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#Delilah 

 .رییسم یه عوضی درجه یک بود

جلسات اجباری بعد از ظهر دوشنبه ها اغلب سه ساعت طول 

چارلز اولیسز مسی برای آقایون اتحادیه   میکشید که در اون

پیروزی  به  راجع  ای  حرفه  های  اخیرش   ورزش  حرف  های 

 میزد. همونجور که اون به بیهوده گویش ادامه میداد من مات

و مبهوت از پنجره بیرون رو تماشا میکردم و برام سوال شده 

از اجداد مذکرش حروف اول اسمشون رو  بود که آیا هر کدوم

 بودند.  روی روبالشی هاشون حک کرده

روشن که روش   قرمز  رنگ  به  تصور کنید که چندتا کوسن 

او مسی لحروف  مردان  میکنه "  "CUMاسم  خودنمایی 

جلوه مهمان  اتاق  یک  به  چقدر  ارثیه    میتونه  چقدر  و  بده 

 . مناسبیه تا نسل به نسل بهشون برسه
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یارو معنی اسم  حروف   و   Charles Ulysses Macyبه 

میشه این CUM اولش  معنای   که  هم “به  شدن  ارضا 

نوشته   روشون.منظورش اینکه کوسن های قرمزی که "هست

 .”شده ارضا شو چقد میتونه به یه اتاق مهمان جلوه بده

 .پوزخند زدم و ایستادم

 خانم مدوکس؟-

میز  سر  اون  از  که  بود  میگه.”  رو  مسی  کام”همون  آقای 

 . کنفرانس صدام کرد

میزی که در هر ردیف بیست نفر نشسته بودند، صندلی ها سه  

برگشتند تا به سمت شصت جفت چشم همزمان   .ردیف بودند

 .من نگاه کنند

 بله آقای مسی؟-

 چیزی برای گفتن داری؟ -

نه، درواقع امیدوار بودم بدون سروصدا برم بیرون . امشب یه -

 . من نیاز دارم برم سراغ کمد لباسم مسابقه هست و 
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یه  - مثل  کوچیک  چیز  یه  نده  اجازه  بری.  بهتره  پس  خوب 

 کنه  لباس پوشیدن دور جلسه تیمی تو را از

 .عوضی .

وقتی به طرف در رفتم صدای خنده چند نفر به گوشم رسید، 

 . نداشت اما واقعا برام اهمیتی

به هرحال بیشتر اون ها فقط حسود بودند. در حالی که امشب 

یک دستشون آبجو داشتند و دست دیگشون  اون عوضیا توی 

رو از تلویزیون تماشا  توی کش شلوار راحتیشون بود و بازی 

گاوچرون ها   میکردند قرار بود من تیم نیویورک استیل رو که

 .بازی میکردند رو پوشش بدم 

بیشتر از سی روزنامه نگار برای موقعیت جدید من به عنوان 

های ورزشی فوتبال اعضای پخش رسانه های   خبرنگار برنامه

بودند اما این من بودم  مصاحبه کرده   ”WMBC“های جهان

اون  امشب بعد از بازی با بازیکنان حرف بزنم نهکه قرار بود،  

با  .ها.این باعث نمیشد که من مثل آب خوردن معروف بشم 

اینکه دراین چند سال اخیر هشتاد ساعت در هفته کار کرده 
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تا به جایی که االن هستم برسم، ولی مردانی که سی  بودم 

کسانی بودند که می  ساعت در هفته کار میکردند جزء اولین

 .هستم.گورباباشون تند موفقیتم رو مدیون واژن جادوییمگف

به جای اینکه یه راست به سمت کمدم برم، راهم رو به سمت 

 .دفتر کارم کج کردم

وقتش رو برای اومدنه پشت سرم به دفترم    "Indie"ایندی 

قبل نداد.  دست  مچ  از  بشینه،  مهمان  صندلی  روی  ازینکه 

توی هوا چرخوند، پاهای  روپاهاش رو تکون داد و پاشنه هاش  

 .برهنش رو روی دسته صندلی گذاشت

 .فکر کردم بتونی ازش استفاده کنی-

با چشم هاش به بسته صابون بهار ایرلندی که وسط میز بهم 

 .اشاره کرد ریخته ام قرار داشت

 بو میدم؟-

که  - گذشته  زیادی  مدتی  بازیه.  بعد  رختکن  اتاق  برای  این 

آره ب سکس نداشتی گفتم شاید از روش داگی استایل  تونی 

 .من صابونم رو انداختم وارد بشی و کاری بکنی
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منظورش اینه بره تو رختکن و صابونش بندازه و خم شه کونو  “

 .”معجزه بشه به یه نون و نوایی برسه بده باال بلکه

 .تو بدتر از آقای کام هستی-

همینجور که داشتیم باهم گپ میزدیم، پرونده های تحقیق  

گذاشتم.من همه آمار رو ازبر بودم ولی   داخل کیف چرمیمرو  

 دوباره مرورشون کنم برنامه ام این بود که به هرحال در قطار

. 

برای - دیگه  ماه  یک  نداره.  وجود  من  برای  صابونی  هیچ 

 .پاکسازی وقت دارم 

 .”صابون منظورش فرصت و شانسه“

 .پاکسازی ها برای روده هاست نه واژن ها -

 . ه گذشته ، اما این برای روحم “نفس”خوب بودفقط پنج ما-

 .ایندی نیشخند زد

 .و برای شارژ شدن-

زدایی  - سم  یک  رابطه  بدون  ماه  کنی، شش  امتحانش  باید 

 .عالیه 
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 .من به همون پاکسازی با آبم می چسبم، ممنون-

ایندی کیفش رو باز کرد و یه شیشه الک ناخن صورتی جیغ 

 .بیرون اورد

همینجا اونم تو دفتر من، شروع به رنگ زدن ناخنای درست  

 .رنگ صورتی جیغ بودند کرد پایش که از قبل به

 داری چیکار میکنی؟-

دست از الک زدن کشید و طوری بهم نگاه کرد انگار که یه  

 .احمقم

ناخن هامو الک میزنم . امروز صبح یه الیه الک بهشون زدم، -

نیاز داره. به جون خودم  واقعا به تجدید کردن   ولی این رنگ

 .فقط یک الیه الکه

 باید ناخن هاتو توی دفتر کار من الک بزنی؟ -

 .من بوی اونو میگیرم-

 اما خوبه که منم بوی اونو بدم؟-

به هرحال تو همیشه بوی گوه میدی. بوی کتاب ها، غذاها... -

 فکر نکن وقتی چند 
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نویی که  هفته پیش که بازی کردیم ندیدمت بوی توپ تنیس  

 .آوردی رو گرفتی از قوطی بیرون

 .اون فرق داره، من خود خواستم که بوی اون هارو بگیرم-

وقتش نبود که اقرار کنم که دوروز پیش از عطر فروشی های  

ناخن سفارش داده بودم. چرا یه نفر زودتر   الک L'Oreal  برند

 الک ناخن معطر اختراع نکرده بود؟

 . شونه هاش رو باال انداخت

به هر حال تو داری میری. تو باید بری با مردای نیمه برهنه  _

 عرق کرده 

روزنامه   میرفتم  بازاریابی  جای  به  باید  منم  کنی.  مصاحبه 

 .نگاری 

به مردم کارت  - یه محصول مزخرف  تو فروختن  تو که  ولی 

 .خیلی خوبه

 .آهی کشید

 .حق باتوئه، من کارم درسته.هی... ایستون امروز برگشته-

 .میدونم.دوهفته زودتر از اونچه که فکر میکردم -
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 میدونستی اسم مستعارش سابوِی “مترو” هست؟-

 .چپ چپ نگاش کردم 

 .هیچکس در مطبوعات اونو سابوی صدا نمیکنه-

 .آه. این اسم مستعار مطبوعاتی نیست-

آدم شکاکی بودم، اما به هر حال تو دامی که اون پهن کرده  

 .بود گرفتار شدم 

 ت کی اونو سابوی صدا میکنه؟ پس انوق-

 . زن ها_

ایندی ابروهاش رو تکون داد. رژلب قرمز روشنش یه خورده  

سرخ آتشینش روشن تر بود.این ظاهر کامال  از موهای به رنگ

اگرچه تمرکز کردن روی چیز   برازنده اون بود و ترغیب کننده،

رنگ پریده اش  دیگه ای بجز لب های رنگیش روی صورت

 . سخت بود

برای اینکه اون در اصل اهل بروکلینه و سوار مترو میشه تا -

 زن هارو ببینه؟ 

 .نوچ، ولی اینم فکر بدی نیست -
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 .روشنم کن-

 .کیف چرمیم رو روی دوشم انداختم

 .من باید برم سراغ کمد لباسم و از اینجا بزنم بیرون-

 . جذابیتش توی اینکه وادارت کنم حدس بزنی -

ایندی تا آسانسور دنبالم اومد، اون    از دفتر کارم خارج شدم و 

هایش پاشنه  هاش   روی  ناخن  شدن  لک  از  تا  میرفت  راه 

 .جلوگیری کنه

تمام روز سواری کنه؟”منظورش رفت و  - اینکه میتونه  برای 

 آمد از مترو هست

 .” که جمله اش دوپهلو هست

نه ولی شرط میبندم که میتونه. آخرین رقص پرتاب توپی -

اون مرد میتونه باسنش رو مثل یک  دیدی؟که انجام داد رو  

 .استریپر حرفه ای بچرخونه

آسانسور صدا داد و اون تا داخل آسانسور دنبالم اومد. دکمه  

 .رفتن سراغ کمد لباسم فشار دادم طبقه دوم رو برای 
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چون مثل رفت و آمد صبحگاهی خودش رو بین زن ها جا -

 میده ؟ 

 .این یکی چرت بود-

ک کنی لباس بپوشم و با من تا استادیوم مگر اینکه بهم کم-

خوب بزنم. به هرحال فکر کنم بازیمون   بیای تا حدس های 

 .تقریبا تموم شده

ایستاد تر  پایین  طبقه  سه  نگه   .آسانسور  باز  رو  در  ایندی 

که  داشت، همانطور که از راهروی دراز به سمت پایین، جایی

 .کمدم اونجا بود می رفتم سرم داد میزد

نه مغازه های حدس ها- نه وسیله رفت و آمد،  ت اشتباهن. 

میدونی اینچی   ...ساندویچ.  دوازده  قهرمان  یه  میتونی  کجا 

 .خوشمزه گیر بیاری 

سرم رو تکون دادم و بدون اینکه به طرفش برگردم با صدای  

 .دادم بلند جوابش رو

 .خداحافظ ایندی -
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یه  - و  تواه  برای  بهترین رنگ  این  بپوش.  کمربند تنگ  قرمز 

باریک و انحنای باسنت رو به نمایش   ببند یک چیزیکه کمر

گذشته از این تالش   بزاره. مطمئنم که قهرمان سوپر بول سال

 .زیادت قدردانی میکنه

********* 
اولین   ولی  استیله،  نیویورک  تیم  از  من  دیدار  دومین  این 

 .دیدارم از رختکن هست

م و سعی میکردم مثل بیرون با دوجین گزارشگر ایستاده بود

 .نظر برسم اونا بی تفاوت به

در بزرگ آبی فرورفتگی عمیقی داشت، احتماال قربانی ناکامی 

چندین جام قهرمانی چارچوب در بزرگ  .بازیکنان شده بود

 .رو قاب کرده بود

امضا”عالمت” پیروزی تیم سوپربول سال گذشته با افتخار در  

بعد چند دقیقه،  .ودتیم در معرض نمایش ب وسط زیر لوگوی 

 یه گارد امنیتی در رو باز کرد و همه رو به سمت داخل هدایت

 .کرد
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بعضی خبرنگارها همانطور که رد میشدند نشون هاشون رو باال  

 .بعضی هم ظاهرا نیازی به معرفی نداشتند  نگه داشته بودند،

هنری، همانطور که از روی اتیکت یونیفرم نگهبانیش اسمش  

نها با صدا زدن اسم کوچیکشون خوش امد او مشخص بود به

دخترش  .میگفت حال  که  پرسیدند  می  خبرنگارها  بعضی 

رو   .چطوره بازوش  بسکتبال  بازی  حین  اخیرا  الریسا  ظاهرا 

 . این ها یک گروه سخت و بهم پیوسته بودند .شکسته بود

من برای رفتن به داخل مضطرب بودم اما مطمئنا عجله ای 

 .نداشتم

ت کم شد، فقط چهار نفر از ما داخل سالن  جمعیت به سرع

 .یه نفس عمیق کشیدم و به سمت در قدم برداشتم  .موندیم

باال  را  نشانم  و  زدم  لبخند  ندم.  نشون  رو  ترسم  سعی کردم 

 . تکون دادم گرفتم و سرم رو براش

 ”Henry Inez "Hi"”.سالم-

 .سرش رو برام تکون داد

 .سالم-
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   تلفظ میشه "Hi"حروف اول اسمت-

عالی بود، اجازه ندادم ترسم مشخص بشه. وقتی عصبی میشدم  

به سمت پایین بهم نگاه کرد،   . حرف میزدم سریع و نامفهوم

رو گرفت بعد نشونم  روی  های  ”Hi“ ابروهاش درهم رفت. 

اش  مطالعه  عینک  دنبال  گویا  کشید  دست  آهسته  سینش 

فاصله نگه داشت کشید و کارتم رو با   میگشت و سپس آهی

 .تا اونو بخونه

 ( Delilah Maddox ) ؟اسم وسطم داری، دلیله مَدوکس-

 "  Anne " آنه-

 .او نیشخند زد

حروف اول اسمشو کنار هم گذاشته مثل خود ،  ”Dam“ دَم  -

  .دلیله

، نفسم رو که   تا آروم شم  این تبادل احمقانه یه کاری کرد 

نبودم حبسش بیرون دادم متوجه  را بهم پس   .کردم  نشانم 

 .داد

 تو دختر تام هستی درسته؟ -
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 .سرم رو تکان دادم

سال اینجا کار کرد. دیگه یکی مثل اون پیدا   30اون به مدت  -

از بهترین ورزشکارهایی بود که توی این اتاق   نمیشه. اون یکی

مرد واقعی بود. متاسفم برای از  پا گذاشت . بدون تکبر و یک

 .ورزش بود برای کل تاریخدست دادنش این یک فقدان 

 .ممنونم-

 .به داخل رختکن اشاره کرد

این پسرها؟ چیزی جز غرور ندارند. بهشون اجازه نده که تو -

 باشه دَم؟ .رو دست بندازن 

با تکان سر و لبخندی امیدوار کننده اعتبارنامه ام رو ازش پس  

 .گرفتم

 .این اجازه رو بهشون نمیدم-

خلی میرفتم اولین چیزی که  همانطور که به سمت محوطه دا

من به اندازه کافی  .اندازه کلی رختکن بود منو غافلگیر کرد

 عکس دیده بودم تا بدونم رختکن ها بزرگ هستند، اما اینکه 

خودم شخصا داخل اون فضای وسیع و بزرگ باشم فور ا منو  
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کمدهای زیادی محیط اطراف رو پوشونده  .وحشت زده کرد

 بیشتر باز بود  بودند، فضای مرکز اتاق

هر محوطه   .و کمی محوطه برای نشستن اختصاص داده بودند

قرار  بینشون  ای  میز شیشه  یه  و  پهن  چهار صندلی چرمی 

 .چیز بکر و سازمان یافته بود داشت، همه

بازیکنان در   .نورپردازی اسامی باالی هر قفسه رو نشان میداد

خودمانی جو راحت و   .سراسر محل با خبرنگاران گپ میزدند

 بود، به احتمال زیاد به خاطر کسب امتیاز در آخر بازی 

 .بود

به هیچ برنده شده بودند. به نظر میرسه کسی    28استیل ها  

یه زن تنها که وسط اتاق ایستاده بود.   .متوجه من نشده بود

که اصال اذیت   یا اگه هم متوجهم شده بودند به نظر نمیرسید 

 .می شل شدندشانه های منقبضم ک . شده باشند

نیک رو پیدا کردم،اون فیلم بردارم بود که از قبل داخل اومده  

متوجه شدم که اون گل زن استیل سرش شلوغ نیست   بود

سوال ازش بپرسم. اون هنوز   پس به طرفش رفتم تا چند تا 
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بالشتک میزدیم  حرف  همچنانکه  بود.  تنش   یونیفرم 

 .نشیمنگاهش رو جابجا کرد

حتی بود که از اون موفق بیرون اومدم و  این اولین مصاحبه را

 .دلگرم و مطمئن کرد این تبادل منو

 .برای وقتی که گذاشتی متشکرم آرون_

 .من این رو وقتی که دوربین خاموش شد گفتم

هر زمان که باشه در خدمتم خوش اومد.تو جایگزین فرانک _

 درسته؟  مونارد شدی،

 .بله من جایگزین اون شدم_

وحشتناک بود.خوشحالم که بازنشسته شد. اون اسم  اون یارو  _

میگرفت باوجود اینکه اسم ها درست باالی  نصف مارو اشتباه

 .سر ما حک شده

چانه اش رو به سمت حروف درشت نوشته شده باالی قفسش  

 .کج کرد
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و ممنون بابت آخرین سوالت درمورد مربیگری تیم فوتبال  _

این فرصت رو داشتم    اون هیجان زده میشه از اینکه من.پسرم 

 .زنده بیارم  تا اسمش رو توی برنامه

لبخند زدم، زمانیکه یه دختر کوچولو بودم و پدرم اسمم رو  

 .به یاد آوردم در برنامه زنده آورد

بکنم بودن  سلبریتی  احساس  شد  باعث  این  .اینکارش  به 

موضوع فکرنکرده بودم،ولی شاید اون خاطرات دلیل این بود  

سوال مصاحبه ام رو با یک سوال شخصی    آخرین که همیشه 

 .مطرح میکردم

میکردم،متوجه   تماشا  هفته  به  هفته  رو  پدرم  زندگی  وقتی 

 میشدم که مصاحبه های 

اما این نگاه های اجمالی به   .آماری خیلی زود قدیمی میشوند

خودش جلب   زندگی شخصی یک بازیکن همیشه توجهم رو به

 .میکرد

که   میشد  باعث  کمتر این  و  واقعی  مردم  شبیه  بیشتر  اونها 

 شبیه ورزشکاران ماهر 
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بشند یه  . دیده  انداختم.  نگاهی  اتاق  به  رفتن،  راه  درحین 

شلوغ  پیکر  غول  ساختمان  از  انقدر   قسمت  خبرنگاران  بود، 

 عمیق صف کشیده بودند که من حتی نمیتونستم یک نظر

ه اسم باالی بازیکن ها رو ببینم. اما من بدون اینکه نیاز باشه ب

 میدونستم که اون ها منتظر چه کسی هستند کمد نگاه کنم

 .برودی ایستون .

