محکم رابدنش. درآورد

 .  ردمب لذت رتشقد از و کردم لمسش  بودم دهید لمیف در قبالً  که یزنان به هیشب

 .  کنم فکر یگرید زیچ به نداشتم دوست و داشت یخوب احساس

 یبهتر احساس دروغ، چطور نکهیا. میبود گفته دروغ گریهمد به چطور نکهیا

 کنار را پدرم به احساسم. داشت من یزندگ تیواقع – قتیحق به نسبت

 . هم را مادرم یبرا ام ینگران و آنجلو یبرا میدلتنگ گذاشتم،

 .میبود افتاده ریگ دنیترک آماده یحباب داخل در که میبود نفر دو ما فقط
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 که بودم شده کیتحر آنقدر. کرد لمسم  و کرد حرکت ولف دستان از یکی

 نک در داد یم نشان  که یالعمل عکس و بدنم تیوضع نیا یبرا یعذرخواه

 .   دیرقص یم زبانم

 زیر دادنم سر یا ناله و خوردنم تاب و چیپ بار هر با و داد ادامه دنمیبوس به

 .  دیخندیم دهانم در زیر

 فیکث که شیها بوسه نیب در باشد یواقع یوحشت توانستیم که یزیآنچ در

 » گفت لب ریز دستانش نوازش کنار در و شدیم تر سیخ و تر یطوالن تر،

 .« یدیم نشون العملعکس خوب تو

  بد؟ ای بود خوب دادن نشان العملعکس خوب

 کمال در. بود ینگران یبرا یگرید موضوع هم نیا خوب دختر کی عنوان به

 یترشیب زیچ یبرا او از ناخودآگاه و اندشده بازتر میپاها که شدم متوجه تعجبم

 .کنمیم دعوت

 دوست را کار نیا هرگز من اما کردند،یم لمس را خودشان دخترها از یبعض

 دادن دست از سکیر دمیترسیم فقط نه، ست،یبد کار میبگو نکهیا نه. نداشتم

 . بخرم جان به را بکارتم یاتفاق

 خوشش موضوع نیا از نظرم به و بود همسرم هم او اما. بود متیق یب آن

 .  آمدیم

 .  هم من

 خوشحال وجودم از یقسمت اما است، دردناک احتماالً  بار نیاول که دانستمیم

 .ردیگیم انجام لفو بازوان انیم در کار نیا که بود
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 در. انفجارم حال در که کردمیم احساس و بود افتاده خارش به وجودم تمام

 .  داشتم قرالر زیانگ شگفت یزیچ نک

 اریبس یزیچ خشم نیا دانستمیم د،یبوسیم را من یشتریب خشم با دهانش

 .  انداخت رونیب اتاقش از را من آن با آنروز که است یخشم از متفاوت

  «یشد کیتحر چقدر»

 منفجر متفاوت احساس هزاران با بدنم بستم، را چشمانم و دادم کمرم به یتاب

 .  دبو شهیهم از گرمتر و سخت و سفت بدنش. کردندیم لمسش انگشتانم. شد

 یزیچ بکنم، یگرید یکارها داشتم دوست کرد،یم خطور ذهنم به یبد افکار

 مطرحشان کالرا ای مادرم با هرگز که ییها فکر.  خواستمیم او از یشتریب

   نگیاسترل خانم با یحت نه. کردمینم

 ! یشد منحرف یلیخ فرانچسکا، !حیمس

 به را من که همانطور و کرد حلقه کمرش دور به را میپاها و زد چنگ پشتم به

 شده حلقه گردنش دور به دستانم. داد ادامه هم دنمیبوس به بردیم ها پله سمت

 .  بودند

 که من -من ، خودش اتاق -برد یم خواب اتاق به را من که شدم متوجه

 .شوم وارد آنجا به توانستمینم

 . امباکره که گفتمیم او به دیبا

 .  دارد وجود ینیقوان من یایدن در که گفتمیم دیبا 

 .  کرد یم تجربه را یسکس دینبا ازدواجش زمان تا من مثل یکس و

 .  بود معمولریغ و زشت اریبس ها حرف نیا انیب خاص لحظات نیا در اما

 .کردمیم انتخاب حرفها نیا انیب یبرا یدرست مکان و زمان دیبا من
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  «بزار نییپا رو من» گفتم اشصانهیحر یهابوسه انیم در

 اماده بدونم که یشد کیتحر نقدریا تو اما.  خوام ینم یدهان رابطه چیه من»

  «یهست یواقع ارتباط کی

 هم نفس یحت که دادیم فشار چنان را آن و انداخت چنگ میگلو به ترس ؟یچ

 هم نیزم یرو بر همانجا که بود شده کیتحر آنقدر او. بکشم توانستمینم

 .  دهد انجام را کارش توانستیم

 از دهش باز میپاها برانمش، عقب کردم یسع که میبود دهیرس باال طبقه به تازه

 .  بودند هشد زانیآو کمرش دور

 .کرد نگاه شدمیم خارج آغوشش از که را من و گذاشت نییپا را من بالفاصله

 .  بود دهیچسب سرم پشت وارید به پشتم

  «س؟ینمس»

 .  بود افتاده نیچ شیشانیپ و کرده اخم

 .  بود جیگ باشد یعصبان آنکه از شتریب

 یکیزیف ارتباط به مجبور را من هرگز ولف هم باز ش،یکمبودها تمام وجود با

 .  کرد ینم یاناخواسته

 !« ستمین آماده من گفتم»

 جهنم یها دروازه تا  رو تو شخصا من انگار که یگفت یطور رو نیا تو»

  «ه؟یچ موضوع ، کنم یم اسکورت

 با و میباکرگ مورد در که یدروغ دو هر ار. دمیکشیم خجالت رفتارم از

 اقمیاشت شدت از هم آخردر و. دمیکشیم خجالت بودم گفته سکس در میتجربگ

 . بودم زده خجالت او به نسبت

 یسخت. داشتم ازین آنجلو کردن فراموش یبرا من که بود یزیچ تمام نیا ایآ 

  من؟ ینرم مقابل در ولف وجود
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  «؟یاباکره تو نمیبب»

 اریسب نامزدش مقابل در دنشیخند. بودند شده غنچه خنده فشار از باً یتقر دهانش

 .  تسین یواقع لذت درک به قادر او که کردمیم فکر داشتم باً یتقر. بود دیبع

 .« ستمین باکره که البته»

 .کردم فرار اتاق یسو آن به و دادم فشار هم به را میپاها

 

 

 

 

 

 

 . کردم فرار اتاق یسو آن به و دادم فشار هم به را میپاها

 در و آغوشش در. برگرداند آغوشش به را من هم باز و زد چنگ میبازو به

 .  شدم یم ذوب تابهیماه در یا کره همچون بدنش مقابل

 .« یاباتجربه یلیخ من مقابل در هنوز تو دارم، ازین زمان یکم به فقط من»

  «است؟ مسابقه مگه»

 رو ها روزنامه من» گفتم و کردم کیبار کنندهمتهم یحالت با را میهاچشم

 !« یهست یقهار باز دختر تو خوندم،

 !« میقهار باز دختر»

 بودم ردهب بکار که یکلمات از یناش خنده با و و بود دهیچسب من به اشنهیس قفسه

 .   دیرقصیم و خوردیم تکان

 مشانزده قرن به و کنم یهمراه دروازه نیتر کینزد تا رو تو دیبا ایآ نمیبب»

  «بازگردانم؟

 .  کرد انیب یسیانگل یتئاتر لهجه دیتقل با را حرف نیا
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 که تمدانسیم -بود اشتباه رسم،یم نظر به فکرکوته دختران به هیشب دانستمیم

 یرهایزنج از ییرها دانستمیم هم باز و ام،شده تیترب بودن نگونهیا یبرا

 . است مشکل چقدر میفکر یاخالق یهاوسواس یآهن

 سبک و بود ساله پانزده دختران به هیشب رفتارم. واقعاً  نه نبودم، ساله نوزده من

 . یلعنت ینوپا کودکان به هیشب درست امیزندگ

  «کن فراموشش»

 م،یکنینم یخاص کار چیه باشه،» گفت و کرد جمع را دهانش و زد یپوزخند

 و زیانگخاطره. میگذرونیم وقت هم با یکمی ها یرستانیدب بچه مثل فقط

 .« هست هم ینوستالژ

 .کند یط را راه تمام کردمیم قبول ییگو که بود خطرناک آنقدر کار نیا

 

 

 

 

 

 

 .  دیرسیم نظر به خطرناک هم بسته در یاطاق در او با بودن تنها فکر یحت

  «تو؟ اتاق تو»

 من .کنه ترک رو اتاق کارمون اتمام از بعد دیبا ما از یکی. خودته با میتصم»

 .« شمینم کیشر یزن چیه با رو تختم

  «چطور؟ مردها»

 یاهدوستان یگفتگو که بودم خوشحال و برگشتم خودم یلقب موضع به دوباره

 . میدار

 یبد یکارها یبش مجبور ممکنه باشه، زدنت حرف به حواست ،یروس خانم»

 . « یبد انجام دهنت با
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 و کند پنهان کرد یسع را اشخنده یحت کند، یم یشوخ بار نیا که دانستمیم

 .  دهد فشار یکم نییپا سمت به را سرم

  «اصولته؟ از یکی دنیابخو تنها»

  «بله»

 اصالً  و نداشته یدهان رابطه و بود نشده کیشر یزن چیه با را تختش او پس

 .  است نداشته یزن با مدت یطوالن و یعاطف ارتباط یبرقرار به یلیتما

 که بودم مطمین کامالً  اما نداشتم یاطالع دونفره یهاقرار نحوه از یلیخ من

 . است نبوده آنها در یا العادهفوق اریبس کیشر امندهیآ همسر

  «؟یبپرس سوال کی یدار دوست کنمیم احساس چرا»

 دندان هب را نمییپا لب متفکرانه یحالت با که شدم متوجه کرد، یم یبررس را من

 .  جومیم و  امگرفته

  «؟یندار دوست یدهان ارتباط چرا»

 . شد سرخ دوباره صورتم

 شومب ییهاحرف انیب و سواالت دنیپرس مانع باال هطبق پاگرد در توانستمینم

 . بشنود توانستیم اتاقش نازک درب پشت از یراحت به نگیاسترل خانم که

 به ،یدیناام و یناراحت جز دادیم نشان را یزیچ هر ظاهرش البته که ولف،

 .شد رهیخ من به خمارش یهاچشم با و داد هیتک سرش پشت وارید

 

 

 

 

 

 

 به ،یدیناام و یناراحت جز دادیم نشان را یزیچ هر ظاهرش تهالب که ولف،

 . شد رهیخ من به خمارش یهاچشم با و داد هیتک سرش پشت وارید
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 شدت به شدنش خم قسمت از. برم یم لذت شتریب گهید یکارها از واقعاً  من»

 .« متنفرم

  «زه؟یآم ریتحق نظرت به»

 !« نکن شیشخص رو ضوعمو. زنمینم زانو یکس مقابل در هرگز من»

 نزد زانو به یازین که بشه انجام تونهیم مختلف یها حالت در اونقدر مطمئناً »

 !« باشه نداشته

 !! گفتم؟؟یم یچ

 رو کار نیا که یکس اونها همه در» گفت و آورد لب بر یا مغرورانه لبخند

 .« رسه یم نظر به پست یلیخ کنه یم

  «؟یشینم کیرش یکس با رو تختت چوقتیه تو چرا و»

  «هیمعنیب آنها به کردن عادت کنن، یم ولت مردم»

 !« کنندینم ول رو گریهمد قائدتاً  شوهر و زن کی»

 دهیناد رو یشوهر و زن موضوع نیا یدار دوست یلیخ هم تو خود ،یول»

  «زم؟یعز نامزد گم ینم درست ،یریبگ

 .  نگفتم یزیچ

 تششص انگشت با و برداشت سمتم به قدم کی و کرد جدا وارید از را اش هیتک

 . داد باال را ام چانه

 .  کردیم اشتباه ولف

 .  گفتینم درست یلیخ حداقل ای خب

 . نداشتم او از کردن فرار به یلیتما یلیخ گرید من

 .دکر نخواهند من برگرداندن یبرا یتالش چیه نمیوالد دمیفهم که یوقت از نه 
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 چیه االن تا اما بود، میخواه هم با مانیزندگ نیمه در ما که بود گفته آنجلو

 .  بود نشده او از هم یخبر

 در دسته تا ییچاقو کنم احساس آنکه بدون دنیکش نفس روز هر گذشت با

 .  بود شده ترآسان رفته فرو امنهیس

 .  بودم نکرده اعتراف ولف به را نیا من اما

 را ودب گذاشته اشتراک به مادرم و پدر انویپ اتاق در او با بدنم که یزیچ آن من

 .  بودم نکرده انیب بلند یصدا با

 . بودم گفته را گفتمیم دیبا او به که یزیهرچ آمدم، رونیب آغوشش از

 .   نداشتم را شیآمادگ هنوز من

  «شرور ر،یخ به شبت»

 .  کردم حرکت اتاقم سمت به یآرام به بعد

 .« یبخواب خوب س،ینمس»

 ندمان درست دیرس گوشم به سرم پشت از که من بر اش تهگرف یصدا ریتاث

 او با در لمیتما عدم و شده نرم او اما بود، کمرم یرو بر انگشتانش حرکت

 .  بود رفتهیپذ را بودن

  

  

 نهم فصل انیپا
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   دهم فصل

  

  ولف

  

 و ودمب کرده استخدام که یخصوص کارآگاه به الکمیکاد نیماش عقب یصندل از

 .  کردم نگاه رفتیم یروس خانه سمت به نشیماش درب بستن از بعد ناال

 مکال چیهیب را رنگ یا قهوه پاکت کارآگاه و کرد باز را درب فرانچسکا مادر

 دستور او به که همانطور درست برگشت، و دیچرخ بعد و داد او به یااضافه

 .  بودم داده

 .  ببرد نیب از را هشیعل بر مدارک بود کرده یسع یروس آرتور

 .  بردم یم نیب از را او من حاال

   .بودم کرده هانیخبرچ و سیپل افسران از پر را کاگویش یهاابانیخ تمام من

 بود کرده حکومت هاابانیخ نیا بر نیآهن یمشت با او گذشته، دهه سه طول در

 را قدرت نیا از یادیز بخش بودم توانسته کوتاه هفته چند طول در تنها حاال، و

 .  ببرم نیب از

 مشروب ادیز مدت نیا در آرتور که بود داده گزارش یخصوص کاراگاه

 نگهبانانش نیتر نیام از تا دو یرو بر را دستش و شده کم خوابش ده،ینوشیم

 .  است کرده بلند

 ترک را خودش پیاستر باشگاه هم، گذشته دهه سه طول در بار نیاول یبرا

 هم را گرید زنان و شدینم یدنینوش و گاریس شامل تنها او عادات بود، نموده

 .گرفتیم بر در
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 اجازه من کارآگاه به که بودند احمق آنقدر ،یبوم ریغ یزنها آن از دوتا

 .  بدهند را یروس آرتور از یعکاس

 مشکل که دیرسیم نظر به نطوریا و بودم کرده شلوغ اریبس را دورش من

 .  ودب خواهد ینشدن حل تونیک

 در پاکت داخل از هاعکس کردن خارج با که دمید را فرانچسکا مادر صورت

. نمودم مچاله را داشتم دستم در که یپاکت هم من همزمان. شد مچاله و رفت هم

 . بود شده ارسال من یبرا همسرش طرف از

 با حتماً  نباشد، یروس آرتور ضد بر یاطالعات یحاو اگر داشتم نانیاطم

 .  بود شده آلوده زخم هایس کروبیم

 از لقب او اما کرد، حرکت کارآگاه رنگ دیسف یوندایه دنبال به فرانچسکا مادر

 پرسدب شده گذاشته ارشیاخت در آنچه از شیب یسوال بتواند فرانچسکا مادر آنکه

 .  رفت و نمود حرکت

 . انداختم آن به ییگذرا نگاه و کردم پاره را پاکت یباال

 .  بود دخترش و من ینامزد مراسم نامه دعوت

 یروس آرتور نفع به را دیترد و شک نیا وجودم از یقسمت اما بود، مشکوک

 . دانست یم

 ازدواج نیا کنند فکر مردم تا اندازدیب راه به یشینما خواهدیم او که زدم حدس

 طیشرا نیا در را اقتدارش یکم قیطر نیا از و است گرفته سر او لطف به

 من یدست فیک. نداشت شیبرا ینفع یمورف کلوپ زدن آتش ه،بعالو. دهد نشان

 شده متوجه هم خودش که همانطور نبود، او ضد بر یمدارک یحاو اصالً  که)

 دنز آتش که بود شده رو در رو ییهایرلندیا با حاال اما. بود رفته نیب از( بود

 .پنداشتند یم خودشان به میمستق حمله را باشگاه
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 نممک شکل نیبدتر به شانمواجه نیآخر انیپا اش خانواده و سکافرانچ نظر از

 .بود خواهد یلعنت قرن یانگار سهل من، با

 بودن معنا نیا به و. دادیم آنها به طیشرا کردن درست یبرا یفرصت اتفاق نیا

 نیآخر اما. مینما فایا را تکاریجنا کی خوانده فرزند نقش خواستمیم من که

 از پر یعروس جشن کی و زانیر اشک عروس کی ستمخوایم که هم یزیچ

 یارج در و بود مینگران باعث شتریب که یاندهیآ تونیک خانم و. بود ییرسوا

 ریمغا یزیچ که وقت هر هم آن کردنش هیگر و زدنشان فواره ش،یاشکها شدن

 .  داشت مهارت بود، اش ینستاگرامیا یها دهیا با

 چون بود، گذرانده سایکل در را یادیز وقت وا. بود سایکل در دوباره فرانچسکا

 کی -زدم یم حدس البته– نیهمچن زرزرو، یزن و بودن فکر کوته از فراتر

 . بود پنهان راهبه

 هک ییهافرصت به یبیآس توانستینم او کردم،یم نگاه که وانیل پر مهین از

 .  کند وارد آوردمیم بدست آنها با یشتریب انیحام

 داماد بداند یکس که نبود یازین. بودند خوب یحیمس خانواده کی عاشق همه

 مونثشان یخانوادگ یهادوست با گذرادن وقت به عالقمند شتریب عروس نیا

 . است

 برگزار ندهیآ ماه در که مان یعروس جشن ونیدکوراس از فرانچسکا امروز

 بش جشن یبرگزار عدم در ما دو هر که ییانجا از و کردیم دیبازد شدیم

 خانه در یمراسم سرعت به میبود گرفته میتصم م،یداشت توافق یعروس از شیپ

 .میکن برگزار فرانچسکا نیوالد منزل در یهمانیم بعدش و خدا
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 منزل در اقامت شب کی افتخار ما ایآ که بود دهیپرس نامه در آرتور نیهمچن

  م؟یدهیم آنها به را جشن روز صبحانه و آنها

 به دادن نشان و شیجا سر در آرتور نشاندن یبرا خوب فرصت کی نیا

 یبرا او که ییزهایچ تک تک چطور نکهیا. بود او به اتییجز وضوح

 و پول که دادم یم نشانش بعد. گرفتمیم او از را بود کرده تالش داشتنشان

 در کدام چیه داشته، تیاهم شیبرا سالها نیا طول  در که یشهرت و ییدارا

 .  کندینم او به یکمک بغرنج و میوخ طیشرا

 .  میداد ینم او به یانوه چیه فرانچسکا و من

 بدست را مادرش با گذاراندن وقت فرصت عروسم که شدینم باعث نهایا و

 .بود داده نشان مدت نیا در که یاحساسات جبران یبرا یا هیهد. اوردین

 

 

 

 

 

 

  «خونه میبرگرد» گفتم یتیاسم به

 بکار گاردیباد یجا به که یفانتز نام) من از حفاظت ییاجرا عوامل از یکی

 ینم ادی به را شیواقع اسم اصالً  چون بود، خوب هم یلیخ البته که بردم، یم

 یرال پیپ شش ساعت شما» گفت راننده کنار یجلو یصندل از.( آوردم

  «نیدار
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 یابر که او اما. کرد یم یادآوری را میاجتماع تعهدات میشخص یمنش معموالً 

 یراب یمتن ارسال با بود یتابستان در معده یآنفوالنزا ریدرگ بار نیپنجاهم

 یم یادآوری آنها به رحمانه یب را من روزانه یها برنامه گاردمیباد و یتیاسم

 .  کرد

 .« کن تمومش» گفتم و دادم حرکت را دستم

 مغازه و(  Sears Tower)تاور رزیس برج مقابل از سرعت به که همانطور

 فکر هم نامزدم به م،یگذشتیم متشیق ارزان نئون یها چراغ آن با یفروش تزایپ

 .  کردم یم

 و پروازانه بلند ،یآرام به. بود کرده رشد من در ناخنم مثل درست فرانچسکا

 .  من از یگرم پشت ای توجه بدون کامالً 

 یبو با ماند، یم من منتظر جاتشیسبز باغچه در ظهر از بعد روز هر او

 زا شیب هم یلباس. سیخ خاک و گاریس و زیتم صابون جذاب و بیعج اریبس

 یم بدنش به عرق و رطوبت خاطر به که یبند تنگ و نازک راهنیپ کی

 .  کرد ینم تن بر دیچسب

 نیزم یرو بر را او بودم ام یرسم لباس در هنوز که من نکهیا از شهیهم و

 را نشیریش یها لب و دهم فشار شیپاها نیب را میزانو و بگذارم مرطوب

 ببوسم، بردارد ترک لبمان و شود خشک دهانمان که یوقت تا صانهیحر

 .شد یم زده شگفت و خوشحال

 

 

 

 

 

 

 نفسش دادم یم حرکت بدنم یرو بر و لباسم ریز در را دستش وقت هر شهیهم

 را ما و داد یم تیامن احساس او به که یفرنگ عمارت در یحت او آمد، یم بند



 

 pg. 226 

22
6 

 دهدا فشار هم یاندک یحت و کرده لمس را بدنم کرد یم پنهان انیاشاچتم دید از

 .  بود

 برق از پر نگاهش کرد یم لمس را او بدن یاتفاق چندان نه من دستان یوقت و

 .  شد یم لذت و ترس

 یم من به چنان را خودش دادم، یم دنیکش کنار فرصت او به که وقت هر

 . میدیرس یم نظر به واحد یجسم همچون که چسباند

 .  نداشتم یجنس رابطه او با و بودم ستادهیا حرفم سر من

 مان، یعروس تارخ شدن کینزد با دنمانیخواب هم با روز که دانستم یم

 .  بود خواهد کینزد

 .  بود کننده مسحور. . .  و نیریش را،یپذ او

 کهیودوج اب فرانچسکا بودم، کننده خسته و تجربه با نیستیکر با قبل مدتها ییگو

 دیبا. دیرس یم نظر به خام و تجربه یب هم باز بود، دهیخواب گرید مردان با قبالً 

 افرانچسک به را توانست ینم کوچولو ینیبند اون که یفیکث یها حقه تمام

 . میبرد یم لذت انجامش از و دادم یم آموزش

 به شهیهم و بودم رفته آنجا به ستین اتاقش در او که دانستم یم یوقت یبار چند

 من و بود نکرده باز را جعبه درب اصالً  او -سوم ادداشتی. بودم زیچ دو دنبال

 قرار شیجا سر در قایدق جعبه ییطال دیکل که دمیفهم یم ییآنجا از را نیا

 تکان هم نچیا کی یحت اتاق یمیقد یها پوش کف درز در شیجا از و داشت

 . بود نخورده

 کف نیا نیگزیجا یدیجد یهاکفپوش بود ارقر دیایب نجایا به او نکهیا از قبل

 میتصم دانستم، یم را اسرارش یاختفا محل من که االن اما گردند، پوشها

 .دارم نگاه را آنها نخورده دست داشتم
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. بود آنجلو از یرد دنبال به او یگوش یبررس دادم یم انجام که یگرید کار

 کهیوجود با. بودند مانده یباق پاسخ بدون او یها امیپ. نبود او از یاثر چیه

 . بود نکرده پاک تلفنش یها تماس نیب از را او اسم فرانچسکا

 فتگ کرد یم پارک بروک نکلنیل رستانیدب یجلو در یتیاسم که همانطور  

 .« میدیرس»

 ردهک تیترب یا حرفه یگانگسترها کرده لیتحص شهروندان از شیب که ییجا

 طیشرا بودن مرتب کردن وانمود و دادن تکان دست زدن، لبخند من کار و بود

 .  بود آموزان دانش

 افرانچسک پدر عمال از ابانهایخ کردن پاک از بعد داشتم میتصم که یطیشرا

 . کنم مرتبش

 را لیاتومب درب دیبا محافظت ییاجرا عوامل از یکی فاتیتشر اصول طبق بر

 یرکا نیا خب. ستادیا یم سرم پشت در ماً یدا گرید یکی و. کرد یم باز میبرا

 .  میداد یم انجام شهیهم که بود

 رانهیحق شکل مربع ساختمان به که یناهموار و شده زرد یها چمن سمت به

 آموزان دانش زین و درب یجلو مانع از و کردم حرکت شد یم یمنته یا

 رد ظهر بعداز در که یلیالتحص فارغ یرپر دنید یبرا  که ینیوالد و مشتاق

 .  گذشتم کرد یم اجرا هبرنام انجا

 کتاب از یحت که بود ییها جوهر و زیانگ سوال یها زخم از پر ها بچه چهره

 . بود شتریب هم پاتر یهر

 لباس با یاندام خوش زن. کردم حرکت یآرام به رستانیدب نیمسئول سمت به

 حرکت سرعت به سمتم به. آمد جلو  دهه مدل ییموها و متیق ارزان یرسم

 .  کرد

 .کردند یم صدا مانیپا ریز سفت نیزم یرو بر کفشش یها هپاشن
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 . . . « یزیسورپرا چه! تونیک سناتور»

 به میگاردهایباد از یکی. دیچیپ فضا در یکیشکل یصدا لحظه نیهم در درست

 .  خواباند نیزم یرو بر را من و دیپر من یرو بر یزیغر طور

 یمانع که تیجمع به ینگاه و مچرخاند را سرم بود، دهیچسب نیزم به شکمم

 .  انداختم بودند، کرده جادیا ما یجلو

 گرفته آغوش در را فرزندانشان مادرها و پدر دند،یدویم یطرف هر به مردم

 آموزاندانش سر بر یعصب طور به هامعلم و کردندیم هیگر نوزادان بودند،

 .  ندینما آرام را آنها تا دندیکشیم ادیفر

 با را سرش کهیحال در و بود دهیکش دراز هاچمن یرو بر کنارم همدرس ریمد

 . دیکشیم غیج صورتم مقابل در وقفه یب بود پوشانده شیهادست

 . متشکرم کمکتون از خانم،

 هر اب و.  گید یا گلوله هم باز و یگرید یکی بعد و شد کیشل یگرید گلوله

 .  شدندیم ترکینزد من به گلولها کیشل

  «کنار برو» دمیغر بود دهیخواب من یرو بر که یمحافظ به

 . . . «  که گن یم نیقوان اما»

  «کنار برو کرده، نیقوان یبابا گور»

 .  بود انداخته هیسا لحنم بر امگذشته مطلوب چندان نه یزندگ یهاهیسا

 .« کنم حل رو مشکل نیا خودم من بزار و ریبگ تماس  با تو»

 و دمیپر میپاها یرو بر من و کرد بلند من یرو از را نشیسنگ بدن اکراه با

 . کردیم کیشل من به که کردم یابچه پسر سمت به دنیدو به شروع
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 ،داشت هم اگر یحت. باشد مانده یباق تفنگش در یریت گرید که داشتم شک

 .است افتضاح هدف گرفتن نشانه در که بود کرده ثابت

 

 

 

 

 

 

 تشسم به درست. کند کیشل من به توانستیمن کردمیم بغل درست را او اگر 

 آن هب هم یتیاهم اما ستم،ین شجاع احمقم، و توز نهیک که آنقدر دانستمیم. دمیدو

 . دادمینم

 انتظار او از که یزیچ آن از شیب بود، کرده یروادهیز یلیخ بارنیا آرتور

 . داشتم

 منزل در که بود نموده دشنهایپ من به و بود فرستاده من یبرا یانامهدعوت او

 .  بمانم او

 در ییجا االن نیهم که بندمیم شرط. کند تبرعه را خودش خواستیم فقط او

 کی نیزم ریز در دیشا. کندیم تماشا را انیجر نیا و نشسته تیجمع نیب

 . ختیریم خودش یبرا سوپ یاکاسه هیریخ موسسه

 تیجمع کردم،یم کم را یجوش جوش قاتل آن و خودم نیب فاصله که همانطور

 و دیچرخ شیجا در او. شدم مواجه او با من و رفت کنار راهم سر از هم

 .  کرد دنیدو به شروع

 و دمیکش خودم سمت به را او و گرفتم را بلوزش پشت از. بودم عتریسر من

  «فرستاده؟ رو تو یک» گفتم

  «؟یزنیم حرف یچ به راجب دونمینم»

 .  پراندیم لگد هوا در و زدیم پا و دست
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 میاپ با و انداختم دستش از را اش اسلحه برگردانمش خودم سمت به انکه از قبل

 .  کردم پرت یا گوشه به را آن

 د،ش ریسرآز آنجا به یکنار و گوشه هر از پلس نیماش ده آن، از بعد هیثان ده تا

 را او رسماً  و بودند ژهیو یروهاین از تمامشان. پوش زره و مجهز یهمگ

 .  کردند ریدستگ

 ازین بودن او با یبرا یشتریب وقت به من. آوردم زبان بر لب ریز یفحش

 .کردینم یخال را آرتو یپا ریز او د،یتردیب دانستمیم. داشتم

 

 

 

 

 

 

 پشت در که یسیپل افسر چهار و کارآگاه دو همراه به امراننده و گاردیباد

 . بردند ساختمان از یگرید سمت به را من بودند حرکت در سرمان

 یکار تونیک سناتور» گفت و کرد زدن حرف به شروع دوباره مدرسه ریمد

 سمدار در یراندازیت روزها نیا بود، نیتحس قابل اریبس دیکرد امروز شما که

 . . .«  من و شده لیتبد یواقع یموضوع به

 . شو خفه فقط زن،! ایخدا

  «ده؟ش یزخم یکس» دمیپرس و کردم قطع را حرفش

 ماموران از یکی میدادیم ادامه من نیماش سمت به را رمانیمس که همانطور

 موضوع ندهیآ روز چند تا شما یول. االن تا نه» گفت سرم پشت از سیپل

 .« دیداد انجام یاشجاعانه اریبس کار. بود دیخواه شهر مردم صحبت

 .« متشکرم»

 .  بودم متنفر فیتعر از
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 .  کردند یم انگار لسه و سست را شما فیتعار

 تگف یم ونیز»» گفت بود انداخته من یرو بر را خودش که یکس گاردم،یباد

 .« دیبش ظاهر یونیزیتلو برنامه چند در امروز شما الزمه که

 .  کردیم نگاه اش یگوش به

 .« خوبه»

 و کردم دایپ را آرتور شماره بالفاصله و آوردم رونیب بمیج از را امیگوش

 .  نمودم ارسال شیبرا را همسرم پدر به ممایپ نیاول

 . میریپذیم لیم کمال با نامزدم و من. متشکرم دعوتتون از           

 .  زدم یپوزخند و کردم فرو کتم درون بیج درون را تلفنم یگوش

 .   بکشد را من بود کرده یسع یروس آرتور

 گربه کی من و است گر عشوه و ملوس یشیپ کی او که شدیم متوجه کم کم

 .  خشن و یوحش

 . جان)( نه با

 بود مانده یباق گرید یتا هفت و بودم داده دست از را شیتا دو

 

 

 

 

 

 

 به تنسب یآگاه شیافزا به شد، یسپر ها رسانه با صحبت به بعد روز چند تمام

 . اتفاق آن لحظه هر از استفاده و مدارس در یراندازیت

 نشده هم مشکوک من ترور هدف با یا حادثه عنوان به آن به اصالً  چکسیه

 . بود



 

 pg. 232 

23
2 

 رد ییایدر یروین تفنگدار و شده لیالتحص فارغ ییایتالیا کی -بچه کی

 رد حاال -دینما تیریمد را آن بود نتوانسته و آمده جوش به خونش که التیتعط

 نیا به وادار را او یوتریکامپ یبازها که داشت اصرار و برد، یم بسر زندان

 . ندبود کرده کار

 را گریهمد نییپا طبقه در هفت ساعت راس نم و من ینامزد مراسم روز

 خانه به موقع به اما دم،یپوش را لباسم دفترم در و گرفتم دوش من. میدید

 نهیزگ گرید آرتور یبرا یشکار عنوان به فرانچسکا گذاشتن تنها. برگشتم

 . نبود یمناسب

 چیه در خواستم ینم من که ودب یانفجار آماده توپ لوله همچون االن آرتور

 رارق شد، یم خوانده من یزندگ که یبیع یب و یاتیعمل نیماش به کینزد ییجا

 .  ردیبگ

 من بدن هک یچسبان و دیسف راهنیپ با فرانچسکا دمیرس خانه به ساعت سر یوقت

  ودب ستادهیا منتظرم شد، یم همگان نیتحس باعث که ختیانگ یم بر یطور را

 ! ایخدا

 . بود بایز چقدر

 !ایخدا

 هر از قبل شوم مجبور اگر یحت. بود نخواهد دارم جلو زیچ چیه گرید امشب

 انجام را کارم هم باز م،ینما یراض را او و کنم یباز عشق او با ساعتها یاقدام

 .دادم یم

 

 

 

 

 

 

 . بود دهیرس و ذیلذ زن نیا
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 ! هم من و

 ! هم من و

 ! هم من و

 یعمل فکرم که دانستم یم کردم، تکرار ذهنم در بارها و بارها را کلمات نیا

 . کرد خواهم

 به را او و کردم حلقه کمرش دور به را دستم نمودم، حرکت عروسم سمت به

 چسکافران لباس هیحاش نگران که نگیاسترل مقابل در علناً  و دمیکش خودم سمت

 .  دمیبوس بود،

 .  کرد یم غش داشت باً یتقر ما دهیچسب بهم یلبها دنید با زن رهیپ اون

 را یزن که بود دهیند هرگز و شناخت یم را من عمرم طول تمام در نگمیاسترل

 .  یگرید یجا هر ای و یعموم ییجا در چه ببوسم،

 به یطور و دیچرخ شیجا در بالفاصله ما، به خلوت یکم دادن یبرا او 

 . بود کرده وصل فنر شیپاها به ییگو که کرد فرار آشپزخانه طرف

 یکی آن از هم مانیها بدن. میبرد باال را مانیابروها همزمان فرانچسکا و من

 .  کرد یم دیتقل

  «چطوره؟ حالت»

  .بود دهیپرس من از را سوال نیا بارها او افتاد، مدرسه در که یا حادثه از بعد

 . دیپرس ینم که داشتم دوست

 نآ مسئول که ستیمرد فرزند او که کرد یم یادآوری من به دایماً  حرفش نیا با

 .نداشت خبر پدرش یعقل یب زانیم از هم خودش حال نیا با و است اتفاق
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 .« خوبم من - مشخصه، پاسخش نپرس، رو سوال نیا گهید»

 منگم،ب صادقانه بخوام اگه» گفت داد یم شیفندق ینیب به ینیچ کهیحال در نم

 یرفح هر نگیاسترل مخان یدون یم. نگرانتم مورد نیا در که ستمین یکس تنها

  «؟!رهیگیم نظر ریز رو میدیم انجام که یکار هر و میزنیم که

 یکارها در یکنجکاو به نگیاسترل عالقه متوجه. کردم یباز اش چانه با یکم

 .  بودم شده یبد شکل به آنهم گرانید

 نگ،یاسترل اتاق یکنار اتاق در ییخودارضا کباری از بعد میسالگ زدهیس در

 یرو بر امن سکس یکاربرد بروشور و یکاغذ دستمال جعبه کی دبع روز

 .  بودم کرده دایپ تختم کنار زیم

 اندمخو دوباره را یلعنت یها کاتالوگ اون من که گفتم یم نگیاسترل خاطر به

 .  نداشتم کاندوم بدون یسکس هرگز مزخرفم ساله یس عمر در و

 !« کنه یم کاریچ مید یم مانجا دنیبوس بجز ییکارها یوقت بدونم کنجکاوم»

 . دوخت نییپا به را نگاهش و شد سرخ عروسم

 یطور بودم، شده کیتحر اندازه یب من که کردم یم یادآوری او به دیبا دیشا

 .  شدند یم متوجهش امشب جشن در نیحاضر همه که

 .« میبفهم امشب کنم یم فکر»

  «یشدیم یخوب کارآگاه تو. یکنجکاو چقدر» گفت و زد یلبخند

 .« توست با سکس کنم کشفش دارم دوست که یزیچ تنها»

 . . . « یباش سناتور شهینم باورم» گفت خودش با لب ریز فرانچسکا

 . نطوریهم هم خودم

 .میشد خارج خانه از گریهمد یبازو در بازو ، لحظات آن اوج در
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 میگذاشت افرانچسک مادر و پدر بزرگ خانه در را مانیپا که یوقت از شبمان

 .  بود دکنندهیناام اریبس اما نبود منتظره ریغ. شد خراب

 ون نیماش یادیز تعداد متوجه میدیرس آنجا به که بود یوقت موردش نیاول

 منجر و کرده مسدود را یاصل ابانیخ و شده جمع درآنجا که شدم خبرنگاران

 و انگارهروزنامه آرتور. بودند شده ناظران دید یشلوغ و اغتشاش به

 به هم آنها همه که البته و بود کرده دعوت را یمحل یها شبکه خبرنگاران

 .  دندیدو یم ورود درب سمت

 . کردیم ازدواج ایماف سییر دختر با سناتور کی

 .   بود یداغ خبر واقعاً  

 را نیاشم درب. بزند گند میزندگ به نیا از شیب آرتور ندهم اجازه گرفتم میتصم

. نمودم یهمراه سابقش خانه به ورود یبرا را او و کردم ازب فرانچسکا یبرا

 دهیشن اطرافمان از که هم را عکاسان نیدورب فالش و خبرنگاران کروفنیم

 . گرفتم دهیناد شدیم

 من ییگو که دیچسب من به چنان فرانچسکا ساختمان، به ورودمان محض به

 من، هب اقیاشت از شیب کارش نیا لیدل دانستم یم. هستم اتشیح حفظ عامل تنها

 .  بود دشیشد ترس از یناش

 . بودم من حال هر به

 او خانه من گرید االن. کردینم نگاه اش خانه چشم به نجایا به گرید سینمس

 کردن طرف بر آماده و بودم یخال و تنها یباور قابل ریغ طور به من. بودم

 .  او با ازمین

 هب یطور مادرش. بودند گرفته فاصله گریهمد از. دندیرس ما به مادرش و پدر

 کردن پنهان یبرا و دهینخواب است ماه دو از شیب ییگو که دیرسیم نظر

 نچیا دو یکی هم آرتور. بود نموده شیآرا حد از شیب شیروح تیوضع اثرات

 .دیرسیم نظر به ترکوتاه
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 بازش دغل همسر ترک یبرا یروس ایسوف از یتیذهن چیه من کهییآنجا از 

 یکم و امآمده نجایا به کارم انجام یبرا تنها که کردم یم فکر دیبا نداشتم،

 کرده خراب را شیزندگ در او از یگرید وجه و امداده تکان را قشیقا شتریب

 . ام

 یتسالم به را ینیبل یهاالسیگم،یکرد بدل و رد را متداول فیتعار و بوسها ما

 .  کرد یمعرف دوستانش حلقه به را ما او بعد و میدینوش

 .  شدم زیچ سه متوجه همزمان و فوراً  من و

 خوش اریبس یپاها با خبرنگار همان س،یر نیستیکر ،یروس آرتور.       

 وتدع را داشت ارتباط من با قبالً  و افتهی مقام تنزل که یبلوند یموها و تراش

 . بود نموده

 هک را کشور افراد نیتر دنامب و نیتر مشکوک از یتعداد آرتور نیهمچن.      

 نهاا از اریبس معمول طور به کهیکسان و ایماف یروسا و سابق نیمحکوم شامل

 با را من شهرت بتواند بود دواریام او. بود نموده دعوت هم را کردم یم یدور

 چون داد،یم انجام هم را کارنیا شک بدون و کند دار لکه آنها حضور

 . داشتیم بر ادداشتی و بود ستادهیا آنجا نیستیکر

 با که شدم آنجلو متوجه باشد کردن نگاه به یازین واقعاً  آنکه بدون.       

 همانانیم گرید با یحوصلگیب با و بود ستادهیا دستش در یدنینوش یالسیگ

 .  کردیم صحبت
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 در هم یروس آرتور که دادیم نشان و نبود من کردن ساکت یبرا یتالش نیا

 .شد یم پا بر ما یعروس. ماست میت در یعروس مراسم یبرگزار

 

 

 

 

 

 

 

 و رنگ همانانیم یبتون یکنیم فکر جمعند، نجایا یاریبس حضار امشب» 

  «؟یکن تیریمد رو وارنگمون

 زا. داد لمیتحو یزیآم دیتهد لبخند و گرداند وانشیل در را شیدنینوش آرتور

 نم عالوه به بودم، دهنکر یصحبت او با گرید دادم پاسخ دعوتش به که یوقت

 .  نداشتم یاراتیاخت بود افتاده یاتفاق چه واقعاً  نکهیا یبررس در

 ضدش بر توانستمیم وقتش به که یراز -بود من یبرا یفشار اهرم انیجر آن

 یاروهین از مملو مکان نیا که بود هم معنا بدان نیا البته و. کنم استفاده آن از

 . باشم زنم پدر شاکر اطرشخ به توانستم یم که بود یتیامن

 و من و میکردیم تظاهر روابط نیا به هفته چند فقط ما بود خوب چقدر

 عمل مرحله به من نقشه بعد م،ینمودیم ازدواج هم با یبزود فرانچسکا

 .  دیرسیم

 داغان از داشتم، سکس دخترش با یوقت و انداختمیم زندان به را آرتور من

 کند فکر همسرش که کردمیم یکار و نمودم یم ادیپ نانیاطم آنجا در شدنش

 .  هستند یابخشنده اریبس نوازان همانیم تونیک خانم و آقا که

 ایتالیا در او بزرگ خانه بابت یپول تا نبودم بخشنده آنقدر اصال من کهییآنجا از

 در من امالک نیچند از یکی به شدیم مجبور مادرش کنم، پرداخت کوچولو

 .  کند مکان نقل کاگویش یآنسو
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 و پول ت،یحما خواهان دختر و مادر اگر بود، مشخص من شنهادیپ نیآخر

 و شاعرانه عدالت من و -کردندیم آرتور به را پشتشان دیبا بودند، من لطف

 .  نمودم یم اجرا را یکامل باً یتقر

 ت،اس یکس زانیعز و کینزد اقوام مرگ و فقدان از بدتر زیچ کی تنها بعالوه

 .است یهست زنده که یوقت محبتشان عشق دادن دست از آنهم

 

 

 

 

 

 

 

 نیا. رسه یم بهم تو جانب از که هستم یزیچ هر مشتاق من آرتور،»

 یالع تینهایب بسته یدرها پشت کهدخترت، ،. . .به شهینم محدود البته شامل،

 .« کنه یم عمل یعال

 شده دوخته من به که را فرانچسکا متعجب و آزرده نگاه و دمیکش یاازهیخم

 .  گرفتم دهیناد بود،

 نیا در اما کنم، صحبت یکس یبرا امبوسه از و ببوسم که نبودم یآدم من

 یهانوازش بجز یکار چیه ما. بود وفتادهین اتفاق یکردن فیتعر زیچ مورد،

 .  میبود نداده انجام گریکدی قیعم

 نتخابا در و. بود الزم پدرش ریتحق یول کنم ریتحق را فرانچسکا نداشتم قصد

 از پدرش، به زدن یاردنگ روز هر یبرا من پدرش، غرور و او اندوه نیب

 .  گذشتمیم هم امندهیآ همسر

 دو همچون شیها چشم و زدیم رونیب آتش آرتور ینیب یها سوراخ از گرید

 . بودند رفته نشانه من سمت به تفنگ لوله
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 گفت و دیچرخ فرانچسکا تسم به و کرد عوض را نگاهش جهت بالفاصله

 و نجلوآ نیب یخاص اتفاق متاسفانه. هستند نجایا هم اشخانواده و ینیبند آنجلو»

  «وفتادین یلیام

 سمت به هنوز که فرانچسکا چهره به نکشیع قاب از و و کرد ینچ نچ آرتور

 .  بود نکرده تعجب اصالً  -ستینگر بود، دهیچرخ من

 شپدر به و من از نگاهش گرفتن.بود ردرگمس و شده رهیخ من به هنوز سینمس

 .کردیم مضطربش او به پاسخ دادن و ستنینگر

 

 

 

 

 

 

 

 آدم تنها نه من قت،یحق در. کردمیم یعذرخواه دیبا بودم، منصف یکم اگر

 ستدو شدت به م،یباش داشته یسکس هم با آنکه از شیپ بلکه بودم یاحرامزاده

 حد دکریم کمک من به نیا. ردیبگ بشکل او در من به نسبت اعتقاد نیا داشتم

 . کنم نییتع مینبود و میبود که آنچه یبرا یحدود و

 ستندین شیب ییها بهیغر آنها ییگو که یلحن با و زد لبخند مودبانه فرانچسکا

 !« اوه» گفت

 خیم گل آن با اش احمقانه قرار آن ای و بود یماهر شهیهنرپ من نامزد ای

 . بود دهیرس انیپا به شیبرا ییایتالیا

 .« شدم متاسف یلیخ» داد حیتوض مصررانه و دوخت من به را نگاهش دوباره

    ؟یشد یراض. شد عیضا پدرت
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 نیا» گفت و داد هل ینیبند طرف به و سالن گرید سمت به را فرانچسکا آرتور

  «بزن ینیبند خود به برو. یاحمق تو نزن، تونیک به رو حرف

 دستش آرتور که کنم یهمراه اشیعوض قیرف با قاتمال در را نامزدم خواستم

 و بود زیآم دیتهد و نما دندان و کامل لبخندش. گذاشت امشانه یرو بر محکم را

 من بر زریل همچون اما بودند سرخ و زیر شیها چشم. دادیم الکل یبو

 . بودند شده متمرکز

 زچارل کنم، یمعرف دوستانم از یکی به رو شما دارم دوست تون،یک سناتور»

  ««برتون

 از یناش یجنس ییرسوا از یریجلوگ لیدل به که کنگره عضو افراد از یکی

 .  بود داده استعفا کارمندانش با ارتباط

 .«دارم مهم کار کی االن من فقط البته»

 

 

 

 

  

 

 

 . شد آرتور شانه با مماس امشانه که گذشتم یطور کنارش از بعد

 .« هیمعنیب» گفت و دیکش عقب دوباره را من و زد میبازو به یچنگ

 مخواستینم چون بود، ستنیکر دادمینم نشان تند العملعکس که یلیدل تنها

 شصبح فردا نوشتن یبرا یزیچ و دیآ شیپ او چشمان مقابل در یدیجد اتفاق

 .  بگذارم ارشیاخت در

  «د؟یوندیپینم شونیا نیکمپ به شما»
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 بکشد نییپا کارش دفتر در را شلوارش پیز او آنکه از قبل البته. بودم وستهیپ

 .  نکند رحم هم تراش مداد یحت یزیچ چیه به و

 را نم ازدواج کیتبر یبرا تا بود ستادهیا من کنار در برتون گرید االن البته

 جذب آنجلو سمت به یآهنربا همچون عرووسم که همانطور رد،یبگ آغوش در

 ودب شده باعث که یا عجله بود، کرده دتن قدم فرانچسکا سمت به هم او شد،یم

 . دارد بر من زدن پلک از عتریسر هم را شیها قدم یحت

 .ستادندیا شانیجا در ناگهان و دندید دور از را گریهمد راه وسط در

 

 

 

 

 

 

 

 و شدند متوقف شانیجا در و دندید دور از را گریهمد راه وسط در

 یزیچ چیه که گفتیم من هب اقشانیاشت. شد زانیآو کنارشان شانیهادست

 کارچه گریکدی داشتن دوست بدون که دانستندینم هنوز آنها. است نکرده رییتغ

 . کردیم دنبال را آنها تعصب پر چشمانم. بکنند دیبا

 انیب ینینش عقب به اجبارش یبرا که ییهابهانه و بارتن صحبت شروع با 

 زدیم موج ذهنم در که یریتصو. شدند لیتعط هم من یهاگوش کرد،یم

 .  کرد یم نگرانم و مضطرب

 تمام هم باز من و بکشد هم را پیاستر کلوپ تمام توانستیم او لحظه نیا در

 . بود امیلعنت عروس به عروسم، حرکت ریمس به توجهم

 گلگون گفت او به آنجلو که یزیچ با اش چهره -...متشکرم یلیخ یلیخ 

. سراند گوشش پشت را شیموها از یادسته و دوخت نیزم به را نگاهش شد،
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 گریکدی با یامحترمانه فاصله لیدل نیهم به کنمیم نگاهشان که دانستند یم

 . زد یم ادیفر را تشانیمیصم بدنشان زبان تمام اما داشتند

 شاپیب پسر یعروس جشن گرید که گفتمیم خودم به من و بود آدم از پر نجایا 

 از .باشند داشته سکس هم با و بخزند ییدستشو وندر توانندینم انها. ستین

 نیا به بودم، گذشته هم او از پدرش کردن ناراحت یبرا من گرید طرف

 ار من برگرداند عقب به یبرا الزم یهازهیانگ تمام من سررهیخ نامزد بیترت

 با: کندیم اموانهید دانستیم خوب خودش که یزیچ تنها با آنهم داشت،

 ...(زد،نام پسر، دوست داشتند، گریکدی با که یکوفت نسبت هر) شسابق...اممم

 

 

 

 

 

 

 

 تست که تونمینم یطیشرا هر تحت من که گفتم اونها به هم من بعد... »

 ...« بدم انجام رو سنجدروغ

 . نمود وارد میبازو به یفشار هم بعد و داد ادامه شییگو گزافه به بارتون

 ...«  که بودند شده گستاخ آنقدر یحت...»

  «چارلز؟ یه» گفت و دمیپر صحبتش وسط

  «بله؟»

 سر اندازهبه یدار یلیتخ شغل چه االن ای یداد استعفا چرا نکهیا من یبرا»

 یراب متاسفانه باش، نداشته ای یباش داشته یخوب یزندگ. نداره تیاهم سوزن

 .« نداره یتیاهم من
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 هک ییهایدنینوش ینیس از و دادم او یبازو به یفشار هم من حرفم، نیا از بعد

 و مبرداشت شد، یم گردانده سالن در پوش پنگوئن یهاشخدمتیپ از یکی توسط

 .  نمودم حرکت بود ستادهیا عروسم که ییجا سمت به سرعت به

 سد را راهم و دیکش را میبازو تیجمع انیم از یکس عروسم به مانده قدم چند

 ییموها. دید را رنگش یخاکستر یاموه با آدم آن سر فرق تنها صورتم. نمود

 . بودند آراسته و شده شانه عقب به مرتب صورت به که

 ! شاپیب 

 .بود ترپهن هم صورتش کل از بزرگش ینمادندان لبخند.  داد تکان را سرش

 و او ودمب دهیفهم که لیدل نیا به آنهم شانیشغل ندهیآ دیتهد هاهفته از بعد باالخره

 تمام به که بود ستادهیا ییجا در هم باز حاال -اندگرفته رشوه آرتور از تیوا

 .زدیم گند من یها برنامه

 

 

 

 

 

 

 

  «ماست یلعنت بودجه اون یتنگ به حتما اون درسته؟ نوزده،»

 .  داد وانشیل درون یسکیو به یتاب و دیخند بسته دهان با

  «اخالقت بخصوص گشاده، که تو زیچ همه ؟یدونیم یچ یتنگ از تو»

 .  زدم یپوزخند پاسخش در هممن

 مودبانه اریبس اریبس یاجتماع حوزه در مقاصدم و اهداف تمام یبرا من

 ریتاث تحت بخواهم منکه نبودند ییمهاآد تیوا و شاپیب اما. کردمیم صحبت

 .  بدهم قرارشان
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 افرانچسک کردن عیضا اجازه خودم به که بالماسکه یهمانیم از شیپ را نیا من

 .  بودم دهیفهم دادم، برخوردمان نیاول در را

 از یماندگار ریتصو یروس دختر با برخورد در بار نیاول که ادیینم ادمی من»

 که ستمین یکس تنها یهمانیم نیا در من که بگم هیکاف. یباش گذاشته بجا خودت

  «شدم مشکوک

 . کرد انیب زدیم لبخند انمونیاطراف به کهیحال در را حرف نیا او

  «یبر و یبگ یتونیم خوادیم دلت یچ هر» گفتم یآرام به

. مشخصه هم یلیخ که. یگرفت رو آرتور دختر دیتهد با هم االن نیهم تو»

 .« نداره تعلق تو به دختره

 .  کرد اشاره فرانچسکا و آنجلو به اشچانه با بعد

 شرس و برد دهان به را فنجانش پاسخ در او که گفت فرانچسکا به یزیچ آنجلو

 .  بود کرده مجذوبش انداخت، نییپا را

 یلیخ تیوا و من پرونده بازم که نهیا بشم متوجهش کنمیم یسع که یزیچ»

 «ست؟ین روشن

 

 

 

 

 

 

 

 هب یانقره ینیس در یزندگ که شاپیب مثل یا افاده پر یهااحمق حال به خوشا

 . بود شده میتقد آنها



 

 pg. 245 

24
5 

 هک گرددیم ختم یسال بچه دخترک به من یباز انیپا که کردیم فکر واقعاً  او

 که .است آلکاپون از بعد ایماف قدرتمند مرد نیبزرگتر زدن نیزم با تضاد در

 .  بود هم من منفع به تفکر نیا البته،

 را دمبو دنبالش به که یزیچ آن باالخره من که شدندیم قانع تیوا و شاپیب اگر

 .  کاستندیم شانیدفاع حالت از ام،آورده بدست

 نیا ماا بود، مهم اریبس آنجلو و فرانچسکا کردن جدا که درسته بیترت نیا به و

 .  داشت تیارجح آنها بر موضوع

 .« دارم ازین بهش که دارم رو یزیچ من»

 ار خودش بعد. زد ام شانه به و آورد لب بر یلبخند داد، تکان را سرش شاپیب

 بره چطوره؟ خواب اسلب با اون» گفت وار زمزمه و کرد لیمتما من سمت به

 !«جذابه یلیخ اون تونیک ر؟یش ماده ای است

 ندارد، وجود ییتنها در و زدن حرف با کردنش خفه امکان که بودم خوشحال

 ارهاد نیترکینزد به هم من و بود مرده گرید حاال شاپیب ستونیپر قطعاً  چون

 .  شدمیم منتقل سیپل

 تیاذ مرا آنقدر حرف نیا چرا که مدادینم هم یتیاهم و دانستمینم هم خودم

 من که کردندیم نگاه یامسابقه اسب چشم به من همسر به دولتمردان کرد،یم

 .بودم دهیخر را آن

 

 

 

 

 

 

 

 . دادم جلو را امچانه و آوردم نییپا را نمیشامپا السیگ
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  «چطوره؟ تو همسر لخت»

  «د؟یببخش» گفت و زد پلک یبار چند

 ازهاج تو به یروس زهیدوش سن. بدونم خواد ینم دلم الً اص واقع در ستون،یپر»

 .« است گوشت تکه کی ییگو که یکن صحبت او از یطور دهینم

 . .. « اما»

  «ببر لذت تیهمانیم هیبق از»

 فحش یعوض آرتور آن به ذهنم در و گذشتم کنارش از سالنه سالنه

 دختر یرو بر ستد میخواستیم شهیهم یبرا من و حاضر حال در آنجلو دادم،

 . میبگذار سینمس نام به یوش یحور

 دنیکش ریزنج به در ام نقشه شبردیپ هدف با فرانچسکا با ازدواج یبرا ممیتصم

 همه االن میتصم نیا ش،یجا به. بود خودم بد شهرت کردن پاک زین و آرتور

 .  بود کرده تر دهیچیپ و تر سخت بار هزاران را زیچ

 جشن در حاضر همانانیم نیب در سینمس کردن ادیپ یبرا را نگاهم یوقت

 یمحتوا که یدرحال خورد، گره نیستیکر نگاه در نگاهم او یجا به گرداندم،

   .برد باال سمتم به مکارانه یلبخند با را آن دادیم تاب یآرام به را السشیگ

 النس در نگاهم گرداندن یقیدقا تنها کردم، رد گرفتنش دهیناد با را دعوت نیا

 .  ستندین حاضر اتاق در آنجلو و فرانچسکا که شوم متوجه تا بود یکاف

 اتاق یبررس یبرا است عالقمند باغ به چقدر نامزدم که اورمیب ادیب آنکه از قبل

 ییدستشو هم بعد رفتم، باال طبقه به یگرید یخال اتاق هر و فرانچسکا خواب

 .گشتم را ها

 

 

 

 

 



 

 pg. 247 

24
7 

 

 

 به کنند برقرار هم با یا رابطه بخواهند سکافرانچ و آنجلو اگر کردم یم فکر

 فراموش را کوچک نکته کی من اما. رفت خواهند یخصوص اریبس ییجا

 و دزدانه بوسه چند. دارد دوست را آنجلو که کرد یم ادعا سینمس. بودم نموده

 که کرد یم خوشحالشان همانقدر دیخورش غروب در عجوالنه ییهاقول

 . ها مالفه انیم در یسکس به توافقشان

 .  دمید یسنگ حوضچه لبه بر نشسته را آنها و آمدم نییپا باغ یها پله از

 یکار نیچن اجازه هم فرانچسکا و کردیم نوازش را فرانچسکا یهاگونه انجلو

 .  دادیم او به را

 . داد یم اجازه هم باز فرانچسکا و راندیم عقب گوشش پشت را شیموها

 . فتریم نییپا و باال هم با هماهنگ شاننهیس قفسه و بود نیسنگ شانیهانفس

 درونم و آمده جوش به خونم کردم،یم نگاه آنها به و بودم ستادهیا آنجا هم من

 نیولا یبرا و بودم متاسف پدرش مقابل در او ریتحق یبرا. بود شده پا به آتش

 .  داشت خواهد یپ در یمیوخ عواقب او به نسبت رفتارم که دمیفهم بار

 . را من احترام هم او و بودم گذاشته پا ریز را او حرمت من 

 فرد به نسبت یورز نهیک یبرا را کار آن من که بود نیا در تفاوتش تنها

 .  داشت دوست را یگرید کس واقعاً  او و دادم انجام یگرید

 لیامتم سمتش به بعد و دیکش او یها لب یرو بر را شصتش انگشت ینیبند

 .  شد

 ود هر که بودند یلحظات از مست شد، دوخته شیپاها به دوباره نچسکافرا نگاه

 .دهند طولش یلیخ توانندینم دانستندیم خوب

 

 

 



 

 pg. 248 

24
8 

 

 

 

 

 و یجیگ فرانچسکا صورت و زدیم موج درد و اندوه آنجلو لمس در

 از ترسخت مراتب به یراه در قدم شک بدون که دانستمیم من و یسردرگم

 .  امگذاشته بودم دهکر ینیب شیپ که یزیچ ان

 . بود یواقع یزیچ. نبود گانه بچه یعشق کی آن

 دست در را آنجلو یها دست گفت، یزیچ و آورد باال را نگاهش فرانچسکا

 .  آورد باال اش نهیس قفسه سمت به را آنها و گرفت

 . کردیم یخواهش او

  توانم؟ینم من که بدهد تو به تواندیم پسر نیا یلعنت زیچ چه

 . بود مشخص سخشپا

 . عشق

 ونتیک قصر در هرگز او که یزیچ بدهد، او به یواقع یعشق توانستیم آنجلو

 . باشدش داشته توانستینم

 . جاتشیسبز طرف از نه و من طرف از نه

 لنگه دو یهادرب سمت به و شد بلند شیجا از و داد تکان را سرش آنجلو

 .  کرد حرکت تراس

 .  ناراحت هم و شدم متعجب هم کردم احساس شدنم سخت از شیپ که یآرامش از

 امیخال یها دست با بتوانم آنکه از قبل و بود شده من متوجه فرانچسکا احتماالً 

 .  کند فرار بود گفته او به بکشم را آنجلو

 بش انیپا تا نکهیا از و بازگردانم را او بودم آماده برداشتم، باغ سمت به یقدم

 . گردم مطمئن نشود، دور مچشمان مقابل از گرید
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 به و کرد نگاه راستش و چپ به فرانچسکا شد، دور آنجلو نکهیا محض به

 شروع مودبانه اما یعالقگ یب با و شد کینزد سال انیم یهاخانم از یگروه

 یباال طبقه پنجره به را نگاهش هم لحظه همان در. کرد صحبت به

 دیناپد ساختمان داخل در قه،یدق پنج کثرحدا از بعد و بود دوخته ساختمانشان

 .  گشت

 کی به آنها یدو هر که بودم مطمئن ، گذاشتم ساختمان داخل به قدم او دنبال به

 .  دمیچرخ میجا در م،یبازو دور به زنانه یدست شدن حلقه با. اندرفته جا

  «؟یرفت رونیب اون دنبالش باالخره»

 هتاز که رنگش قرمز لب رژ از و شتدا لب بر مغرورانه یپوزخند نیستیکر

 مشخص بودند گشته جمع سرش پشت دقت با که ییموها و بود شده رنگ پر

 .  است کرده مرتبشان تازه اندازدیب ریگ نجایا در را من نکهیازا قبل که بود

 نامزدم کردن دایپ و باال طبقه به را توجهم تمام و راندم عقب را او دست

 مانع و نمود سد بود شده شلوغ حاال که را راهم نیتسیکر اما. نمودم متمرکز

 . شد رفتن باال

 گرفتن نظر در با. امد ینم بر دستم از یجد کار او راندن کنار یبرا عمالً 

 بود، خبرنگار کی هم خودش او که تیواقع نیا و ها رسانه نگهبانان، تعداد

 .  دیرسینم نظر به یجالب دهیا راندش کنار

 یداب سوال نیا با گذاشت من یزندگ به قدم فرانچسکا که یوقت از حال نیا با

 االغ آن ای و کنم انتخاب دیبا را میکار سابقه و شهرت - بودم شده مواجه

  را؟ گناهکارش یها دست آن با بندهیفر یکوچولو
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 . داشتم لیدل یکم هنوز خوب؟ اخبار

 . االن نیهم تا بد؟ اخبار

 

 

 

 

 

 

 

  «دمیچرخ یم اطراف نیا داشتم»

 . زد پلک گرانه عشوه و کرد باد من صورت در دهانش را شیاوهیم آدامس بعد

  «ره؟یبگ گازت استخون اون خاطر به که یکس ای ؟یکرد دایپ هم یاستخون»

 شتنیخو به شهیهم. کردیم ناراحتم شود خارج دهانم از میدرون افکار نکهیا

 رپس با باال طبقه در امزدمن که نکته نیا دانستن اما. کردم یم افتخار میدار

 هم را نیزم میهاناخن با بخواهم که شدیم باعث است سکس حال در یگرید

 . کنم سوراخ

 میخوشنود باعث کامالً  آنجلو و فرانچسکا ارتباط قبل هفته چند که یوجود با

 .  بود شده عوض کامالً  طمیشرا گرید حاال بود،

  «کردم؟ دایپ یچ رونیب اون یبدون خواد ینم دلت»

  «واقعاً  نه» گفتم.  راندم یکنار به یآرام به را او آرنجم با

 . رفتم باال طبقه یهاپله سمت به

 .  دیکش عقب را ان و گرفت را کتم لبه و آمد دنبالم

 .« نبود یشانس زمیعز»
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 متوقف میجا در آورد برزبان که ییها حرف با که بودم ها پله چیپ در درست 

 .  شدم

. بود انفجار اون مسئول اون ،یکرد یروس با رو کار نیا راچ دونم یم»

 .«کشت یبود هاروارد تو که یوقت رو مادرت و پدر که یهمون

 

 

 

 

 

 

 

 به تنها بار نیاول یبرا ستم،ینگر او به واقعاً -کردم نگاهش و دمیچرخ میجا در

 او هب ،یگرید طیشرا در و نبود یبد خبرنگار نیستیکر. نکردم نگاه ظاهرش

 خودش شرفتیپ یبرا من از داشت یسع که ییآنجا از اما. گذاشتم یم احترام

 نم،بز ضربه او به تر سخت که نداشتم نیا جز یاچاره چیه هم من کند، استفاده

 .  کردمیم را کار نیا واقعاً 

  «؟یبرس یخوایم یهدف چه به عاتیشا نیا با»

 چشم. رو دخترش شپاسخ در هم تو و گرفت ازت رو مادرت و پدر یروس»

 «  یاومد جلو خوب گم یم که من. چشم برابر در

 .  دینوش را آن از یبزرگ جرعه و برد دهان به را نشیشامپا السیگ

 . نمودم شیبررس یسرد اریبس نگاه با و و زدم یپوزخند

. داشتم دوسش چون کردم انتخاب عروسم عنوان به رو یروس فرانچسکا من»

 اون پدرش اما زنم،ینم پدرش به راجب یزیآم محبت حرف چیه من درسته

 .« کنهیم گرم رو تختم هاشب که ستین یکس

 .« نگذاشته اشتراک به تو با رو تختش هنوز یحت اون جالبه، چه »
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 .  زد کف یآرام به زدنش، گول یبرا من خوددارانه رفتار نیا لیدل به نیستیکر

 فرمس به تا دمیچرخ میجا در بود، نموده رها را زرمیبل کت باالخره کهییآنجا از

 رونیب همانیم اتاق از آنجلو لحظه همان در درست که دهم ادامه باال طبقه به

 ممتور شیلبها. کند عبور سرم پشت از کرد یسع کیبار راهرو آن در و دیخز

 .عرق از سیخ و دهیژول شیموها و بود

 

 

 

 

 

 

 

 .زد برق کند فرار ترزود کردیم یسع که او به نگاه با نیستیکر چشمان

 .  کرد یم تراوش نیستیکر بزرگ ینما دندان و باز لبخند آن از یخوشحال

 .  ردیبگ قرار مقابلم در صورتش تا گرداندم برش و زدم آنجلو یبازو با یچنگ

 انسان کی احتماالً  و یاجتماع تیشخص کی عنوان به من شب نیبدتر امشب

 .   بود

 . گناهکار و جان یب ،یعصبان .بود نیسنگ نگاهش شد، رهیخ من به آنجلو

 از کنم بخرا رو تیزندگ نکهیا از قبل» گفتم نیستیکر به زیآم دیتهد یلحن با

 . « دمینم اخطار بهت دوباره نباریا برو، نجایا

 تنگف یبرا حرف یلیخ تا دو شما رسه یم نظر به» گفت و دیخند نیستیکر

 .« دیدار

 تا اشخنده یصدا زنگ یول رفت آنجا از حرف نیا از بعد سابقم معشوقه

 .  انداخت یم نیطن گوشم در رفتنش از بعد یقیدقا

   چسباندم وارید به را او و راگرفتم آنجلو قهی
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 . ستین ندیآخوش اصالً  کارم نیا دانستمیم