هرجایی که اون مرد میرفت رسانه ها هم دنبالش میرفتند، 

اینکه خاطر  به  که   بیشتر  بود  مغرور  خودنمای  آدم  یک  او 

به اندازه ای که احاطه   .چیزی برای گزارش دادن به آنها میداد

ها   زن  اینکهکردن  داشت  درد  اون  از  گرفتن  عکس   موقع 

سراغ  .دوربین ها عاشق چهره و اندام زیباش بودند درد نداشت

چندتا بازیکن دیگه هم رفتم،از کنار اون هایی که لخت بودند  

پوست زیادی در اطراف برق میزد، ولی بیشترشون  . گذشتم

 .سینه و باسن برهنه بود

شون رو عوض میکردند  تقریبا همه مردان همانطور که لباسا

و به ایستادند برمی گشتند  احتماال   .سمت کمدهاشون می 
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داریِل  و محکم  باسن سفت  ثانیه روی  دو  یا  هام یک  چشم 

لعنتی، اون باسن تا حدودی عضالنیه اما به   اِسمیت قفل شد

 .کردم سرعت خودمو جم و جور

اگه   به خصوص  کردم،  رفتار می  ای  یه حرفه  مثل  باید  من 

بازیکنانانتظار   بدهند  داشتم  انجام  رو  کار  وقتی  .هم همین 

پراکنده   باالخره  بودند  کرده  احاطه  رو  ایستون  که  جمعیتی 

 . اون طرف روانه شدم شدند به سمت

اون”ایستون” یه حوله دور کمرش پیچیده بود و هیچ پیراهنی  

 .نداشت. لعنتی

به هرحال شاید این پاکسازی زیادم هوشمندانه نبود. این کار 

از چند روز غذا نخوردن به سوپر مارکت   مثل این بود که بعد

و از اونجایی که من عالقه خاصی به ورزشکاران داشتم   .بری 

مثل رفتن به جایی پر از غذاهای مورد   این سفر به سوپرمارکت

 .من باید خود لعنتیمو جم و جور کنم .عالقه من بود

برده بود و نورش رو فیلمبردار روبروی من دوربینش رو باال  

آماده فیلم برداری بود. توجهم از شونه های   روشن کرده بود و
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میشه که در بسیاری از  افسانه ایه برودی به صورتش کشیده

آرواره اش”فکش”  .روزنامه های صبح دوشنبه پخش شده بود

 سخت و تراشیده بود و فقط یک ته ریش جزئی روی پوست

 . برنزه اش داشت 

ده گونه های برجسته اش رو دنبال کردم، از  خط تراشیده ش 

آلودش و بینی رومی متکبرانه اش گذشتم  لب های پر هوس

که هایی  چشم  ترین  باورنکردنی  به  بودم  و  دیده  عمرم  در 

 . رسیدم

چشم هایی به  .یاخدا.اون حتی از نزدیک سکسی تر هم بود 

و  تیره  های  مژه  زیر  که  بادومی شکل  و  کمرنگ  سبز  رنگ 

چشماش به گونه ای   . وت انگیزش می درخشیدندشه ضخیم

سرمو تکون دادم تا از منظره  . فریبنده بودند که شوکه ام کرد

بشم کنده  روبروم  به  . مغناطیسی  منو  نیک  خوشبختانه 

 .واقعیت”زمان حال” برگردوند 

ایستون درباره اینکه زنها نباید اجازه ورود به رختکن داشته  -

 باشند داد و بی داد 
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اخته بود.روی اون حساب نکن که مثل باقی پسرها با تو راه اند

بشه صمیمی  تیم  . هم  از  که  بود  سال  ده  از  بیش  نیک 

بود نه از روی  فیلمبرداری میکرد. هشدار اون از روی تجربه

 شایعه . همینطور درباره دشمنی بین برودی ایستون و سوزان

خبر  بود  رقیب  ایستگاه  یک  از  گزارشگر  یک  که  متزینگر 

ایستون رو به دلیل استفاده از حرفای زشت   اشتم. سوزان علناد

و این حادثه تبدیل به یک  توی رختکن مورد سرزنش قرار داد

 .جنگ یک ماهه شد

ایستون اشاره کرد که به هر حال سوزان به رخت کن تعلق  

از یک  هیچ  و  رسید  نداره  نمی  نظر  به  مرد  گزارشگرهای 

سوزان یک مقاله  . بدهنداهمیتی به حرف های رکیک اون  

 کامل از نقل قول های ایستون نوشت که از نظرش این لحن

 . حرف زدن برای تحقیر کردن زن ها بود

این نقل قول تقریبا همه از متن اقتباس شده بود، اما این مقاله  

نیم دوجین ویدیو همراه بود که ایستون رو در حال نگاه   با 
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 شون نشون میداد ینهکردن به سمت باسن زن ها یا شکاف س

 . همه چیز دقیقا از اونجا تشدید شد .

این اتفاق بیش از یک سال پیش رخ داده بود،اما من خودمو 

برخورد با بازیکن خط حمله معروف آماده   از نظر ذهنی برای 

نیک کیفش رو روی شونه اش انداخت و دوربینش  .کرده بودم

 حاضری؟ : رو باال آورد و گفت

ما مصاحبه خودشو تموم کرد و با ایستون   گزارشگر روبروی 

 . مثل همیشه آماده بودم .دست داد

 .البته-

  .قدمی به جلو برداشتم و دستم رو دراز کردم

 هستم  WMBC من دلیال مدوکس از اخبار ورزشی-

ایستون پخش شد روی صورت  آرومی  با خم   .نیشخند  اون 

 . شدن و بوسیدن گونه ام منو سورپرایز کرد

  .خوشحالم از دیدنت-

مشاجره طعمه   یک  برای شروع  منو  داره  که  نبودم  مطمئن 

فقط با آخرین گزارشگر مرد دست داده  میکنه اونم موقعیکه
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میکنه تا منو فراری  یا داره از سکسی بودن آشکارش استفاده

 . بده

در هر صورت، من با اون وارد این بازی نمی شدم . گلوم رو 

شق و  کردم  ت  صاف  رق  می و  زانوهایم  اینکه  با  ایستادم  ر 

 .لرزیدند

 اشکالی نداره که از شما چند تا سوال بپرسم؟ -

 بجز این برای چی باید این جا باشی؟-

لبخند می   بهم  داشت  هنوز  گرفتم.اون  نادیده  رو  اش  طعنه 

پوزخند بود و باعث میشد احساس   زد.در واقع، بیشتر شبیه

باهاش بازی   خواهدکنم یک اسباب بازی هستم که اون می  

 .کنه

 نیک تو حاضری؟-

فیلمبردار من تنظیمات نورپردازی رو تموم کرد،سپس دوربین  

 . قرار داد و با دستش بهم عالمت داد رو در موقعیت

برودی بخاطر برد امروز بهت تبریک میگم.بعد از اولین بازی -

 تو بهتره؟   برگشت، زانوی 
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نیک کنارم در حال  میکروفون رو بلند کردم، می دونستم که  

 .فیلم برداریه 

 ...من احساس می کنم-

از  رو  بود  پیچیده  دور کمرش  به  که  ای  با خونسردی حوله 

 .حوله به زمین افتاد .گوشه کشید

عالیه حالم خوبه. تو چطور؟ این اولین باره که به رخت کن -

 که االن دیدی خوشت میاد؟ میای، نه؟ از چیزی 

قبل از اینکه بتونم   .موذیانه ای زدلب هاش باال رفتند و لبخند  

اش   برهنه  تنه  پایین  به  و جور کنم چشمم  رو جمع  خودم 

کامال حواسم پرت    .آلتش توی هوا آویزون بود  .لعنتی  .افتاد

مستعار   لقب  براش  مترو  آویزونه.  کجا  تا  آلتش  که  بود  این 

 .مناسبی بود خیلی

سخ  احتماال یک دقیقه تمام طول کشید تا من به سوالش پا

 هوای مرگ اور. عالیه   بدم . یک دقیقه کامل از
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توی پخش    . بله.اووووم... اتاق رخت کن... اوم... خیلی خوبه-

کردم  رفتار  عیار  تمام  احمق  یک  مثل  مرتیکه   . زنده  اون 

 .عوضی به مصاحبه کردن با من ادامه داد 

 به اون اندازه که فکر می کردی بزرگه ؟ -

بزرگ تر از اون چیزیه که تصور می اوووووووم ....این خیلی  -

 .کردم 

 .اه  .لبخندش وسیع تر شد

اولین   یا  و  برگردم  ام  مصاحبه  اول  مسیر  به  که  داشتم  نیاز 

مصاحبه ام تویرخت کن تبدیل به یک ماجرای خنده دار می  

تماشگرای تلویزیون اصال فکر نمی کردند که ایستون از    .شد

 .باشه کمر به پایین برهنه

 امروز صد درصد آماده بودی؟  فکر می کنی-

 : ابروهاش از جا پرید و گفت

آماده _ اشاره می کنی، قطعا صد در صد  امروز  بازی  به  اگر 

توی میدان آماده بودم .جاهای دیگه ای   بودم .من صد درصد
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زیادی داشتند،    هم توی بدنم وجود داشت که پتانسیل رشد

 .اما امروز زانوم صد درصد احساس خوبی داشت

های سبز روشنش تیره شد و مژه های بلندش رو که  چشم  

تماشا کردم.خط نگاهش رو دنبال کردم   پایین رو نگاه میکرد

خیره شدم.دوباره.    و ناگهان متوجه شدم که به پکیج لختش 

اما احساس   چشم هام به سرعت باال رفتن،  .لعنت بر شیطان

 .کردم گونه هام داغ شدند

تموم   رو  مصاحبه  بودم  زنده مجبور  پخش  توی  وگرنه  کنم، 

 . مثل لبو قرمز میشدم

بسیار خوب، خوش برگشتی و برای برد امروزت هم تبریک  -

 .می گم

صبر کردم تا نیک دوربینش رو پایین بیاره و نور رو خاموش  

 .بعد مستقیم به چهره ازخودراضی ایستون نگاه کردم .کنه

 تو یک آدم عوضی هستی، این رو می دونی؟-

 .برق زدچشماش 

 .میدونم_
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همون طور که از رخت کن بیرون می اومدم صدای خنده ی 

که هایی  دست  و  سرم    بلند  پشت  از  رو  کوبیدند  می  بهم 

 .شنیدم

 ******* 

 .صبح بخیر آقای ایستون-

 صبح بخیر شانون، این هفته اون “مارلین” چطوره؟ -

یه ذره کسله و وضعیت خوابش هم به هم ریخته. اما به نظر  -

بیدار    که مالقات هر  میاد اونو سرحال میاره.  سه شنبه شما 

 . مطالعه باشه شده و منتظر شماست. فکر کنم توی اتاق

رو   کشیدن  جارو  گروپر  راهرو  به  شدنم  نزدیک  با  همزمان 

 .متوقف کرد 

 . نوه جان قراره ناامید بشی-

و این گوه نمیتونه کاری کنه که اون این هفته یک توپ بازی  -

بچه های لعنتی که اسمشون رو از روی اسم ماهی   .نیادگیرش  

 . ها گذاشتند

 .گروپر خندید و دستش رو دراز کرد
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 .دیروز اونجا خیلی بد و گوه به نظر میرسیدی -

 :با خنده گفتم

و تو نمیتونی گوه رو جارو کنی. باید با سرپرست درباره اخراج _

پیرت که  باسن  میاد  نظر  به  اینطور  اتاق  انگار    صحبت کنم. 

تمیز شده نابینا  مرد  یک  فاصله    توسط  تا  من  و   228باشه. 

منم که    یاردی پرتاب کردم... این بد و گوه به نظر نمیاد. این

 . نمایش دیدنی از خودم نشون دادم

مارلین اگه بشنوه از این کلمات استفاده میکنی،دهنت رو با -

 .صابون میشوره

ساله بود، ولی   80ا  گروپر شوخی نمیکرد. درسته مارلین تقریب 

هنوز منو به شدت میترسوند. وقتی من و   این خانم کوچک

گذاشتن کردیم، میدونستم    ویلو برای اولین بار شروع به قرار

که   که اگه نوه دختری مارلین رو اذیت کنم، اون همون کسیه

 . تخمام رو قطع میکنه و نه شوهر درازش

مارلین رو پیدا کنم، چند  قبل از اینکه به اتاق مطالعه برم تا  

به تبادل فحش پرداختم. الزم نبود خیلی    دقیقه ای رو با گروپر
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اتاق بودند و خفاش پیر دیوانه تنها    بگردم. تنها چند نفر تو 

 . کسی بود که اونجا لباس شب پوشیده بود

 امشب قرار هاتی داری مارلین؟-

روی ویلچرش نشسته بود. خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم. 

اما بعد چشماش خندیدند و میدونستم    یک دقیقه طول کشید،

 .مالقات امروز از هفته قبل بهتر پیش میره

 خوب، مگه تو خوشتیپ نیستی؟-

 . من همیشه خوشتیپم-

صندلیش رو به گوشه اتاق چرخوندم و قبل از اینکه روی مبل  

 . جلوی خودم قرار دادم بشینم صندلیش رو

 رسمی میپوشیدی؟ نباید یه کت و شلوار -

 خوب، این حرفش مشخص میکنه که چرا لباس شب پوشیده

 : مثل همیشه جوابش رو دادم  .

امروز صبح تمرین داشتم. یک کوچولو دیگه میرم عوضش _

 .میکنم

 .سرشو تکون داد
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به نوه دختریم بگو که لباس آبی بپوشه. به رنگ چشماش _

   .میاد

آسمانی و سبز چمنی  رنگ چشم های ویلو چیزی مابین آبی  

میپوشید، چشم هاش به فیروزه ای تغییر    بود. اگه لباس آبی

سبز زمردی می    رنگ میداد. اگه سبز میپوشید، چشم هاش 

نپوشه؛  لباسی  کال  اون  که  بود  این  ترجیحم  همیشه  شد. 

کل روز رو به خیره شدن تو چشم هاش بگذرونم و   میتونستم

ت دارم، بحث کنم. مگر  بیشتر دوس  درباره اینکه کدوم رنگ رو

بود” لخت    اینکه لباسی که به تن داشت فقط سطح پوستش

 .بود”، اونوقت بود که تمرکزم دیگه روی چشم هاش نبود

 . مطمئن میشم که لباس آبی بپوشه-

مارلین برای چند دقیقه ساکت بود و من حالت صورتش رو  

میدونستم که قراره بحث رو به جای دیگه ای   تماشا میکردم،

 . به که کجا برسیم بکشونه. فقط نمیدونستم دقیقا قراره

 فکر کنم یک نفر دندون های من رو دزدیده -

 .ابروهام باال پرید 
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 .مارلین، دندونات که داخل دهنت هستن-

پروتزهای سفید  و  آورد  باال  رو  لرزانش  ، دست  آهستگی  به 

  پیدا کرد  مروارید مانندش رو

 . بالشون گشتملعنتی. برای هیچی همه جا رو دن-

دیدارم حداقل به مدت یک ساعت دیگه طول کشید و حول  

افراد مانند  پیش   موضوعاتی  و همچین چیزهایی  ساله،  سی 

بتونم بازبینی    تو استادیوم میبودم تا  2رفت. باید سر ساعت  

هزار دالر    2بازی رو نگاه کنم. چون نمیخواستم برای تاخیرم  

جلسه اجباری خط حمله جریمه بدم، برای خداحافظی بلند   به

 . شدم

 میخوای قبل از اینکه برم شما رو جایی برسونم؟-

خیابون  - دلم   34به  بریم.  آمستردام  و  هایدلمن  مغازه  و 

 . ساندویچ روبن میخواد

 . که اومدم یکی برات میارم هفته بعد-

خم شدم و پیشونیش رو بوسیدم، و از این موضوع رد شدم که  

 .سال پیش بسته شده بود 15مغازه هایدلمن  
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اون  - کنه.  رو درست  هایدلمن ساندویچ  پیرمرد  نده  اجازه  و 

کوچیکی جزوه  قدیمی پیرمرد  سریال  اون   brady's"از 

bunch" هست. 

 .خندیدم  

 فهمیدم. پیرمرد تو هایدلمن نباشه. _

 .ویلو رو از طرف من ببوس_

باشه. توام مطمعن شو به گروپر بگی که اتاقت به تمیزکاری -

 داره،باشه؟  بهتری نیاز

 . جدا؟باشه-

مارلین میخواست تو اتاق مطالعه بمونه، اما سر راهم یه دفعه 

همیشه،  تا همه چیز رو چک کنم. مثل    به اتاق خالیش رفتم

 .دست نخورده و بی عیب و نقص بود

که  بود  داشته  نگه  تمیز  رو  اتاقش  جوری  گروپر  لعنتی، 

رو زمین  کف  که   میتونستی  داشتم  دوست  اما  بزنی.  لیس 

گروپر رو از جا    مارلین خودش وارد این ماجرا بشه و تخمای 

 . بکنه
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داشت شیشه   که  دیدم  رو  پیر  برگشتم، حرومزاده  در مسیر 

یی رو تمیزمیکرد. از قصد هر پنج انگشتم رو روی  های در جلو

 . روش بمونه شیشه بی لک گذاشتم تا اثر انگشتم

 . این لکه رو تمیز نکردی -

 .عوضی-

 .و بهش افتخار میکنم-

 .هفته بعد دوتا توپ می خوام-

ای  - دیگه  چیز  یا  ان  شده  ضعیف  یا  شدن  پیر  خودت  مال 

 هست؟ 

 . بیا بخورش و بزن به چاک-

 !.روپربعدا گ-

 ******** 

 اصال یه کلمه از حرف هایی که زدم رو شنیدی؟-

اون   داد میزدم.ما در ماشین  ایندی  داشتم سر  بودم که  من 

بویل حرکت میکردیم که یک مراسم   بودیم و به سمت باکستر
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سابق، مارکوس باکستر،    خیریه بود و هر سال به افتخار بازیکن

 . برگزار می شد

پنالتی زن   نیویورک استیل بود که شش سال  مارکوس  تیم 

تصادف کرد و کشته شد. از اون سال   پیش به علت مست بودن

 .خیریه بودند به بعد تیمش و لیگ فوتبال بانی مراسم

امسال سه میز برای این مراسم خریده بود.  WMBC  شبکه

این مراسم بود ولی ایندی، سالها بود که  این اولین دعوتم به

 .دعوت میشد مهمان ویژه به این مراسمبه عنوان 

رو بهت  - آلتش  یه آشغال عوضیه.  شنیدم چی گفتی. طرف 

 . شرمندگیت شده نشون داده. باعث

خیال  - بش  راجع  دیشب  که  میپرسی  ازم  داری  هنوزم  و 

 پردازی کردم؟ 

 کردی؟-

  .البته شاید  !نه-

 شونه هاش رو باال انداخت 

 .اگه من بودم میکردم -
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 .مغروره بیشعورمردکِ -

 .بنظر میاد از اونایی هست که به تیپ تو میاد-

از این حرفش منظوری داشت. تاریخچه قرارهای عاشقانه من 

همیشه تمایل به این داشتم که جذب مردهای    .عالی نبودند

 . اشتباهی بشم

دیگه نه. بعد از اینکه از این روابط اشتباهی پاک و تمیز شدم، -

مردهایی که خوب و مودب و قابل اعتماد هستند،    دیگه فقط با

 .قرار میذارم

 .خوبه به بهترین دوست پدرم، هوگی معرفیت میکنم-

 .مسخره، خیلی خنده دار بود-

چیه خوب؟ خیلی مرد خوبیه. قسم میخورم. مطمئنم که به  -

 45طالق گرفت و با مربی رقصش که    همین دلیل زنش ازش

کننده ای.... یعنی    لی خستهسالش بود ازدواج کرد. مرد خی 

 .مرد خیلی خوبیه

 .هوگی رو تو ذهنم نگه میدارم -
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چیکار  - بکنه،  رو  اینکار  بخواد  برودی  دوباره  اگه  بعد  هفته 

 میخوای بکنی؟

نادیده اش میگیرم و به مصاحبه ام ادامه میدم. ازش انتطار -

باشه ولی دیگه انتظار نداشتم که آلتش رو    داشتم که عوضی

بد دفعه نشونم  کرد.  غافلگیر  رو  من  برای    ه.  رو  خودم  بعد 

 . هرکارش آماده کردم

من االنشم براش آماده ام. اگه شورت پام بود، با فکر کردن -

کمی خیس می شد. فکر میکنی که امشب    به اون بدن و هیکل

 اونجاست؟ 

  . امیدوارم که نباشه-

یک قسمت کوچیک، تاریک، آزاردهنده تو ذهنم امیدوار بود  

 .اما هیچ راهی نبود که بهش اعتراف کنم   .که اونو امشب ببینه

میزی که در باکستر بویل پشتش نشسته بودم از ترکیب افراد 

و نیویورک استیل پر شده بود، از   WMBC  جالبی از شبکه 

صاحب ایستگاه، که همچنین   جمله مایکل النگلی، نوه جذاب 

خاطر همین  به  که  بود  هم  خبرگزاری  بخش  رییس    رییس 
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رییس آقای کام شده بود. تقریبا یک ساعت باهم حرف زدیم 

وجه مشترک زیادی داشتیم، در تعجب بودم. هر    ، و از اینکه

بودیم هرچند اون سال باالیی    دو به دانشگاه استنفورد رفته

حمله حرفه    بود. پدرانمون وقتی جوان تر بودند، بازیکنان خط

زود   خیلی  ها  صبح  جفتمون  و  بودند  شدیم. ای  می  بیدار 

النگلی در خبرگزاری ورزش نیویورک خارق العاده و    خانواده

 WMBC  مایکل فقط مالک شبکه  مشهور بودند. پدربزرگ

   .استیل نیز بود نبود بلکه مالک بیشتر خبرگزاری نیویورک

وقتی اون ها تمیز کردن بشقاب های شاممون رو تموم کردند، 

 .شد مایکل به سمتم خم

 داری برقصی؟ دوست -

 . البته. خیلی دوست دارم-

روی سن رقص، منو به رقص آرومی هدایت کرد. اون ماهر بود  

واقعامیدونست که چطوری رقص رو هدایت کنه. و خیلی  و 

شبم    -بود. مرتب، باهوش و جذاب  جذاب بود. مثل مت دیمون

 . میتونست بدتر هم بشه
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 .آرایش موهات رو دوست دارم-

تقریبا دو ساعت از وقت آرایشگر رو   . شیرین بودهمینطور  

پیچیده موهام رو باالی   گرفت تا اون حجم از تارهای فر درهم

 بود سرم ببنده. البته که چند تار مو از زیر دستش فرار کرده

. 
اگه نزدیک  - ممنونم. تو که سیگار نمیکشی؟ چون مطمئنم 

از اسپری تاف با اون حجم  تی که  جایی که سیگار باشهبشم، 

 ممکنه که آتیش بگیرم  آرایشگر رو موهام زده تا تکون نخوره

. 

 .مایکل خندید

 . نگران نباش. سیگاری نیستم-

مدلی   این  میذاشتم  قرار  باهاشون  معموال  که  مردهایی  چرا 

پدرش گذاشته بود و قبل از اینکه رباط   نبودند؟ مایکل جا پای 

از قبل  رو حتی  کارش  و  کنه  پاره  کنه اینکه ش  صلیبی  روع 

تموم کنه، تو تیم فوتبال کالج بازی میکرد. با دانشی که راجع 

بازی داشت و ظاهر خوب آمریکایی که داشت ، انتقالش به   به

ورزشی به راحتی انجام شد. هرچند که   عنوان گوینده برنامه



39 | P a g e  

 

مراتب شغلیش بیشتر    در چند سال گذشته، به خاطر سلسله

 .پشت صحنه بود

برنامه ای برای مصاحبه نداری؟ دوست دارم شما  این فصل  -

یاد   رو در حال ازتون  ببینم و  فیلمبرداری و مصاحبه کردن 

همیشه شما  های  مصاحبه  دلنشین    بگیرم.  و  ساده  جوری 

  هست که انگار شما به جای اینکه جلوی دوربین ها نشسته 

باشید در اتاق نشیمن نشستید و دارید صحبت های معمولی 

 . می کنید

ممنونم. در حقیقت در حال حاضر هیچ برنامه ای تو تقویمم -

 . شدی که برنامم روتغییر بدم ندارم، اما تو دلیلی

آهنگ جدیدی تازه شروع شده بود، و من داشتم از همصحبتی  

 :که صدایی از پشت سرم گفت باهاش لذت میبردم

 میتونم صحبتتون رو قطع کنم؟-

شکی   هرچند  چرخوندم  رو  سرم  سرعت  اون  به  که  نداشتم 

 .کیه صدای خشن متعلق به

 . مایکل مهربون و بخشنده بود
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متنفرم از اینکه کسی رو سهیم کنم. اما فکر کنم بیشتر از  -

 . این مراسم گشتم سهمم با زیباترین زن

دستم رو رها کرد و مثل یه جنتلمن قدمی به عقب رفت و 

 .سرش رو تکون داد

 . ممنون برای رقص دلیال-

رودی ایستون غافلگیرم کرد. قبل از اینکه متوجه شم  دوباره ب

احمق مغرور می رقصدیم. بازوهاش رو دورم    داشتم با یه آدم 

چسبوند. محکم تر از مایکل منو   پیچید و منو محکم به بدنش

 . بغل کرده بود

 خوشحالم دوباره میبینمت لوئیس لین.-

اصلی  " عنوان معشوقه  به  لین،  ابرقهرمان    لوئیس  شخصیت 

پلنت  دیلی  روزنامه  خبرنگار  او  رود.  می  شمار  به   سوپرمن 

 .”است

باید    مردی که دل و جرات داشت.” مردی که تخم داشت”؛ 

 .اونا رو بهش پس بدم

 . مستقیم به چشم هاش نگاه کردم
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 .خوبه که با لباس میبینمت ایستون-

 ون لباس باشم؟ترجیح میدی که بد-

 . ترجیح میدم که طرف دیگه اتاق باشی-

 . خندید. خنده دلچسبی بود

وقتی که میخوای تو اتاق رختکن مردها بچرخی، از این اتفاقا -

 . گاهی میفته

سعی کردم که به عقب برم اما منو محکمتر گرفت و سرجام  

 .کج کردم  نگه داشت. سرم رو

 . ولم کن-

 .نه-

 نه؟ -

 . درسته، نه-

 . میتونم از ته دل جیغ بزنم-

 .دوست دارم صدای جیغت رو بشنوم-

از تن صداش مشخص بود منظورش اینکه می خواست زیرش 

 . صدای جیغم رو بشنوه باشم و کاری کنه
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 تو یه آدم آشغالی. میدونستی؟ -

گزارشگر - یه  عنوان  به  بودی.  پرسیده  ازم  دیروز  میدونستم. 

 . کراری رو تغییر بدی تا سواالی ت باید خیلی تالش کنی

ایستون قبل از چرخیدن به دور سن رقص،    . چشمام گشاد شد

 . دستش رو به قسمت پایین کمرم برد

 .”داری کسی رو میبینی؟”با کسی قرار میذاره-

 نمیتونی جدی باشی؟-

 . حرفم رو نادیده گرفت

 دوست داری امشب شام رو باهم بخوریم؟-

 . قبال خوردیم-

 مکان من چی؟پس دسر تو -

 . نمیتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم

 دیروز تو بازی سرت رو به جایی زدی؟-

 تو رژیمی،هان؟-

آره همینه. نمیخوام برای خوردن دسر به خونه ات بیام چون -

 . رژیمم
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 .خوب، این خجالت آوره -

ایستون لبخند زد. در حقیقت خیلی باهوش و بامزه بود ولی 

موم شد، و گروه موسیقی از همه آهنگ ت  .هنوزم عوضی بود

برنده تا  بشینند  سرجاشون  که  اعالم   خواستند  مزایده  های 

 . بشوند

می خواستم بگم که از دیدن دوباره ات خوشحال شدم ، اما  -

 .من دروغ نمیگم

ایستون نیشخندی زد. به نظر میومد که از توهینم خوشش 

 . دستم رو گرفتاینکه قدمی بردارم،  اومده باشه. اما قبل از

هی، حواست به النگلی باشه. وقتی که گزارشگر میدانی بود  -

 .بودمش. اون مرد یک احمقه چندباری دیده

 این حرفی که زدی، احیانا کنایه به خودت نبود؟-

 . من همونیم که میبینی. اون مرد اینطوری نیست-

برای بقیه شب بیشتر لذت بردم. ایندی منو با تعداد زیادی از  

باهاشون مالقات نکرده بودم ، معرفی کرد و   رادی که قبال اف

الس زدن تبدیل شده بود.    گفتگوی من با مایکل از دوستانه به
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میزدیم،   چندباری، وقتی منو و مایکل نشسته بودیم و حرف

نگاهم به چشمان ایستون که روی ما بود افتاد. لبخندی که  

ور و عصبانی بود از بین رفته بود و تقریبا دلخ  روی صورتش

بیشتر به سمت مایکل متمایل    نگاهم میکرد. این باعث شد که

بیرون سالن، در قسمت نگهبانی منتظر ماشین ایندی   . بشم

از شرکت های حراجی خداحافظی   بودم و اون داشت با بعضی

ماشین رسیدن  با  همزمان  دقیقا  مایکل  کرد.  پورشه   می 

 . اسپایدر نقره ایش بهم نزدیک شد

 .ماشین خوبیه-

ممنونم. دوست دارم که تو رو سوار کنم.... شاید یه شب تو -

 مسیر رفتن به شام؟

ایده خوبیه. اما برنامه ام تا چند هفته بعدی یه خورده شلوغ -

 .بیست و هشت روز از دوره پاکی من مونده   .و دیونه کننده اس

 بعد از اینکه اوضاع آروم شد چطور؟ -

تی داشتم شماره ام رو وارد گوشیش  گوشیش رو بهم داد، و وق

  خم شد میکردم به سمتم
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 بوی فوق العاده ای داری.کل شب میخواستم اینو بهت بگم-

. 
و  - خریدمش  فقط  هست.  رز  کلویی  ادکلن  بوی  ممنونم. 

 . خوشبو باشه مطمئن نبودم که خیلی

 . عالیه-

به جای اینکه گوشیش رو ازم بگیره، مایکل دستش رو دور  

برای خداحافظی تو بغلش کشید. وقتی   ند و منودستم پیچو

به ما ایستون  برودی  خیره شده بود.یذره   باال رو نگاه کردم، 

 بیشتر از یکم عصبانی شده بود. به همین خاطر بیشتر تو بغل 

 .مایکل موندم

** 
 

هفته بعد، قرار بود تیم استیل دوباره در شهر خودمون بازی  

هیچ سفری برای بازی انجام وسط هفته  کنه، به خاطر همین

تاالر مشاهیر بسکتبال   نشد. اما من برای پوشش معارفه ها تو

رانندگی    ،خارج از شهر بودم. شنبه شب دیر وقت چهار ساعت

کردم و به خونه برگشتم تا سر وقت برای شروع بازی فوتبال  
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روز بعد تو استادیوم باشم و بازی رو از دست ندم.    در صبح

کردم، و به گوینده مسابقه کمک    ر زمین نگاهبازی رو از کنا

رو برد، به   کردم. بعد از اینکه تیم استیل مثل همیشه بازی 

سمت رختکن رفتم. این بار وقت تلف نکردم. در عوض وقتی  

حراست در بزرگ آبی رو باز کرد، درست وارد صف شدم    مامور

 . تا داخل رختکن بشم

 چه خبرا دّم؟ -

 . تا به کف دستم بزنههنری دستش رو باال برد 

  یه چیزی برات آوردم Hiسالم های   -

روشل   از  شده  امضا  برگه  یه  و  کردم  کیفم  داخل  رو  دستم 

پرتاب بیشترین  تیم    تیورس،  فصل  توپه   WNBAکننده 

  . آوردمبیرون 

بسکتبال  - بازی  تو  دخترت  که  شنیدم  گزارشگرها  بعضی  از 

این معارفه    زانوش شکسته.  تو  بسکتبال  هفته  مشاهیر  تاالر 

 . بودم، و روشل هم اونجا بود

 . با چشم هام به عکس براق اشاره ای کردم
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گفته - درست  رو  الریسا  یعنی  دخترت  اسم  امالی  امیدوارم 

 . باشم

جیب  از  رو  عینکش  و  زد  اش  سینه  به  رو  دستش  هنری 

 . یونیفورمش بیرون کشید

رمرد اون برای خوب، اینو ببین. این اتفاق باعث میشه که پی-

خوب به نظر بیاد. ازت خیلی ممنونم دلیال   این تغییر خیلی

 .دّم

 .قابلی نداشت-

از معدود افرادی بودم که وارد رختکن شدم. یک خبرنگار دیگه 

مصاحبه با ایستون آماده می شد، اما قصد داشتم   داشت برای 

رد شم و نادیده اش بگیرم.   که تا جایی که میشه خیلی سریع

دن زانوشبه  درباره  داشت  برودی  رفتم.  نیک  صحبت   بال 

پر  رو  صورتش  لبخند  دید  منو  که  ای  لحظه  از  اما    میکرد، 

برای   کامال  بود.  کمرش  دور  حوله  یک  کرد.لعنتی.دوباره 

اگه دوباره باهام بازی کنه میدونستم که   مصاحبه آماده بودم و

مغرور رو سرجاش بشونم.   چطور میتونم این بازیکن خط حمله
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  . بود  ما اون لبخند لعنتیش منو دست پاچه و عصبی کردها

وقتی نوبت من شد، بدون هیچ رفتار مزخرفی قدمی به جلو 

  گذاشتم

 امروز قراره چطوری این بازی رو پیش ببریم ایستون؟-

 وقتی این هفته تو بوستون بودی بهم فکر کردی؟-

 . یک ابروم رو باال انداختم

 اره؟ منو زیر نظر گرفتی، -

آسون - بهت  امروز  من  و  میکردی،  فکر  بهم  که  اعتراف کن 

 .میگیرم

برای تو و نمایشی که قراره راه بندازی آماده ام. نیازی نیست  -

 .جایی که میتونی بهم سخت بگیر  آسون بگیری. تا 

ایستون بالفاصله حوله رو    . به نیک عالمت دادم تا شروع کنه

 . ه بودیمما در حال پخش زند  . از دورش برداشت

خوب بابت برد بزرگ این هفته تبریک میگم. و برای هجوم _

داشتی. “ عبور دادن توپ از خط دروازه ی حریف   تاچ دوان که

 ” .که شش امتیاز دارد 
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 .ممنونم-

چند ثانیه تو چشم هاش نگاه کردم و بعد از عمد نگاهم رو به 

 .انداختم قسمت مردانه بدنش

 اینچ درسته؟  4یک حمله کوتاه بود. تقریبا حدودای  -

از  - بیشتر  قطعا  نه.  بگم حداقل    4اوه،  میتونم  بود.   12اینچ 

 .اینچ بود

 :با سرزنش گفتم 

اینچ رو نشون بده. امان از مردا و    4باورم اینکه آمار رسمی   -

 .باورنکردنیشون داستان های 

خوشحال شدم و  نیشخند ایستون جمع تر شد و عصبی شد.  

 . خوشحال نیست واضح بود که برودی 

بهم بگو که چه عاملی باعث شد که تو نیمه دوم تغییر کنی؟  -

تو پاس دادن دچار مشکل   نظر میومد که  قبل از نیمه بازی، به

از پاس های توپ رو که تا  به   شدی. حتی رین جیکوب دو 

کرد. شما دریل بیریزی ارسال کرده بودی با ضربه تندی مهار  

 شدن”ترکیب تیم” مشکل داشتید؟ فقط تو بلند
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 .چشم های ایستون باریک شد

و - حمایت  به  فقط  نداشتم.  شدن  بلند  در  مشکلی  من  نه. 

داشتم نیاز  بیشتری  سری   .پوشش  یه  بازی  نیمه  تو  مربی 

خطحمله   تو  که  هایی  شکاف  و  خال  که  داد  انجام  تغییرات 

خ به  تیم  وقتی  کرد.  مسدود  رو  دادند داشتیم  پوشش  وبی 

 .توپ رو وارد دروازه کنم  تونستم به راحتی

درست وقتی که کارم تموم شد ایستون چند ثانیه به چشمام 

 خیره شد و بعد نگاهش 

پایین اومد، و منم همراه با چشماش به پایین نگاه کردم. از  

تحریک شده، کنترل مصاحبه از دستم   لحظه ای که فهمیدم

 .در رفت 

هم باال اومد، مثل گربه چشایر “گربه خندان وقتی دوباره نگا 

عجایب” لبخند می زد. دوباره اون کنترل   آلیس در سرزمین

 . مصاحبه رو به دستش گرفت

بروس هارنس امروز یه کار عالی انجام داد. اون بلوک کردن -

 .شروع نیمه دوم بازی ریتم بازی رو عوض کرد  شوت هوایی تو 
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 .جوابش رو دادم 

بلوک  - برتر  اون  نفر  ده  جمع  در  اون  که  شد  باعث  کردن 

 .قرار بگیره  پیشگامان بلوک حرفه ای 

لبخند ایستون از بین رفت. متعجب نگاهم کرد، من آمارهای 

بلوکه به  کردن ضربه های هوایی رو میدونستم و تو   مربوط 

 .پس ذهنم نگه داشته بودم

  امتیاز دیگه نیاز داشت و میتونست که رکورد   5درسته. فقط  -

مسدودکننده شوت های هوایی در همه زمانها    بهترین مدافع و

 . رو کسب کنه

 .تصحیحش کردم

 شش امتیاز -

 پنج امتیاز -

 شش-

 پنج-

ویور  - با سی   1980تا    1970هرمان  و  دیترویت شروع  با   .