 .  باشم پاسخگو دیبا حرکتم نیا یبرا صبح فردا که دانستمیم

 . نداشت یتیاهم میبرا امدشیپ گرید یسادگ به اما

  «بود؟ اتاق اون تو تو، با یک»

 یخواب نهیا مگه یبردار قلدرانت رفتار نیا از دست کنمیم هیتوص بهت واقعاً »

 .« بشه رفتار یطور نیهم هم خودت با

 از قبل ،یبمون دور ام ندهیآ همسر از که کنم یم هیتوص بهت شدت به هم من

 .بکشمت خودم واقعاً  نکهیا

 

 

 

 

 

 

 

  «یداشت سکس تو»

 .« بودم اونجا من. باهوش یآقا متشکرم»

 .  کرد ام یعصبان شتریب که شد، مسلط خودش به یکمد،یخند

  «؟یبود یک با»

 . شود خفه بود کینزد گرید واقعاً  دم،یکش را اشقهی هم باز

 .  نمود پاک شیلبها از را لبخند که یحرکت

 دیبا دبشو بودم من مسببش که یریدرگ نیا متوجه یکس آنکه از قبل دانستمیم

 .  ماندمیم آرام دیبا شده هم خودم یزندگ یبرا. توانستمینم اما. گشتمیم آرام

  «داره یربط چه تو به:  تونیک نهیا بهت پاسخم نیاول نیبب»
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 !« تونیک سناتور»

 !.« یبد قرار ریتاث تحت رو من یتون ینم یلعنت تو باش مطمئن نه،»

  «؟یستیبا من مقابل یدار اصرار چرا که بگو درست لیدل کی»

 !«  یستادیا من ندهیآ پدرخانم مقابل تو چون» گفت یمصمم لحن با

 . داشت ینترس سر_کردم یم نشیتحس شجاعتش نیا یبرا دیبا

 .« دم یم شکستت اون در من که هیزیچ فرانچسکا قلب اشغال مسابقه و»

 شدنت ارضا زود بجز یا مسابقه چیه تو من از بردن عرضه کنم ینم فکر»

 «بچه ،یباش داشته رو

 

 

 

 

 

 

 

 .  میکن امتحان رو ات هینظر  تا آمادم کامالً  واقعاً  من»

 چیه بدون حاضرم لیم کمال در من گفتم هم فرانچسکا به -دمیم اخطار بهت

 یبرا یکن یم فکر که یزیچ اون از شتریب و کنم ازدواج اون با یا هیزیجه

 تونیک دست از اون کردن آزاد یبرا پول چقدر هر چون خوشحالم خانوادم

 لباس اون یبرا گهید عروس کی یبخوا ممکنه.  کننیم نهیهز باشه الزم

 . « یکن دایپ یدیخر که یعروس

 که رمیبگ لگد و مشت ضربات ریز را او مینامزد جشن وسط خواستمیم

 ذاغ از یخال فیکث ظرف کی به هیشب درست. آمد نییپا دوم طبقه از هم نامزدم

 درک با شیهاچشم و بود شده پاک کامل صورت به ششیآرا. دیرسیم نظر به

 . بودند شده یوحش تیموقع
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 یزیچ آن وضوح به ، فرانچسکا با دنیخواب به ینیبند حیصر اعتراف مقابل در

 . کردم درک را، نندیبب توانستندیم من ینامزد جشن در هم گرانید که

 امزدشن که داشته رابطه یمرد با ینیبند فرانچسکا گرید کباری دوباره، هم باز

 . است نبوده

 .خودش ینامزد جشن در هم آن

 

 

 

 

 

 

 

 ینیندب به که یفشار با. بود بازوانم انیم در کاستوکمیب نامزدم بعد قهیدق چند

   .رفتم نییپا ها پله از بازوانم انیم در نامزدم با و راندم عقب را او کردم وارد

 لمسش من شد متوجه آنکه از پس اش یعصب نگاه و دیپر شیجا از مسمل با

 تحال از توانستیم اگر. دیگرد من صورت متوجه تازه بعد. گشت نرم کنمیم

 با که دیفهمیم -بود توانسته حال به تا که – شود یزیچ متوجه امچهره

 .  شد خواهد روروبه یاریبس مشکالت

  «؟یخوایم یچ» گفت مضطربانه یلحن با

 ! وفادار نامزد کی

 . یلعنت شاتگان کی

 . ارتباط نیا یلعنت کابوس به دادن انیپا یبرا

 لیوک کی مقابل در یخوب کار. یشکست رو مونیشفاه قرارداد تو س،ینمس»

 .« ینکرد

 .  نگفت خودش از دفاع در یزیچ اما رفت هم در شیهااخم
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 از را او یبایز سر داشت دوست که بود درآمده حرکت به وجودم در ینیوتیگ

 .  کند جدا بدنش

  امشب نیهم

  

  

 

  

 : فرانچسکا

 به شتریب یکینزد یبرا خودم کردن آماده مورد در مادرم با صحبت از بعد

 نیا. نمودم پاک را بودند شده ریسرآز میها گونه از که ییهااشک همسرم،

 .نیریش هم و بود تلخ میبرا هم دادینم نشان را کاملم شکست اگر یگرافشا

 

 

 

 

 

 

 

 آشکارش بوسه آن ای و جاتیسبز باغ در شبانه یهابرخورد همان لشیدل دیشا

 .  بود آمدنمان نجایا به از شیپ نگ،یاسترل خانم مقابل در

 یوابستگ و عالقه احساس)؟ استکهلمه سندرم خاطر به احساسم نیا ماما،»

 ( ربا آدم ای و قاتل به یقربان

 یکم عشق، بعالوه. است نورسته عشق کی فقط نیا که کنمیم فکر ا،یتامیو»

 کی فقط ستین عشق گهید که نصورتیا ریغ در. هست هم کننده وانهید

 .« شهیم ساده یفتگیش
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  «م؟یبش عاشق واروانهید میمجبور»

 !« شدنه یگرید کس وانهید فش،یتعر اساس بر شدن عاشق. یشیم که البته»

  «؟یشد بابا وونهید هم تو»

 نجایا ، کرده من به که ییها انتیخ وجود با وگرنه. هستم هم من متاسفانه»

 .« موندمینم

 کالمم آمد، خواهد شیپ دانستمیم کهیوجود با حرف نیا و. افتاد هم اتفاق نیا

 نامتداول یلیخ ایماف یاعضا نیب در معشوقه دو ای کی داشتن. کرد قطع را

 .  نبود

 .« هیواقع عشقت پس کنهیم خود یب خود زا رو تو اون اگر» گفت مادرم

  «نداره؟ یخوب احساس عشق اما»

. باشه داشته هم رو بد احساس قدرت نکهیا مگر ستین خوب یزیچ چیه»

  «داره یبستگ احساسات نیا تیکم به زیچ همه فرانچسکا

 !تشونیکم

 

 

 

 

 

 

 

 باغ، به را من آنجلو که داد نشان را خودش یزمان ولف به من عالقه زانیم

 .  برد همانانیم ازدحام از دور ییجا

 ،کردمیم حس امعاطفهیب نامزد به نسبت که یخشم و احساسات فشار رغمیعل

 .  میشو مواجه پدرم با هم با و بمانم یباق کنارش داشتم دوست
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 چشمانم یجلو از را میموها حلقه و نشاند نماآب لبه یرو بر را من آنجلو بعد

 .  هستم خوشحال ایآ که کرد سوال من از و راند یکنار

 .  کردم فکر آن به یطوالن و رانهیگسخت

 . نبودم خوشحال من

 . نبودم هم ناراحت

 اساتماحس بلکه بود حیتوض قابل ریغ آنجا در گرفتنم پناه فقط نه شدم متوجه

 من اما. ستین یدادن حیتوض هم بود کرده یزندان را من که یمرد به نسبت

 اهشر بولدوزر با ولف آنکه از شیپ که یآنطور آنجلو لمس به یاقیاشت گرید

 . نداشتم کند باز میزندگ به را

 در من از که یکودک عنوان به تنها اما داشتم، دوست را آنجلو هم هنوز من

 .  زدیم لبخند یغذاخور زیم یآنسو از و کردیم محافظت برادرانش مقابل

 یها دست تشنه من هم باز نجلوآ یآشنا و گرم و نرم یها دست وجود با

 .  بودم نامزدم یقو و احساسیب و زمخت

 لوآنج به گرفت، شکل وجودم در یبرق رعدو به هیشب درست احساسم نیا درک

 همه مکنیم فکر اما ندارم، یخوب احساس یلیام و او به نسبت کهیوجود با گفتم

 .  است دهیرس انیپا به ما نیب زیچ

 .یخوب به
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 دست در را شیهادست دم،ید را زدیم موج چشمانش در که ینگاه یوقت

 شیجا از او یوقت و. شدم بخشش خواهان و گذاشتم قلبم یرو بر را آن و گرفتم

 نکرد دایپ دهم انجام داشتم دوست که یکار تنها گشت، دور آنجا از و شد بلند

 .  بود او یبرا عیوقا نیا تمام فیتعر و مادرم

 و من هک نرسد نظر به تا کردم یم صبر رفت یم آنجا از آنجلو که یوقت تا دیبا

 .  میا رفته جا کی به هم با او

 . شد دیناپد خانه داخل در بعد یکم آنجلو

 کردیم مزه مزه را نشیشامپا و پرتغال آب یموزایم کهیحال در امخالهدختر 

 تاقا به ذاشتگیم قرار ولف با قبالً  که یبلوند خبرنگار با آنجلو که گفت

 .  است دهیخز باال طبقه همانیم

  «الغره؟برنزه؟ قشنگه؟قدبلنده؟ مو همون»

 .  بود العاده فوق واقعاً  نیستیکر که کنم یادآوری نبود الزم

 .« یمرس. درسته»

 . داشتم یدیشد عداوت احساس تنها رفتارش، از تیعصبان احساس یجا به

 که بود نامزدم متوجه و نداشت جلوآن به یربط عداوت احساس نیا حال نیا با

 .بود نموده ریتحق مادرم و پدر برابر در را من پدرم یها هیکنا به پاسخ  در

 

 

 پنجره از رونیب به شهیهم مثل و میبود نشسته نیماش داخل در گرید ما حاال

 یم نگاه ییکاگویش به نیماش حرکت یصدا یاهویه در و میبود شده رهیخ

 .بودند ولف شکوه با چشمان از تر یطوس تشجبرو آن با که میکرد
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 ای و میبگو دیبا یزیچ چه که دانستم ینم کردم، یم یباز لباسم لبه با هودهیب

 دهم انجام

 

 دوباره و. بود دهیرس آنجلو با من دنیخواب احمقانه جهینت همان به دوباره ولف

 که بود یزیچ از یاکننده دلگرم نمونه خودم از دفاع که کردمیم احساس

 .  دادمیم ارائه دوستانم با صحبت از امتنانم به پاسخ در شهیهم

 زمان از و میداشت یشفاه دادقرار کی ما گرفت؟یم کم دست را من آنقدر او ایآ

 .  بود گذشته یمدت آن به توجه

 یرو از بودم داده اجازه و دهیکش اغوشش در و دهیبوس را او آن در که یمدت

 . بودم کرده لمس را او هم من. دینما لمسم لباس

 یم من که کرد یم فکر واقعاً  ایآ نداشتند؟ او یبرا ییمعنا چیه زهایچ نیا ایآ

  دهم؟ انجام یزمان هر و ییجا هر و یمرد هر با را کارها آن توانم

 .« کنم ینم ازدواج فاحشه کی با من»

 انزب بر را جمله نیا یمصمم لحن با و بود شده رهیخ پنجره از رونیب به هنوز

 .  آورد

 او دییتا در را سرش چاپلوسانه که دمید یم را اش راننده عقب دید نهیآ در

 . بود نموده پنهان نیماش رل پشت را خودش و داد تکان

 .  بشوم کردنم هیگر مانع کردم یسع بستم، را میها چشم

  «برم بزار پس»

 !« دمینشن رو اعترافت من یروس زهیدوش»

 ینم دفاع خودم از نداره رو من یعذرخواه اقتیل که یمرد مقابل در من»

 .« کنم
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 . کنم صحبت آرامش با توانمیم که آنجا تا کردم یسع

  «داره؟ رو من خشم ارزش اون»

 .«یترسون ینم رو من تو تون،یک سناتور»

 

 

 

 

 

 

 

 ار او من. رمیبگ دهیناد را میگلو در خورده گره بغض کردم یسع گفتم دروغ

 .  داشتم وستد

 .  داشتم دوستش

 درس یبرا را من نکهیا از و کند دفاع من از پدرم مقابل در او داشتم دوست

 او داشتم دوست. دیبگو است گذاشته آزاد خانه از خروج و کارکردن خواندن،

 .  ندهد قرار جنگش دانیم وسط در را من اما ، باشد جنگ در ام خانواده با

 .  آمدیم خوشم دانستینم بچه آوردن ایبدن نیاشم را من نکهیا از یحت و

 .  داشتم دوست بود گذاشته آزاد ارتباطمان و او رشیپذ در را من نکهیا

 یزبان با -رکیز ای احمق -باشم داشته داشتم دوست من که یولف از نسخه آن

 .  داشت یبستگ او به نسبت رفتارم به تنها – کننده نیتحس

 شیلبها که آنطور رد،یبگ بر در یسپر همچون را بدنم بدنش، نکهیا از من

 کردیم حرکت ازمندمین تن یرو بر زبانش که یطور و سوزاندیم را پوستم

 . داشتم دوست را

  «یدیترس ینم من از االن تا» گفت و کرد حیتصح را امجمله
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  «بترسم؟ تو از یدار دوست»

  «یکن تجربه رو نهبدبختا یزندگ اون شده که هم کباری یبرا دارم دوست»

   «دمینخواب ینیبند آنجلو با من» گفتم آنشب طول در بار نیاول یبرا

 .  باشم آورده زبان بر هم بار نیآخر یبرا را حرف نیا که دادم قول خودم به

  «شو خفه فرانچسکا»

 .دمیبلع یسخت به را تلخم دهان آب و آمد درد به ام نهیس قفسه در قلبم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیماش از. کرد باز میبرا را درب و زد دور را نیماش م،یدیرس نهخا به یوقت

 .  نمودم باز یفشار با را ساختمان درب و گرفتم اش دهیناد و شدم ادهیپ

 هپار میصوت یتارها تا بزنم غیج آنقدر داشتم دوست بودم، شده وانهید واقعاً 

 . شوند

 دح نیا تا را او یکس هچ. ندارد من به یاعتماد نیکوچکتر او که بودم دهیفهم

  بود؟ کرده ریسختگ و شکاک

 .  کرد حیتوج را آنها نیب خصومت شد ینم یگرید جور چیه. پدرم احتماالً 

 بر هک ستد،یبا خانه از رونیب در داد دستور گاردشیباد به ولف سرم، پشت در

 .  بود قراردادمان خالف

 .  کردینم عمل قراردادمان خالف بر وقتچیه او



 

 pg. 263 

26
3 

 یراب یراه و کنم متمرکز را افکارم توانستمینم رفتم، اتاقم سمت به عجله با

 .  مینما دایپ او با مقابله

 هب او نظر از مشکل نیا با مواجهه از فرار که شوم فکر نیا مانع توانستمینم

 .بود شیهاحرف دییتا یمعنا

 رخواستد و یعموم ییجا در آنجلو با نشستن بود کرده من که یاشتباه تنها 

 .  بدهم یامنصفانه فرصت امندهیآ همسر به بتوانم تا. بود شیهاامیپ به دادن انیپا

 یباال طاقچه یرو بر محکم را خودش پول فیک و لیموبا کهیحال در ولف

 انیپا به معاملمون. کن فراموش رو کالج به رفتن» گفت کوباندیم نهیشوم

  «دهیرس

 .  بود یناباور از پر چشمانم دم،یچرخ میجا در سرعت به

 !«دمینخواب آنجلو با من» گفتم دوم بار یبرا یا معترضانه لحن با

 

 

 

 

 

 

 .  بود کرده ناراحتم تینها یب

 بر بلند یصدا با را اش عالقه ای و نخواسته من از یحیتوض چیه هرگز او

 .   کرد یم گمان فقط او. بود اوردهین زبان

 نیا. دمیچسب اشنهیس قفسه به دم،یدو سمتش به. بود آرام شد، رهیخ من به ولف

 عقب. دادم یم فشار او به را خودم من دوم و اول دفعات خالف بر بار

 آزارش داشتم دوست. کردمیم لمسش مشتاقانه. نچیا کی تنها رفت،

 .  بود رسانده من به او که یآزار از شتریب اریبس بدهم،

 . ادیز اریبس
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 با من. یدار مشکل شواهد یآور جمع در اقعاً و چون ؟یلیوک کی یمطمئن»

 !« دمینخواب آنجلو

 . بود سوم بار

 .« دمید باغ تو هم با رو شما من»

  «؟یچ که خب»

 . کنم دفاع خودم از درست توانستمینم یحت که بودم مضطرب آنقدر

 به رشس آوردن نییپا یبرا را دستانم و دمشیکش نییپا و دمیچسب راهنشیپ به

 . کردم حلقه گردنش دور

 شیپ ما نیب که یزیآنچ بدهم نشان او به تا دادم فشار شیلبها به را میلبها

 یب اریبس زیچ من بوسه در احساس نیا و من، یبرا حداقل است، یواقع آمده،

 یگرید کس با توانستمینم که یزیچ – عاشقانه یشهد همچون – بود یرینظ

 .  کنم اش تجربه

 را او که یوقت از بار نیاول یبرا. نداد انجام یهمشاب عمل ای حرکت چیه او

 به بار نیدوم یبرا و نبرد نیب از را بود گرفته قرار نمانیب کهیزیچ بودم، دهید

 .بودم داده را خودم لمس اجازه او

 

 

 

 

 

 

 

 انوسیاق از خاطرم به او رفتم، یم سمتش به نچیا کی من که گاه هر معموالً 

 اجازه او به اگر. کردیم توجهاتش و ها وسهب در غرق را من و گذشتیم
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 و سرد انگشتانم ریز در بدنش بار نیا اما. دیبلعیم را من صانهیحر دادمیم

 .  بود سخت

 پخش بدنم کل در گرید حاال امنهیس قفسه آرام درد برداشتم، عقب به یقدم

 .  شدیم

 احساسات وت باشه؟. دارم دوست اما چرا، دونم ینم. دارم دوست من ولف»

 .« داره قتیحق اما است کننده جیگ ،یکرد جادیا بدنم در رو یمتفاوت

 .  است داشته وجود شهیهم احساس نیا پسر، و

 ! بودم آورده زبان بر حال به تا که یحرف نیتر راست

   .ببرد نیب از را صورتم تا بود آماده و آورده هجوم صورتم به قوا تمام با خون

  «لطفته تینها»گفت و آورد لب بر یاهیکنا پر پوزخند

 به ودمب دهید او از قبالً  که یزیچ از ترترسناک و بزرگتر و تربلند قد اریبس

 .دیرسیم نظر

 

 

 

 

 

 

 

 حضورت به یکمک اون شر از شدن خالص یکن یم فکر س،ینمس بگو بهم»

  «کنه؟ یم دانشگاه در

  «؟یچ. . . چ»

 .  بود نکرده باورم هم هنوز. زدم پلک یبار چند و آمدم عقب

 .   دهم انجام توانستم ینم تشیذهن رییتغ یبرا یکار چیه
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 گرم چنان توجهش از معموالً .  کر نوازش را ام گونه و آورد باال را دستش

 .  گرفتمیم قرار دسامبر ماه درخشان آفتاب پرتو ریز در ییگو که شدمیم

 مشتاقش هم هنوز. داشتن یجانیه چیه و نشاندیم جانم به لرز لمسش امشب

 .  بود من متوجه نگاهش چون و داشت حضور نجایا در بود، آنجا او چون بودم،

 و فیکث یحس با او یبرا اقمیاشت. دیرس یم نظر به اشتباه نهایا همه اما

 .  بود شده مرگ به محکوم ینوع به. بود همراه کنندهدیناام

 .«  گمینم دروغ بهت من»

 .  دمیکش دندان ریز به را آن نمییپا لب رزشل از یریجلوگ یبرا

  «؟یکنیم فکر بد من به راجب شهیهم چرا»

 چون» کرد زمزمه و آورد جلو من یها لب سمت به را شیها لب و صورتش

 .« یهست یروس کی تو

. نمودم خارج آنها از را دیام و بردم فرو میها هیر به را زهر. بستم را چشمانم

 یم که یمرد اغوش در سرسرا وسط در نکهیا رغمیعل کردمیم احساس

 .   شدنم غرق حال در ام، ستادهیا کنم ازدواج او با خواستم

 چه من، به نسبت تنفرش احساس از یریجلوگ و او نجات یبرا دانستم یم

 .  دهم انجام دیبا یکار

 ای و نباشم متنفر او از توانستم یم هم باز کار آن انیپا در نبودم مطمئن فقط

 .  ریخ

 رید و سخت اریبس میزگیدوش به اعتراف هم االن و کردینم باور را من ولف

 .  بود شده

 .شد یم موضوع نیا متوجه دیبا خودش گرید االن. نه
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 یتالف بخواب،   من   با» گفتم کلمه هر از بعد یمکث با و وار زمزمه یلحن با

  «کن

 بدنم از ذره ذره غرورم کردمیم احساس دادم، فشار هم بر محکم را میهاپلک

 . شدیم بخار آب مثل درست شود،یم خارج

  «ببر رونیب ذهنم از رو آنجلو»

 ردیذبپ را شنهادمیپ که بود مغرور آنقدر. کنم حس را درونش دیترد توانستمیم

 .  کند ردش که بود یعصبان آنقدر و

 بدنش به را بدنم و زدم چنگ راهنشیپ قهی به ستادم،یا میپاها پنجه یرو بر

 .« کنم یم خواهش» گفتم و دادم فشار

   .کرد روشن دلم در را اشتباه و احمقانه یدیام اندک شعله اششده کیتحر بدن

  «خوامیم رو تو من»

 .« یداشت دوست شتریب رو آنجلو تو»

  .را لبش یباال و لبش گوشه دم،یبوس را اشچانه دادم، تکان شدت به را سرم

  «تو فقط» دمیکش ینفس «تو»

 حکمم. گرفت فاصله من از یقدم و دیکش یقیعم نفس و بست را چشمانش ولف

 .  نمودم قفل آنها به را دستانم و زدم چنگ راهنشیپ به تر

   «واقعاً؟ ؟یکنیم رد رو من تو»

 با لبم تماس با زدنم حرف موقع و بود گرفته قرار گردنش کنار در دهانم

 حس را محکمش یها چهیماه و شیر ته ش،یگلو بکیس حرکت گردنش

 .  کردمیم

 . بودند او با زیست در بدنش سانت به سانت

 .بودند ما با زیست در
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  «کن التماس یخوایم که یزیچ یبرا و بزن زانو» گفت یا گرفته یصدا با

 . بود شده گرد چشمانم شدم، جدا ازش

  «؟یچ»

 ارتباط گهید مرد کی با دتخو ینامزد شب در تو» گفت یسرد لحن با

 و یبزن زانو دارم دوست. مونینامزد شروع از بار نیدوم یبرا ،یداشت

 راه چیه که متاسفم همًً  واقعا س،ینمس. کنم رونیب ذهنت از اونو یکن خواهش

 . « ندارم درخواستت رشیپذ یبرا یاگهید

 .  بود شده سخت و محکم فکش و رفته باال شیابرو کی

 .  نداشتم زدن حرف توان

 خارج میهالب پشت از امعاجزانه ناله یصدا تا پوشاندم را دهانم دستانم با

 تداش تعجب یجا میبرا. بود مانده یباق همانطور رییتغ بدون صورتش. نشود

 د،ببند وندیپ ابد تا او با خواستیم که یزن به نسبت توانست یم چطور که

 .  باشد ظالم نقدریا

 عاً واق اگر که نداشت، وجود بودم گرفته که یمیتصم از یبرگشت امکان چیه

 .  دادمیم انجامش بالفاصله داشت، وجود

 حرکت نیا با دانستمیم اما. کنم فرار انجا از و بچرخم میجا در داشتم دوست

 . شد یم تمام هم من کار شک بدون
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 انهم ودم،ب گفته او به که یدروغ با و امدهینخواب آنجلو با من دیفهمیم دیبا او

 .  بود مانده یباق امیگناهیب اثبات یبرا راه کی تنها بارها، و بارها

 .  بود دهیچیپ هم ولف اما بود، دهیچیپ امدهیعق نیا پشت منطق

 .بود کننده وانهید ما ارتباط تمام

 

 

 

 

 

 

 

 .آمدم نییپا مقابلش در زدن زانو یبرا و کردم خم را زانوانم لرزان، ینفس با

 وقارم یوقت اش، چهره حالت نداشتم دوست دادم، فشار هم بر محکم را مچشمان

 .نمیبب دادم یم دست از مقابلش در را

 زن کی یحت که ستیگوهر نیتر ارزش با غرور گفتیم شهیهم مادرم 

 .  باشد داشته بر در دیبا هم انیعر

 یرو بر را اعتمادم یدهایمروار تک تک و دهیکش گردنم از را آن ولف اما

 .   بود نموده پخش نیزم

 رپ یا ناله کرد، دایپ تماس نیزم کف مرمر با زانوام و کردم خم را سرم یوقت

 .  شد خارج میگلو از خودم از نفرت حس از پر و درد

 .  متنفرم ازت

 .  دارم دوستت

 . کنم ترکت توانستمیم کاش
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 – کردیم داغان و جهنم را امیزندگ او دادم،ینم نشان ولف به را قتیحق اگر

 شهر تمام در و زدیم هم بر را مانینامزد و دادیم پس مادرم و پدر به را من

 .  انداختیم زبانها سر بر کاگویش

 پدرم تیحما بدون مادرم و من و کردیم استفاده پدرم هیعل بر یزیچ هر از او

 پناه یب و بدبخت و فیضع ایماف خونخوار نیقاتل و ها یرلندیا مقابل در

 . میشدیم

 .   دادمیم دست از را زمیچ همه من

 خوردن هم بر مسبب توانستمینم اما. نبود من یانتخاب حل راه هرگز زدن زانو

 نسبت را اعتمادش امندهیآ همسر شوم باعث توانستم ینم و. بشوم ینامزد نیا

 یدو هر یبرا یمتقابل یبدبخت و خشم و نفرت که یزیچ. بدهد دست از من به

 .داشت همراه به ما

 

 

 

 

 

 

 

 ستمتوانیم که بود ساکت آنقدر زیچ همه بود، رفته فرو سکوت در سرسرا تمام

 .  بشنوم هم را سالن سقف از قلبم ضربان انعکاس یصدا

 یها چشم به را نگاهم و نمودم باز را میهاچشم و دادم باال را ام چانه

 گشتانمان. میماند هم بر رهیخ یلحظات. دوختم ولف کننده هیتنب و رنگ یخاکستر

 . خوردند گره هم در سرم پشت در

 . بود ستادهیا صاف او 

 .  کندیم القا انسان در را بودن هیدونما احساس یکس مقابل در زدن زانو
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 دید دوباره هرگز آدم ان ،یآور یم نییپا را خودت یکس برابر در که یزمان

 .  داشت نخواهد تو به نسبت را سابق

 .ان از خارج در چه و باشد ختخوابت در چه

 

 

 

 

 

 

 

  «برمینم تختخوابم به زور به رو تو من»

 یها حس همه اما رفت، یم فرو اعصابم در و بود زیت چاقو مثل شیصدا

 .  کرد ینم قطع را ام یعصب

 .« دادم رو شنهادیپ نیا خودم، خواست به من» گفتم و کردم خم را سرم

  «شو بلند»

 .  مشد بلند میجا از

  «ببوس رو من یدیبوس رو آنجلو امشب که اونطور و نجایا ایب»

 .  دادم قورت را دهانم تلخ زردآب

 .  دندیچیپ یم هم به ام نهیس در دیام و ترس جان،یه حقارت، نفرت،

 دور به را میها دست که همانطور و برگشتم سمتش به لرزان یزانوان با

 .  دادم فشار شیهالب بر را میلبها کردم یم حلقه گردنش

 را وا تیعصبان با داشتم دوست. داد نشان العمل عکس یکیتار یروین با بدنم

 . او به متعلق و بودم پاک هنوز. گناهم یب که دهم نشان او به و ببلعم
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 که یکار هر انجام جرات که شدم مواجه یلیتما و اقیاشت عدم چنان با اما

 .  کردم ینم را داشتم دوست

 در تنها اما کند جبران خواهدیم که کردم گمان آورد، نییپا سمتم به را لبش

 . زد یپوزخند دهانم

 هترب لیدل تونمیم ،یدیبوس دانهیناام نجوریا رو یهست عاشقش که یمرد اگه»

 .« کنم درک رو تو بردن یبرا دشینجنگ نیا از

 .دادم دست از را آرامشم گرید حاال

 

 

 

 

 

 

 

 او همزمان. بردم فرو شیموها انیم در را انگشتانم و گرفتم گاز را نشییپا لب

 طور به را طراحم کار و کرد پاره وسط از را ان زد چنگ لباسم یجلو به هم

 . نمود خراب کامل

 .  گرفتم درد پشتم و افتاد سوزش به پوستم 

 لگد کفشم یها پاشنه ریز در را نیشمیابر پارچه آن و آمدم رونیب لباس از

 به یا کشنده اختاپوس به هیشب درست و دمیکش خودم سمت هب را او کردم،

 یم کامل صورت به را او که بودم شده یاهیس عنکبوت. دمیچیپ دورش

 حرکت یهاپله سمت به خوران تلو تلو و میدیچیپ هم در انهیوحش. ببلعم خواستم

 یا مجسمه و کنسول زیم بود، نصب وارید یرو بر که ییتابلو به. مینمود

 . میکرد برخورد

 .  نمود حرکت ها پله یباال سمت به و کرد بلند را من ولف
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 هم را خودش لذت پر یها ناله و کرد خفه شیها بوسه را من یها ناله یصدا

 . نمود خاموش گوشم الله و لبها چانه، گرفتن گاز با

 . دنشان یم بدنم بر را حسادتش داغ و کرد یم کبودم کننده هیتنب یحالت با 

 رب گرفته قرار بزرگ اهانیگ به دادن آب حال در باال سالن در نگیرلاست خانم

 گرفته قرار رنگ کرم بزرگ وارید کنار در که بود یمرمر یها هیپا یرو

 یمن و د،ید ناله و بوسه حال در و دهیچیپ هم در آنطور را ما که یوقت. بودند

 شیگلو از ینیه یصدا داشتم، قرار ولف آغوش در انیعر مهین باً یتقر که

 .  دیدو ساختمان یغرب بال به سرعت به و شد خارج

 .برد اتاقم به را من و دیگز و گرفت دندان به را میباال لب ولف

 

 

 

 

 

 

 

 .  دیرسیم نظر به دور عمر کی اندازه به آنجلو

 . سوزاندیم دیخورش مثل درست رو من و کامل یاحساسات با بود، نجایا ولف

 او من مثل درست که دانستم یم واقعاً  دانستم، یم من – و مهلک و نیخشمگ

 . است شده گریکدی لمس در غرق هم

 که دانستمیم اما کرد خواهد برخورد عملش یبعد باعواقب چطور دانستم ینم

 .  کرد خواهد حقارت احساس هم او کار نیا اتمام با

 . نبودم دروغگو من

 . نبودم بکاریفر

 .  بودم او ندهیآ همسر من
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 .بود نکرده باورم او اما کنم صحبت او با کردم یسع

 

 

 

 

 

 

 

   .انداخت تختم یرو بر را من و کرد باز را اتاق درب م،یدیرس اتاقم به یوقت

 ازدر باشد نفسم به اعتماد دهنده نشان بودم دواریام که داده جلو یا چانه با آنجا

 هب سرد و متکبر تمداش دوست بود آورده آنجا به را من او کهیوجود با. دمیکش

 .  برسم نظر

 .  بودم شده مشیتسل اگر یحت

 .  دادم یم او به را مییدار تنها و نیتر مهم اگر یحت

 .  اوردین بدست شتریب نانیاطم با امشب را آن که یتملک

 . بکارتم

 هک حاال و برد فرو صافش یاتو خط آن با تنگش شلوار بیج درون را دستش

 .  کرد من یبررس به شروع ز،یآم ریتحق یالتح با میبود تنها کامالً 

 ندیب یم که یزیچ از دانستمیم. نداشتم تن بر رنگم دیسف ریز لباس بجز یزیچ

 .  زد یم موج نگاهش در غم چون برد یم لذت

 .  کرد یم تر نیسنگ را هوا و گرمتر را اتاق کهیزیچ

 «  هات کفش بجز اریدرب رو همه»
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 شمچ و دوختم او به را ام هیکنا پر نگاه«  ستمین یروسپ من» گفتم وار زمزمه

 یداد تعهد که همونجور هستم، تو ندهیآ همسر من» گفتم و کردم کیبار را میها

 .« تونیک سناتور یخواهیم که همونطور -یارییم در رو هاملباس

 . « نداره برات ییمعنا چیه ظاهراً  که یتعهد» گفت یترسرد لحن با دوباره

 !«فرانچسکا اریدرب گفتم» کرد تکرار دوباره و کرد نگاه من به اکراه با

 

 

 

 

 

 

 

 و رفت سرم پشت به میدستها یوقت. نمودم جمع را شهامتم تمام و زدم یپوزخند

 یوقت یحت. منیبب را گردنش کنار عیسر نبض توانستمیم کرد باز را نمیسوت بند

 بر دار پاشنه ییها کفش با تنها و کردم خارج تنم از هم را میلباسها همه که

 . بود مانده یباق تفاوت یب و سرد هم باز دم،یکش دراز تختم یرو

 و شد رهیخ میهاچشم به بود، تنش کامل طور به شیهالباس هنوز شد، خم

 تا مگیم بهت کباری نیهم فرانچسکا» گفت و دیکش بدنم یرو بر را دستش

 تمام برم، رونیب اتاق نیا از ینگ من به االن تیهم اگه. کنم آروم رو وجدانم

 لکهب بره، رونیب ذهنت از آنجلو ادی تنها نه که کنم یم یکار و نجامیا من شب،

 رفک و بزنن دست تو به که بودند بدشانس انقدر که ییها احمق اون تک تک

. کنمینم مالحظه من. یکن فراموش رو داشت خواهد وجود هم یدوم بار کنن

 کی یها معاشقه و عشاقت میمال لمس به عادت اگه بیترت نیا به. ندارم رحم

 .« شهیم لغو مون یشفاه داد قرار بگو، کلمه کی ،یدار ساعته

  «؟یکنیم ازدواج من با هم باز اونوقت»
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 زوآر اونوقت یول کنمیم ازدواج تو با من» گفت و شدند باز اش ینیب یهاپره

 .« یبود نکرده رو کار نیا کاش که یکنیم

 یگرید طور او به را خودم من. بودم یگرید مردان با من که کردیم کرف او

 . بود گرفته یجد را من یهاحرف تمام او و کرده یمعرف

 را نیا تا بود کرده را تالشش تمام ولف. نبودم مهم شیبرا واقعاً  که بودم یکس 

 .کند اثبات من به

 

 

 

 

 

 

 

 خواستیم او. بود طشیاشر نبود، شیهاحرف بود بیعج من یبرا که یزیچ 

 هب. ببخشد را من بودم، شکسته را آن من ظاهراً  که مانیشفاه توافق احترام به

 ردهک نامزد که یوقت از بلکه بودم دهیخواب سابقم معشوق با تنها نه من او نظر

 یمن مذاکره که گفتیم او. بودم نموده تکرار را کار نیا دوبار کبار،ی نه میبود

 . دادیم انجام را کار آن قاً یدق ناال یول کند،

 .  کرد یم مذاکره من با 

 ؟یبش یواقع زیچ کی متوجه من لمس با یترسیم» گفتم او به بار سرزنش

  «سناتور؟ هستند، شدن آب حال در یدیکش دورت به که یخی یوارهاید

 .« یدار وقت هیثان ده س،ینمس»

 !« یدونیم رو جوابت هم االن نیتوهم»

 .« هیثان هشت! ارشیب نزبو به»

 .  زدم لبخند بودم، شدن خرد حال در درون از کهیوجود با
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 ار اشتباهم من که کردیم فکر. بزور آنهم رد،یبگ را من بکارت خواستیم او

 هک آنطور دادمیم اجازه او به دیبا اشتباهش، زانیم اثبات یبرا. کنمیم جبران

 هک دانستمیم. برساند بیآس من به ه،دید بیآس گرید مرد کی با من دنید از او

 و شده خم سمتم به. بود نموده لمس را من آنجلو. بود دهیرس نظرش به چطور

 پسس و بود کرده لمس را لبم دستش شصت با و مرتب را میموها انگشتانش با

 درست آنهم بود، آمده رونیب اتاق از یدزدک گرید نفر کی با ارتباط از بعد

 .بودم شده بیغ هم من که یوقت

 

 

 

 

 

 

 

 .  بود شده افراشته مقابلش در بود آنجا جرم مدرک

  «پنج»

 .« ینش عاشقم کن یسع» گفتم و دادم میپاها به یحرکت

  «سه! فرانچسکا»

 یبش یهمسر عاشق(. من عشق ییایتالیا زبان به)امور ویم لیا ه،یبزرگ درد»

 .« یکرد ازدواج اون با انتقام گرفتن یبرا فقط که

  «کی»

 !«بمون» گفتم واضح و بلند یصدا با
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 در تدرس که یطور د،یکش نییپا سمت به و گرفت را وکمرم برگشت سمتم به

 .  گرفتم قرار رشیز

 در ام،چانه بردن باال و گردنم یرو بر شیهادست گرفتن قرار محض به

 را نم و کرد قفل را میپاها زانوانش، با بود، تنش شیلباسها هنوز کهیحال

 . نمود حبس

 !« کن باز رو پمیز»

 لیدل نیهم به. او پیز کردن باز به برسد ،چه بکشم نفس توانستمینم یحت من

 زا یچیسرپ و یلجباز با را میناگهان هراس بودم دواریام. شدم رهیخ او به تنها

 . ردینگ اشتباه فرمانش

 . کرد را برداشت نیا قاً یدق او اما

 . کرد یم که البته 

 .  کرد باز را شلوارش پیز خودش یغرغر با

 درآنق قلبم. کنم نگاه بود انتظارم در که آنچه و نییپا به که کردم ینم جرات

 تمام کردمیسع سرعت به. نمودم یم تهوع احساس که دیتپیم سخت و عیسر

 مساعد را حالم و اورمیب ادیب را دانستمیم یورز عشق مورد در که یاطالعات

 مرد نیترمحبوب دستان در بدنم و شد بهتر حالم کردم احساس فکر نیا با. کنم

 . شد آماده و گرفت آرام کاگویش

 . بود یاحساس هر از یعار صورتش

 یجار چشمانم از دوباره اشک کهیوجود با کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس

 .برسم نظر به آرام کرد،یم باز سرم پشت به را راهش و شده

 



 

 pg. 279 

27
9 

 

 

 

 

 

 

 . بود دهنده آزار

 نم از آنطور ای و میجسمان یناراحت. دهدیم آزارم شتریب کی کدام دانستم ینم 

 . نبودم بدن کی بجز یزیچ چیه نظرش در من که یطور گذشتنش،

 .  کرد یم نگاه نیستیکر به که همانطور درست

  «کرد؟یم استفاده کاندوم از آنجلو»

 نمک هیگر آنقدر داشتم دوست. کرد پاک را ام گونه یرو بر ماندهیباق یهااشک

 .  دهد انجام یکار نتواند و نماند یباق من از یزیچ چیه گرید تا

 ردنک باور و دادم حیتوض شیبرا مرتبه سه اول همان من که یقتیحق بود قرار

 هب را بشنود داشت دوست که یزیآنچ هم من خب بفهمد، کوتاه لحظه چند در را

 .  گفتمیم او

  «بله»

 هک یزیچ نیاول یول کنم،ینم استفاده ازش من ،یداشت یدرست اررفت حداقل»

 با مآنه شدن دار بچه. هیباردار ضد قرص یکن یم دایپ تختت کنار صبح فردا

 چیه بدون رو قرص تو. ستین برنامم تو خوابه، یم همه با که یاهرزه زن

  «؟یدیفهم ،یخوریم یسوال

 قمواف مورد نیا با. نشست عرق به خجالت شدت از بدنم تمامبستم، را چشمانم

 .  بودم موافق نهایا همه با. بودم

 موافق داشت،یم روا من به نسبت که یظلم و عملش ش،یهاحرف تمام با

 .  بودم کرده التماس اوبه لحظات نیا یبرا و بودم زده زانو من. بودم
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 «  دمیفهم»

 یلیخ هم من کرده، تآماد قبالً  گهید نفر کی البته کنم، یم یباز باهات کمی»

 «ستمین بخشنده

 

 

 

 

 

 

 

 چنان با را بدنش یناگهان حرکت کی در بعد و آورد لب بر یزشت پوزخند

 مامت در که یدرد شدت از و گرفت درد کمرم که کوباند بدنم به یقدرت و شدت

 .  رفت یاهیس چشمانم افت،ی یم گسترش بدنم

 کردمیم احساس که دینورد در را من و داد انجام را کار نیا یشدت یچنان با او

 تمگرف دندان به را نمییپا لب سوخت،یم وجودم عمق. امشده میتقس قسمت دو به

 . بکاهم دیچیپیم بدنم در که یجانکاه درد شدت از تا دادم فشار و

 دوچرخه و تامپون مصرف از را من دائماً  کالرا و مادرم میزندگ تمام در

 یمیضخ شلوار دیبا هم یسوار اسب هنگام رد یحت و کردندیم منع یسوار

 هب تنها آنهم کنم، محافظت بود پاک و مقدس آنقدر که یزیچ از تا نمودمیم میپا

 . وفتدیب شیبرا اتفاق نیا که لیدل نیا

 هک یزیچ تنها و داشتم قرار بدنشش ریز در ییصدا و تنش و حرکت چیه یب

 .  گشتند یم یجار صورتم زا که بودند ییاشکها ارم،یهش دادیم نشان هنوز

 میس من. گرفتم گاز شدت به را لبم نشود، خارج دهانم از ییصدا نکهیا یبرا

 . بود درآمده یترسناک توپ مثل و شده دهیچیپ بهم که بودم یازده زنگ خاردار

  «تنگه شدت مشت دست مثل درست» دینال ولف
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 عیسر و ونتخش با و دادیم فشار من به را خودش شدت به که همانطور

 .  بود من جانب از یسکوت تنها اش یوحش یصدا پاسخ کرد،یم حرکت

 .کند یم تکه تکه را بدنم که کردمیم احساس

 !زیر ییها تکه آنهم 

 

 

 

 

 

 

 

 از هم میها اشک داد،یم فشار من به ترمحکم و محکم را خودش که همانطور

 بدنم کردم یم احساس .نمودند یم سیخ را بالشتم و خوردندیم سر میهاگونه

 به و گفتمینم او به یچیه اما شود،یم خارج آن از خون و افتاده سوزش به

 .  کردمینم اعتراف میباکرگ

 از خشونت با را میپاک او. باشد داشته را من دادم اجازه او به و دمیخواب همانجا

 . دادم ینم او به هم را غرورم از تکه کی من اما گرفت من

 .  را کوچکش اریبس اریبس تکه کی یحت نه 

 .  افتاد اتفاق سالن در که یزیچ از بعد یحت نه

 آن به و کنم باز را میهاچشم کردم وادار را خودم وحشتناک فشار چند از بعد

 .  کنم نگاه احساسیب و یعصب صورت

 آنكه که دانستمیم کرد، سیخ را میپاها ران و افتاد انیجر به نمانیب یزیچ

 نشده متوجهش لحظه آن تا او که کردمیم شکر را خدا وجودم تمام با.  ستیچ

 .  است

 .  دیفهم اما
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 متوجه بار نیاول یبرا و انداخت امچهره به یقیدق نگاه. رفت هم در شیها اخم

 .شد زدیم موج امچهره در که یعذاب و هااشک

  «؟یشد ودیپر»

 .  ندادم یپاسخ چیه

 .  درآمد گردش به نمانیب نگاهش و دیکش عقب را خودش یآرام به

 . بود پوشانده را رمیز دیسف مالفه و پاها ران خون

 دنشب با بدنم پوشاندن از. دمیکش خودم سمت به را او و گرفتم را لباسش قهی

 .شدم دیناام

 

 

 

 

  

 

 

 !« کن تموم رو یکرد شروع که یزیچ» گفتم یاگرفته یصدا با

 .  بود کینزد من به یلیخ. نمیبب زشیبول یرو از را قلبش ضربان توانستمیم

 !« فرانچسکا»

 . . داشت یا کارانه گناه لحن و گرفته شیصدا

. راندم عقب شدت به را آن اما آورد، جلو صورتم نوازش یبرا را دستش

 میمال من با خواستمینم. کنم تحمل را مهربانش و دیجد حالت نیا توانستمینم

 ینفرت و هوس و خشم همان با کند، رفتار من با شهیهم مثل داشتم دوست. باشد

 .  کردمیم احساس او به نسبت من حاال که



 

 pg. 283 

28
3 

 دانهیامنا یبهار ابر همچون و بود یجار میهاچشم از که ییهااشک وجود با

  مگفت و آوردم لب بر یتلخ لبخند ببرد، بشورد را لحظات نیا کردیم یسع

  «؟یکرد باورم حاال»

 یسع و کرد بلند من یرو از یآرام به را خودش و شدند کمرنگ شیهااخم

 امانج هم کار نیا» گفتم و دمیکش جلو محکم را او من اما رد،یبگ فاصله کرد

 تمگف و دادم فشار بدنش به را بدنم و کردم حلقه کمرش دور به را زانوانم.« شد

 یکرد شروع که یکار باشه، چطور بارم نیاول رمیگیم میتصم که منم نیا»

 !«حاال کن، تموم رو

 

 

 

 

 

 

 

 نییپا  را خودش ولف. شدند یجار میها چشم از یشتریب یها اشک ترسم، از

 ییجا تا ام گونه تا گردنم از را زبانش. نمود آنها دنیسیل به شروع و آورد

 دبودن یجار میچشمها از که ییاشکها تمام. دیکش یم سرم ریز بالشت کینزد

 .  دیسیل را

 !!!« نم؟»

 .  کند حیتوج را کارش کردیم یسع

  «شو خفه»

 اش شانه در را صورتم تکاپو، در او و بود متصل بهم بدنمان که همانطور

 . کردم پنهان

  «متاسفم یلیخ» گفت کنان زمزمه
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 یم نوازش را میپا ران دستش با و بودند میمال و آرام حرکاتش گرید حاال

 . کرد

 .  نبود نیریش یدروغ زا شیب یزیچ اش مانهیصم و آرام حرکات

 به را درآوردنش زحمت چوقتیه او که یشلوار پارچه به میها کفش پاشنه

 انیاپ کار نیا به زودتر کند یم یسع که دانستم یم. کرد ریگ بود نداده خودش

 یلیخ بدنم به بیآس رساندن حداقل به یبرا که دانستم یم خوب یلیخ و دهد

 .  است شده رید یلیخ

 نگر و شد سخت صورتش. شد ادیز سرعتش دردناک، اریبس قهیقد چند از بعد

 به کردن نگاه تحمل توانستم من که بود یوقت نیا و گشت رهیت چشمانش

 ام هنیس در دسته تا یا دشنه حرکتش هر با کنم احساس آنکه بدون را شیمایس

 احساس زدم، اش شانه به یچنگشد، تمام که کارش. باشم داشته را رودیم فرو

 گرید که بود دهید بیآس آنقدر میتحتان یهااندام کردم، یم یپارگ و یدگییاس

 نمودم یم یحس یب احساس

 

 

 

 

 

 

 

 به مانمچش به کردن نگاه بدون ند،یبب را صورتم بتواند تا دیکش باال را خودش

 .شد رهیخ صورتم

  

 .  میماند ساکت بود زده چنبره من یباال هنوز او کهیحال در یلحظات

. ام نگفته او به یزیچ موضوع نیا از زودتر چرا که دینپرس من از اصالً 

 . دانست یم را لشیدل خودش



 

 pg. 285 

28
5 

 اسلب با را بدنم. ستادمیا و دمیپر میجا از هم من کرد، حرکت میرو از سرانجام،

   .پوشاندم بودم انداخته میصندل یپشت یرو بر که یکمرنگ بنفش خواب

 یم نظر به مبهوت یکم شد، لیمتما جلو بهنشست، سرم پشت در تختم یرو بر

 ظاهرش. بودند افتاده شیها شانه و بود یحس هر از یخال صورتش. دیرس

 شهیهم که یا ندهیآ همسر از متفاوت بود، گستاخ االغ آن  از متفاوت اریبس

 . کرد یم تراوش وجودش از نفسش به اعتماد

 حیتوض به قادر کلمات امشب. کنم سرزنش سکوتش یبرا را او توانستم ینم

 . نبودند افتاد، اتفاق نجایا در که یزیچ

. دمز داشت قرار تختم کنار یپاتخت زیم یرو بر که گارمیس پاکت به یچنگ

 نیا. نمودم روشن اش خانه داخل در درست لحظه همان در را آنها از یکی

 .  بود بدهکار من به که بود یزیچ نیکمتر

 آن هضم به قادر بکند یمحبت اگر که مدانست یم هم من و دانست یم خود او

 .  ستمین

 و بدهم انجام را عروسم لباس پرو نیآخر بشم، داریب زود صبح دیبا فردا»

 .« کنم دیخر کالج یبرا

 را ام ندهیآ همسر توانستم یم کاش داشتم آرزو که یباغ به و نشستم زمیم پشت

 ستمینگر بدارم دوست آن از شتریب اریبس

 

 

 

 . 
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 .  نداشتم متقابل عشق از هم یانتظار چیه داشتم دوست را باغ ان اً واقع

 « --نم»

 .  بود میمال تینها یب شیصدا

 .  کنم تحملش توانستم ینم

 .  گذاشتم میزانو یرو بر را ام چانه

 و داد قرار ام شانه یرو بر را دستانش حال همان در و ستادیا سرم پشت در

 یرو بر را میموها دیکش که یقیعم نفس با. سرم فرق یرو بر را شیشانیپ

 .  ختیر صورتم

 ینم مشامم به قبالً  که دادیم یچارگ یب و خون آهن یبو و سکس یبو اتاق

 . دیرس

  «رونیب برو» گفتم یسرد به

 . دیبوس را سرم فرق

 .« کنم ینم شک بهت دوباره هرگز فرانچسکا،»

  «رونیب برو» دمیکش غیج

 به یصندل یها چرخ. دادم هل عقب به را رمیحرت زیم پشت چرخدار یصندل

 اتاق اتفاق نیا از بعد. داد ینم آن درد به یتیاهم چیه ظاهراً  اما خورد، شیپاها

 .   ماند یباق اتاقم یفضا در داد یرو ما نیب که آنچه اما کرد، ترک را

 عدد دو و یباردار ضد قرص کی شدم، داریب خواب از بعد روز صبح یوقت

 تختم کنار زیم یرو بر  یگرم و سیخ حوله و آب یبطر کی و لیادو قرص

 .  داشت قرار

 .  مدهآ شیپ شبید است یاتفاقات کامل انیجر در نگیاسترل خانم دمیفهم فوراً 

 سر را یبطر آب تمام و برداشتم را یباردار ضد و یخوردگ سرما قرص

  و دمیکش

 .کردم هیگر و ماندم تختم در روز تمام هم بعد
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 : ولف

 

 .  زدم یم قدم یشرق ضلع در

 .  برگرد برو،

 ! برگرد برو،

 .  نبود کننده وانهید حد نیا تا یزیچ چیه

 اتاق وارد شده هم بزور و بشکنم محکم لگد کی با را درب داشتم دوست

 .  گردم فرانچسکا

 دیهدت را او و بفرستم نیستیکر یبرا یا نامه که کردم وادار را خودم یسخت به

 تیشکا او از سدیبنو ییجا هر در همسرم و من به راجب کلمه کی اگر که کنم

 ازش را کرده کسب سالها نیا طول در که یدرآمد یپن هر و نمود خواهم

 از را او یشتریب مدت یبرا توانم ینم که دانستم یم نیهمچن. گرفت خواهم

  داشت؟ یتیاهم -بازهم اما دارم، نگه دور عاتیشا

 . ذره کی یحت ، اصالً  نه،

  «بده وقت بهش»

 یبیتعق تحت آزار کودک ییکرد،گویم دنبال را من حرکت هر نگیاسترل

 .  کنم باز آنجا به را راهم بزور خواستمیم انگار. هستم

 .  بود داده انجام را کار نیا یکاف اندازه به میزندگ طول در نگیاسترل

  «بدم؟ وقت بهش چقدر» گفتم پرخاشگرانه 

 احساسات و ایدن با یحت و نداشتم یخوب تجربه یلیخ عاشقانه طرواب در من

 .  بودم آشنا نیا از کمتر هم سال و سن کم دختران
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 آنها .داشتم ارتباط بالغ زنان با شتریب بودم سال و سن همان در هم خودم یوقت 

 .نداشتند یانتظار من با برخورد در یلیخ و گرفتندینم یجد را من

 

 

 

 

 

 

 

 .« شهب خارج اتاقش از بتونه و بشه بهتر حالش تا یبد وقت بهش دیبا اونقدر»

 !« کشه یم طول هفته کی که نیا» گفتم تیعصبان با و سرعت به

. نخورد غذا یطوالن مدت کی تا تواند یم که بود کرده ثابت هم االن نیهم او

 کیالمپ قهرمان آن در امندهیآ همسر ، داشت یجهان مسابقه کی ینافرمان اگر

 . گرفتیم مدال و شدیم

 اب بعد «یکرد کارو نیا خودتخب،» گفت یبار سرزنش لحن با نگیاسترل

 با همراه و شوم خارج فرانچسکا ضلع از و آنجا از که کرد اشاره من به سرش

 . بروم آشپزخانه به او

 حالت آن ای و کنم فراموش را شیپاها نیب خون حمام خاطره توانستم ینم

 .  را رمیز در ییپاها لرزان و تنش پر و یعصب

 به بودم توانسته هم  لیدل نیهم به و بخوانم را مردم ذهن توانستمیم شهیهم

 ردانم نیتر قدرتمند از یکی و نقص و بیع یب یدادستان موفق، یاستمداریس

 باکره جهمتو بودم نتوانسته که تیواقع نیا به توجه با که. شوم لیتبد کاگویش

   .بود بیعج اریبس گردم، خودم یعصب و پناهیب اریبس و جوان نامزد بودن

 شیهاحرف به اصالً  که بودم یعصبان آنجلو با او دنیخواب فکر از آنقدر

 شرمنده را من – که بود باشکوه و حساس و باهوش آنقدر او و  ننمودم یتوجه
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 املک آخر به تا بودم کرده شروع اشتباه به که را یکار آن دینما وادار و کند

 .دهم انجام

 

 

 

 

 

 

 

 دهش بزرگ ییایتالیا ریگسخت خانواده کی در او. شناختم ینم را او اصالً  من

 ار او من داشت دوست یسادگ به او. رفتند یم سایکل به کشنبهی هر که بود

 مانه متاسفانه. نمیبب خام و لوح ساده دخترک کی از فراتر و تجربه با اریبس

 . دیرس اش هخواست به او و افتاد اتفاق

 شکسته هم در را او انهیوحش من. بود نموده خم را میها شانه گناهم، ینیسنگ

 شده دوخته من به نگاهش کردم،یم وارد بزور که یفشار د،ید را من او بودم،

 .  ختیریم اشک شدت به سکوت در و بود

 به دانستمینم. احساساتش از یعصبان و است گناهکار او کردمیم فکر

 .  ندارم آوردنش نییپا در یحق چیه که ام کرده حمله یحصار

 شب یخون پارچه داماد و عروس که است رسم ایماف یسنت یها خانواده در

 را یخون پارچه آن اگر دانستمیم دهند،یم نشان شان انیهمتا به را ازدواجشان

 مرگ کی او بفرستم، یروس آرتور یبرا ازدواج از قبل روز شش االن،

 . کرد خواهد تجربه را دردناک و آرام،یجیتدر

 که نداشت یشک یجا اصالً  و بود نگرفته صورت نجایا در یاشتباه چیه

 یعل و وجود نیا با اما بود، دهیکش عذاب لحظات آن تک تک از فرانچسکا

 فرانچسکا با را کار نیا که کنم قانع را خودم توانستمینم من، بد تین رغم

 .  بکنم
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 فرانچسکار لحظه به لحظه نمودم وادار را خودم و برگشتم ام مطالعه اتاق به

 .  نکنم چک را

 مزیغرا به او با برخورد در گرید بدهم، وقت او به بتوانم نبودم مطمئن اصالً 

 ماه طول در اما بودم، ینیب شیپ قابل و ظالم موجود معموالً . نداشتم نانیاطم

 عروس نو به هم تمامش و بودم داده دست از را خودم کنترل بار نیچند گذشته

 .شدیم مربوط جوانم

 

 

 

 

 

 

 

   .گذاشتمیم تنها را او یکم و کرده گوش امخانه رهیمد حرف به بود بهتر دیشا

 شودیم خارج اتاقش از یوقت دیشا تا کنم کار خانه در دادمیم حیترج امروز

 .  نمشیبب

 یبرا مادرش صبح امروز یوقت یحت و بود کرده کنسل را شیهابرنامه تمام او

 میقدت با نگیاسترل بود، آمده نجایا به اشیلیتحص سال ازین مورد لوازم دیخر

 یوحشتناک گرنیم خاطر به فرانچسکا که بود داده اطالع او به جیهو کیک کی

 .  دیایب تواندینم شده دچار بدان که

 . شتدا یمضطرب و شانیپر یحالت اش راننده حرکت هنگام در یروس خانم

 لفنت با دخترش با کندیم یسع که دمیدیم و کردمیم اشیبررس اتاقم پنجره از

 همسر بجز چکسیه مقابل در یندامت احساس چیه من حال هر به. ردیبگ تماس

 .  نداشتم امندهیآ

 تمام اگرچه. یگرید بد روز هر مثل درست شد،یم یسپر یآرام به روز

 تماس توانستم یحت. بود پربار و دیمف مکرد برگزار امخانه در که یجلسات
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 ههفت که یزیچ کنم، تحمل هم را ارشیدست و یعموم روابط ریمد با یریتصو

 .  بودم انداخته قیتعو به ها

 .  بود گذشته هم شام وقت از گرید شدم خارج دقترم از باالخره یوقت

. تمگرف دهیناد را نگیاسترل کننده قضاوت نگاه و خوردم را میغذا آشپزخانه در

 به چنان و بود گذاشته شیپاها یرو بر را شیهادست و بود نشسته مقابلم در او

 .  امرسانده بیآس بچه کی به ییگو که کردیم نگاه من

 .بودم داده انجام را کار همان هم قاً یدق

 

 

 

 

 

 

 

 غروچه دندان داردینم بر من به کردن نگاه از دست که شدم مطمئن که یوقت

 مادرش و پدر شیپ اونو دیبا دیشا ؟یندار ینظر چیه» گفتم و کردم یا

  «برگردونم؟

 !« یکنینم و کار نیا قطعاً »

 بودم هم بچه که یوقت یحت. کرد یم صحبت من با لحن نیا با که بود بار نیاول

 .  کرد را نکاریا االن اما. کرد ینم رفتار نگونهیا

  !«بمونم اتاق از اون اومدن رونیب منتظر نیا از شتریب تونمینم گهید من»

 !« کردیم صبر دینبا هم قهیدق کی»

 .  نمود مزه مزه را من یعال اسکاچ

 و نم تیوضع که بود یمعن بدان بود شده متوسل دنینوش به نگیاسترل اگر

 .  بود میوخ فرانچسکا
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 .  بود نزده یالکل یدنینوش چیه به لب که بود سال ستیب از شیب او

 هب محکم و آشپزخانه آنطرف به را مقابلم دنده گوشت که دمش یعصبان آنقدر

  «کنم؟ صبر یگفت من به چرا خب» گفتم و کردم پرت مقابلم وارید

 شدیم خارج آشپزخانه از کهیحال در و انداخت باال یاشانه شد، بلند شیجا از

 .« یبکش عذاب ده،یکش عذاب اون که همونجور هم تو خواستمیم» گفت

 انجام واقعا که یکار یبرا ینگران با را من و شد خارج پزخانهآش از بعد و

 .گذاشت یباق بودم، داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 متس به نیسنگ ییقدمها با و سالنه سالنه و ختمیر بوربون یوانیل خودم یرای

 .  نمودم حرکت فرانچسکا اتاق و یشرق ضلع

 اهر به نکها از قبل و عادت طبق بر باً یتقر. بود بسته فرانچسکا اتاق درب

 ازب مهین را آن درب، به یا ضربه بدون کنم، فکر اتاقش به ورود یبرا یبهتر

 . کردم

 متون یم» گفتم و زدم درب یچوب پنل به ضربه چند انگشتم با حال همان در

  «تو؟ امیب

 . بود یجد و گرفته میصدا

 .  گرفتم ینم اجازه یکار انجام یبرا وقت چیه من

 . کنم عادت کار نیا به اشتمند دوست هم اصالً  و
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 . نکردم افتیدر یپاسخ چیه

 یفضا در او از ماندهیباق یبو و بستم را چشمانم و دادم هیتک درب به را سرم

 ونیلوس. کرد یم استفاده او که ینارنگ شامپو یبو. دمیکش مشام به را اطرافش

 .  نمود یم براق را پوستش که یلیوان و نیریش

 جعهمرا دکتر به دیبا که بود دهید بیآس آنقدر او دیشا د،ز جرقه ذهنم در یفکر

 بیآس از فرانچسکا که یگرید بدتر مراتب به فکر با فکر نیا و کرد یم

 .  شد ادغام زد نخواهد یحرف من به ارشیبس

 که یزیچ به فکر با من که یغرور همان. داشت ینم بر غرورش از دست او

 .  داشتم ستنششک در یسع بود وفتادهین اتفاق اصالً 

 یرو بر کهیحال در را نامزدم و شدم اتاق وارد و کردم وارد درب به یفشار

 دنبال را نگاهش خط. دمید بود، زده زل ،یچیه به و بود دهیکش دراز تختش

 از. بود وارید یرو بر یزیچ هر از یخال یا نقطه به تمرکزش تمام. نمودم

 بر و کردم حرکت سمتش به. بود نزده پلک یلیخ بودم شده اتاق وارد که یوقت

 هب را وانمیل بعد و دمینوش را بوربنم از یا جرعه و نشستم تختش لبه یرو

 .  گرفتم سمتش

 .  گرفت دهیناد را وانمیل هم و من هم

  «متاسفم» گفتم یا گرفته یصدا با

  «رونیب برو» دیغر

 ترشیب که رچقد هر. کنم ینم فکر نهیگز نیا به اصالً » کردم اعتراف احمقانه

  «ادی یم بدت من از هم شتریب ،یکن فکر موضوع اون به

 .« ادیب بدم ازت دیبا»

 او با خودم از دفاع یبرا خواستم ینم. دمیکش سر میدنینوش از گرید یا جرعه

 .  کنم بحث

 من کار آن هم باز بود نگفته چه و است باکره که بود گفته من به او چه

 .نبود یدنیبخش
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 و. میبر یم رنج هردومون ،یبکن رو کار نیا اگه اما ،یبگ درست دیشا»

 « -هستم رنج ان از تو سهم قیال منصفانه من اگرچه

 !« یهست بله،بله،» گفت کرد قطع را حرفم

 !« هستم»

 باور هم خودم یها گوش یحت که دیرس یم میمال و آرام نظرم به آنقدر میصدا

 رنج اون سزاوار تو اما» دادم ادامه. شدبا من به متعلق صدا آن که کرد ینم

 نبودم، یخوب مرد که همونقدر من. ینداد انجام یاشتباه کار چیه تو ،یستین

 .« ستمین هم یوحشتناک آدم واقعاً 

 .  شود کردنش هیگر مانع که کرد یسع و دوخت دستانش به را نگاهش

 که بود یقتیحق ،داشتم فاصله اریبس آلش دهیا نامزد با فرانچسکا نظر در نکهیا

 .  کرد یم ثابت من به اش یاشک صورت

  «؟یا باکره که ینگفت بهم چرا»

 از لقب یحت تو» گفت و داد تکان نشیطرف به را سرش و دیخند بسته دهان با

 یلیخ. یبود روکرده قضاوتت کنم، باز را دهانم بالماسکه جشن در نکهیا

. . . گفتم بهت ، روزید اما. ادمد یتونم تیذهن به یتیاهم اصالً  هم من احمقانه

 نیا در خب،. گفتم بار سه. دمینخواب آنجلو با من که کردم تکرار بار چند نه،

  «؟ینداشت نانیاطم من به تو چرا - که، نهیا بهتر سوال طیشرا

 . کردم فکر سوالش به یکم

 .« بود توآسونتر نداشتن دوست»
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  «شدت به. شدم متنفر وت از هم من یکرد که ییکارها با! یتصادف چه»

 . دوخت یگرید یجا به را نگاهش و شد نهیس به دست

 !« ادی ینم بدم تو از گهید من سینمس»

 بود نداده اجازه روزید چون شتر،یب یحت و. نبودم متنفر او از گرید من

 نم کند ثابت. کند اثبات را زیچ کی تا بود زانوزده او. برود دست از غرورش

 یم و بودم گرفته را شیپاکدامن من. داشت قتیحق نیا و ام حرامزاده کی

 . بدهم او به خودم غرور از یکم دیبا مشکل نیا رفع یبرا دانستم

 قهیثو. بودم کرده پرداختش حال به تا که یزیچ هر از شتریب مراتب به یمتیق

 همان اب بلکه یکیزیف نه یداشتن نگه. نامزدم داشتن نگه از نانیاطم یبرا یامن

 .  مانینامزد جشن از شیپ یذهن تیوضع

 باغ در ظهر از بعد روز هر را کوچکش و نرم بدن که ینامزد همان

 یحت کردم، یم لمسش تصادفاً  یحت که بار هر و ماالند یم من به جاتشیسبز

 .آمد یم بند نفسش لباس، یرو از

 

 

 

 

 

 

 

  «سرت یباال بزار رو دستهات» گفتم و دمیچرخ میجا در

 .  بود مقابلش وارید به نگاهش هنوز یول داد شیهاابرو به یتاب

 شمیم مجبور منم ،یدار اصرار روت روبه وارید به کردن نگاهبه هنوز اگه»

 . « بگذارم ارتیاخت در کار نیا یبرا یخوب لیدل

  «مثالً؟»
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 .  بود وجودم در کار نیا بودم، کرده کشیتحر

 .« کنمیم کرف یواقع ابعاد با خودم از پرتره کی به دارم»

  «مونه یم کابوس مثل نظرم به» گفت رلبیز

 «  ستادهیا دستش در رمان کتاب کی با کنارم در که ینگیاسترل با»

 .  شود دنشیخند مانع کرد یسع گرفت، گاز را نشییپا لب

 !« یستین بامزه اصالً  سناتور،»

 رو اته دست نم،. گشتم تو یبرا طنز اسم کی دنبال بارها من اما ممکنه،»