مورد بالک کردن ضربه های هوایی.  14  .هاکس تموم میشه
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امتیاز دیگه نیاز داره تا رکورد    مورد رو داره. به شش   8هارنس  

 . رو بشکنه

ایستون دهنش رو باز کرد تا چیزی بگه اما بعد دوباره دهنش  

 . کنترل مصاحبه ام رو تو دستم گرفتم رو بست. دوباره 

 و آخرین سوالم؟_

که صف   دیدم  و  من برگشتم  سر  پشت  تاب  بی  خبرنگاران 

 . ایستادند

آیا زانوی شما برای دیدار با تیم رده اول چارجرز در کالیفرنیا -

 آماده هست؟ 

 برای پوشش خبری اونجا میای؟-

 . میام-

 .پس میتونی اونجا روی آماده بودنم حساب باز کنی-

 ******* 

 !پاس بده-

لنگان    چوب دستی گروپر به زمین چسبیده بود و اون لنگان

انتهای  سمت  پرستار    به  شانون،  رفت.  می  طوالنی  راهروی 
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 داد و از کنارمون رد شد  مسئول شیفت روز، سرش رو تکون

این اولین باری نبود که اون “پرستار” میدید ما همچین غلط   .

از زمانی که گروپر توی قدم هاش لنگ میزد   ...هایی میکنیم 

 .ما دچار مشکل شده بودیم

ش، جراحی که داشت باعث شده بود که سرعت از چند سال پی 

بزرگ اون  کنه   عمل  پیدا  کاهش  من   .مرد  های  پاس  حاال 

“به  باشند.  سریع  پرتاب  یه  مثل  اینکه  تا  بود  آهسته  بیشتر 

 ” سرعت کم گروپر دلیل

 .اون شصت و نه سالشه-

 . شانون بود که از باالی شونه اش داشت داد میزد

پیرمرد نازنین دچار حمله قلبی تو یه روزی باعث میشی این  -

 .بشه

همونطور که به حرفاش ادامه می داد، من لبخند اونو شکار  

بصورت   .کردم  رو  توپ  رسید،  سالن  انتهای  به  گروپر  وقتی 

پا سرعت شصت  با  مستقیما   مارپیچ  توپ  اینکه  تا  فرستادم 

 .توی دست اون افتاد
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 .من هنوزم می تونم توپ ها رو بگیرم -

 .شتبه سمت من برگ

تو هیچ وقت توپ رو نداشتی. من توپ رو توی کف دست تو -

 .می اندازم

مزخرف می گی. تو حتی نمی تونی درست و حسابی پرتاب -

توپگیر    کنی. همه می دونن باندازه یک  دقیقا  پاس  که یک 

 .اهمیت داره 

گاپی کوچولو می دونه که پدر بزرگش تا چه حد به بُت اون -

 بی احترامی میکنه؟

 .ووف.بُت. من بُت لعنتی اون هستمپوووو_

گروپر هشت ساله یکی از طرفداران بزرگ فوتباله و حتی یکی 

بزرگترین بود  از  ایستون  برودی  آخرین    .طرفداران  برای 

 .تولدش، من توی مهمونیش بودم

اون بچه خیلی هیجان زده بود، در واقع وقتی منو دید گریه  

چندهفته از مواد نیم تنه توپی باعث شد تا    کرد. این موضوع 
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برای  مردانه”  پایین  تنه  نیم  بزرگتر    “ادمکای  گروپر  اموزش 

 .استفاده کنم 

از ادمکا استفاده میشه چون ضربات فوتبال امریکایی به پایین  “

 ” بیضه ها اصابت می کنه تنه مخصوصا به 

 .کنار ایستگاه پرستاران توقف کردم

 هفته اون “زن” چطور بود؟ -

 :شانون گفت

در واقع هفته خوبی بود. اون میخواد به خرید بره. اون گفت -

 به لباس زیر نو 

 .احتیاج داره با وجود اینکه توی کمد دراورش پر لباس زیره

 .بنابراین یک دستیار نیاز داره تا اونو به خرید ببره-

تو ازم می خوای که دستیار اون باشم و بیرون ببرمش؟ این -

دیگه هزینه داره به اضافه هزینه لباس زیر،با    ربرات سیصد دال 

 . زیر داره  اینکه همین االنشم چهل جفت لباس

 آیا خرید لباس زیر اونو خوشحال می کنه؟ -

 .فکر می کنم آره-
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 !پس بله-

 .اون لبخند زد

 .برای این هفته برنامه ریزی می کنم-

مجدد   تماشای  حال  در  که  کردم  پیدا  اتاقش  در  رو  مارلین 

  .بود"price of right"برنامه شوی تلویزیونی

برنامه درحال نشون دادن، بازی تیراندازی به هدفی مثل بازی 

بازی شما باید امتیاز کلی یک مشت آیتم های    دارته، که توی 

 .معینی از امتیاز برسید  مختلف رو جمع کنید، تا به میزان

 .سالم مارلین-

 !هیس -

یادداشت   دفترچه  و  مداد  یک  با اون  و  داشت  دستش  توی 

هیجان زده همونطور که اونها هر آیتم رو   دست های لرزون و

 .یادداشت میکرد نشون می دادند، مبلغ اون ها رو

یک گالن شیر رو باال آورد و من زیرچشمی نگاهی   "باب بارکر"

اون انداختم. پانزده سنت. بسیار خوب، پس   به نوشته بد خط
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چه سالی هستیم. “اشاره    در   من یک ایده داشتم که امروز ما

 ” به آلزایمر مارلین در فراموشی سال ها 

اون از اینکه حتی جمع امتیازاتش به جواب درست نزدیک هم 

 .نبود خوشحال نشد

 .سعی کردم حالش رو بهتر کنم

اون ها قیمت ها رو افزایش میدن تا کار رو برای مردم سخت  -

 .تر کنن 

 .فکر می کنم حق با تواه-

البته که درست می گم، همیشه درست می گم. همچنین -

 .خیلی هم خوش قیافه هستم 

سفید   کاغذ  و  کردم  باز  میکردم  حمل  که  رو  کاغذی  بسته 

کندم و ساندویچ روبن که هفته پیش    پیچیده شده دورش رو

یک ساندویچ  Reuben خواسته بود نشونش دادم .”ساندویچ

سوئیسی،  ذرت، پنیرکباب شده آمریکایی که از گوشت گاو  

نان  برشهای  بین  و  شده  تشکیل  روسی  سس  و  سوسیس 

 .”شده ست چاودار کبابی
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  رفتی؟ Heidelmanتو به مغازه   -

 .بله-

به   متعلق  که  فروشی  ساندویچ  به  شاید  که    "بن کوشر  "یا 

ده سال پیش توی اون محل گرفته    اجازه نمایندگی اش رو

 .رفتم. مهم نبود

برای  - تونم  دندون نمی  تونی  می  کنم.  صبر  بهش  حمله 

 مصنوعی هام رو بهم بدی؟

 .دندون های تو در حال حاضر توی دهنت هستن مارلین-

یک دقیقه زمان برد تا با ضربه زدن ناخونش به دندون جلوش،  

با وجود اینکه ذهن .حقیقت رو گفته بودم  تایید کنه که من

تقریب دندوناش  آلزایمر”،  “داشتن  بود  جا  همه  همیشهاون    ا 

 .موضوع گفتگوی هفتگی بودن

 .ویلو روز قبل به دیدن من اومد-

 خوبه -

 . آره. اون بهم گفت که چی کار کرده-

 .نمی دونستم داره در مورد چی حرف می زنه 
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آه، بله. اون چیه؟ من دیگه نمی تونم همه کارهایی رو که  -

 .پیگیری کنم ویلو انجام میده رو

ا دوتا باید از خودتون خجالت  استخر. خودت که می دونی. شم-

 .پلیس به شما خیلی آسون نمی گیره بکشید. دفعه بعد

از متعجب کردنم که چطور می تونست چیزی رو که  هرگز 

اتفاق افتاده رو به یاد بیاره، دست نمی    بیش از ده سال پیش

 .کشید

با این حال یادش نمی اومده که پنج دقیقه پیش دندو هاش 

تقریبا مثل این بود که اول خاطرات    .گذاشتهرو توی دهنش  

 .اخیرش رو فراموش میکنه

امیدوار بودم که خاطره ام راجع به حادثه استخر هرگز از ذهنم  

 .اولین بار بود که من بدن برهنه ویلو رو می دیدم   .محو نشه

و شبی که متوجه شدم، درد سینه من هر باری که اون دختر  

بدجوری وحشت زده ام میکنه   می کنم، و  رو ویلو وحشی صدا

 .بود "عشق"نبود...  "درد"در واقع 
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استخر - از  بیرون  با من  کرد  ویلو سعی  بود.  تقصیر من  این 

تا منو   صحبت کنه. اون فقط یه پاش رو گذاشت روی نرده 

   .بیرون بیاره. من اونو توی استخر انداختم 

عقل   در واقع ... هر کسی که   .مارلین با تردید به من نگاه کرد

راجع به   درست و حسابی داشت باور نمیکرد که ویلو بخواد

با حرف زدن   داره فقط  پروایی درش  بی  ای  ذره  چیزی که 

 .حل کنه مشکل رو

اون دختر همیشه روی تیغه شمشیر می رقصید و لبخند می 

ایستاده بودم و منتظر بودم تا خونریزی   زد، در حالی که من

یزدر مورد اون دختر بود و  این زیباترین چ  . رو متوقف کنم 

 ” همچنین زشت ترین. “بی پرواییش

این آخرین اخطار منه؛ اگه شما دوتا دردسر بیشتری درست  -

جداتون می کنم. هر دوی شما مثل یک زوج ابله    کنین، از هم

 .باهمدیگه عمل می کنید

نیمی از ساندویج روبن اونو کش رفتم و قول دادم که از دردسر 

کنایه حرفش اونجا بود که تهدیدمون میکرد به    .دوری کنم 
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بود که ما رو با هم نگه می   جدایی، اما در آخر، اون تنها کسی

 ....داشت

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

 

 
#Delilah 

 داری روی چی کار میکنی؟ _

ایندی بود که این رو گفت و خودش رو روی میزم انداخت و  

 . اینکه دامن پاش بود چهارزانو نشست با

 . شورت خوشگلیه_

 . نمیتونی شورتمو ببینی_

 . البته که میتونم_

 . داشتم بلوف میزدم

 . اصال شورت نپوشیدم_

امیدوارم توی جلسه هیئت مدیره ای که همین االن ازش _

 . نشسته باشی اومدی همینجوری 

 .البته که اینجوری نشسته ام _
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یک   بگیرم  رو  جلوش  بتونم  اینکه  از  قبل  و  شد  ایندی خم 

میزم رو کش رفت. چند تا از عنوان    ته از کاغذهای روی دس

 .هایی که پیرینتشون کرده بودم چک کرد

 برودی ایستون، هان؟ _

 .برای تحقیقاته _

برای چی؟برای مصاحبه با یک مجله بین المللی؟ ندیدم که _

 .ها ورزشی باشند هیچ کدوم از عنوان

 . برگه هارو بصورت بادبزن درآورد و خودشو باد زد

 . برای بازی این هفته اس_

 واقعا؟_

ایندی از باد زدن خودش دست برداشت و یکی از برگه هارو 

 . بیرون کشید

 از این یکی چی گیرت اومد؟ _

باکسری   شورت  بود.  شورت  با  برودی  از  عکسی  برگه  اون 

 . مشکی و تنگ
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به زانوش نگاه میکردم تا ببینم عکس قبل از عملش گرفته  _

 . شده یا بعدش

 .داشتی به آلتش نگاه میکردی _

 .نه اینکارو نمیکردم. اون یارو یک عوضیه_

 .پس راست کار خودته_

 . نه نیست_

 . هست_

 .حاال هر چی _

 . چشم هام رو چرخوندم

تو _ داره.  منحصربفردی  داستان  یک  مطمعنا  اون  میدونی... 

سالگی بیست  بود”بازیکن   سن  تیم  انتخابی  بازیکن  اولین 

مجروح شد ولی چیز    دوم تصادف کرد. اون  اصلی”.اواسط فصل

تیم جدا شد از  فصل سوم  از شروع  قبل  نبود.  بدی   .خیلی 

تقریبا دو سال بعدش الکل رو ترک کرد و به عنوان بازیکن  

برگشت. سه سال بعد هم وارد تیم سوپر بول    ذخیره به تیم 

 .شد
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که  _ وقتی  از  بیشتر  یادمه  کنار گذاشتنش  تیم  از  که  وقتی 

شروع کرد در اخبار نشونش می دادند.   در استیل  بازیش رو

میکرد. و بازیچه دست    اون یا توی مهمونی ها بود و یا مست

 .یک عده زن مشهور شده بود

چجوری میشه که یکی از اولین بازیکن های اصلی به کسی  _

 می اندازنش تبدیل بشه؟ که از تیم بیرون 

 .مواد و الکل_

تیم  _ از  که  وقتی  تا  اون  واقعا ولی  بودنش  ننداخته  بیرون 

بعنوان پسر پایه یک،مهمونی ها شناخته نشده بود.همه جارو  

ایستون    ریخته برودی   گشتم و سعی کردم تیکه های پازل بهم

گم  رو  تیکه  چند  فقط  میکنم  احساس  و  بچسبونم  بهم    رو 

کردم. هیچ چیزی راجع بش وجود نداره که نشون بده اون 

اون رو کنار گذاشت هیچ چیزی    وقتی مشکلی داره و تیم هم

 .ذکر نکرد 
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احتماال تیم نمی خواسته چیز شرم آوری رو، رو کنه. شاید  _

تاثیر  تحت  استفاده    اون  تصادفش  از  بعد  که  هایی  مسکن 

 .میکرد بود یا یه همچین چیزی 

اون فقط چند تا زخم کوچیک برداشته بود و یکم کبود شده  _

 . م نبودزخم هاش خیلی هم وخی بود. بعد تصادف 

 کسه دیگه ای چیزیش شد؟ _

اون توی ماشین تنها بوده و با سرعت رانندگی میکرده که  _

 .دست داده  کنترل ماشین رو از

کنارش  _ خوابیدن  موقع  بتونی  شاید  نمیدونم.ولی  هووووم... 

  . ازش بپرسی

 . ایندی از جاش بلند شد

 کی برمیگردی؟_

 . دوشنبه شب_

برودی شورت باکسری پوشیده  ایندی عکسی رو که در اون  

 .قطعا هم باید نگه داشته میشد بود برداشت. اون

 میتونم اینیکی رو نگه دارم؟_
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 . صدالبته. من عکس اون عوضی خود برتر بین رو نمیخوام_

 . البته که اینجوریه_

 . روی هوا بوسی برام فرستاد و ناپدید شد

*** 
های ورزشی حرفه کمپانی دلتا برنامه های خاصی برای تیم  

بود داده  ترتیب  معمولی    .ای  بوئینگ  از    757یک  بیش   ،

هواپیمایی  ولی  گرفت  مسافر جا می  ازش    دویست  لیگ  که 

استفاده میکرد، صندلی هاش جدا شده بود تا فضای بیشتری 

دراز کردن پاهاشون ایجاد بشه. در پشت هواپیما تعدادی    برای 

مربی ها در طول پرواز    هم قرار داشتند تا  از صندلی ها روبروی 

 .جلساتشون رو برگذار کنند

بازیکن لیست تیم استیل، به همراه هفده  تمام پنجاه و سه 

اداری، دو روز قبل از بازی پیش رو   مربی و تعداد کمی عوامل

پرواز داشتند تقریبا چندین گزارشگر هم همراه   .باهم دیگه 

از زمانی که تیم بود،   اسپانسر رسمی  WMBC تیم بودند. 

   .من هم جز گزارشگرها بودم. و... من از پرواز متنفر بودم
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پنج دقیقه قبل از بلند شدن هواپیما یک قرص زاناکس”خواب  

لیوان کامل مشروب خوردم.آخرین چیزی که    اور” رو با یک

قبل از بیهوش شدنم بیاد دارم اینبود که خلبان چیزی راجع  

بع کوتاهمون  تاخیر  هابه  پرنده  تجمع سرسختانه  گفت.   لت 

 پرنده ها؟ 

وقتی بیدار شدم،ساعت موبایلم رو چک کردم. از شش ساعت 

کالیفرنیا،چهار ساعتش رو خوابیده بودم. دهنم خشک   پرواز

 .دهنم خشک شده بودند شده بود و چشم هام بدتر از

 . صبح بخیر خوابالو_

 . صدا منو از جام پروند

 سردرگمی،فورا سرم رو به سمت راهرو چرخوندمبا گیجی و  

. 
 آالن کجاست؟_

وقتی خوابیدم آالن کولمن، گزارشگر اخبار دست اول ورزشی 

کسی که االن کنارم نشسته بود جز برودی    .کنارم نشسته بود
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اون و  باشه.  تونست  می  کی  داشت   ایستون  گوش  تا  گوش 

 .لبخند میزد

با من عوض کنه    بهش پیشنهاد دادم که اگه صندلیش رو_

اختصاصی راجع به قوانین جدید الکل در لیگ    یک مصاحبه

 .باهاش انجام میدم

 چرا اینکارو کردی؟_

 . تا کنار تو بشینم_

 از تماشا کردن من موقع خواب لذت میبری؟_

 . اره. میدونستی خروپف میکنی_

 . نمیکنم_

 آره میکنی. میخوای فیلمش رو بهت نشون بدم تا ثابت بشه؟ _

 . چشم هام درشت شد

 تو از خوابیدن من فیلم گرفتی؟_

 . نه ولی آب دهنت کنار لبت خشک شده. درست اونجا_

پاکش کردم، هرچند مطمعن نبودم    . به کنار لبم اشاره کرد

 . که آیا جدی هست یا نه
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 برگشتی اینجا تا منو اذیت کنی؟_

 . تقریبا_

هاش هم می لبخند زد. اون یک لبخند واقعی بود. حتی چشم  

درست همون موقع هواپیما یکم تکون خورد و .خندید. لعنتی 

گرفته بودم از پنجره بیرون   هر مقدار آرامشی که از زاناکس

 .رفت. دسته های صندلی رو با هر دو دستم گرفتم

 بخاطر پرواز استرس گرفتی؟ _

 . یک چیزی بیشتر از این_

 .قبل از پرواز باید قرص میخوردی _

 . احتمال زیاد اثرش از بین رفته  کردم. ولی به_

 نظرت راجع به نوشیدنی برای تمدد اعصابت چیه؟ _

 . دیگه نباید الکل بیشتری با زاناکس قاطی کنم_

 . هواپیما دوباره تکون خورد

 ” یدونه مرلوت کافیه.”نوشیدنی بدون الکل_
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برودی ریز ریز خندید و خم شد و دکمه رو زد تا مهماندار 

بیاد.مو مشکی پروپاچه دار فورا جواب    نبرای سفارش پیشمو

 . برودی حرف زد داد. من رو نادیده گرفت و مستقیم با

 چیکار میتونم براتون انجام بدم آقای ایستون؟_

 میتونی لطفا برامون یدونه مرلوت و یک بطری آب بیاری؟ _

 .البته _

نفس   یک  رو  تمامش  رسید،  دستم  به  لیوان  که  ای  دقیقه 

انگار که   و متوجه    دارونوشیدم  نگاه کردم  برودی  به  هست. 