 !« سرت یباال بزار

 .بودند یبدبخت از پر گدال دو همچون نگاهش برگرداند، من طرف به را سرش

 ،ماندن نجایا به اجبارش با روز هر که یبدبخت بود، من مسببش که یبدبخت

 . بودم ختهیر جانش به قطره قطره

 . شدم رو روبه گناهام جهینت با. برنگرداندم را نگاهم 

 من» گفت و دوخت نییپا به را نگاهش کرد، قطع را اش یشمچ تماس او اول

 .« دارم درد هنوز

 «کن اعتماد من به. دونم یم» گفتم وار زمزمه و یآرام به

 

 

 

 

 

 

 

 ینعی نیا و یباش داشته دوسم یتون ینم گهید ،ینکن اعتماد من به اگه چون»

  «یبدبخت کمال در یزندگ
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 لباس همان او. شد فشرده اطاعتش فهومم از قلبم. زد چنگ تختش تاج به مردد،

 دبو پوشانده آن با را خودش شبید که را یا ساده رنگ بنفش یشمیابر خواب

 .  داشت تن بر

 یرو از را دستم. آمد باال دشیسف و نرم یها ران یرو بر یآرام به لباسش

 اولش. نمودم نرم را سختش عضالت و دادم ماساژ را شیپا و برداشتم میزانو

 و نمودم گرشید یپا ماساژ به شروع یوقت یول بود سخت و سفت نگس مثل

 بدنش یخصوص یقسمتها سمت به دستم اش اجازه بدون که دیفهم هم او

 .  گرفت آرام دستم ریز در کم کم کرد، نخواهد حرکت

  «زنم ینم یبیآس بهت من»

 را ما جمله و درآوردم شیپا از را رشیز لباس یآرام به دادم، نانیاطم بهش 

 .  رساندم انیپا به «خوابت اتاق در آنهم» گفتن با

 !« یزد شبید اما»

 که دم یم نانیاطم بهت ابد تا حاال از. خوام یم معذرت ازت خاطرش به»

 .« ادیب خوش ازش گهید

 !« ید ینم همراهت یها خانم اومدن خوش به یتیاهم اصالً  که یگفت یم قبالً »

 نکهیا نه. آوردم زبان بر کنم تجاوز او به باً یقرت نکهیا از قبل را کلمات نیا من

 . دهم انجامش است یاشک شیها چشم کهیدرحال واقعاً 

 !خواست من از خودش

 .کرد التماس

 . زد زانو شیبرا 

 .بود زیچ کی اثبات یبرا تنها تمامش اما
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 .برد نخواهد آن از یلذت که میدانستیم مانیدو هر 

 . نداشتم را اقتشیل که گرفت خواهم او از یزیچ میدانست یم مانیدو هر

 دوخته من به هم او نگاه بدنش، میمال و وار رهیدا ماساژ و دستم یشرویپ با

 مقابل در. آن از کمتر هم یروس به و کردم ینم میتعظ چکسیه به من. شد

  نکهیا. شناساندم یم او به را دمیعقا و خودم فقط کردم ینم میتعظ هم فرانچسکا

 ندباش داشته مشارکت آن در یکسانی طور به نفر دو هر اگر و ستیعال سکس

 .  شودیم هم تر یعال

 .« ارین نییپا رو دستهات گفتم» دادم دستور یا گرفته یصدا با

 قبل .بود اقیاشت و ترس از پر نگاهش و رفت یم نییپا و باال اش نهیس قفسه

 دمدا باال را خوابش لباس. دافتا لرزش به نیآدرنال شدت از شیپاها کارم هر از

 ..  کردم خارج شیها شانه از را آن و

 .  دیرس یم نظر به باشکوه

   پاک

 .من به متعلق دیترد یب و
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 میها کفش هم من گرفت، قرار دمید معرض در کامل صورت به نکهیا از بعد

 .  درآوردم را همه.  شلوارم و بلوز و قهیجل م،یجورابها درآوردم، را

 . سینمس است تو به متعلق زیچ همه مشبا

 . دادمینم انجام هرگز که یگرید کار

 .  شدمینم انیعر یزن چیه مقابل در هرگز

 و داد قورت را دهانش آب بود، شده رهیخ من به گرد ییهاچشم با فرانچسکا

 . گرفت دندان به را نشییپا لب گوشه

 قانع یکار انجام یبرا را مخود بودم کرده یسع که یبار نیآخر توانستمینم

 همسرت مقابل در دورت حصار آوردن نییپا یمعنا به ازدواج. آورم ادیب کنم

 رهابا احتماالً  ندهیآ یسالها در. ستین حصارت کامل شکستن یمعنا به اما است

 یم نهیآ مقابل در م،یرفت یم یجکوز م،یگرفتیم دوش گریهمد مقابل در

 ندیبب نگونهیا امروز را من که داشت یتیاهم چه الحا م،یداشت رابطه و میستادیا

 .  گرید یسال و ماه ای گرید هفته کی و فردا ای

 رامآ اولش نمودم، دنشیبوس به شروع یآرام به و وستمیپ تختش یرو بر او به

 . کردم یشرویپ کم کم بعد و بود

. داشتند ادی به را ان از شیپ اتفاقات تمام و گذشته شب شیها چهیماه

 .  نمود لمس را فکم انگشتانش با و کرد جدا تخت تاج از را شیهادست

 سینمس» گفتم و بردم تخت تاج سمت به را آنها دوباره گرفتم را شیهادست مچ

  «لتهیفض کی بودن صبور

 «ستمین من که»
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 به هیشب درست. است ناراحت من دست از که بود کرده فراموش یالحظه یبرا

 .  زد پوزخند نوجوان یدختر

 ادی دیبا بودن سناتور همسر یبرا پس خب،» گفتم و کردم نوازش را اش چانه

 .« یریبگ

 . ترمشتاقانه و ترپرشور تر، آزادانه دوباره، و دوباره. دمیبوس را او دوباره بعد

 میمال و آرام آنقدر کردم یسع زد،یم موج حرکاتش و بدنش در ترس هنوز

 .  نترسانم را او که میانم حرکت و کنم رفتار

 رغمیعل که نداشتم یشک چیه و بود یمردد و تجربه یب دختر فرانچسکا

   .گرفت یم ادی را زیچ همه سرعت به بودم، کرده جادیا شیبرا که یبد تجربه

 ششیپاها کشاله دهیخشک یها یفیکث و خون. کردم شیپاها دنیبوس به شروع

 یم را قسمتها آن دیبا ظاهراً  است،نگرفته دوش شبید از که دادیم نشان

 . نبود ردیبگ دوش بخواهم او از آنکه زمان گرید هم االن. دمیبوس

 اجازه من به هم باز او، مقابل در امیحرامزادگ و بد رفتار رغم یعل نکهیا از

 نیا با بعالوه. نبود رام اصالً  او. بودم خوشحال دادیم را کارها نیا انجام

 در من با شدن رو روبه شهامت و جرات که داد شانن یخوب به شیکارها

 .  دارد را تختخواب

 . بودم اشاندازه یب تیمعصوم عاشق نهایا بر عالوه

 هک بود هم یکس اگر اما نداشتم رابطه یزن با نگونهیا که بود سال ده از شیب

 .بود همسرم زن آن داشت را یکار نیهمچ اقتیل
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 هم الً اص بود گذاشته سر پشت روزید که یتفاقاتا با بود، یعصب فرانچسکا

 .  نبود آور تعجب

 منعکس اتاقش یوارهاید از و کرده پر را فضا اش مشتاقانه یها ناله یصدا

 .  شد یم

 مشیتقد بودم کرده غیدر او از که را یلذت کردم یسع کنم، آرامش کردم یسع

 بدن و اندازه یب قایاشت را، خودم اقیاشت و لیم دیبا راه نیا در و کنم

 .  گرفتمیم دهیناد را ام ختهیبرانگ

 .  بود او به متعلق امشب

 . برد یم را لذتش دیبا او فقط

 فرانچسکا دمیکش دراز کنارش دردادم، انجام را خواستم یم که یکار یوقت

  «کنم؟ لمس دیبا رو مرد کی چطور ید یم ادی بهم» گفت

 لمس رو من چطور دم یم ادی بهت» دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس «نه»

 و خوره ینم دردت به یلیخ ظاهراً  گهید یمردا لمس یزندگ نیا تو. یکن

  «ستین خوب برات

 .نمودم یم دور را او دیبا. کردم یم فکر آنجلو بّچه، آن به حاال که بود احمقانه

 را زیچ همه یطور توانست او که یوقت انهم ، بودم کرده داغان را عروسم من

 . است داشته ارتباط فرانچسکا با بقبوالند من به و دهد نشان

 .  بود گذرانده را یوحشتناک شب یکاف اندازه به فرانچسکا او لطف به 

 ییگوکرد، اشچانه بر زدن ضربه به شروع و چاندیپ خودش دور به را مالفه

 .  بود مردد یحرف گفتن یبرا

 «؟یدید یچ باغ تو تو،» گفت مردد
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  «؟یدید یچ باغ تو تو،» گفت مردد

 نجکاوک اریبس بودکه نیا قتیحق اما کند، ناراحتش میبگو یزیچ نداشتم دوست

 . شوم باخبر افتاده اتفاق آنچه از تا بودم

 .  بودند شده دیناپد هم با کجا 

 وت به شاپیب نکهیا از بعد. کنم صحبت آنجلو با کرد مجبور رو من پدرم»

 یاهویه در مینباش مجبور که میکن صحبت هم با ییجا فتگ هم آنجلو د،یرس

 تا اد،ییمن بدم نجایا از گفتم بهش. میبکش ادیفر گریهمد با صحبت یبرا گرانید

 به هممن رفت، و شد ناراحت اونم زدم، یدرست حرف کردمیم فکر شبید

 کردهیم یسع که یبلوند خبرنگار با آنجلو گفت خالم دختر رفتم، باال طبقه

 تهرف همانیم اتاق به کنه مصاحبه به وادار رو اون تا زهیبر زبان شاپیب یبرا

 .« است

 . ستنیکر

. نمود یباز را اش ادامه هم آنجلو و کرد کیتحر را من که یا هرزه همان

 آنها. نه ای و امرفته شیپ کجا تا من اند دهیفهم آنها ایآ بدانم بودم کنجکاو

 با یبد کار االغ دوتا اون. دهند انجام ولوکوچ یکار نیریش کی خواستندیم

 . بودند کرده فرانچسکا من

 .  دادند یم لیتشک را یخوب زوج آنها 

 من اتاق در مامانم گفت و گرفت دندان به را شیموها از یاطره فرانچسکا

 . « میکرد صحبت هم با یکم و دمشید باغ داخل از. بود

 .«کنه یم انتیخ ناو به پدرم» داد ادامه بعد و نمود یمکث
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   «متاسفم» گفتم

 دخترش که بود داده اجازه من به مادرش. مادرش و پدر یبرا نه. بودم واقعاً 

 اهدش کوتاه هفته چند طول در که بودم متاسف فرانچسکا خود یبرا. اورمیب را

 .  بود اش خانواده دنیپاش هم از

  «متشکرم»

 .  نبود شیصدا در عداوت و خصومت از یاثر چیه

 جسمش، فقط نه. من به متعلق کامالً  و دیرس یم نظر به نیریش چقدر ا،یخدا

 .  شهامتش تمام و کلماتش بلکه

 از یکی امندهیآ همسر با ارتباط شک، یب بعد، به نیا از دانستمیم حاال از

 . بود ام روزانه یکارها ستیل در یحتم و یاجبار یکارها

 را شیشانیپ و دمیچرخ طرفش به و گذاشتم تختش کنار زیم یرو بر را وانمیل

 .  دمیبوس

  «بخور رو شامت برو نم،»

 .« ستین ام گرسنه»

 مجروح واقعاً  هم هنوز او. دیکش عقب را خودش یکم و شد جا جابه شیدرجا

 ندهیآ هفته طول تمام در میبگو نگیاسترل به تا سپردم ذهنم به. داشت درد و بود

 .  کند آماده گرم آب سهیک خواب از قبل شیبرا

  «یباش ها مرتاض به هیشب تیعروس روز یتون ینم»
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  «م؟یدار یچ شام» گفت و داد چشمانش به یتاب و دیکش یآه

 بیآس تیموقع کردمیم یسع و بودم دهیکش دراز کنارش در لخت هم هنوز

 .  ودب ناپسند و زشت اریبس من احساسات در تیمیصم. کنم فراموش را رمیپذ

 .«شده سرخ مارچوبه با کی درجه کباب دنده»

 

 

 

 

 

 

 

 .« کنمیم رد رو شنهادتیپ»  گفت و داد اش ینیب به ینیچ

 . نوجوانها به هیشب درست

  «؟یبخور یچ یدار دوست»

 امروز اما. ندارم عالقه نیریش یزهایچ به یلیخ کالً . وافل دیشا دونم، ینم»

  «داشتم یبد روز

 . بودم یعوض موجود نیچن شیبرا من. شد خارج ام ینیب از آتش

 از میتونیم. بجنب. میضخ و نرم. کنهیم سرو نهایا از ابونیخ نییپا رستوران

 .« میببر لذت هم تازه یهوا

 !« شبه ازدهی ساعت» گفت و دوخت اشیمچ ساعت به را نگاهش

 . داد فشار نشییپا لب یرو بر را شیدندانها مردد

 .« بازه ساعته چهار و ستیب اونجا»

  «م؟یریم هم با باشه، ااامم،»

 «میریم هم با بله،» گفتم و کردم رانوازش اش چانه دوباره
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  «میریم هم با بله،» گفتم و کردم رانوازش اش چانه دوباره

  «؟یکنینم مسخره خور وافل آدم کی عنوان به رو من که تو»

 نیآخر از کمی. بخورم دسر یجا به رو تو میبرگشت یوقت ممکنه اما درسته،»

  «ستین تو یخوشمزگ به یچیه متاسفانه و گذشته کردم و کار نیا که یبار

  «بهیعج هم کردنت فیتعر» گفت برگرداندو را نگاهش و شد سرخ بالفاصله

 .« بمیعج هم خودم من»

 اصالً  وجودت از بخش نیا از و» داد وادامه دیجو را نشییپا لب «یهست اره»

  .«ادیینم خوشم

 . دمیپوش را میلباسها آرام یلیخ برخواستم میجا از

 !  شد بهتر یلیخ یلیخ 

 وجودم در یزیچ بعد. داشتم یشتریب حفاظ. دمیرسیم نظر به ریپذبیاس کمتر

 .  افتاد اتفاق

  «کالجته روز نیاول فردا»

 ار کالجش ازدواجمان مراسم از قبل هفته کی داشت میتصم فرانچسکا البته

 یساختگ عسل ماه کی از را خودمان میداد یم حیترج دو هر ما .کند شروع

 یسخت به میبود کرده توافق گریهمد با شفاهاً  که یوقت از اما. میکن خالص

 . میکن یخوددار گریکدی مقابل در میتوانستیم
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 .« زدم جانیه اره،»

 و کرد حرکت لباسش کمد طرف به سرعت به و آورد لب بر یکمرنگ لبخند

 .دیشپو یلباس

 

 

 

 

 

 

 

  «بره؟ یم رو تو یک»

 زحمت خودشان به هرگز که نشیوالد از واقعاً  و نداشت یرانندگ نامهیگواه او

 اآنه یبرا فرانچسکا. بودم متنفر بودند نداده خودشان به ، او به را آن آموزش

 یفانتز ومیآکوار در باشکوه یماه. بود یریگرمس یماه کی به هیشب درست

 .  کردند ینم او پرورش یبرا یتالش چیه آنها اما اش،

 .« البته یتیاسم»

 .  بود دهینرس مغزم به خون هنوز. البته

  «؟یساعت چه»

  «هشت ساعت»

 .« برمتیم خودم»

  «باشه»

  «باشه» کردم تکرار هم من

 نه و ها وافل مورد در فقط نه. بود افتاده میبرا یاتفاق چه که دانستم ینم واقعاً 

 خواستیم که وقت هر فقط من  االن، تا. آنجا به او اندنرس مورد در فقط
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 یم بکار مقابلش در یفشار اهرم همچون را آن و دادم یم او به استقالل یکم

 .  باشد داشته تواندیم را زیچ آن دهد انجام را کار نیا اگر.  بردم

 زیم پشت در که شدم نگیاسترل متوجه ، میرفت یم نییپا طبقه به که همانطور

 .  زدیم لبخند و خواندیم کتاب و بود نشسته آشپزخانه

 امزدن اتاق به بازگشتم و ها پله از من رفتن باال از کامالً  او که بستمیم شرط

 تا بم،ل یرو بر را زبانم بعد و دمیکش دهانم به یدست. داشت خبر میداشتن دوست

 .کنم حس دوباره را نامزدم مزه

 

 

 

 

 

 

 

 کلمه کی» مگفت نگیاسترل به کتش برداشتن یبرا کافرانچس برگشتن محض به

  «نگو یزیچ هم

 یم فرو لب داد نشان پش،یز دنیکش و شیلبها یرو بر دستش حرکت با هم او

 . بندد

 . شد ظاهر درب چهارچوب در فرانچسکا

 .  گذاشتم میبازو یرو بر را دستش و دمیچرخ میجا در 

 .« میبر راه گوکایش ستارهیب آسمان ریز در میخوایم ما»

  «ترسناکه؟»

  «؟ بله»

  «بده؟ ادی کردن یرانندگ من به تونهیم یتیاسم یکنیم فکر»
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 .  کند باز را پروازش یپرها خواستیم او

 .  داشت را زهایچ نیا همه استحقاق

 او از برش و دور یهاآدم تک تک مقابل در خواستمیم چون دانستمیم

 .  شدیم مه من خود شامل که. کنم محافظت

 .« دم یم ادی بهت خودم ،یتیاسم به لعنت نم،»

  

  

 دهم فصل انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

  ازدهمی فصل

 

  

 :فرانچسکا

  

   .آمدیم اتاقم به شب هر ولف مان،یعروس جشن تا مانده یباق هفته کی طول در
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 و دییبویم را بدنم جزء جزء آنقدر او یول مینداشت یجنس رابطه چیه ما

 دمیرسیم لذتم اوج به وقت هر و شدمیم شوق و شور سراپا هک دیبوسیم

 زیر بدجنس یطانیش مثل درست د،یبوس یم مشتاقانه را نمییپا لب که همانطور

 بش یوقت بعد و ماالندیم شکمم به لباس یرو از را بدنش یگاه.دیخندیم زیر

 شیها هگون شهیهم د،یبوسیم را امگونه اتاق ترک از قبل و گفتیم ریخ به

 . بودند سرخ

 ولف با داشت دوست امدهیبخش را او دهد نشان کهآن یبرا وجودم از یقسمت

 را او -لمیم رغم یعل-بودم متنفر ان رشیپذ از که همانقدر چون بخوابد،

 . دیترسیم دوباره سکس داشتن از وجودم از گرید یبخش اما. بودم دهیبخش

 ماالند،یم بدنم بر را بدنش او توق هر و بردمیم رنج اتفاق آن از هنوز

 خاطره آن که کردم یم یسع اما. شدیم زنده ذهنم در شب آن خاطرات دوباره

   .کنم فکر کننده خوشحال یزهایچ به نمودمیم وادار را خود و بگذارم کنار را

 هنوز هم باز بود شده خوب مانینامزد جشن شب از بعد ما رابطه کهیوجود با

 و میدیخوابیم ساختمان مختلف ضلع دو در ما. مینبود یواقع زوج کی به هیشب

 .بود آمده شیپ مان یبعد یروزها در بود داده هشدار که یزیچ

 

 

 

 

 

 

 

 شام هم با فقط. دادیم اختصاص من به شبها تنها را توجهش تمام ولف

 .  میگشتیم باز مانمجلل یهااتاق به دو هر بعد و میخوردیم

 کیتحر خواب لباس کهیحال در و گرفتم یم دوش من شتنمان،برگ از بعد یکم

 ماهرانه لمس و او منتظر تختم یرو بر باز ییپاها با دمیپوش یم را ام کننده

 . ماندم یم شیهالب و هادست
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 هک بود شده داده ادی من به. نداشتم میداد یم انجام که یکار یبرا یخوب احساس

 یزیچ نه است همسرم کردن خوشحال و شدن باردار یبرا یراه تنها سکس

 . باشم انتظارش در ماً یدا مشتاقانه که

 لحظه هر که بود یزیچ کردیم من با ولف زبان و دهان و دست که یکار اما

 . شود تکرار داشتم دوست مداوم طور به روز هر و روز طول تمام در و

 یدیجد یهادمآ با کردمیم تالش آگاهانه و رفتمیم کالج به که هم حاال یحت

 متما که یزیچ تنها هم باز بودم میهاکالس برنامه ریدرگ شدت به و شوم آشنا

 و بدنم یرو بر ولف یلبها و زبان و ینیب حرکت کرده خودش ریدرگ را ذهنم

 اماندازه یب اقیاشت ختنیبرانگ و من ییبایز وصف در اشعاشقانه یها زمزمه

 .  بود

 دیدج یشکل زین و خودم یمعرف د،یجد دوستان کردن دایپ یبرا یتالش چیه من

 مانجا را فمیتکال زودتر چه هر خواستمیم فقط. بودم نکرده دادن امیزندگ به

 ولف اسم به یبد و بزرگ گرگ انتها در و دهم ارائه را میها کنفرانس دهم،

 . بکشد کام به را بدنم جزء جزء

 هم من و خانه در دفترش در ولف یوقت مان،یعروس جشن از قبل روز کی

 .دیرس بگوشم درب زنگ یصدا بودم، باغم در و خانه از رونیب در

 

 

 

 

 

 

 

 یها کتاب آن از یکی و بود باال طبقه در نگیاسترل خانم کهییآنجا از

 میجا از من.( نبودم او قضاوت به قادر گرید اصالً ) خواندیم را ضررشیب

 .  شدم خانه وارد و درآوردم را میباغبان یهادستکش برخواستم،



 

 pg. 311 

31
1 

 قلبم ضربان. دمید درب پشت در را محافظانش و پدرم درب یچشم سوراخ از

  کند؟ یتالف داشت یسع او. گرفت شدت

 هب پدرم گذاشتن قدم با شدم، رانده عقب به بالفاصله و کردم باز را جلو درب

 . کردم برخورد درب به شدت به هم من خانه داخل

  «کجاست؟ اون» گفت محکم و کوتاه اریبس پدرم

 .  بودند شده خانه وارد دنبالش به هم محافظانش از نفر دو

 . بود نکرده هم سالم من به یحت او. رفت هم در میهااخم

 تمام از دعوت – بود داده انجام ما ینامزد جشن در که ییکارها آن تمام از بعد

 ولف هرتش کردن خراب در یسع آنها با که یخالفکار و بدنام یهاآدم آن

 نداده دست من با هم یسرسر یحت -ما ضد بر آنجلو و ستنیکر واتحاد داشت

 . بود یاحمق چه. بود

 طهیح در یبیعج طور به. کردم صاف را کمرم بستم، سرشان پشت را درب

 نداشتم یاطالع خودم به نسبت ولف احساس از. نمودم یم تیامن احساس خودم

 یاحترامیب من به یکس امخانه میحر در دهد ینم اجازه او که دانستمیم اما

 .  کند

  «هستند؟ منتظرتون شونیا» گفتم دهیکش و آرام احمقانه، یحالت با

 هکالف و کردیم مادرم به که ییهاانتیخ از خسته بودم، کالفه دستش از واقعاً 

 ادهد اجازه و بود خودخواه پدرم. ممکن شنهادیپ نیباالتر به دخترش فروختن از

 .برساند بیآس اش خانواده به اشیودخواهخ بود
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 !« نجایا ادیب االن، بگو» گفت و زد یپوزخند پدرم

 . بردم باال را میصدا یکم کنم، جمع را شجاعتم کردم یسع

  «د؟یندار ای دیدار مالقات قرار تونیک سناتور با شما»

 یبیآس ستتوان ینم او. جا همه در حاضر و زپایگر و یقو. هستم باد مثل من

 .  برساند من به

  «؟یهست یک تو» گفت و انداخت من به پا اندر سر ینگاه پدرم

. هستم تونیک ولف ندهیآ همسر من» گفتم بود خودش لحن از یدیتقل که یلحن با

 «ن؟یهست یک شما

 « .یکرد فراموش رو نکته نیا خوب که رسهیم نظر به البته پدرت،»

 دیشا» گفتم محافظانش شده سرخ صورت گرفتن دهیناد با و شدم نهیس به دست

 !« ینکرد رفتار پدر مثل هم تو که باشه لیدل نیا به

 به مربوط که چه آن از شیب صورتش د،یرسیم نظر به متزلزل و مست

 .  بود سرخ باشد تابستان یگرما

 گفت و داد تکان من کردن ساکت یبرا هوا در را دستش یصبر یب با

 به یدار و یکرد رییتغ خودت بلکه کرده، رییتغ که ستمین یاون من فرانچسکا»

 !« یکن کار یخوا یم و یریم دانشگاه

 نهیا مشکل. ستین من با شما مشکل نیا اما. ستین بد که بودن مستقل» دمیغر

 هم تو و داره رو بردنت نیب از قصد که هستم یمرد به متعلق من االن که

 .« یندار نانیاطم من یوفادار به گهید

 انیب را کلمات آن خودم من کهیوجود با و بود رفته کنار ها پرده گرید حاال

 .کردینم کم شان کننده ناراحت حالت از یزیچ هم باز کردمیم
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 .  میبود ستادهیا گریکدی چهره به چهره برداشت، سمتم به یقدم پدرم

 برابر هم با دو هر. میکردیم احساس را یمتفاوت زیچ دو هر لحظات آن در

 .  میبود

  «؟یمسکالزون رفته، کجا تیوفادار»

. دمیخندیم شهیهم هم من و خواندیم نام نیا به را من بودم بچه یوقت! باز حقه

 یلیخ یهاشورت یمعنا به یولیاسپان کلمه کی به هیشب شتریب نظرم به چون

 . بود ادیز

 در یمحکم حنل با و شدم خم جلو به یکم و شدم رهیخ چشمانش در میمستق

 .« وجودمه در میوفادار شهیهم. پاپا منه، با» گفتم صورتش

 جا هجاب یآرام به را میشانیپ یرو بر شده ختهیر یموها دیکش که یقیعم نفس

 .  کرد

 .  بودیم مست اگر یحت بود، عظمت با شهیهم مثل

 تو ندتیآ همسر بگو بهم یشینم ناراحت اگه ،(دختر یعنی ییایتالیا به)ایگلیف»

 که ینکرد فکر اصالً  ؟یکن کار یبخوا و یبر داشگاه به که کرده قیتشو رو

 تا کرده؟ کنه بازت خودش سر از بخواد که لیدل نیا به رو کار نیا دیشا

 !« ؟یکن مواظبت خودت از یتونیم بشه مطمئن

 .  بستم بالفاصله اما بدهم، او به یجواب تا کردم باز را دهانم

 عمالا قدرت پدرم شهیهم که دانستمیم کنم ازدواج آنجلو با داشتم میتصم یوقت

 یحت ای و بگذارد کنارم دهد، طالق را من توانستینم او. دارد را او بر نظر

 . دهد آزارم

 .  داد ینم یپاسخ چیه کس چیه به هرچند دادینم جواب یروس آرتور به ولف،
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 ات ببر رو من حاال .کنمیم فکر بهش من که هیزیچ نیا» گفت و دیخند پدرم

 .« نمیبب رو اون

 . . . « کنم ینم و کار نیا من»

 ساکت سرم پشت از یمحکم یپاها یصدا دنیشن با صحبتم شروع محض به

 .شدم

 

 

 

 

 

 

 

   «؟یندیناخوشا زیسورپرا چه! یروس آرتور» گفت سرم پشت از نامزدم

 نامزدم دنش کینزد با که یقلب تپش و ندیخوشا احساس از. دمیچرخ میجا در

 مذهن در دنشید با که یفکر نیاول از. بودم متنفر افتاد انیجر به وجودم در

 احساس از. بود ترابهت پر و بلندقدتر پدرم از او چقدر آمد، بدم زد جرقه

 دلم و دهم فشار بهم محکم را میپاها ران شد باعث که هم یااندازه یب اقیاشت

 .  بودم متنفر برود ضعف شیبرا

 هب رخ آنجا در من حضور به توجه یب و آمد نییپا ها پله از سالنه نهسال ولف

 .  ستادیا پدرم رخ

 .  بودند شده رهیخ هم یهاچشم به هردو

 .  است آمده شیپ یدیجد اتفاق دمیفهم فوراً 

 !« دیکرد حمله اسکله به تو» گفت ولف صورت در تیعصبان با پدرم

. است داده دست از را شیصدا رلکنت پدرم که شدم متوجه بار نیاول یبرا

 یم نشان و بود خش از پر مچاله و چروک یکاغذ تکه مثل درست شیصدا
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 به گرید و بود شده سرخ و متورم صورتش. است یعصبان بشدت که داد

 .  شناختش شدیم یسخت

 ادثهح پر و بودند گرفته قرار گریکدی مقابل در وضوح به ریاخ هفته چند نیا

 .  بود آورده فشار آنها از یکی به فقط اما بود،

 دهزیس. یفرستاد میهست اونجا ما یدونست یمکه یوقت درست رو ماموران تو»

 !«زندانن تو هامآدم از نفر

 

 

 

 

 

 

 

 دندرآور از بعد و برداشت را پدرم کت ینییتز دستمال بعد و زد یلبخند ولف

 .  گذاشت پدرم بیج در شیجا سر مرتب را آن دوباره آن، با دهانش از آدامسش

 «  برو فرانچسکا،. باشن دیبا که هستند ییهمونجا درست»

 .  بود محکم و سرد لحنش و داد دستور من به

 با یحت. دید یم را من خوابم اتاق در شب هر که بود یمرد از متفاوت واقعاً 

 از بعد و برد رونیب وافل خوردن یبرا شب نصفه را من که یمرد آن

 کامالً  دیورز عشق جنون سرحد تا من به و آمد اتاقم به هم باز هم برگشتنمان

 .  داشت تفاوت

 . . . «  اما»

 کی من» گفت یزیآم سرزنش و یعصبان لحن با و دیچرخ شیجا در پدرم

 ونا. نمیبب رو نیا دیبا حاال فرستادم، شتیپ رو رفتار خوش و عیمط دختر

. کنهینم اطاعت هم خودت دستورات از یحت و شده جواب حاضر و یوحش
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 الس و سن کم دختر پس از یحت تو ؟یبد شکست رو من یتونیم یکنیم فکر

 !« یایینم بر هم من

 یتگسرشکس با یوقت و بود شده رهیخ پدرم به لبش بر یپوزخند با هنوز ولف

 به یتوجه نیکوچکتر کردم، حرکت خروج درب سمت به و دادم تکان را سرم

 . نکرد من

 ومیونیلیم بار یبرا و نمودم روشن یگاریس و دمیپوش را امیانباغب یهادستکش

 ندکرد رفتار ریگ پا و دست بچه کی مثل من با که پدرم و نامزدم به لب ریز

 .  دادم فحش

   .شدم زد یم چشمک من به جاتمیسبز باغچه هیحاش در که یبیعج زیچ متوجه

 . است رتعما ییغذا مواد انبار کردم یم فکر که یا زده زنگ درب

 

 

 

 

 

 

 

 از بعد زا راً یاخ که میبگو تیقاطع با توانستم یم اما بود، شده دهیپوش چکیپ با 

 .  است شده استفاده دوباره شیهاچکیپ کندن

   .دادم حرکت را اشرهیدستگ و رفتم سمتش به یآرام به و برخواستم میجا از

 ییغذا مواد انبار به که دمیفهم برداشتم، داخلش به یقدم. شد باز یراحت به

 ودب یسالن به مشرف درست که رسدیم ییلباسشو اتاق به اما گرددینم یمنته

 . داشتند قرار آن در ولف و پدرم که

 گرید. نبودند تنها سالن جداره دو یهادرب پشت در گرید ولف و پدرم

 .بشنوم ییلباسشو اتاق نازک یچوب درب پشت از را شانیصدا توانستمیم



 

 pg. 317 

31
7 

 

 

 

 

 

 

 

 ردهک پنهان من از را یاریبس یزهایچ آنقدر آنها یول نداشتم سمع استراق صدق

 .  هستند کار نیا سزاوار کردم یم فکر که بودند

 .  دادم فشار محکم درب یچوب پنل به را گوشم

 عنام کلمات که امی ی ییجا از من تون،یک سناتور» گفت تیعصبان با پدرم

 وجود نیا با یول دادم تو به رو فرانچسکا من. احترامند قابل معامالت و دارند

  «یهست منه به متعلق انچه هر کردن نابود یپ در راسخ یعزم با تو

 هر طیشرا رسه یم نظر به» گفت و دیخند زیآم دیتهد بسته دهان با ولف

 یجا یجا تو انگشت اثر که دارم گمشده یدست فیک کی من کسانه،ی دومون

  «داره وجود اون

  «ودهنب من کار»

 حمله یکس به پشت از هرگز که ستین نیا کاگویش یایماف افتخارات از یکی»

  «ند؟یگویم را قتیحق هم شهیهم و کنندینم

 . « نکردم حمله تو به پشت از وقتچیه من»گفت محتاطانه پدرم

 بود، یبدشانس یرو از حادثه کی واقعاً  که هم یمورف و» داد ادامه باز ولف

 از ایب. دوننیم میسه اون مهیب یایمزا در رو خودشون هم ها یرلندیا مطمئنم

 «  میکن صحبت شور پر تجمع اون

 اتفاق آن از اخبار در خالصه یلیخ بود؟ شده کیشل او به ان در که یهمان

 کار گفتندیم. بود دهیند بیآس ان در یکس چیه که دانستمیم و بودم باخبرشده
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 داده یم انجام را یخشونت پر یوتریمپکا یها یباز که بوده وانهید بچه کی

 و امد شیپ کرد سقوط بورس بازار که یروز همان در درست اتفاق آن. است

 .نپرداخت ماجرا آن به یلیخ یکس

 

 

 

 

 

 

 

   «اون؟ مورد در» گفت پدرم

 هم درب پشت از یحت که داد فشار هم بر محکم را شیهادندان آنقدر

 .  بشنوم وضوح به هم بر را شیها دندان شیسا یصدا توانستمیم

 نیا و ننداخته رتیگ راندازیت اون هنوز که یشانس خوش یلیخ تو» گفت ولف

 .« یریم اونور نوریا و یرونیب

 !« یندار یمدرک چیه تو چون رمیم اونور نوریا و رونمیب من»

 اوج نقطه من ترور به اقدام اما. دارم کار اسکله با هنوز چون یستین تو اون»

. بود انهیناش باً یتقر و هودهیب کامالً  کار کی صرفاً  من ترور. نبود اتکاره

  «بود مینامزد جشن اوجش

 کند ترور را نامزدم بود کرده یسع پدرم. دادم ینم قورت هم را دهانم آب یحت

 ایدن تمام از را موضوع نیا و نگفته من به یزیچ هم کلمه کی یحت نامزدم و

   چرا؟. بود کرده محافظت پدرم از مه اصل در. بود نموده پنهان

 حمقما دختر فرستادن واقعاً  تو ایآ» گفت سرعت به تیعصبان با یروس آرتور

 از نفر زدهیس شدن یزندان با شیبچگ دوران دوست با زدن الس یبرا رو

  «؟یکنیم یتالف من یهاآدم
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 یرقابت در. بردیم باال را شیصدا یروس آرتور که بود یبار نیدوم نیا

 .نبود مثبت رییتغ نیا و بود کرده رییتغ یواقع

 

 

 

 

 

 

 

 من و شهیم من همسر یزود به اون. زد الس اونشب نه و احمقه نه تو دختر»

 نیا آغوش به رو اون خوامینم هم اصالً . شدم خسته تو یهایاحترام یب از هم

 قتیحق در. داشته عالقه بهش یزمان کی که یکس بخصوص ،یبد ها اون و

 مثل درست رو من شهرت ای ،یکن یم فرانچسکا مورد در یکار تو که بار هر

. کنمیم نابود رو تجارتهات از یکی من ،یانداز یم خطر به ینامرد شب

 تشوق هم من و انتهاست یب ستیل نیا.  پوکر باشگاه دیشا رستوران، اسکله،

 – که کن فرو پوکت کله اون در رو نیا. رو اش زهیانگ هم و دارم رو

 جاک ،کنه کار اون ایآ که رمیگیم میتصم که منم نیا. منه مال االن فرانچسکا

 حذف نها،یا بر عالوه. باشم داشته سکس باهاش یحالت چه در و بخونه درس

 همه رو هتیعل بر مدراک فقط نه! خوره ینم بدردت یلیخ هم معادالت از من

 نمیمعتمد به هم ییهانامه بلکه سپردم، اعتمادم مورد یآدمها به و کردم پخش جا

 .« دهند انجام دیبا ییکارها چه دیبا من نابهنگام مرگ صورت در که دادم

 باور اما. نمود خواهد تیاذ یلیخ را من ییگو که کردیم صحبت یطور او

 یجنس یازهاین تمام او گذشته هفته طول در. کردمینم باورش گرید. کردمینم

 تنها را کلمات نیا تمام او که بود یهیبد. بود دهدا حیترج خودش بر را من

 نیا چرا که دادم ینم یتیاهم گرید اما آورد، یم زبان بر پدرم ترساندن یبرا

 رخ به از دست داد،یم تیاهم من غرور به واقعاً  او اگر. زندیم را حرفها

 .  داشتیم بر پدرم برابر در من یجنس یزندگ دنیکش
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 یحالت با هم ولف – یوانیل ای گلدان -دیرس وشمگ به یزیچ شکستن یصدا

 .کرد دنیخند به شروع مرموزانه

 

 

 

 

 

 

 

 خواست دلت کار هر دنیم اجازه تیوا و شاپیب یکن فکر شده باعث یچ»

  «؟یبکن

 قمار نیا تو. بکنم خواست دلم یکار هر دنیم اجازه اونها که نهیا تیواقع»

 از رو دستت ای و یکنیم یباز من نیقوان اساس بر ای تو. منه با باال دست

 !« یندار یاگهید انتخاب. یدیم دست

  «برمیم خودم با رو فرانچسکا من پس» گفت زیآم دیتهد یلحن با پدرم

 وجود زدیم موج شیصدا تن در شهیهم که یقدرت پر یخونسرد آن گرید

 .  نداشت

 .  کردم خفه گلو در را غمیج یصدا

 که بودم یکس من. نبودم یباز اسباب من برگرداند؟ را من خواستیم او حاال

 گرید ایماف در بعالوه. بودم خورده وندیپ امندهیآ همسر به یبیعج طور به

 ولف به هم را بکارتم که یوقت از بخصوص خواست،ینم را من چکسیه

 .  بودم دهیبخش

 .  نداشت یاطالع موضوع نیا از پدرم فقط،

 .  دادینم آن به یتیاهم هراً ظا زد،یم هم حدس اگر یحت

 . داشت را میزندگ کردن خراب قدرت ولف گرید حاال. بود مهم ولف یبرا اما
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 توانستیم. را بکارتم و شهرت. بود گرفته را خواستیم که یزیآنچ او 

 یکاف اندازه به هم پدرم کارش نیا با. دهد خاتمه یباز نیا به امروز نیهم

 .  شدیم ریتحق

 . گشت ریسرآز نییپا به گردنم پشت از عرق مفکر نیا با

 .داد طول قرن کی اندازه به اشدوباره صحبت شروع یبرا ولف

 

 

 

 

 

 

 

 !« یکنینم رو کار نیا تو»

  «؟یمطمئن نقدریا چطور»

  «یدار دوست دخترت از شتریب رو ات دسته دارو تو» گفت یسادگ به ولف

 هامآد لیدل نیهم به کنمیم کرف. کرد سوراخ را قلبم حرفش نیا زیت ریزهرت

 .   دیگوینم دروغ نیزم یرو بر یگرید موجود چیه. ندیگویم دروغ

 . است رحمیب قتیحق

 .  دهدیم نشان را اتیقیحق چهره و زندیم کنار اتچهره از پرده قتیحق

 ینینگس و ییایب کنار آن با و یکن نگاه چشمانش به میمستق کندیم وادار را تو

 .  یکن حس را یکنیم یزندگ ان در که ییایدن یاقعو وزن

  «؟یدار ینظر چه دخترم مورد در تو؟ و» گفت پدرم
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 یکار از اون دارم، یمثبت احساس من» گفت یندیآ خوش و گرم لحن با ولف

 خیتار یوقت هم من. هیسکس العاده فوق و بره یم لذت کننیم باهاش که

 .« ارمییم براش ینیگزیجا کی صدا سرویب برسه سر انقضاش

 .  اورمیب باال داشتم دوست

 ازب میگلو سمت به را راهش که کنم حس را ام معده در دیاس قل قل توانستم یم

 .  کردیم

 .  شوم رو روبه آنها یدو هر با و کنم باز را درب  داشتم دوست

   کنند؟ صحبت نگونهیا من به راجب کردند یم جرات چطور

 از یدست کنم، باز را آن تا شد دراز درب سمت به دستم که یالحظه درست اما

 . گرفت را امشانه پشت

 

 

 

 

 

 

 

 . دمیچرخ میجا در اتاق یکیتار در

 .  بود نگیاسترل خانم 

 شده درشت آنقدر شیها چشم گرداند، راست و چپ به مضطربانه را سرش

 .  شوند خارج چشمش کاسه از بود کینزد که بودند

 .« بده آزارش خوادیم کنه، یم یعصب رو پدرت داره اون»

 را من و داد یم تکان هم را اش چانه آورد، یم زبان بر که یا کلمه هر با

 . کنم نگاه چشمانش به کرد یم وادار
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 فحش ییایتالیا زبان به و زد یم ادیفر پدرم. بود شده پا به یآشوب درب درپشت

 و خشن و ریمتغ خنده یصدا د،یخند یم حال همان در هم ولف و داد یم

 .  شد یم منعکس اتاق سقف و وارهاید از اش کننده کیتحر

 به سالن نیمرمر کف یرو بر پدرم یها کفش شدن دهیکش ناهنجار یصدا

 دیانم کوچک را خودش نیا از شتریب آنکه از قبل پدرم دمیفهم و  دیرس گوشم

 .  برند یم رونیب کشان کشان را او شیگاردهایباد

 من یها کردن دو به یکی یصدا و سر که بود بلند رونیب یصدا و سر آنقدر

 .  دیرس ینم گوششان به نگیاسترل خانم و

 از» دمیپرس کردم یم پاک را تمیعصبان و خشم از پر داغ یها اشک کهیدرحال

  «ن؟یدونیم کجا

 وارد ولف یوقت از که ییروزها تعداد توانستم یم. کردم یم هیگر دوباره من

 .  بشمارم دستم انگشتان با را بودم نکرده هیگر من و دهش میزندگ

 االن نیهم درست و متنفره، پدرت از چقدر اون که دونم یم من چون»

 رهییتغ حال در زیچ همه. شده تو به اش عالقه مغلوب پدرت از نفرتش،

 «شهیهم. زمیعز

 

 

 

 

 

 

 

 کرد تیهدا یمخف راه آن از خارج و عقب به را من یآرام به نگیاسترل خانم

 .  نشود ما یصدا و سر متوجه ولف تا بست را آنجا درب دقت با اریبس و

 به یهنگا کند تیهدا قیآالچ به را من و بگذارد پشتم را دستش آنکه از قبل بعد

 .  است امان و امن زیچ همه که شود مطمئن تا انداخت اطرافش
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 را من و زد کمرش بر را رنگش یآب یها رگ از پر و چروک یهادست

 .  نشاند خودش مقابل

 . داد دست من به کار خطا یکودک احساس روز آن طول در بار نیدوم یبرا

 دوست رو من تونه یم متنفره ام خانواده از حد نیا تا ولف یوقت چطور»

  «باشه؟ داشته

 . داشتم گاریس کاش کردم آرزو و دمیکش میموها درون یدست

 .  شد ساکت یا لحظه و دوخت نیزم به را نگاهش نگیاسترل خانم

 .  بودم کرده اشاره یخوب نکته به

   .خورد یم تاب هم لباسش رنگ دیسف و فیظر منگوله خاراند را سرش یوقت

  «شدنه عاشق راه انهیم در هنوز ولف ، فرانچسکا»

  «داره رو من هوس و متنفره پدرم از اون»

 سکوت یا لحظه کند صحبت به شروع دوباره نگیاسترل خانم نکهیا از قبل

 .  شد برقرار

 در .نبودم ینیب یم که یآدم نیا اصالً  من و ستین نگیاسترل من لیفام اسم»

 بزرگ کوچولو ایتالیا در تو از تر آنطرف بلوک چند فاصله با هم من واقع

 .«شدم

 

 

 

 

 

 

 

 .  کردم اخم و آوردم باال را سرم
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  بود؟ ییایتالیا نگیاسترل خانم

 . بود دهیپر دتش به صورتش رنگ

 ، ودب تر رهیت مادرم. پدرم به هیشب. بود من به هیشب پوستش رنگ  ، عالوه به

 .  بودم برده ارث را پدرم نگاه من اما

 . دیایب بدش من از ولف خاطرش به دمیترس یم که یگرید یلیدل

 .  دادم گوش شیها صحبت به و ماندم ساکت

 اول از دوباره شد باعث حالم یشانیپر و کردم ییکارها بود جوان یوقت»

! یاسم هر. کردم یم انتخاب خودم یبرا لیفام اسم کی دیبا. کنم شروع

 ولف حق در که ییکارها به من. کردم انتخاب ولف نگاه از را نگیاسترل

 یمن که بود دفاع یب آنقدر که یولف. کنم ینم افتخار دادم انجام جوان تونیک

 ولف قلب. دهیبخش رو من االن اون ماا ستد،یبا خودش یپا یرو توانست

 داره دوستش واقعاً  که یکس یبرا و ستین اهیس یکن یم فکر که یاونقدر

 . . . «  بدبختانه فقط. تپه یم وار وانهید

 تمام» گفت یسخت به و داد فشار هم بر محکم را چشمانش نگیاسترل خانم

  «کردند فوت داشته دوستشون اون که یکسان

 .ستمینگر باغ منظره به و نمودم قیآالچ رد حرکت به شروع

 هم تمجایسبز باغچه. بودند شده باز رنگ بنفش و یصورت یتابستان یگلها 

 دواریام و بودم نموده قیتزر باغ نیا به را یزندگ من. بود شده خوب یلیخ

 وجود در هم را یمشابه رییتغ که – کردم یم فکر احمقانه هم دیشا ای – بودم

 .داد خواهم انجام ام ندهیآ همسر
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 . نمودم یباز میپا ریز یها زهیسنگر با میپا با و ستادمیا میجا در

 و سخت قلبش.  خورده ضربه یبار چند اون قلب من، نظر از فرانچسکا»

 والیه اون اما اند، کرده ستم او به کهیکسان یبرا بخصوص شده، نامهربون

 . «ستین

  «بورزه؟ عشق بتونه وبارهد نیکن یم فکر» دمیپرس یآروم به

 یم خودت یکن یم فکر» گفت پاسخم در خسته یلبخند با نگیاسترل خانم

  «؟یتون

 یشهرت با چارهیب پرداز الیخ کی من اما. توانستم یم البته،.  دمیکش یآخ 

 را یکس هر وجود یها یخوب داشت اصرار که بودم یکس نظر در خراب

 . ندیبب

 .  دیام آن به من و فتگ یم یلوح ساده آن به پدرم

 ، ردهک باز خودش یبرا ییجا قلبم در اون. بله» گفتم و کردم دییتا را حرفش

 .« بخواد رو اون خودش دیبا فقط

 را زیچ همه راحت نقدریا چرا دانستم ینم هم خودم. بود داده دستم کار صداقتم

 .  بودم کرده اعتراف نگیاسترل خانم به

 من بود داده اجازه بود، داده انجام برابرم در یمشابه کار هم او چون دیشا

 . اندازمیب اش گذشته پنهان یزندگ به یچشم گوشه

 قاب را میها گونه رگش از پر و سرد یدستها با«  -زمیعز دختر خب،»

 اون به نسبت تو که یزیچ هر تونه یم هم ولف ، بگم دیبا پاسخت در» گرفت

. کنه احساس تو از تر یقو مراتب هب و شتریب اریبس اریبس رو یکن یم احساس

 یعال واقعا و کامل صورت به رو اون زنه یم که یکار هر به دست اون

 .« را عشقش همه از شیب و ده یم انجام
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. امدین هم او و دیاین من اتاق به امشب دیبگو ولف به خواستم نگیاسترل خانم از

 یعصب چون من که کرد نگما ولف بود ازدواجمان از قبل شب کهییآنجا از و

 .    خورمیم خودم اتاق در را شام هستم

 و اوردیب باال طبقه به را من شام که بود کرده دیتاک نگیاسترل خانم به او

 .  امخورده را شامم من که شود مطمئن

 نییپا رستوران از که بود ینیزم بادام کره و افرا شربت در غرق وافل شام

 صبحش فردا ختهیر بهم عروس به یتیاهم او ظاهراً  .بود شده یداریخر ابانیخ

 . داد ینم

 .  امدین چشمم به خواب صبح تا

 قدم هک یشگرانیآرا گروه با و آمد اتاقم به نگیاسترل خانم صبح، پنج ساعت در

 خواندن آواز به شروع ایآند و ماما و کالرا با همراه نمودند، یم دنبالش قدم به

 خواب از ها یقنار و کوچک انیپر آواز با که ندرالیس به هیشب را من و کردند

 . پراندند خواب از شد، یم داریب

 سنگ مرد همسرم و حرامزاده یعوض کی پدرم که را تیواقع نیا کردم یسع

 تنها میزندگ دوران طول در من. ببرم لذت روزم از و کنم فراموش را ستیدل

 شکل نیبهتر به دیبا و باشم داشته توانستم یم یعروس جشن نینیچ بار کی

 .   بردم یم لذت ان از ممکن

 دانتل تور ان با را( Vera Wang) ونگ ورا یطراح گلد-رز یعروس لباس

 ییبایز اریبس یها موج با میموها. دمیپوش سهیپل یاعال ساتن دامن و دار طرح

 یسوآروسک مارک تاج و دیرس یم کمرم یرو تا و بود شده رها سرم پشت در

 .  نمود لیتکم را آن هم

 .بود شده درست دیسف یها رز از و بود ساده گلم دسته
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 در ییسایکل در دم،یرس شود برگزار ازدواجم مراسم بود قرار که ییجا به یوقت

 از آنجا -مادرم و پدر یها سنت به احترام یبرا آنهم -کوچک یایتالیا

 . بود دهش پر خبرنگار و نگار روزنامه هزاران و رسانه ینهایماش

 .  دیتپ یم سرعت به قلبم

 همقابل یبرا یفرصت و نکرده صحبت همسرم با ازدواجمان از شیپ شب از من

 .  بودم نکرده دایپ را گفت پدرم به من به راجب که یوحشتناک یزهایچ با

 ردو را من رفتیم باالتر سنم یوقت بود، گفته پدرم به کهیزیچ اساس بر

 . شد یم احساس وضوح به لحظه آن در میزندگ تیواقع انداخت،یم

 من به یعذرخواه یبرا که یشام) میبود نرفته رونیب هم با شام کباری یحت ما

 دهانم رابه غذا من که یزمان طول در و نبود دونفره عاشقانه قرار کی که داد

 ( بود سرگرم لشیموبا با او فرستادم یم

 گریکدی تخت یرو بر قتو چیه. میداد ینم یامیپ چیه هم به معموالً  ما

 . میبود نکرده یصحبت هم با یگذران وقت یبرا و میبود دهینخواب

 تونیک ولف با من ارتباط نداشت، یتیاهم اصالً  آن رییتغ یبرا من تالش

 .  بود فنا به محکوم

 رهچه در یجد ینگاه با شیکش کنار که مرتبم و کیش نامرد به دنیرس یبرا

 .   کردم حرکت به شروع بود من منتظر و ستادهیا اش

 .بودند ستادهیا چیه انیبرا و شاپیب ستونیپر کنارش در
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 . میندار یواقع دوست چیه تونیک ولف و من که گذشت ذهنم از

 و ستیب ایآندر ام خاله دختر. داشتند سن من برابر سه نگیاسترل خانم و کالرا

 در داشت من به بتنس که یدلسوز احساس لیدل به شتریب و بود ساله چهار

 یاعضا با و کرد یم کار یفروش مشروب کی در او. بود شده حاضر انجا

 لمس را او کدامشان چیه که کرد یم ادعا و گذاشت یم قرار ایماف یاصل

 . دندشینبوس یوحت اند نکرده

 بیآس تیموقع در را ولف و من حالت نیا و.  بود من دوبرابر مادرم سن 

 .  داد یم قرار یریپذ

 . محافظت تحت و میبود تنها دو هر ما

 . اعتماد یب و یزخم

 ولف م،یشد اعالم شوهر و زن یوقت و افتی ادامه یمشکل چیه بدون مراسم

 ما لمقاب در که بود ییها نیدورب نگران شتریب او. زد میلبها بر یمیمال بوسه

 نکهیا تا دنمان،یرس نظر به مناسب و بایز از کردن دایپ نانیاطم و داشتند قرار

 . است ازدواجمان بوسه نیاول بوسه آن فکرکند

 هرظ گرید باً یتقر حاال و میبود نکرده صحبت هم با هم کلمه کی یحت هنوز ما 

 .  بود شده

 که نبودم مطمئن یلیخ.  میکرد حرکت مادرم و پدر منزل سمت به سکوت در

 اصالً  و اورمین شیرو به را بودم دهیشن روزید که یزیچ من و نشود مانیدعوا

 .  کنم خراب را ام شده شارژ تازه هیروح خواست ینم دلم
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 ام که را ییکارها از یستیل ولف افتاد، امینامزد جشن در که یاتفاق از بعد

 خانه نیا به قدم ما تا بود، فرستاده شیبرا را دهد انجام پدرم میخواستیم

 .میبگذار

 

 

 

 

 

 

 

 مهمسر دییتا مورد قبل از که است ییهاآدم از پر خانه که داشتم نانیاطم کامالً 

 شمادر و پدر اما نبود آنجا آنجلو که داشت تعجب یجا میبرا و. اند گرفته قرار

 را انش هیهد گفتند، کیتبر من به کوتاه اریبس. بودند کرده شرکت مراسم در

 .  نمودند حرکت خروج درب سمت به سرعت به و دادند

 هآنک از قبل و گفتند یم کیتبر ما به و دندیدخن یم کردند،یم صحبت مردم

 یبرا و کردم همسرم به رو میشو حاضر زیم سر بر غذا صرف یبرا یهمگ

 میبود کرده یرسم را ازدواجمان و درآمده هم عقد به که یوقت از بار نیاول

   گفتم

 «؟یکرد کاریچ آنجلو با»
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 به عراج ازدواج از بعد انصحبتم نیاول. داشت یادیز اریبس تیاهم گفتگو نیا

 . داشتم عالقه او به اواخر نیهم تا که یگرید مرد. بود یگرید مرد

 همان داد، ادامه زدنش لبخند و دادن تکان سر و نیمدعو با دادن دست به ولف

 .  داد یم نشان انظار در که یاجتماع چهره

 هم ور تفاقا نیسوم تونم ینم و ستمین یصبور آدم اصالً  که بودم گفته بهت»

 که یزیچ اون خاطر به عجوالنم یریگ جهینت از قاً یعم من اگرچه. کنم تحمل

 از یتونینم یقیطر چیه به اما کنم یم یعذرخواه آمد شیپ یقبل یمهمان در

  «یکن انکار رو داره نامزد که یخانم یاغوا در تالشش و اون گذشتن خط

  «؟یکرد کاریچ»

 با او توجه جلب یبرا که یهمانانیم از را نگاهش گرید حاال زد، یپوزخند

 . بود برگردانده من سمت به دندیجنگ یم گریکدی

 یجا. پدرش یکارها در مشارکت جرم به ه،ییبازجو تحت االن نیهم اون»

. مزیعز کرده دایپ خوب یلیخ لیوک کی هم االن نیهم مطمئنم. ستین ینگران

 از رعبو خاطر به رو اون فقط. بکنه استفاده لیوک همون از هم نیستیکر دیشا

 دست رواز اعتبارش تمام کردم، اخراج کارش از قرمز، خط پانصد باً یتقر

 .« داد

  «؟یکرد ینیخبرچ ایماف از تو»

 .بود خشمم از یناش وضوح به که یشدند،مشت مشت دستانم
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 خبر صحبتمان مورد موضوع از اصالً  ییگو زد، پلک مقابلم در یبار چند

 .  تنداش

 رب دورو گهید رندیبگ ادی تا کردم اونها با رو بود اقتشونیل که یکار من»

  «نشن یآفتاب منه به متعلق که یزیچ

 ! من

 ! بودم؟ او به متعلق

  «افته؟یم براش یاتفاق چه» دمیکش یقیعم نفس

 آزادش بعد و ترسونندش یم مرگ سرحد تا احتماالً . »انداخت باال یاشانه

 ییهازیچ نهایا. دهیرس انیپا به رسماً  اون شغل. نطوریهم هم نیتسیکر. کنندیم

 .« یبد تیاهم بهشون یلیخ یبخوا که ستندین

  «یزیانگ نفرت واقعاً  تو»

  «یذیلذ واقعاً  تو یول» گفت کنان پچ پچ

 . بردم لذت ان از یکم رفت، نیب از تمیعصبان

 دوست. گرفتیم عکس احتماالً  بود، تیجمع نیب در ییجا نگیاسترل خانم

 و ندک قضاوت را میبود ان در که یتیموقع و ولف رفتار تا بودیم نجایا داشتم

 .  دهد حیتوض میبرا

 مالفه دیبا امشب که یدونیم خوب و یهست همسرم یرسم طور به هم حاال»

  «درسته؟ م،یکن یخون رو مون

 . دمیلرز واقعاً  حرفش از

 ناتورس به تنها و ستین بندیپا سنتها نیا به یلیخ ولف که کردمیم گمان واقعاً 

 پدرم آزار از حد چه تا او که بودم کرده فراموش من اما. دهدیم تیاهم بودنش

 دهنده نشان که یمدرک از ترآور رنج پدرم یبرا یزیچ چه و – بردیم لذت

 بود؟ باشد، دخترش با ولف دنیخواب
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  .«ندارم یخون گهید یکرد رو ارک نیا که یبار نیآخر از بعد کنمیم فکر»

 بودن الزم. زدم یلبخند کردمیم کینزد لبم به را پرتغالم آب السیگ کهیحال در

 طفل به البته. بودم کرده اضافه میدنینوش به ودکا شدیم که آنجا تا که بداند

 .  کالرا

 ور تالشمون سخت یلیخ اگه باشه، ذاتت در یشکن مانیپ که کنمینم فکر»

 .« بشه دایپ خون از یرد دیشا میبکن

  «خوامیم طالق من»

 .  بودم نکرده یشوخ هم یلیخ و نگرفته یجد را حرفش واقعاً 

 وندیپ من به کشمیم نفس که یالحظه نیآخر تا زم،یعز شرمندم» گفت و دیخند

  «یخورد

 . کردیم نیگزیجا گرید مدل کی با را من که یوقت تا ای

 «وفتهیب زود یلیخ اتفاق نیا میباش دواریام ایب پس خب،»
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 به من. میشد جدا هم از باالخره ولف و من جشن، شروع از بعد ساعت دو

 یرهاتو انبوه کردن جمع یبرا کردن تلف وقت یکل از بعد و رفتم ییدستشو

 جامان یبرا اما دادم انجام باالخره را کار نیا. مینما ییدستشو نمودم یسع لباسم

 .   شدم معطل ییدستشو در قهیدق هپانزد آن درست

 زگردمبا جشن به تا گذاشتم رونیب به قدم و نمودم باز را درب شستم، را دستانم

 و ستادمیا میجا در. دیرس گوشم به یکنار اتاق در یزیچ شکستن یصدا که

 در میها اخم. برگرداندم نییپا طبقه مهمان یها اتاق از یکی سمت به را سرم

 مست همانانیم از یکی اگر. دادم رییتغ صدا منبع سمت به ار راهم و رفت هم

 .  نمودمیم خشیتوب قطعاً  رساند،یم بیآس پدرم منزل لوازم به و بود کرده

 ردگ چشمانم ناباورانه اتاق داخل صحنه دنید با ستادم،یا اتاق باز در مقابل در

 . کردند دایپ معنا میبرا آرام آرام و شدند

 ادیفر سرش بر بود، ستادهیا سرش یباال در پدرم و افتاده تخت یرو بر مادرم

 شانیپا ریز در. ختیریم مادرم صورت یرو بر دهانش آب قطرات د،یکشیم

 ار آکسفوردش یهاکفش پدرم. خوردیم چشم به یبرند وانیل شکسته یها تکه

 یرو بر یگرید سمت به شکسته وانیل از یا تکه و داد فشار آنها یرو بر

 . شد پرت فرش

 روز نیتر بزرگ آماده رو اون ؟یکرد درست اون یبرا ییالگو چه تو»

 جوابم یاونجور روزید و کنه یم انکار رو پدرش کهیدرحال یکرد شیزندگ

 جلوه اریع تمام احمق کی رو من اون! طانیش اون مقابل در هم اون داد؟ رو

 ازدواج تو ثلم یکی با که یداد نشون یهیسف آدم رو من هم تو تو؟ و داد

 .«کرده
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 !« بکاریفر» گفت و کرد تف پدرم صورت به مادرم

 .  ودب مادرم صورت به شدن کوبانده آماده دستش پشت کرد، بلند را دستش پدرم

 !« نه» زدم ادیفر و دمیپر میجا از مادرم از دفاع در. نکردم فکر اصالً 

. دادم هل یکنار به هم را پدرم کردم،یم پرت وسطشان را خودم که همانطور

 صورت به زدن یلیس با را کارش پدرم که عیسر ای و نبودم یقو آنقدر ای اما

 تخت یرو بر مادرم کنار خوران تلو تلو. محکم اریبس آنهم داد، خاتمه من

 .  زدم ضربه مادرم دنده به آرنجم با نیب نیا در و افتادم

 دامها چشمانم به تا گردنم از درد ،سوختندیم چشمانم بود، گرفته آتش میهاگونه

 .  است گرفته آتش صورتم کل کردمیم احساس افتییم

 به و کردم صاف را خودم یآرام به متزلزل یحالت با و زدم پلک یبار چند

 .  دادم تکان را سرم یبار چند و داده هیتک تشک

  بود؟ زده کتک را مادرم او بار چند. داشت درد چقدر، ایخدا

 انتیخ پدرم دیفهم مادرم نکهیا از بعد ای قبل ولف؟ به من لیتحو از بعد ای قبل

  نمود؟ برخورد او با و کند یم

 یا تکه شیپا با «موقع به چه! فرانچسکا» گفت و کرد یتلخ خنده بسته دهان با

 پا به ییبلبشو چه نیبب» داد ادامه و نمود پرت سمتم به را شکسته وانیل از

 !« ؟یکرد

 یرو بر را شیهادست یشرمندگ با کهیحال در و دیترک مادرم ضبغ نگهان

 .نمود هیگر به شروع بود گذاشته صورتش
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 در لیدل نیهم به کند، نرم پنجه و دست آشفته طیشرا نیا با خواستینم او

 . بود شده گرفتار اندهش و غم یها هیال ریز در و شده دیناپد خودش درون

 کم باالخره کامل، و شناس فهیوظ یهمسر نقش کردن یباز سالها از بعد حاال

 . بود شکسته هم در و آورده

 شجاع او از ولف یخواه باج جهینت در. شدم یم رو روبه آرتور با دیبا خودم 

 . بودم شده

 . نمودم صاف یا لهیم همچون را کمرم و کردم نگاه باال به

  «؟یزد کتک رو مادرم بار چند»

 انزجار و نفرت تلخ طعم دهانم و شدیم خارج آتش امینیب از کردمیم احساس

 .  بود گرفته

 یآور تهوع پوزخند و شد براغ سمتم به خوردیم تلو تلو شیجا در کهیحال در

 .« ندادم ادی بهت رو درست رفتار یکاف اندازه به انگار. »آورد لب بر

 یبرا را شکسته شهیش از بزرگ یا تکه. عقلیال و مست. بود مست او

 ما یااسلحه همچون را آن و گذاشتم عقب یقدم برداشتم، خودم از محافظت

 .  گرفتم نمانیب

 نمایعروس جشن یبرگزار توافق از شیپ ولف شروط از یکی که دانستمیم

 در هم ابی فلز دستگاه کی یحت. باشد دینبا نجایا در یااسلحه چیه که بود نیا

 .  بود شده نصب در یجلو

 یزیچ االن هم باز بود نموده پنهان یکنار و گوشه در هم یا لحهاس پدرم اگر

 .نداشت خودش همراه
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  «درسته؟ حرفش ماما»

 . بودم دوخته پدرم به هنوز را نگاهم بود و مادرم با صحبتم یرو

 تایو کن ولش» گفت و نمود یفیضع بیتکذ تخت یرو بر همانطور مادرم

  «نیهم. مراسمه نگران یکم فقط اون ،(من یزندگ یعنی ییایتالیا به)ایم

 حسال خلع آماده ییگو که یژست با و نمود شیهانیآست زدن تا به شروع پدرم

 یب من به و گرفته قرار پسره اون ریتاث تحت که یوقت از» گفت است من

 نیکوچکتر برام گهید بفروشنش هم اهیس بازار تو اگه یحت کرده، یاحترام

 داشتن و است اموجهه حفظ مهمه برام حاال که یزیچ تنها. نداره یتیاهم

  «دن ینم انجام یآور شرم کار چیه دوتا نیا نکهیا از نانیاطم

 .  دیگویم را قتیحق پدرم که دانستمیم

 مشکل ییتنها ایب بره، مامان بزار» گفتم و رفتم نشانه سمتش به را شهیش تکه

 .« میکن حل رو

 مورد در هم من و یستین من سطح در تو نداره، وجود کردن حل یبرا یچیه»

 .« کنمینم صحبت تو با یموضوع چیه

 !« یکنینم بلند مامان رو دست گهید تو»

 یبرا یکار چیه که کنم خواهش او از خواستمیم. دیلرزیم شدت به میصدا

 فول از محافظت – که رفتمیپذیم دیبا اما. ندهد انجام من یقانون همسر کشتن

 .دهدینم من به یتیاهم نیکوچکتر بود گفته وضوح به او .نبود من کار
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 یلیخ و ترگنده یهاآدم من ؟یگیم شوهرت به سرعت به بکنم؟ اگه. . .  و»

 یتونیم االن که نکن فکر اصاً . خوردم صبحونه رو تو شوهر از ترقدرتمند

 رشایختا در هم یزیچ حتما فرانچسکا، نمیبب! یکن صحبت من با بهش راجب

  «؟! ازدواج از قبل اونم درسته؟! یگذاشت

 را دمخو اما شد، مقبض یکم بدنم. برداشت سمتم به یگرید زیآم دیتهد قدم پاپا

 .  دادم تکان صورتش در زیآمهشدار را شهیش تکه هم باز و نکردم جمع

 وتند،متفا کنندیم فکر کاگویش تو که یاحمق دختر هزاران مثل وهم ت نمیبب»

 شهیهم تو! کنمینم تعجب کارت از یلیخ تینها در ؟یداد حال ولف به ربدجو

 !« احمق یول یبود خوشگل. یبود مطمئن خودت به احمقانه یلیخ

 !« پاپا» زدم ادیفر

 صحبت نگونهیا توانستیم چطور. بودند یجار چشمم از گوله گوله میهااشک

 باز ندارد، را من تراماح و عشق اقتیل او دانستمیم که ییجا در چطور و کند؟

  داد؟یم آزارم حد نیا تا او توسط آوردنشان زبان بر هم

 !« یمست تو»