 . شدم برای اولین بار کت و شلوار پوشیده

 . خوبه برای یکبارم که شده تورو با شلوار می بینم_

 . اگه دوست داری میتونم درش بیارم_

توی _ که  اونچه  از  بزرگتر  مرلوت  بطری  یک  به  وقت  اون 

  میکنم هواپیما میدن نیاز پیدا

شد   خم  فورا  فراخوندن ایستون  برای  رو  دکمه  دوباره  و 

 . ام گرفت مهماندار فشرد.واقعا خنده

 خوب... جدا... چرا اینجا نشستی؟_
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به اطرافت توی هواپیما نگاه کردی؟ فقط یک زن هات وجود _

پشمالو. سوالت باید اینجوری باشه که چرا   داره و صدها مرد

 نباید همه برای نشستن کنارت بجنگن؟ 

 . تقریبا شبیه تعریف کردن بود آقای ایستوناین _

 بله درسته. تو مثل جهنم هات هستی و من ازت خوشم میاد_

. 
اوه واقعا؟تو روش جالبی برای نشون دادن عالقه ات به من  _

بینمت به طریقی میخوای مصاحبه منو   داری. هربار که می

 .خراب کنی

 . یذارمهربار که می بینمت، من خودم رو برات به نمایش م_

 . لبخند معروفش رو بهم نشون داد

ما اینجوری به دخترها نشون میدیم که دوستشون داریم و _

 .از کجا میایم

 تو اهل کجایی،جنگل؟ _

 . بروکلین_

 . مهاجم خط دفاع وسط حرفمون پرید
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بدم.  _ انجام  فور  تغییراتی توی رد ریورز  برودی من میخوام 

بررسی کردیم و نیاز داریم یکم  فیلم های بازی هفتهپیش رو  

 . روند بازی رو تغییر بدیم

 .حله مربی_

برودی دستم رو گرفت و بوسید و باقی سفر همراه مربی ها  

 . روز بازی ندیدمش  ناپدید شد و تا دیگه تا

**** 
مثل همیشه آفتاب در سن دیگو می درخشید. واقعا دلم برای 

از کالج فکر    کالیفرنیا تنگ شده بعد  میکردم که خیلی بود. 

گذشت سال ها، ترسم    بیشتر از این به اینجا برمیگردم. ولی با

داشتم  هواپیما  با  که  تنها سفری  و حاال  بیشتر شد  پرواز    از 

بخاطر شغلم بود. این سفر بهم یادآوری کرد که بجای چیزهای  

 .،اجازه دادم ترس هام من رو کنترل کنند دیگه اطرافم

آنالین لحظه به لحظه بازی ،کنار  کنار برت مارلین گزارشگر  

بخشی از    . خط زمین ایستادهبودم و بازی رو تماشا میکردم

که چشم   میکرد  ایجاب  ورزشی  اخبار  گوینده  بعنوان  شغلم 
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رایزنی  زنده  پخش  موقع  دیگه  هم  با  برتباشم.  پشتیبان 

یک نفر بتونه همزمان   میکردیم چون عمال غیرممکن بود که

انجام    باشه. چهار چشم کار بهتری   چشمش به بیست و دو مرد

 .می دادند

همونجور که انتظار می رفت، رقابت بین سن دیگو و استیل 

شدید بود. نتیجهبازی مقام اول و دوم بین دو تیم رو مشخص  

میکردند که انگار بازی سوپر بول    میکرد و اون ها جوری بازی 

صدای همهمه جمعیت بقدری بلند بود که من و برت   . بود

 همدیگه رو از هدست ها بشنویم  ختی می تونستیم صدای بس

. 

لرزش ضربات پای تماشاگران از جایگاه رو روی قفسه سینه  

میکردم احساس  مدلی    .ام  این  های  بازی  عاشق  من  خدایا 

سی دقیقه از نیمه اول بازی گذشته بود و من کنار خط    .بودم

تیم و  بودم  ایستاده  تماشا    دروازه  رو  به  استیل  که  میکردم 

 .سمت پایین زمین بازی حرکت میکرد 
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در زمان سه پنجم بازی برودی با ترفند رفتن به سمت زمین 

می فقط  در    خودی  رو  تیمش  های  کننده  دریافت  خواست 

 .تمام محوطه تحت پوشش پیدا کنه

و  کرد  داشت،صبر  وجود  توپ  گرفتن  شانس  اینکه  با 

پوندی تیم    300شدن با خط دفاع    یکجورهایی شاخ به شاخ 

بعد شونه هاش رو به جلو خم کرد و .حریف رو نادیده گرفت

وقتی که به خط   با سرعت به سمت خط پایان حرکت کرد. تا

  برسه به هیچ عنوان پاهاش از حرکت متوقف نشد. آیا من فقط 

 گرمم بود یا خورشید یهو گرم تر شد؟ 

شدت   از  خودمم  که  شدم  متوجه  و  شدند  دیوانه  جمعیت 

د میزنمهیجان  دست  از    .ارم  خنثی  رفتار  باید  گزارشگرها 

 . خودشون نشون می دادند

وقتی برودی در نیمه بازی با توپ توی دستش به سمت من 

سمتم پرتش کرد سورپرایز شدم. من حتی    یورتمه اومد و به

 . زمین دیده  متوجه نشده بودم که اون من رو کنار
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ازی ها و نشستن مادرم و من، سال ها وقتمون رو با رفتن به ب

عاشق  گذارندیم.  می  زمین  از  یاردی  هایپنجاه  صندلی  در 

شدن و رفتن به اون بازی   تماشای بازی پدرم بودم. با بزرگتر

تصور کنم    ها دلم خواست که گزارشگر بشم. اصال نمی تونستم

 .که زندگیم با فوتبال درگیر نباشه

بود.   متفاوت  توی زمین  برودی  تماشا کردن  جوری که  ولی 

میکرد سکسی و پر از اعتماد به نفس بود. قدم    اون مرد حرکت 

قدرتمند، جوری که بدون ترس   های بلند، ران های سفت و

 .به سمت حریفش حمله میبرد

بود   غیرممکن  که  بود  غالب  و  گر  سلطه  بقدری  اون  انرژی 

موضوع فقط من نبودم. زن ها عمال هربار که    جذبش نشی. و

دروازه در می آورد سوت و   موقع بیرون اومدن ازکالهش رو  

 . جیغ میزدند

در نیمه دوم اون امتیاز تاچ داون دیگه ای بدست آورد. وقتی 

از اون خانم    دوباره توپ رو به سمت من پرت کرد، تعدادی 

 . هووو کردند های عاشق پیشه طرفدارش یکم برام
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م ها و ایمیل  بعد از بازی بیرون اتاق رختکن ایستاده بودم و پیا

 . میکردم. اولیش که باز کردم از ایندی بود هام رو چک

ایندی:اون دامن زیادی بلنده. قبل از اینکه بری توی رختکن 

 . بزنی یکم اون لعنتی رو بکش باالتر تا با ایستون الس

 . وقتی داشتم جوابش رو میدادم شروع به خندیدن کردم

 . ن شغلمهدلیال:من الس نمیزنم،مصاحبه میکنم. ای

ایندی:اوه خدای من. امروز دو تا توپ بهت داد. ولی امشب دو 

 . میده تا دیگه هم بهت

عالی شد. دوربین ها هر دو تا توپ پرتاب تاچ داون ایستون رو 

که بعدش بهسمت من انداخت گرفته بودند. کامال مطمعنم 

دوشنبه یک چیزی دارند   که نصف مردهای جلسات اجباری 

 .ن قضیه بگندکه راجع به ای

همینجور دونه دونه ایمیل هام رو نگاه میکردم و بعد حذفشون 

 . پیامی از مایکل النگلی متوقف شدم میکردم که روی 

فقط می خواستم بهت بگم که چقدر از وقت گذروندن باهات  _

 در جشن خیریه هفته 
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پیش لذت بردم و اینکه بهت فکر میکنم. منتظرم ماه پرمشغله  

بتونم برای شام ببرمت بیرون. و دارم چند تا  ات تموم بشه تا 

 . با آرزوی بهترین ها.ام .مصاحبه به برنامه ام اضافه میکنم

رو  پاکسازیم  دوره  زودتر  یکم  بتونم  پسر شیرینی. شاید  چه 

کنم داشتم    . تموم  و  بود  گوشیم  توی  دماغم  همینجوری 

امنیتی میدادم که گارد  انجام  رو  رو    کارهام  درهای رختکن 

 . برای ورود گزارشگرها باز کرد

داخل رختکن تیم مهمان،با یک دریافت کننده درشت هیکل 

مصاحبه کردم و بعدسراغ جنینگ آستور، مدافع خط دفاع که 

 . انجام داده بود رفتم حمله کلیدی در چهارمین ربع بازی 

ایستون طبق معمول صف طوالنی داشت. کمد اون مورب با 

ونستم ببینم که مصاحبه اخیرش من میت  کمد جنینگ بود و

نفر بعدی که توی صف بود، ساندرا هالستون بود،   . تموم شده

پوشش میداد. کنجکاو بودم تا    گزارشگری که تیم میزبان رو

 .تعامل بین اون دو تا رو ببینم
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وقتی ساندرا آماده میشد تا مصاحبه اش رو شروع کنه، عوضی 

 . رگی زدنیشخند بز  . نگاهم رو گرفت خودپسند مچ

نادیده اش  تظاهر کردم که  بگم.  تر  نادیده اش گرفتم.واضح 

از اون سمت اتاق داشتم زبان بدن ایستون رو بررسی   . گرفتم

رو اش  حوله  اون  باز    میکردم.  دلفریب  بلوند  گزارشگر  برای 

گزارشگرهای مرد   نکرد. در حقیقت بنظر می رسید دقیقا مثل

ای سکسی و برق چشم  از نیشخنده داره باهاش رفتار میکنه 

پیشنهاد سکسی    هاش که وقت میخواست بطور غیرمستقیم

برام .بده خبری نبود. و حتی متروش رو هم به نمایش نگذاشت

جای سوال بود که آیا ساندرا قبال این مرحله سخت رو پاس  

خواستم بدونم که ایستون هیچ وقت همون کار   کرده.واقعا می 

نبودم که چرا این قضیه   رو با ساندرا هم کرده ولی مطمعن

 .برام مهمه

بعد از انجام دادن تمام مصاحبه هایی که نیاز داشتم، به سمت  

استرس نداشتم. درعوض فکر کنم یکمی    ایستون رفتم. دیگه
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وقتی که نیک مشغول تنظیم دوربین و   . ... هیجان زده بودم

 :نور بود گفتم

 . ممنون بابت... توپ های امروز_

 . نیشخند زدایستون 

 . مسئله ای نیست_

تو این کار رو کردی تا مجبور بشم دقیقا بهت بگم بخاطر  _

 ممنون، اینجور نیست؟ توپ های امروز 

نوچ.ولی اون یک جایزه کامل بود. اینکار رو کردم تا اون هارو _

 . و هربار که بهشون نگاه کنی به من فکر کنی به خونه ببری 

 . و می شناسممن بهترین جا برای اون هار_

 توی اتاق خوابت؟_

 . توی زیرزمین. اون پایین وحشتناکه. کامال مناسبشه_

 . مثل همیشه، توهینم رو نادیده گرفت

 اون ها توی کیفت هستند؟ _

 . بله_

 .چرخید و دست داخل کمدش کرد و روان نویسی بیرون آورد 
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 .بدشون به من. برات امضاشون میکنم_

رو امضا میکرد، نیک اعالم کرد که  درحالی که اون توپ دوم  

فیلم گرفتن  دستیم   آماده  ساک  داخل  رو  ها  توپ  هست. 

و پریشون  موهای  کردم  سعی  و  مرتب   گذاشتم  رو  وحشیم 

 . کنم

 آماده ای؟ _

 .برای تو؟همیشه_

سرم رو تکون دادم و سوال اولم رو پرتاب کردم. انتظار داشتم  

 پوشش سورپرایزم کردحوله اش روبندازه ولی با نگه داشتن  

درحقیقت اون در طول تمام مصاحبه حوله اش رو ننداخت     .

بدون هیچ کنایه سکسی جواب داد. شاید    و به تمام سوال هام

سخت بود  امتحان  شده  تموم  دوربین    . منم  اینکه  از  بعد 

 . خاموش شد نتونستم جلوی خودم رو بگیرم

 . ی ممنون بخاطر اینکه امروز یجورایی پوشیده بود_

 . انجام دادنش واقعا سخت بود _

 . درحالی که میکروفون و نوت پذم رو جمع میکردم خندیدم
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دادنه.  _ پس  امتحان  منظورم  شد؟  تموم  دیگه  پس  خوب 

هم جلوی ساندرا لخت نشدی.این   متوجه شدم که حتی امروز 

تازه وارد تماما   کاریه که انجام میدی؟جلوی گزارشگرهای زن 

 ی اولشون خجالت زده بشند؟ لخت میشی تا هفته ها

 . لخت دیدن من یک رفتار حیله گرانه اس میدونم_

سر تو زیادی بزرگه، برام جای تعجب داره که چجوری کاله  _

 .میپوشی

 . سر بزرگ،کاله بزرگیم میخواد_

جنسی  _ ازار  بخاطر  ازت  کسی  هنوز  حاال  تا  که  چجوریه 

 نکرده؟  شکایت نامه ای پر

 . شونه هاش رو باال انداخت

 . من با شخص دیگه ای اینکارو نکردم_

 . چشم هام رو باریک کردم

در  _ انداختن حوله  روتین  وقت  هیچ  ساندرا  اینکه  منظورت 

 تجربه نکرده؟  طول مصاحبه رو

 . نوچ_
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 خوب، من زیادی خوش شانس نیستم؟ _

 هستی.با من شام میخوری؟_

 . نه_

 نه؟_

شوکه شده بذت یجورایی از اینکه میدیدم بخاطر رد کردنش  

 . میبردم

 . درسته،نه_

 چرا؟ _

 . من با بازیگرها قرار نمیذارم_

 . سال گذشته با اون توپ زن تیم سینت بیرون میرفتی_

 . گفتم با بازیگرها قرار نمیذارم، نگفتم با ورزشکارها_

برای اولین بار،برودی ایستون جواب کنایه داری نداشت. ازش 

 .و به سمتش برگشتموسط راه ایستادم   دور شدم ولی

چک  _ منو  عاشقانه  گذشته  داشتی  درضمن، 

 . میرن توی زیرزمین میکردی؟وحشتناکه. توپ هات واقعا

** 
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شهر   به  تیم  آخروقت  هواپیمای  با  بعدازظهر  اینکه  بجای 

هواپیمای تجاری دوشنبه صبح برگشتم. آقای   برگردم، با اولین 

ودم، اون از کشور دور ب  کام اهمیت نمیداد که من نصف راه

اش   هنوزم انتظار داشت که من در جلسات اجباری دوشنبه

 . حضور داشته باشم

ماشین   یک  رسیدم،  نیویورک  المللی  بین  فرودگاه  به  وقتی 

اونجا برداشت و مستقیما به سمت دفتر   کاربلد شهری، منو از

 . رفتم

ترافیک سنگینی  به  بودیم که  نرفته  بیشتر  مایل  تقریبا یک 

داخل ساک دستی لوازم شخصیم که توی   برخوردیم. دستم رو

 پدم رو بیرون آوردم هواپیما هم همراهم داشتم،کردم و نوت

. 

برودی  اسم  خورد.  به چشمم  مشکی  خودکار  با  فاصله  خط 

شده بود ولس چیز دیگه ای باالش   استون روی توپ نوشته

 . نوشته بود

 0321-358-212واقعا دوست دارم بکنمت.  _
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بیرون سر رو  توپ  اونیکی  بعد  دادم.  تکون  رو  م 

 .آوردم.چرخوندمش

اینو _ خودتم  که  میدونی  بردار.  سرت  دادن  تکون  از  دست 

 . میخوای 

 یکم تحریک شده بودم و بیشتر رقت انگیز و سست شده بودم

. 
 ****** 

#Delilah 

برگزار    13طبق کنفرانس خبری که روز سه شنبه ساعت  _

ای اعالم کرد.شایعه از این قرار بود که    شد، تیم استیل بیانیه

بینی می شده بیشتر بود    مصدومیت تریل اودن از اونچه پیش 

 . کنند و اونها احتماال مجبور بودند اواسط فصل او را تعویض

خوشبختانه نویسنده ای که کنارم نشسته بود از زیر میز لگدی 

 . جلب کنه رو به پام زد تا توجه ام

 متاسفم،میشه دوباره تکرارش کنید؟ _

 .آقای کام اخم کرد

 . احساس کردم نیاز دارم بهونه ای جور کنم
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 . داشتم به چند تا سوال راجع به یک مصاحبه فکر میکردم_

 حواسن باید جمع این جلسه باشه و نگاهت هم به من باشه_

. 
دومین بار در  سرم رو به عالمت تایید تکون دادم و اون برای  

 . خبری توضیح داد  مورد کنفرانس

 . از همین االن ثبت شده بدون _

 .اهی کشید 

خوبه. خوب حاال که حواس خانم مدوکس به جلسه هست، _

 . ایستون حرف نزنیم چرا راجع به برودی 

بود.  کرده  رو مشغول  دقیقا همون چیزی که ذهنم  اوووووم 

 . ن کنمعوضی رو از سرم بیرو نمی تونستم فکر اون

 . باشه_

با _ میخواد  هفتگیش  نمایشی  برنامه  برای  استابلتون  فیل 

برگذار  رو  نشستی  یجورهایی   ایستون  تو  میرسه  بنظر  کنه. 

ضربه تاچ داون   باهاش به توافق رسیدی. دیدم که دیروز بعد از

 .توپ رو به سمت تو پرتاب کرد
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درواقع دو توپ. یکیش که توی ساک ورزشی توی دفترم بود  

 ".واقعا دوست دارم بکنمت"بود  روش دقیقا نوشتهو 

و من انقدر رقت انگیز درگیر اون نوشته شده بودم،چون تنها 

اینکه به  کردن  روی   فکر  میشد  باعث  میخواد  رو  من  اون 

 .صندلیم شق و رق بشینم

اگرچه  _ کردم.  مصاحبه  اون  با  چندباری  من  درسته  بله 

بشه گفت خوب باهم  برخورد ما    مطمعن نیستم بشه به نحوه

   . کنار اومدیم

 . آقای کام بشکنی زد

با فیل مصاحبه کنه. ما میخوایم  _ تا  هفته بعد دعوتش کن 

 .باشه Sixty With Stapletonاون توی برنامه

من کامال مطمعن بودم که برودی ایستون بجز مصاحبه هایی  

کنفرانس های خبری جای  و  رختکن  تلویزیونیتوی  اجباری 

عناوین روزنامه ها هم حتیه    .مصاحبه انجام نمیداد دیگه ای  

نهاییش   محدود به اون هایی بودند که حرف های تایید شده

  رو ثبت می کردند



87 | P a g e  

 

اون از وقتی که دوباره به تیم برگشت و جایی برای خودش  

دونه و همه مصاحبه های تلویزیونی رو   بدست آورد، دونه به

 .رد کرده بود

 . اون مصاحبه نمیکنه_

این میتونه یک امتیاز عالی برای ما باشه، خودت میدونی که _

 . رکورد ریتینگ امسال رو بدست بیاریم میتونیم با اینکار

این موذیگری  با  بهم ساییدم.می دونستم که  رو  دندون هام 

که حقیقت پشت ماجرا این بود که ما   چی ازم میخواد.درسته

 . مبودی بخاطر محتواهای نامربوط در ریتینگ عقب

بیشتر کهنه کارها به مصاحبه با بازیکن های دوست داشتنی  

برخورد خوش  ورزشی    و  اتفاقات  اغلب  یا  و  بودند  چسبیده 

تماشاچی رو گزارش می کردند.  به داستان های    گذشته  ها 

 .جدید و بروز نیاز داشتند

 .بذار ببینم چیکار میتونم بکنم_

و بعد به  یک ساعت دیگه در اون جلسه بی فایده نشسته ام  

ایندی روی صندلی من نشسته بود و یک توپ    .دفترم رفتم
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واقعا    "فوتبالی که روش نوشته بود    رو به هوا می انداخت. توپ

 ."دلم میخواد تورو بکنم

 . و ایندی گوش تا گوش داشت لبخند میزد

 چیزی هست که بخوای راجع بش حرف بزنی؟_

 . خفه شو_

 امه.یا شایدم تموم شده؟ فکر کنم دوره پاکسازیت رو به اتم_

 . فکر نکنم_

 .چرا؟اون بطرز مسخره ای جذابه و مشخصا تو نخ توام هست _

 . اون مرد تو نخ من نیست. اون میخواد توی من باشه_

 . هر دوش یکیه _

 . نه، یک تفاوت اساسی وجود داره_

تو میتونی بدون _ االن در هزاره جدید هستیم.  میدونی که 

 .داشته باشی عشق و تعهد سکس

 . بله میدونم. قبال قرار داشتم_

تو با اون ها چند ماه کوتاه قرار میذاری، بعد چیزی تو اون  _

که بینی  می  ماه   ها  مدت شش  به  بعدش  و  نمیاد  خوشت 
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بنظرت میکنی.  محروم  آلت  از  رو  راحت    خودت  اینجوری 

نیست که فقط سکس کنی و قرار نذاری؟اینجوری دیگه به 

هم احتیاج نداری. اینجوری پیش بری در    ماه ریکاوری   شش

 . میدی  عرض یکسال مغزتو بگا

این منطق قبل از اینکه از دهنت بیرون بیاد بامفهوم تر بود، _

 درسته؟ 

 . یک پوشه از کمدم بیرون آوردم و ورق زدم

 پس قراره با ایستون بخوابی؟_

واقعا طعنه توی جمله ام رو نگرفتی؟اون یارو فقط میخواد  _

صبح روزی که تسلیمش بشم گم و گور   .ازم سواستفاده کنه

 .میشه

 اون تا حاال ازت خواسته باهاش بیرون بری؟ _

فکر کنم.قبل اینکه اون دعوت شیوا رو روی توپ انتقال بده _

 ازم خواسته بود

 . باهاش بیرون برم و شام بخورم

 . دیدی، اون می خوادت_
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اعتراف کنم ولی یجورایی  به همون اندازه که متنفر بودم به این  

واقعا اینجوری باشه. نمی خواستم منکر این   دلم می خواست

کدوم زن عاقلی بود .بشم که از لحاظ جنسی جذبش شده ام 

 که جذبش نشه؟ ولی من از اون آدم هایی نبودم که فقط رابطه

از احساس   یک شبه بخوام. روز بعدش رو تصور میکردم که 

رسید، مثل این بود که بری  فراموشی می    خواسته شدن به

 .پاره بشه بانجی جامپینگ و بعد پریدن طنابت

از باالترین و هیجان انگیز ترین ارتفاع، فقط برای سقوط آزاد  

نداشته.  ات  نگه  هیچ چیزی  که  میشی  بعدمتوجه  و  میپری 

حتی نمیتونی بیاد بیاری   فقط خودت موندی و تنهایی. و تو

 .چیزی باعث شد بپری که از اولش هم دقیقا چه 

اون شب از خستگی سفر، زودتر به تخت رفتم. با اینکه بدنم 

ولی بنظر می رسید مغزم هنوز فعاله. افکار    از جون افتاده بود

که بهم نگاه میکرد، هیجانی   مربوط به برودی ایستون و جوری 

 .وجود داره به جونم انداخته بود که فراموش کرده بودم اصال
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بردنش کاری یک واکنش احساس بین  از  بود که  و درونی  ی 

حتی برای یکبار این حس لرزش و   Drew  بیهوده بود. بعد از

 . نکرده بودم درو بال بال زدن رو دیگه تجربه

Drew  درو 

خم شدم و قاب عکس بیضی شکلی رو که دوران دبیرستان 

پاتختی ام برداشتم. اگرچه اون همیشه    گرفته بودیم از روی 

درو     نگاه نمیکردم  ولی سال ها بود که واقعا بهشهمونجا بود  

یونیفورم ورزشیش” فوتبال” تنش بود و رنگ مشکی که زیر  

ای خواستنیش کشیده بود، بخاطر پاک کردن    چشم های قهوه

 . هاش مالیده شده بود عرقش در طول بازی زیر چشم 

از فکر به گذشته ها که چجوری نگاه کردن به اون چشم ها 

های توی شکمم به پرواز دربیایند، لبخند   پروانه  باعث میشد،

در تاریکی روی تختم دراز کشیده بودم و سعی داشتم   . زدم

 .برودی رو بفهمم دلیل مجذوب شدنم به

ولی در آخر،نظرم این بود که شاید فقط مشکلم این بود که  

یک  پدرم  هرحال  به  داشتم.  کراش  هایفوتبال  بازیکن  روی 
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یا دو چیز داره راجع    بود.مطمعنم که فرد یکبازیکن فوتبال  

 . به این قضیه بهم بگه

*** 
چهارشنبه،در   روز  شده  ریزی  برنامه  مطبوعاتی  مصاحبه  در 

بودم. سکوی مصاحبه ظرفیت پنج مرد رو   ردیف پشت نشسته

از چپ به راست روئسای عوامل اجرایی تیم نشسته    . داشت

جن بیلرایان،بازیکن  آقای  سرمربی  حمله  بودند.  تیم  در  اح 

سمت راست    کولین اندرسون، مربی خط حمله تیم استیل، و از

 . آخرین نفر، برودی ایستون بود

طبق شایعات که مربی رایان هم تاییدش کرد، تریل اودن یکی 

از بازیکن های خطحمله اصلی در آخر فص دچار سانحه ای  

همچنین ها  اون  بود.  شده  مجروح  و  که   شده  کردن  تایید 

فصل    هرچند وسط  هستند  مجبور  ولی  نادره  اتفاق  این 

براش پیدا کنند. قرار بود این هفته کولین اندرسون   جایگزینی 

 .به تیم استیل ملحق بشه
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یکی از دوستانم دیروز راجع به این جایگزینی بهم اخطار داده  

بود و این بهمفرصت داده بود تا یکم کندوکاو بکنم. درسته که 

ت این قضیه در  و رسانه ها درز نکرد ولی    لویزیونهیچ وقت 

 .ظاهرا کولین و برودی گذشته پرآشوبی باهم داشتند

اون دوتا به یک کالج رفته بودند. سال آخر، قبل از اینکه برودی  

ای انتخاب بشه حتی در یک خط حمله بازی  برای تیم حرفه

اون دوتا رابطه  نداشتند و حتی    میکردند. ظاهرا  باهم  خوبی 

 .ن چندین بار باهم درگیر شده بودندبیرون از زمی

شک داشتم که هیچ کدوم از گزارشگرها چیزی راجع به این 

برای    موضوع بدونند چون اونم  بودم  فقط من کشفش کرده 

 .با کولین داشتم  اینکه بر حسب اتفاق من یک دوست مشترک

مدارس درجه یک معموال درگیری های داخلی رو پنهون نگه 

ها نمی خواستند مشمولین و شاگردان  اون    می داشتند. چون

بدنام بشن به عنوان آشوبگر  از گزارشات،    . آینده شون  بعد 

برودی  باز کرد.  رایان زمینه رو برای پرسیدن سواالت   مربی 
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مچ نگاهم رو گرفت و بهم چشمک زد و منم مثل یک احمق 

 . دادم  جوابش رو با لبخند

غیرممکن بود بخوای حداقل الس زدنش بقدری آشکار بود که  

همه افراد حاضر در   .اینه کمی تفریح کنه  فکر کنی قصدش

اتاق دستشون رو باال بردند.مربی به یکی از گزارشگرهایمعروف 

من    . که در ردیف جلو نشسته بود اشاره داد سوالش رو بپرسه

داشتم برودی رو تماشا میکردم که چیزی روی تکه ای کاغذ  

  ی هلش دادسمت مرب نوشت و به

قبل از سوال بعدی، مربی رایان نگاه کوتاهی به برگه انداخت 

بعد نگاهش رو اتاق گردوند. وقتی که اسمم رو صدا   و  توی 

نشسته بودم رو پیدا نکرده   کرد حتی در اون شلوغی جایی که

 .بود. به هرحال از جام بلند شدم تا سوالم رو بپرسم

 . سوال من مخصوص آقای ایستون هست_

 . برودی برای لحظه ای خوشحال دیده شد

آیا شما نگران واکنش و برخوردهای بین خودتون و دریافت  _

 کولین اندرسون” هستین؟  “ کننده جدیدتون
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به  و  کرد  جمع  اش  سینه  جلوی  رو  هاش  دست  برودی 

 . صندلیش تکیه داد

خانم _ بود  چند  گذشته  سال  در  اون  های  دریافت  آمار 

 مدوکس؟ 

یارد و  یکصدو یازده د_ ریافت، میانگینه چهارده و سه صدم 

 . ایشون دومین نفر برتر لیگ هستند .یازده تاچ داون

پس خودت جواب رو میدونی. سوال دیگه ای هم دارین خانم  _

 مدوکس؟ 

به خندیدن کردند ولی من    ریز شروع  ریز  آقایون  از  چندتا 

  خواستم یک جواب واقعی می

ورزشکار توانمندی هست یا نه، سوال این نبود که آیا اون  _

کامال توانمند و با مهارته. سوال من    همه ما میدونم که اون

که کنم،  تکرارش  دوباره  باید  شاید  بود،  نگران    این  شما  آیا 

   رابطه و برخورد بین خودتون و کولین اندسون هستید؟

 . فک برودی سخت شد

 . من برنامه ای برای قرار گذاشتن با اون ندارم _
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اینکه    منم_ نظر گرفتن  با در  نمیکردم. ولی  همچین فکری 

کالج در  تا  دو  برای شما    شما  نداشتید، ممکنه  رابطه خوبی 

 نگران کننده باشه؟

 . جوابش کوتاه و مختصر بود

 . نه، تا وقتی که کارشو انجام بده من هیچ نگرانی ندارم_

 . ممنون_

صاحبه  باقی م. سرجام نشستم و اتاق پر از همهمه و پچ پچ شد 

برودی با اون چشم هاش که حاال درخشش خاصی داشت به  

هام خیره موند. و باعث شد این سوال برام پیش بیاد که    چشم

 .آیا به شیر سیخونک زدم

و  داشت  روی صورت  نیشخند شیطانی  کولین  اون طرف  از 

بعد از اتمام جلسه    .برخورد ما لذت میبرد   مشخصا داشت از

کرد  مستحکم  برای  اون مطبوعاتی  دیگه  اجتماعیم  روابط    ن 

اطراف نچرخیدم چون یک قرار هات با لباس های کثیف توی  

 بخاطر اتفاقات مختلف به تاخیر انداخته بودم  سبدم داشتم که 

. 
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وقتی داشتم به سمت انتهای راهروی طوالنی و درب خروج  

رو موبایلم  رفتم  که   می  بدم  پیام  ایندی  به  تا  آوردم  بیرون 

 .سر جام بپرم آرنجم قرار گرفت و باعث شددستی روی  

هم _ کل  به  شدی  مجبور  کردی.  پیدا  خوبی  اطالعات 

اون اطالعات ناچیزی رو که اونجا   خوابگاهی هام زنگ بزنی تا

 به زبون آوردی پیدا کنی؟

با تمام هم خوابگاهی هات مصاحبه میکردم،  _ مطمعنم اگه 

 . میکرد گوش هام خونریزی 

از  _ که  هستی  هر  متوجه  نگارها  روزنامه  تمام  بعد  به  این 

 دستمال توالت رو زیر نظر میگیرن؟ حرکت من و اون

 . متاسفم_

 . نه نیستی_

به   . از راه رفتن ایستادم. برودی هنوز دستم رو نگه داشته بود

 . سمتش چرخیدم و شونه هام رو باال انداختم

 خیله خوب شایدم متاسف نیستم، که چی؟ _

 . کردچپ چپ بهم نگاه 
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ازت درخواست  _ ازم خواسته که  ایستگاهم  اوه حاال هرچی. 

 Sixty With فیل استاپلتون برای برنامه   کنم مصاحبه ای با

Stapleton  انجام بدی . 

لطفی در  _ ازم میخوای  بهم  ریدی  اونجا  اینکه  از  بعد  دقیقا 

 حقت انجام بدم؟

 . سرم رو کج کردم و لبخند شیرین و بانمکی تحویلش دادم

توام اولین مصاحبه رختکن منو خراب کردی و بعدش ازم _

 .بیرون خواستی باهات بیام

 . ابروهای ایستون باال پرید

 خوب حاال باهام مساوی شدی؟_

به درب جلویی استادیوم رسیدیم و برودی یک سمتش رو باز  

 . برم کرد تا من بیرون

 قراره تمام راه رو تا خونه دنبالم بیای؟_

 دعوته؟این یک _

سرم رو تکون دادم و    . لبخند لعنتی ازخودراضی تحویلم داد

ماشینم    به راه رفتن ادامه دادم. تا وقتی که به پارکینگ و کنار
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برسیم، هیچ کدوممون چیزی نگفتیم. درها رو باز کردم و سوار 

 ایستون بیرون ایستاد و در رو نگه داشت تا بسته نشه  .شدم

. 
م- کنیم.  چیکار  میگم  مصاحبهبهت   Sixty With ن 

Stapleton  رو انجام میدم.  

 انجام میدی؟_

 . دو شرط داره_

 و اون ها چی هستند؟ _

استاپلتون.اون _ کودنه  یارو  اون  نه  کنی  مصاحبه  باهام  تو 

کنه. اگه اون ها منو میخوان  یسوال م   همیشه از مهمان هاش

 . باید تو باهام مصاحبه کنی

 تو جدی هستی؟_

 . اهوم_

واو. مطمعنم استاپلتون از این شرایط خوشحال نمیشه ولی  _

 .خیلی خوشحال میشه  آقای کا... رییسم

 .پس انجام شد _
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 . چشم هام رو باریک کردم

چرا االن داری باهام خوب رفتار میکنی اونم درست وقتی _

اطالعاتی ازت فاش کردم که احتماال توی رسانه   که یکم پیش 

 میکنه؟  سروصداها مثل گوه علیه ات 

 . چون ازت خوشم میاد_

 . سرم رو تکون دادم

تا _ میگیرم  تماس  آژانست  با  بعد  و  میزنم  حرف  رئیسم  با 

 . هماهنگ بشن

االن  _ مربی  بگیرم؟احتماال  قرض  رو  موبایلت  میتونم  خوبه. 

 . اومده که کجا ناپدید شدم براش سوال پیش

بدون اینکه به موبایلم رو بهش دادم. شماره ای رو گرفت و  

  . و موبایل رو به سمتم گرفت  قطع کرد  سمت گوشش ببره

 . داشت صورتم رو که گیج شده بودم نگاه میکرد

 . ازم نپرسیدی که شرط دومم چیه_

انقدر از اینکه میخواست باهاش مصاحبه کنم هیجان زده شده  

 .کردم شرط دومی هم وجود داشت بودم که فراموش
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 شرط دومت چیه؟ _

 . باهام به قرار شام بیای قراره _

 شام؟_

 . درسته_

 شام به این معنیه که باید باهات بخوابم؟_

بخوای  _ تو  اگه  بدیم. ولی  انجامش  از شام  بعد  امیدوارم که 

بندازی و اول سراغ گاییدن بریم، خوشحال    شام رو به تاخیر

 . میشم این لطف رو در حقت انجام بدم

 . نه ممنونم_

میکنم. شام یعنی فقط شام. میدونی آروم باش دارم شوخی _

رستوران گرون، جایی که باهم چیزی    میخوام ببرمت به یک

 . هستم بخوریم و بهت بگم که چقدر آدم خوبی

 اییی، چجوری میتونم این دعوت رو رد کنم؟ _

 . بهم چشمک زد 

من همچین فکری داشتم. چون یجورهایی مقاومت ناپذیر  _

 . هستم
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 . اینو بگیهمین فقط خودت _

داشتم از پارکینگ بیرون می اومدم و هنوز در شوک بودم که 

   . موافقت کرده بودم که موبایلم لرزید دقیقا با چه چیزی 

از جلو دفرتت برت    ۶برودی:چهارشنبه شب. ساعت  *
 * بپوش  میدارم. یه چیز سکسی

 ******* 

#Delilah 

 این دیگه چه کوفتیه پوشیدی؟_

ایندی دقیقا وقتی که از سرویس بانوان عصر چهارشنبه بود و  

  سررسید  به دفترم برگشتم

 . لباس جدید برای قرار امشبم _

و  _ داره  نوه  تا  نه  که  ساله  مادربزرگ شصت  یه  مثل  دقیقا 

   . لباس پوشیدی  میخواد بره به کلیسا

که  هایی  لباس  از  تعدادی  بودم.  گفت  که  همونجور  دقیقا 

درواقع بودم  شدم  پوشیده  موقعیت   مجبور  این  برای  دقیقا 

دوم  و  هفتاد  خیابان  در  گودویل  مغازه  همچین    بخرم.  برای 
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خریدهایی عالی بود. میتونستی یک کیف پر از وسایل هایی  

 .بزرگی بخری اونم فقط با بیست دالر مامان

انعکاس تصویرم روی پنجره شیشه ای به چشمم خورد. یک 

شی پارچه  مخملی سورمه ای. یک شلوار ک  ژاکت سایز بزرگ

بلوز کتان،  بود. یک  لعنتیراحت  به همون رنگ که بطرز  ای 

که تا    ابریشمی توری به رنگ کرم که دکمه میخورد و البته

مروارید  گردنبند  یک  بودم.  بسته  رو  هاش  دکمه  تموم  یقه 

انداخته رو پشت سرم سفت گوجه    مصنوعی  موهام  و  بودم. 