 به امگونه هنوز. او به ای و کردمیم یادآوری خودم رابه نکته نیا دانستمینم

 یبرا را آخر قهیدق پانزده نیا داشتم دوست. بود گرفته گر و سوختیم شدت

 !« یاحساسات و» دادم امهاد. مینما پاک ذهنم از شهیهم

 یزندگ خوامیم گهید واقعاً  و ناراحتم طیشرا نیا از من» گفت جوابم در پاپا

  «کنم نابود رو شماها

 «میبر ایب ماما،» کردم اصرار مادرم به
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 خودش در وار نیجن کهیحال در و دیکش باالتر تخت یرو بر را خودش مادرم

 بهتر بزنم کوتاه چرت کی و بمونم جانیهم کنمیم فکر» شدگفت یم جمع

  «باشه

 . داشت تن بر را رنگش سبز نیشمیابر لباس و دهایمروار هنوز

 هم باز بود داده انجام پدرم که ییکارها تمام از بعد هنوز مادرم! بزند چرت

 . دهد انجام او هیعل بر یکار چیه خواستینم مصررانه

 را شهیش تکه آنقدر. شدم خارج اتاق زا و دمیچرخ میجا در و دادم تکان را سرم

 یجار لباسم یرو بر خون کردمیم احساس که بودم داده فشار محکم دستم در

 شدم مطمئن و نمودم زیتم را خودم و شدم ییدستشو وارد دوباره. است شده

 یهمانیم به بعد و نمانده یباق لباسم یرو بر خون از  یتیرو قابل اثر چیه

 .   بازگشتم

 اریبس عاتیشا همزمان، مادرم و پدر و من شدن مفقود که دانستمیم یخوب به

 آشفته و منگ و جیگ و گذاشتم همانانیم انیم به قدم. کرد خواهد جادیا را یبد

 به تعجب با که یکنجکاو و نگران یهانگاه و نمودم باز آنها انیم از را راهم

 . گرفتم دهیناد را شدیم دوخته من

 دهیناد با و بود غذا شیپ خوردن حال در  کردم دایپ بار رد را نگیاسترل خانم

 .انداختم آغوشش به را خودم داشت، دست در که ییغذا بزرگ بشقاب گرفتن

 .  ختندیر نیزم یرو بر مرغش تخم یهارل و یسوخار یهاگویم

 .« نمک مرتب رو شمیآرا دیبا من م؟یبر باال طبقه به شهیم» گفتم و دمیکش را او

 .  ماند باز هم او دهان برگرداند، و دیکش عقب به را من یتدس یوقت
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 اهشیس یهامژه انیم از و درهم ییهااخم با که شدم رخ به رخ امتازه شوهر با

 .  کردیم نگاه من به تیجد با

 .بودم دهیند یعصبان حد نیا تا را او هرگز

 

 

 

 

 

 

 

 .  بودم دهیند یعصبان حد نیا تا را او هرگز

  «شده؟ یچ صورتت»

 لخجو و ماالندم را ام گونه یکم ، کرد حرکت ام گونه سمت به دستم بالفاصله

 .  دمیخند

 .  نودبش نتواند یکس چیه که بود کرده کنترل آنقدر را شیصدا او خوشبختانه

  «بود اتفاق کی فقط ست،ین یچیه»

 . . . « فرانچسکا»

 کی ما یبرا خود نیا که را میبازو نه - گرفت را دستم بود، شده نرم شیصدا

 و ییرایپذ اتاق دو نیب یتورفتگ سمت به را من و -شد یم محسوب شرفتیپ

 هیرگ بودم مصمم کردم، نگاه ممیحج لباس به و نییپا به. کشاند یآفتاب اتاق

 .  نکنم

 بدون را گذشته ساعت چهار و ستیب چطور که بود بیعج هم خودم یبرا

 .  بودم کرده یسپر زدن ادیفر

  «رسوند؟ بیآس بهت»
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 . بود نموده خم من با شدن قد هم یبرا را زانوانش و کرد سوال آرام اریبس

 یرو بر پدرم انگشتان اثر به اصال و بود شده رهیخ چشمانم عمق به درست

 ینم نگاه داد یم را خواست یم که یکار هر انجام مجوز او به که ام گونه

 .  کرد

 یلیس مادرم به خواست یم.  برسونه بیآس من به نداشت قصد اصالً  اون»

 .« نگذاشتم و دادم قرار رشیمس در رو خودم من که بزنه

 !«حیمس» گفت و داد تکان را سرش

 

 

 

 

 

 

 

 تو داره؟ یتیاهم چهولف،. »زدم پلک یبار چند و انداختم اطراف به ینگاه

 یازهیچ شهیهم اما ینزد کتکم که درسته! یستین اون از بهتر یلیخ هم خودت

 با یدار دوست فقط تو که یگفت پدرم به دمیشن خودم. یگ یم من به راجب یبد

 به خوب آغوشت در یلیخ گهید نکهیا محض به و یباش داشته سکس. . .  من

  «یانداز یم دورم نرسم، نظر

 فکش یدلخور با و ستادیا درست و شد صاف شیجا در که دمید چشم گوشه از

  «یبشنو تو نبود ارقر» گفت و داد فشار هم بر را

 به من راجب یبد یلیخ یزهایچ تو ،یبزن رو حرفها اون هم تو نبود قرار»

  «یگفت اون

 . « بدهم آزارش خواستم یم»



 

 pg. 342 

34
2 

 هجینت باً یتقر. بزنه رو مامانم کرد یسع که شده یعصبان اونقدر. نیآفر»

 هوبالق یقربان بشه، ریدرگ باهاش یهرکس وانست،ید من پدر. بود تو یکارها

 «  بود خواهد اش

 .« کنه بلند تو یرو دست که دم ینم اجازه اون به هرگز من»

 گلخوش یکاف اندازه به بودن تونیک خانم یبرا که یوقت تا حداقل ای هرگز؟»

 !« باشم

 مه تونیک خانم یهست زنده که یا لحظه نیآخر تا و! هرگز» گفت صراحت به

 !« یمون یم یباق

 « !داره یربط چه» زدم ادیفر

 یعصب فشار کاهش یبرا و زدم نیشامپا السیگ به یچنگ و دمیچرخ میجا در

   کرد، یم یسخنران میبرا. دمیکش سر را آن جا کی ام

 .بودم نموده فراموش را ساعت بودم شده مواجه نمیوالد با که یا لحظه از

 

 

 

 

 

 

 

 تیجمع. بود انداخته راه یکوچک یسخران میبرا.  انداخت اطرافم به ینگاه

 .  بودند کم یلیخ اطرافمان

  «چنده؟ ساعت»

 .« است یشلوغ نیا به دادن سامون سرو و مهمونا رفتن وقت»

  «واقعاً »
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 ساعت به ینگاه و زد باال را زرشیبل کت نیآست و چرخاند را دستش مچ

 . انداخت اش هیکارت

 یهمراه خواب اتاق تا رو ما که یوقت تا که یدون یم خوب. است ۱۱ ساعت»

 . رن ینم نجایا از نندنک

 .  مزد آن به یچنگ هم من و گرفت سمتم به را شیبازو. بود رسم. .  دمیکش یآه

 یم واَقعاً  که لیدل نیا به  برسد،نه انیپا به زیچ همه زودتر داشتم دوست

 مهه داشتم دوست که لیدل نیا به بلکه کنم یسپر او با و آنجا را شب خواستم

 .برسد انیپا به زیچ

 

 

 

 

 

 

 

 وعشر همانانمانیم. میرو یم خوابمان اتاق به که کرد اعالم ولف بعد قهیدق پنج

 بسته دهان با سرخوشانه و زدن سوت و دنیکش غیج زدن، دست به کردند

 بشوم ییمیقد خواب اتاق وارد و بروم باال ها پله از کرد کمک ولف. دنیخند

 .  بودند نموده آماده میعروس شب یبرا را آن مادرم و پدر که

 شانیصدا و خواندند یم آواز مستانه و آمدند دنبالمان به نقل دنیپاش با همانانیم

 . بود نامفهوم کلماتشان و بلند

 ار صورتم از یسمت و بود کرده حلقه ام شانه دور به را شیبازو انهیحام ولف 

 .  بود نموده پنهان داشت ورم و بود قرمز هنوز پدرم یلیس از که

 حرکت در تیجمع دنبال به که مادرم و پدر به یعیسر نگاه و خاندمچر را سرم

 کنار همانانیم که آنچه دنیشن یبرا و زدند یم دست هم آنها. انداختم بودند
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 بر یبزرگ لبخند مادرم. بودند انداخته نییپا را سرشان زدند، یم ادیفر گوششان

 .  است مشکا به ایدن هنوز داد یم نشان که یپوزخند پدرم و داشت لب

 .  شکست وجودم در یزیچ رفتارشان یظاهر درک با

 . بودم یم دارشیخر بودم تر بچه اگر که یشینما

 رد شانیظاهر محبت پر یها شینما با،یز یها سمسیکر ،یتابستان التیتعط

 . یاجتماع مراسم در و انظار

 . دروغ و دروغدروغ،

 .نمود قفلش بار ود شتریب نانیاطم یبرا و بست سرمان پشت را در ولف

 

 

 

 

 

 

 

 . میکرد نگاه اتاق اطراف به مانیدو هر

 به که را یا شاهانه و بزرگ تخت مرتب یا نخورده دست کتان دیسف مالفه

 .  بود پوشانده بودند داده قرار من نفره تک تخت یجا

 شینما یبرا یزیچ که لیدل نیا به فقط نه. بردارم شیجا از را آن داشتم دوست

 نیا بلکه کنم یخون میعروس درشب را آن توانستم ینم و مینداشت گرانید به

 داشت میخواه سکس امشب که داند یم ستادهیا در پشت در یکس هر که فکر

 .کرد یم مضطربم و ناراحت
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 رهیخ لباسم به و گذاشتم آن یرو بر را دستانم کف نشستم، تخت لبه یرو بر

 .  شدم

  «م؟یبد انجام و کار نیا میمجبور» گفتم وار زمزمه

 .« میبد انجام یکار چیه میستین مجبور ما»

 دیکشیم سر را آن از یا جرعه و کردیم باز را آب یبطر درب کهیحال در 

 .  بردم دهانم سمت به را آن ، داد من به را یبطر. نشست کنارم

 ضد یها قرص نکهیا از بعد روز کی درست. ودمیپر من چون. خوبه»

 .« شد شروع کردم مصرف رو یباردار

 و گفتم یم فقط. میگویم او به را ها حرف نیا چرا که دانستمینم هم خودم

 . کنم سوال موردش در او از که بود وقتش گرید حاال

  «کنم؟ استفاده اونها از یکرد مجبور رو من چرا»

  «؟یهست یباردار آماده تو»

 عدب من که کردندیم فکر ها یلیخ بگم، صادقانه و. یدونستینم که تو اما نه،»

  «بود؟ مهم برات نقدریا چرا. شدم باردار یعروس از

 و دیکش صورتش به یدست ،یقیعم نفس با.« خوامینم بچه من فرانچسکا،»

 .« خوامینم بچه چوقتیه. . .  که نهیا منظورم و» داد ادامه

 !« ؟یچ» گفتم لب ریز

 و شدن دار بچه یمیقد و بزرگ یاهخانواده یایرو که بود شده گفته من به

 .  بود خودشان از یابچه داشتن
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 او به پشتم گرید حاال کهیطور به چرخاند، را من و شد بلند شیجا از ولف

 .نمود لباسم پیز کردن باز به شروع بود،

 

 

 

 

 

 

 

. بودند یپست یهاآدم من یواقع مادر و پدر. نداشتم یخوب یکودک دوران من»

 و پدر. مرد بود سالم زدهیس یوقت هم اون اما کرد، بزرگ رو من برادرم عمالً 

 یهانسبت. کردند فوت بودم هاروارد یدانشجو یوقت هم امخوانده مادر

 رو تالشم تمام. نخوره درد به و کننده جیگ دمید من که یاونطور ،یخانوادگ

 در آنهم باشند، مطمئن و شده حساب نکهیا مگه کنم یدور ازشون که کنمیم

 نیترمنظیب ها بچه ف،یتعر نیا با. باشم نداشته یا گهید انتخاب واقعاً  کهییجا

. رندیگ یم قرار رده نیتر نییپا در من یها برنامه ستیل در خب، و هستند

 یبش داربچه یبخوا اگه و کنم یم درک هم رو مادرشدن به تو ازین من اگرچه

 من انفرزند آنها – نکهیا اول. یکن توجه نکته دوتا به دیبا فقط. شم ینم مانعت

 – دوم و یبش باردار ییاهدا یهااسپرم از استفاده با یتونیم تو. بود نخواهند

 نم ،یبش دار بچه بخواد دلت اگه. کنمینم یباز ینقش چیه آنها یزندگ در من

 قشنگ و امن یاخانه و کنمیم ایمه رو اونها و تو یبرا امکانات یتمام

 من با واقعاً  – یکرد انتخاب رو بودن من کنار اگه اما. گذارمیم ارتونیاختدر

 .« شد مینخواه دار بچه هرگز فرانچسکا، –رو بودن

 و مغ چقدر روز کی طول در قلبم دانستمینم. گرفتم گاز محکم را نمییپا لب

 .  ماه کی به برسد چه کرد، یم تحمل دیبا را اندوه

 ننموده خارج آن از را ادداشتی نیآخر و نکرده باز را یچوب جعبه در هنوز 

 ادهد نشان من به وضح به ادداشتهای یتمام. دانستمیم را لشیدل هم قاً یدق بودم،
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 من به را عکسش مرد نیا اعمال اما. بود خواهد من یزندگ مرد ولف که بودند

 من یزندگ مرد او ایآ که بدانم خواستمینم من که بود نیا قتیحق. کردیم ثابت

 .بود نگرفته را مشیتصم هنوز یسادگ به هم قلبم نه، ای بود اهدخو

 

 

 

 

 

 

 

 با و رفت رنگم یصورت و دخترانه کمد سمت به ندادم، او به یپاسخ چیه یوقت

 من و داد من به را آنها. بازگشت شیرو بلند ربدوشامبر و خواب لباس کی

 فکر مانبطهرا به و بودم مبهمم افکار در غرق یوقت که شدم متوجه تازه

 یشرت بجز و بود نموده خارج تنم از را میهالباس کامل صورت به کردم،یم

 .  بودم لخت کامالً  داشتم پا به که

  «بپوش رو لباست. گردمیم بر گهید قهیدق پنج تا»

 من از یکوچک بخش من، از یبخش. کردم عمل بود، گفته من به که همانطور

 ممکن کار نیبهتر نشدن دار بچه دیشا. دادینم تیاهم شدن داربچه یلیخ –

 مینداشت دوست را گریهمد بود شدن مادر و پدر الزمه که یآنقدر ما قطعاً . بود

 هب یتیاهم و آمدینم زنان دکتر به من با او. میگذاشتینم احترام گریهمد به و

 را کودک ازین مورد لوازم همراهم و دادینم کودکمان شدن پسر ای دختر

 متورمم شکم هرشب بودم کرده مجسم آنجلو با من که آنطور و کردینم بانتخا

 .  دیبوسینم را

 ! آنجلو

 بسا چه را زهایچ نیا همه آنجلو. آمد بدرد او یبرا یدلتنگ احساس با قلبم

 از یابچه و بود بزرگ خانواده کی به متعلق او. دادیم من به شتریب اریبس

 مانیپاها و نشسته بارانداز در و بود المس هفده یوقت. خواستیم خودش خون
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 هبچ تا چهار که بودم گفته من. میبود کرده صحبت موردش در میدادیم تاب را

 کندیم ازدواج من با که یخوشبخت مرد بود گفته پاسخم در او و خواهمیم

 و میبود دهیخند مانیدو هر بعد.  بردیم لذت ها بچه نیا کردن درست از چقدر

 .بودم کوبانده اش شانه هب محکم من

 

 

 

 

 

 

 

 من دلخواه مرد آنجلو.  دادیم نشان من به را ولف هاادداشتی آن چرا ا،یخدا

 .بود هم شهیهم و بود

 ندهیآ فتهه گرفتم میتصم بستم یم را ربدوشامبرم نیشمیابر کمربند که همانطور

 لفو یزندگ سبک با را خودم. رمیبگ قرص و کنم مراجعه کینیکل نیاول به

. دادم یم انجام یکار و خواندمیم را درسم. فعالً  حداقل نمودم،یم هماهنگ

 .  کردم یم کار را روز تمام و شدم یم خارج خانه از روز هر

 ازدواج یبرا. شدمیم آزاد من و میشو جدا هم از میگرفتیم میتصم هم دیشا ای

 .  شدمیم آزاد یگرید کس هر ای آنجلو با

 رونیب الیخ و فکر از پدرم با همراه تنها ولف ورود و اتاق در شدن باز با

 .  آمدم

 لب .نشستم تخت لبه یرو بر و آمدم نییپا و شد خم زانوان صحنه نیا دنید با

   .بود متزلزل و خوردیم تلو تلو رفتیم راه یوقت و دیلرزیم آرتور نییپا

 .بود گرفته را شیبازو محکم کار خطا یکودک همچون ولف
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 با دادیم هل من سمت به و نیزم یرو بر را پدرم که همانطور همسرم

 !« بگو» گفت خشونت

 کرد یسع یسخت  به و سرعت به افتاد، نیزم به من مقابل زانو چهار پدرم

 . بکشد باال را خودش

 . بودم دهیند نگونهیا را پدرم هرگز. بود آمده بند نفسم

 ! ریپذ بیآس حد نیا تا 

 .  بود سخت اریبس ، آمد شیپ که یزیچ درک

 .  بود تر سخت شدیم خارج هم دهانش از یزیچ چه نکهیا باور یحت

 صورت به خواستمینم اصالً  واقعاً ( دخترم یعنی ییایتالیا به) ایم ایلیف»

  «برسونم بیآس خوشگلت

 نهایا از شتریب که یزیچ و دیرسیم نظر به صادقانه یاکنندهریغافلگ طور به

 بعد. شد گرم قلبم شیصدا دنیشن با اول لحظه چند که بود نیا داد مآزار

 میجا از. گذشته ماه طول در عملکردش و آمد ادمی به امروزش یکارها

 .  نمودم آنها به را پشتم و رفتم اتاقم پنجره سمت به و برخواستم

 . . . «  خدا خاطر به ای ، برم بزار حاال» گفت ولف به سرم پشت در پدرم

 انملب بر یلبخند ظالمانه و دیرس گوشم به سرم پشت در شان یریدرگ یاصد

 . نداشتم هم من نداشت، یشانس چیه همسرم برابر در پدرم. بست نقش

 روشنش امپویز فندک با و داشتم بر درآورم یکشو داخل از گاریس یا بسته

 «.میکن روشن دیبا رو زیچ کی ،یبر نکهیا از قبل» گفت همسرم که کردم
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 یآب دود دادم اجازه و نمودم باز را اتاقم پنجره و زدم گاریس به یقیعم پک

 .  شود دهیبلع شب یکیتار در گارمیس رنگ

 !« نمیبب بنال» گفت کنان پرخاش پدرم 

  «هیلعنت مالفه اون موضوع» گفت ولف

  «البته» گفت و کرد خارج اش ینیب از محکم را نفسش  سرم پشت در پدرم

 ینم را پدرم چهره یبررس و آنها با شدن رو در رو و برگشتن توان درخودم

 . دمید

 ! « یباش داده آب رو بند کردمیم فکر»

 ورانخ تلو تلو پدرم. شدند تا زانوانم د،یرس گوشم به محکم یلیس کی یصدا

 اش گونه یرو بر را دستش خورد، لباسم کمد به محکم پشتش و رفت عقب

 .  گذاشت

 .  بود مانده باز دهانم و شده گرد چشمانم

 رو شیآمادگ هنوز فرانچسکا» گفت محکمش و ریز یصدا همان با ولف

  «نداره

 . بود داد، یم انجام آنچه با کامل تضاد در آرامش حرکات و شیدلواپس

 فتنگر با و برد نیب از را شان نیب فاصله برداشت، پدرم سمت به یقدم ولف

 هرگز من ها، یبعض برخالف و» داد ادامه و کرد بلند شیجا از را او اش قهی
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 رو من ازدواج حلقه زن اون اگه یحت کنم ینم لمس لشیم خالف بر رو یزن

  «م؟یدار م،یندار یا گهید انتخاب ما پس آرتور. باشه داشته انگشتش در

 تف ولف کفش یرو بر را دهانش آب یا گوله و کرد کیبار را چشمانش پدرم

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

 پر تیموقع چند در  را او.  بود یخالفکار و خشن مرد ، یروس تورار 

 .  نبود االن یبدحال به هرگز اما بود دهید استرس

 شوم، ینم درمانده همسر مقابل در من تنها که کرد ثابت من به یآرام به نیا و

 . ترساند یم را من داشت گرانید بر او که یریتاث نیا و

 و رفت اتاق کنار رنگ یمشک یدست ساک سمت به یبلند یقدمها با ولف

 شیجا در و کرد خارج آن از را یسییسو کوچک یچاقو و نمود راباز پشیز

 .  دیچرخ

 ادهستیا آنجا غرور پر و صاف کامالش، ریتحق و بدش تیوضع رغم یعل پاپا

 .  بود شده دیام نا کامالً  خودش از دفاع یبرا و بود

 . شد یم خارج آتش اش ینیب از و بود داده هیتک من کمد به بابا

 !« دوتون هر و دیریم یم شماها»

 !«  کن باز رو دستت» گفت و گرفت دهیراناد دشیتهد ولف

 .  شد مشخص زشیت لبه و کرد باز چاقورا

  «؟یببر و دستم یخوا یم» گفت تمسخر پر یلحن با پدرم
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 .  کرد کج سمت کی به را دهانش

  «بده من به رو کار نیا انجام فتخارا عروسم نکهیا مگر البته آره،»

 .  کرد نگاه من به و چرخاند را سرش ولف

 زمان خودم یبرا تا کردم پوف رونیب به را گارمیس دود و بستم را چشمانم

 .  بخرم

 تیعصبان احساس مرد دو نیا به نسبت گرید من که بود نیا درست کار دیشا

 کی از استفاده با کدامشان هر و کرده خراب را میزندگ آنها. نکنم یدیام نا و

 یا گونه به تکشان تک و بودند داده انجام را کار نیا فرد به منحصر روش

 .  ام دهید یجد بیآس کنم احساس بودند شده موفق

 .بود یکاف گرید رفتن را خودم راه و آنها به کردن پشت

 

 

 

 

 

 

 

 من دنید با ،بود تفاوت یب ولف توسط دنشید بیآس به نسبت پدرم که ییجا در

 چفت محکم فکش و شدند دهییسا هم بر شیها دندان ، خودش به شدنم کینزد و

 .  شد

 .  نداره رو جراتش اون »

 من د،یشا رفت یفرستاد که یدختر» گفتم و بردم باال شکل یهالل را میابروه

 !« ممکنه؟ ؟

 ردهآو بوجود را من خودش که یمرد مقابل در یوقت و داد من به را چاقو ولف

 .  داد هیتک وارید به ، ستادمیا دستم در ییچاقو با ،
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 دهش دراز مقابلم که پدرم باز دست کف دهم؟به انجام را کار نیا توانستم یم من

 به باآن امشب که یدست همان. ستینگر یم من به هم او.  کردم نگاه بود

 همان اما بود گرفته نشانه را مادرم که یدست همان، بود زده یلیس صورتم

.  بافت یم شستشان، یم کالرا آنکه از بعد خواب موقع را میموها که یدست

 بود تهسینگر من به یطور بالماسکه شب در تنها و قبل یلیخ نه که یکس دست

 .   آسمانم در درخشان یا ستاره تک ییگو که

. خورد یم سر انگشتانم نیب از باً یتقر بودم، داشته نگه را چاقو لرزان یدست با

 . توانستمینم اما ، خواستمیم. دهم انجام را کار نیا توانستم ینم ، من به لعنت

 .  دادم ولف رابه چاقو دادم، تکان را سرم

 همون شهیتوهم» وگفت داد یتاب دهانش در را زبانش یخشنود با پدرم

 «!جربزه یب یکوچولو بره کی.  کردم بزرگت خودم که یهست ییفرانچسکا

 

 

 

 

 

 

 

 تمدس از را چاقو ولف. گرفتم دهیناد را ام چهیپدل و او و برداشتم عقب به یقدم

 و دیبر عمود و صاف و گرفت را پدرم دست بود، آرام صورتش  برداشت،

 .  کرد جادیا دستش کف در بزرگ و قیعم یشکاف

 را نگاهم لرزان و خورده جا من و زد رونیب پدرم دست کف از خون

 .  برگرداندم

 هریخ کرد یم تراوش رونیب به دستش از که یخون به و ستادهیا همانجا پاپا

 .  دیرس یم نظر به آرام یبیعج طور به بود، شده
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 پدرم دست یرو بر و دیکش را تختم مالفه و دیچرخ شیجا در ولف بعد

 . شد یخون هم مالفه مالفه، به پدرم زدن چنگ با. انداخت

 .« یریمیم تو -ه،یچ استلب و کفش ستین مهم. . .، یا حرومزاده تو»

 . شد رهیخ همسرم یها چشم به تمام نفرت با بعد

 عضو نکهیا از قبل یحت ،ییتو یواقع حرومزاده» گفت و زد یپوزخند ولف

  «یبود حرومزاده ،یبش هم ایماف

 به ودب گردش در یپنگ نگیپ توپ به هیشب درست دو آن نیب که چشمانم. هشش

 .  دیچرخ پدرم سمت

 هگفت من به که یزیچ همان درست بدهد، را تهمت نیا پاسخ نکهیا یاج به پدرم

 تهکش لیاتومب تصادف در بوده سالش هجده یوقت مادرش و پدر که نیا را، بود

 هماند رهیخ من به اش شده زیر و رنگ یلین چشمان با تنها د،یبگو را اند شده

 .  بود

 .بودم دهیند را مادرش و پدر از یعکس هرگز من

 

 

 

 

 

 

 

  «یگرفت انتقام»

 .کرد یم یتالف 

 اریبس یاعضا به رو نیا صبح فردا. جهنم به برو رویبگ رو مالفه نیا»

 از سر اگر و. نه ایماف یاعضا نه، دوستات. یدیم نشون ات خانواده یمیصم
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 یرو رو چاقو نیا شخصاً  خودم دم یم نانیاطم بهت اره،یب در ها رسانه

  «دم یم فشارش محکم. . .  زارم یم گردنت

 . نمود راهشیپ یها دکمه کردن باز به شروع یآرام به هم بعد

 سرش پشت محکم را درب و شد خارج اتاق از و کرد ما به را پشتش پدرم

 .  بست

 تیموقع متوجه تازه من و دیچیپ یم گوشم در درب دنیکوب هم بر یصدا هنوز

 .بودم شده دمیجد

 لذت بدنم از دفعات به اما نداشت دوست را من که بودم کرده ازدواج یمرد با 

 . بود متنفر پدرم از وجودش همه با و خواست ینم بچه که یمرد با. برد یم

 تمتخ یرو بالشت به یچنگ بعد و «خوابم یم کاناپه یرو بر من» گفت ولف

 . انداخت پنجره کنار کاناپه یرو بر و اتاق یآنسو به را آن و زد

 ! مان عروس شب در یحتشود، کیشر من با هم را تختش خواست ینم او

 .  نمودم خاموش را چراغ و دمیخز تختم درون سرعت به

 . مینگفت ریخ به شب گریکدی به کداممان چیه

 .است بزرگ دروغ کی حرف نیا که میدانست یم دو هر

 

 

 

 

 

 

 

   دوازدهم فصل
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 : فرانچسکا

  

 هر معمول برنامه و ابقس یزندگ به آرام آرام ولف و من و گذشت هفته کی

 .  میبرگشت شبمان

 و انگشتها و زبان با م،یکرد یملمس ، میدیبوسیم رو گریهمد عالمه کی

 هر اما.  میداد یم سر لذت پر یها ناله و مینمودیم حس رو گریهمد دهانمان

 ینینش عقب من -دهد انجام یکار -برود تر جلو خواستیم ولف که وقت

    .رفتیم رونیب شهیهم هم او. برود رونیب اتاقم از خواستمیم او از و کردمیم

 ترشیب و شتریب را من بودم کرده تحمل امتجربه نیاول یبرا که یعذاب و درد

 . ترساندیم

 ود،ب گرفته شیپ در او که یروش و راه. دمیترسینم یکیزیف نظر از هم فقط

 از شیب یزیچ دارد انیجر ما نیب که یزیچ بود نکته نیا ادآوری تنها من یبرا

 .  یاعتماد چیه و یعشق چیهیب. ستین متقابل یجنس کشش کی

 به هم احتماالً  دم،یخوابیم ولف با هم من و افتادیم هم اتفاق نیا باالخره

 یراحت احساس من که یزمان تنها و خواستمیم من که یآنطور اما -یزود

 . کردمیم

 به رفتن و مختلف یکارها انجام رگرمس و شلوغ روزها. داشت انیجر یزندگ

 . وفتادین اتفاق هم یخاص زیچ چیه حال نیا با و بودم گوناگون یجاها

 خانم. بود شده دیناام خودش با دنیخواب در من رشیپذ عدم از همسرم

 داردن انیجر ما نیب یجنس یکشش بجز یزیچ چیه چطور نکهیا از نگیاسترل

 بود یحال در نیا و کردینم یصحبت چیه من با گرید هم پدرم و بود ناراحت

 .گرفتیم تماس من با روز هر مادرم که
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 و نیماش سمت به و آمدم رونیب کالج از یوقت مان،یعروس از بعد روز هفت

 انرنگم اهیس الکیکاد به دنیرس با. رفتم بود انتظارم در یتیاسم که ییجا

 جلو یصندل درب به متشیق زانار شلوار و کت آن با که دمید را یتیاسم ،

 نآ کهیحال در و گذاشته دهان در را یچوب آبنبات کی و بود داده هیتک نیماش

 .  داد تکان من یبرا را سرش چرخاند یم دهانش در را

 .« نیکن یرانندگ شماست نوبت»

  «ها؟»

  ست،ین برگشتمون ریمس در یبزرگراه چیه چون گفت. بزرگه سییر دستور»

 .« ادی یمن شیپ یمشکل

 من با بار دو تنها بدهد، یرانندگ آموزش من به که بود داده قول یوقت از ولف

 – نداشت شیکار یزندگ از خارج در یادیز وقت من شوهر -بود کرده نیتمر

 یعیطب کامالً  که بود گفته ولف. دهم انجام را کار نیا توانمیم که دانستمیم اما

 تدرس یتیاسم نیا بر عالوه. بود نکرده من از دیتمج و فیتعر یلیخ و بودم

 یبرا واقعاً . بود شلوغ و شهر داخل در خانه به برگشتمان ریمس – گفتیم

 .  بود یعال کردن نیتمر

  «خب اریبس» گفتم و بست نقش لبم بر یجانیه پر لبخند

 

 دبع. گرفتمشان هوا در هم من و کرد پرت سمتم به را نیماش چییسو یتیاسم

 تگف ابانیخ یآنسو شاپ یکاف به اشاره با و کرد جدا نیماش زا را اش هیتک

 (« رفتن ییدستشو از هیکنا) عتیطب با کیکوچ تماس کی»

 «باش راحت»
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 .  برگشت قهیدق پنج از بعد صورتش بر یکامل لبخند با

 نم که نینگ بهش یکنمحت یم خواهش دن،یپرس ازتون یزیچ همسرتون اگه»

 وجود یادآوری خاطر به ممکنه. دارم هم رو کار نیا مانجا ییتوانا اصالً 

 .« دور بندازه و ببره رو میتناسل آلت کالً  شما به یزیچ نیهمچ

 الً اص ولف» گفتم و زدم یلبخند و دادم تکان را سرم کردم، تعجب شیشوخ از

  «ستین ینطوریا

 در ای نیدیم انجام شما که یکار هر به ولف! درسته؟ ن،یکنیم یشوخ»

 یبازرگان یامهایپ شامل نیا و مراقبه و دهیم تیاهم نیدیم نشون ظاهرتون

 ادی یم بدتون ازش داره ولگرد گربه کی چون که یابونیخ اون یحت و ویراد

 .« شه یم هم

 «   خونه میبرگرد دیبا» کردم یادآوری یتیاسم به

 میتنظ کوچکم و فیظر بدن یبرا را آن و نشستم راننده یصندل یرو بر بعد

 فشار را نیماش استارت دکمه قیعم ینفس با و کردم درست را ها نهیآ. نمودم

 .  دادم

 تانمانگش کنارم، یصندل یرو بر یتیاسم نشستن با همزمان و شد روشن نیماش

 .  شدند قفل نیماش فرمان دور به هم

  «؟یاآماده»

 .« هستم شهیهم»
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 ییها مژه با موقرمز یمرد او. کرد اشاره افق به مکش و کک از پر دست با

 . بود رنگ همان به

  «ببر خونه به رو ما ،یفرانک خب،»

 تند قلبم ضربان یلیدال به کرد،یم خطاب یفرانک را من او که بود یبار نیاول

 ولف و( من یزندگ ییایتالیا به) ایم تایو شهیهم مادرم. رفت باال قلبم تپش و شد

 میصدا اصالً  اواخر نیا که هم رمپد کردند، یم خطابم سینمس ای فرانچسکا

 خطاب طور آن یبرا دلم من و گفت یم الهه من به شهیهم آنجلو. کردینم

 .بودم آنجلو دلتنگ. بود شده تنگ شدنم

 

 

 

 

 

 

 

 خواستم یم. بودمش دهید نه و بودم کرده او با یصحبت نه که بود وقت یلیخ

 خواستمینم حال نیع در اما شوم احوالش یایجو و بفرستم شیبرا یامیپ

 .  کنم یعصبان هم را شوهرم

 مامان از مانروزانه یهاصحبت خالل در روز هر را حالش شیجا به

 .  دمیپرسیم

 به رشپس به نسبت ولف ناعادالنه رفتار از ک،یما آنجلو، پدر که بود گفته ماما

 بطروا نیا در تنها کارش نیا با و  کرده تیشکا بابا به و شده یعصبان شدت

 ار بود، آمده بوجود من عجوالنه ازدواج از پس که یشتریب کدورت مشکل، پر

 .  بود شده سبب

 .  دیرسینم نظر به خوب ایماف یاعضا طیشرا روزها نیا
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 فکر. نمودم حرکت ولف عمارت سمت به و شدم خارج نیماش پارک یفضا از

 ! عمارتمان ، گفتم یم دیبا کنمیم

 جانیه از یناش نیآدرنال فشار از زین و یتیاسم غرغر با دم،یچیپ دانیم در

 .  بودم سکته حال در ، هینقل لهیوس پشت در نشستن

  «چسبونده و گذاشته پشتمون بدجور سرمون پشت یولو اون»

 .  شد یم تر مشخص شیرلندیا لهجه بود نگران یوقت

 مدانستیم کهیوجود با کاگویش اهل یرلندیا کی با نیماش کی در بودن ازش

 نوانع به انتخابش از قبل احتماالً  و ندارد ینیزم ریز یایماف به یوابستگ چیه

 .آمدینم خوشم اصالً  است، شده یبررس شدت به تونیک ولف سناتور راننده

 

 

 

 

 

 

 

 بالفاصله و کردم نگاه مانیسر پشت یخودرو به نیماش عقب دید نهیآ از

 ینیبند خانواده یبرا که ینفر دو. شناسمیم یخوب به را نفرشان دو شدم متوجه

 .  کردندیم کار

 رکمت مکالمه به که شدیم گماشته ییکارها به معموالً  که یدومتر و یکلیه مرد

 .  داشت ازین یشتریب عضله و

 .  داشت لب بر ییبدنما و زشت لبخند بود نشسته فرمان پشت که یمرد

 !  کیشل

 !« باال ببر رو سرعت» داد دستور یتیاسم

 «  میبزن یکس به ممکنه شلوغه، بونایخ»
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 مانمچش انداخت، سرش پشت به ینگاه و شد جا جابه شیصندل یرو بر یتیاسم

 دونب. شدند دهیچیپ فرمان دور به ترمحکم دستانم و بودند حرکت در وار وانهید

 .  بود مانیپش کنم یرانندگ من بود داده اجازه نکهیا از شک

 رو نیماش خوان یم – کن فراموشش نه،. بکوبند نمونیماش به خوانیم اونها»

  «سخته؟. کنند داغون

  «کنم؟ کاریچ من»

 «  االن ، چپ به چیبپ »

  «؟یچ»

 !« االن فرانچسکا،»

 در هک یشلوغ نیال از و دمیچیپ چپم سمت به سرعت به ناگهان یدیترد چیهیب

 . شدم خارج سرعت به میکردیم یرانندگ آن

. نمک یرانندگ یشتریب مراتب به سرعت با توانستمیم من و بود خلوت جاده

 .  دمیترسیم انتها به تا گاز پدال دادن فشار از هم هنوز اگرچه

 کند چه خواهدیم یتیاسم که کردمیم درک

 

 

 

 

 

 

 

 معاش نیتام یبرا آدمها نیا دانستینم اما. میکن گم را آنها بود دواریام 

 .  کنند یم بیتعق شانیزندگ

 !« شو بزرگراه وارد برو» زد ادیفر یتیاسم
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 هم من نمود پاک را شیشانیپ و کرد خارج بشیازج را تلفنش نکهیا محض به 

 !« یتیاسم» زدم ادیفر

  «کن تمرکز!  فرانچسکا»

 !« باشه ، باشه»

 لمیباتومو عقب نهیآ لحظه به لحظه شدم، اتوبان وارد و دمیچیپ بالفاصله دوباره

 . نه ای است شده جادیا نمانیب یا فاصله نمیبب تا کردم یم چک را

 . بود دنیترک حال در ترس از قلبم

 . بود شده دون دون مرغ مثل بدنم پوست تمام 

 میبرا وضوح به لشیدل نمودند؟یم بیتعق را من چرا کردند؟یم چکار آنها»

 شیجا به کنم، ازدواج آنجلو با من رفت یم انتظار که ییجا در. بود مشخص

 نیا بر عالوه. بودم شده شان خانواده یسرافکندگ باعث و کرده ازدواج ولف با

 و) بود انداخته زندان به ایماف با ارتباط جرم به را آنجلو شب دو یکی همسرم

 یدار خزانه سازمان)IRS توسط االن، کنمیم فکر ک،یما یحسابرس شرکت

 ..بود یبررس حال در( متحده التیا یدولت

 

 

 

 

 

 

 

 ندهکوبا با داد، آزارم و دیرس گوشم به هم به نیماش دو بدنه فلز  شیسا یصدا 

 زا.  خورد تکان و شد دهیکش جلو سمت به الکیکاد پشت، از نشانیماش شدن

 . دیرسیم مشامم به هاکیالست یسوختگ یبو و بود شده بلند حرارت درها
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 کتحر تلفنش یگوش یها دکمه یرو بر لرزانش انگشتان کهیحال در یتیاسم

 فاصله کمی بده، فشار گاز پدال یرو رو پات دلم زیعز» زد ادیفر کرد یم

 !« کن جادیا نمونیب

 و باال سرعت به ام نهیس قفسه.  زدم چنگ فرمان به  تریعصب و ترمحکم

 به نیماش که کردم یم احساس و دندیلرزیم یسخت به دستانم و رفتیم نییپا

 .دکنیم حرکت خطوط نیب یگزاگیز صورت

 در ریمس در که یگرید یهانیماش ترمز یصدا بود، مشخص نسبتاً  ریمس

 ینیبند ماموران دست از کردم یم یسع یوقت و بود شده بلند بودن حرکت

 .  کردند حرکت جاده راست شانه در هم نهایماش ریسا کنم فرار

  «شده؟ یچ. »دیچیپ نیماش داخل یفضا در ولف یصدا

 شدت هب را نفسم. بود کرده وصل نیماش بلوتوث به را تلفنش یگوش یتیاسم

 اام نبود نجایا کهیوجود با.  بود خوب یلیخ ولف یصدا دنیشن. دادم رونیب

 . کردم یشتریب کنترل احساس بالفاصله

  «کنند یم بمونیتعق دارن» گفت یتیاسم

  «؟ یک»

 تدس از شدن خالص واقعاً  دیشا.  شد آرامشم احساس نیگزیجا بالفاصله ترس

 . کردیم ترشخوشحال من

 . بود گرفته پدرم از یسخت انتقام اتاق داخل در من حضور به توجه یب او

  «دونم ینم» گفت یتیاسم

 «هستند ینیبند یآدما» زدم ادیفر اطرافمانم یوصدا سر در
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 .  کند هضم  بود کرده افتیدر که را یاطالعات ولف تا برد زمان یا قهیدق چند

  «آنجلو؟ پدر» دیپرس

 ردبرخو با و دیرس گوشمان به نهایماش بدن فلز دیشد دنیخراش یصدا دوباره

 . کرد پرواز جلو به یمتر کی حدود ما نیماش ، پشت از شانیخودرو دوباره

 .  شد بلند ام ناله یصدا زنان نفس نفس و کرد برخورد بهفرمان سرم

  «؟ییکجا ، فرانچسکا»

 . بود شده سختتر ولف یصدا 

 .  کنم دایپ را آدرس بتوانم تا انداختم اطرافمان به یاهنگ

 « _I» گفت یتیاسم

 .  گشت من تلفن دنبال به و برداشت شیپاها ریز از را ام مدرسه فیک بعد

 .« زنم یم زنگ سیپل به االن»

 !« نزن زنگ سیپل به» زد ادیفر ولف

 !!«  ؟یچ» میزد ادیفر همزمان یتیاسم و من

 و دیپر جلو الکیکاد دوباره و شدند کینزد ما نیماش به ینیدبن یهاآدم دوباره

 .   شد بلند آن از یبد یصدا

 ریسم کنار یها بتن زین و ابانیخ آسفالت رو بر شدنش دهیکش با نیماش سپر

 .  بود کرده جادیا یوحشتناک یصدا و سر

 بزرگ یدزد لیاتومب یباز ادی به تنها را من شدیم جادیا که ییصدا

  . دیرس یم گوش به نیماش گرفتن آتش از شیپ که ییصدا آن و اختاندیم

 .دادندیم انجام را یباز نیا ایتالیا در التمانیتعط تمام در برادرانش و آنجلو

 .  شد یم برنده آنجلو هم شهیهم

 .« دیبش خارج الورنس ابانیخ از دنبالتون امی یم دارم»
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 دهیند اصالً  حال به تا. دیرس بگوشمان نیماش چییسو برداشتن و ولف یصدا

 انابیخ در من که یوقت چه و کند یرانندگ خودش چه. کند یرانندگ او که بودم

 . ندیبنش کنارم کردم یم یرانندگ اطراف یها

 .« ستمین یخوب راننده من»

 دینبا که مینما یادآوری را نکته نیا او به و کنم کنترل را احساساتم کردم یسع 

 نانیاطم بیآس چیه بدون طیشرا نیا از خروج در من یاهییتوانا به یلیخ

 . کند هیتک یبخش

 کاسه در چشمانم مردمک بود، برده نام ولف که بود یخروج دنبال به چشمانم

 .  بود حرکت در شدت به چشمم

 «  یهست یعال راننده کی یلعنت تو»

 نومبش توانستمیم گرید ینهایماش نیب از را لشیاتومب دنیکش ییال یصدا

 یصوت یآلودگ عدم و زدن بوق منع یبرا که یقانون دوهزار از شیب باً یتقر ،

 دیرس یم بگوش نهیزم پس در  شیصدا و سر و  بود گذاشته پا ریز را بود

 

 

 

 

 

 

 

 و رکونمتیم رو ایماف کل من وفته،یب تو یبرا یاتفاق نیکوچکتر اگه بعالوه،»

 یم زندان یهالهیم پشت عمرشان آخر تا رو کاگویش یایماف یاعضا تک تک

 .« دونن یم رو نیا هم اونها ندازم،

 ازدواج تو با که نهیا یبرا زهایچ نیا همه  کنم یم فکر» گفتم کنان من من

 .« کردم
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 الورنس ابانیخ توانستم و زدم پلک یبار چند چشمانم اشک زدن کنار یبرا

 .  نمیبب بهتر رو

 صحبت زمان و جا االن. داد تکان من یبرا را سرش زدم که یحرف با یتیاسم

 .  نبود مورد نیا در

 مه االن زندان، انداختم شب کی و پسرش من ستین تو ریتقص» گفت ولف

 .« رهیبگ انتقام من از تو با خواد یم. هیبررس تحت شرکتش

  «ده؟یم هم جواب»

 .  دیلرزیم میصدا

 هب بود شده بلند نیماش گاز دادن فشار با که ولف جگوار نیماش موتور یصدا

 .دیرس گوشم

 .نداد من به  یپاسخ چیه 

 . کوباندند نمانیماش به گرید بار کی 

 .  دادم قورت را بغضم

 دستش محکم.« کشنون یم جاده هیحاش به رو ما دارن اونها» زد ادیفر یتیاسم

  «دارم؟ رو اسلحه از استفاده اجازه»داد ادامه و کوباند داشبورد یرو رابر

 .بشه کم فرانچسکا سر از مو تار کی اگه بکن، یدار جرات» کرد لهحم ولف

» . . 
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 در  خودرو در با یزیچ برخورد یصدا نیتر بلند لحظه نیهم در درست

 سرمان و شدند باز هم نیماش یهوا یها سهیک بالفاصله و زد زنگ گوشم

 .کرد برخورد مانیها یصندل سر گاه هیتک به محکم

 اب الکیکاد و شد پراکنده هوا در یپز ینیریش آرد مثل تدرس یدیسف گرد 

 .نمود توقف جاده کنار در دیچرخ یناهنجار یصدا

 .  دیرس بگوشم مانیپا ریز در یزیچ سسسیف یصدا 

 کردم یم احساس.  کنم ناله توانستم ینم یحت بکنم، یحرکت چیه توانستم ینم

 کستهش ام ینیب اگر. است  رفته فرو سرم در و  دهیچسب سرم پشت به ام ینیب

 .  کردم ینم تعجب اصالً  باشد

 را من به اش عالقه هم همسرم ، خورده بهم صورتم تمام که ، حاال کردم فکر 

 .  داد خواهد دست از

 .کرد خطور ذهنم به مرگ از شیپ که بود یزیچ نیآخر نیا

 

 

 

 

 

 

 

  «بزن حرف من با نم؟ فرانچسکا؟»

 پرده اما کنم باز را میها پلک کردم یسع . دیرس یم گوشم به ولف یصدا

 یمن اما بدهم را پاسخش داشتم دوست. بود شده دهیکش چشمانم مقابل در یاهیس

 .  توانستم

 ، جهنم نیا به لعنت» دیرس گوشم به زد نیماش فرمان به که یا ضربه یصدا

  «امی یم دارم من
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 با .چرخاندم یتیاسم سمت به را سرم بود، مانده یباق بدنم در که یانرژ تمام با

 . کرد یم ناله درد از و برگشته عقب به سرش ، ها ربگیا باد شدن یخال

 اما ادی یم خون شینیب و دهان از. خوبه حالش اون» گفت یسخت به یتیاسم

 . « نداره یخوب حالت هاش چشم

 !« اه» زد ادیفر ولف

 را نم کمربند و برگشت من سمت به بعد و کرد باز را خودش کمربند یتیاسم 

 . نمود باز هم

  «؟. . .  دیبا من»

 کینزد بهش ها حرومزاده اون از کدوم هر اگه و اریدرب رو ات اسلحه. بله»

 نم چون. بکش بکشمشون، و برسم خودم نکهیا از قبل رو تکشون تک شدن،

  «کنم ینم عمل تر یانسان یلیخ

 یزیچ کردم یم اساحس.  دادم دست از را میاریهوش مکالمات نیا از بعد

 آنجا من. بود سوزان و داغ اریبس که پوشانده را من یآور عذاب یپتو همچون

 .  نبودم واقعاً  یول بودم،

 یها چراغ گردش آورم یم ادی به که یزیچ نیاول اما گذشت، چقدر دانم ینم

 یابر که یتیاسم و بود ام بسته یها پلک پشت در سیپل نیماش قرمز و یآب

 و نداشته پالک نشانیماش. است دهیند را آنها داد یم حیتوض سیپل افسران

 یخرابکار دشانیجد نیماش با که بودند یپانک یجوانها از گروه کی احتماالً 

 .کردند یم
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 هیشب و کرد بلند را من و شد دهیچیپ دورم به که کردم حس را ولف یبازو بعد

 کس یوقت و گذاشت ختت یرو بر و برد آمبوالنس داخل به نوعروسان به

 .  دیکش ادیفر سرش بزند دست من به خواست یم یگرید

 و جاش و میببند رو گردنش دیبا ما» گفت معترضانه پاسخش در هم اریبه مرد

 «  .بموند حرکت یب و ثابت باشه، دهید ینخاع بیآس اگر تا میکن تیتثب

 .« متیمال با فقط. خوبه» گفت پرخاشگرانه ولف

 با یچاق مرد و ستین تنها ولف که شدم متوجه کردم باز را چشمانم یوقت

 ستادهیا کنارش در دار طرح یشلوار و کت در ملبس و پر یمشک یموها

 .  است

 بیآس هر یبرا را بدنم و انداخت من چشمان به را اش قوه چراغ نور اریبه

 .  نمود یبررس مشاهده قابل یاحتمال

 . بود یزخم و کرده ورم صورتم و بود شده دهیکوب میشانیپ

 .« میکن اعالم رو گزارشش دیبا بشه، منتقل اورژانس به اگه»

 هب را نگاهش هنوز و نوشت یم شیگوش در یزیچ ستادهیا ولف کنار که یمرد

 !« رسه ینم نظر به خوب یلیخ. »بود دوخته شیگوش صفحه

  «رسه یم نظر به چطور که دم ینم یتیاهم»

 به دیبا شه یم جمع هوا سهیک یوقت. »دیرس گوشم به یخانم اریبه یصدا

 نیکن اامض رو یپزشک مشاوره فرم دیبا دیخوا ینم اگه د،یبش منتقل مارستانیب

 تا دیکن منتقل مارستانیب به رو شونیا که کنم یم هیتوص داً یاک شما به من. 

 .« بشن چکاپ کامل بصورت

 .کردم باز را میها چشم
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 او با من کننده اغوا شوهر اگر و بود شیزندگ ستیب دهه اواخر در یجذاب زن

 .  کردم ینم تعجب اصالً  کرد یم برقرار ارتباط

 نم که میبگو او به داشتم دوست گرفت، بر در رو وجودم یبد احساس ناگهان

 .  بگذار تنها را ما و است خوب حالم

  «زم؟یعز» دیپرس مردد ولف

 .  کردند نوازش را صورتم ینرم به انگشتانش

 .اشدب خودش کنم باور توانستم یم یسخت به که کرد نوازشم میمال و نرم آنقدر

 

 

 

 

 

 

 

 .  اشدب خودش کنم باور توانستم یم یسخت به که کرد نوازشم میمال و نرم آنقدر

 «  میکن منتقلت مارستانیب به میخوا یم»

 . . .فقط! نه مارستانیب نه،» دمینال بود، ام گونه یرو بر هنوز دستش کف

  «لطفاً  خونه،

 . . . « فرانچسکا»

  «نداشت ما با یتماس اما شد، جمع هوا سهیک. خوبه» کرد مداخله یتیاسم

 .« بشه منتقل مارستانیب به دیبا اون» گفت ولف
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 . . . « قربان» کند قانعش کرد یسع بود ستادهیا ولف کنار که یمرد

 در مردم حضور تنها او نگونهیا یمهربان و محبت علت بود، بیعج میبرا

 .  باشد مهربان میمال من با بود مجبور انظار در او چون. بود اطرافمان

 به خواست یم وجودم از یبخش ترساند، یم مرگ حد سر تا را من فکر نیا

 .  نکند شیرها هرگز و بچسبد همسرم دیجد چهره نیا

 «  خوام یم رو خودم تخت فقط من کنم، یم خواهش»

 بمل. شد آرام و شکست نکردن، هیگر و بودن محکم یبرا ادمیز تالش با میصدا

 هم آن زخم کردم، یم تالش دوباره اگر که بودم مطمئن و بود برداشته قارچ

 .  شد یم باز

 امتم خواستم یم گرید حاال و کوباند ولف شانه به یبار چند جذاب اریبه خانم

 .  دیپر شیجا از ولف ناگهان اما. بکنم را اش کله تا کنم جمع را توانم

 .«هستند یسطح یها یکوفتگ فقط نهایا» گفتم کنان ناله

 

 

 

 

 

 

 گفت و گرفت کنارش پوش شلوار و کت مرد سمت به را انگشتش اول ولف

 به بعد«  بفرست من خونه به رو یخصوص دکتر ندهیآ ساعت کی ظرف»

 .  برگشت من سمت

 «  خونه میبر» گفتم او به

 .« خونه میریم بله» گفت زد یم کنار را صورتم یرو یاموه کهیحال در هم او

 یگوش با بعد«  خداروشکر» گفت لب ریز کنارش پوش شلوار و کت مرد

 .  گرفت تماس ییجا با تلفنش
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  «شو خفه ونیزا» گفت ولف

 .«قربان بله»

 

 

 

 

 

 

 

 ودمخ تخت در دیکش طول یدوساعت باً یتقر که دکتر تیزیو از بعد ساعت چند

 شتاپ لپ با و بود نشسته تختم یجلو مبل یرو بر ولف. شدم داریب خواب از

 .  کرد یم کار

 از و گذاشت مبل یرو بر را تاپش لپ کردم، باز را چشمانم نکهیا محض به

 .  آمد سمتم به و شد بلند شیجا

 ملتح را شدن لمس توانستم ینم که بودم یزخم آنقدر شدم، جمع میپتو ریز در

 شیپاها یرو بر را دستانش و نشست تخت یرو بر کنارم در اتنه او اما. مینما

 .  گذاشت

  «چطوره؟ یتیاسم» دمیپرس

 دهیپرس یا مسخره سوال ییگو که زد پلک یطور بار چند سوالم مقابل در

 یسیانگل که بودم مطمئن گر؟ید بودم کرده سوال یسیانگل زبان به. بودم

 ثلم درست. بست نقش شیبایز صورت یرو بر یلبخند بعد. امکرده صحبت

 جانور نیا عاشق – ییباال جنون درصد با – دانستم یم یخوب به من و ماه،

 .  بودم شده بود همسرم که یرحمیب

 شاخ پدرم با بودم حاضر او سوزان و یواقع یلبخندها آن از گرید یکی یبرا

 .  مکن میتقد او به یا نقره ینیس در را غرورم تمام و بکشم اژدها شوم، شاخ به
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 در کامالً  من:  بود کننده دیامنا و سخت هم خودم یبرا حرف نیا رشیپذ

 . بودم مشتش

 هک یزیچ نیاول حاال گانگسترها، دست از سخت زیگر و بیتعق کی از بعد»

  «کرد؟ کمک بهت چطور یپرس ینم نه؟یا یپرس یم

 .  دیکش ام گونه یرو بر وار نوازش را شصتش انگشت

  «دوستمونه و راننده نبود، کمکم اون»

 و آورد نییپا را سرش پهن یلبخند با بعد!« سینمس اوه،» داد تکان را سرش

 .دیبوس را میشانیپ

 

 

 

 

 

 

 

 مبغض شکستن مانع یسخت به واقعاً  که بود مانهیصم و ملموس ژستش آنقدر 

 .  شدم

 و ختیر میبرا تختم کنار زیم یرو از آب یوانیل کند سوال من از نکهیا بدون

 .  بنوشم یا جرعه چند کرد کمکم و نمود کینزد ام خورده ترک یلبها به

 و رفته ابونیخ نییپا رستوران اون به. نگرانته ها وانهید مثل نگیاسترل»

 درست رو گرتل و هنسل یشکالت خانه باهاشون شهیم که دهیخر وافل اونقدر

 «  کرد

 .« ستین گرسنم» گفت و شدم جا جابه تختم در
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 بیآس واقعاً  من.  کرد یم تمیاذ شتریب اتفاق آن از بعد یزیچ هر ،ینوع به

 رشحت بدنم در که بود ینیآدرنال ریتاث لیدل به حالت نیا اما بودم، دهیند یجسم

 .  بود رفتن نیب از حال در حاال و شده

  «بود وحشتناک» گفت و داد چشمانش به یتاب

 نینچ کردم ینم فکر هرگز من که بود  شده ناراحت نقدریا تونیک ولف سناتور

 . نمیبب او در را یحالت

 گفتم و نمودم حس را لبم یرو بر شده خشک خون شور مزه و کردم تر یلب

 «  خواد یم گاریس دلم من»

 رونیب را گارمیس کوچک پاکت زمیم کشو داخل از و شد بلند شیجا از ولف

 لمیف مثل درست و اشتگذ میلبها نیب را آن آنها، از یکی کردن خارج با و آورد

 . نمود روشن را گارمیس پو،یز فندک با یمیقد دیسف و اهیس یها

 .  زدم لبخند دهانم بر یگاریس با

  «؟یکن لیتبد تیشگیهم عادت به رو کار نیا یخوا یم واقعاً 

  «کنم؟ عادت کار کدوم به»

 !«مرگ سرحد تا من ترسوندن به»

 

 

 

 

 

 

 

 هب رفت ادتی خودت تو. یکن یم تیاذ رو من چقدر که داره نیا به یبستگ»

 .« پدرم توسط اونهم حداقل. یشد ترور یبگ من
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 به نیآهن آهنگ آن و تیجد یکم دوباره.«بود کرده انتخاب رو یکس بد»

 همه زا گذشته، بعالوه. نبود یجد یلیخ من کشتن یبرا اون. »برگشت شیصدا

 .« بودم گرفته گرو رو دخترش من نهایا

 .  نگفتم یزیچ ، حرفش نیا با

  «بهتره حالت که خوشحالم. »نبود مضطرب گرید شد، بلند تختم یرو از

 صبح سه ساعت. انداختم میمچ ساعت به ینگاه. برود خواهد یم که دمیفهم

 وازپر لدیف نگیاسپر به و شد یم داریب خواب از زود صبح فردا دیبا او. بود

 ار محبتش آنگونه نکهیا از بعد النا او که کنم تحمل توانستینم اما. کرد یم

 . کند ترکم داد، نشان من به

 .  بدهم دستش از خواستم ینم

 .  برگردم اتفاق آن از شیپ و قبل ساعت چند به دوباره خواستم ینم

 زا هر و کردند یم طرف بر را شان یجنس یهاازین فقط که یا بهیغر تا دو به

 .  خورند یم یشام هم با یگاه

 و برگردد شیقبل تیموقع همان به خواهد یم االن او که دانستم یم شک یب

 .افتاد یم اتفاق نیا قطعاً  – رفت یم رونیب اتاق نیا از االن اگر

 

 

 

 

 

 

 

 !« نه» مگفت بود دهیرس در به گرید که یوقت ،یمانند قورباغه و گرفته یصدا با

 .  انداخت من به یقیدق نگاه و دیچرخ شیجا در یآرام به

 .  خواند شد یم صورتش از که بود یزیچ تنها نیا
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 موضوع نیا با من بود دهیفهم که حاال و بودم شییدارا از یبخش من او نظر از

 داشت دوست که طور هر را شیها شب بسا چه و روزها گرید ندارم یمشکل

 .  گذراندیم

 .شب کی نیهم یبرا فقط. . .  یتون یم تو.  بمونم تنها امشب خواد ینم دلم»

  «؟. . 