ن ها دیگه مال شاید او  کرده و کالج پوشیده بودم. “خیله خوب

 .”خودم بودند

موهام رو مرتب کردم و چند شاخه مو رو بیرون دادم، رژ بنفش  

 . به دندون های جلوم مالوندمش زدم و عمدا یکم

 لباسمو دوست نداری؟ _

 . جدا؟یکم شبیه دیونه ها شدی _

ژاکتم رو مرتب کردمو کیف کهنه و بزرگ قهوه ای رنگ رو  

 . برداشتم
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 نشدم؟چی؟بنظرت سکسی _

 از زیر شلوارت، شلوارک پوشیدی؟_

 . المپ دفترم رو خاموش کردم

 . و سوتین شیردهی_

درواقع شورت المبادا و سوتین جک دار پوشیده بودم ولی نگاه  

 .صورت ایندی ارزش یکم دروغ رو داشت وحشت زده روی 

تا بیرون دفتر دنبالم اومد. خوشبختانه ساختمان تقریبا دیگه  

شاید چند تا نگاه عجیب و غریب نصیبم   گرنهخالی شده بود و

 . میشد. واقعا یکم شبیه احمق ها شده بودم

 این آت و اشغال هارو از کمدت پوشیدی؟ _

 . ایندی بود که این سوال رو ازم پرسید

 . نوچ.برای قرارم خریدمشون_

 تو این چندش هارو خریدی؟_

 . البته که خریدم_

 . و استرس بودی فک کنم این اواخر خیلی تحت فشار _
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قبل از اینکه سوار آسانسور بشه و به طبقه باال و دفترش بره 

 . گونه ام رو بوسید

ساعت هشت تو دفترت برای صبحانه می بینمت. نمیتونم  _

 صبر کنم تا همه چیز 

 . رو راجع به این قرار بشنوم

بیرون رفتم و ماشین   دقیقه بعد از درهای چرخان و شیشه ای 

که دوبله کنار پیاده رو پارک کرده   WMBCتجملی   شیک و

بود دیدم. برودی پیاده شد و به اینسمت اومد تا درب مسافر  

  . رو برام باز کنه

وقتی از باال تا پایین نگاهم کرد، ابروهاش بهم گره خورد و بعد  

 . زد پشت سرهم پلک

 . سالم_

ده  لبخند احمقانه ای که از این سر گوش تا اون سر گوشم کشی

 . میشد تحویلش دادم

 سالم. قراره کجا بریم؟ _

 .اوم... به ... اوم... رستوران رگنسی_



106 | P a g e  

 

باید تمام تالشم رو میکردم تا از خنده نپکم. اون هیچ ایده ای  

 نداشت که آیا لباسم

شوخی بود یا جدی. اگرچه اون بخاطر اینکه انقدر باادب بود  

تونستم صبر کنم  امتیاز مثبت گرفت. نمی    که چیزی نگه یک

 .سرکارش بذارم  تا بعد از نشستن توی ماشین یکم

 .خوب دیده میشی_

اون یک پلیور کشمیری یشمی که فیت تنش بود و از شونه 

بود آویزون  پهنش  و    های  نبود  تنگ  زیاد  ولی  بود  پوشیده 

 .شلوار مشکی ساده ای تنش بود

 . نگاه اجمالی بهم انداخت و دوباره به جاده چشم دوخت

 . ممنون_

مطمعن نبودم از اینکه دروغ نگفت و یا الکی راجع به لباسم 

 . ازش خوشم اومد و یا کمتر تعریف نکرد بیشتر

 . با این مدلی بستن موهات متفاوت تر دیده میشی_

 آره؟ _

 .آره، شبیه یک کتابدار سکسی شدی _
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 کتابدار سکسی، هان؟_

... مثال من همیشه توجه خاصی به کتابدارها داشتم. میدونی_

کنم و موج موهاش پشت کمرش بریزه و    سنجاق موهاشو باز

  اش بلند بشه بعد بین قفسه ها کاری کنم صدای ناله

 . چه رمانتیک_

به خاطری تصویری که برودی تعریف کرد روی صندلیم صاف  

 .نشستم

من فکر نمیکنم زن ها به اون اندازه که خودشون فکر می  _

 . ز داشته باشندرمانتیک نیا کنند به چیزهای 

 . قاه قاه شروع به خندیدن کردم 

 . پس زن هارو خوب نمی شناسی_

شناسم.فکر  _ می  خوب  هم  خیلی  میکنم  فکر  من  ولی  اوه 

مخصوصا اون هایی که سخت کار می    میکنم بیشتر زن ها،

مردشون به خونه بیاد،   کنند و ذهن بزرگی دارند ترجیح میدن

به   و  بغل کنه  تا گل اون هارو  اینکه چند  تا   دیوار بچسبونه 
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شیرین   های  ژست  با  رو  شب  تمام  و  بیاره  براش  مزخرف 

 .کنه  دوروبرش خودشیرینی

 . ما گل های مزخرف و ژست های شیرین رو دوست داریم_

دیوار  به  رابطه خوب چسبیده  یک  از  میتونستم  که  هرچند 

 . استفاده کنم

 . شدی پس احتماال چسبیده به دیوار خوب گاییده ن _

 بذار حدس بزنم. حتما تو میتونی به خوبی اینو نشونم بدی _

. 
بندازیم.  _ تاخیر  به  لطفت رو نشون میده. _میتونیم شام رو 

 . بخاطر مصاحبه بود ولی قرار ما شام 

 . شونه هاش رو باال انداخت

 .هرجور راحتی _

به رگنسی رسیدیم. مرد مسئولی که در رو برام باز کرد برودی  

  شناخت ش میرو با اسم 

 آقای ایستون ماشین رو مثل همیشه صبح تحویل میگیرین؟ _
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درواقع احتماال امشب دوباره ازش استفاده کنم. چرا همین _

 نمیزاریش؟  نزدیکی جایی

 . البته آقای ایستون_

برودی ماشین رو دور زد و دستش رو روی قسمت کوچیکی 

 .از پشتم گذاشت

 احتماال؟_

بچسبه و همیشه میتونه امیدوار    یک مرد باید به آرزوهاش_

 . باشه

وقتی وارد البی شدیم کارکنان بیشتری به   . بهم چشمک زد 

کردند. اون اسم شناخته    اسم صداش و باهاش احوال پرسی

  شده ای داشت ولی اون ها مانند یک مشتری دائمی و آشنا 

 . باهاش حرف می زدنند

مناسبی برای تو اغلب به اینجا میای؟شام توی هتل؟جای  _

 . دسر هست

 . من اینجا زندگی میکنم_

 تو در رگنسی زندگی میکنی؟ _



110 | P a g e  

 

در طول فصل، آره. زمین بازی حتی با وجود ترافیک کمتر _

 . اینجا فاصله داره از یک ساعت از 

 بعد از فصل های بازی کجا زندگی میکنی؟ _

 .در ایالت شمالی کلبه دارم. اغلب اونجا میمونم_

 ها؟ کلبه؟بین درخت _

االن نزدیک چند ساله که موقع تعطیلی فصل ها روش کار  _

باید تقریبا... نمیدونم... بعد بیست یا سی   میکردم. فکر کنم 

 . سال کارش تموم بشه

 . ریز ریز شروع به خندیدن کرد 

 .بنظر میرسه داری خیلی با سرعت کار میکنی_

منو  داشت  قرار  رستوران  که  جایی  سالن،  انتهای  سمت  به 

حرف زدن به سمتم خم شد.صداش بم   هدایت کرد و موقع

 . شده بود

برم_ پیش  آروم  دارم  دوست  صداش   . درواقع  توی  هشدار 

جمع   حساسم  های  کفش  توی  پام  های  انگشت  شد  باعث 

 .بشند
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ناگهان قسمتی از وجودم آرزو کرد که ای کاش مثل یک خانم  

رستوران باشکوه پشت میزمون در     پوشیدم  معلم لباس نمی

نوشیدنی هامون    و معروف نشستیم و گارسونی اومد تا سفارش 

برودی  برای  بلندش پشت سرهم  مژه های  اون  با  بگیره.  رو 

زد و فقط یک نگاه کوتاه به من انداخت، هیچ شکی نبود   پلک

 .حسودیش شده که بخاطر لباسم

  آقای ایستون، امشب میتونم براتون چیکار کنم؟_

 .واقعا؟اوق 

 . سالم سیسیلی_

 . برودی به من نگاه کرد

 شراب قرمز دوست داری؟ _

 .جزء یکی از پنج گروه غذای اصلیم هست_

اون یک بطری شراب سفارش داد که تا حاال اسمشم نشنیده  

رو کنار میز باز کرد و یک لیوان برای من    بودم. گارسون بطری 

سطل توی  رو  بطری  دوباره  و  میز   ریخت  کنار  یخه  از  پر 

 . اشتگذ
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 تو چیزی نمی نوشی؟ _

از   قبل  سیسیلی  ولی  پرسیدم  برودی  از  مستقیما  رو  سوال 

 . داد اینکه برودی بتونه جواب

 . ایشون فقط سه شنبه شب ها می نوشن_

باال  رو  اش  چونه  افتخار  با  دونست  می  رو  جواب  اینکه  از 

 . فرستاد

 . بخاطر تمرینات_

اینو به عنوان توضیح   به راحتی    .بیشتر گفتبرودی بود که 

وارد بحث معمولی که به ورزش ختم میشد شدیم. راجع به 

از زمان گذشته تا االن بحث کردیم و بدون اینکه    درجه گرفتن 

برداریم از غذای همدیگه تست    دست از شوخی و حرف زدن

بزرگترین به  باالخره  بحث  موضوع  کننده    کردیم.  دریافت 

 . جدید برودی کشیده شد

و پرت میکنم و اون میگیره، نیاز نیست که حتما  من توپ ر _

 . باهم رفیق باشیم
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شما باید به همدیگه اعتماد کنید. پدرم همیشه می گفت _

 که دریافت کننده اون مثل 

برای   تونست  می  که  داشت  شریکی  به  نیاز  اون  بود،  زنش 

 .درست بهش اعتماد کنه گرفتن تصمیم های 

 .اعتماد کنم نه اخالقشمن باید به توانایی های اون _

 پس مشکل همینه؟اخالقش؟ _

برودی به صندلیش تکیه داد و دست هاش رو جلو سینه اش 

 . جمع کرد

این یک مصاحبه اس؟قراره این مزخرفات رو فردا هم توی _

 بپرسی؟  پخش زنده ازم

نه متاسفم،عادته. من در حالی بزرگ شدم که همش راجع _

م صادق باشم باید بگم که  میکردم. اگه بخوا  به فوتبال بحث 

 . درواقع اینکارو دوست دارم

 فکر کنم منم دوست دارم. دیگه دوست داری چیکارا بکنی؟_

این روزها واقعا وقت آزاد ندارم. با توجه به سفرها، تحقیقات  _

مجبورم هماهنگ کنم، دیگه بجز برای کار و    و آمارهایی که
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نمیمونه. در این دو برام    خوابیدن اونم دیروقت، زمان زیادی 

 .ماه گذشته حتی یک روز هم تعطیلی نداشتم 

 اگه قرار بود یک روز تعطیل باشی چیکار میکردی؟_

هوووووم، من عاشق رفتن به موزه و دوچرخه سواری هستم.  _

روز یک  اگه  تختم    ولی  توی  احتماال  بودم،  تعطیل  کامل 

 . میموندم و فیلم تماشا میکردم

 چجور فیلمی؟_

 . هر چیم جنایی تر باشه بهتره ترسناک._

 واقعا؟_

 . واقعا_

قبل از اینکه لیوان مشروبم رو به سمت لب هام ببرم، سرش  

 . کردم رو به سمتش خم

بازی _ تو چطور؟اگه یک روز تعطیل بودی و هیچ تمرین و 

 میکردی؟   نداشتی، چیکار

از اونجایی که با پدری که بازیکن خط حمله بود، بزرگ شده  

 نستم کهبودم میدو
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اونم در طول فصل فوتبال بندرت رخ میداد.   همچین روزی 

ریکاوری بعد از بازی، بازیکن های خط حمله   حتی در روزهای 

تماشا  رو  بازیشون  آخرین  فیلم  بازی   باید  برای  تا  میکردند 

 .بعدی آماده بشند

 . منم تو تخت میموندم_

 چی تماشا میکردی؟_

 . صورت تورو وقتی که درونت غرق شدم_

دقیقا داشتم قلپ طوالنی از شرابم می نوشیدم که این حرف 

سرفه بیافتم. حداقل سرفه ها بهونه خوبی   رو زد و باعث شد به

 . بدم بهم داد که سرخ شدنم رو باهاش پوشش

 حالت خوبه؟ _

یک دقیقه زمان برد تا حالم سرجاش بیاد و وقتی شروع به 

خودم رو جمع کردم،صدام گرفته بود ولی باالخره    حرف زدن

 .و جور کردم

 چرا این چیزارو میگی؟ _

 . شونه هاش رو باال انداخت
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چون حقیقته. اگه میتونستم کاری که دوست دارم رو در روز  _

 . اون ... کردن تو بود تعطیلم انجام بدم،

 . تو دهن کثیفی داری _

 .این دهن کثیف دوست داره کارهای کثیفی هم باهات بکنه _

باالی چرخ و فلک به پایین سقوط کردم ... احساس کردم از  

استرس رو در شکمم احساس میکردم بلکه   نه تنها هیجان و

 موهای تنم سیخ شده بود  داخل شورتمم احساس میکردم و

برودی بطری شراب رو از داخل سطل برداشت و دوباره لیوانم   .

 . رو پر کرد

 . یک چیز شرم آور راجع به خودت بهم بگو_

 شرم آور؟ _

آره. شاید این باعث بشه از فکر کردن به انجام دادن کارهای _

  دست بردارم کثیف روی تو

 . هووووم... بزار فکر کنم_

 . به جلو خم شد

 . عجله کن. یجورایی موقع فکر کردن هم هات هستی_
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سرم رو تکون دادم و اولین خاطره شرم آوری رو که بهش فکر  

 . باهاش به اشتراک گذاشتمقدیمی بود  میکردم، با اینکه

وقتی شانزده ساله ام بود، به والدینم گفتم که میخوام شب  _

رو خونه دوستم بخوابمولی درواقع با گروه بزرگی از افراد به  

کنار آتیش نشستیم    کمپ رفتم. آبجو خریدیم و تمام شب رو

  و نوشیدیم. در نقطه ای وقتی که همه مون باندازه کافی مست

تصمیم گرفتیم قارچ کباب کنیم. من به همون کرده بودیم،  

کمپ بی تجربه بودم، در نوشیدن هم   اندازه که برای رفتن به

نباید  باید می گفتم اصال  بودم، که  تجربه  آتیش    بی  نزدیک 

میشدم. سیخ هارو جمع کردیم و بعد قارچ هارو به سیخ زدیم. 

 .من فقط شش اینچ طول داشت سیخ

 . سیخ من بزرگتره_

 . م رو چرخوندم ولی داستانم رو ادامه دادمچشم ها

آتیش  _ نزدیک  اون سیخ کوچیکم خیلی  با  به هر حال من 

موهام   و  کنم  سرخ  رو  هام  قارچ  سعیداشتم  و  بودم  نشسته 

نسوختم ولی نشونه   آتیش گرفت. خوش شانس بودم که خیلی



118 | P a g e  

 

 اش روی نصف سرم موند. و من مجبور شدم تمام سال دوم 

شده همه جا برم و برای یک ماه هم تنبیه کالج رو با سر کچل  

 . تونستم برم شده ام و جایی نمی

ازم  برودی  خندیدیم.  ام  مسخره  داستان  بخاطر  هردومون 

 :پرسید

 میدونی قسمت خنده دار داستانت چی بود؟_

 چی؟_

 .هنوزم میخوام کارهای کثیفی باهات انجام بدم_

برودی چند    گارسون کنار میزمون اومد و ظرف هارو تمیز کرد.

خواست تا دسرمون رو انتخاب کنیم و اینجوری   دقیقه زمان

و جور کنم. دست هام رو   بهم زمان کافی داد تا خودمو جمع

 .جلوی سینه ام جمع کردم 

عشق  _ اظهار  به  تبدیل  بود  قرار  بود؟این  این  قضیه  پس 

مجبورم کردی بیام تا بخاطرش مصاحبه    بشه؟شامی که اساسا

 باهات سکس بکنم؟  م بیاد، و حاال بایدای برای شغلم گیر
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با توجه به تن صدات، حدس میزنم که نباید در جواب سوالت  _

 بگم آره؟ 

 قبل از اینکه بتونم جواب بدم، گارسون دوباره پیشمون اومد

. 
 دوست دارین براتون دسر بیارم؟_

 . برودی به منو اشاره کرد

 . از هر دسر یکی برامون بیار لطفا_

 . مشخص بود که گارسون گیج شدهکامال 

 شما از تمام دسرها یکی میخواین؟_

 . برودی به من نگاه کرد

از هر کدوم  _ درسته. اون به اظهار عشق بیشتری نیاز داره. 