   .بودم متنفر زدیم موج میصدا در که یدیناام احساس از.  زدم پلک یبار چند

 .   یطوالن یکم ، انداخت در به ینگاه یچشم ریز دوباره

 .« بشم داریب زود صبح فردا دیبا من»

 یلیخ خواب تخت من ادیص» گفتم دمیکش یم تشکم یرو بر یدست کهیحال در

 .« تهگذاش ارمیاخت در رو یراحت

 .  کرد پا آن و پا نیا یکم

 .« خوبه تو حال که بدم خبر نگیاسترل به دیبا»

  «البته»

 یبار چند میها اشک راندن عقب یبرا باشد، صاف و آرام میصدا کردم یسع

 .  زدم پلک

 من عالوه به. گفتم یچ کن فراموش. نگرانه یلیخ االن اون احتماالً  بله،»

 یببند سرت پشت هم رو اتاق در نکهیا از قبل یحت که هستم خسته اونقدر

 !« برده خوابم

 .  نمود باز مهین را در و داد تکان را سرش

 .کنم یسوگوار ام افتهین تحقق خواسته یبرا توانستم ینم که بودم خسته آنقدر
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 در هک یا سوخته مین گاریس با شد خارج اتاقم از ولف نکهیا از بعد قهیدق کی

 .  رفتم خواب به بود رشناو آبم وانیل

 بر لب ریز یفحش ، کند جمع را آبم وانیل ولف اگر شد یم باعث که یعادت

 .  آورد زبان

 .داد یم نشان را صبح هفت ساعت شدم، داریب خواب از بعد روز صبح یوقت

 یم احساس بدنم بر را یادیز فشار اما دارم، نگه داریب را خودم کردم یسع

 .  نمودم

  بودم؟ دهید بیآس بد چقدر! ایخدا

 .  بخورم تکان هم نچیا کی توانستم ینم یحت

 زنگ که را یساعت بتوانم تا دهم تکان را راستم دست کردم یسع که یزمان

 نیا که شدم متوجه کنم خاموش آورد یم در صدا به را روزم هر باش داریب

 . بود نشده حرکتم مانع درد

 دهیچسب من کمر به درست شکمش ، بود رفته خواب به سرم پشت در همسرم

 یم نفس قیعم و آرام و بود تنش شلوار و کت هنوز. آورد یم فشار و بود

 .  دیکش

. کنم حس آورد، یم فشار باسنم به که را اندامش لباس یرو از توانستم یم

 .  بود شده کیتحر بدنش هم صبح سر یحت

 . ادمد قورت را ندملبخ و دمیکش دندان به را نمییپا لب شدم، سرخ کردم احساس

 . بود برگشته اتاقم به او

 .  بود کرده یسپر من تخت در را شب او

 اتفاق گز هر که بود گفته وضوح به او که بودم خواسته را یزیچ او از من

 .بود داده من به را آن او  حاال و افتد ینم
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 و هاند بچرخد، میجا در کمرم شد باعث که گذاشتم شیبازو یرو بر را دستم

 .  بودند دهیچسب کتفم غهیت به اش ینیب

 ساده دروغ کی اتفاق نیا نکهیا. کردم یم شکر را خدا زیچ کی یبرا فقط

 . بود شده منع یقتیحق بلکه ، نبود

 .  کنم تحملش توانستم ینم من که یدروغ

 ...  بشکافم را ان که یوقت تا میرگها به تا  آن کردن باز و قتیحق کردن دایپ

 .بودم او دنیکش چالش به نهتش من
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   زدهمیس فصل

  

  

 :ولف

 درشپ روزانه یتهایفعال ببرم، یروس فرانچسکا وجود به یپ ازآنکه قبل مدتها

 وقت تمام یکار بودن انتقام یپ در. دادم قرار قیدق یبررس مورد کینزد از را

 .  دیکن عمل دیتوان یم هم بهتر د،یبفهم شتریب چه هر و است

 اام. داشت که یارتباطات با زشیگر یها راه و بودم کارش در ضعف دنبال به

 رت یشخص و تر مهلک اریبس. بود او ییدارا نیتر ارزشمند دخترش واقع در

 .  کنم لشیتعط توانستم یم که یاسترپ کلوپ هر از

 یمن بها دخترش به یلیخ گرید یروس آرتور دمیفهم که آمد شیپ یزمان مشکل

 .  ستین وفادار او به گرید دخترش دیبگو توانست یم کهییآنجا تا. دهد

 عزمش که بود یمرد با دختر آن ازدواج کرد، تر سخت را طیشرا که یزیچ

 .  ببرد ارث به نکهیا نه کند رانیو را تجارتش تا بود نموده جزم را

 .  بود کرده رییتغ یباز

 .  ردیبگ هدف را دخترش بود داده اجازه ینیبند مارک به آرتور

 .  بود من همسر حاال او دختر چون

 اریبس میبرا بودم، کرده ثابت یروس آرتور به احمقانه کهییجا در من، همسر و

 .  داشت تیاهم

 .دش متوقف کوچک یایتالیا در مامان تزایپ رستوران مقابل در جگوارم نیماش
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 گوجه سس و ترش ریخم تازه یبو یبیعج طور به که بود ییجا مکان نیا 

 پول انهیماه که یکار و کسب. داد یم را یلعنت یغم یبو و تازه یفرنگ

 .  کرد یم فراهم  ییشو پول یبرا یعال ییجا و آمد یم بدست آن از یهنگفت

. کردند یم برگزار را شان روزانه جلسات ایماف یاعضا که بود ییجا نجایا

 یم که یکار انجام از را من مه داشتم مکان نیا به نسبت که یقیعم احساسات

 .  داشت ینم باز دهم انجام احمقها نیا مقابل در خواستم

 به من و گشود میبرا را لیاتومب عقب درب و شد خارج نیماش از یتیاسم

 گمراه و چاق زن گرفتن دهیناد با و شدم رستوران وارد نهیطمئن با و یآرام

 حرکت سرش پشت درب سمت به داشت قرار کانتر پشت در که یا کننده

 داخل گرد زیم اطراف در مرد ده که گذاشتم یکیتار اتاق داخل به قدم و نمودم

 قرمز و دیسف یسنت یشطرنج پارچه زیم یرو یزیروم.  بودند نشسته آن

 لیتکم رنگ زرد وخاموش سوخته مین شمع کی با شانیفضا و بود ییایتالیا

 .  بود هنشست من خانم پدر  هم زیم پشت در و بود شده

 .  داد ینم نشان را مراتب سلسله چیه گرد زیم

 رآرتو و بود شکل لیمستط زشیم بودم، آمده رستوران نیا به که یبار نیآخر

 داشت قرار یا شهیش پنجره سرش پشت در و بود نشسته آن صدر در یروس

 . بود گرفته بر در را شیها تفنگ که

 .  بود ینگار و نقش پر ریتصو

 .  کردم حرکت خانمم پدر سمت به یآرام به

 و دیکش یم ادیفر ماً یدا کرد یم حرکت سرم پشت در که یا دهنده آزار زن

 و آبجو از – بود پر شانیرو که ییزهایم به و کردیم یخواه عذر نفس کی

 را اتشانیمحتو و کرد یم برخورد نان یها برش و پرتغال آب و آب و شراب

 .ختیر یم بودند هنشست زیم پشت در که یمردان یرو بر
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 من به فقط یعصبان و متعجب مانده، باز ییها دهان با و بودند نشسته آنجا آنها

 .  بودند شده رهیخ

 دهش آغشته دینوش یم که یشراب به شلوارش. ستادمیا یروس آرتو مقابل در 

 .بود

 دنش بلند حال در یآرام به که آنجلو پدر بود، نشسته ینیبند کیما کنارش در 

 کیشل من به ای و کند فرار خواست یم ای شک بدون و بود زشیم پشت از

 .  دینما

 که کردم فرو اش شانه سر در را انگشتانم چنان و گرفتم را اش شانه

 عدب و نشاندم فرو شیسرجا را او نگونهیا و کنم لمس توانستم را استخوانش

  یچوب یها هیپا. شد پرتاب اتاق سمت آن به که زدم شیصندل به یلگد چنان

 .    سرخوردند نیزم یرو بر یسانت چهل یس ضربه شدت از یصندل

 خون با که یشب ازآن هنوز که دستش دنید از و ستمینگر یروس آرتور به

 .   شدم خوشحال بود، بسته و بود کرده لک را  مالفه خودش

  «؟یچطور امروز ینیبند»

 .  زدم آنجلو پدر به یگرم لبخند

 .  نشست لبش بر یپوزخند و شدند جمع شیلبها

  «سالمم و حیصح»
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 برخورد کرد یم یسع و کرد یم حرکت راست و چپ سمت به چشمانش

 .  دهد قرار یابیارز مورد من یناگهان مالقات از را گرانید

 .  بودند کرده سیخ را شانیشلوارها و بود دهیپر روح مثل رنگشان

 .نبودم سیپل من

 

 

 

 

 

 

 

  . نبودم سیپل من

 و یمعان درک قدرت که بودم یمرد من. کنند مقابله سیپل با توانستند یم -آنها

 و شاپیب یبرا چنان آن توانستم یم آن از بدتر و – داشتم را پنهانشان مقاصد

 اما .بکشند رونیب آن از را خوشان نتوانند هرگز که کنم درست مشکل یروس

 یباق یسوال یجا اصالً  حاال، و. داد ینم جواب هم من دست از شدن خالص

 .  بود نمانده

 .  بودند ستادهیا یورود درب یجلو در درست من محافظ دو و راننده

 در. ستین خوب من همسر اصالً  چون شنوم، یم یزیچ نیهمچ که خوبه»

 «  داره یزیخونر اش ینیب هنوز قت،یحق

 اعثب هک کوباندم اشینیب به محکم را مشتم یناگهان و یهشدار چیه بدون بعد

 با تنها و زندیبرخ شانیجا از همزمان اطرافمان در نشسته مردان تمام شد

 .  ودب درآمده یصاف خط شکل به شیلبها. نشستند شانیسرجا آرتور دست اشاره

 از محکم و کرد پرواز عقب به هم شیصندل و دیچرخ طرف کی به کیما سر

 .   افتاد نیزم به پشت
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 هم هاش دنده» دادم ادامه و بردم نیب از را مان انیم فاصله و برداشتم قدم دو

  «دهید بیآس

 .  کوباندم کیما یها دنده به یمحکم لگد بعد و

 تشانیموقع بودن ریپذ بیآس از خشم با بودند اطرافمان در که یکسان تمام

 .  بودند کرده جمع را دهانشان

 یشینما یحالت با و نمودم زیتم را دستم آن با و آوردم رونیب بمیج از یدستمال

 بهت. شده پاره هم لبش حداقل نه و آخر در و» گفت و دمیکش یافسوس پر آه

 !«لگد؟ ای مشت. دم یم انتخاب اجازه

 

 

 

 

 

 

 

 .   کردم کج را سرم انداختم، او به و نییپا به ینگاه

 هداد دست من به یندیناخوشا تعجب احساس همسرم تختخواب در شدن داریب از

 قطعاً  بدنم، به باسنش فشار با من کردن خوشحال در مسرمه تالش اما.  بود

 دنیخوشا توانست یم مان یواقع یجنس رابطه بدون یزندگ در که بود یزیچ

 .  باشد

 ربراب در نتوانستم هم باز است، دهید بیآس شدت به دانستم یم کهیوجود با

 ملباس ، بود نیا کردم که یکار و کنم مقاومت پتو ریز در مان معاشقه وسوسه

 ولذت معاشقه یکم از بعد و چسباندم بدنش به را بدنم و نمودم خارج تنم از را

 مراقب دادم دستور نگیاسترل خانم به و شدم خارج اتاقش از یریناپذ یریس

 .  ندهد انجام ینیسنگ کار چیه و باشد او دنینوش و خوردن
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 خواستم ونیز از و برداشتم را تلفن یگوش سفارشات نیا از بعد درست

 .  دینما استخدام او یبرا یمحافظ

 !« مشت» گفت لبش بر یپوزخند با کیما

 .  بود شده یخون شیهادندان

 .  بود گانگستر کی ت،ینها در

 !« رمیگینم دستور تو از من. کنمیم انتخاب رو پا پس خب،»

 و شکست یصدا که کوباندم اش ینیب به محکم چنان آکسفوردم کفش با بعد

 .  دیرس گوشم به وضوح به آن شدن خرد

 . کردم اتاق دور به زدنم قدم به شروع و برداشتم عقب به یقدم

 

 

 

 

 

 

 یراب سختم کار در که یمردان کنار در آن گذراندن یجا به وقتم از توانستم یم

 . کنم استفاده بهتر بودند کرده جادیا اختالل میزندگ ادامه

 ازدواج تازه نکهیا یبرا دیبا دیشا. شدم مهربون یلیخ امروز کنم یم احساس»

. بودم کننده دیناام یلیخ عاشقانه روابط در شهیهم من. کرد شکر رو خدا کردم

 » 

 یا چهره با که شیها نوچه ریسا و آرتور رفته هم در و گرفته چهره به ینگاه

 نشسته آنجا داشت انیجر بدنشان در که یکیالکتر مقاومت ینوع از سرخ

 .  ختماندا بودند،

 را شیپاها و بودند داده جلو را شانیها چانه بود، خورده گره شانیها مشت

 .  کوباندند یم نیزم یرو بر مضطربانه
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 ینشدن لمس من که دانستند یم اما رفت یم ضعف دلشان من زدن یبرا آنها

 .  هستم

 من یها ضعف لیدل تنها یروس آرتور حاال.  نبودم نگونهیا شهیهم من اگرچه

 .  شد یم بمحسو

 ور کردند فرانچسکا با رو کار نیا که ییاونها یزندگ خواستم یم واقعاً  من»

 – من موندن آروم -نیکن باور – اومد ادمی به کیکوچ زیچ کی اما کنم، نابود

 تک که رو لشیوس هم و دارم رو قدرتش هم من. هیضرور یلیخ یلیخ واقعاً 

 نانیاطم و کنم نابود رو تونکار و کسب جزء جزء و کنم خفه رو شماها تک

 هارستوران تونم یم. کرده دایپ خاتمه هاتون پروژه و ها نقشه اون تمام کنم دایپ

 اهاشم چطور نمییبب و کنم خرجشون پول یکل و بخرم رو بتونیرق یبارها و

 یاعضا که کنم یکار تونمیم. کنند یم خارجتون دور از و گذارند یم کنار رو

 تمام و باشند نداشته خوردن غذا یبرا هم ساده نان صقر کی یحت خانوادتون

 و کلوپها تمام به رو FBI تونم یم. بشه فعال ریغ تونیپزشک یها مهیب

 یها پرونده تمام تونم یم. بفرستم انبارهاتون و ینیزم ریز یها قمارخونه

 که بکنم استخدام بازرس اونقدر و بندازم انیجر به دوباره رو راکدتون

 و دار تونم یم»  دادم ادامه و دمیکش یقیعم نفس« -کنند پر رو نابونهاتویخ

 پس. هنوز نه حداقل. کنم ینم رو کار نیا اما رم،یبگ ازتون رو ندارتون

 «نینکن حمیتوج

 

 

 

 

 

 

 

 یم فکر جغله یتو. »بود نشسته ساکت االن تا. رفت هم در آرتور یها اخم

  «رسونم؟ یم بیآس خودم دختر به من یکن
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 یم پاک را صورتش خون و بود شده بلند نیزم یرو از حاال که تشدوس به

  «کردن ینیبند یها نوچه» گفتم و کردم اشاره کرد

 . دیچرخ ینیبند سمت به سرعت به آرتور

 !جان برادر اوه، 

 هب لحظه قدرتش. بود شده ختهیگس هم از شیامپراتور. نداشت خبر اصالً  اون

 .  نبود خوب هم من یبرا اقطع موضوع نیا. شد یم کمتر لحظه

  «گه؟ یم راست» گفت تیعصبان با بالفاصله آرتور

 گفت کرد یم تف آشغال سطل داخل در را دهانش آبه خون کهیحال در کیما

 !« انداخت زندان رو من پسر شیعروس روز اون»

 سمت به محکم را او زدمیم چنگ لباسش قهی به کهیحال در و رفتم سمتش به

 ییجا کی دوباره اگه» گفتم و کند نگاه من به کردم ادارشو و دمیکش خودم

. کنم یم یتلق جنگ اعالم نشونه رو کارتون نیا نموتونیبب همسرم دوروبر

 به نممک زمان نمیکمتر در و مجهزم یکن فکر که یزیاونچ از شتریب که یجنگ

 !« ؟یدیفهم. رسونمش یم انیپا

 انها در که یراسخ اراده و معز دنید تاب برگرداند، چشمانم از را نگاهش

 . اوردین را زد یم موج

 !« خب( . یلعنت یعنی ییایتالیا به) استرونزو باشه»

 که نمک یم یکار نمشیبب فرانچسکا کنار اگر.  شهیم هم پسرت حال شامل نیا»

 «بشه متاسف اومدنش ایبدن از
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 خارج ان» کرد تف دوباره«  ده یم انجام باشه داشته دوست یکار هر آنجلو»

 « !هیباز نیا از

 !« دید میخواه یروس» گفتم آرتور به و برگرداندم کیما از را میرو

 ینم را یریدرگ بدون شکست بود برخواسته شیجا از گرید حاال آرتور

 . ردیبپذ توانست

 که حاال و! او بر ینظر اعمال قدرت نیچن داشتن. بود من یایرو نیا سالها

 مدنآ.  بودم نکرده حس اطیاحت و ریتحق بجز یزیچ بودم هدیرس آن به سرانجام

 اصول چیه به مردان نیا.  بود یا نشده محاسبه و بزرگ سکیر نجایا به

 ینم هرگز شد، یم ختم مرگ به فرانچسکا سرانجام اگر و نبودند بندیپا یاخالق

 ها یآشفتگ و خطرات نیا تمام صدر در را او من. ببخشم را خودم توانستم

 .  بودم داده رقرا

 گاهن او به میمستق بودم رفته نشانه صورتش سمت به را انگشتم کهیحال در

  «بکش رو آدمهات و ها نوچه افسار» گفتن و کردم

  «کرده؟ تو با زنت که یکار همون یعنی»

 انیم در آنرا و کرد خارج یگاریس و برد فرو کتش بیج درون را دستش

 ازت رو درست یریگ میتصم قدرت اون نگارا»  داد ادامه و برد فرو شیلبها

 تر قبل یحت ،ینگذاشت نجایا رو پات هرگز گذشته یها ماه طول در تو! گرفته

 «  یخواست یم هم رو سرم که

 .« دارم رو سرت من»

 غذات اب یدار تنها ،یبش روزیپ عمالً  یکن یسع نکهیا یجا به تونیک سناتور»

 تو اصالً  نیا و یشد سال و نس کم دخترک کی فتهیش تو. یکن یم یباز

 .« نبود برنامت

 «بزن رو حرفت» کردم تکرار دوباره
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 .  زد یم سوسو میپلکها پشت در یا دهنده آزار احساس

 رسونم ینم یبیآس خودم دختر به من»  گفت و داد تکان را شیها دست آرتور

 انجام رو ارک نیا اتاق نیا در هم یا گهید چکسیه که کنم یم دایپ نانیاطم و

 !« منه خون و گوشت از اون حال هر به. ده ینم

 !«نکن یادآوری من به رو مزخرف تیواقع نیا»

 

 

 

 

 

 

 

 .  ردمک برقرار یتلفن کنفرانس تیووا و شاپیب با خانه به بازگشت ریمس در

 کنند عقط را یتلفن کنفرانس توانستندینم آنها: دانستم یم یخوب به را زیچ دو

 و دارم آنها به نسبت یادیز فشار یها اهرم من که دانستند یم یخوب به چون

 لیدل همان به هم باز -شود مطرح تلفن پشت در زیچ همه نداشتند دوست اصالً 

 . قبل

 کردند یم فکر خودشان به فقط که یفاسد یها احمق از من که بود نیا مشکل

 بیآس گناهیب مردم به کار روند در که یزمان بخصوص. بودم شده خسته
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 حلقه که شد یم یزن گناهیب فرد آن که یزمان بخصوص هم باز و. رسدیم

 .  داشت انگشتش در را من با ازدواج

 در شاد یها خنده و یدست چرخ یصدا و کردیم یباز گلف کهیحال در شاپیب

 وندوستانم از یخوب اریبس دیبازد دمیشن» گفت دیرس یم بگوش نهیزم پس

 .« یکرد

 .  بود مانده یباق ساکت هنوز تیوا

 در ود،ب حرکت در یگزاکیز کاگویش نیسنگ کیتراف در یتیاسم که همانطور

 گفتم و دادم هیتک راحت و شدم جا جابه خودرو عقب یصندل در میسرجا

  «؟یکن یم چه تو ستونیپر»

 تا ونچ. ندادم شاپیب به یپاسخ و نکردم آرتور نزد به رفتنم به یاعتراف چیه

 . بودم نگذاشته آنجا در قدم هرگز من شد،یم مربوط من به که آنجا

 ر،یدرگ یفکر با و کردم خارج بمیج از را فرانچسکا پویز یگارهایس از یکی

 وادار را من -دمیفهم ینم را لشیدل که -یزیچ. نمودم آن به یباز به شروع

 ار گارهایس آن از یکی ، شدم یم خارج فرانچسکا اتاق از که صبح بود کرده

 .مدار

 

 

 

 

 

 

 

  «داره؟ یخاص لیدل حالم دنیپرس. خوبم من»

 تیوا. دیرس گوشم به دهنده آزار و خش پر ییصدا با ستونیپر ناراحت یصدا

 .  ماند من پاسخ منتظر و دیکش یقیعم نفس
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 در را برنده برگ جمع در که یکس تنها که افتاد یم اتفاق یزمان حالت نیا

 . بود انهیجو نهیک یالتیاتم با سبز مدار استیس کی داشت دست

  «ن؟یکن یم اجرا را ندهیآ سال انتخابات چطور نیبب خواستم یم فقط»

 یلیخ کنارم در سینمس با نیماش در نشستن. شدم رهیخ پنجره از رونیب به

 به هک -شدیم بدل و رد نمانیب ینیریش یگفتگو که لیدل نیا به نه بود، خوب

 دز یم لبخند کاگویش به یطور شهیهم او نچو بلکه  -افتادیم اتفاق هم ندرت

. دیرس یم نظرش به کننده مشغول و العاده فوق و بایز اریبس ییگو که

 . بود شیزندگ یزهایچ نیکوچکر قدردان فرانچسکا

 یم رو فکرش یهرک که یزیچ اون از بهتر که مطمئنم باً یتقر» گفت شاپیب

  «ها یسنج نظر اساس بر حداقل کنم، یم عمل کنه

 یصدا بعد و چسباند شیباال یها دندان به دهانش در را زبانش نک عدب

 یدمآ نیچن با یروس کردن کار اصالً . دیرس گوشم به گلفش ساک با حرکتش

 .  نداشت ییمعنا کردن کار او مثل یخوشگذران االغ نظر از. نبود آور تعجب

 بد یافشاساز تا چند نظرم به» گفتم و کردم انیب را منظورم وار طعنه

 .«  شهینم خراب یچیه مطبوعات

 .تگرف نظر در یاجتماع تماس کی را ارتباط نیا شد ینم اصالً  نهایا از گذشته

 

 

 

 

 

 

 

  «ه؟یچ منظورت» گفت پرخاشگرانه تیوا



 

 pg. 391 

39
1 

 دش پرت رونیب به جمله نیا انیب موقع در که را دهانش آب توانستم عمالً  من و

 .  نمیبب

 ! دبو یوحشتناک موجود چه او! ایخدا

 .  شدم متنفر او از شتریب بودنش یفاسد سیپل نیچن خاطر به

 ماا بودند فاسد استمدارانیس تمام. آمدم یم بر فاسد استدارانیس پس از دیبا

 .  بودند مانده یباق خوب هنوز آنها از یبعض

 استاند انیپا نیا. کرد یم لیتبد آشغال تکه کی به را شما بودن فاسد یسیپل

 آن رد هم من یمتوف برادر که ییجا بود کاگویش سیپل اداره ندهینما تیوا. بود

 .  کرد یم تیفعال

 تیوا حاال که دید یم و بود زنده امروز برادرم اگر کنم فکر نداشتم دوست

 .  کرد یم یفکر چه است شده اداره یاتیعمل سییر و فرمانده

 کنه یراض رو من که یاونجور رو کارت هنوز که کردم یادآوری بهت فقط»

 ینیبند یآدمها اونها. بوده بیتعق تحت روزید من همسر. ید ینم انجام

 .« بودند

 نظر به مشتاق هم ذره کی یحت «چطوره؟ حالش حاال» دیپرس شاپیب

 به کردن یبد ارزش که کوتاهه اونقدر یزندگ. باش اخالق خوش. »دیرسینم

  «نداره رو گریهمد

 کی: B و نکن دیتهد رو من ازمانس یطیشرا چیه تحت: A» کرد شنهایپ بعد

 ننک کمکت تونن یم که ییواحدها به به رو اون من و بده من به میمستق دستور

 «کنم یم ابالغ
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 .« کنم کاریچ یبگ من به طیشرا نیا مورد در یبتون تو کنم ینم فکر»

 .  شد ساختمان محوطه وارد و کرد عبور عمارتم یها دروازه از جگوار

 دانشگاه از که یوقت از نه. دادم ینم انجام هرگز که بودم کرده یکار امروز

 ! بودم گرفته یمرخص روز کی. شدم لیالتحص فارغ

 یمراقبتها به یازین و است خوب فرانچسکا حال که شوم مطمئن خواستم یم

 .  ندارد یپزشک

 .  شدم ادهیپ نیماش از من و کرد باز میبرا را نیماش در یتیاسم

 اب«  یگ یم موکلت به شمیافزا به رو خشم نیتسک یبرا االن، نیهم درست»

 همسرم زا رو وابستگانش و خودش یبگ اون به که کنم یم تقاضا»  گفتم دیتاک

 !«شهیم هم تو خود شامل که است همه نفع به نیا.  داره نگه دور

 .« خب اریبس» گفت تیوا

 .  بود مانده یباق ساکت شاپیب

 (.  یا حرفه بازان گلف از یکی اسم)ودزو گریتا نطوریهم هم تو»

 اهرم نیا یخوا یم یک تا تو  تون؟یک نمیبب! دمیشن» گفت خالصه یلیخ شاپیب

 دشمن خودت یبرا ییجا هر در تو چون ؟یکن استفاده همونیعل رو فشار

 حاال و کارکنانش و اون، هیک یدون یم خودت که رو شیاول. یکن یم  یتراش

  «؟یگذاشت یباق خودت یبرا یدوست اصالً  تو. ما هم

  !«قتیحق. دارم تر یقو مراتب به زیچ کی من. ندارم یاجیاحت دوست به من»

  

*************** 
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 هب و زد یم پک ینازک گاریس به. کردم دایپ جاتشیسبز باغچه در را همسرم 

 .  داشت تن بر یبلند یآب دامن و دیسف بلوز. نمود یم یدگیرس اهانشیگ

 یم مادرش و پدر نیقوان از یرویپ به واردار را او وجودش در یقو یزیچ

 .  نداشتند او بر یتسلط اصالً  گرید که حاال یحت ، کرد

 باباس. ستیا نازپرورده و لوس دختر که کردم فکر دمید را او بار نیاول یوقت

 یم و بود کرده شیطراح یروس آرتور که یبرق و زرق پر و بایز یباز

 .  کنمشبش توانستم

 .  کردم یم اشتباه چقدر که دمیفهم شتریب شناختمش شتریب چه هر بعد

 .   بود شده تیترب یخوب به و معصوم منعطف، متواضع،،  فروتن او

 آنچه به شدنش لیتبد شکل نیبهتر به یبرا را او من بالماسکه، شب در

 ودمب غافل تقیحق نیا از کامالً  و بودم انداخته دست باشد خواستند یم نشیوالد

 قرن بچه بک از تر مشکل اریبس بودن رفتار خوش و مودب و درست که

 یم کوتاه یها دامن که یکس است، بودن سرکش و سر رهیخ یکمی و ستیب

 .  دهد ینم اطرافش به یتیاهم نیکوچکتر و پوشد

 بودنش امل خاطر به است نتیط پاک و مهربان چقدر بفهمم انکه از شیپ من

 .  بودم انداخته دستش

 یوبرا دیچرخ شیجا در و کرد پاک شیشانیپ از را عرق و خاک فرانچسکا

 .  رفت باغ کنار اتاقک سمت به کود برداشتن

 اما یسطح یکبود.  درآورد یشکلک دو کر پاک را شیشانیپ و ستادیا شیجا در

 .کرد یم ییخودنما شیشانیپ در یا زننده و رنگ سبز هنوز
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 زا را کود نیسنگ سهیک و دمیرس سرش پشت مو کرد تحرک اتاقک سمت به

 . گرفتم دستش

 قدرنیا چرا تو گفتم بردم یم شیبرا باغچه سمت به را کود سهیک که همانطور

  «؟یا دنده کی و لجوج

 همه. بود کوچک زشیچ هر. کرد حرکت دنبلم به کوچکش یها چکمه با

 ارتباط او با هک هم یشب همان در یحت. ممکن زیسا نیکوچکتر در زشیچ

 خاطر به نه که یلذت. بودم برده یا اندازه یب لذت موضوع نیا از داشتم

 .بود شده بمینص زشیر جثه خطر به بلکه بکارتش

 

 

 

 

 

 

 

 .  داشت بر قدم سرخوشانه و کرد حرکت دنبالم به

  «؟ییتو. . .  نقدریا شهیهم تو چرا»

 باغچه نیا چقدر که دمیفهم ارب نیاول یبرا. ستادمیا جاتشیسبز باغچه مقابل در

 تربچه، ،یفرنگ گوچه. بود پرورانده را یواقع یزهایچ او. بود شده نواز چشم

 باغچه.  بودند شده ریسراز سرحالش یها گلدان از که ییهاگل. حانیر و نعنا

 .   بود شده گرفته قاب ییبایز یگلها یفهایرد با که یا
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. بود وارنگ و رنگ و شلوغ رایبس. نبود نگونهیا من عالقه مورد سبک

 تنها اما. بود گوناگون یهارنگ و عطر و مختلف یها گونه از یمخلوط

 نجایا نگیاسترل خانم بجز که بود نیا دیبخشیم معنا باغچه نیا به که یزیچ

 .  کردیم خوشحال را او که بود یزیچ تنها

  «باشم؟ دیبا یچطور»

 کنار در را آن برساند بیآس شیگلها به کود سهیک نکهیا بدون و دقت با

 .  نمودم پاک را میهادست ستادمیا صاف میجا در بعد. گذاشتم اهانشیگ

  «گهید جور کی» گذاشت سرم به سر

  «آنجلو؟ مثل ؟یجور چه»

 بانز بر بلند ینیچننیا یلحظات در را آدم نیا اسم توانست یم احمق کی فقط

 همسرم به موضوع که ییجا در هک بودم داده نشان وضوح به من اما. اوردیب

 . شدم یم لیتبد یواقع خر کله کی به شدیم مربوط

 خود تو دارم دوست واقعاً  من» گفت و انداخت باال را شیها شانه از یکی

 !« یباش خودت

 یب و یخام احساس ینکردن باور طور به. دمیکش گردنم پشت به یدست

 .کردمیم یتجربگ

 

 

 

 

 

 

 

  «ارین فشار خودت به»
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 مین و دادم انجام رو فمیتکال فقط. نگرفتم سخت خودم به امروز. اوردمین»

 دیبا. شم یم محصوالتم اول دور برداشت اماده دارم. نجایا اومدم شیپ ساعت

 .« هستند کیارگان تمامشون. بفرست ابونیخ یانتها آموزشگاه به را آنها

 دنید از قلبم. دستایا من چهره به چهره و دیچرخ شیجا در بار نیاول یبرا

 . کردم لمس را اش چانه یآرام به. آمد درد به اش یزخم لب و کبود چشم

 کار کی خودم نکن مجبورم. یگرفت هم سخت. ستنین گرفتن آسون نیا»

 !« بدم انجام وار وونهید

  «؟یچ مثالً »

  «بدزدمت مثالً »

 . بودند شده سرخ شیها گونه کرد، نگاه شیپاها به د،یخند

 !« یکنیم دمیتهد ها بچه مثل»

 هیقب قطعاً  کردم یم ها بچه با بکنم خوام یم تو با که رو یکار اون اگه. لطفاً »

 .« بگذرونم یانفراد سلون کی تو یخوب بدجور لیدال به رو عمرم

 دور و کند را آن و کرد دراز یگل شده زرد برگ سمت به را دستش و شد خم

 . انداخت

 الچ پشتش در. ستمینگر پشتش به و ردمک مشت را شلوارم بیج درون دست

 به را بدنش و رمیگ یم آغوش در را او پشت از یوقت دیبا من و داشت ونوس

 .  دارم نگه را او آنها با کنم فرو آنها در را دستم شصت کوبانم یم بدنم

 .کردم صاف را میگلو
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 .« میبر دیبا. بردار وعده انیم یکم و ساک کی

  «هووم؟»

 . نداد خودش به هم را کردن نگاه باال زحمت یحت و بود اش یاغبانب سرگرم

 یکم ظاهراً . میر یم گانیشیم اچهیدر در من کلبه به هفته آخر یبرا فردا»

 .« دم یم رو بشیترت من پس  خب ، ستین کارت دستور در استراحت

 بودند، شده جمع افتاب نور در چشمانش چرخاند، باال سمت به را گردنش

  «خوبم من. ستین یمشکل ولف،» گفت و کرد چشمش بان هیسا را دستش

 عمل یعال یساز عهیشا در هم مردم و یخورد کتک که یشد ییاونها هیشب»

 .« ببرمت رونیب شهر از خوام یم. کنند یم

 .  بود درست یحد تا حرفم نیا

 اصالً  اما. نبود جالب یلیخ دهید بیآس یا چهره با عروسم نو شینما قطعاً 

 شهیهم نگیاسترل. ببرم همراهم او بجز هم را یگرید چکسیه نداشتم وستد

 ینم اهاشتب شاپیب بعالوه. بود باالقوز قوز هم یتیاسم و دیپلک یم ما بر و دور

 دهیا گرفتن فاصله دشمنانم از یروز سه دو. نداشتم یدوست چیه واقعاً  من. کرد

 نهات فرانچسکا ظاهراً  و شمبک نفس که داشتم اجیاحت من. دیرسینم نظر به یبد

 . کنم تحملش توانستمیم ینوع به حاضر حال در که بود یکس

 .« ادهیز یلیخ دانشگاهم فیتکال»

  «اریب خودت با هم رو اونها»

 .« بزارم تنها رو نگیاسترل خانم ندارم دوس»

 .« میر یم تنها. موننیم ششیپ ها محافظ»

 .«است نامه موافقت برخالف نیا»
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 !« نامه موافقت اون به لعنت»

. دیجویم و بود گرفه دندان به را نشییپا لب فرانچسکا. شد جادیا یسکوت

 .  بتراشد یدیجد مانع خواستیم احتمالً 

 . مودمن وسوسش «یکن یرانندگ تو رو ریمس از یقسمت یتونیم» کردم شنهادیپ

 یآدمها با باطارت در اش تجربه.  دیپر شیجا از کردمیم فکر که همانطور

 .  بردارد یریادگی از دست که بود نشده باعث ینیبند یعوض

 یحت .باشم متنفر او از توانستم ینم خاطرشان به که بود یلیدال از یبخش نیا

 .توانستم ینم هم خواستم یم اگر

 نیا از هم خودش که بود نیا ماجرا قسمت نیبهتر و بود شده راننده او

 . نداشت یاطالع موضوع

  «اقعاً؟و»

 و تیشفاف به درست رنگشان. دیلرز یم جانیه شدت از چشمانش مردمک

 . بود یتابستان روز کی یآب آسمان یصاف

  «افتاده؟ که یاتفاقات نیا تمام از بعد یحت»

 تیشونیپ. هدف به یزد. افتاده که یاتفاقات نیا تمام از بعد بخصوص»

  «چطوره؟

  «کنم احساسش تا بده ظاهرش شتریب»

 . دیرسیم نظر به بایز

 . اورمیب زبان بر را کلمات نیا نداشتم قصد البته

 و گرفتم فاصله همسرم و باغ از و رفتم تراس سمت به و دمیچرخ میجا در

 . کردم ینینش عقب
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 او به هم را نگاه نیآخر و ستادمیا میجا در دمیرس یا شهیش درب به یوقت

 .انداختم

 

 

 

 

 

 

 

 .  داد یم دامها را کارش و بود شده دوال

 .« یباش اونها نگران یلیخ ستین الزم گهید» گفتم

  «اونها؟» گفت و زد یچشمک

 .  ها ینیبند هم حاال و پدرش اول. بود شیافزا حال در فهرستشان

 .« بده آزارت داشته یسع ییکوچولو دهیا هر با حال به تا که یسوسک هر»

 خودم به اصالً . نمودم بسح آن در شب تمام یبرا را خودم و رفتم اتاقم به

 مقابل در بتوانم و بروم آنجا به مان شبانه جشن یبرا که نداشم ینانیاطم

 .  کنم مقاومت کنارش در دنیخواب وسوسه

 نیکوچکتر من که داشت وجود یکنترل مسئله دیرسیم نظر به که نطوریا

 .   نداشتم آن بر یتسلط

 .بود فرانچسکا دست به زیچ همه کنترل
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  چهاردهم فصل

  

  

  فرانچسکا

  

 .  بودم کرده یرانندگ ساعت کی فقط تاً ینها

 دنش دهیکوب از یناش که – بودم ولف متیگرانق جگوار نیماش نگران تنها نه

 از بلکه – بود زیگر و بیتعق آن طول در عقب از ینیبند یها آدم الکیکاد

 . کردم ینم آرامش احساس یلیخ هم همسرم کنار در بودن

 هب ما. امدین من اتاق به شبها آخر گرید گذراند من با که یشب آن از بعد لفو

 جداگانه اتاق در خواست یم هم آنجا در او ایآ م،یرفت یم او اچهیدر کنار کلبه

 هک نداشتم هم را یکس چیه. کردم ینم اصالًتعجب میبگو صادقانه بخوابد؟ یا

 .  کند مییراهنما طیشرا نیا در

 نییتع یازدواج یبررس به واقعاً  من مشاوره منابع تنها کلر، یمار و کاسمو

 .  ودندب نپرداخته کمی و ستیب قرن در عاطفه یب و رحم یب سناتور کی با شده

 من شد یم باعث که یزیچ هر و کرد یم صحبت مقرضانه هم نگیاسترل خانم

 ممادر. آورد یم زبان بر را  خوشحالم همسرم کنار در بودن از کنم احساس

 هیبش شتریب حال به تا که هم کالرا و بود  خودش ییزناشو یزندگ نجات ریدرگ

 .  نداشت صداقت بله، ، هم بود مادربزرگم به

. رمیبگ قرار ترحمش مورد دمیترس یم یول رمیبگ تماس ایآند با توانستم یم

 .  بود نحلیال.  کرد یم جمیگ شهیهم

 و گانیشیم اچهیدر ریدرگ مدت تمام در ذهنم که شد یم باعث نهایا همه و

 .باشد بعدش اتفاقات
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 به و بود یمیقد و ساده ییجا تصوراتم در گفت یم کلبه آن به ولف که ییجا

 با و بود شده ساخته شهیش و سنگ از که شدم مواجه یاشراف عمارت با شیجا

 ، اچهیدر رینظ یب یویو با یچوب یتراس در و ساختمان از خارج در یوان

 تپه و السیگ درختان انیم در و داشت یعال و  بندهیفر اریبس و ییروستا یینما

 .  بود گرفته قرار یشهر گرفته یفضا از دور کامالُ  و کننده مست سبز یها

 از پر همسرم کنار در یکس هر از دور روز چند گذراندن یدورنما با قلبم

 .  ودب ترسناک شدت به داشتم که یجانیه با احساسم نیا بیترک اما. شد یم شوق

  «انتظارمه در یا گهید وار سینمس سواالت رشته کی کنم یم فکر»

 نشسته مسافر یصندل یو بر و کنارم در انداخته هم یرو بر ییپاها با ولف

 .  کرد یم یباز من یپویز فندک با شیقو و دهیکش انگشتان با و بود

 .  رفتمگ ضرب نیماش فرمان یرو بر انگشتانم با و گرفته دندان رابه نمییپا لب

  «؟یشد عاشق حاال تا»

  «ه؟یسوال جور چه نیا«

  «یبد جواب بهش دارم دوست اوه،»

  «؟یچ تو. نشدم عاشق چوقتیه نه،» گفت یمکث با

 تفاقا میبرا آنجلو عشق خاطر به که ییزهایچ تمام به بعد. کردم فکر آنجلو به

 هک دانستم یم اما. است چگونه او هب احساسم که دانستم ینم گرید. بود افتاده
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 داد یم قرار یگاهیجا همان در درست را من همسرم به گفتن دروغ واهمه یب

 .بود گرفته قرار آن در االن مادرم که

 

 

 

 

 

 

 

  «آره»

  «درسته؟ است، سوزاننده جهنم آتش مثل»

 .  زد یلبخند شهیش رونیب منظره به

  «بله» کردمش دییتا

 .« کنم یم فرار احساس نیازا هم لیدل نیهم به»

 .« کنهیم جادیا آدم در که هیخوب یلیخ احساس  هم پاداشش اما»

 ینم پاداش نقدریا یعشق چیه» دیچرخ شیجا در من با شدن رو در رو یبرا

 طرف کی شهیهم. ستین منصفانه یعشق چیه. ستین برابر یعشق چیه. ده

 که ینباش یکس اون تو که بهتره و داره دوست شتریب رو یکی اون ماجرا

 .« ینیب یم بیآس هم شتریب چون. داره دوست شتریب

 کلبه آن به ولف که ییجا مقابل در خودرو توقف تا شد جادیا نمانیب که یسکوت

 .   افتی ادامه گفت یم

 یلیخ – تو اما و»  وگفت دیچرخ سمتم به لبش بر یا مغرورانه پوزخند با

  «یبش عاشقانت حساسا نیا میتسل که یاون از تر باهوش

 .  ندارم دوست را آنجلو گرید من احمق، ، بزنم غیج داشتم دوست
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  «زارم؟ یم احترام بهت چرا یدون یم» داد ادامه ولف

  «؟یزار یم احترام من به تو»

 یم واقعاً  اگه» گفت و کرد باز را من سمت در و زد دور و شد ادهیپ نیماش از

 یبد انجامش ممکن شکل نیبهتر به دارم دوست ،یریبگ کره ماست از یخوا

 احترام بهت که یدون یم هم خودت نم،. نباشه ساده تعارف کی فقط و

 .«ذارمیم

 

 

 

 

 

 

 

 تازه یها نان. داشت وجود یا خوشمزه و خوب زیچ هر کلبه خچالی در

 نان آن از تکه دو صانهیحر.  بودند شده گذاشته شخوانیپ یرو بر هم یفرانسو

 .  دمیبلع ینیزم بادام کره و یفرنگ توت یمربا با را ها

.  دادم انجام را کار همان هم من او از بعد و کرد پرواز حمام سمت به ولف

 در ار شده یبند بسته یبران یادیز تعداد و آبجو ییتا شش بسته کی او بعد

 .  ندمویبپ او به یرو ادهیپ یبرا که داد دستور من به و گذاشت من یپشت کوله

 و شد یم باز زدم یم لبخند که بار هر هم لبم زخم و کرد یم درد هنوز میشانیپ

 با برخوردم زمان در میها دنده که بودم شده متوجه تازه بعالوه سوخت، یم

 .  کردم ینم هم یا هیوگال ناله چیه حال نیا با اند، شده کوفته نیماش فرمان

 یشن راه سمت به را من و انداخت اش شانه یرو بر را من دخترانه فیک یوقت

 و دبودن حرکت در یشبانگاه مینس در که یوحش یها علف با که یسنگفرش و

 نداشتن در مشترکمان میتصم ادی به کرد، تیهدا کردند، یم جادیا صدا سرو

 .  افتادم گریهمد با عسل ماه
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 به تر نیدلنش یسمفون هر از که بودند کرده جادیا یینوا چنان آب و باد یصدا

 هیسا و دیخورش غروب ییتماشا منظره هم مقابلمان انداز چشم د،یرس یم گوش

 .  بود شده جادیا عیوس یتپها پشت در که بود یصورت و بنفش یها

 یا تپه یباال بر گرید یچوب کلبه کی متوجه رفتن راه یا قهیدق ستیب از بعد

 .  شدم میبود ستادهیا شیرو بر ما که

 «ه؟یچ ونجاا»  گفتم و کردم اشاره کلبه به

 

 

 

 

 

 

 

 هیشب من» گفت و دیکش اش رهیت و پشت پر یموها درون یدست ولف

  «هستم؟ تور یراهنماها

  «یهست داده قورت عصا یآدما به هیشب درست سناتور،»

 .  دیخند هم او و زدم طعنه

 .« هیچ مینیبب میتون یم»

 .« کنم تجاوز یکس میحر به خوامینم واقعاً  ؟یتون یم»

 قانون شهروند عجب یباش برده ارث به رو پدرت یاخالق اصول فقط اگه»

  «یشیم یمند

 !«  یه» گفتم و کردم اخم

 به لقب به نسبت یشتریب محبت. کرد نوازش را ام چانه انگشتش با یآرام به

 یاحساس چیه ولف که تیواقع نیا به توجه با بخصوص. داد یم نشان من

   .بودم کرده تصادف نیماش با که روزآن از بعد نه البته. ندارد من به نسبت
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 دادن قرار دسته کی در رو پدرت و تو. بردارم دست گفته بهم نگیاسترل»

 .« سخته یلیخ

  «؟یکن یم رو کار نیا شهیهم»

 . کردم لرز احساس تپه از دنمیکش باال و دستم گرفتن با

 .« نه راً یاخ»

  «چرا؟ و»

 .« یهست اون دیشد مخالفان از یکی تو چون»

 .  شد یم تر سخت هم من تنفس میرفت یم باال تپه از که همانطور

 .  کنم پرت را حواسم ، بدم واقعاً  تیوضع کردن فراموش یبرا بودم مصمم

 نک یادیز سواالت بعالوه. بودم شده غافل ام مدرسه یسوارکار دروس از

 .شود دهیپرس تا بود زبانم

 

 

 

 

 

 

 

  «؟یناراحت من پدر از درنقیا چرا یبگ من به یدار دوست حاال»

 چون. یبردار دنتیپرس سوال نیا از دست یتون یم خواست دلت وقت هر»

 ینم فرا هرگز کنم دایپ رو موردش در صحبت یآمادگ من که یروز اون

  «رسه

  «یستین منصف اصالً  تو» دادم یبداخالق اجازه خودم به
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 که ستین یزیچ سوالت جواب. یزانیم هر به. منصفم نکردم ادعا وقت چیه»

 .« یبشنو یباش داشته دوست تو

 تیواقع درک یبرا که یآرامش اون تو پاسخ دیشا. باشم داشته دوست دیشا»

 .« بده بهم رو دارم الزم پدرم گرفتن دهیناد

 . ادستیا بود قرمز و دیسف انبار کی فقط و نبود کلبه که ییجا مقابل در او

 کردنش لمس تنها که داده پرورش رو یارزشمند جواهر اون که نهیا تیواقع»

 یم ارتیاخت در رو آدم اون خود بودن اقتیل یب یبرا یخوب لیدل من توسط

 .« گذاره

 !« یکرد رو کار نیا تو »

 وانمود هرگز من. داره وجود یاریبس تفاوت پدرت و من نیب من، زیعز اما»

 .« گرفتم ازش رو تو ساده یلیخ من. دارم رو تو اقتیل که نکردم

 . دادم تکان را سرم و کردم حلقه انبار یچوب دروازه دور به را ستانمد

 .« شم ینم واردش من. اونهاست میحر به تجاوز قطعاً  کارمون نیا ولف»

 سمت به اندازدیب سرش پشت به ینگاه نکهیا بدون و دیپر حصار یرو از او

 .  نمود حرکت انبار

 یمرب که یزیهرچ و رطوبم خاک و تازه ونجهی یبو انبار در شدن باز با

 .  دیچیپ هوا در دیبگو اسب کود آنها به داشت دوست میکار سوار

 .است انیچهارپا از پر انبار داخل دانستم یم
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   .دیرس گوشم به انبار داخل از دهانش در زبانش چرخاندن با ولف سوت یصدا

  «خوشگله اون»

 یک اب یدار اونوقت و یرفت من شیپ از که است هیثان دو فقط» زدم ادیفر بلند

  «؟؛یکن یم حال

 اش ندهخ بم و گرفته یصدا. شد میلبها درد باعث بست نقش لبم بر که یلبخند

 . دیرس گوشم به

 خواست یم را او وجودم در یزیچ.  دادم فشار هم  به محکم را میپاها

   .باشم داشته سکس او با توانستم یم گرید امشب. بود مشتاقش وسرانجام

 عدب بار نیاول یبرا. باشم داشته سکس او با امشب خواستم یم خودم من! ایخدا

. هستم آماده کامالً  یجسمان نظر از کردم یم احساس واقعاً  مانینامزد شب از

 ولف احساسات از سر شد ینم واقعاً  ولف که یوجود با و.  داشتم ازین او به

 .خواهد یم را من هم او – که دانستم یم یخوب به اما درآورد

 

 

 

 

 

 

 

 «  نجایا ایب» زد ادیفر ولف

 نس کم پسران به هیشب - یا کننده شکه هم دیشا -یآور تعجب طور به شیصدا

 .  دیرس یم نظر به بودم شده بزرگ آنها با که ییایتالیا سال و

 سرم اما کنم مکث شد باعث دهانش در زبان دنیچرخ و کلمات انیب وهیش نیا

 دبودن آنها که یرفتار خوش همان به تونیک ولف. دمیخند مخود با دادم تکان را

 . دیرس یم نظر به
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 .  بود کشور یعال وانید یقاض هم مادرش و هتلدار شیمتوفا پدر

  «؟یچ رنمونیبگ اگه»

 .بود دردناک صورتم شدن نصف اندازه به شمین شدن باز

 تدرس اون. دیرس بگوشم انبار داخل از یشتریب زیآم نیتحس یسوتها یصدا

 یم والتز زاده اشراف کی مثل و زد یم سوت یابانیخ بچه کی به هیشب

 . مینما یکار انجام به وادار را او توانستم ینم گز هر. دیرقص

 ردک یم ادا دهیکش و آهسته را کلمات کهیحال در بعد«میبزار قهیوث میتون یم»

 !« نم ، بده تکوم رو خوشگلت باسم اوون» داد ادامه

 یآنسو به قدم آهسته و آوردم نییپا را سرم بعد.  انداختم طرافما به ینگاه

. ردک کینزد خودش به و گرفت را دستم شدم، انبار وارد یوقت. گذاشتم حصار

 اشغال که یقسمت چهار از یکی به اش چانه با و گرفت پشت از را من ولف

 ینگر دیسف دم و الی که یرنگ اهیس و باشکوه یعرب اسب. کرد اشاره بود شده

 .بود شده رهیخ من به و داشت قرار آنجا در داشت

 

 

 

 

  

 

 

 و پر یها مژه آن با اسب. بود ریگ نفس واقعاً .  کرد ینم اغراق اصالً  ولف

 که کردم احساس ، گذاشتم قلبم یرو بر را دستم کف. زد پلک شیبایز و زیر

 .  تپد یم شدت به دستم ریز در

.  بود مهربان و آرام چشمانش. بودم دهیدن ییزبا آن به یاسب چیه حال به تا

 یم موج نگاهم در قطعاً  که یا اندازه یب نیتحس یرایپذ و آورد نییپا را سرش

 .  شد زد
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   گفتم

  «دختر،یه»

 یبرا یکاف زمان او به دادم اجازه. کرد یم نگاه را میها قدم ، رفتم سمتش به

 .  بدهم را نظرش رییتغ ای و رفتنیپذ

 .  گذاشتم اش نیب یور بر را دستم

  «؟یکن یم کاریچ نجایا ییتنها تو» گفتم وار زمزمه

 ظرمن به» گفت بود داده هیتک مقابل وارید به کهیحال در و سرم پشت از ولف

 «  داره قرار یخوب یجسمان تیوضع در اون

 .مکن حس خودم بر را اش رهیخ نگاه توانستم یم بود او به پشتم کهیوجود با

 

 

 

 

 

 

 

 .   دادم تکان حرفش دییتا در ار سرم

 .« هیک مال مزرعه نیا میبفهم دیبا اما. ممکنه»

  «؟یدار دوسش»

 که تسین گفتن به یازین و مهربونه و نیریش. عاشقشم باشم؟ داشته دوسش»

  «هست هم باشکوه

 آن خواباندن و شیموها نوازش با و کردم دراز اسب یشانیپ سمت به را دستم

 که داد را کار نیا انجام اجازه من به یطور. کردم شیبررس گوشش سمت به

 .  است شناخته یم شیزندگ تمام در را من ییگو
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  «اندازه یم یکس ادی رو من»

 رد و دمیخند«  یکن یم سهیمقا انیچهارپا با رو من گهید حاال نگو بهم لطفاً »

 .  شدم چشمانم دید یتار متوجه هم نیح نیهم

 اسب نیا خود. است جوان دختر کی به متعلق اسب نیا که کردم یم تصور

 . بودند شده بزرگ هم با دیشا. دیرس یم نظر به جوان هم

  «بکنم؟ سهیمقا یچ با دیبا رو تو خب،» 

. بود او به پشتم هنوز. برداشت گام سمتم به و کرد جدا وارید از را اش هیتک

 .   بشنوم توانستم یم را شیپاها ریز در ها ونجهی شدن خرد یصدا

 ریز در پشت از دستش شدن حلقه با و بستم را چشمانم و دمیکش یقیعم نفس

 . نمودم مزه مزه را لمسش آرام آرام ، میها نهیس

  «مردم» گفتم لب ریز

 .«ستین تو مثل یچکسیه. کنم سهیمقا مردم با رو تو تونم ینم»

 

 

 

 

 

 

 یرو بر شیها لب گرید حاال و آورد زبان بر یآرام به را حرف نیا ولف

 . بود گرفته قرار گردنم

 نیا که لرزم یم چنان یخوشحال شدت از کردم احساس و ، شد گرم شکمم

 .  ابدی یم ادامه میپاها نک تا و شکافد یم را ام جمجمه یشاد

  «توست مال نیا» گفت گوشم در

 .  خراشاندند را گوشم الله شیها دندان
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 سه شعاع تا نجایا یها نیزم مامت.منه مال هم مزرعه نیا.  توست مال. اسب»

 به رو نجایا یوقت و داشت اصطبل نجایا هیقبل صاحب. ماست مال کلبه یلیما

 .« برد خودش با را شیها اسب فروخت من مادر و پدر

 ! شیمتوفا مادر و پدر

 .  بود کرده پنهان من از را زهایچ یلیخ. دانستمینم او از زهایچ یلیخ هنوز

 از بعد و بدهم بهت یا هیهد نداشتم قصد اصالً  تو با ازدواجم از شیپ

  «الماسهاست از شتریب یلیخ تو ارزش که دمیفهم ازدواجمون

   .کنم تشکر او از دیبا که دانستم یم. زدم پلک یبار چند و دمیچرخ میجا در

 .  گرفتم آغوشش در

 . دمشیبوس

 و بود کرده که ییها تالش تمام خاطر به شدت، به دیشا حاال و بودم عاشقش

 .  مداشت دوستش است دهینرس او به یعیطب بصورت که دانستم یم گرید حاال

 خبر من یزندگ ذره ذره از او. کرد یم ام زده وحشت بودن او عاشق فکر

 .دانستم ینم او از یزیچ من حال نیا با و داشت

 

 

 

 

 

 

 

 .   ستین شتریب شناخت به یازین یکس داشتن دوست یبرا اصالً  دیشا

 که ودب یزیچ از برگتر اریبس ولف قلب و شناخت را آدم آن قلب دیبا تنها دیاش

 .  کردم یم تصور قبالً 
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 .   ماند پاسخم منتظر و شد رهیخ من به

 . شد خارج دهانم از کلمات نیتر منتظرانه ریغ کردم باز را دهانم یوقت

 .« تنهاست نجایا اون. میدار نگه نجایا رو اون یتون ینم ما»

 شیلبها دنش قفل و ام یشانیپ به شیشانیپ دادن هیتک و شیها چشم بستن از شیپ

 . اوردین زبان بر یحرف چیه یا لحظه م،یلبها بر

 .  دیوز من یها لب بر یگرم یهوا انیجر و دیکش یآه

  «؟یدلسوز نقدریا چطور»کرد زمزمه دهانم در

 را دهانش گوشه و دمیکش خودم سمت به را او و زدم کتش لبه به یچنگ

 .  دمیبوس

 شینیبب هفته هر یبتون تو تا میبر یم کاگویش حومه به خودمون با رو اون ما»

 یسک. شهیم اون از مراقبت مسئول که نفر کی با علوفه، و اسب از پر ییجا. 

   «بمونه دور تو از یکاف اندازه به و باشه دندون یب و زشت یلیخ که

  «متشکرم» دمیخند

  «؟یکن اشصد یچ یدار دوست»

  «سیآرتم»

 ،  مدانست یم را نیا ینحو به کنم فکر اسب آن اسم به واقعاً  آنکه از شیپ یحت

 .  دانستم یم را اسمش

 .«برازندشه کامالً . وحش اتیح الهه»
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 . را میها لب انتها در و یشانیپ بعد ، دیبوس یا اندازه یب دقت با را امینیب نک

 ها یبران و میدینوش را مانیآبجو و مینشست ها نجهوی یرو بر سیآرتم کنار در

 .  بودم خورده غذا قبل ماه کل از شتریب اریبس گذشته روز چند در. میخورد را

 .  دیرس یم نظر به یخوب نشانه که بود برگشته میاشتها

 «  بشم لیوک داشتم دوست بود سالم زدهیس یوقت از» گفت ولف

 نیا. کرد یم صحبت میبرا خودش از. اشتد اعتماد من به او. آمد بند نفسم

 .  بود یزیچ هر نیا. بود العاده فوق یلیخ

 قاخال با و بینج و خوب یبرا یپاداش چیه تو. ستین یا منصفانه یجا ایدن»

 نیا. یریگ یم مردم تیهدا و یگر لهیح استعداد، یبرا اما. یریگ ینم بودن

 یخالقا لتیفص کی استعداد، یحت – چکدامشانیه و ستندین مثبت الزاماً  زهایچ

 مکن تیحما بودند، تیحما محتاج که ییاونها از داشتم دوست. آدی ینم شمار به

 «.است فاسد ستمیس دمیفهم یم یم شتریب کردم یم کار شتریب چه هر اما. 

 یور از قرمز سس کردن زیتم به هیشب درست عدالت یاجرا دیام با شدن لیوک

 باالتر کردم یسع پس خب. است خورده چاقو ارب پنجاه که هیآلود خون لباس

 .« برم

  «؟یدار عدالت یاجرا وسواس نقدریا چرا»

 شده محافظت یکودک دوران که دمیفهم. دیدزد خودم از رو من پدرت چون»

 دور و یروز شبانه مدرسه به تو فراستادن یبرا پدرت به یحت. یداشت یا

 نیا اام. گذارم یم  احترتم بود، کرده بپا کاگویش در که ییآشوبها از تو کردن

 و ترس احساس. بمانم زنده توانستم یم دیبا. شدم بزرگ اونها وسط من آشوب؟

 .« کردم یم اشتباه

  «؟یکن چه یخوا یم پدرم با» 

  «کنم یم نابودش»

  «؟یکن یم چه من با من؟ با و» گفتم و دادم قورت را دهانم آب

 .«دم یم نجاتت»
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. کردم یآلودگ خواب احساس بودم خورده که ییآبجو و شکر از ، بعد یکم

 نشتلف هم او. گذاشتم هم بر را چشمانم و دادم هیتک ولف نهیس قفسه به را سرم

 بخواب گرفته قرار اش نهیس یرو بر سرم کهیحال در داد اجازه و برداشت را

 . بروم

 .  همسرم از دیبع اریبس یکار

 واهدخ یم شیگوش با دانستم ینم بود، نکرده افتیدر یامیپ چیه کهییآنجا از

 را صبرش اندازه و حد داشت دوست وجودم از یقسمت اما کند، کار چه

 قتو دیگو یم و دهد یم تکان را من یآرام به یک نمیبب داشتم دوست. دیازمایب

 .  است رفتن

 هشد جادیا لباسش یرو بر دهانم آب از یبزرگ لکه کهیحال در بعد ساعت کی

 صفحه به ینگاه. بود سرگرم تلفنش با هم هنوز. شدم داریب خواب از بود،

 .  نخورم تکان میجا از کردم یسع و انداختم شیگوش

 بود یاسناد از یکی احتماالً . بود نیال آف صورت به یا مقاله خواندن حال در

 ام شده داریب خواب از دهم نشان او به نکهیا یبرا. بود کرده دانلود قبالً  که

 .  نمودم حرکت میجا در یکم

  «میبرگرد دیبا گهید»

 دیکش یم ازهیخم و بود دهیخواب آخورش در آرامش با که سیآرتم به ینگاه

 .  انداختم
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 بدون دبع«  دارم دوست یلیخ رو نجایا اما. میبر دیبا آره» گفتم حرفش دییتا در

 .زدم ولف یها لب بر یا بوسه و کردم بلند را سرم یفکر چیه

 

 

 

 

 

 

 

 اریسب دقت با و گرفت بازوانش انیم در را من و گذاشت نییپا را تلفنش ولف

 . نشاند شیپا ران یرو بر بود گرفته قرار نشیطرف در که ییپاها با

 گذشته یها هفته به نسبت یادیز اریبس یاریهوش و قدرت احساس فوراً 

 هم یها لب بر یقیعم بوسه و نمودم حلقه ولف گردن دور به را دستانم کردم،

 . مینشاند

 بدن بر بدنم مالش به شروع کنم فکر دهم یم انجام که یکار به نکهیا بدون

 فرصت چوقتیه -بودم نکرده مصرف یقرص هنوز. نمودم اش شده کیتحر

 وقت هر از شیب حاال و – مینکرد دایپ را مالقات قرار کی یبرا یزیر برنامه

 و خشم یرو از یکار نهات مانیکینزد تجربه نیاول که دانستم یم یگرید

 .  است بوده تیعصبان

. خواستم ینم او لیم رغم یعل یا بچه قطعاً  هم من و ، خواست ینم بچه ولف

 .  بودم رفته کالج به تازه که حاال و یسالگ درنوزده نه بخصوص

 اقدام من. میدار الزم کاندوم ما. . .  من» گفتم مان بوسه نیب در. . . « من»

  «نکردم یا رانهیجلوگ

  «مراقبم خودم من»

 یها دکمه داد، ادامه میها نهیس نیب شکاف و گردنم نییپا تا را شیها بوسه 

 .  نمود باز را دمیسف یها خال با یا سورمه راهنیپ
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 .  دمیکش عقب را خودم

 انجام خواستم یم که یکار خودم هنوز گرفتم، قاب را صورتش میها دست با

 . نداشتم باور را دهم

 یباردار از یریگ شیپ یبرا یمناسب راه نیا دونم یم خودم حال هر در»

 « ستین

 

 

 

 

 

 

 شینما به دیمروار رشته کی مثل درست شیها دندان و زد یینما دندان لبخند

 .  بود بایز العاده فوق او. درآمدند

 نم ببرد رختخوابش به را یگرید یلیام دوباره شیزندگ در اگر دانستم ینم

 .  داد خواهم ادامه میزندگ به چطور

 کردند یم یزندگ هم با یمشترک سقف ریز در تنها که یا بهیغر دو گرید ما

 . مینبود

 متصل هم به چنان ینامری ییها رشته با م،یبود شده دهیچیپ و دهیتن هم در ما

 و ردک یم جادیا یشتریب یها گره ما از یکی دنیکش عقب تنها که میبود گشته

 .  نمود یم تر کینزد هم به را ما

 را او دیبا چطور بخواهم، اگر دانستم ینم من و بود باهوش و پخته اریبس او

 ! زمیعز. دارم نگه خودم یبرا

  «یش ینم باردار که یکینزد بار کی با تو فرانچسکا» 

  «مشیریبپذ دیبا گهید االن که هیزیچ و است افسانه کی نیا» گفتم مصرانه
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 یمن اصالً  من بلکه بشوم مادر خواستم ینم اصالً  نم که نبود لیدل نیا به حرفم

 .  شوم یا ناخواسته فرزند مادر خواستم

 رییتغ را فکرش طرز او زمان گذشت با که کردم یم فکر احمقانه هم هنوز

 .  دینما یم عوض را نظرش میخوشحال گریهمد با چقدر ندیبب یوقت و دهدیم

 میبرا که یباردار ضد یها قرص مصرف در یوحشتناک اریبس زیچ بعاله

 من به متعلق که یفرزند و بدنم کردم یم احساس. داشت  وجود بود گذاشته

 .  کند یم رد را بود

  «؟یشد ودیپر یک»

 «  ماه نیهم اول هفته»

 «یندار تخمک که االن نیهم ست،ین یمشکل پس خب،»

 

 

 

 

 

 

 

  «؟یدون یم کجا از تو»

 .  دمیکش اش نهیس قفسه یرو بر را انگشتانم احمقانه و دمیحند

 . . . « برادرم همسر»

 ظاهراً . نشاند صورتش یرو بر یتفاوت یب و سرد ماسک خورد، را حرفش

 او که کردم ینم فکر اصالً  هم من. اوردیب زبان بر را حرف نیا خواست ینم

 .  است داشته هم یهمسر برادر آن و داشته برادر

 .   بودم شده دیام نا صحبتش ادامه از، زدم یچشمک
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 و ستادیا شیجا در و گذشت نییپا یآرام به را من و داد قورت را دهانش آب

 .  کرد دراز طرفم به را دستش

 !« نم میبر ایب ،یگیم درست تو»

 . میدار مشکل واقعاً  ما که دانستم یم گرفتم، را دستش

 .  بدهد یشتریب یکینزد اجازه من به خواست ینم اصالً  او

 .رمیبگ دهیناد را او توانستم یمن گرید هم من

 

 

 

 

 

 

 

 ها مالو مارش هم من و ختیر نهیشوم داخل یشتریب زمیه ولف کلبه، داخل در

 .  دمیکش خیس به را

 فیرد کی حاال و کند درست مورس اس طبقه چند چطور که دادم نشان او به

 .  بود شده دهیکش خیس به آنها از

 داده ادی را ها چیساندو نیا کردن رستد نحوه سییسو در دوستانم تمام به من

 و تند یها نامه آنها. بود شده مادرها و پدر از یبعض یناراحت باعث که بودم

 دخترانشان یوقت از که بودند کرده وادعا نموده ارسال مدرسه ریمد به یزیت

 هر مجبورند هم نیوالد و اند کرده اضافه وزن یکل گرفتهاند ادی را روش نیا

 .  ندینما زیتم را منزلشان نهیومش هفته آخر

 اون اب یتونست اما. یبود یجنجال یکل پس» گفت لبش بر یشخندین با ولف

 رو من نقصت و بیع یب رفتار و تیروز شبانه مدرسه یسیانگل سیسل لهجه

 .« یبد بیفر
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 .« نبودم یجنجال چوقتیه من اوه،» گفتم یجد لحن با

 اررفت بالقوه تیظرف تنها او توسط من بانتخا لیدل که یا دهنده آزار ینگران

 . راندم عقب ذهنم در را بود شدن اول یبانو یبرا من

 اتفاق تصادفاً  هم نیا. کردم ینم مشکالت ریدرگ رو خودم مواقع اغلب من»

 متوجهش انداختم آتش در رو معلممون سیگ کاله یاتفاق یلیخ یوقت و افتاد

 . « شدم

 آغوشش در گذشته در یگرید زمان هر از شیب و دمیخند ولف بازوان انیم در

 . کردم آرامش و یشاد احساس

 رایبس و یجد یا بوسه. دیبوس دوباره و کرد تر کینزد خودش به را من ولف

 .داد یم مان شبانه یها صحبت بخش اتمام از خبر رسماً  که یمتفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 و دیرقص یم اتاق نهیشوم در ینارنج و زرد یها رنگ با آتش کهیحال در و 

 بود، کرده جادیا را یلوکس العاده فوق یفضا حال نیع در و عاشقانه گرم جو

 .  خواباند نهیشوم مقابل در و نیزم یرو بر پشت به را من ولف

 رو با هسوخت یا قهوه چرم کاناپه و تیفیک  نیبهتر با یلوازم ،ییروستا مبلمان

 خواستمش یم شدت به که یزیچ یبرا نهیزم پس نیبهتر ، نرم و یپشم انداز

 .  بودند

 نم یرو هم ولف و میبود دهیخواب ینرم بافت چهیقال و یچوب نیزم یرو بر ما

 اب نمود، لمس را بدنم دستش کی با و کرد یا ناله دهانم در بود، گرفته قرار
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 یم جخار کلبه پنجره از هم ام شهیاند و تفکر قدرت تمام دستش شتریب حرکت

 . شد

 یزیچ یبرا را او و دادم نشان او به را ام اندازه یب اقیاشت نمبد حرکات با

 . نمودم قیتشو شتریب

 دکمه آزادش دست با بود گرفته یباز به را بدنم دستش کی با که همانطور

 تنم، از لباس خروج و دکمه نیآخر شدن باز با. کرد باز را راهنمیپ یها

 ام یعیطب تیوضع از الً کام را من و درآمد گردش به بدنم یرو بر چشمانش

 .  نمود خارج

 و فیتعر هر از تر ستهیشا و بهتر. ییبایز  یلیخ تو» گفت لب ریز ولف

 دهیشن بهت راجب بالماسکه جشن از قبل و نهایا از شیپ که یتملق و دیتمج

 که تمنگف بهت هرگز اما و نمشیب یم یکنجکاو یبرا فقط گفتم خودم به. بودم

 .« یشکست هم در رو ام یقبل یتلعن تصورات تک تک تو –

 با را صورتش نقطه نقطه و زدم پلک یبار چند میها اشک راندن عقب یبرا

 .مهست او مشتاق چقدر که دادم نشان او به بیترت نیا به و. نمودم لمس دستانم

 

 

 

 

  

 

 

  «بورزن عشق من به لطفاً »

 ! نه سکس

 ! نه محض رابطه

 ! نه دنیچیپ و دنیتن هم در
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 .  عشق فقط و قعش عشق،

 .  کرد یم را یزیچ نیچن التماس سکوت در قلبم بورز، عشق من به

  .درآورد حرکت به بدنم و گردن یرو بر را زبانش و لبها و دیبوس را میلبها

  «بکن رو کار نیهم لطفاً  فقط،» گفتم وار زمزمه

 مه من انگشتان م،یپاها و بدن یرو بر زبانش حرکت و شیها بوسه ادامه با

 .  رفتند فرو پرش و یمشک یموها درون

 !«  کنم حست خوام یم»

 !« چرا؟»

 .« بدم حیتوض تونم ینم»

 .« یترس یم فقط ،یتون یم چرا»

 .  ودنب بوسه کی تنها دیدزد که یزیچ تنها اما بود، بوسه دزد کی تونیک ولف

 تهگذاش بغلش بیج در و کنده ام نهیس قفسه از را آن بود، دهیدزد هم را قلبم او

 .  بود

 باز را میپاها. کردم  را داد خواهم انجام تینها در بود داده وعده که یکار

 انزب بر که یکلمات تک تک نباریا کردم، خواهش او از گرید کباری و نمودم

 . دادند یم را معنا همان و بودند صادقانه بود آورده

 امی یم تختخوابت به خودم خواست به خودم یگفت ،یگفت یم درست تو چون»

  «باش داشته رو من خب،. اومدم من و –

 که را نمییپا لب بعد. مشتاقانه و قیعم و سخت د،یبوس را من دوباره ولف 

 .    گرفت دندان به بود ناک درد و ناراحت هنوز

 . «کنم یم رو کار نیا یول ست،ین نیا قتیحق همه کهیوجود با»
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 و نمود خارج بشیج از را پولش فیک و دیکش باال ساعدش یرو بر را خودش

 .  کرد خارج آن از کاندوم عدد کی

 . نمودم پنهان را ام یدلشکستگ

 . شد قیدق صورتم در و دیکش عقب را خودش 

  «؟یشد ناراحت یچ از»

  «یچیه»

 در را شصتش انگشت و کرد نوازش را ام چانه کودکان همچون دستش با

 .  داد حرکت وار زشنوا ام چانه استخوان امتداد

  «رونیب زیبر.  شده حل که گهیهمد به گفتن دروغ موضوع»

 نیولا کردم یم فکر. . . فقط »گفتم و دیچرخ دستش در کاندوم سمت به نگاهم

  «باشه تر یشخص کمی -مونیواقع تجربه نیاول -بارمون

 یم او از را یزیچ قاً یدق چون ، گرفت گر صورتم حرف نیا انیب نیح در

 .  دمبو گرفته آن به نسبت یسخت و سفت موضع قبل ساعت چند که ستمخوا

  «؟. . . یتون یم»

  «امی یم بر پسش از»

 .  کرد ساکتم یا بوسه با

 عادت به یکن ینم مصرف قرص تو که یوقت تا رو کار نیا ما پس»

  «قبوله؟. میکن ینم لیتبد مونیشگیهم

 . دادم تکان دشییتا در را سرم
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 به قیعم و قیدق یکار هر شروع از قبل و انداخت فرش یرو بر را کاندوم

 . شد رهیخ من

 . بودم شده یعصب ببوسد را من و اوردیب نییپا را خودش آنکه از قبل عمالً 

 

 

 

 

 

 

 

  «باش آروم»

 .  دهم انجام را بود گفته که یکار تا دمیکش یقیعم نفس

 .  نیشیپ دفعه اب متفاوت کامالً  یقیطر به اما دادم یم آزارم کار نیا

 کرد یم احساس که جا هر و میایب کنار داد اجازه و گذاشت وقت میبرا نباریا

 یم شهامت و قدرت من به که یکلمات از یباران و دمیبوس یم ام شده ناراحت

 . کرد یم ریسراز وجودم به دیبخش

 .  کردم یم باورشان روحم ذره ذره با که یکلمات

 .« یباشکوه باران مثل تو»

 ندهکن ناراحت شب اون در کاگویش ستاره یب آسمان یییبایز همون به درست»

  «یهست بالماسکه

 نیآخر تا دارم دوست یرینگ رو جلوم اگه ،یا العاده فوق واقعاً  تو سینمس»

 .« باشم تیموقع نیهم در هم مرگم لحظه

 به راجب نظرش اظهار از که یا کننده ناراحت و فیکث احساسات از ییگو

 .  داشتم فاصله ها انوسیاق کردم یم احساس کوچکم ماندا
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 گهواره همچون و کردم ناله یآرام به گوشش کنار و زدم شیها شانه به یچنگ

 سرعت حرکاتش به. بود شده او حرکات نهیآ بدنم. نمودم حرکت به شروع یا

. باشد ام دهید بییآس یها دنده و یشانیپ مراقب کرد یم یسع و دیبخش یشتریب

 .  برساند من به یبیآس خواست ینم

 هک دانستمیم و شدند تر انهیوحش و تر قیعم کرد یم وارد که ییها فشار بعد

 بردم، فرو کمرش گوشت در را میها ناخن. دارد قرار لذتش اوج در گرید

 .  است شیافزا به رو هم من جانیه که کردم یم احساس

 .بود یقبل دفعات تمام از متفاوت بار نیا

 

 

 

 

 

 

 

 . تر ژرف و تر قیعم

 . « رسم یم اوج به دارم نم،»

 او زا را یعمل و اقدام هر فرصت نشاندم شیلبها بر که یقیعم یناگهان بوسه با

 . گرفتم

 . میماند یباق گریکدی آغوش در دهیچیپ هم در همانطور یطوالن یلحظات یبرا

 .  نبود یناراحت و یشرمندگ احساس از یخبر بار نیا

 .  کردم ینم نگاه یگرید یجا به

 و شود آب یا قطره نداشت دوست و داد ینم تکان افسوس پر را سرش هم او

 یدو هر و بود شده کج گریهمد سمت به مانیسرها. ردیبم و رود فرو نیزم به

 . میبود دهیخواب نهیشوم یجلو فرش یرو بر ما
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 .  کرد نوازش را ام چانه

  «یکرد تموم رو کارت همونجا»

 رفتار راحت و خونسرد آنقدر. دیکش را دستانش همزمان و کرد یا دره دهان

 .  نمود یم نگرانم که کرد یم

 میها نهیس یرو بر را لباسم که همانطور.« خورم ینم گهید قرص کی من»

  «مضره میسالمت یبرا» دادم ادامه و دادم تکان را سرم دمیکش یم

 ارتکر اتفاق نیا فتمگ قبالً  که همانجور. »دندیخند یم چشمانش «زدلمیعز»

 «  شهینم

  «دفعات تعداد به بچسب»

 «  بچسبم؟ تو به جاش به شهیم»

  «سپرم یم خاطر به رو کلماتت خوبه» دمیخند

 !«یبکن رو کار نیا هم دیبا» گفت و کرد نوازش را ام چانه دوباره

 

 

 

 

 

 

 .« ام بچه کنم فکر شه یم باعث نکن، رو کار نیا کنم یم خواهش ولف»

 مراقب انداخت، شیها شانه یرو بر را من. بود انیعر کامالً . ستادیا شیاج در

 .  برد یاصل خواب اتاق به را من بعد. نکند وارد یفشار میها دنده به بود

 .  زد باسنم به یمحکم ضربه دستش با ردیبگ گازم آنکه از قبل

  «؟یکن یم کاریچ یدار» گفتم و دمیخند زنان نفس

 «دم یم انجام رو زرگاب آدم کار تا چند»
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 استفاده کاندوم تا سه و میدیخواب مشترک تخت کی در هم با را شب تمام ما

 . میکرد

 نظر به خوشحال ما دنید از او. میزد سیآرتم به یسر هم باز بعد، روز صبح

 .  دیرس یم

 داشتم گذشته شب که یسکس بار چهار نکهیا از و کردم یسوار او با یکم

 .  بودم متعجب بود نکرده متیاذ یلیخ

 .  مینشست کنارش آنجا در یکم و میداد غذا و آب سیآرتم به

 را یدهان رابطه من به ولف سیآرتم حضور در و انبار آن در صبح، روز آن

 . داد آموزش

 مانجا یاشتباه کار چیه تو که یدون یم خوب خودت فرانچسکا،» گفت من به

  «درسته؟ ،ید ینم

 واقعاً . کردم ینم فکر ینطوریا واقعاً  اما دادم تکان حرفش دییتا در را سرم

 و پدر یحت و بودم رفته سایکل به آنها با که یافراد تک تک بودم مطمئن

 یم  سکته میده انجام میخواست یم انجام ما که یکار از اطالع با مادرم،

 .  کردند

  «؟یچ بفهمه یکس اگه»

 .  دیخند ولف

 . معنا تمام به و کامل خنده کی
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 رو کار نیا یشناس یم تو که یسال هجده یباال یها آدم تمام فرانچسکا»

 .« کردند

 !« نکردم من»

  «سپاسگزارم واقعاً  بابتش از»

ُ  و آورد یم زبان بر را بشنوم داشتم دوست من که یزیچ آن او قطعاً،  حتما

 و زد من گونه به یا ضربه چند که بود خوانده من چهره در را دیترد و شک

  «منحرفم؟ من یکن  یم فکر تو» گفت و دیکش یآه

 !«؟یچ»

 

 

 

 

 

 

 

 !!« نه که البته نه،» بود گرفته گر صورتم

.  شده هفته چند االن کردم، خودت با روز هر رو کار نیا خودم من چون»

 هب رو یلذت نکهیا. بدم انجام رو کار نیا هم عمرم انیپا تا که دمیکش هم نفشه

 .«  ستین یآور خجالت کار اصالً  یبچشون شوهرت

 ودب آورده زبان بر مانینامزد دوران در که یکلمات و کردم سیخ را لبم زبانم با

 « .است کننده خوار رابطه نوع نیا که یگفت تو اما» نمودم تکرار شیبرا را

 با که یکس یبرا زدن زانو نه اما. است کننده خوار زدن زانو یکل طور به»

  «غرورته از تر ارزش
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 وا بعالوه. کند صحبت غرورش از یراحت به ستین یکس ولف که دانستمیم

 به شد یم باعث که نیا مثل یزیچ هر. بود سسینارس نمسس، من یبرا

 .  بود آزاردهنده شیبرا واقعاً  بزند چنگ غرورش به خاطرش

. دادم انجام خواست یم که را یکار و زدم زانو دیبگو یزیچ نکهیا از قبل

 . کنند یم تیهدا کار آن انجام در را من دستانش ردمک یم احساس

 . بود شده بلند میها ناله یصدا و بودند زده چنگ میموها به انگشتانش

 یم» گفت یا گرفته یصدا با و دیکش عقب م،یموها دنیکش با را سرم ناگهان

  «یمحترم برام چقدر که یدون

  «دونم یم» گفتم لب ریز

 .  ودندب شده حساس و متورم میلبها

 راتب اصالً  یکنیم فکر که افته یم یاتفاق ندهیآ هیثان پنج تا چون خوبه،»

  «ستمین لیقا یاحترام

 .  افتاد افتاد،یم دینبا که یاتفاق بعد

. بود شتریب یزیچ به ازمین و خودم دیشد اقیاشت کردمیم احساس که یزیچ تنها

 .  خواستمیم را داشت همسرم که یزیچ ملتمسانه

 .  زدم دلبخن

 خوب هم با کنم یم فکر زم،یعز همسر» گفت.  زد یلبخند پاسخ در هم او

 .«میاییم کنار

 

 

 

 . شد تموم هم فصل نیا دوستان
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  پانزدهم فصل

  

  فرانچسکا

 که جات ینیریش به دمیشد اقیاشت. شدم داریب خواب از وحشتناکم هوس همان با

 .  رفت ینم نیب از

 .  خواهدیم یفرنگ توت کیش لکیم دلم کردم یم فکر

 . شدت به. خواستمیم را آن از وانیل کی حتما من!  نه

 همانطور. نمود برخورد یعضالن و سفت جسم کی با بدنم و دمیچرخ میجا در

 .  شد بلند هم امناله یصدا کردمیم باز را چشمم کی که

 در جالب قتیحق چند متوجه گان،یشیم اچهیدر از بازگشتمان از پس هفته پنج

 .  شدم تونیک ولف سناتور با دمیجد یزندگ

 . بود دهانم با همسرم کردن داریب از دمیشد لذت شدم متوجه که یزیچ نیاول

 اش دهکنن داریب لهیوس عنوان به دمیجد نقش بردم، یم لذت آن از که یبعد نکته

 .  بود

 ادامه نآ نییپا و شکمش سمت به را میها بوسه و کردم دنشیبوس به شروع

 را رنگش یطوس یورزش شلوار بدنش رهیت یموها کردن دنبال با بعد و دادم

 آرام را بود شده بسته نقش شیرو در خوانده درس ان در که یکالج اسم که

 و شد داریب خواب از هم او کردم شروع را کارم یوقت و. دمیکش نییپا آرام

 هب محکم اما آرام و دیکش یم مانیرو بر را پتو کارم نیا با که شهیهم برخالف

 نکنم فکر» گفت و راند عقب تشک یرو بر را من زد،یم چنگ سرم یموها

 از یکاندوم پا و دست چهار همانطور من و «کنم کنترل را خودم بتونم امروز

 .برداشتم تخت کنار یکشو داخل
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 از بازگشتم محض به داشتم قصد. کردمینم استفاده یقرص چیه از هنوز

 در که دانستمیم چون دم،یکشیم خجالت اما. رمیبگ وقت دکتر از ، اچهیرد

 . شد خواهم نهیمعا قطعاً  انجا

 اکالر و ماما دانستمیم و بروم آنجا به نگیاسترل خانم با همراه نداشتم دوست

 .  ندارند یباردار از یریشگیپ به یاعتقاد یکل طور به هم

 اهمهمر دارد دوست واقعاً  که بود گفته او و بودم گرفته تماس ایآندر با بار سه

  .کشدش یم قطعاً  شد، دهید عام مالء در من با او که بفهمد پدرم اگر اما د،یایب

  «؟یشیم متوجه. هیشخص موضوع کی نیا یفرانک»

 .  نمک سرزنش موضوع نیا یبرا را او توانستمینم یحت! یلعنت. دانستمیم. بله

 . داشتم وحشت پدرم از یلیدال به هم خودم من

   .بود خودم با شوهرم کردن همراه ماند، یباق میبرا که یراه تنها لیدل نیهم به

 او ، دیایب همراهم خواستم او از یسخت به شام زیم سر در شیپ هفته یوقت

 .  بروم ییتنها به خودم توانمیم گفت و کرد رد را درخواستم

  «؟یچ باشه داشته درد و بشم تیاذ اگه»

 .   بود انداخته باال یا شانه ولف

 .« برهینم نیب از رو دردت من بودن اونجا»

 . دانستیم هم او و بود مزخرف
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 اب کاندوم بزرگ بسته کی برگشت خانه به کار سر از ولف یوقت بعد روز

 .بود همراهش کاستکو یاریزنج فروشگاه از آنها دیخر شیف

 

 

 

 

 

 

 

 هالباس هنوز اما. بود انداخته رونیب پنجره از ار دنمانینخواب هم با قانون ولف

 با و داشت قرار ساختمان مختلف ضلع دو در جداگانه اتاق دو در لوازممان و

 .  میرساند یم صبح به هم کنار در و هم با را شب حال نیا

 آغوشم در تنگ شور پر یامعاشقه از بعد و آمدیم اتاقم به شبها ولف اکثراً،

 من ، کردیم کار وقت رید تا که ییروزها بخصوص ،یهگا اما. گرفتیم

 .  دمیرسیم خدمتش به خودش تخت در و شدمیم مشیحر وارد

 با همراه هیریخ یها برنامه و یکوکارین یها جشن در شرکت به شروع ما

 آنجلو و من بود شده تصور ذهنم در شهیهم که یزوج.  میبود کرده گریکدی

 .  میبود

 م،یدیورزیم عشق و میکردیم بش خوش گریکدی با شام زیم سر در یوقت

 .  کردندیم ماننگاه شده افسون یحالت با و شدندیم مجذوبمان مردم

 به هیشب درست و زدیم بوسه لبم بر فشرد،یم دستش در را دستم شهیهم ولف

 آن زا متفاوت اریبس یمرد –. کردیم رفتار بود هم البته که یواقع جنتلمن کی

 . برد شاپیب پسر یعروس جشن به را من که یا هیکنا و شین پر مزادهحرا

 یم کینزد او به که یزنان مقابل در را میدفاع سپر کردم یسع کم کم یحت

 .  اورمیب نییپا شدند
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 یاعالقه چیه آنها خالصانه یها تالش وجود با تونیک ولف سناتور قتیحق در

 صندق در که زنانه شورت ادیز تعداد شامل نیا و دادینم نشان بهشان

 رهکو از و بود زاریب انها از نگیاسترل خانم. )بود هم شدیم انداخته مانیپست

 به دادیم تاب و گرفته انگشتش با را آنها از تا دو کهیحال در و رفت یم در

 (رفت زباله سطل سمت

 

 

 

 

 

 

 

 ادیز تعداد ییتنها به او ای هم با خانه به بازگشتش از بعد شب هر ولف و من

 .  میآورد یم رونیب بشیج از را بودند داده او به گرید زنان که یتیزیو کارت

 .  بود خوب ولف و من یزندگ

 هک ییانویپ دروس و ام باغچه س،یِآرتم با یسوار کالج، به رفتن در میزندگ

 به کردن فکر و نشستن یبرا یادیز وقت و بود شده خالصه دمید یم آموزش

 .  نداشتم مپدر یبعد حرکت

 مجله م،یدینوشیم یچا م،یکرد یم بتیغ هم با ما آمد،یم دنمید به هفته هر ماما

 یحت م،یدادیم انجام داشت دوست او که یکار هر و میکردیم تماشا را مد یها

 .کنم خوشحالش کردم یم یسع اما نداشتم، آن به یا عالقه خودم اگر

. بود نداده نشان آنجا در مامان و راکال حضور یبرا یمخالفت چوقتیه همسرم

 گنیاسترل خانم. بمانند شتریب تا کردیم دعوت آنها از هم مواقع اغلب واقع در

 یها سلایر به مشترکشان عالقه از و کردندیم استقبال آن از هم کالرا و

 ار عاشقانه یها رمان یپنهان یگاه گه و نمودند یم صحبت یونیزیتلو روزانه

 .  کردند یم بدل و رد گریهمد با
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 وا. بودم کرده برخورد آنجلو با کالج در یبار چند اچهیدر به سفرمان از بعد

 . مینداشت گریهمد با یمشترک کالس یول داشت کالس آنجا در هم

 به همسرم که یزمان تا نه. افتادینم هم هرگز اتفاق نیا که داشتم نانیاطم کامالً 

 .داشت خبر دانشگاه نیا در او حضور از یخوب

 

 

 

 

 

 

 

 دیاب نداشتم انجامش در یریتقض نیکوچکتر که یزیچ یبرا کردمیم احساس

 .  کنم یخواه عذر او از

 را آنجلو و من یدوست ادامه با ولف مخالفت لیدل توانستم یم زمان، همان در

 من میکرد مالقات گریکدی با بار نیاول یبرا ولف و من یوقت چون. کنم درک

 .  ودمب آنجلو عاشق

 یکاف در که یزمان هر و نبود موافق اصالً  همسرم نظر با هم آنجلو حال هر به

 به شروع او ، میشدیم رو روبه هم با یعموم یجا کی در ای شاپ

 انیاطراف مورد در درشت و زیر اطالعات تمام و کردیم یطوالن یهاصحبت

 .   دادیم من به را  ممانیقد

 یلیام»- یلیام و گرفته طالق یک کرده، ازدواج یکس چه گفت یم من به یوقت

 آشنا ورکیوین یها یرلندیا دسته دارو از یبوستون گانگستر کی با«  ما

 .  دمیخند بلند یصدا با شده،

 !«  من یخدا»

 .  دیخند هم او و گرفتم خودم به یمتعجب چهره
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  «یبود کنجکاو یلیام و من رابطه مورد در که اطالعت، جهت نمیا الهه،»

 ! الهه

 .بخشنده و مطمئن و نیریش آنجلو. بود رحم یب و قدرتمند خونسرد، من همسر

 .  بودند روز و شب مثل

 ! زمستان و تابستان

 . طوفان در و ولف کنار در ییجا -دارم تعلق کجا به دانستم یم حاال من و

 

 

 

 

 

 

 

 خواستمیم همسرم با امسعادتمندانه یزندگ حفظ یبرا آگاهانه میتصم کی در

 . نکنم بازًً  اصال را یچوب صندوقچه در

 اما. ولف با ازدواجم از بعد درست. کردم یم باز قبل مدتها را آن دیبا البته 

 یقبل ادداشتی دو همان با ولف و بود مانده یباق آن در گرید ادداشتی کی فقط

 .  ببرم نیب از را ادداشتهای آن اثر خواستم ینم.  بود شده من قلب مالک

 حس خودم به کینزد میها ناخن نک تا یحت را سعادت و یخوشبخت که االن نه

 . کردمیم

 اما خواستیم کیش لکیم دلم و داشتم یآلودگ خواب و یجیگ احساس من االن

 را خودم یروح ازین و بمانم یباق شوهرم آغوش در داشتم دوست لحظه نیا در

 .  کنم طرف بر

 نیریش سم» گفت و دیبوس را گردنم شتپ ولف معاشقه، و سکس یکم از بعد

 .« من باشکوه فیحر من،
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 ده. شدم مچاله تخت یرو دمر هم من و رفت حمام به و شد بلند شیجا از و

 و دبو گرفته دوش و کرده اصالح را صورتش آمد رونیب حمام از که بعد قهیدق

 رد نمیبب را او تا دمیچرخ میجا در من یوقت و داشت تن بر یرسم کامالً  لباس

 . بود کراواتش بستن حال

  «خواد یم کیش لکیم دلم من» گفتم ناز با کردمیم جمع را میلبها کهیحال در

 نبست به نهیآ به کردن نگاه بدون و دیچرخ سمتم به و رفت هم در ولف یهااخم

 « .ینداشت دوست نیریش یزهایچ یلیخ معموالً  تو» گفت و داد ادامه کراواتش

 .« شمیم ودیپر روزها نیهم»

 .بود شده هم رید االن تا واقع در

 

 

 

 

 

 

 

 لتحا. رهیبگ برات یکی برم کار سر نکهیا از قبل فرستمیم رو یتیاسم»

  «؟یندار الزم نیماش ؟یبر کالج یتون یم خوبه؟

 .  کنم شرکت یرانندگ امتحان در ندهیآ هفته بود قرار

 برام یبر خودت مدار دوست ره،یبگ کیش لکیم برام یتیاسم خوام ینم»

  «یبخر

 جلو او و تخت یها لبه سمت به حال همن در و شدم بلند میزانوها یرو بر

 .  رفتم

  «خره یم اون رو من سفارشات همه شهیهم»

  «کرده؟ دهیچیپ نقدریا رو تو یفرنگ توت کیش لکیم سفارش یچ»
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 هب بود خوش یلیخ و  معطر زیچ آن از یکم تا و برگشت حمام به دوباره ولف

 .  بزند شیموها

 . کردم یم سکته خوبش یبو و تشیجذاب شدت از روز کی

 !« یش یم شکه روز کی»

 داشتم دوست یا دهنده آزار طور به فقط من. بود یعال یتیاسم.  گفتم دروغ

 .  دهد انجام میبرا ییبایز کار همسرم

 میبرا یگرید عاشقانه و کیرمانت کار چیه گرید سیارتم دادن هیهد از بعد

 .  بود نداده انجام

 « .خرم یم یفرنگ توت کیش لکیم برات خودم» گفت یخاص لحن چیه بدون

 . شد خارج اتاق از بعد و

  «متشکرم» زدم ادیفر یبلند یصدا با

 لک در ستادنیا گوش فال قهرمان نیبزرگتر نگ،یاسترل خانم بعد لحظه کی

 . آورد تو در یال از را سرش ،یشمال یکایآمر

 

 

 

 

 

 

 

 .« دمید حال تابه که نیهست ییها آدم نیتر باهوش تا دو شما

 .  داد تکان را سرش
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 آرامش احساس از و بودم شده رهیخ سقف به  بودم دهیخواب میجا در هنوز من

 شده دهیچیپ بدنم دور به ها مالفه. بردم یم لذت همسرم با یآغوش هم از بعد

 . نبودم دیدیم که یزیچ نگران اصالً  و بود

 ها زوج همه که ییکارها آن آنجام حال در را ما یصدا بار صدها االن تا او

 .  بود دهیشن دهند یم انجام

  «ه؟یچ منظورت»

 .  دمیکش یاازهیخم و دادم بدنم به یقوس و کش یتنبل با

 !!« یا حامله تو من، احمق و نیریش دخترک»

 

 

 

 

 

 

 

 ! نه

 . وفتادهین اتفاق نیا

 . وفتهیب اتفاق تونه ینم نیا

 .  شده اشتباه حتماً .  باشه نیهم دیبا. نهیهم فقط

 در کلمات نیا دم،یخر یباردار تست نزیوالگر در کالج به رفتن از قبل یوقت

 .  دندیچرخ یم سرم

 آن به میزندگ ییگو که دمینوش را امیفرنگ توت کیش لکیم یولع چنان با

 یحت. داد دست بهم یواحشتناک تهوع احساس آن از بعد درست و بود وابسته

 حانامت را تست و کنم ییدستشو و شوم دوال کالج ییدستشو در آنکه از شیپ

 .  نداشتم یخوب حس هم باز م،ینما
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 . گفت یم درست نگیاسترل خانم 

 یم همراه خودم با را ایآندر االن نیهم دیبا. آوردم زبان بر یفحش لب ریز

 . کردم

 ایآندر اما. داشت یم نگه را ذمن نفر کی دم،ید یم را تست جواب یوقت دیبا

 ایماف دسته دارو از خارج در که بود وقتش گرید ظاهراً  و دیترس یم پدرم از

 .  کنم دایپ خودم یبرا یدوستان

 قهیدق کی از بعد تا نمودم میتنط را تلفنم و گذاشتم کالهکش درون را تست

 .  دادم فشار در به را میشانیپ. بزند زنگ

 .  داشتم کامل نانیاطم زیچ دو از

 . باشم باردار خواستمینم من

 .نباشم باردار خواستمینم من

 

 

 

 

 

 

 

. خواستینم بچه همسرم. شدمیم مواجه یاریبس مشکالت با بودم باردار اگر

 گفته من به یحت و. بارها کبار،ی نه آنهم. گفت من به خودش را موضوع نیا

 کنم یزندگ ییتنها به یگرید یجا در نمتوایم بخواهد بچه یلیخ دلم اگر که بود

 .  مینما استفاده اسپرم بانک از و

 طیراش به توجه با و بود یاخالقریغ اریبس کار ناخواسته یا بچه آوردن ایبدن 

 . وار وانهید کامالً  ما،
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 فکر. کردیم دیناام را من واقعاً  بچه بدون یزندگ نها،یا همه از گذشته اما

 و شوق از پر و زیانگ جانیه اریبس بودن او بچه مادر و ولف از شدن باردار

 . بود انتظار

 . کرد یم خطور ذهنم به یا احمقانه افکار

 .  کنم فکر بهشان نداشتم حق اصالً  که ییزهایچ

 و بود رهیت شانیموها ما یدو هر مثل داشتند؟ یچشم رنگ چه مانیها بچه

 ای بود بلند قدشان ؟یآب ای بود یطوس چشمانشان – اما. داشتند یکیبار اندام

 پوستشان ایآ داشتند؟ را انویپ نواختن در من استعداد و ولف هوش ایآ کوتاه؟

 برنزه پدرشان به هیشب شتریب ای بود؟ یبرف دیسف من دهیپر رنگ پوست مثل

  بودند؟

 . بدانم را یچ همه داشتم دوست

 و پر و گرد را شکمم کردم، مقاومت شکمم یرو بر دستم کردن حلقه مقابل در

 . داشت خود در رو عشقمان ثمره که نمودم مجسم سفت

 . داشتم دل در را عشقم ثمره

 به را حرف نیا کس چیه. است من عاشق او بود نگفته من به هرگز چکسیه

 . نگیاسترل خانم یحت ونه. بود نزده من

 مهم اش جهینت. شد کنده جا از ام نهیس قفسه در قلبم و شد بلند تلفنم زنگ یصدا

 .   شوم راحت زودتر خواستم یم نبود،

 .  زدم پلک یبار چند و برداشتم را یباردار تست

 . یآب دوخط

 . برجسته و پررنگ

 .بودم حامله
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 . شکست بغضم

 یعزم با او !نه– بود گفته ولف. وفتدیب میبرا اتفاق نیا که کردم ینم فکر اصالً 

 پس ماه شش یحت نه حاال، و خواست ینم بچه اصالً  - بود کرده اعالم راسخ

 او به و رفتم یم دیبا میبود آمده کنار هم با تازه که حاال مان،یعروس از

 . امشده دار بچه من که گفتمیم

 رمقص اوهم. ستین تو ریتقص تمامش کرد یادآوری وجودم یمنطق کامالً  قسمت

 . است

 کرد یزبان چرب یکل نشده مراقبت یجنس رابطه یبرا که بود یکس او واقع در

 انجام خوب واقعاً  رو یکی نیا که) یکنترل خود به راجب مزخرفاتش آن با و

 است، گذشته میگذار تخمک خیتار از نکهیا و ها خیتار محاسبه و!!( بود داده

 . بود آورده بوجود را مشکل نیا

 قرص که یبار همان که میبود نکرده توجه نکته نیا به ما یدو هر فقط

 . ودب ختهیر بهم ودمیپر خیتار خوردم، مینامزد شب در را یباردار از یریشگیپ

 کینزد را او دیرس اوجش به ولف یوقت که بودم یکس آن من خب دوباره، بعد

 . شود دور ندادم اجازه  - یتصادف ولو – داشتم نگه خودم به

 آخر نآ تمام در. است وفتادهین اتفاق نیا یگرید تیموقع چیه در که دانستم یم

 . میبود کرده استفاده کاندوم از ما کلبه در هفته

 در و آمدم رونیب ییدستشو از. خوردندیم تکان هیگر شدت از میهاشانه

 کی سمت به و شدم خارج کالج از و کردم حرکت به شروع دانشگاه دوریکر

 .برداشتم گام یزییپا رینظ یب روز
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 .  بکند دیبا کار چه دانستیم او. مکردیم اعتماد نگیاسترل خانم به دیبا

 یا گوشه یها چمن سمت به را من آنجلو که رفتم یم یتیاسم نیماش سمت به

 . انداخت نیزم یرو بر و دیکش

 .  دمیکش غیج

 .  بود بچم دیرس فکرم به که یزیچ نیاول

 یم که همانجور که دمید را او. بزنم کنار خودم یرو از را او کردم یسع

 . بدهد غلغلک هم را من کرد یم یسع دیخند

 . . . «  آنجلو»

 به توانستم ینم نبود؟ دوران نیتر سخت اول ماه سه. آوردم یم باال داشتم

 .  بچرخم نیزم سمت

 !« اونور برو»

 باال آن از و زد کنار را اهشیس یموها ستاد،یا شیپاها یرو بر خوران تلو تلو

 و حرف کم شهیهم آنجلو بود؟ یکار چه گرید نیا. کرد نگاه من به و نییپا به

 ازدواجم اول یها هفته در هرگز اما. مهربان من به نسبت و بود محترم

 . بود نکرده لمس مرا نگونهیا

  «متاسفم ، الهه! حیمس»

 .   کرد بلند نیزم یرو از را من و کرد دراز سمتم به را دستش

 یقانون چیه کردم یم فکر اما بودم، متنفر گفت یم الهه من به هنوز نکهیا از

 .  ندارد وجود دهیفا یب یها زدن الس مورد در

 . باشد داشته وجود دیبا هم دیشا
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 مزاحمش نتوانند هم زنها آن گذارد یم رونیب خانه از پا شوهرم که وقت هر تا

  شوند

 . . .میکرد یم یزندگ ریسختگ و خشن کشور کی در یطور نیا. . . 

 

 

 

 

 

 

 

 یزیچ چه دنبال دانستم ینم واقعاً . انداختم اطرافم به ینگاه و شدم بلند میجا در

 .  گشتمیم

 . کردم پاک نیزم یرو یها علف از را ژاکتم و لباس

 کمی خواستمیم فقط ،یداشت یبد روز دیرسیم نظر به» داد حیتوض آنجلو

 .« یبخند

  د؟یگو یم درست کامالً  که گفتمیم خوبم دوست نیا به دیبا یچطور

 .  را روزم نیبهتر هم و بودم گذرانده را میزندگ روز نیبدتر هم من

 .  زدم لبخند و کردم پاک کتش یرو از را اش سرشانه به دهیچسب یهاعلف

 .« شدم شکه کمی. بود پرت حواسم یلیخ من تونبود، ریتقص»

 شونکار متاسفانه که هستند محافظانتم. منتظرته نگیپارک اونطرف رانندت»

 .« نبودن کنارت اصالً  االن نیبب. دن ینم انجام خوب رو

 ما سرشانه یها چهیماه انگشتش با و داد شیابروها به یتاب آنجلو حرف نیا با

 .  داد ماساژ محکم دهنده نیتسک یحالت با را
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. اشمب داشته گاردیباد حتماً  که داشت اصرار ولف نمیماش بیتعق انیجر از بعد

 پا ریز را قانونش نیا که کنم متقاعد را او توانستم هفته نیهم در تنها هم من و

 .  بمانند نیماش در محافظان و بگذارد

 .  بود نشده ینیبند مارک ای پدرم از یخبر چیه که بود یمدت

 .بودند ولف نیآهن مشت از ایماف داشتم نگه دور سرگرم شدت به آنها ظاهراً 

 

 

 

 

 

 

 

 که لیف زیسا در مرد تا دو اب کنم دایپ یدوست دانشگاه طیمح در خواستمیم اگر 

   .باشم موفق کار نیا در توانستم ینم کردند یم حرکت کنارم در قدم به قدم

 برعکس. نگفتم آنجلو به زیچ بود داده انجام پدرش که یکار مورد در

 . کردمیم عمل خوب اریبس پسر از پدر یکارها کیتفک در من ولف،

  «متشکرم»

 .  ستادمیا مقابلش در و ختماندا ام شانه یرو بر را فمیک

 . گناه حس از پر و معذب

 طرف در ستادهیا من و بسازد نو از را بود نمانیب که یپل کردیم تالش او

 . بودم آن کردن خراب گرید کباری آمادهبش،یرق با همراه گرید

 ذتل، بود مهم اریبس میبرا که یپسر با زدن کله و سر و همسرم به یوفادار اما

 .  اشتد یادیز

 .نداشتم مهارت طناب یرو رفتن راه در یلیخ که بودم یباز بند
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  «بکنم یاعتراف کی دیبا من»

 .  داد یم نشان نامرتب را ظاهرش و بود ختهیر بهم شیبایز یموها

 .   دام درد به قلبم نمیبب بودم نخواسته مانینامزد یابتدا در که یزیچ درک از

 کی ان اما باشد، نفر کی یبرا یاالعاده فوق همسر توانستیم آنجلو روز، آن

 . نبودم من  نفر

  «بگو» گفتم و دمیمال را چشمانم

 هک نبود یطور اصالً  و کردمینم یخستگ احساس حد نیا تا میزندگ در هرگز

 . دهم نسبت بودنم شده داریب زودتر ساعت کی به را آن

   .کرد پا آن و پا نیا و دوخت نییپا به را نگاهش

 . دیرسینم نظر به نفس به اعتماد با و جسور گرید

 .« اومدیم شیپ دینبا که یزیچ. . . افتاد یاتفاق کی تینامزد شب»

 . دیدزدیم را نگاهش. داد قورت را دهانش آب د،یکش یقیعم نفس

 . « بود اونجا هم بالماسکه شب بلونده دختر»

 چطور نمیبب کردم یم یسع ذهنم در من و یکرد رد رو من تو نکهیا از بعد»

 تمرکزم رو ذهنم تونستمینم و بودم کرده اشتباه. ارمیب دووم جشن انیپا تا دیبا

 و هیپاش فرو حال در امیدن کردمیم احساس. یبود نامزدت دنبال به هم تو ، کنم

 .« ختیر یم فرو جلوم یوارید کی لحظه هر
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 .بود زده صورتش به یلیس قتیحق ییگو د،یکش اش گونه به یدست

 

 

 

 

 

 

 

 واقع در. دمیخواب خبرنگاره اون با من. بزرگ اشتباه کی کردم، اشتباه من»

 و تربزرگ اشتباه. وحشتناک اشتباه کی نه. بود کوچولو اشتباه کی فقط نیا

 .« دمید ها پله در رو نامزدت یوقت افتاد اتفاق اون از بعد تر وحشتناک

 جلوآن که دمید تعجبم، کمال در. مودمن یبررس را صورتش و کردم نگاه باال به

 .  براند عقب را شیهااشک کردیم یسع هم سر پشت زدن پلک با

 .  یواقع ییهااشک

 شدت به زندیم من به که یبد اریبس یهاحرف دانستمیم کهیوجود با

 . داشتم نفرت دنشانید از واقعاً  هم باز اما وحشتناکند

 .  بودند کرده اغاند مختلف طرق به را من که ییهاحرف

 توانستینم هم باز بود خوب هم با االن ولف و من ارتباط که هم چقدر هر

 .  کند پاک گرفت ازم زور به را تمیمعصوم که را یشب

  «م؟یدیخواب هم با ما یگفت ولف به تو» گفتم یلرزان یصدا با

 .  داد تکان را سرش

 اتفاق نیا که نگفتم هم شبه فقط. . .  فقط من. نزدم رو حرف نیا. نهنه،»

 مسوءتفاه کی فقط که یزیچ بردن نیب از یبرا تالش یجا به من. وفتادهین

 یمتقس. بودم شده وونهید من یفرانک. بزنم دامن آن به کردم یسع شتریب بود،

 نیا به داشتم دوست. نیبزن بهم هم با شماها که داره دوست هم هنوز وجودم از
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 شما یدو هر یبرا رو شب اون خواستمینم اصالً . ارمیب فشار سرنوشت

 هم تو که کردمیم فکر چون فقط اونهم خواستم یم نه،یا منظورم. کنم خراب

 و پدر یهافشار خاطر به فقط تو که کردمیم فکر. یستین ازدواج نیا موافق

 . . . «خبچون، نه. یبد اون به یفرصت کی که یکنیم یسع مادرت

 

 

 

 

 

 

 

 .  دادم انیپا اشجمله به یارگه دو یصدا با «دارم؟ دوسش»

 .  دیکش یقیعم نفس و انداخت دستم به ینگاه او و فشردم را شیبازو

  «آره»

 دوسش من اما متاسفم یلیخ من آنجلو، ا،یخدا» دمیکش یآه.«دارم دوسش من»

 دوسش هم باز یول بشم اون عاشق خواستمینم چوقتیه کهیوجود با. دارم

. مرگه هیشه؟شبینم، شهیم مربوط عشق به مسئله نیا خب افتاد، اتفاق نیا. دارم

 و ؟ کجا ؟ یک یدونینم یول ادییم شیپ برات یروز کی که یدونیم خودت

 !« ادییم شیپ چطور

 .« یدیم نشون یزندگ از یکیتار یدورنما» گفت و زد یخشک لبخند

 توانسته ولف و من حاال که بخصوص. نبودم واقعاً . نبودم یعصبان انجلو از

 را آن شدیم دیشا. میشو رها سالم به بودند کرده پهن مانیبرا که یدام از میبود

 .  دینام مان یفعل روابط در مهم لحظه کی

 . . . « وجود نیا با»

 . درآمد شینما به یخوب به اشگانه بچه یهاگونه چال و زد یلبخند
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 . لرزاندیم را دلم آوردیم لب بر وقت هر که یلبخند همان

 وقت هر. »انداخت من به ینگاه بلندش مژگان ریز از و چشمش گوشه از 

  «نجامیا من ،یکرد عوض رو نظرت

  «میاومد کنار هم با» گفتم خجول و رفته باال ییابروها با

 .« هستم من ینکن چه ،یکن باور چه الهه،» گفت و دیکش یشینما یآه

 «بابا برو» گفتم و زدم اشنهیس به یا ضربه

 

 

 

 

 

 

 

 ود؟ب یک با بارت نیاول. »تنشم پر و یعصب استخوانم بن تا کردمیم احساس

  «؟یکرد و کار نیا یک

 ار دنشیپرس فرصت حال به تا و دیچرخیم سرم در مدتها که بود یسوال نیا

 . بودم نکرده دایپ

 .  میکن رفتار دوستانه هم با میکردیم یسع ،ینوع به حاال،

 .  دیکش یقیعم نفس آنجلو

 .« حسابان کالس از بعد وانز،یا یشرل. بودم رستانیدب آخر سال»

  «بود؟ یمحبوب دختر» بست نقش لبم بر یینمادندان خند لب

 .« بود معلم. گفت بشه دیشا.»بود روح یب صورتش

  «؟یبود معلمت با بار نیاول تو ؟یچ» شد محوش لبخندم
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 چیه بدون سال و سن اون در یاگهید دختر چیه. بود سالش سه و ستیب»

 احساسات همه من. انداخت یم دردسر روبه من و رهینم کنار یجد رابطه

 .«بودم گذاشته کنار تو یبرا رو میواقع

 . خوشحال هم و کردیم ناراحت را من هم موضوع نیا

 هن یزمان در من که ییآنجلو اما بود کشانده متفاوت  ریمس دو به رو ما یزندگ 

 .  داشت را من مشابه احساسات همان هم او شناختمیم دور چندان

  نییپا سمت به را شصتش انگشت. . . « خب»

  «مرگمون از پس یزندگ در دیشا» رفت نشانه

 .  بود زده را حرف نیا هم قبل بار

  «قطعاً » زدم یلبخند

 که ییجا و هاچمن طرف آن به سرعت به من و میگرفت آغوش در را گریهمد

 بودند گریهمد از گرفتن سبقت حال در کالج یها دانشجو از پر نیماش تا دو

 .رفتم

 

 

 

 

 

 

 

 کرده پارک ان در یتیاسم که یدنج یجا و دیجد الکیکاد نیماش به ینگاه 

 . انداختم بود

 ضد نیماش که بود کرده دایپ نانیاطم و بود برداشته فراتر قدم کی ولف نباریا

 . باشد گلوله
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 نقش میلبها  بر یلبخند و بود سرگرم شیگوش با که دمید نیماش در را یتیاسم

 .  بست

 . شدیم درست زیچ همه

 یول نشود زده جانیه و خوشحال یلیخ اخبار نیا دنیشن از ولف بود ممکن

 .  ندهد نشان یتند العمل عکس و نگردد ناراحت هم یلیخ که بودم دوارمیام

. دیپر میجلو خبرنگار دخترک همان ستن،یکر که بودم دهیرس نیماش به باً یتقر

 از نشان چشمانش ریز پف و بود نامرتب ظاهرش و بود افتاده گود چشمانش

 .داشت شیهایخوابیب

 

 

 

 

 

 

 

 من سمت به و آمدند رونیب نیماش از سرعت به و همزمان محافظانم تا دو

 .  دادم تکان شانیبرا و کردم بلند را دستم. دندیدو

 .« ستین یمشکل»

  «تونیک خانم»

 .« دیبر عقب قدم کی لطفاً . ستین یمشکل» گفتم مصرانه

 جلهع با خوردیم تلوتلو شیجا در و کردینم آنها به یتوجه اصالً  که نیستیکر

  «فرانچسکاااااااااا» گفت

 .  گرفت نشانه یکل ییجا به و من سمت به را انگشتش

 .  کند اشاره من به توانستینم یحت که بود مست آنقدر
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 از که یزیچ نیآخر. اورمیب ادیب میکرد اوقطع با را ارتباطمان یوقت کردم یسع

 .  است شده اخراج او که بود گفته ولف. . .  بودم دهیشن او

 هگذشت ماجرا آن از ها هفته اما. کند یتالف و ردیبگ انتقام خواستیم واقعاً  او

 .  بود

  «؟یبود کجا تو» دمیپرس

 .  نکنم نگاه فشیکث نیج شلوار و پاره بلوز به یلیخ کردم یسع

 . نمود یاسکسکه و کرد اشاره اطرافش به دستش با

 درهم ویاوها در مادرم و پدر خونه در. جا همه واقعاً . اونجا نجا،یا اوه»

 صد. نمک تالش دوباره و بگردم کار دنبال تا برگشتم نجایا دوباره. بودم شکسته

  شبعد و کنه خارج اهشیس ستیل از رو من اون تا گرفتم تماس شوهرت با بار

 « گم؟ یم تو به رو زهایچ نیا دارم چرا دم،یر. . . 

 .زد کنار را چربش یموها و دیخند

 

 

 

 

 

 

 

 .نه ای هست اطراف آن هنوز آنجلو نمیبب تا انداختم سرم پشت به ینگاه

 . خواند را ذهنم نیستیکر

 تقیرف اون با بشه هوونید تو دست از ولف نکهیا یبرا فقط من. باش راحت»

  «جوونه یلیخ من یبرا حال هر به. دمیخواب

 . تو به نیآفر خب، گفتم خودم با
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 دارم دوست کردمیم احساس چون بود، گذاشته ریتاث منطقم بر یباردار ظاهراً 

 .  بخرم شیبرا قهوه فنجان کی و کنم نوازشش و رمیبگ را دستش

 یبرا را تالشش تمام خودش نجات یبرا او که دانستمیم یخوب به یلعنت من

 یم خودش یبرا را همسرم یحت و کندیم من یزندگ کردن خراب

 .(  شود اخراج آنکه از قبل حداقل.)خواهد

 خرج الزاماً  یدلسوز نیا شود یم باعث که دارد وجود یدلسوز در یزیچ اما

 .   دردگ استفاده ازین مورد مواقع در صرفاً  و نشود دارند را اقتشیل که یافراد

  «خورده شکست بدبختانه من نقشه ظاهراً »

 یتباف رنگ دیسف ژاکت به ینگاه و خاراند را اشگونه اششکسته یها ناخن با

 .  انداخت بودم دهیپوش میزانو تا یمشک راهنیپ یرو بر که

 .« یرسیم نظر به یمذهب یعوض یها دختر اون به هیشب»

 .« هستم یمذهب یدخترها اون از یکی من»

 .دیخند شدت به ناگهان

 

 

 

 

 

 

  «منحرفه حرامزاده کی واقعاً  ولف»

 .« داره دوست رو من فقط هم دیشا ای»

 . کردم فرو اشنهیس در را امیالیخ یچاقو

 .امکرده انتیخ من کند باور همسرم که بود کرده یکار او حال هر به

 .  دشینم ربوطم من به و نداشت یتیاهم اصالً  بود میوخ چقدر تشیموقع نکهیا 
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 .  نداشتم او به یکار من

 یروس خانواده به که هیهرکس با رابطه عاشق فقط ولف. بود یخوب نکته»

 یعدالت. داد آزار شهیم اش خانواده با رو آرتور فقط چون. شهیم مربوط

 .« مزخرفات نیا  و منصفانه

  «د؟یببخش»

 .  کردم یابیارز کامل صورت به را او و برداشتم عقب به قدم کی

 دبع م،یباردار مثبت تست که اول. بود میبرا یاکننده شکه روز واقعاً  امروز

 من به یامیپ دارد یسع یهست جهان که دمیفهم. نیا هم حال و آنجلو اعتراف

 ناگهان نشده، شروع هنوز که یاافسانه عاشقانه داستان آن بودم دواریام. بدهد

 . نباشد بود دهیرس انیپا به

 ا،ستیوا عقب» گفتم و دمیچرخ سمتش به آمد، جلو قدم کی محافظانم از یکی

 !« بزنه حرف بزار

 بهت» گفت و کرد دنیخند به شروع بلند و انداخت عقب را سرش ستنیکر

 یم مسخره و کردیم اشاره من به انگشتش با کهیحال در بعد «نگفته؟ یچیه

 گرفت پدرت از ور تو چرا که یکرد فکر حاال تا اصالً » داد ادامه نمود

 «کرده؟ کاریچ اون با ؟پدرت

 

 

 

 

 

 

 

 دمیپرسیم ولف از را سوال نیا یگدارگه من ،یلعنت. شهیهم. بودم کرده فکر

 احساس شدیم باعث چون کردم،ینم اعتراف ستنیکر به را نیا که البته اما ،

 .نبود سزاوارش که کند یقدرت
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 کجا از» داد ادامه و داد هیتک یبزرگ بلوط درخت به را آرنجش ستشیکر

 ونهخ به برگشتن محض به تو و هستند شده اثبات زهایچ نیا تمام کنم؟ شروع

 ولف عنوان به واقعاً  تونیک ولف. یبپرس شوهرت از رو صحتشون یتونیم

 تنها هک بود یریفق حرامزاده بچه ،ینوچ ویفاب اسم با او.  ومدهین ایدن به تونیک

 یول -نیداشت یمشابه کد پیز. کردیم یزندگ شما با بلوک چند فاصله با

 از هم پدرش و بود یخمار یالکل مادرش. داشت فرق هم با یلیخ هاتونخونه

 – رومئوبزرگترش برادر. نداشت حضور صحنه در اصالً  اون تولد از قبل

 و مکان در نکهیا تا بود، هم یخوب سیپل. شد سیپل رومئو. کرد بزرگ رو اون

 هس یکوچک یغذاخور بود، مامان تزایپ اونجا اسم. شد فتارگر یاشتباه زمان

 هم ونهاا  بخره، تزایپ ولف یبرا تا بود رفته رومئو. شما خانه از نترییپا بلوک

 به ودب تنش شیرسم فرمیونی هنوز که رومئو. بودند کرده یانداز ریت به شروع

 ور رومئو دیبا ای اونها. بشه تموم ها یراندایت تا رفت یخور غذا پشت قسمت

 چشمان مقابل در رو رومئو پدرت. ژدادیم لو رو اونها رومئو ای کشتنیم

 .«نکرد اون یهاالتماس و عجز به هم یتوجه چیه و کشت شوهرت

 

 

 

 

 

 

 

 . کنمینم هرگزالتماس من. . .  

 .  زنمینم زانو هرگز. . . 

 .  غرورم حفظ یبرا. . . 

 . شد وسرد سیخ بدنم پوست دمکر احساس آمد، ادمی به ولف یها حرف
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 چیه بود انعطاف قابل ریغ و سخت مذاکره در حد نیا تا او لیدل نیا به پس

 نیا به واقعاً  ولف که یوقت پدرش. نداشت هم یبخشش ای یمانیپش احساس

 .بود کرده غیدر او از داشته ازین زهایچ

. بود دهمان یباق هنوز هم یگرید یزهایچ دانستمیم شدم، رهیخ ستنیکر به

 .  بود آمده رونیب آب از الجثهمیعظ یخی کوه کی نک تنها که دانستمیم

 لقبو یفرزند به رو او هاتونیک خانواده اتفاق اون از بعد» داد ادامه ستنیکر

 ناال که یا خونه نیهم قاً یدق.  شه یسو آن از یثروتمند اریبس خانواده. کردند

 جزو. بودند کاگویش خانواده نیترندثروتم هاتونیک. یکنیم یزندگ اون در

 ولف یپا به رو ایدن و بودند نشده دار بچه هرگز که یابرجسته اریبس

 را وا اسم شیزندگ یابتدا آشفته یایدن از ولف کردن دور یبرا آنها. ختندیریم

 با توانست یحت اون. بود بهتر اونجا کوچولو یولف یبرا طیشرا. دادند رییتغ

 نایم در یااسلحه دادن قرار با آنهم برادرش کشتن نحوه دنید جهینت که یزخم

  «کند غلبه بود ابروانش

  «داد؟ انجام رو کار نیا بود ماجرا اون شاهد ولف کهیحال در پدرم چرا»

 یبرا غرورم شوهرم، برخالف اما بودم متنفر بپرسم او از یزیچ نکهیا از

 .نبود یضرور اتم،یح ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 اون. ومدا رونیب اونجا از بود بچه ولف چون فقط» گفت و کرد یپوف نیستیکر

. دیجنگینم ایماف با علناً  برادرش مثل و شناختینم رو یاصل یهامهره

 هب پدرت کنمیم فکر نهایا از گذشته.  کردینم باور رو اون حرف هم چکسیه

  «بندهیپا یاخالق اصول یسر کی
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 یول دادمیم فشار هم بر محکم را فکم. ستینگر من به دقت به انزجار با

 .  بردارد زدن حرف از دست او که دمیترسیم یلیخ نگفتم، یزیچ

  «افتاد؟ یاتفاق چه بعدش یدونیم حال، هر به» داد ادامه یتفاوتیب با

 من هب گفتنش که بندمیم شرط اما نه،» گفتم ام شده چفت بهم یهادندان نیب از

 .« کنهیم خوشحالت یلیخ

 را نگفت دروغ ییتوانا که لیدل نیا به نه. دیگویم را تیواقع او که دانستمیم

 نشده منتقل یدرست به که داشت یاخبار انتقال به یادیز عالقه اون بلکه نداشت

 . بود

 شدیم که یممکن شکل نیبهتر به و کرد دایپ دوست رفت، کالج به ولف»

 خواستیم یتابستان التیطتع یبرا یوقت هاروارد، دوم سال در نمود یزندگ

 برگزار مادرش و پدر که یباشکوه هیریخ رقص افتیض برگرده، خانه به

. شد منفجر کشی درجه سرشناس افراد و استمدارنیس تمام با بودند کرده

  «بود؟ یک انفجار نیا مسول یبزن حدس یتونیم

 ! پدرم که البته

 سفر ایتالیا به بودم، ساله هشت که یتابستان در. آوردمیم ادی به را اتفاق آن من

 لیدل به زود یلیخ و شد ریدستگ رقص سالن آن انفجار یبرا پدرم و مینکرد

 .گشت آزاد مدرک نبود

 

 

 

 

 

 

 

 .  بودند کنارش در ماً یدا دوستانش و کردیم هیگر مدت تمام در مادرم
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 همان مادرم دیشا. ادیز یلیخ کردند، دعوا به شروع آنها شد، آزاد پدرم یوقت

 .  است نکرده ازدواج خوب مرد کی با که شد متوجه موقع

 مدرسه هب رفتنم من، یرو شیپ ریمس نیبهتر که گرفتند میتصم آنها ت،ینها در

 از ممکن، شکل نیبهتر به خواستندیم آنها کنمیم فکر. باشد یروز شبانه یا

 . کنند محافظت کاگویش در نجا،یا در پدرم شهرت مقابل در من

 واستنت بحران نیا از دوباره همسرت بگم دیبا» دیکش یسوت دوباره ستنیکر

 جهینت در انفجار بود، شده مشخص کاغذ یرو بر رسماً  مشکل. بشه خارج

. شدند لیتعط یارهیزنج یهاهتل تمام زود یلیخ. بود شده جادیا گاز نشت

 تپدر هک دانستندیم همه کهیوجود با چون. بود یامسخره کار پدرت یریدستگ

 هیعل بر یحکم صدور یبرا بود، کشور یعال وانید یقاض که ولف مادر از

 .« شانندبک دادگاه به را او توانستندینم هم باز اما گرفته، انتقام دوستش نیبهتر

 ! فلورنس لورنزو

 کردیم کار من پدر یبرا که بود یکس برد،یم بسر زندان در هم هنوز که او

 .  بود کرده قاچاق متحده االتیا به نییهرو رمگ لویک پانصد از شیب و

 هب شانیدو هر. بودند یکاف محافظانم. افتادم هاچمن یرو بر و رفتم عقب عقب

 تا ار خودش و شد دوال و برداشت درخت از را اشهیتک نیستیکر. دندیدو سمتم

 .داشت لب بر یاسرخوشانه لبخند آورد، نییپا چشمانم یجلو

 

 

 

 

 

 

 

 واقع در. کنهیم جمع مدرک اون هیعل و اومده پدرت سراغ ولف حاال خب،»

 متما با. داد انجام رو کار نیا شد لیالتحص فارغ دانشگاه از که یوقت همان از
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 دایپ پدرت از یزیچ کی کرد یسع انش،یپایب منابع و یخصوص کارآگاهان ان

 ودتخ. بود کرده مشغول خودش به رو ذهنش شدت به بود که یزیچ هر. کنه

  «درسته؟ رسه،یم انیپا به پدرت شدن کشته با یباز نیا که یدونیم هم

 غیج و دمیکشیم ادیفر و انداختمیم لگد کهیحال در آنها. بدهم یپاسخ نتوانستم

 .   کشاندندم نیماش سمت به زدم، یم

 .  بدهم گوش و بمانم همانجا داشتم دوست

 .  کنم فرار خواستیم دلم

. .  هشیم ایماف وارث ولف» زد ادیفر دیدویم ما دنبال به کهیحال در نیستیکر

 » . 

 لذت کارش نیا از واقعاً  نیستیکر اما ، داد هل عقب به را او محافظانم از یکی

 .  بردیم

 .« خوادینم رو ایماف اون» زدم ادیفر اون همانند درست هم من

 حال به تا اصالً . هاندازیم دور رو تو کرده یزیر برنامه که همونجور ولف»

 هب نکن فکر ن؟ینکرد امضا رو ازدواج نامه تعهد چوقتیه چرا که یکرد فکر

 یاعضا از یکی که ستین یاونجور. یشیم خالص ماجرا نیا از سالمت

 . . .«  ولف خانواده

 .   لرزد یم نمییپا لب کردمیم احساس «یکنیم اشتباه نه»

 محکم سرم پشت را در و نشاندند لیاتوموب عقب یصندل یرو بر را من آننها

 .بستند
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 و بودم فیضع اریبس یجسم نظر از. کردمیم تهوع حالت و جهیسرگ احساس

 هضم را امروز یهایساز افشا توانستمینم که شکه آنقدر یاحساس نظر از

 . کنم

 نییپا را آن تا کرد اشاره من به و شد ظاهر نیماش شهیش کنار در نیستیکر

   . بدهم

 .  دادیم فشار نیماش شهیش به را سرش

 یافک اندازه به یوقت. اندازهیم رونیب رو تون اون سال نیهم انیپا تا نمیریش»

. دمید رو زهایچ نیا تو از قبل بار هزار من. داشت ارتباط باهات و کرد لهت

 .« ورزه ینم عشق تونیک ولف زمیعز

  «ودهب یاونجور تو با دیشا» گفتم پاسخش در هم من

  «یگیم ونیهز یدار»

 «؟یآورد کجا از رو اطالعات نیا.یدیامنا و بدبخت واقعاً  هم تو»

 بآ که یاکره مثل درست شلش و تلخ لبخند و انداخت باال یاشانه نیستیکر

 .  گشت داریپد صورتش در شدیم

 .  بود نیزهرآگ و آسان پاسخم

 .  دانستمیم را پاسخش خودم. کنم تکرار را سوالم دوباره نبودم مجبور

 .بود گفته او به پدرم
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 را او آورد تختم کنار به و اتاقم به بودم نخورده که را یشام ولف یوقت آنشب

 در. نداشتم را میباردار خبر دادن قطعاً  و او با روشدن روبه یآمادگ. کردم رد

 .  است درست یحدود تا ستنیکر یها حرف که دانستمیم وجودم اعماق

 من انداختن دور و امخانواده بردن نیب از یبرا. بود ولف نقشه اول از تمامش

 .  دبو یگرید نکته نه، ای کردیم عمل درست هنوز اش نقشه که نیا. نیب آن در

 .  باشم داشته را او یروزها نیا یها نقشه یاصل سرنخ هم من نکهیا نه

 .  بودن اری ما با شانس بود نیا دانستمیم که یزیچ تنها

  «مرتبه؟ زیچ همه» دیپرس ولف

 .  زد کنار صورتم از یآرام به را میموها

 عاً واق که بود یکتاب صفحات به نگاهم. کنم نگاه او یهاچشم به توانستمینم

 یزیچ اما ام، گرفته دست در ته و سر را آن که بودم هم مطمئن. خواندمشینم

 که برسد چه دندید یم را کتاب شکل یسخت به چشمانم چون گفتم، ینم هم

 .  کنم درک هم را شیمحتوا

  «شدم ودیپر فقط یچیه»

 . گفتم دروغ

 انگشت با و خورد سر امگونه از دستش.«کنم صبر تونم یم هم هنوز من»

 انجیا سکس یبرا فقط من. »ندیبب را صورتم تا داد باال را امچانه شصتش

 .« ومدمین

 .« ندارم هم رو زدن عاشقانه یهاحرف حوصله و حال واقعاً  من خب،»

 !« فرانچسکا» گفت یناراحت با

 .  شد دوخته چشمانش به و رفت باال نگاهم

 .بودم متنفر داشتم دوستش نقدریا که تیواقع نیا از
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 شتریب طرف کی شهیهم. بود یعبث کار او، ریتعب به عشق. بود او با حق

 . داشت دوست

  «باشم؟ نگران دیبا من»

  «؟یچ یبرا» گفتم و زدم ورق یگرید صفحه

 .« یگرفت ته و سر رو کتاب. خوندن در تو ییتوانا به مثالً »

 .زد طعنه

 .  بستم را کتاب 

  «نیا ما، تو، یبرا» داد ادامه و کرد اشاره خودمون به دستش با

  «نه»

 . بود نرفته رونیب اتاق از هنوز او اما شد، سکوت

 .  بودم شده مضطرب 

 کیش لکیم با شرط و دیق یب آنطور را روزمان چطور که بود بیعج میبرا

 دشمن دو به دوباره عیسر چقدر و میکرد شروع معاشقه با و یفرنگ توت

 .  میبود شده لیتبد هم مقابل در ستادهیا

 به و یبزن پک زات سرطان یگارهایس اون به یتونیم تو رون،یب میبر ایب»

 .« خوره یم وول کلت تو یچ یبفهمون من به هم سرعت

 .  زد تختم کنار گاریس پاکت به یچنگ و برخواست شیجا از

 .« متشکرم نه،»
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 در عاً قط اما اندازم،یب دور را میگارهایس رفت ادمی برگشتم خانه به یوقت امشب

 . گذاشتم یم کنار را آن دیبا ندهیآ ینیشبیپ قابل ماه چند

 «؟یبگ من به یخواینم یچیه تو»

 

 

 

 

 

 

 

 دهش سرکش نگاهش و رهیت چشمانش گرفت، رنظریز را صورتم دقت با بازهم

 .  داد فشار هم بر محکم یناراحت با را فکش بود،

  «نه»

 . گرفتم دست در درست نباریا کردم، باز را کتابم دوباره

  «ام؟یب زنان دکتر باهات یخوا یم»

 دهیبوک میگلو به یچکش همچون و کرد زدن به شروع یشتریب سرعت با نبضم

 .  شدیم

 نم لطفاً  شهیم. هست نه هنوز جوابم یول ممنونم، ندهیآ ماه یبرا شنهادتیپ از»

 گرم بدن کی و یمتیغن همسر کی عنوان به کنمیم فکر ؟یبگذار تنها رو

  «کردم عمل فمیوظا به یخوب به ات هفته نیا یشبها یبرا

 زبان بر که ییحرفها از. برداشت عقب به یقدم و کرد جمع را شیهاچشم

 بود، انعطاف قابل ریغ و سرد آهن مثل که یمرد -بود شده ناراحت بودم آورده

 . رفت رونیب اتاق از و دیچرخ شیجا در شود، پا به ییدعوا آتش انکه از شیپ

 هب شروع و افتادم بالشتم یرو بر شد، بسته سرش پشت در نکهیا محض به

 . نمودم رامتمرکز ذهنم و کردم هیگر
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 یم خارج هم را آن ادداشتی نیآخر و کردم یم باز را یموروث بهجع فردا

 . کردم

 .ریخ ای است من یزندگ عشق ولف کرد یم مشخص یخوب به که یادداشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شانزدهم فصل

  

 

  و شدم خارج ایتر کافه از و داشتم نگه امنهیس قفسه به کینزد را ادداشتی

 .  رفتم یرودو مرطوب و سبز یهاچمن سمت به میمستق

 رمنظ در ایدن که همانطور و دیباریم صورتم به میمستق یزییپا باران نیاول

 .  کردیم کمتر را دمید هم باران نیا شدیم تار و رهیت

 . . .  است نشانه کی فصل باران نیاول. . .   

 کیرمانت فصل اما شدندیم کیرمانت اریبس بهار فصل در شهرها شتریب

 رنگ به آسمان و شدندیم ینارنج و زرد ها برگ یوقت. ودب زییپا کاگویش

 .  آمدیم در همسرم چشمان یخاکستر
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 و دهش خراب گرید احتماالً  که آنقدر بود، شده سیخ انگشتانم نیب در ادداشتی

 .  بودم زده چنگ آن به محکم هم باز اما بود، خواندن قابل ریغ

 بر باران دادمیم اجازه و مبود ستادهیا باز ییفضا در و هاچمن وسط در

 . ببارد بدنم و صورت

 ! بده نجات رو من و ایب ولف،

 خودم هک یتلخ یزهایچ و بود گفته من به نیستیکر که ییزهایچ تمام وجود با 

 ادداشتی نیآخر ریتعب و دیایب او که کردمیم دعا هم باز دانستم،یم هم

 .باشد من پوش زره هیشوال همان و گردد صندوقچه

 

 

 

 

 

 

 

 . . .  دهدیم پناهت طوفان در ات یزندگ عشق. . . 

  

 . کردم یم هق هق و نمودم یم التماس کردم، یم دعا وجودم تما با

  

 . بده پناهم کنمیم خواهش ، کنمیم خواهش ، کنم یم خواهش

 رها را من شود تمام پدرم با کارش نکهیا از بعد بدهد قول داشتم دوست

 .  کندینم

 . است من عاشق – یخوب لیدال به – امخانواده  از نفرتش رغمیعل دیبگو
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 شب مثل درست ، خواندم را ادداشتی نیآخر نکهیا از بعد صبح امروز

 ولط در و رساند کالج به را من یتیاسم. کردم فرو نمیسوت در را آن بالماسکه،

 .  نمود لیبیاتوم یجلو شهیش بر دنیبار به شروع باران ریمس

  «یلعنت» گفت لب ریز یتیاسم

 .  کرد روشن را نیماش کن پاک برف بعد و

  «این من دنبال امروز»

 .  دادمیم یتیاسم به که بود یدستور نیاخر و نیاول

   «هووم؟» گفت و کرد باد را آدامسش یپرت حواس با

 .  شدند جا جابه شانیجا در و کردند بدل و رد هم با ینگاه محافظانم

  «ادییم من بالدن خودش ولف»

  «رفته لدیف نگیاسپر به اون»

  «مونده شهر تو شده، عوض برنامش»

 اما. آمد یم نجایا ، بود میزندگ عشق ولف اگر. بود دروغ حرفم از یکم فقط

 .بود امدهین دنبالم به یکس و بودم ستادهیا باران ریز در حاال

 

 

 

 

 

 

 

   «افتاده؟ یاتفاق چه! فرانچسکا»

 .  دمیچرخ میجا در. دیرس گوشم به سرم پشت از ییصدا
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 یچشمان با و بود ستادهیا دستش در یچتر با یورود یها پله یرو بر آنجلو

 .  کردیم نگاه من به شده جمع

 سرنوشتم در یدخالت خواستمینم گرید اما دهم، تکان را سرم داشتم دوست

 . بکنم

 ! این نجایا تو.  کنمیم خواهش آنجلو،

 !« ادییم بارون رهدا» زد ادیفر

 منتظر نمودم، کردند یم عبور آنجا از سرعت به که ییهانیماش به ینگاه

 را من خودش خواهدیم دیبگو و بدهد نشان را خودش ناگهان که بودم همسرم

 .  برساند

 .  ببرد آنجا از را من سرعت به تا بودم او منتظر

 یطوفان از بلکه د،یباریم هک یباران نیا از نه باشد، من یناج او کردمیم دعا

 .  بود شده پا به درونم در که

 !« نجایا ایب الهه،»

 را بود خورده گره میگلو در که یبغض کردم یسع کردم، نییپا و باال را سرم

 .  دهم قورت

  «شده؟ یچ ده،یشد بارون فرانچسکا،»

 حرکت اچمنه سمت به و آمدیم نییپا یبتن یها پله از که را آنجلو یپا یصدا

 دانستمیم اما کنم، متوقف شیجا در را او خواستمیم. دیرس گوشم به کردیم

 را هاادداشتی یزمان. ام کرده یخرابکار سرنوشتم در یلیخ هم االن نیهم که

 یمرد به نسبت قلبم در را یاحساسات. کردمیم باز دینبا که بودم کرده باز

 .  بود امخانواده زدن نیزم دنبال به تنها که بودم ختهیبرانگ

 .گرفت آغوش در را من پشت از آنجلو کردم احساس  

 

 

 



 

 pg. 466 

46
6 

 

 

 

 

 . درست هم و بود اشتباه هم کارش نیا

 .  کننده مضطرب هم و دهنده آرامش هم

 . زشت و بود بایز

 .  نه. نه. نه کردم، زدن غیج به شروع ذهنم در

 از شیپ و کرد لمبغ. دمیلرزیم بازوانش انیم در. شد حلقه دورم به دستانش

 . گرفت آغوشم در ، رمیبگ قرار اشنهیس پناه در آنکه

 یقفس از شتریب اریبس یانسان یگرما کی به من ازین که دانستیم نحوه به او

 .   است سرم یباال

 بدون گرید حاال کردم، اعتماد لمسش به گرفت، قاب را میهاگونه دستانش با

 خوانده را دوم ادداشتی شدم اشخانه وارد نکهیا از بعد ولف که دانستمیم شک

 .  بود فرستاده را هاشکالت بعد و

 را آن او و بودم گفته او به محرمانه خودم هم را ادداشتی نیاول که همانطور

 .  بود نموده خراب

 .  نداشتند یتیاهم هاادداشتی آن

 .  نداشتند یتیاهم هرگز آنها

 .  بود درست نیا

 .  بود یواقع نیا

 همسرم کردمیم یسع که یلحظات تمام یبرا که یآسمان ریز در آنجلو، و من

 .  ستیگریم کنم خودم عاشق را

 ! آنجلو



 

 pg. 467 

46
7 

 .  بود آنجلو فقط شهیهم دیشا

 طالق» کردم اضافه بعد و «بادارم، من» گفتم شکست اشنهیس در که یبابغض

  «رمیبگ خوامیم

 .نه ای خواهمیم که ستیزیچ همان نیا  واقعاً  ایآ که نبودم مطمئن یلیخ

 

 

 

 

 

 

 

 رتممنتظ شهیهم من» چسباند میشانیپ به را شیلبها و داد تکان را سرش آنجلو

 .« نداره یتیاهم یچیه

   «متنفره من از پدرت» دمینال

 . کردم احساس درونم یقیعم درد

 . داد نجات را من که بود یکس او

 .  داد نجات را من آنجلو

 . داد پناهم طوفان در او

 و ماالند ام ینیب به را اش ینیب نک.« عاشقتم من ده، یم تیاهم پدرم به یک»

 هم هنوز و -ها میس اون همه با -شدم عاشقت لبخندت نیاول همون با» داد ادامه

 .« ببوسمت دارم دوست

 . . . « آنجلو»

 یحت ای یستین کارم یبرا یاهرم تو ،یستین یباز اسباب تو فرانچسکا،»

 رودخونه کنار دختر همون برام تو. اجتماعم در حضور یبرا یجذاب دخترک
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 یفصل چند تو یزندگ داستان نکهیا. یرنگ یرنگ دندان یها میس اون با یا

 الم تو. نباشم عاشقت که شهینم باعث ستمین من شیاصل تیشخص که داره

 .«  میمهم ما فقط. نهیهم فقط. یمن

  .محکم و نرم شد، فشرده میها لب بر شیها لب

 لوآنج. کردم یم هیگر وجودم تمام با و ام شکسته قلب با خواست یم دلم یلیخ

 .  انگشتم در ولف حلقه با آنهم. دیبوس یم دانشکده در مقابل در را من

 .  ازدواجم حلقه هم و ینامزد حلقه هم

 نیدورب و ها تلفن با مردم که دانستم یم یخوب به اطرافم به کردن نگاه بدون

 مدانست یم و شدم آنجلو میتسل وجود نیا با. کنند یم ثبت را زیچ همه شانیها

 . افتاد یم ینحو به دیبا اتفاق نیا که

 

 

 

 

 

 

 

 . کردم یم انتیخ شوهرم به من

 . ببرد نیب از را ام خانواده خواست یم که یکس

 .  خواست ینم را فرزندمان که یکس

 .  بود کرده پنهان من از را تیواقع که یکس

 . کردم یم انتیخ وهرمش به من

 .   قلبش بجز بود داده من به زیچ هم که یکس

   د،یبوس یم را من ینرم به که یکس
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 .  دیجنگ یم من با یسخت به و

 .  کردم یم انتیخ شوهرم به من

 .  برد نیب از را اش خانواده پدرم آنکه از بعد

 .   نداشتم هم یبرگشت راه چیه و

 کهیحال در و گرفت دستش در را میها دست نجلوآ و شد جدا هم از مانیها لب 

 .  برگرداند مدرسه سمت به بود کرده حلقه ام شانه دور به را دستش

  «درسته؟ ،یدون یم رو نیا هم تو. میای یم بر پسش از ما هست که یهرچ»

  «دونم یم»

  .بودم انداخته جا قطعاً  که نداختمین جا را یزیچ نمیبب تا چرخاندم را گردنم

 نیماش داخل در. بود حاضر نیستیکر حتماً  ، نداشت حضور ولف که ییجا در

 .  کرد یم ضبط را  زیچ همه و بود نشسته یا شده پارک

 .  بودم کرده انتیخ تونیک ولف شوهرم به من

 ! تمام

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 : ولف
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  حال در اون با مدت نیا تمام در فرانچسکا        

 در حاال آنها اطالعت، جهت. است معاشقه          

 دیشا احتماالً . هستند،  گرو بوفالو در یهتل         

  فرانچسکا وجود در نکهیا از قبل یبخوا         

 سناتور. رهیبگ یدوش کی اون ،یریبگ آروم          

 از موضوع نیا یبدون دوارمیام تونیک          

 هیما رسماً  تو صورته؟ چه به ها رسانه نظر          

 . یشد متحده االتیا کل خنده         

 

 .خوندم را نیستیکر یامهایپ رندیبگ خون رنگ گرید چشمانم که یوقت تا

 ! مدرک شتر،یب یحت ای. بود فرستاده آنها همراه هم یعکس

 رامنستاگیا و ترییتو در مختلف یایزوا از و مشابه عکس صدها اگر که یمدرک

 و سابقش شور پر عشق دنیبوس حال در که تونیک فرانچسکا خانم از

 شباور اصالً   دم،ید ینم بود باران ریز در ،ینیبند آنجلو اش یفعل یهمکالس

 .  کردم ینم

 را وا آنجلو که آنطور. بود   بوک نوت لمیف عاشقانه ریتصاو به هیشب درست

. دیوسب یم پاسخ در را او و بود شده مشیتسل فرانچسکا که یطور بود، گرفته

 ! سرکش و انهیوحش آنطور

 ربطو و کنم جدا ریتصو آن از را نگاهم توانستم ینم هم خواستم یم اگر یحت

 .  دهم انجام را کار نیا نداشتم دوست اصالً  هم یا احمقانه

 . بود گرید انسان کی به داشتن کامل اعتماد جهینت نیا

 ! احمق 

 .گرید یروس کی به اعتماد جهینت حداقل
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 انشکدهد یجلو در یاتفاق بطور او که دانستم یم گرفتم، دهیناد را ستنیکر امیپ

 من خواست یم. نمیبب را ها عکس آن خواست یم ستنیکر. است نبوده حاضر

 درست او فرانچسکا و او ازدواج در. دارد رابطه آنجلو با فرانچسکا که بفهمم

 که یکار آن هم سکافرانچ باالخره. انگشتش در یخار. بود سرخر کی به هیشب

 .  بود داده انجام را دادیم انجام دینبا

 .  بود دهیبوس ایدن تمام چشم مقابل در را آنجلو فرانچسکا

 .  بود کرده انتخاب را. . .  آنجلو. . .  فرانچسکا

 او ودب شده موفق واقعاً  فرانچسکا. کرد یم نیتحس را مزاجش نیآتش همسر دیبا

 نیتر کشنده. داشت ینیریش دهان و العاده فوق دنب واقعاً  او. دهد شکست را

 .  بود دهید حال به تا که یزیچ

 .  داشت ازین آن به که بود یخطر زنگ همچون اتفاق نیا

 حرکت لمیاتومب سمت به و شدم خارج بودم ستادهیا آن در که یا مغازه از

 من. مبود گذاشته همسرم اریاخت در را ام راننده من. رفتم خانه به و نمودم

 .  بودم گذاشته همسرم اریاخت در زهایچ یلیخ

  بود؟ یقبرستان کدام یتیاسم -آمدم ادمی به یزیچ

 در کردنش سالم یصدا. گرفتم تماس او با شدم نیماش سوار نکهیا محض به

 .  دیچیپ یگوش

  «یه. سالم. یه»
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 وانندت ینم آنها داد یم نشان که یا نامه توافق. بود کنارم در ام نامه توافق

 پل از را مان همه خواستم یم. داشت خجالت یجا. کنند یرانندگ من یبرا

 .کنم پرت نییپا به گانیشیم ابانیخ

 

 

 

 

 

 

 

  «؟یبود یقبرستون کدوم ظهر از بعد امروز» دمیپرس یطلبکار لحن با

 . تاس دهید را ترییتو یها عکس تمام که بودم دهیفهم دادنش پاسخ نحوه نیا با

 ! بود؟ دهیند رو نهایا یک! حیمس

. دینرفت دلیف نگیاستر به امروز گفت. دیر یم دنبالش شما که گفت فرانچسکا»

 یم راست که کردم فکر دمیند گاراژ تو رو نتونیماش صبح امروز هم من چون

 .« گه

 یناگهان یمیتصم در و. داشتم شهر مرکز در جلسه دو امروز من. بود نیهم

 خاطر به من. کنم زیسورپرا دانشکده یوجل در را فرانچسکا خواستم یم

 همسر یبرا خواستم یم آن در که یا جلسه – کردم رید یکم ام جلسه نیدوم

 یول کنم، زشیسورپرا خواستم یم. بخرم ییاماهای بزرگ یانویپ ناراحتم

 .  بود نموده زمیسورپرا و کرده عمل تر موفق او ظاهراً 

 تا تهگرف تماس من با فرانچسکا که کردم فکر یا لحظه. دیلرز دستم در تلفنم

 .  ستین رسد یم نظر به که نطوریا یزیچ چیه دیبگو

  یعنتل یها ورزش اون مشتاق شاپیب ستونیپر. نه. کردم نگاه میگوش صفحه به

 . بود
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 .  فرانچسکا بهت لعنت

 نیج دو مثل درست. برود ریگ غامیپ یرو بر یتلفن تماس تا ندادم جواب

 مشتاق شدت به شک بدون که یروس آرتور و تیوا شاپ،یب از یقبل یامهایپ

 یم ذهنم به که یکابوس نیبدتر با من. بودند طیشرا نیا در نظراتشان هیارا

 یتیموقع نیچن در را خودم دوباره گز هر بودم خورده قسم کهیحال در و دیرس

 .بودم شده ریتحق ندهم قرار

 

 

 

 

 

 

 

 .  بودم خورده یروس رآرتو مقابل در زدن زانو از بعد که یقسم

 -لبتها بکارمیفر همسر جز به – بود دهیرس من به یتالش چیه یب که یکس تنها

 از یاطالع اصالً  و نداشت یارتباط یجمع یها رسانه به که بود هم نگیاسترل

 .  نداشت بود داده انجام گلش دختر که یکار

 تاقا هتل نیرت کینزد در که دادم دستور نگیاسترل به دمیرس خانه به یوقت

 قهیقد ده ظرف در که گفتم او به گرفتم یم نیماش شیبرا که همانطور و ردیبگ

 .  ببندد را لوازمش

 .  باشد آنجا هم او شوم یم رو روبه فرانچسکا با یوقت خواستم ینم

 .  نبود وجودم بخش نیتر زشت دنید سزاوار او

  «روز؟ چند یبرا» گفت و زد یینما دندان لبخند نگیاسترل

 . کرد یم پرت تختش یرو باز چمدان درون را شیلباسها هم حال همان در
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 احتماالً . بود نیریش همسرم و من نیب زیچ همه هنوز دانستیم او کهییآنجا تا

 .  مینک معاشقه خانه نیا نقطه به نقطه در که میا دهیکش نقشه ما که کرد یم فکر

 .  انداختم ینگاه رولکسم ساعت به

 .  سال سه هم دیشا ای سال دو گفتم دلم در

 .« رمیگ یم تماس باهات خودم شد تموم کارم وقت هر.  روز سه دو»

 .  بشود تشیموقع متوجه من یقانون همسر که وقت هر

 .« دیبگذرون خوش عاشق یها پرنده. هیعال»

 «نطورهیهم حتماً »

 

 

 

 

 

 

 

 ارک بودند ولمشغ ان در معشوقش با همسرم االن که یهتل اتاق با گرفتن تماس

 ! کننده وانهید و.  بود یا هودهیب

 ذهنم در شبید اتفاقات ، نشستم یم ظهر از بعد تا همسرم تخت یرو بر.  نه

 . بست نقش

 ! بود شده ودیپر

 شیب چون دیشا  احتماالً . نبود من بدن یرایپذ تنها بود، نشده ودیپر هم اصالً  او

 .  بود اش یهمکالس با اش عاشقانه تصورات ریدرگ حد از

 یم فکر نکهیا از و داشتم وجدان عذاب آوردم نجایا به را او که یآنشب از بعد

 واقع در اما. نمودم یم گناه احساس کرده باز آنجلو یبرا را شیپاها او کردم
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 یوقت دیشا چون. بود کار آن انجام زمان محاسبه در بودم کرده که یاشتباه تنها

 ییمعنا چه عام مأل در بوسه آن اما بود کرهبا آوردم اتاق نیا به را او من

 .  بود یواقع خودمان یها بوسه به مثل درست آن داشت؟

 کرده انتیخ من به داشت دل را عاشقش بود قنداق در یوقت از که یمرد با او

 .  بود

 نگه را او هنوز انتشیخ بر دال مدارک دنید از بعد که بودم یاحمق تنها من و

 .  بودم داشته

  شاپ،یب یعروس جشن

  ، مانینامزد جشن

 .  بوسه آن و

 .نیهم

 

 

 

 

 

 

 

 .  دیرس بگوشم نییپا در یصدا خانه به دنمیرس از بعد ساعت چند

 را آنها و آورد یم در را شیها کفش خانه به ورود از قبل شهیهم همسرم

 به و داشت یم بر آشپزخانه از آب یوانیل بعد و گذاشت یم در کنار مرتب

 .  آمد یم باال طبقه

 وارد و آمد باال ها پله از یوقت نکهیا بجز. داد انجام را کارها نیهم هم امروز

 یم ستمد در را تلفنم یگوش که کرد دایپ تختش یرو بر نشسته را من شد اتاقش

 .  فشردم
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 .  کرد یم یینما خود اش صفحه یرو بر آنجلو و او بوسه عکس

 .  کند فرار تا دیچرخ شیجا در ، افتاد نیزم یرو بر دستش از آب وانیل

 .  شدم بلند میجا از

 «  کردم ینم رو کار نیا هرگز بودم تو یجا اگه ، سینمس»

 .بود زیآم دیتهد و سرد و خشک میصدا

 

 

 

 

 

 

 

 سرش هنوز اما بودند زانیآو شیها شانه بود، من به پشتش ستاد،یا شیجا در

 .  بود داشته نگه باال را

  «؟یبکن یخوایم کاریچ» دیپرس

 !« نکن من به رو پشتت هستم تیموقع نیا در من یوقت»

 اشنشده یجار یهااشک از شیآب چشمان د،یچرخ کفشش پاشنه یرو بر

  «؟یکن امکهیت کهیت یخوایم چرا؟ و. »دیدرخشیم

 ضعفش نشانه را شیهااشک تمام اشتباه به من. یاحساسات یول بود شجاع اون

 . بودم گرفته نظر در

 . نه گرید 

 خواستیم شیزندگ در که یزیچ دنبال به شهیهم شک بدون فرانچسکا 

 . رفتیم
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 خشونت به شهیهم هایروس شما چرا» گفتم و کردم کج طرف کی به را سرم

 تونمیم چطور شهینم باورتم یحت که داره وجود راه تا هزار د؟یشیم متوسل

 .« کنم تداغون بخوره خوشگلت بدن اون به انگشتم نکهیا بدون

 !« کن روشنم»

  «امشب نیهم واقع در کنم،یم و کار نیا سینمس»

 هر اب بود گرفته خود به که ینیدروغ ظاهر. رفت نییپا و باال شیگلو بکیس

 .  ختیریم فرو نچیا به نچیا دیکشیم که یسخت نفس و لرز

 مشهود غرور بجز. بود نکرده یرییتغ چیه اتاقش. انداخت اطرافش به ینگاه

 وجود او یپا رد اون، یجا یجا در و بود شده خرد اتاقش کف در که من

 . داشت

 «کجاست؟ نگیاسترل خانم» دیچرخ در سمت به بعد و پنجره سمت به نگاهش

 

 

 

 

 

 

 

 .  کند فرار من از خواستیم

 . است شده رید یلیخ گهید زم،یعز

 یازین بشه، عوض اشهیروح تا فرستادم یمرخص به رو اون یروز چند»

  «بمونه نجایا نبود

  «؟یچ یبرا»
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 که همونجور. کنم یم خردت یکرد خرد رو من که همونجور نکهیا یبرا»

 مجازاتت یکرد مجازاتم که یهمونجور. کنمیم رتیتحق ،یکرد ریتحق رو من

 .«  کنمیم

 هاشتاددای اون تو» کرد اشاره تختش کنار زیم روز یچوب جعبه به انگشتش با

  «یبود خونده رو

 به نگاهش درآوردم، انگشتم از را مانازدواج حلقه یآرام به زدم، یلبخند

 یچوب جعبه کنار در و زیم یرو بر را امحلقه. بود شده دوخته من آرام حرکات

 .  گذاشتم

 شکالت برات کنم تحمل رو صورتت تونستمینم یحت یوقت چطور پس»

  «فرستادم؟

 یااسلحه تنها قتیحق نیهم اما. کرد زهرمار را دهانم خاکستر همچون قتیحق

 که یاهنیس قفسه با توانستمینم. کنم یزخم را روحش آن با توانستم یم که بود

 همانطور داشتم دوست اما بکشم نفس یراحت به شده نیسنگ کردمیم احساس

 .  استخوانش مغز تا. کنم اشیزخم بود زده زخم من به او که

 نیآخر رد که یبدون کنم فکر پس» -بست نقش لبانش بر یتلخ لبخند - «خب»

 .« شده نوشته یچ ادداشتی

  «دونمیم»

 .« شد طوفان در من پناه آنجلو»

 ینچیا چند کردم، پرتاب وارید سمت به و برداشتم را یچوب جعبه حرفش نیا با

 .افتاد نیزم یرو بر تکه دو هر و شکست درش. داشت فاصله او از
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 .   ماند یباق ساکت اما گذاشت، انشده یرو بر را دستش

 تو به ؟منیکنیم یدار یشوخ د؟یبوس بارون ریز در رو تو اون چون فقط»

  «دادم پناه

 مانده ته و کوباندم امنهیس قفسه به انگشتم با بعد و کردم اشاره او به اول

 . دادم دست از هم را میدارشتنیخو

 بسوزاند، خود در را ما یدو هر توانستیم که بود شده سرخ آنقدر خشمم آتش

 وارید به و گرفتم را شیهاشانه. نمیبب ان در را او گرید توانستمیم یسخت به

 .  کند نگاه من به کردم مجبورش و چسباندمش

 سیرا نیستیکر و ینیبند خطرات و پدرت داتیتهد از رو تو. دادم پناهت من»

 ای کمت سن خاطر به ای هک یبد چشم و خطرات تمام از رو تو من. دادم نجات

 دادم، تو به رو لمیفام اسم من. کردم دور بود نتیکم در لتیفام نام و خانواده

 و یشاد ت،یامن احساس درش در که یروان آرامش اون و رو میشغل تیموقع

 تمام! رو تمامشون. گذاشتم پا ریز رو نمیقوان تمام من. یبکن بودن مهم

 تونستم یم که یزیچ هر من! تو خاطر هب هم اون -کردم نقض رو ماتمیتصم

   «یانداخت دور رو نهایا همه تو و داد تو به یلیدل به رو

 و دیکشیم آتش به را زبانم نک یا کلمه نمودم، اتاق در رفتن راه به شروع

 .  شود انیب کردیم التماس

 . میریبگ طالق خواستمیم من

 . خواستمینم را یلعنت طالق اون من اما

 .بود نیهم هم ممشکل و
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 احساس هم باز داشتم که یخشم و ریتحق احساس وجود با و بود آنجلو عاشق او

 کنارم در گرمش بدن داشتن مشتاق هم هنوز من. بود نکرده یرییتغ او به من

 یم تصحب آنها با که یجاتیسبز باغ آن با بشیعج افکار نش،یریش دهان. بودم

 در نمود، یم نیتمر هم هفته آخر آن در یبلتن با که ش،یانویپ دروس و کرد

 و کیکالس یها آهنگ از یمخلوط او انداختم یم مدارکم به ینگاه من ییجا

 . نواخت یم را وریک

 نبود؟ رحمانه یب آنجلو، نزد به بازگشت یبرا او نکردن رها نها،یا بر عالوه

 و اهیس و نششد پژمرده شاهد و شده داشته نگه نجایا در بزور که یوقت او دنید

   کنارم؟ در قلبش شدن سخت

 آن چه؟ اقمانیاشت اما دهد، نشان کنارم در ینیدروغ یاحساسات توانست یم

 دنیتن هم در از تر کننده خسته یزیچ ایآ. میبرد یم لذت مانیدو هر. بود یواقع

 یم سر در را گرید یکس یایرو او که یوقت هم آن مانیبدنها تاب و چیپ و

  داشت؟ وجود پروراند

  بود؟ کنارم در او داشتن نگه یبرا یکاف لیدل انتقام ایآ

   «رم یم برنارد جشن به امشب من»

 پرت یکنار به میپا با را شکسته جعبه از یا تکه و رفتم لباسش کمد سمت به

 .   کردم

 را بود عاشقش مخصوصاً  که یچسبان و خوشرنگ قرمز لباس کمدش داخل از

 . کردم خارج

 رو امهبرن نیا ممونیتقو در ادی ینم ادمی» دیکش صورتش به یستد یخستگ با

   «باشم کرده ادداشتی

 مان مسخره شینما و ندارد یخارج وجود گرید ممانیتقو که بود کرده فراموش

 .بود دهیرس انیپا به رسماً  جمع مقابل در
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 مقاح آنقدر من و بود یخوب شهیهنرپ او -کردم یم اعتراف را یزیچ کی دیبا

 .  بودم نموده باور را او که بودم

  «بودم کرده ردش اولش من»

  «؟یکن عوض رو نظرت شد باعث یچ» داد نشان العمل عکس

  «دادم بیترت قرار کی»

  «ولف»

 . نمود سد را راهم و کرد حرکت سرم پشت از

 .   ستادمیا

  «خانم؟ کی با قرار ؟یزن یم حرف یدار یچ از»

  «اقمشت یلیخ یلعنت و جذابه. روسه نیبالر کی. ستوانوایا نیکارول اسمش»

 کشف را گریهمد یها بدن میکرد یم یسع یوقت لیاوا آن که را یکلمات همان

 . بردم بکار را بودم گفته خودش بدن فیتوص در م،یکن

 .  شد خارج شیگلو از یا دانهیناام ناله و انداخت عقب را سرش

  «بگذره خوش. یانتکاریخ واقعاً  تو حاال نهایا همه از جدا»

 «  میدار یا آزادانه روابط و ازدواج ظاهراً  ما. ستین ینطوریا اصالا »

 اش هصفح در آنجلو و او بوسه عکس گرفتم، صورتش مقابل را میگوش صفحه

 .  داد را پاسخش و کرد یم یینما خود

 اون خب،. میباش وفادار دیبا ما یدو هر یگفت ادته؟ی مونیشفاه قرارداد نم،»

 «  شده غرق گهید یلعنت یکشت

 به را کیتانیتا که یخی یها کوه با برخورد در ک،یآتالنت انوسیاق در ییجا

 . بودند کرده میدون
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 ونمت یم که نهیا منظورت. ممنونم تذکرت نیا از» آورد لب بر ینیریش لبخند

 «کنم؟ دعوت اونجا به هم رو آنجلو

 

 

 

 

 

 

 

 که دانستم یم فقط. بود کرده عوض شبه کی را او یزیچ چه دانستم ینم

 .  ستین یرفتنیپذ من طرف از یزیچ نیهمچ

 .« بشه خارج اونجا از سالم مردونه آلت کی با بخواد اون که یصورت در نه»

  «؟ید ینم حیتوض حرفاته، پشن یمنطق چه تون،یک سناتور»

 دهالعا قوف یها خانم نیب از رو رمیمس خوام یم: تونیک خانم لیم کمال با»

 بعد،. مبکن شهیم بهم که یشنهاداتیپ از رو استفاده حداکثر و کنم باز کاگویش

 یم که یارتباط مونث موجودات تک تک با نکهیا از بعد بعدش، درست

 تونم یم کنم یم فکر. نیباش هم با نیتون یم هم آنجلو و تو ، داشتم رو خواستم

 فتهه. میکن یم شروع کم از. یبکش بدنم به یدست یگاه گه بدم اجازه هم تو به

 .« باشم شده خسته یطلب تنوع از نکهیا مگر.  نیهم.  مثال دوبار یا

  «لباس؟ نیا و» کرد اشاره اش چانه با و شد نهیس به دست فرانچسکا

  «یبرس نظر به قشنگ وانوایا فیظر و تنگ بدن مقابل در دیبا»

 یبخوا که یندار یهمسر گهید تو ،یریم رونیب در نیا از امشب ولف،»

 .« یایب سمتش

 .  بلند قد و مغرور بود، ستادهیا در چهارچوب در فرانچسکا گرید حاال
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 ینمون اگر اما. میکن حل صحبت با دیبا رو افتاد اتفاق امروز که یزیهرچ»

 نیا از امشب اگر. میکن ینم دایپ رو مشکل نیا کردن حل فرصت چوقتیه

 نجایا رو من گهید صبح فردا ،ینبگذرو یا گهید زن با رو شب و یبر اتاق

 .« ینیب ینم

 با ماسم باً یتقر مانیلبها ، شدم خم جلو به بست، نقش لبم بر یزیآم طعنه لبخند

 .  بود هم

 به اش گونه یرو بر را میلبها. زد یم برق نگاهش و بود شده نامنظم نفسش

 بسته صورتت تو در نذار س،ینمس» کردم زمزمه و دمیکش گوشش سمت

 .«بشه

 

 

 

 

 

 

 

 وب تر،ییتو حساب ، یجمع یها رسانه تمام دم،یلرز یم میپتو ریز در

 رقغ حال در یسگ توله از ییویدیو دنید با.  بودند کرده روز به را تشانیسا

 . بکند یکمک نتوانست هم نیا اما کنم، پرت را حواسم کردم یسع شدن

 جذاب یومشکم کی با همسرم شد، خارج خانه از او نکهیا از بعد ساعت سه

 .  شد دهید بود شده زانیآو شیبازو به که

 رب یا مغرورانه لبخند و بود دهیپوش را من نویوالنت مارک دلخواه لباس زن آن

 .  داشت لب

 .  سیسرو دهنت ولف،
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 و دانستند یم را ییزهایچ آنها. بود  تر میفه و تر یآب تر، درشت زن چشمان

 به و تر بلند قد او. بکنم هم را تصورش توانستم یم یسخت به من که دندید یم

 .   بود من از باتریز اریبس یتوجه قابل طور

 یبیدلفر یها لبخند نیدورب مقابل در داد، یم فشار همسرم شانه به را اش گونه

 و نمود یم یگر عشوه و کرد یم نگاه نیدورب به میمستق و آورد یم لب بر

 . گرفت یم عشق

 از پر سردش و یا وهیج چشمان کرد یم نگاه او هب و نییپا به همسرم یوقت و

  بخوانم را رشانیز حاتیتوض و عکسها آن نکهیا از قبل یحت شد، یم شهوت

 .  بکنم کار چه دیبا که دانستم یم

( الهس)  مشهور نیبالر وانوایاو نایکارول و( ساله)  تونیک ولف سناتور         

 کافرانچس با گذشته تابستان در تونیک.  شدند دهید هم با یمحل جشن کی در

 ظهر از بعد امروز ییرسوا با حاضر حال در و کرده ازدواج( ساله)  یروس

 یم را شیکودک دوران دوست نورثوسترن دانشکده اطیح در که جوانش همسر

 .روست روبه دیبوس

 

 

 

 

 

 

 

 یتهاییتو.  شتریب موارد.  گشتم یشتریب یها عکس دنبال به بود، وحشتناک

 .  بودند دهید هم با را آنها حاال ایدن همه. دخترش دوست و همسرم از یشتریب

 .  میبود زده گند ازدواجمان به رسماً  ما

 وسهب آن که دانستم یم. کنم ریتحق را او نداشتم قصد عمداً  اصالً  من نکهیا فقط

 .  بود بوسه کی فقط اما ، دهیرس نظر به بد چقدر
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 .  ضعف لحظه کی جهینت

 .  باشد داشته یتیاهم اصالً  نکهیا نه

 .  دانستم یم را نیا من و شد ینم مربوط من به گرید

 .  بود کیشل آماده توپ لوله کی ولف

 .  نفرت از پر و توز نهیک و یعصبان

 .  کردم یم فکر هم او به دیبا که داشتم را ام بچه هم من و

 به را من دیبا که دمدا امیپ یتیاسم به و گرفتم تماس مادرم با و بستم را چمدانم

 .  برگرداند کوچک یایتالیا در ام یپدر خانه

 در از یسخت به را چمدانم یزییپا یسرما و باران ریز در شجاعانه یوقت

 .  دهد یم امیپ ولف به وار وانهید نیماش در که دمید را او کردم یم خارج

 پاسخ یب امشیپ. کوباند شیصندل یپشت به محکم را سرش یتیاسم حال هر به

 .بود مانده

 

 

 فصل انیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

   هفدهم فصل



 

 pg. 486 

48
6 

  

 : ولف

 از گرید یا جرعه و بودم نشسته هتل اتاق بزرگ زیسا تخت لبه یرو بر

 دست شب تمام چون بود، ساده لشیدل. نبودم خمار من. دمینوش یم ام یسکیو

 و دمینوش یم هم باز کامل یسرخوش با هم هنوز. بودم برنداشته دنینوش از

 فشار ام ینیب و چشمها به که یمداوم سردرد با یمبهم یدلتنگ احساس رچهاگ

 . بود شده نیگزیجا آورد، یم

 معمول وانیل دو از شیب شب کی در که بود یبار نیاول ریاخ سال ده طول در

 .  بودم دهینوش

 بدنش هب یقوس کش نایکارول. ستمین تنها که اورد ادمی به سرم پشت ناله یصدا

 یوفرانس سبک بلند یها پنجره از که یآفتاب داد اجازه و دیکش یا ازهیخم و داد

 .  دهد نشان یخوب به را صورتش فیظر یانحنا دیتاب یم درون به هتل اتاق

  «؟یشد بهتر» گفت یآرام به

 .  بود نیسنگ خواب از شیها پلک هنوز گرفت، آغوش در را بالشت

 فیک و تلفن سمت به و کردم اقات در رفتن راه به شروع و شدم بلند میجا از

 .  بود تنم کامل لباس هنوز. رفتم داشت قرار درآور یرو بر که پولم

 نانیاطم نکهیا یبرا را او فیک و کردم یم چک را آنها اتیمحتو که همانطور

 یم باشد گرفته ردیبگ دینبا که یعکس ای و باشد نکرده ضبط ییصدا کنم دایپ

 شبید چرا. نمودم یم فکر بود کرده مشغول را ذهنم که یسوال به و گشتم

 باشم؟ داشته یا رابطه چیه نایکارول با بودم نتوانسته
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 هر به. بپرد من تخت وسط پا جفت داشت دوست هم او و داشتم را فرصتش

 نداشت لیدل به نه آنهم و باشم او با که کنم قانع را خودم بودم نتوانسته حال

 ازین آن من که لیدل نیا به فقط بلکه کردنش منع خدا ای و همسرم به یاحساس

 .  نداشتم را بکندم نایکارول با ارتباط داشتن به وادار که یا هیاول

 بودن از اندازه همان به هم من و بود جذاب و یداشتن دوست او که چقدر هر

 خانه به شب نداشتم دوست و بودم خوشحال هتلش اتاق در و او کنار در

 .  نداشتم او لمس به یا عالقه چیه هم باز برگردم

 بود نتوانسته که یهمسر. بود همسرم باشد کنارم در داشتم دوست که یزن

 .  ابدی یخالص یلعنت ینیبند آنجلو به شیدلبستگ از شیزندگ تیتثب یبرا

 تاقا از یخداحافظ یحت بدون و چپاندم شلوارم بیج درون را تلفنم و پول فیک

 .گشت ینم من بدنبال گرید وانوایا زهیدوش. بود بهتر ینطوریا. شدم خارج

 . گرفت ینم شکل یا دوباره مالقات قرار چیه گرید

 قلت مخالف اصالً  ردیبم حسادت و خشم شدت از همسرم که یوقت تا من

 به هم یتیاهم اصالً  تیموقع نیا در -نبودم آغوشم در میها معشوقه خوردن

 ممکن میبرا ظاهراً  آنها، لمس اما -ادمد ینم آورد یم همراه به میبرا که یشهرت

 .  نبود

 نیا توانست ینم او. کرد یم گرم را میشبها هنوز فرانچسکا. ندارد یرادیا

 و کرد یم لمس صبح روز هر را بدنم او که آنطور نه ، کند انکار را کشش

 با ارتباط عاشق یزیچ هر از شیب او. بود من با شتریب یکینزد و لمس تشنه

 از شتمندا قصد اصالً  البته. آورد یم بدستش شیپ از شیب خب، اریبس و بود من

 .کنم ینینش عقب موضعم
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. ودب یخال اتاقش اما رفتم او اتاق به بالفاصله و دمیرس خانه به ده ساعت حدود

 یاتاقها تک تک به. بود یخال آنهم. انداختم اتاقش از رونیب باغچه به ینگاه

 . کردم یبررس را جا همه هنمذ در و دمیکش سرک خانه

 .  نه آشپزخانه؟ 

   نه ؟ یاصل خواب اتاق

  انو؟یپ اتاق

 ! نه

 یاج او که یوجود با. برگردد خانه به زدم ادیفر و گرفتم را نگیاسترل شماره

 .  دکر یم کمک عروسم کردن دایپ در من به دیبا یول برود توانست ینم یادیز

   .بودم کرده افتیدر یتیاسم از جیمس ود. کردم چک را تلفنم یگوش دوباره

 . خونشون برگردونمش خواد یم همسرت: یتیاسم

 .  متاسفم. ببرمش مجبورم شه،یم محسوب سمییر اون چون اساساً :  یتیاسم

 و مرفت فرانچسکا اتاق و باال طبقه به دوباره ام خانه رهیمد بازگرداندن از بعد

 دح چه تا که دمیفهم یم خودم یبرا دیبا بود رفته او که حاال. زدم شخم را آنجا

 آلبوم مسواکش، بود، اش عالقه مورد یزهایچ تمام از یخال کمدش. است یجد

 شکسته روزید که یچوب جعبه. نبودند شیسوار اسب لوازم و شیها عکس

 . شد ینم دهید ییجا چیه در بودمش

 .    نداشت برگشتن قصد ها یزود نیا به

 .بود برده خود با را داشتند ارزش شیبرا که ییزهایچ تمام
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 .  بود رفته بود گفته که همانطور

 .  بودم نگرفته شیجد یکاف اندازه به من

 صحبت من با صبح امروز و کند یم یدار زنده شب شب، تمام کردم یم فکر

 .  کرد یم

 قابل رمیبگ انتقام او از نورثوسترن محوطه در سرکشانه بوسه آن بابت نکهیا

 مانده هتل در آنجلو با و بود شده مفقود هم بعدش ساعتها بعالوه – و بود درک

 .  زیآم ریتحق اندازه همان  به – بود

 .  نبود عیمط بود که یطور هر همسرم البته بله،

 .  بود شده تریقو ، شکستن یجا به

 و بودم نکرده لمس را وانوایا من هم باز بود دهیبوس را آنجلو او کهیوجود با

 .بودم برده رقص سالن به بازوانم انیم در را او هاتن

 به. ختمشانیر نیزم یرو بر و دمیکش رونیب را درآور یکشوها تک تک

 . بودم مدتش یطوالن انتیخ از یا نشانه دنبال

 ینم اما بود، شده شروع قبل یمدت از انیجر نیا که بود کرده ادعا ستنیکر 

 .  کنم باور را حرف نیا خواستم

  را او من یوقت. بود همسرم نفع به زیچ همه کردم یم فکر درست که حاال

 را من هم او کردم یم نیتحس را او من که اندازه همان به. بود باکره دمید

 .  بود مغرور یکم -خواب اتاق از خارج در حداقل – نمود یم نیتحس

 بود گفته فرانچسکا. دهد انجام یمدت یطوالن و یقانون ریغ کار که نبود یکس

 اب یتماس چیه ها هفته یبرا که آنطور و بود کرده تمام آنجلو با را زیچ همه که

 .نکنم باورش که نداشتم یلیدل چیه ، بود نگرفته آنجلو با شیگوش
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 لحظه کی. برسم بوسه آن بودن یا لحظه به که شدند یم باعث زهایچ نیا

 نیا به کند یکار ستخوا یم واقعاً  فرانچسکا اگر. شدن یاحساسات و ضعف

 .  بود حرفها نیا از تر شیاند دور او. کرد ینم انتیخ من به صراحت

 ها بالشت و ریز یها لباس سراغ درآورش یکشوها تمام کردن یخال از بعد

 .  رفتم

 .  افتاد تخت یرو بر و نییپا بالشتها از یکی ریز از یزیچ کی

 . کردم یبررس دستم در را آن. شدم خم آن برداشتن یبرا

 .   بود یباردار تست

 !بود یباردار مثبت تست
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 .شد چنگ شیآزما برگه بدور انگشتانم نشستم، تخت لبه یرو بر یتلپ

 هم با یریجلوگ لوازم چیه بدون که یبار تنها ما. بود باردار فرانچسکا

 .  بود گانیشیم اچهیدر در میدیخواب

 . بود باردار را من بچه فرانچسکا

 ! حیمس

 .  دیرس بگوشم نگیاسترل یصدا  و نییپا در شدن باز یصدا

  «ن؟یینجایعاشق؟ا یها پرنده»

 . دیچیپ یم ساختمان بزرگ یسرسرا در شیصدا

 شین حرف آوردن زبان بر مانع کردم تالش یسخت به و انداختم نییپا را سرم

 .  دادم فشار هم بر محکم را فکم. شوم او به یدار

 اش ینیب. شد ظاهر فرانچسکا اتاق در چهارچوب در نگیاسترل بعد قهیدق دو

 .  کرد یم نگاه بودم مسببش من که ییپاشها و ختیر به و بود کرده جمع را

  «کرده حمله نجایا به FBI انگار»

 .  بود کرده حمله اون به هیشب اما. نه

 رهیخ در به و بودم نشسته میجا در هنوز کردم، بلند  را یباردار شیآزما برگه

 .  بودم شده

  «؟یدونست یم نیا از یزیچ تو»

 هک یدهان آب با شیگلو بکیس و شدند گشاد چشمانش که دمید چشمم گوشه از

 .  رفت نییپا و باال داد قورت

 .  دیرس یم نظر به بودند کرده رشیپ ان در که یشینما صحنه به هیشب درست

 .«بودم دهیفهم بله،»
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 .  نشست کنارم و گذاشت ام شانه یرو بر را دستش و آمد سمتم به

 هر و خورد یم جات ینیریش شب تمام دخترک ؟یبود نشده متوجه واقعاً  تو»

 د،یچسب یم بهت و شد یم زونتیآو یشد یم ظاهر در چهارچوب در وقت

 ینم یا بچه چیه تو دونستیم. بره زنان دکتر ییتنها دیترس یم هم یلیخ

  «دونست؟ ینم ،یخوا

 یم. دانست یم او. دمیکش صورتم به یدست و کردم نگاه پنجره از رونیب به

 . دانست

 دایپ اطرخ به که نگو من به لطفاً  رفته؟ نیا یبرا» گفت دیبر دهیبر نگیاسترل

 . .. . « و یکرد رونشیب خونه از. . . نیا کردن

 !« نه» گفتم و دمیپر حرفش انیم به

 .  کرد اتاق در زدن قدم به شروع و شد بلند شیجا از نگیاسترل

 . بودم دهیرس عشق به و کردم شروع نفرت از همزمان ان در که یاتاق

 یبد یها اتفاق اما داد یم نشام را او قهیسل و  فرانچسکا یبو هنوز که یاتاق 

 .  بود افتاده شیها وارید انیم در هم

 .« کرد انتیخ من به فرانچسکا»

 یبرا «بود عاشقت اون. هشینم باورم» داد باال را اش چانه نگیاسترل

 .  دارد نگه محکم را آن کرد یسع فکش لرزش از یریجلوگ

 .« دیبوس را آنجلو اون»

 .  بودند داده انجام هتل اتاق در هم یشتریب یکارها احتماالً 
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 ادرمم به بار نیاول یبرا که ام شده لیتبد نوجوان یپسرک به کردم یم احساس

 ریپذ بیاس نیچن نیا که بود یبار نیاول میلگسا زدهیس از بعد. کردم یم اعتماد

 .بودم ختهینر اشک هم مادرم و پدر نیتدف مراسم در یحت. دمیرس یم نظر به

 

 

 

 

 

 

 

 یبیآس بهش» گفت وار زمزمه و آمد من سمت به و ستادیا شیجا در نگیاسترل

  «؟یرسوند

 . دنمو وارد آن به یفشار و گرفت را میبازو دستش با مادرانه یژست با 

 هورمونهاش. هیاحساسات یلیخ االن او ،ید یم آزار رو اون شهیهم تو»

  ناو به یحت ،یریبپذ  رو اون به نسبت احساست یخوا ینم تو. شدند یوحش

 ور بودنش نجایا لیدل که برسه چه ارهیب تو اتاق به را شیها لباس ینداد اجازه

 رو شیزندگ و یکرد جدا مادرش و پدر از رو اون چرا. یبد حیتوض براش

  «؟یختیر بهم

 .« ستمین اون عاشق من. نداره وجود رفتنیپذ یبرا یزیچ»

 یزندگ اون بدون یتون یم پس» داد ادامه و شد نهیس به دست «واقعاً؟»

 !« ؟یکن

 !« آره»

  «؟یبود نتونسته گذشته یسالها تمام در و اون اومدن از قبل چرا پس»

 .   دندبو رفته باال شیشانیپ در کشیارب و دیسف یابروها بود، کرده تعجب او

  «؟یشد یم ظاهر خونه تو ندرت به ادیب نجایا به اون نکهیا از قبل تا چرا»
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 .«  نکردم یرییتغ من» گفتم و دادم تکان را سرم

 . بود کرده تصور. بردم فرو میموها درون را دستم

 داره اجیاحت بهش ظاهراً  که یزمان و بمون نجایهم صورت نیا در پس خب،»

 .«یبکشون نجایا رو اون نکن یسع. بده بهش رو

 

 

 

 

 

 

 

 یم امانج یکار من ینیبب نکهیا خاطر به فقط که شده یمواقع اون از یکی باز»

  «نکنم؟ یکار یگیم بهم نه ای دم یم تیاهم یزیچ به یکن ثابت ای دم

 .  ندهم میها چشم به یتاب کردم یسع یسخت به

  «آره» گفت و نداختا باال یا شانه نگیاسترل

  

 رو من بچه فرانچسکا اگه. کن یدیناام آماده رو خودت نگیاسترل پس خب،»

 یخواه عذر اما. هستم اونجا شانیدو هر یبرا هم من پس داره، وجودش در

 .« کنم ینم

 بگم، صادقانه. خوبه» گفت دیکش یم من یبازو به یدست کهیحال در نگیاسترل

 .«گه ینم بهت رو یزیچ نیهمچ هم اون  که مطمئنم
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 : فرانچسکا

  

 یم بودم کرده ترک را خانه و نموده جمع را لوازمم که یوقت از روز سه

 .  گذشت

 . بودم نشده خارج مادرم و پدر منزل در اتاقم از اصالً  روز سه نیا طول در

. دمیترس یم آنجلو با روشدن روبه از شدت به و بودم نرفته دانشکده به اصالً 

 .  داشت خود یجا گرید که هم رمپد

 شیپ ماهها که بود یکار انجام یبرا فقط م،یرفت هتل به هم با آنجلو و من یوقت

 رد صحبت -مینداشت را انجامش فرصت هرگز که یکار م،یداد یم انجامش دیبا

 .  مینبود و میبود چه نکهیا مورد

 فرار و کنم ترک را ولف وقت اسرع در کند بیترغ را من بود کرده یسع او

 .  مینما

 .« دارم انداز پس من. میکن بزرگ هم با رو بچه میتون یم ما»

 .« بزنم بهم هم رو تو یزندگ خودم یزندگ نجات یبرا خوام ینم من آنجلو»

. میباش داشته رو خودمون یها بچه میتون یم ما. یزن ینم بهم رو یزیتوچ»

 .« میبساز رو خودمون یزندگ

 یم دامونیپ گردند، یم دنبالمون ایماف هم و ولف هم کنم فرار تو با من اگه»

 اام کنه، ولم و بده طالق رو من بشه حاضر لیم کمال با ولف اگه یحت و کنند

 .« میکن یزندگ هم با دهینم اجازه گهید پدرم

 .«کنم درست یجعل یها پاسپورت خودمون یبرا تونم یم»
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  «بمونم خوام یم من آنجلو»

 نیهم دیبا زیچ همه خاطر به یحت دیشا ، زیچ همه رغم یعل من .بود درست

 . ماندم یم جا

 یحت مادرم و دانست ینم خودش از را من پدرم بود، کارانه ایر ازدواجم

 نکهیا به برسد چه نداشت هم را مانیغذا وعده ینیچ ظروف انتخاب اریاخت

 .  کند کمک من به ییتنها به بخواهد

 تا دبو آمده مان خانه به کباری یحت و بود گرفته تماس نم با بار نیچند آنجلو

 . بود کرده رونیب خانه از را او کالرا اما. بپرسد را حالم و ندیبب را من

 تزایپ در و بود رفته یکار سفر دو به من مداوم یها زدن سر لیدل به پدرم

 .  بود نشده یکس چیه تعجب باعث اصالً  که بود مانده مامان

 حمامم ، دادند یم غذا من به آنها. بودند من یشگیهم نانیهمنش راکال و مامان

 .  گردد یم دنبالم و دیآ یم خودش به شوهرم باالخره گفتند یم و کردند یم

 یسع و کند یم ول را زیچ همه باردارم، من بفهمد نکهیا محض به گفتند یم

 .  دینما یعذرخواه من از کند یم

 .  شود پدر ندارد دوست اصالً  ولف هک دانستم یم یخوب به من  اما

 هب زیخ نهیس یمعنا به درست کردن صحبت او با میباردار از و رفتن جلو 

 .  بود رفتن سمتش

 .  کند مال لگد را غرورم بارها و بارها بودم داده اجازه او به من
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 ،بردم یم لذت کار نیا از که لیدل نیا به نه. آمد یم دنبالم به دیبا او نباریا

 .نه ای دارم شیبرا یتیاهم دمیفهم یم دیبا واقعاً  که خاطر نیا به لکهب

 

 

 

 

 

 

 

 نواخت را اتاقم درب کالرا شدم، خارج ولف عمارت از نکهیا از بعد روز سه

   «کوچولو اومده، دنتید یبرا نفر کی» گفت و

 .  ردمک یم جانیه و دیام ،یجیگ احساس همزمان. دمیپر نییپا تختم از بالفاصله

 .  بود نجایا او زها،یچ نیا همه از گذشته پس

 .  کند صحبت من با خواست یم او

  درسته؟ بود، یخوب عالمت نیا

 هک دانستم یم اما. بدهد بدستم را طالق یها برگه خواست یم ولف نکهیا مگر

 نفر کی توسط را آنها و اوردیب را یزیچ نیچن خودش که ستین یآدم ولف

  . داد یم  دستم به گرید

 جانیا زحمت خودش به گرید باشد انداخته رونیب اش یزندگ از را تو او یوقت

 .  دهد ینم آمدن

 قبر درخشش و رفتم یم شمیآرا کوچک نهیآ سمت به سرعت  به یوقت کالرا

 و سرزنده یکم تا کرد میها گونه به زدن ضربه به شروع د،ید را چشمانم

 .  دیکش میلبها بر یلب برق سخاوتمندانه و برسم نظر به گلگون

 .کرد نوازشم شستش انگشت با و آورد نییپا را سرش بعد
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 «اومده نگیاسترل خانم»

 به را دستم کف انداختم، یکنار به را لبم برق و زدم پلک یبار چند «اوه»

 گفت و دمیمال میپا ران

 « کالرا متشکرم ممنونم، محبتشون از یلیخ»

( ییتاالیا یسنت ینیریش) پاندورو کیک و یاچ با ما از کالرا سالن داخل در

 در را شیچا فنجان و بود نشسته صاف یکمر با نگیاسترل خانم کرد، ییرایپذ

 بود داشته نگه صاف و شده جدا فنجان از دستش کوچک انگشت کهیحال

 .داد یم فشار هم بر محکم شده کنترل یخشم از را شیلبها برداشت،

 هم و کند صحبت داشتم دوست هم همزمان و بودم شده رهیخ میچا فنجان به

 . دیننما باز را دهانش هرگز داشتم دوست

 الح هر به ؟!است دهیرس انیپا به گرید ولف و من یزندگ دیبگو بود آمده دیشا

 . دیرسینم نظر به خوشحال یلیخ که ظاهرش

 دمیپرس سرانجام شد، یسپر صورت نیهم به و سکوت در که قهیدق چند از بعد

 «ن؟یکن یم نگام ینجوریا اچر»

 زوج واقعا هم با تا دو شما. معنا تمام به احمق کی هم اون و ینادون تو چون»

 ! «اونجا اون ؟یینجایا چرا تو! نهیا مونهیم که یسوال فقط. نیسازیم رو یکامل

 یرو بر آن از یچا یکم که کوباند زیم یرو بر محکم چنان را شیچا فنجان

 . ختیر زیم



 

 pg. 499 

49
9 

 را ینامرع ذرات کهیحال در بعد «متنفره من از اون مشخصه، بشجوا خب،»

 تا کرد ازدواج من با اون بعالوه» دادم ادامه داشتم یم بر شلوارم یرو از

 .«ببره نیب از رو دهیم یتیاهم اون که یزیچ هر و پدرم

 

 

 

 

 

 

 

 و نمیبش نجایا تونم ینم من» گفت و داد تکان هوا در را دستش نگیاسترل خانم

 «؟یباش احمق نقدریا یتون یم چطور ، کنم گوش خزعبالت نیا هب

 «ه؟یچ منظورتون»

 تو که یوقت تا نه. نداشت همسر انتخاب و ازدواج قصد چوقتیه اصال ولف»

 یصحبت تو از اصال ،ینداشت اون نقشه در ییجا تو. دید بار نیاول یبرا رو

 نیهم. بود خبر یب وجودت از نهیبب رو تو نکهیا از قبل تا یحت و کرد ینم

 شتریب و نداشت پدرت به یربط عجوالنش میتصم نیا بشم مطمئن که شد باعث

 و خواست یم خودش یبرا رو تو اون که گرشت یم بر قتیحق نیا به

 ردک فکر داشت آتو پدرت از چون و. رهیناپذ اجتناب نشدن تو عاشق دونستیم

 را سرش یکم.« نبود یرنطویا اما. براش برده سر دو یباز کی کار نیا که

 یلیخ. یکرد تر مشکل اون یبرا رو یچ همه تو اما» داد ادامه و داد تکان

 به عمرش آخر تا رو پدرت بود تونسته اون حاال تا ینبود تو اگه. تر سخت

 از یزیچ کی گهید اون_یگذاشت صحنه به پا تو که یوقت از. بندازه زندان

 سرش بر هم با که داشتند یزیچ کی دوشون هر گهید. خواست یم پدرت

 مهه برعکس ،ینکرد ولف یها نقشه برد شیپ به یکمک چیه تو. کنند مذاکره

 .«یکرد خراب هم رو یچ

 .«کنه خراب و پدرم تجارت تا کرد رو تالشش تمام ولف»
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 رو اون کرد یسع پدرت ده؟ینم. دهیم انجام رو کارش داره هنوز پدرت اما»

 اون. کرد برگزار رو شیعروس جشن خونه نیا در هم باز ولف و کنه ترور

 ریگ بدجور گلوش افتاد تو صورت به چشمش که یا لحظه نیاول از پسر

 .«کرد

 

 

 

 

 

 

 

 را ششتال تمام نگیاسترل خانم بودم دهید قبال. بخندم ای کنم هیگر دانستم ینم

 شیاستانداردها از فراتر اریبس نباریا اما کرد یم ولف و من رابطه بهبود یبرا

 .بود برداشته گام

 ار صحبت موضوع کردم یسع شوند اشک از پر دوباره چشمانم نکهیا از قبل

 «داره؟ پدرم از ییآتو چه ولف» ، کنم عوض

 اهنگ من به آن یباال از و برد دهانش سمت به را شیچا فنجان نگیاسترل خانم

 . کرد

 یادیز یلیخ زیچ که دادم یم احتمال و بدهد را پاسخم واقعا که کردم ینم فکر

 . نداند هم

 .  کرد زیسورپرا را من مورد دو هر در او اما

 عده کی و تیوا فلکس و شاپ،یب ستونیپر ده،یم رشوه دولت افراد به پدرت»

 یهمکار و سکوت مقابل در انهیماه صورت به ، کاگویش سیپل اداره در

 . کنند یم افتیدر پول کاملشون
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 رسناتو که ییاونجا از و. شدند موضوع نیا متوجه ولف بازرسان شیپ ماه چند

 نیا اونکه از قبل گرفت میتصم,   کنه یباز غذاش با داره عادت شهیهم ولف

 .«بده عذاب  رو پدرت یکم ، کنه افشا رو شییپولشو

 .  گرفتم دندان به را ام ینییپا لب

 بعد ، بود کشته را اش خوانده مادر و پدر سپس و ولف برادر ابتدا در پدرم

 یبرا کلوپ زدن آتش از بعد درست آنهم کند ترور را ولف بود کرده یسع

 .اش یدست فیک دنیدزد

 .بود نکرده یتالف را او یکارها هرگز ولف نهایا تمام با

 

 

 

 

 

 

 

 .  بود نکرده یتالف را او یکارها هرگز ولف نهایا همه با

 . باشد هنداشت را پدرم بردن نیب از توان او که نبود معنا آن به نیا و

 .« باشم من علتش زنم یم حدس»گفتم

 .¬ بود ظالم نگیاسترل خانم چقدر

 یم نوازش را میزانو که شهیهم مثل کردم فکر. شد خم جلو به و زد یلبخند

 وادارم و گرفت را ام گونه محکم! نه اما کند، نوازشم خواهد یم هم باز کند

 .  کنم نگاه چشمانش به کرد

 آجر. یکرد خراب رو دورش به دهیکش یوارهاید و یگرفت دستت چکش تو»

 ولف که بودم شاهد من بودم، اونها دونه دونه ختنیر فرو شاهد من! آجر به

 اونها دونه دونه کرد یم تالش زحمت به چطور شد یم خارج اتاقت از یوقت
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 هیبش شتریب نبود، یا افسان شما عشق داستان! بسازه نو از و کنه یبازساز رو

 که یوقت. عذاب و رنج از پر و یواقع و شرورانه. بود جادوگرا یها قصه به

 یمترک وقت گهید یوقت. کردم ضعف واقعاً  گشتن تو دنبال خونه تو کرد شروع

 اون داد، هیهد بهت یوقت د،یچرخ یم باغ در شتریب و گذراند دفترش در رو

 همه به رو هاتییتوانا گذاشت، ارتیاخت در رو یداشت دوست که یگاهیجا

 تونست یم یسخت به یبود کنارش وقت هر. شدم زده جانیه داد، نشون

 رو یباردار شیآزما برگه یوقت کنم، اعتراف دیبا. کند پنهان رو شیخوشحال

 .« دش دار حهیجر احساساتم واقعاً  دمید رو شکستنش و کرد دایپ بالشتت تو از

 .  انداختم او به یا عاجزانه نگاه و کردم بلند را سرم

 چطوره حالت. »بود رقص در وضوح به یآشکار یخوشحال از نشچشما

 «دلم؟ زیعز

 

 

 

 

 

 

 

 .  بود دهیفهم ولف

 .  بودند دهیفهم آنها یدو هر

 . بود امدهین دنبالم به هنوز ولف حال نیا با

 سکوت در را من وحشت و ترس وار، وانهید یجانیه بودند، متناقض احساساتم

 . بود برده فرو

  «فرانچسکا؟»

 .  زد دستم به یا ضربه گر، کنکاش یحالت با نگیاسترل انمخ
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 در که یزیچ کردم ینم جرات بودم، آورده نییپا شد یم که ییجا تا را سرم

 .  نمیبب را زد یم موج صورتش

 من به هم اون و کردم انتیخ اون به من. نداره یتیاهم اصالً  موضوع نیا»

 .« کرده انتیخ

 !« تره یقو نفرت از عشق»

 واقعاً  اون هم باز شده ختهیر ما یها خانواده نیب که یخون همه نیا از عدب»

   «باشه؟ داشته من به یاحساس تونه یم

 !« تونه ینم نه،» دادم ادامه. بود کرده پر را چشمانم اشک آوردم، باال را سرم

 نیبهتر از یکی بخشش قدرت! تونه یم» گفت مصررانه نگیاسترل خانم

  «نهاو یاخالق اتیخصوص

  «نیبگ پدرم به رو نیا» گفتم و زدم خنده ریز یپخ «درسته»

 رو من اون ولف؟ و. بودم من اما. نبوده ولف بخشش دنبال به هرگز پدرت»

 !« دهیبخش

 یصدا با ، داد یم جلو را اش چانه و کرد یم صاف را کمرش کهیحال در بعد

 !«آوردم ایبدن رو ولف من. هستم اون یکیولوژیب مادر من»  گفت یمحکم

 

 

 

 

 

 

 

 حد سر تا چون که بودم یالکل به معتاد مادر من» داد ادامه نگیاسترل خانم

 لیدل نیهم به کنم، آماده ولف یبرا ییغذا نتونستم و بودم شده مست مرگ

 تهکش پدرت بدست رومئو که یشب همون. بود برده ماما تزایپ به رو اون رومئو
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 اب تونستم ینم من. گرفتند من از رو ولف ها تونیک اتفاق اون از بعد. شد

 زمرک کی به. کنم ترک رو ادمیاعت شد باعث هم رومئو مرگ. بجنگم ستمیس

 ولف یزندگ وارد دوباره ،یراحت به ام دوره اتمام از بعد و رفتم یبازپرور

 .« ینوچ ویفاب. است ویفب شیواقع اسم حال هر در-شدم

 اصالً  اون اولش» داد ادامه و کرد هنگا نییپا به و زد یلبخند نگیاسترل خانم

 ناو که یستمیس ادم،یاعت از خشمش باشه، داشته یارتباط من با خواست ینم

 بود کرده وادار رو رومئو نکردنم درست یغذا چطور نکهیا و بود گرفته رو

 اجازه ، زمان گذشت با اما. بود کرده کور رو اون ببره، ماما تزایپ به رو ولف

 و پدر بود، سالش ازدهی ای ده هنوز یوقت. برگردم شیزندگ به که داد

 یم اونها. بمونم ولف کنار در پرستار عنوان به دادن اجازه مادرخواندش

. . دشدن کشته یگذار بمب حادثه در اونها  نکهیا از بعد. باشم هم با ما خواستند

 . دیکش یقیعم نفس. « 

 اون» شد جمع شچشمان در اشک کرد صحبت سابقش انیکارفرما از یوقت

 ولف که یزمان اومد، شیپ ها تونیک خانه در کارم اتمام از بعد سال دو اتفاق

 استخدام اش خانه اداره یبرا رو من دوباره ولف که یوقت. بود شده ساله هجده

 هست، و بوده من مراقب اون کهیاونقدر.  کردم یم کار سام کلوپ در کرد،

 ناو مراقب کردم، دشمن میتسل ممکن شکل نیبدتر به رو اون که یاونجور من

 بزرگ درش که یخطرناک محله اون در برادرش و اون از نتونستم من. نبودم

 «کنم محافظت شدند یم

 

 

 

 

 

 

 

 .  کنم هضم را اطالعات نیا همه کردم یسع ، نشستم عقب
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 .  اون یکیولوژیب مادر ، بود ولف مادر نگیاسترل خانم

 . داشت دوست عاشقانه را ولف آنقدر هم لیدل نیهم به

 .  کنم تحمل را ولف یها رفتار صبورانه داشت اصرار آنقدر لیدل نیهم به

 پسر که را یخوش انیپا آن او. انداخت هم آغوش به را ما او لیدل نیهم به

 .  خواست یم ولف یبرا را برسد آن به بود نتوانسته هرگز گرشید

 تکه تکه کردم یسع و دمیکش یقیعم نفس «بود کرده ازدواج برادرش»

 پدرم که را یا دهیچیپ یمعما و بگذارم هم کنار را دانستم یم که ییزهایچ

 !« داشته همسر اون. »کنم لیتکم را بود ساخته

 چهب تونستند ینم اونها. یلور بله،» گفت و داد تکان را سرش نگیاسترل خانم

 یلور تینها در بعد.  کردند استفاده IVF درمان راه از بار نیچند. بشن دار

 برخ نکهیا از بعد روز کی درست ش،یباردار ششم ماه در. بشه باردار تونست

  «داد دست از رو بچش اون د،یشن رو همسرش شدن کشته

 ! خواست ینم یا بچه چیه ولف لیدل نیهم به پس

 یجنس رابطه زمان و یگذار تخمک مورد در او اندازه یب اطالعات لیدل نیا

 .  بود

 وبارهد قلبش است، آشنا قلب شکستن مفهوم با حد نیا تا یوقت استخو ینم او

 .  شود شکسته

 یکی. بود داده دست از را بودند زیعز شیبرا اندازه از شیب که یکسان تمانم او

 ! مرد کی توسط و یکی

 کهیحال در و شکافته ییچاقو با را ام نهیس یکس ییگو که بود یطور احساسم

 .است ستادهیا میتماشا به ختهیر رونیب بدنم یداخل یاعضا تمام
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 .  بزند تر آرام نبضم داشتم دوست پوشاندم، دستانم با را دهانم

 !  بچه یبرا نه و بود خوب من یبرا نه زهایچ نیا

 .  بود سخت اریبس نیننگ قتیحق نیا رشیپذ اما

 دانست یم او -بدانم یزیچ من خواست ینم ولف چرا بودم شده متوجه حاال

 .  شدم یم متنفر کرده پدرم که یکار خاطر به خودم از میزندگ یباق یبرا

 .  اورمیب باال االن نیهم داشتم دوست -خدا یا

 .« نیگفت من به رو زهایچ نیا که ممنونم ازتون»

 کامل با اون. بده فرصت کی ولف به» داد تکان را سرش نگیاسترل خانم

  «کامله؟ یک اما داره، فاصله یلیخ بودن

 اافش با من» انداختم اطرافم به ینگاه و کردم یمکث. . . «  نگیاسترل خانم»

 یا دوباره فرصت ولف که کنم ینم فکر اما شدم، داغون شما یها یگر

 کباری یحت نکرده، یکار هنوز و باردارم و نجامیا من که دونه یم اون. بخواد

  «نزده هم زنگ

 و شوم آب خجالتم از داشتم ستدو کردم یم فکر موضوع نیا به که بار هر

 .  رمیبم

 موضوع نیا دانستم یم د،یکش عقب را خودش نگیاسترل  خانم حال هر به

 .  رسد ینم نظر به خوب یلیخ من یبرا

 آغوش در را گریهمد یقیدقا. کردم بدرقه نشیماش تا را نگیاسترل خانم

 . میگرفت

 شتریب اریبس اریبس تو ارزش -بسپر خاطر به رو زیچ کی شهیهم فرانچسکا،»

  «اشتباهاتته تمام از
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 یازین من. دیگو یم درست او که دمیفهم شد،یم دور آنجا از نشیماش که یوقت

 گرم ار پشتم مادرم ای د،یایب من نجات یبرا آنجلو ای بدهد نجاتم ولف که نداشتم

 .  ردیبگ سر از را کرد یم که ییکارها پدرم ای و کند

 .بودم خودم داشتم اجیاحت کمکش به واقعاً  من که یکس تنها

 

 

 

 

 

 

 

  هجدهم فصل

  

 .  بود آور عذاب معنا تمام به بعد روز چند

 وردم در و میکرد یم ثبت م،یگذاشت یم کنار را مان احساسات دیبا که ییکارها

 .  میبرد یم بکار یآزار کودک به نیمحکوم

 هب تظاهر عمداً  او حاال. گرفتم تماس آرتور با و شدم میتسل گرید سوم روز در

 او با خواستم یم که یکس تنها. بود شده عوض یباز کرد، یم یتفاوت یب

 از یحت آنجا و بود گرفته پناه آرتور قلمرو در که – بود همسرم – کنم صحبت

 .  شد یم محافظت و شده محاصره شتریب هم نگهامیباک کاخ

 شب هشت اعتس در دوباره بعد و پروازم از قبل شش، ساعت راس روز هر

 . رفتم یم او نیوالد منزل به همسرم با صحبت یبرا

 تر درشت آنها کردند، یم متوقفم یورود در یجلو یروس محافظان هم شهیهم

 دهکر احاطه را من محافظانم یوقت یحت و بودند، نشیمحافظ ریسا از احمقتر و

 .  داشتند ینم بر شانیکارها از دست هم باز فشردند یم و
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 .  دبو جا یب و داد یم نشانم فیضع اریبس او به فرستادن امیپ و وا با تماس

 وادهخان نیب که یزیچ هر و زیچ همه بود گفته هم نگیاسترل نکهیا بخصوص،

 . است کرده فیتعر فرانچسکا یبرا را افتاده اتفاق مانیها

 هنقش از اطالع خصوص به کرد یم تحمل االن او که یفشار گرفتن نظر در با

 و پدرش کشتن یآرام به و دور ییجا به شییتنها فرستادن شامل که من هیاول

 یم بود، همسرش و او به متعلق که ییها ییدارا و اموال ذره ذره گرفتن

 .فتمگ یم او به یلعنت«  دیببحش» کی از شتریب اریبس یزیچ دیبا دانستم

 

 

 

 

 

 

 

 دیبا زهایچ یلیخ .گرفت یم انجام رو در رو دیبا که بود مهم انقدر مکالمه نیا

 .  دمبو شده متوجهشان رفتنش و خانه ترک از بعد که ییزهایچ. گفتم یم او به

 .  بودم او عاشق من

 . بودم او عاشق وار وانهید من

 آن با که بودم شده ینوجوان دختر وانهید یزیانگ غم و رحمانه یب طور به

 .  کرد یم صحبت جاتشیسبز با درشتش یآب چشمان

 .  خواهم یم او اندازه به را بچه آن هم من که گفتم یم او به دیبا

 او به که یزیچ هر من بلکه شوم دار بچه داشتم دوست که لیدل نیا به نه

 یم را داد ینم و داد یم من به که یزیچ هر. خواستم یم را شدیم مربوط

 . خواستم

  . کردم یم نشیتحس نکهیا یبرا فقط باشد، من به متعلق نکهیا یبرا نه 
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 در لکهب. بود وفتادهین اتفاق ییطال و باشکوه لحظه کی در بودنم عاشق دنیفهم

 .  بودم شده متوجهش میبود دور هم از که یا هفته طول

 . است مهم میبرا دنشید چقدر دمیفهم او، به دنیرس یبرا ناکامم تالش هر با

 و دمکر یم نگاه اتاقش پنجره به و گشتم یبرم ، شدم یم برگردانده که بار هر

 او اما. دیایب دشیسف پرده آن با پنجره پشت یا لحظه کاش کردم یم آرزو

 .  آمد ینم چوقتیه

 .  کردم یم یخوددار یارتباط هر از هم لیدل نیهم به

 .  خورد ینم من درد به بود؟ خانه وارید از رفتن باال یبرا که ییزهایچ

 .شدم یم موفق حتماً  رفتن؟ باال اما

 

 

 

 

 

 

 

 دند،ش یم شکسته دیبا که ییزهایچ کردم، یم دورشان لگد با دیبا که ییزهایچ

 .  آوردم یم زبان بر دیبا که ییها حرف و بودند شده نیتمر که یکلمات

 نم به بودند، درآمده فغان به و بودند آورده سربر بودم نداده انجام که ییکارها

 .  کنم یکار ام خانواده یفعل تیوضع درباره دیبا که گفتند یم

 .  من همسر. من یزندگ. بود من مشکل نیا

 . نداشت یتیاهم یگرید چکسیه

 . کشورم یحت نه
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 بودم گرفته میتصم شد، دهینام یدلشکستگ که سرخوشانه لذت آن از بعد هفته

 اطرشخ به فرانچسکا. اندازمیب جلو را سرنوشتم و بگذارم پا ریز را نمیقوان که

 نیآخر از قبل یحت یکاف لیدال به او حتاً،صرا اما –. شد یم متنفر من از

 . بود انداخته صورتم بر تف میکار نیریش

 شبراق و کرده عرق صورت آن با را تیوا کسیلیف مان،ییجدا روز نیهفتم در

 .  بردم آرتور خانه به خودم با ضمانت یبرا

 . را ام یلعنت همسر بودم؟ داده دست از را یزیچ

 شیکارها خواست ینم نکهیا جز نداشت وساطت یبرا یمنطق لیدل چیه تیوا

 .  سازم افشا را

 نیهم به بود، فرستاده آرتور به یامیپ قبل از او طرف دو هر لیوک عنوان به

 آنجا به را خودش اش، خانه به ما دنیرس از شیپ فرانچسکا گانگستر پدر لیدل

 .باشد تهداش حضور آنجا در هم خودش رسم یم آنجا به من یوقت تا بود رسانده

 

 

 

 

 

 

 

 با همراه آنهم من آمدن فرانچسکا ومادر پدر خانه به یماجرا نیا حال هر به

 .  بود سیپل افسر تا دو و واسطه عنوان به سیپل سییر

 .  است رفته نیب از عشق گفتند یم آنها

 گس به هیشب که داشت نیچ آنقدر شیشانیپ کرد، باز را خانه در یروس یوقت

 را چشمانش و آورد رونیب در شکاف از را سرش. دیرس یم نظر به بولداگ

 من به رو ریدلپذ مالقات نیا افتخار یزیچ چه سناتور،» گفت و کرد زیر

  «داده؟
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 به وادار را او یزیچ چه دانست یم یخوب به گرفت، دهیناد کامالً  را تیوا او

 .  است کرده وساطتش

 هنکیا مگر. ستین ردنک یباز وقت االن» گفتم و زدم یلبخند یخونسرد با

 رستبف رو فرانچسکا ای و تو امیب من بده اجازه ای. یبخور شکسن واقعاً  یبخوا

 .« نمیبب دیبا را اون امشب من صورت هر در. رونیب

 رشه کل در روس فاحشه اون با نکهیا از بعد نه. کنم ینم فکر ینطوریا من»

 .« یگذاشت تنها رو باردارت همسر و یرفت رژه

  «نمدو ینم»

 . بود من از فراتر نیا و دادم یم حیتوض او یبرا دیبا چرا

 کی از و ، نمیبب رو اون کنم یم یسع دارم که روزه هفت من حال هر به»

 کردت از که کنم یکار بخوام نکهیا از قبل که شدم دار خبر هم موثق منبع

 . « یکن یم باز رو در تو ،یبش مونیپش

 اب رو کار نیا چوقتیه تو» گفت و آورد بل بر یا گستاخانه لبخند آرتور

 «ید ینم انجام یدار که یباردار همسر وجود

 

 

 

 

 

 

 

 .  کرد یا سرفه بود ستادهیا کنارم در که تیوا

 محک من کنم، بازداشتتون مجبورم د،یند ورود اجازه خودتون اگر یروس یآقا»

  «دارم رو منزلتون شیتفت

 . اندازمیب زندان به را زنم پدر توانم یم من داشت مانیا نفر کی فقط ظاهراً 
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 در تیوا. شوم ساختمان وارد من داد اجازه و کرد باز را در یآرام به آرتور

 دختر از چطور دانست ینم که نوجوان یپسرک مثل و بود ستادهیا سرم پشت

 . کرد یم پا آن و پا نیا بروند، رقص یهمانیم به هم با بخواهد اش عالقه مورد

 . بود نوشابه یقوط کی اندازه به ردم نیا جذبه

  «بمونم؟ منتظر نجایهم من-م» گفت لکنت با بعد

 بخو رو کارتون دیکن وانمود و نیبرگرد» گفتم و دادم تکان شیبرا یدست

 .« دیداد انجام

  «؟یمطمئن»

 یم هنوز گردنش رگ رنگ یآب نبض کرد، پاک را عرقش از سیخ یشانیپ

 .  دیتپ

 .« نیبر. نید یم هدر به رو من صبر و ارزش با وقت ها شما»

 هک یبار نیآخر. نمود من به را پشتش و کرد ییراهنما دفترش به را من آرتور

 . خواستم یم را دخترش ، بودم گذاشته دفترش در قدم

 . امد یم ادمی به هم نجایا خاطرات رفتم ی باال ها پله از که همانطور

 به را زمانیآم تمسخر یها طعنه نیاول از یکی که بود ییجا همان نجایا

 .  میبود گفته گریکدی

 انتیخ من به او کردم یم فکر یوقت چطور که آمد ادمی به ، ها پله یپاال در

 .بردم نییپا خودم با زور به و گرفتم را فشیظر دست مچ کرده،
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 .  یلعنت احمق

 یزمان زهبا در بارها خودم که خواندم یم احمق ییجا در را تیوا و شاپیب

 . میمعنا تمام به دلقک کی بودم کرده ثابت ازدواجم کوتاه

 زودتر چه هر داشتم دوست است، خانه نیا در ییجا فرانچسکا که دانستم یم

 با یتناسب اصالً  که را دلش ته از یها خنده یصدا و نمیبب را شیبایز لبخند آن

 .  بشنوم را نداشت فشیظر ظاهر آن

 به چرا که بگو من به خوب لیدل کی» گفتم و زدم کنار را همسرم خاطرات

 .« میبش تو کار دفتر وارد دیبا میبر همسرم اتاق سمت به نکهیا یجا

 و ده یم تیاهم من مثبت نظر به شدت به دخترم م،یدار که یاختالفات باوجود»

 سناتور حاال. خوره یم بدردت یکن یم صحبت اون با یوقت مثبت نظر نیا

 .« میکن حساب هیتسو دیبا که میدون یم دومون هر مدتهاست ، تونیک

 گاردیباد تا دو. شوم وارد کرد اشاره من به و ستادیا دفترش در مقابل در

 .  بودند ستادهیا در طرف دو در هم کلشیه درشت

 .  کردم یم نگاهش رهیخ هنوز!« کن کم رو شرشون»

 سکوت در دو هر زد که یبشکن با حال همان در و برنگرداند را نگاهش هم او

 .  رفتند نییپا ها پله از

 اعتماد من به اصالً  ظاهراً  گذاشت، باز را در یال او و میشد دفترش وارد

 یم درکش کامالً . کنم اش خفه هم یخال یها دست با دیترس یم و نداشت

 به زیچ همه و کنم ینیب شیپ را العملم عکس توانستم ینم هم خودم یحت. کردم

 .  داشت یبستگ دارید نیا جهینت

 ار دستانم و نشستم مقابلش کاناپه یرو بر هم من و داد هیتک کارش زیم به او

 .  دادم لم راحت و کردم دراز مبل یپشت یرو بر

 .  داشتم نانیاطم زیچ دو از

 .  شد یم ثابت همسرم به عشقم که بود یروز امروز نکهیا اول

 . ومبش موفق شیآزما نیا در خواستم یم نکهیا دوم و
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 : فرانچسکا

 آتش در یا پروانه مثل دمیشن را همسرم خشن و ریز یصدا نکهیا محض به

 . کشاند راهرو دورن به و اتاقم از رونیب به را من میپاها

 یم جان گوش اش کلمه به کلمه به چنان من و بود شعر مثل میبرا شیصدا

 .  بود وابسته آن به میزندگ ییگو که سپردم

 انهش دم،ید را پشتش رفت یم کارش دفتر سمت به پدرم دنبال به هک همانطور

 .   را اش برازنده شلوار و کت و پهن یها

 ،کی شمردم یا لحظه چند بدوم، پدرم کار دفتر سمت به پا نک نکهیا از قبل

 .  ده ،. . . سه، دو،

 یترفندها نگ،یاسترل خانم یها ستادنیا گوش فال یچگونگ یتماشا ها هفته

 .  بود داده ادی من به را یشمندارز

 یم منظم و آرام یها نفس و فشردم یم سرم پشت وارید به را ام برهنه پا بدن

 .  دمیکش

 .  کرد روشن یگاریس پدرم

 با را ام روده و دل دیرس مشامم به که تنباکو و سوختن حال در یبرگها عطر

 .  کرد جمع تهوع حالت

 یا مارگونهیب احساس من به دیکش یم فسن کنارم در یکس که یبار هر ا،یخدا

 .  داد یم دست
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 رآمدهد انیقل به میگلو در که ییصفرا مقابل در و دمیکش اتاق داخل به یسرک

 .  کردم مقاومت بود

 مقابلش قرمز مخمل کاناپه یرو بر همسرم و بود داده هیتک زشیم به پدرم

   .روح یب و ونسردخ شهیهم مثل و دیرس یم نظر به راحت و آرام. بود نشسته

 .دسترس از دور و رومندین

 

 

 

 

 

 

 

 یم انجام کردنش نرم یبرا یکار هر من و بود شده ساخته سنگ از که یقلب با

 .  دادم

 گفت و زد گارشیس به یپک بود انداخته یکی آن یرو بر را شیپا کی که پدرم

! ه؟دبرگر که یبخوا ازش و یبر اون اتاق به یتون یم یراحت به یکرد فکر»

 «.   یکرد خراب من سر رو واسطه عنوان به رو شاپیب و تیوا دوباره

 اننش یواکنش نجایا در من حضور به اصالً  بودم برگشته خانه به که یوقت از

 .  بود نشده همسرم از او یخواه باج مانع هم رفتارش نیهم اما بود، نداده

 را زیچ همه میقمست و راست و بپرم اتاق درون داشتم دوست وجودم همه با

 .  کنم فیتعر

 .  دمیترس یم دوباره شدن زده پس از و بودم شده ریتحق یلیخ من اما

 انجام توانستم ینم یکار من و کند رها را من تا بود آمده نجایا به ولف دیشا

 .  دهم

  «چطوره؟ اون» گفت و گرفت دهیناد را او سوال ولف
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  «نهیبب رو تو خواد ینم اون» گفت خالصه یلیخ پدرم

 .   گرفت دهیناد را او سوال و کرد پف را گارشیس دود گرید بار بعد

  «د؟یبرد دکتر رو اون»

  «نرفته رونیب خونه از اون»

  «؟یبود یکوفت چه منتظر» گفت پرخاشگرانه ولف

 ونقدرا نیبنابرا. بشه حامله بتونه که شده بزرگ اونقدر ادی یم ادمی که آنجا تا»

 مه گفتن به الزم. رهیبگ وقت زنان دکتر از خودش تونهب که شده هم بزرگ

 نیا مسئول که هیمرد آدم اون کرده یم کمک اون به دیبا هم یکس اگه که ستین

 !«اونه میوخ تیوضع

 

 

 

 

 

 

 .  شد خارج ام ینیب یها سوراخ از آتش همچون یداغ یهوا م؟یوخ تیوضع

 ینشدن اصالح رمپد که شدم متوجه بار نیاول یبرا لحظه نیهم در درست

 .  ستین

 تیاهم شیبرا که یزیچ تنها و داد ینم من بچه به ای من به یتیاهم اصالً  او

 .  بود ایماف -داشته تیاهم شهیهم – داشت

. بودم شیباز شب مهیخ عروسک چون بود عالقمند و داشت دوست را من او

 .  دنکر قبول یتیمسئول چیه گرید و کرد تردم مخالفتم، یها نشانه نیاول با

 ییایالتیا تریقو خانواده کی به را من نتوانست یوقت بعد. بود فروخته را من او

 .  داد دست از من به نسبت را اش عالقه بدهد،
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 یدشمن گریکدی با که یوقت. بود مانده یباق یطیشرا هر تحت حال هر در ولف

 را او هک دید و ام دهیخواب آنجلو با من کرد یم فکر که یزمان ای میکرد یم

 کلمه هرگز ، کردم مخالفت او با بارها و بارها که یوقت یحت ای و دمیبوس

 .  نبود او یانتخاب نهیگز شکست.  نشد خارج دهانش از طالق

 .  بود داده نشان من به یشتریب یوفادار پدرم به نسبت او

 ردکت رو اون دیبا فوراً  پس»ستادیا شیجا در.« یکرد اشاره یخوب نکته به»

  «مببر

  «ینیب ینم رو اون اصالً  امشب تو ، واقع در. یکن ینم رو کار نیا تو نه»

 و ستادیا شیقدم چند در و رفت پدرم طرف به یخونسرد با و یآرام به ولف

 «فرانچسکا؟ ای توست خواسته نیا »گفت

 

 

 

 

 

 

 رو اون یها حرف از یزیچ هنوز که یکن یم فکر چرا اونه، خواسته»

  «؟یدینشن

 فوت ولف صورت در را آن دود و گذاشت یگاریس ریز در را گارشیس پدرم

 به پوزت یکاف اندازه به بشم مطمئن که خواسته من از اون» داد ادامه و کرد

  «شده دهیمال خاک

  «یدار کار نیا یبرا خوب دهیا تا هزار هم تو زنم یم حدس و»

  «دارم»

 .   ستادیا ولف یرو در رو و برداشت زیم از را اش هیتک پدرم

 .  دمید یم تیموقع آن در را همسرم چهره داشتم دوست
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 موضوع نیا متوجه که بود باهوش آنقدر همسرم و گفت یم دروغ او به پدرم

 .  بشود

 ینم اون ریتاث تحت شما. بود مخدر مواد مثل عشق, آمد ادمی به دوباره خب،

  «نیکن فکر درست نیتون

 .« ینیبب رو اون دم یم اجازه یکن گوش رو حرفم اگه»

 «نکنم؟ اگه و»

 

 

 

 

 

 

 

 .« ینیبب رو اون دم یم اجازه یکن گوش رو حرفم اگه»

   «نکنم؟ اگه و»

 یم هم تو کنه، ریدستگ رو من امروز نیهم و ادیب شخصاً  تونه یم تیوا»

 اون ممطمئن. یبشکن رو فرانچسکا خواب اتاق در سیپل مسلح یروهاین با یتون

 .« داره االن که یتیوضع با بخصوص. شهیم شحالخو کارت نیا از یلیخ

  «شه؟یم نگرانت یکن یم فکر» گفت بعد و شد ساکت یا لحظه ولف

 . ولف ا،یخدا. شد چنگ قلبم

 کی هممون ما ینوچ ویفاب. وبهیمع ییدارا کی اون تاجرم؟ من یکن یم فکر»

 عدب و ماومد ایدن به ابونیخ در من» دیخند همسرم صورت به بعد «میدار یمتیق

 یم یک پدرم؟ و بود فاحشه کی مادرم. کردند ولم سایکل در یجلو مرده باً یتقر

 تک تک خونه، نیا مربع متر هر دارم، من که یزیچ هر! بوده یک اون دونه

. کردم کار داشتنش یبرا نجاستیا که یلعنت مداد هر منزل، نیا لوازم
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 شکست هم همون در که! بودن عیمط داد، یم انجام کار کی دیبا فقط فرانچسکا

 .« خورد

 رو اون من چون» کرد پرخاش پدرم صورت در و برد باال را شیصدا ولف

 .« کردم شکست نیا آماده

 هیعل بر یگروگان عنوان به داره، برام اون که یارزش تنها االن اما د،یشا»

 میدگزن در نفر کی ارزش نییتع در کباری هم من ،ینوچ ویفاب ن،یبب. توست

 .« یبمون زنده گرفتم میتصم احمقانه که یوقت هم اون. کردم هاشتبا

 !حیمس. انداخت نیطن اتاق سکوت در و شد شکسته نشانیب یزیچ

 

 

 

 

 

 

 

 همسرم نکشتن از پدرم. بود آورده زبان بر را ها حرف نیا واقعاً  پدرش

 .  بود مانیپش

  «؟ینکرد رو کار نیا چرا» دیپرس شده قفل بهم ییها دندان با ولف

 شلوارت. یکرد ینم هیگر اصالً . یبود هم یقو اما ،یبود دهیترس تو ،ینوچ»

. یبدزد رو من یها آدم از یکی اسلحه یکرد یسع یحت. بود نکرده سیخ رو

 فرار ابونیخ به برهنه یپاها با که یوقت همون ،یانداخت خودم ادی رو من تو

 زور به. بسازم رو خودم راه کردم یسع و دمیقاپ فیک دم،یدزد غذا ، کردم

 محله نیا در تو دونستم یم من. خوردم گره ایماف با و شدم یاصل هسته وارد

 تو که دونستم یم موندن، زنده از شتریب یلیخ ،یدار موندن زنده یبرا یشانس

 – میریبپذ دیبا اما کنه یم یباز قشنگ قانون با تونیک ولف. یهست یوحش

 .« خونه دنبال به اون توست، درون ینوچ ویفاب
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 .« شم ینم تو متحد هرگز من»

 .« یهست یا العاده فوق دشمن تو خوبه،»

 !« کنم؟ کاریچ دیبا من بگو زودتر» کرد پرخاش دوباره ولف

 بر آرام را مشتش و گرداند دهانش در را زبانش برداشت، را اش هیتک پدرم

 .  کوباند شیها لب

 ،ید یم تیاهم بهش واقعاً  اگه ،یمن دختر عاشق واقعاً  تو اگه تون،یک سناتور»

 ! غرورت  -یبردار زتیچ کی از دست دیبا

  «؟یخوا یم یچ»

 .کنم مجسم را همسرم خشم از پر و شده چفت بهم فک توانستم یم واقعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 ودب تر بلند او از ینچیا چند همسرم قد کهیوجود با و داد باال را اش چانه پاپا

 یم یوقت که همونجور. کن التماس بزن، زانو پسر،» گفت و کرد نگاه نییپا به

 .« کردم التماست من ،یریبگ من از رو اون یخواست

  بود؟ کرده التماس او به من یبرا پدرم

 .« کنم ینم التماس بهت من»

 .  کند یم را کار نیا که دانستم یم

 را کار نیا او که دانست یم بود، خواسته او از یزیچ نیچن که هم پدرم یحت

 .  کند ینم
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 خراب را ازدواجم و دهد شسکست را ولف خواست یم یدرخواست نیچن با او

 .  دینما

 هب شروع دوباره پدرم که کنم رو را زیچ همه و کنم باز را اتاق در خواستم یم

 .  کرد صحبت

 یخوا یم فقط. یندار دوست رو من دختر اصالً  تو تون،یک سناتور پس خب،»

 دونم، یم من که ییاونجا تا چون. یاریب در دتخو تیمالک به دوباره رو اون

 التماس و هیگر یلیخ یبرد خونه نیا از خودت یزندان عنوان به رو اون یوقت

 .« کرده بهت

 ولف ارآز دنید. دادم هیتک در به را میشانیپ و دمیکش دندان ریز به را نمییپا لب

 در همآن تر، ختس میبرا نزدنش زانو لیدل دانستن اما. بود مشکل اریبس میبرا

. بود برده نیب از را زندگش همه که یمرد مقابل در بخصوص پدرم، مقابل

 بدان که یاخالق اصول تمام به نیا. شد ینم مربوط غرورش و شان به فقط

 . هم اش خانواده به. شد یم مربوط هم بود بندیپا

 ردوبا خواست ینم او. بود شکسته برادرش مقابل رادر او غرور کباری پدرم

 .وفتدیب اتفاق آن

 

 

 

 

 

 

 

 من یخوا ینم فرانچسکا خاطر به تو» گفت و کرد متهم را او ماً یمستق ولف

 .« یخوا یم خودت یبرا تو بزنم، زانو

 زیم یها لبه کرد یم فکر و بود شده رهیخ اتاق سقف به اون که یوقت پدرم

 نیا که خوام یم ازت من چرا که نیا» گفت و گرفت محکم را سرش پشت



 

 pg. 522 

52
2 

 یخوا یم رو اون اگه باشه داشته یتیاهم برات دینبا اصالً  یبد انجام رو کار

 .« نهایا از کمتر به یحت ،یکن فکر دینبا یچیه به

 تمام با. کرد یم ریتحق را او پدرم. شدند اشک از پر چشمانم گرید کباری

. کنم ساکت را آنها یدو هر و بگذارم اتاق داخل به قدم داشتم دوست وجودم

 . توانستم ینم یول

 پدرم با ارتباط در شهیهم ولف -کرد ینم اشتباه زیچ کی مورد در پدرم چون 

 بردارد، غرورش از دست کباری توانست ینم او اگر و داشت یشتریب قدرت

 شهوت پرتو در که میبود یریاس و ارباب فقط ای و بود یواقع ازدواجمان ایآ

 .شدم یم ستوده

 

 

 

 

 

 

 

 .  زد زانو و آورد نییپا را خودش که دمید را ولف متعجب کمال در کم کم

 . بود آمده بند نفسم

 . رمیبگ میرو شیپ صحنه از را نگاهم توانست ینم 

 ینم را یاشتباه چیه که یمتکبر حرومزاده همان مغرورم، همسر همسرم،

 .  کرد یم التماس من یبرا و بود زده زانو رفتیپذ

 اتاق داخل به قدم که یا لحظه از هم نچیا کی یحت او اقتدار گذشته، نهایا از

 .  بود نشده کاسته بود گذاشته

 .  نمیبب وضوح به را او توانستم من و برد، باال و کرد کج را صورتش
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 برنده و اشکار شاهوارش یهایژگیو. بود متکبر یآدم از یکامل ریتصو او

 .  بودند

 آرامش و بودند شتهبردا تاب پرتمسخر یحالت با شیابروها و مصمم چشمانش

 .  انکار قابل ریغ کاملش

 یگرید آن مقابل در یکی کدام ییبگو توانستم ینم شانیها چهره اساس بر

 .   است کرده میتعظ

 اً لطف کنم، یم التماس بهت» انداخت، نیطن اتاق سکوت در شیصدا!« آرتور»

 دخواه هم شهیهم و منه همسر اون. کنم صحبت دخترت با بده اجازه من به

  «منه یزندگ زیچ نیمهمتر اون. ماند

 کردم یم احساس دم،یلرز شد، کنده جا از ام نهیس در قلبم او یها حرف با

 . کردند یم گرم را وجودم درونم دیخورش پرتو  هزاران

 در یفشار اهرم مثل رو من اشتباهات که یوقت تا» گفت اخطارگونه پدرم

 .«شهینم خوشبخت تو با اون ،یببر کار به اون مقابل

 

 

 

 

 

 

 

 میها اشک زشیر مانع توانستم ینم گرید من و بود زده زانو هنوز همسرم

 .  بشوم

 .  کردم یم هق هق گرید

 .  بشنوند را میصدا آنها دمیترس یم دادم، فشار دهانم بر محکم را دستم

 .  زدند یم برق راسخ یعزم از چشمانش زد، یپوزخند ولف
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 .« بکنم رو ارک نیا ندارم قصد گهید آرتور»

  «؟یندار من تجارت با یکار گهید که نهیا حرفت نیا یمعن»

 .« کنم یم اون بودن خوب یبرا رو تالشم که نهیا منظورم»

  «؟یکن یم چه شاپیب و تیوا با»

 «  یمقتض اقدام»

 « -- تو از رو فرانچسکا تونم یم من»

 ونهت یم که یکس تنها»کرد قطع را او کالم یتند به ولف.« یتون ینم تو نه،»

 یم یک با رهیبگ میتصم دیبا که اونه. اونه خود ره،یبگ من از رو فرانچسکا

. رو نمیوالد بعد ،یکشت رو من برادر تو! تو نه قطعاً  و من نه -بمونه خواد

 یکن رو کار نیا اگر. یریبگ من از رو اون یتون ینم. قرمزمه خط همسرم

 .« ارمی یم چشمات جلو رو جهنم

 یزیچ روز تمام در. خورد یم تاب بدنم کردم یم احساس بستم، را چشمانم

 .  اورمیب باال شد یم باعث هم گاریس یبو و بودم نخورده

  «فرانچسکا شیپ برو» گفت شمرده شمرده پدرم

 .  ستادیا شیپاها یرو بر همسرم

 .نمودم غش کردم احساس میزندگ در بار نیدوم یبرا بعد

 

 

 

 

 

 

 

   نوزدهم فصل
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 : فرانچسکا

  

 .  آمدم هوش به همسرم امن آغوش در

 یشکل همان به درست و بود نشسته وارم ملکه و بزرگ زیسا تخت یرو بر

 . بود گرفته آغوشم در داد، من  به را سیآرتم یوقت الیو در که

 و بود کرده غرق خود در را من یراحت به اش مردانه خاص یبو و تند ادکلن

 عدب که را یندیناخوشا مکالمه و بخوابم آغوشش در شتریب یکم داشتم دوست

 . اندازمیب تعوق به را بود انتظارم در بخشم آرامش خواب نیا از

 یم را میموها شیرو خط و دیکش یم کمرم بر لباس یرو از را انگشتش نک

 .  دیبوس

 گفت او به که یزمان همان ، افتادم پدرم مقابل در او زده زانو ریتصو ادی به

 .  هستم او یزندگ زیچ نیمترمه من

 . شد گرم قلبم

 !« یداریب دونمیم» کرد زمزمه ام قهیشق کنار در همسرم

 .  شدم جا جابه آعوشش در و کردم یا ناله

 واهدبخ دلم که شد باعث شیپ هفته در وانوایا نایکارول دنیکش آغوش در فکر

 .  کنم ول را زیچ همه دوباره

 .  انداختم او به یا خسته نگاه و دمیشک باال میبازو یرو بر را خودم

  «یباردار تو»

 .باشد شده برجسته که داشت انتظار ییگو انداخت، شکمم به ینگاه
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 . رمیبگ توانستم یم که بود یا هیهد نیبزرگتر اش چهره دوباره دنید

 .  دبو مضهک نظرم به حاال بالماسکه جشن از بعد او بودن ترسناک فکر چقدر

 .  بود شده یزندگ در کسم نیزتریعز او یمهمان آن از بعد یکم فقط

 نیا در عدالت و انتقام از یمهمتر یزهایچ که بودم کرده یادآوری او به من

 .  دارد وجود ایدن

 . بود خورده گره هم به اتمانیح و میبود وابسته هم به ما

 . بود اغما در یموجود یگرید آن بدون یکی

 .  بود ستنیز حالت نیتر وحشتناک هنکرد یزندگ و بودن زنده

  «توست بچه»

 .  گذاشتم دستش یرو بر را دستم شتریب دیتاک یبرا

  «دونم یم» گفت و ماالند من ینیب به را اش ینیب نک

 ییگو که گرفت بر در سخت و فشرد آغوشش در دوباره را من چنان

 .  هستم شیزندگ زیچ نیگرانبهاتر

  «کنه؟ یم ناراحتت موضوع نیا» گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 زا قبل داشتم نانیاطم. کنه یم ناراحتم که کردم یم فکر شهیهم شدن؟ پدر»

 دایپ از بلق به مربوط نهایا همه اما. دهیرس انیپا به میزندگ افتهیب اتفاق نیا نکهیا

 هم هنوز من. بود داشت، رو دادن خانواده لیتشک ارزش که ینفر کی کردن

 رمهمس که دونم یم خوشبختانه. امیب بر پسش از بتونم ستمین مطمئن یلیخ

 .«دهید خودش به یخاک کره نیا که شهیم یمادر نیبهتر
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 میبگو داشتم دوست زهایچ یلیخ. گرداندم اتاق دور به را چشمانم سکوت در

 اعثب نگرفته صورت یخوب به یوندیپ یوقت ، حرفها آن گفتن دانستم یم اما

 . شوند یم ییجدا

  «؟یخوشحال یشد باردار که نیا از ه؟یچ تو نظر نم؟»

 بدهم دست از را شهامتم آنکه از قبل کلمات دادم اجازه و نشستم صاف میجا در

 .  شود خارج میگلو از

 نیتر اشتباه یجهان رکورد ما. میریدرگ هم با دائماً  ما. ستمین مطمئن. . .  من»

 با شیپ هفته کی از کمتر تم،سم به برگشتنت از شیپ تو. میشکست رو ازدواج

 رو آنجلو شیپ هفته هم من. نبوده هم بار نیاول که -یدیخواب گهید زن کی

 ینم یتیاهم بهش گهید اما بودم یعصبان پدرم و تو ارتباط قتیحق از. دمیبوس

 یمن یزندگ ساختمان ضلع کی تو. مینداشت صداقت و میبود ثبات یب ما. دم

 . . . « میکن

 .« میکن یم یخوا یم تو که هیزیچ نیا اگه» کرد قطع را محرف «میکن یم»

 .« میدار ازین کردن فکر یبرا زمان یکم به دو هر ما»

 به کهبل نبودم عاشقش که لیدل نیا به نه. باشم دور ولف از یکم که داشتم ازین

 دمور در یدرست و عاقالنه میتصم بخواهم که بودم عاشقش آنقدر که خاطر نیا

 .رمیبگ کودکمان
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 ونا نتونستم. دمینخواب نایکارول با من. نداره وجود کردن فکر یبرا یزیچ»

 میزندگ از رو تو خواستم یم س،ینمس ا،یخدا – خواستم یم من. بکنم رو کار

 وت عاشق. نداشته وجود میزندگ تو هم یا گهید چکسیه هرگز اما – کنم رونیب

 دوست اون با که یبود یکس اتنه تو. خواستم یم من که یبود یکس تو. شدم

 کنم، تجربه رو کردم یم مجسم ذههنم در که یزندگ از ییدورنما داشتم

 .« بگذرونم کنارش در رو روزهام

 .  آسا لیس و شور شده، یجار چشمانم از اشک کردم یم احساس

   .افتی یم انیپا دیبا نیا. میکرد یم عمل خوب اریبس گریهمد دادن آزار در ما

 .« کردم انتیخ بهت. دمیبوس رو گهید نفر کی من» تمگف لب ریز

 خودت. بخشمت یم» گفت و گرفت بر در را میها گونه بزرگش یها دست با

 .« خونه برگرد نم،. میبگذر ازش ایب ببخش، رو خودت هم

 .« وفتادین یاتفاق چیه هتل تو اتاق اون تو»

 نانیاطم بهت. دم یمن افتاده اونور و نوریا که یاتفاقات به یتیاهم چیه من»

 راه از. میکن شروع اول از رو کار نیا خوام یم. کنه ینم برام یفرق دارم،

  «درستش

  «دارم اجیاحت زمان به من» شدند خارج دهانم از ناخودآگاه کلمات

 .  بود صادقانه یا رحمانه یب طور به حرفم

 مطمئن نکهیا یبرا. داشتم اجیاحت زمان به زیچ همه هضم و درک یبرا من

 صبح فردا و ستین کیش ژست کی فقط ها حرف و کارها نیا تمام شوم

 .شوند ینم فراموش
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 تمام با. میبود شده هم عاشق فیلط و دشوار ،یجیتدر و عجوالنه اریبس ما

 نارک را زیچ همه میخواست ینم چکدامیه بود افتاده اتفاق مانیبرا که ییزهایچ

 با ما. مینداشت بود آمده شیپ مانیبرا که یتفاقاتا درک یبرا یفرصت ما. میبگذار

 هم یزندگ به بودند افراشته بر هنوز نمانیب یوارهاید کهیحال در تمام خشونت

 .  میبود افتاده

 .  میکرد یم شروع اول از دیبا

 . میکرد یم معاشقه دیبا

 کی هب دو هر نباریا م،یکرد یم مقابله داشت انیجر نمانیب که ییروین با دیبا 

 .  اندازه

 .  میبزن بیآس هم به نکهیا بدون میبجنگ هم با میگرفت یم ادی دیبا

 .  میبر پناه یگرید کس آغوش به نکهیا بدون

 تخت یرو بر و میبکش اتاق به یوحش جانوران هچون را گریهمد نکهیا بدون

 . میاندازیب

  «درسته؟ ،یکن یم درک رو نیا تو. بودنه تو با من انتخاب»

 شیجا از کند عوض را نظرش نکهیا از قبل و داد  تکان را شسر ولف

 .  برخواست

 کرد یم فکر که را آنچه تا کرد یم یادیز تینها یب تالش میبگو توانستم یم

 .  نخواهد من از را است سزاوارش
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 .  کرد حرکت اتاق در سمت به

 .  بروم او با و رمیبگ پس را کلماتم داشتم دوست

 .  توانستم ینم اما

 .  کردم یم عمل بهتر دیبا بود کرده خوش جا درونم در که یکس خاطر یبرا

 بود نتوانسته خودم مادر که یکار. دهم نجاتش کردم یم یسع دیبا که یکس

 .دهد انجامش

 

 

 

 

 

 

 

 .  بود من به هنوز پشتش ستاد،یا در چهارچوب در ولف

  «بزنم؟ زنگ بهت تونم یم»

  «بدم؟ امیپ بهت تونم یم» شد آزاد ام شده حبس نفس «بله»

  «رم؟یبگ زنان دکتر وقت برات. یبخوا اگه»

 .« بله»

 را میها اشک سرعت به. دمیخند بودند یجار چشمم از که ییها اشک انیم در

 .  کردم پاک

 .  کرد ینم نگاه من به و بود من به پشتش هنوز ولف

 .  شکست یم را نشیقوان من با اما نبود، مذاکره اهل اصالً  تونیک ولف

 .  بود گرفته شیصدا «ام؟یب باهات تونم یم»
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  «یایب که بهتره»

 نگاه من به و دیچرخ شیجا در باالخره و دندیلرز آرامش خنده از شیها شانه

 .  کرد

 یها یهمانیم و جشن در شرکت یبرا نه ن؟یذار یم قرار من با تونیک خانم»

 .« نفره دو قرار کی. یرسم مراسم و هیریخ

  ! ایخدا

 ! بله اوه

 .« اومد خوشم شنهادیپ نیا از یلیخ»

 همان او که آورد ادمی به ، دیخند یآرام به خودش با و انداخت نییپا را سرش

 .  است بالماسکه یهمانیم رحم یب مرد

 .باشم متنفر او از میزندگ انیپا تا بودم خورده قسم که یمرد همان

 

 

 

 

 

 

 

 به بود، کن خراب خانه هنوز که را محجوبش نگاه اما بود، نییپا هنوز سرش

 . دوخت من

  «دارم؟ مالقات قرار اون در هم یشانس»

 یصدا. پوشاندم میها دست با را صورتم و انداختم بالشتم یرو بر را خودم

 .کرد غرق خود در را اتاقم در شدن بسته کیکل یصدا ام  خنده قهقهه
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 اباربار. میکرد مراجعه دمیجد زنان دکتر به بار نیاول یبرا هم با بعد روز دو

 چشمانش داشت، یکوتاه بلوند یموها و بود خود یزندگ پنجاه دهه لیاوا در

 .  بود چشمش بر میضخ یها شهیش با ینکیع و بودند مهربان

 نشانمان را بود شناور رحمم در که یکوچک ینیزم بادام و کرد یسونوگراف او

 .  داد

 صبح در که یکودک برهنه یپاها یصدا به هیشب درست کوچکش نبض

 .  دیرس گوشمان به دیآ یم نییپا ها پله از تند تند سمسیکر

 ییوگ که میبود شده رهیخ توریمان صفحه به یطور و بود گرفته را دستم ولف

 .  میا کرده کشف یدیجد ارهیس

 .  میرفت رونیب نهار هم با بعدش

 .   زوج کی عنوان به مان یرسم ریغ گردش نیاول

 و کردم رد را دعوتش مودبانه هم من و کرد دعوت خانه به را من آن از بعد

 .  ارمد برنامه میمطالعات گروه یاعضا از شایتر و یشر با که دادم حیتوض او به

 بر که یلبخند لبم گرفتن گاز با کردم یم یسع دادم یم او به را خبر نیا یوقت

 .  کنم پنهان را بود بسته نقش آن

 .  نداشتم خودم سال و همسن دوست چیه گرید سییسو از شتمبازگ بعداز

 ودخ به یکمان یحالت و رفته باال شیابروها گرداند یم باز خانه به را من یوقت

 .  بودند گرفته



 

 pg. 533 

53
3 

 ییدانشجو یها انجمن در حتماً  تو که نهیا دمیفهم که یا گهید زیچ. سینمس»

 .« یکن یم شرکت

 .«افتهیب اتفاق نیا کنم ینم فکر»

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه در قبالً  که ییآنها بعالوه. نداشتم ها انجمن در شرکت به یا عالقه

 که یلباس نوع یبرا یخاص نیقوان و بودند یفانتز کردم یم مشارکت شانیها

 یلیتما میباردار تیوضع با هم من خود که بودند کرده وضع میدیپوش یم دیبا

 .  نداشتم آنها در شرکت به

 حیترج را آزاد و رها و گشاد یها لباس میباردار اول اههم سه در یحت خودم

 .  دادم یم

 تا نهک شرکت نشستها نیا در کباری دیبا حداقل یکس هر که کنم یم فکر من»

 .« هیچ یبرا یریدرگ همه نیا بفهمه

  «کنه؟ یم تتیاذ موضوع نیا»

 درک ربهت من بر یاریاخت نیچن نداشتن گرید او که کنم یکار خواستم یم فقط

 .   کند

 .« یباش داشته قرار آنجلو با نکهیا مگر اصالً،»

 . نمک انکارش توانستم ینم آن از شیب گرید من و داشت یا منصفانه درخواست

 .  گذاشتم او دست در را آن و درآوردم فمیک از را تلفنم یگوش 

 .« کن چکش خودت»
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  «کنم؟ چک قاً یدق رو یزیچ چه»

 .« کردم پاک رو آنجلو شماره»

 را تلفنم یگوش و نمود خاموش را آن و کرد پارک پدرم خانه مقابل را نیماش

 .  برگرداند خودم به

  «؟یکن عوض رو نظرت شد باعث یچ. دارم قبول رو حرفت»

 من که کنه یم فکر اون و بودم آدم نیا عاشق من» گفتم و دادم چشمانم به یتاب

  «کنم یم فرار اون با تو بچه با

 .انداخت من به ینیشمگخ نگاه ولف

 

 

 

 

 

 

 

 تونم ینم تو داشتن یبرا شیپافشار نیا یبرا و توست عاشق هم اون»

 .« کنم سرزنشش

 .   میگذاشت قرار هم با بارها و بارها ولف من آنروز از بعد

 یول. میرفت مختلف یها هتل بار یحت و رستوران و نمایس به بارها هم با

 وا و ام یسن تیمحدود و میباردار خاطر به من. میدینوش ینم یالکل یدنینوش

 .  من با یهمراه یبرا

 یم یباز اردیلیب م،یخورد یم هم با را کرده سرخ ینیزم بیس ظرف کی

 .  مینمود یم صحبت مختلف یکتابها مورد در و میکرد

 تابک از شتریب خودم. است نگیک استفان سرسخت طرفدار همسرم که دمیفهم

 .  بردم یم لذت رابرتز نورا یها
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 .   میبخوان تا میگرفت یکتاب گریهمد یبرا میرفت یکتابفروش به ما

 یاردنگ با را آنها بود کینزد ، ها هتچز یهمانیم در که گفت من به ولف یوقت

 نبد زدم یم انویپ من یوقت چون. میدیخند هم با یکل اندازدیب رونیب خانه از

 .  ودب شده کیتحر سبالیب چوب به هیشب درست انیبرا

 رگید و کرده یم فکر من به که گفت و گرفت تماس من با ام خاله دختر آندرآ

 صحبت از د،یآ ینم خوشش هم با او و من ارتباط از پدرم که لیدل نیا به تنها

 .  نمود یعذرخواه من از رفتارش خاطر به و کند ینم یخوددار من با

 اون در من سک،عرو» گفت و ترکاند تلفن یگوش پشت در را آدامسش بعد

 ناخن به مورد نیا در یحت بکن رو فکرش. نکردم رفتار خوب یلیخ مورد

 یبرا میادآوری و من بدون بندم یم شرط. نکردم یدگیرس خوب هم هات

 «شونیدیجو و یکرد حمله اونها به یبدجور هات ناخن دنینجو

 

 

 

 

 

 

 

 زا گذشته و  نداشت من یبرا یا نهیهز چیه بخشش – گفتم او به را قتیحق

 .  داد یم جال را روحم نها،یا همه

 رنق سوال یکل با من و میرفت رونیب هم با نویکاپوچ خوردن یبرا بعدش روز

 .  کردم بمباران را او خورد یم تاب ذهنم در که یستمیب

 سیآرتم دنید یبرا یطوالن سفر هفته آخر در که داد خبر ولف بعد روز چند

 .  میدار شیپ در

 و او از کردن مراقبت از اما شوم، سوارش بتوانم که نبود یرطو من طیشرا

 .بردم یم لذت حالش یخوب از نانیاطم
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 آغاز همسرم یتلفن تماس با صبح روز هر که یماه کی بود، گذشته یماه کی

 .  دیرس یم انیپا به رشیخ به شب امیپ با شب هر و شد یم

 .  میبود دهینکوب هم بر را یدر و مینداد فحش م،ینکرد دعوا هم با که یماه کی

 را درخواستش چیه هم من و نکرد پنهان من از را یخبر چیه او که یماه کی

 .  بود نکرده مجبور را من بود ساده لشیدل. نکردم رد

 پا ریز را قراردادمان بروم، دانشگاه به محافظانم اسکورت با دادم اجازه

 .  کنم دایپ دوست ییتا چند کردم یم یسع هنوز و بودم نگذاشته

 اول درجه در را من که نمود یم را تالشش اما کرد یم کار سخت ولف

 .  دهد قرار تیاهم

 ولف، خانه در را آنها -بودم نکرده دستم در را ازدواجم و ینامزد حلقه هنوز

 فتهر رونیب وانوایا نایکارول با یمشک کراوات و یرسم لباس با که یشب همان

 .  بودم درآورده بود،

 میزندگ در یگرید شخص به نسبت االن از شیب هرگز هم مدت نیا تمام در اام

 .  نداشتم تعلق احساس

 .حلقه یب چه حلقه با چه حاال

 

 

 

 

 

 

 

 .  گشت ور شعله شهوتمان و کشش آتش دوباره سفرمان شروع محض به

 .  است معمول ریغ یجاها در سکس عاشق ولف که دمیفهم
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 مآنه ممیقد تخت یرو بر ،یعروس سالن کی ییدستشو در کارش، دفتر در ما

 خوابش اتاق پنجره یجلو در بودند، رفته رونیب خانه از مادرم و پدر کهیزمان

   میداشت سکس کرد یم نگاه  ابانیخ به یوقت

 یاپ یال انگشتش یرسم و یمشک کراوات و شلوار و کت با یشام افتیض در

 . بود من

 تا بودم شده دوال درآور نییپا یکشو نکرد باز یبرا یوقت هم حمام از بعد

   را سشوارم

 من به پشت از را خودش قبل هشدار بدون و یناگهان یحرکت در اورمیدرب

 .  نمود لیتحم

 گرید ما از کدام چیه چون. میگذراند یم هم با تخت در که بودم یلحظات عاشق

 با . نبود خودش خانه ای و عمارتش ضلع خودش، یجا سر به برگشت نگران

 و دیجد یزهایچ نیا در شدن غرق م،یشد یم داریب هم با و میدیخواب یم هم

 .  بود انتظارمان در تازه جاناتیه

 شکمم ریز در مشاهده قابل و  سفت و کوچک یبرآمدگ کی متوجه که یصبح

 تمتخ نییپا در و آمد اتاقم به مادرم -زیانگ جانیه و محکم و سفت یزیچ – شدم

 .  نشست

 .« شم یم جدا پدرت از دارم من»

 درنقیا چرا تا شکر رو خدا از. میبگو او به خواستم یم را نگفته حرف هزاران

 در را دستانش و دادم تکان را سرم یسادگ به تنها انتها در اما! دیکش طول

 او. شومب او به کردنم افتخار مانع توانستمینم. دهم قدرت او به تا فشردم دستانم

 به آنها دادن دستت از اگر اما داد یم دست از شیگزند در یادیز یزهایچ

 .دهد دست از را آنها همه بود حاضر بود، شیصدا و یآزاد یروزیپ یمعنا
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 سزاوار مدت نیا تمام در. دارم یشتریب یزهایچ اقتیل من کنم یم فکر»

 تایو. هریپذ امکان آنها داشتن که دانستم ینم فقط بودم یشتریب یزهایچ داشتن

   «داد زهیانگ من به تو یزندگ خوش انیپا. دمیفهم تو با حاال ا،یم

 .  بزند یلبخند کرد یسع یسخت به و کرد پاک چشمانش از را شیها اشک

 !« دهینرس انیپا به هنوز من یزندگ داستان» گفتم و دمیخند

 .« شهیم یچ نقشه نیا آخر نمیبب تونم یم یول» زد یچشمک«  هنوز نه»

 نیبهتر»  گرفتم دستم در محکم را دستش شد، جمع چشمانم رد اشک!« ماما»

  «ید یم انجام یدرست کار یدار تو. شهیم نوشته داره هم تو داستان قسمت

 گفت یم کالرا. میکرد کمک لشیوسا یآور جمع در مامان به کالرا و من

 .  برود هتل به مامان

 داشتم تعلق آن به که ییجا به بود وقتش گرید. دادم تکان را سرم من اما

 هب مادرانمان دو هر مقابل در را نقشش که بود ولف نوبت گرید حاال و برگردم

 .  من مادر و خودش مادر – کند فایا یخوب

 .  گرفتم تماس همسرم با و برداشتم را تلفن یگوش

 .  داد را جوابم تلفن زنگ نیاول با

 .« برگردم خونه به که آمادم من»

  «؟یبد لفتش نقدریا شد باعث یچ» دیکش یقیعم سنف.« شکرت ایخدا آه،»

 .« خودمه دست من یآزاد که. یگفت راست واقعاً  تو که دمیفهم یم دیبا»

 .«بوده خودت مال هم شهیهم و خودته مال» گفت یجد لحن با
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  «بمونن؟ ما شیپ و انیب یمدت تونن یم کالرا و مامان»

 باز آغوش با من و یاریب ودتخ با هم دشمن لشکر کی یتون یم یخواست»

 .« گم یم آمد خوش بهشون

 نشیماش پشت در یتیاسم کمک با را ما یها چمدان تمام ولف آنروز عصر

 .  گذاشت

 در چهارچوب در هست یقو یدنینوش از پر بود معلوم که یالسیگ با پدرم

 .  کرد یم نگاه ما به و بود ستادهیا

 . نزد یحرف هم کلمه کی

 .  نداشت یتیاهم اصالً  گرید شیپ ها هفته در ولف میتعظ هیثان ده

 مهه برنده بزرگتر اسیمق کی ینما دور از هنوز که بود یکس تونیک سناتور

 .  بود زیچ

 .  بود خورده شکست و بود باخته پدرم

 مادر چون مصررانه حاال که)  نگیاسترل خانم م،یشد خانه وارد کهیزمان

 یشرق ضلع به را کالرا و مادرم( دمکر یم شیصدا ایشیپاتر بود شوهرم

 .  کرد ییراهنما ساختمان

 به م،یدیرس دوم طبقه به یوقت. میرفت یم باال ها پله از آنها سر پشت ولف و من

  «داره؟ قتیحق همش»  دمیپرس ولف از و دمیچرخ خوابم اتاق سمت

  «داره قتیحق همش»

 .  کردم یم احساس نگونهیا واقعاً  بار نیاول یبرا

 .  میکرد حرکت ساختمان یغرب ضلع سمت به گریکدی دست در دست ما
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 در ها هتچز یهمانیم شب که شیکنار مهمان اتاق از. میگذشت او خواب اتاق از

 .  میگذشت هم دمیخواب آن

 ام هنیس قفسه در نفسم چشمانم مقابل منظره دنید از کرد باز را اتاق در یوقت

 .آمد بند

 

 

 

 

 

 

 

 ام هنیس قفسه در نفسم چشمانم مقابل منظره دنید از کرد ازب را اتاق در یوقت

 .  آمد بند

 !  کودک اتاق کی

 .  بود کمرنگ زرد و وکرم دیسف رنگ به تمامش

 .  لیوسا از پر و روشن و بزرگ

 .  کنم خفه را ام سرخوشانه ادیفر یصدا تا گذاشتم دهانم یرو بر را دستانم

 راترف اریبس کارش نیا بود، کرده احتمنار ینوع به او توسط بچه نیا رشیپذ

 .  بود رفتهیپذ را من قتیحق در او. بود خودش فرزند رشیپذ از

 .« میشد دار بچه ما که تیواقع نیا بجز ره،ییتغ قابل زیچ همه»

  «متشکرم. »دمیکش یقیعم نفس!« نیعال نهایا»

 یم یزندگ هم با م،یخواب یم هم با ما. یهمسرم تو. یگفت یم درست تو»

 یها لباس کمد یحت ما» داد ادامه دوباره و کرد یطوالن نسبتاً  مکث.« میکن

 در تو محبت لطف به که رو کمدم از یقسمت من. داشت میخواه هم مشترک

 .« دادم اختصاص تو یها لباس به رو بود شده خلوت کردنشون پاره
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 .  دمیخند میها اشک انیم در

  نها،یا

 ! نجایهم درست

 .  من یاهایرو از فراتر. بود درست زیچ همه

 .  بود عاشقم یانتظار چیه بدون که یمرد

 دیکش یم عذاب خودش خلوت در بودم یگرید کس عاشق من یوقت که یمرد

 .روز به روز لحظه، به لحظه کرد، یم احساس را احساسم بود، ناراحت و

 

 

 

 

 

 

 

 .  بود مصمم و صبور که یمرد

 .  بود مغرور و سخت

 .  دید را بود دستم در او حلقه کهیحال در را آنجلو لمس و من بوسه او

 زانو بود رسانده قتل به را اش خانواده که یمرد مقابل در برگرداندنم یبرا

 .  بود کرده التماس و زده

 - - دانستم یم یخوب به من و ستین یخوب پدر اصالً  کرد یم فکر که یمرد

 . بود خواهد ایدن پدر نیبهتر که – دانستم یم قلبم میصم از

 خوشمزه دهان بر یا بوسه و دمیکش باال میپا انگشتان نک یرو بر را خودم

 .  زدم همسرم

 .  دیکش را بلندم یموها
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 . دیکش محکم را بلندم یموها

  «تو فقط» گفت

  «تو فقط» گفتم هم من

 یرو رب شیپ ها هفته که را ینامزد انگشتر و زد زانو مقابلم در تونیک سناتور

 .  کرد کش شیپ من به را بودم گذاشته تمبالش

 مطمئن یبر هم یخواست اگر -بدون رو زیچ کی اما باش، همسرم سینمس»

 .« بندم ینم رو هات بال باش

 . بودم دهیپرس که بود یسوال نیتر سخت به پاسخ نیتر ساده نیا

 .   دمیکش باال شیجا از را او و گرفتم را همسرم قهی

 متنفر خودش آوردن نییپا و تیموقع آن از حد چه تا که دانستم یم یخوب به

 . است

 یمحافظ پوشش بلکه ست،ین کردن پرواز یبرا من یبالها» گفتم وار زمزمه

 .«هست ام خانواده دور به

 

 

 

 

 

 

 

  یانیپا فصل

  

   فرانچسکا
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   بعد چهارسال

 یم دیتعم القدوس روح پسر، پدر، نام به و گناهانت بخشش یبرا را تو اکنون»

  «دهم

 یایتالیا در رافائلز سنت یسایکل در تون،یک رومئو جاشوآ ، ما دوم فرزند

 افتیدر از بعد روز کی درست مان، خانواده و دوستان مقابل در کوچک

 .  شد یم داده دیتعم حقوقم سانسیل مدرک

 فتهگر آغوشم در محکم را او خت،یریم جاش یشانیپ بر مقدس آب شیکش یوقت

 آغوش در را نیامل خوابالودمان، ساله سه دختر که شوهرم چپم سمت در بودم،

 .  بود ستادهیا  داشت،

 رب کردند یم شاد را قلبم  یافراد که را یچوب یها مکتین فیرد که همانطور

 رد که خوشحالم چقدر که شدم متوجه کردم یم یبررس بودند نشسته شانیرو

 چارلز، ش،یدایش دیجد پسر تدوس و مادرم به نگاهم.  دارم قرار تیموقع نیا

 .  افتاد گذاشت یم قرار او با گذشته ماه شش طول در که استفن یچارل

 .  کرد یم زمزمه گوشش در آرام آرام و بود گرفته دستش در را مادرم دست او

 زیر زیر هم با و کرد اشاره آغوشم در رفته خواب به یجاشوآ به مادرم

 همسرم که نگیاسترل خانم همان ای) ایشیترپا و کالرا آنها کنار در. دندیخند

 پاک را رشانیسراز یها اشک یخوشحال با( داشت، دنشینام به اصرار هنوز

 .کردند یم
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 هنشست ویمت اسم به -ایماف یاعضا از یکی – دشیجد پسر دوست با هم ایآندر

 نیا رگید که بودم دهیفهم بودند گرفته را گریهمد دستان که یحالت از من و بود

 بعد و -داد خواهد او به را شیلبها دنیبوس اجازه ایآندر که است یمرد همان

 .  ودندب نشسته هم دیجد فرماندار ، برگر نیانتهاجاست در و دوستانم از نفر چند

 ردهک جادیا مشکل مان یخوشبخت و ولف یبرا که نداشتند حضور یکسان تنها

 .  بودند

 یسع خود روش به کدام هر هنوز دادند یم هل هم سمت به را ما که یکسان

 .  ندینما جدا هم از کردند یم

 حبس الس پنج و ستیب به و بود زندان در قتل به اقدام یبرا تالش لیدل به پدرم

 آمد، ما نزد به شیزندگ ادامه یبرا مادرم نکهیا از بعد یکم. بود شده محکوم

 یسع و شد وانهید است، یجد مادرم طالق میتصم بود شده متوجه تازه که پدرم

 .  کند نابود را او یزندگ کرد

 شوهر ترک و بهتر یزندگ یبرا مادرم میتصم خاطر به را ولف و من او

 همه س،ییسو از بازگشتم از شیپ و گذشته انیسال طول در که اش آزاردهنده

 . دانست یم مقصر کرد یم کبود و اهیس کمربند با را بدنش یجا

 یوقت بعداً  بود، داده تیوا به رشوه عنوان به یتوجه قابل پول بابا چون و

 با کرد یسع رفت، هوا به و شد دود ولف و من خانه در یجلو مامان نیماش

 بیترت نیا به و کند باز ماجرا به هم را او یپا تیوا هیعل مدارک یآور جمع

 . درآمد انیجر به تیوا و شاپیب هیعل آرام و یداخل یبازرس کی

 یبرا( تیوا و شاپیب) سابق فرماندار و سیپل سییر مه حاضر حال در

 .بودند محاکمه حال در بدنام یروس آرتور با مشارکت و رشوه افتیدر
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 عنوان به نامش که یشخص تنها گسترده، اریبس یخبر یها پوشش طول در

 ودب همسرم نام بود، اخبار صدر در استمداریس نیتر پاک و نیتر اخالق با نماد

 تجارتش و پدرم با یارتباط چیه و بود کرده ازدواج ایماف سییر دختر با که

 .  نداشت

 بودند من یخوشحال یها اشک کردن پاک حال در که را همسرم شست انگشت

 .  آورد لب بر یلبخند و کرد نوازش را ام چانه. کردم حس چشمم ریز در

 .  بود آمده سمتم به شوم متوجه اصالً  آنکه بدون او

 .  بودم ، میبود خوشبخت حد چه تا نکهیا و افکارم در غرق الً کام من

 و نرم یموها و گذاشت عقب به یقدم شیکش و کرد یغرغر آغوشم در جاشوآ

 .  نمود نوازش را او یمخمل

 .« خداست پرستش جهینت بچه نیا» گفت نایاسپ پدر

. مردم هب ای. نداشت خدا به یا عالقه یلیخ او. کرد یا سرفه کنارم در شوهرم

 .  بود اش خانواده و من عاشق فقط او

 گفت و آورد گوشم کینزد را شیلبها همسرم و گذاشت عقب یقدم شیکش

  «بود؟ کجا رابطه اون وسط نیا ،یگفت یم خدا من به تو که یموقع اون»

 ار او دیجد یزندگ ناب یبو و فشردم ام نهیس قفسه به را جاش دم،یخند هم من

 .  بردم لذت داشت انیجر میها رگ در که یشاد از و دمیکش مشام به

 رو کوچولوها نیا یا آماده» گفت و گذاشت ام شانه یرو بر را دستش همسرم

  «دارند اجیاحت خواب به دوشون هر کنم یم فکر م؟یببر خونه

 .بود خواب همسرم شانه یرو بر هنوز دخترم
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 یبزرگ یمهمان چیه پسرم، دیتعم غسل از پس که میبود گرفته میتصم ما

 رد ماً یدا شد یم برگزار که ییها دادگاه لیدل به ما خانواده چون. مینکن برگزار

 .  بود اخبار صدر

 دوست منم اد،ی ینم خوابشون نهایا فقط» کردم زمزمه پسرم قهیشق کنار در

 .« بخوابم کمی دارم

 از یچ نمیبب من تا باشن یام و جاش مراقب تونن یم کالرا و نگیاسترل»

 «مونده یباق تو تیمعصوم

 

 

 

 

 

 

 هک یاول هفته همون رو تمیمعصوم کنم فکر» گفتم و دادم ابروانم به یتاب

 یزیچ گرفت، ام خنده هم بعد «یبرد نیب از کامل طور به میدید رو گریهمد

 آرام آرام طور چه که بود نیا گرفت ادی گریهمد به بازگشتمان از بعد او که

 واشنگتن به ظهر از بعد امروز یخوا ینم تو» دادم ادامه .دهد انجام را کارش

  «؟یندار پرواز ؟یبر

 !« کردم کنسلش»

  «طور؟ چه»

  «بگذرونم خانوادم با و وقتم داشتم دوست چون»

 !« داره اجیاحت تو به کشورت» گذاشتم سرش به سر
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  «یدار اجیاحت من به هم تو»

 .  دیکش آغوش به ها بچه با همراه را من بعد

 دهش داده دیاک دستور او به اگرچه کرد، یم یزندگ ما با هنوز نگیاسترل خانم

 یرویپ آن از هم یخوب به تعجب کمال در که یقانون -ستدینا گوش فال که بود

 .  کرد یم

 اما کرد، یم یزندگ شهر یآنسو در او دیجد خانه در مادرم با همراه کالرا

  . نمود یم کمک ها بچه یدار نگه در اغلب

 جانب از هرگز اما بود، شده خارج میزندگ از پدرم که تیواقع نیا رغم یعل

   .کردم ینم احساس یشتریب تیحما و عشق دادم، یم تیاهم آنها به که یکسان

 به او یشغل تیموقع. داشت قرار خودش یکار تیموقع نیمهمتر در هم ولف

   .دیرس یم انیپا به گرید سال دو از کمتر در سناتور عنوان

  «نهیماش تو هم دوشت ریش. ببرمت ییجا کی خوام یم امشب»

 .  نمود نوازش را ام چانه

 یم بکار هم هیعل که یخشونت و دعوا ، انتیخ از. بود نگونهیا من یزندگ حاال

 یگاه آرامشش و یشاد که میبود دهیرس یا سعادتمندانه یزندگ چنان به میبرد

 .ترساند یم را من

 

 

 

 

 

 

   .پف از پر. بودم شگاهینما در ینیریش و شاد یصورت شمکپ به هیشب من

 نیماش تو برات رو ردوشتیش شوهرت که ستین نیا از تر عاشقانه یچیه»

  «بزاره
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 وجود هم یا گهید نهیگز شهیهم یش یم متوجه یکن فکر درست یبتون اگه»

  «داره

 هول را میغذا من. کرد یم اشاره میبود رفته رستوران به که یبار نیآخر به

 را رمیش یدست صورت به و نمودم قفل را ییدستشو در و خوردم یهولک

 .  بودم ختهیر دور و دهیدوش

 خودش ر،یش رفتن هدر از یریجلوگ یبرا بود کرده شنهادیپ لیم کمال با او

 .  باشد یشوخ کی صرفاً  حرفش نیا داشتم شک. بخورد را یاضاف ریش

 !« یکش یم مرموزانه هنقش» گفتم و بردم باال را میابروها

 .« جالبه اما د،یشا»

 را نیماش در بعد و گذاشت کودکش یصندل یرو بر و گرفت بغلم از را جاشوآ

 .  نمود باز میبرا

 اما .بودم گرفته ولف خانه به بازگشتم از بعد یکم را میرانندگ نامهیگواه من

 داشته یا هینقل هلیوس اصالً  نکهیا ای و و نمیبش فرمان پشت نکهیا از اصالً  ولف

 .  آمد ینم خوشش پدرم داتیتهد خاطر به چه و یباردار دوران در چه باشم

 به من که دانست یم یخوب به هم حال نیع در. بود بچه و من نگران واقعاً  او

 .  دارم اجیاحت میآزاد

 در ولف. دمیپوش را میبایز قرمز لباس ، یطوالن یمروزین چرت کی از بعد

 وچکک یایتالیا منطقه به بودند مانده ها بچه شیپ نگیاسترل و کالرا کهیحال

 .  رفت

 .مداشت لب بر ریناپذ تزلزل یلبخند با همراه لباسم ست مات قرمز لب رژ من
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 واشنگتن به پروازش نکهیا از همسرم، یها یپرواز بلند از تیحما رغم یعل

 . بودم حالخوش بگذراند ما با را یشتریب وقت تا بود کرده کنسل را

 روجخ از شیپ من و کرد توقف  بال، پاستا مان، ییایتالیا رستوران مقابل در

 .  نمودم باز را کمربندم

 تزایپ رستوران ولف افتاد، زندان به قتل به اقدام یبرا پدرم نکهیا از بعد یکم

 زشت یها یادگاری تمام و وارهاید و داخل ونیدکوراس او.  دیخر را مامان

 .  داد رییتغ را آنجا

 .  بود گرید عاشقانه شام قرار کی فقط پس

 ! بایز و دنج ییجا در

 .  آن از یالسیگ دنینوش و مشروب یا شهیش کردن باز یبرا یفرصت

 .  گذاشت میپا ران یرو بر را دستش ولف

 !« اعترافه وقت»

 .« میاومد سایکل از تازه ما ولف»

  «یهست تو بدم یحیوصت بهش دونمیم ملزم رو خودم من که یکس تنها»

 !« بگو»  گفتم و زدم یلبخند

 یرو بر را انگشتانش ولف «بده ازدواج شنهادیپ خواد یم همکارش به آنجلو»

 بود، تنگ دستش یکمی»داد ادامه و آورد باال و داد حرکت یآرام به میبازو

 هم میصلا زهیانگ. تونه یم گفتم منم. نه ای بکنه و کار نیا تونه یم نجایا دیپرس

 خب ،یداشت وجدان عذاب احساس اون به نسبت یکم تو که دونستم یم. . . 

 . « خوبه حالش که ینیبب خواستم یم

 .  ماند باز خبر نیا دنیشن شک از دهانم

 نکهیا از شهیهم آن، از بعد یسالها و باردارم را یام دمیفهم که ییماهها در

 دوست اصالً  او. ودمب ناراحت گرفت ینم شیزندگ یبرا یمیتصم چیه آنجلو

 .گذاشت ینم قرار یجد طور به هم یکس چیه با و نداشت یدختر
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 پدرش یحسابدار شرکت رد،یبگ را سانشیل فوق مدرک او آنکه از قبل یکم

 ایماف یبرا دالر ونهایلیم ییپولشو به کمک لیبدل و اریبس یها یبازرس از بعد

 . شد لیتعط

 رمماد که ییزهایچ با. بود شده محکوم حبس سال ستیب به ینیبند مارک حاال

 او و بود خوب هم هنوز اش خانواده و آنجلو طیشرا که دانستم یم بود گفته

 با را ارتباطاتش تمام رسماً  اما – کرد یم مراقبت برادرانش و مادر از قطعاً 

 .بود نموده قطع ایماف

 گذشت یم ها ماه بودم کرده صحبت مامان با او به راجب که یبار نیآخر از

 .  است نموده دایپ خودش یبرا را یکس باالخره هم او که کردم یم فکر و

 تمتوانس یم. کند یابیارز را واکنشم کرد یم یسع و بود شده رهیخ من به ولف

 هم را من یاحساسات واکنش اما کند ناراحت را من خواست ینم او که میبگو

 .  نداشت دوست

 در او دنیبوس با من. ماند یم و بود ما یزندگ یاحساس بخش شهیهم آنجلو

 اما بود دهیبخش را من ولف. بودم کرده فاش را موضوع نیا همه چشم مقابل

 .  بود نکرده فراموش

 .  گرفتم آغوش در را همسرم و نشاندم لبم بر یلبخند

 .« هم خودم یبرا و. خوشحالم اون یبرا یلیخ. متشکرم»

   «یا العاده فوق تو ا،یخدا»

 .  بست اش بوسه با را دهانم بعد
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 کردم ینم فکر هرگز یول آوردم خودم شیپ انتقام گرفتن یبرا رو تو من»

 .«  رو عشق. ارمیب بدست تو با یتر قدرتمند مراتب به زیچ

 .نمود باز میبرا را در و زد دور را آن شد، ادهیپ نیماش از ولف

 

 

 

 

 

 

 .  میشد رستوران وارد شانه به شانه هم، دست در دست

 اتخاطر. بود سیر ستنیکر بودم نکرده فکر او به اصالً  امروز که یکس تنها

 یروزها نیبدتر از روز دو که یکس همان. آوردند هجوم ذهن به گذشته

 .  بود نموده میترس میبرا را میزندگ

 .  میباش داشته یبرخورد او با میخواست ینم ما که دانستمیم

 ار تلفنش یگوش ولف سرانجام انداخت، ریگ را من مدرسه در او نکهیا از بعد

 دایپ آالسکا در یکار کرد کمک او به ولف. داد  را او تلفن جواب و برداشت

 دهکنن محدود یکتب دستور هر از که نمود امضا او با یا نامه توافق بعد و کند

 .  بود تر

 رافتاع او. آمد یم ما دنبال به و گشت یبرم زینیلیا التیا به دینبا ستنیکر

 .  بود ختهیر بهم را ما خانواده یکم که بود کرده

  «ه؟یچ نظرت» دیپرس کرد یم باز را رستوران در که همانطور همسرم

 چوب و قرمز ها یزیروم و شعمها. بود شده پر وارمر یها شمع با اطرافمان

 .  شدند یم دهید جا همه در رنگ یا قهوه یها

 .  بود خندان ها صورت از پر آنجا
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 و بلند یمشک یموها با یدختر شانه دور به را دستش که دمید را جلوآن

 .  بود کرده حلقه یا گربه یچشمان

 .  میرفت سمتشان به

 .« یکرد خوشحالم چقدر کنم یم فکر دارم» گفتم صادقانه

 . میستادیا مانیجا در آنجلو به مانده قدم دو

 شیاقانوس یآب شمانچ عمق از یشاد. زد من به یلبخند و دیچرخ شیجا در او

 .  بود مشخص

 .« هم از جدا. میکرد رو کار نیا ما» گفتم رلبیز

 کافرانچس» گفت گوشم در و کرد بغل را من و گرفت یآرام به را ام قهی آنجلو

 .«من ندهیآ همسر از تر خوشگل نه اما ،یشد خوشگل یروس

 

 

 

 

  

 

 : بعد سال شش

  

 رونیب به ،یلیام به حاال و داشت تعلق همسرم به قبل سالها که یاتاق پنجره از

 درونش را شییایدر یها صدف یلیام گرید که را یچوب جعبه و ستمینگر یم

 . نمودم یم لمس ختیر یم

 یخانوادگ سنت که میبود کرده توافق هم با لیاوا همان فرانچسکا و من

 .  داشت یا اندازه از شیب یسردرگم و فشار. مینکن دنبال را ها ادداشتی

 در یلیام و جاش کهیحال در او نمود، یم دنبال را همسرم حرکات شمانمچ

 حال در داشت آغوش در را کوچکم نیستیکر و بودند ستادهیا نشیطرف
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 یلیام و جاش با همراه آن از دهه کی از شیب که بود یا باغچه با یخداحافظ

 .  بود کرده مراقبت

 نوازش انهیدلجو را همسرم یبازو و بود آنجا لب بر یلبخند با هم نگیاسترل

 .  کرد یم

 .  برد یم واشنگتن به را ما که میشد یم ییمایهواپ سوار ما امشب اواخر

 میتی یطفل یوقت از که بودم کشورم به خدمت یبرا یکار انجام شرف در من

 جمهور سییر عنوانه به کارم شروع -پروراندم یم سرم در را شیایرو بودم

 .  متحده االتیا

 یبرا یعمر و نمودن، خدمت یبرا یکشور کردن، دنبال یبرا ییاهایرو ما

 یزیچ زا تر دیشد و تریقو و تر قیعم اریبس یعشق با میداشت ستنیز عاشقانه

 .  میبود نموده تجربه گذشته یسالها تمام در که

 ک،ش بدون که دانستم یم کردم، یم نگاه فرانچسکا به و نییپا به که همانطور

 شب ستاره یب آسمان ریز در و شیپ سال ده در او دنیددز یبرا ممیتصم

 .  بود میزندگ میتصم نیتر درست و نیبهتر کاگو،یش

 .   داشتم دوست را کشورم عاشقانه من

 . را همسرم آن از شیب و

  

 انیپا#

 