  . یکی برامون بیار 

 .نتونستم جلوی خودم رو نگه دارم و خندیدم

 . وقتی سیسیلی رفت شروع به حرف زدن کرد
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م هستم. باعث میشم بخندی. و تو میبینی سرگرم کننده ه_

هستم. این یک عشقورزی عالی هست.    فکر میکنی من هات

 . میزنی و من نمیدونم تو داری از چی حرف

معذرت میخوام، چی؟من هیچ وقت نگفتم که فکر میکنم تو _

 . هات هستی

نزدیک _ وقتی  میکنم.  حسش  من  بگی.  نیستی  مجبور 

اطرافمون حسش میکنم. توام هوای    همدیگه هستیم من توی 

 . باندازه ای که من جذبت شدم، مجذوب منی

 . تو دیونه ای _

 . اعتراف کن_

 ... راستشو بخوای، اگه اینجوریم بود هیچ اهمیتی نداشت_

 ...پس داری _

حاال هرچی. من بصورت تصادفی یکی رو برای سکس پیدا  _

 . نمیکنم

 چرا که نه؟ _

 . قط ... سکس باشهچون سکس باید چیزی بیشتر از ف_
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 چرا؟ _

رو  جوابم  واقعا  که  بود  مشخص  خوردند.  گره  بهم  ابروهاش 

 . درک نکرده

باشم، _ داشته  سکس  میخوام  که  کسی  با  اینکه  برای  من 

 .ارتباط عاطفی برقرار کنم

 منطورت چیزی مثل رابطه اس؟_

آره رابطه. من از ازدواج حرف نمیزنم ولی قرار گذاشتن چرا. _

   .اتاق خواب هم همدیگه رو بشناسیم بیرون ازاینکه 

 . نفسش رو آه مانند بیرون داد

 .من نمیتونم اینکارو بکنم. باید همه چیزو ساده نگه دارم_

 . زورکی لبخند زدم، از اینکه یکم ناامید شدم متنفر بودم

 . میبینی ما بعنوان دوست رابطه بهتری داریم_

میدونی اولین باره که من هیچ دوست ،دختری ندارم. خوب  _

 . نداشتم  همچین چیزی 

 . خوب پس این یک اولین بار برای تو خواهد بود_

 .حدس میزنم که اینجوری باشه_
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دستش رو دراز کرد تا بخاطر رابطه دوستی تازه مون باهمدیگه  

دست بدیم ولیبعدش دستم رو رها نکرد. درعوض درحالی که  

به جلو خم شد و   داشته بود  هنوز دستم رو توی دستش نگه

 . شروع به حرف زدن کرد

ناامید شدم. واقعا دلم میخواست لباسات رو کف اتاق خوابم  _

 . ببینم

 . یک ابروم رو باال انداختم

 حتی این لباس هارو؟ _

و   آورد  ما  سمت  به  رو  دسرهامون  حامل  میز  گارسون 

 . شیم مجبورمون کرد از هم جدا

نم ولی وقتی دستم رو رها متنفر بودم از اینکه بخوام اعتراف ک

لمسش تنگ شد. تمام اون عرق کردن ها باید   کرد دلم برای 

بعد از اون همه چیز به    . بخاطر چیز دیگه ای ریخته میشد

بیشتر     حالت نرمال برگشت. خوب، نرمال از نظر ما دوتا. کمی

باهم دیگه بحث کردیم. یکم دیگه حرف های ناشایست زد و  
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که سیزده نوع مختلف بود یک گاز خوردیم. دسرها    از هر کدوم

 . کشی جدیدم رو پوشیدم خوشحال بودم که شلوار کمر

 . من دیگه ترکیدم_

 . روی صندلیم به عقب تکیه دادم

 . البته که میتونی یه کم دیگه بخوری _

این چیزی نیست که هیچ وقت بخوای به یک زن گوشزد  _

 . کنی

 باشه، درسته؟  میتونم ،البته اگه اون فقط یک دوست_

هیچ کدوممون سعی نداشتیم تا شبمون رو تموم کنیم و تا  

نشده متوجه  که  رستوران    وقتی  در  تا  دو  ما  فقط  که  بودم 

 . موندیم بازم متوجه اش نشده بودم

 .واو، ما تقریبا بیشتر از چهار ساعته که اینجا نشستیم_

 . بنظرم نمیرسه که چهار ساعت شده باشه_

 ال اون چیزی نبود که انتظارش رو داشتممیدونم. امشب اص_

. 
 انتظار چیو داشتی؟_
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تورو _ واقعا  نداشتم  انتظار  فقط  که  میزنم  حدس  نمیدونم. 

 . بشناسم

 انتظار داشتی که فقط یک صورت زیبا ازم ببینی، درسته؟_

انتظار رو  بخاطر حرفش خندیدم ولی یجورایی دقیقا همین 

از پر  شبی  های    داشتم.  به اشاره  راجع  صحبت  و  سکسی 

حرفم رو اشتباه برداشت نکنید، کلی از این چیزها   . فوتبال

بیشتریم بود. یادم نمی اومد    داشتیم ولی همچنین چیزهای 

توش. این    تا حاال اولین قرارم انقدر خوب پیش رفته باشه. گوه

 .یک قرار نبود

و  داشت  نگه  من  کنار ساختمان  رو  ماشین  بعد  یک ساعت 

 . کرد و اومد تا در سمت من رو باز کنه د خاموشپارک و بع

 دربان ندارین؟ _

 . ساعت یازده میره_

 . تا داخل باهات میام_

به  آسانسورهایی که  از  یکی  و مثل همیشه  بود  البی خلوت 

ذهنا   و  دادم  فشار  رو  دکمه  کارمیکرد.  رفت  می  من  طبقه 
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کنم دعوتش  داخل  به  باید  آیا  که  بودم  این  نه  درگیر   . یا 

نه.دعوت کردنش به داخل خونه ممکن بود باعث سوء برداشت 

 . ولی واقعا دلم نمی خواست بره . بشه

ژانست تماس میگیرم تا برای آخرهفته مصاحبه  پس... من با آ_

 .رو تنظیم کنم

 . با من تماس بگیر نه آژانس_

 . باشه_

و  عجیب  احساس  یهو  و  شد  بلند  آسانسور  رسیدن  صدای 

 . غریبی بهم دست داد

 میخوای بیای باال قهوه بخوری؟_

 . آروم سرش رو تکون داد

 . پس باشه. خوب ممنونم بخاطر شام_

 . شدموارد آسانسور 

 . خواهش میکنم_
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درهای ناشکیبا شروع به بسته شدن کردند. برودی جلوشون  

رو گرفت و بازشونکرد و داخل آسانسور خم شد و روی گونه 

 . توی گوشم زمزمه کرد ام رو بوسید و یکم بیشتر خم شد 

به خودم اعتماد ندارم بخوام باهات تنها بموم. نیاز به یکم  _

 . هوگرنه دوستیمون خوب تموم نمیش فضا بینمون دارم

به عقب رفت و برای چند ثانیه بهم دیگه خیره شدیم. قلبم 

ضربانم بقدری تند میزد انگار همین االن   مسابقه گذاشته بود و

تمام موهای پشت گردنم   در دوی ماراتون شرکت کرده بودم و

 . از الکتریسیته بینمون سیخ ایستاده بود

بسته دستش رو از جلوی در برداشت و وقتی درها شروع به  

 :شدن کرد،گفت 

 . خوابای شیرین ببینی دوستم_

 ********* 

#Delilah 

 بذار حدس بزنم، دیشب سکس داشتی؟ _

ایندی روی صندلی مهندسی چرخان من نشسته بود، خودشو 

 تاب میداد و با من
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حرف میزد. کیفم رو کف اتاق انداختم و به ردیف منظم گل  

 های زیبایی که وسط

 . نگاه کردم میزم چیده شده بود 

 این گل ها از کجا اومدن؟_

 . کارت کوچیک گلفروشی رو توی دستش بلند کرد

اینارو  _ برسی  تو  اینکه  قبل  دقیقا  اسکیپ  سیتی  گلفروشی 

 . آورد

من باید فوری به سرویس بانوان برم. چرا از خودت پذیرایی  _

صبر همینکارو   نمیکنی؟اوه  داری  االنشم  همین  درواقع  کن 

تیم رو روی دراور گذاشتم و موبایلم رو روی کیف دس  .میکنی

به چشمم  و  انداختم  میزدم   میز  حدس  که  ای  قهوه  پاکت 

 . ایندی توش برامون صبحانه گرفته خورد

امیدوارم یه چیز چرب و چیلی باشه... امروز صبح بهش نیاز  _

 . دارم

وقتی از سرویس به دفترم برگشتم، ایندی داشت با موبایل من 

 . حرف میزد
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 . همین االن خودش اومد. به هرحال گل ها خوشگل بودند_

 . با نیشخند ابلهانه ای موبایل رو به سمتم گرفت

 . سالم_

 . صبحت بخیر_

صدای برودی بخاطر اینکه تازه از خوب بیدار شده بود، بم و 

 . خواب آلود بود

 چه نوع گلی برات ارسال کردن؟_

 . به دسته گل روی میزم نگاه کردم

 . اون ها زیبا هستن. ممنونرز. _

 .خیلی کلیشه ایه_

 پاردون؟_

کدوم جاکشی برای زنی مثل تو گل رز معمولی و کلیشه ای  _

 میفرسته؟ 

 منظورت اینکه... اون ها از طرف تو نیستن؟ _

نه. و یارویی که اون گل هارو فرستاده، منشیش رو مجبور  _

ه سفارش بده و خودش هیچ فکری راجع ب  کرده اونارو برات
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توی یک احتماال  نداشته.  و    انتخابش  داره  گلفروشی حساب 

خیلی یارو  میفرسته.  استاندارد  سفارش  مدل  یک   همیشه 

 .کیریه

منم _ هستند.  چه کسی  از طرف  ها  اون  نمیدونی  حتی  تو 

طرف کی ارسال شدند. با اینحال تو    حتی نمیدونم اون ها از

 میدونی که اون کیریه؟ 

 . آره میدونم_

 انتخابیش رز هستند؟  چون گل های _

 .هوم. عوضی. کامال مطمعنم_

 . ریز ریز شروع به خندیدن کردم

نتیجه گیریت شگفت انگیزه. وقتی که کارتش رو میخونم تا  _

ژست این  میشم   ببینم  مطمعن  حتما  کیه  طرف  از  شیرین 

 . نتیجه گیریت رو بخاطر بیارم

 . ژست شیرین_

 . قاه قاه شروع به خندیدن کرد
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چیزی نیست که تو واقعا میخوای و خودتم اینو خوب  این  _

دیشب بعد از هشت ساعت چرخیدن از این دنده به  . میدونی

این فکر میکردم که حق با اونه.    اون دنده توی تخت، داشتم به

بعد از دیشب   به همون اندازه که متنفر بودم اعتراف کنم، ولی

 .میکردمبطرز وحشتناکی خیلی بیشتر از قبل به برودی فکر 

بارها و بارها حرف هامون رو راجع به اینکه چرا نمیتونم بدون 

عاطفی، سکس داشته باشم تو ذهنم مرور کردم    داشتن رابطه

 . شک کردم و کم کم به خودم و طرز تفکرم

شاید هیچ چیز اشتباهی در سکس کردن با مردی که جذبش  

 .نداشت شده بودم وجود 

یکجورهایی   داشتم  نیاز  تعهد وجود  اصال چرا  رابطمون  توی 

از مزایای فیزیکی و جنسی رابطمون لذت    داشته باشه تا بتونم

هیچ مشکلی نداشت  ببرم؟من بیست و شش سالم بود ... پس

 . اگه چیزی که می خواستم فقط و مطلقا سکس بود

اینکه به من بگی چه میخوام، دلیل  _ آیا بجز  ایستون  آقای 

 ره؟ تماستون وجود دا دیگه ای هم برای 
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 . صدای ناله ای درآورد

 چی؟_

عاشق جوری هستم که اسمم رو صدا میکنی و آهنگی که _

  . از دهنت درمیاد 

 . دوباره نالید

 چی؟_

 . االن دارم به دهن تو فکر میکنم_

 . شروع به خندیدن کردم

 تو زیاد تو رابطه دوستی خوب نیستی، درسته؟_

از اون بهت گفته بودم که تو اولی هستی و این  _ سخت تر 

 . میکردم چیزیه که فکرشو

 . قسم میخورم که اینجوریه_

 توام داری باهام الس میزنی دوست؟_

تو باعث میشی گیج بشم. هیچ ایده ای ندارم که دارم چیکار _

 میکنم. حتی هنوز

 .مطمعن نیستم برای چی تماس گرفتی
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در  _ سوئیتم  توی  مصاحبه  میخوام  درسته.  لعنتی.باشه.آره 

 .انجام بشه هتل 

 سوئیت هتل؟ _

باهات  _ همکارات  از  یکی  قراره  که  البته  نباش.  نگران  انقدر 

 . اون ها بهت حمله کنم بیاد. نمیتونم جلوی 

 . درسته_

 .باید تا وقتی که اون ها برن صبر کنم _

هنوز کنار میزم ایستاده بودم، برای همین با انگشت شستم به  

 .بیرون بیاداز پشت میزم  ایندی اشاره کردم تا

 چه روزی؟_

برای _ داریم  داخلی  بازی  یکشنبه  روز  شنبه.آخروقت.  عصر 

 . باید تمرین کنیم همین تا ساعت دو

 ساعت پنج چطوره؟ _

 . برای من خوبه_
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ممنون.نمیتونم بگم چقدر از اینکارت قدردانی میکنم. رئیسم _

زده بشه. اون همیشه بدعنق و ناراحته    قراره حسابی هیجان

 . نجوری یه چیزی تو دستم دارمحاال ای

 . خوشحالم که میتونم کمک کنم_

 .تا فردا شب هم سواالت پیشرفته رو برات می فرستم_

آزمایشی _ بصورت  مصاحبه،  قبل  تا  نمیاریشون  خودت  چرا 

 .روش کار کنیم

 توی هتل؟ _

 میترسی نتونی خودتو کنترل کنی؟ _

 . البته که نه_

 . شاید

 . بینمت. برامون شام سفارش میدممی   7پس ساعت _

 . باشه_

 اوه، و دلیله؟ _

 بله؟_
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میتونی لباس های مامان بزرگتم بذاری توی خونه ات بمونن. _

 . باعث بشن نخوام مقابل دیوار بکنمت اون ها هم نمیتونن

تلفن قطع شد و من با دهن باز همونجا موندم. وقتی باالخره 

دستم رو جلوی ایندی دراز  جور کنم،  تونستم خودمو جمع و

کوچیک گلفروشی رو،    کردم و کف دستم رو باز کردم. کارت

 .توی دستم گذاشت

دلیله، این گل ها حتی باندازه نصف توام بوی خوبی نمیدن. "

 ."مایکل النگلی

 اون ها از طرف کی هستند؟ _

این _ نباید جواب  از کاری که پشت تلفن کردی، حتی  بعد 

 . سوالتو بدم

فکر کردم این ها از طرف برودی هستند. تو دیشب   چرا؟من_

رفتی بیرون  اون  امروز    با  که  بود  اولین چیزی  اون  تماس  و 

 . صبح اتفاق افتاد

 . خوب اشتباه حدس زدی _

 . قسم میخورم که برودی حسودیش شده_
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 . من همچین فکری نمیکنم_

رو   بینیش  و  رو خوند  متن  قاپید.  از دستم  رو  کارت  ایندی 

 . ختچین اندا

 . مایکل النگلی _

چی؟اون مرد خوبیه. توی مراسم خیریه باهم حرف زدیم .  _

 . اشتراک داشتیم در خیلی چیزها باهم

 میدونی مشکلش چیه؟ _

 چیه؟ _

 . برودی ایستون نیست_

 . فکر میکنم تو باید با برودی ایستون بری بیرون_

 . اینکارو میکردم ولی من از قانون دخترونه پیروی میکنم_

 قانون دخترونه؟_

قانونی که میگه با مردی که دوستت میخواد باهاش کارهای  _

 . خوابیدن نداری  کثیفی انجام بده حق

 . من دلم نمیخواد با اون همچین کاری بکنم_

 . چرا میخوای _
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 . بحث کردن با اون هیچ فایده ای نداشت

 بگو ببینم حداقل چیز خوبی برای صبحانه ام آوردی؟_

 . پنیر  نیمرو،بیکن و_

 . خداروشکر_

اگه با ایستون خوابیده بودی، دیگه امروز صبح به غذای چرب  _

نداشتی. انوقت دلت می خواست ماست یا غذاهای   و چیلی نیاز 

 . سالم احمقانه دیگه ای بخوری 

سعی  _ سالمیه؟داری  کار  ایستون  با  خوابیدن  درواقع  پس 

 میکنی اینو بهم بگی؟

 . کامال_

 *********** 

دنبال شماره بعدازظه راهنمای شرکت  دفترچه  توی  و  بود  ر 

  گشتم  تلفن مایکل النگلی می

 .دفتر مایکل النگلی، بفرمایین_

 سالم، من دلیله مدوکس هستم، مایکل در دسترس هست؟ _
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داشت. _ جلسه  بعدازظهر  درواقع  اون  نه.  دلیله.  سالم  اوه، 

 برسونم؟ میتونم پیامت رو بهش

 ... البته. میتونم_

 . برودی توی سرم تکرار شدحرف 

درواقع تماس گرفته بودم که ازش بخاطر ارسال گل ها تشکر  _

احتمال ولی  .   کنم.  کنم  تشکر  تو  از  باید  درواقع  که  میدم 

زیبارو امروز برام    مطمعنم که از تو خواسته تا اون دسته گل

 . بفرستی

نمیتونم تمام این مسئولیتش رو به گردن بگیرم. اون بهم _

 . کارت بنویسم چی روی  گفت که

ریز ریز شروع به خندیدن کرد. با خوش خیالی داشت چیزی 

تایید میکرد که به    رو  ولی هنوزم  اهمیتی می داشت.  نباید 

 . دالیلی مهم بود

ازش  _ تا  گرفتم  تماس  که  بگو  بهش  لطفا  و  ممنونم.  خوب 

 .تشکر کنم

 . بهش اطالع میدم_
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همونجا توی دفترم نشستم  بعد از اینکه تماس رو قطع کردم،  

خیره شدم. صدای ضربه ای که روی در    و به فضای اطرافم

 . زده شد از جا پروندم

 دلیله مدوکس؟_

 بله؟_

مرد پستچی بسته بزرگ سفید رنگی رو که با روبان آبی و زرد  

بود شده  رز    پیچیده  برام  قراره  همه  دیگه  حاال  آورد.  داخل 

 بیارن؟ 

 . این ها برای شما هستند_

و   کردم  باز  هارو  روبان  رفت.  و  گذاشت  میزم  روی  رو  بسته 

انتخاب رنگ های تیم استیل کرده بود گرفتم.    پیامی رو که با

“روبان ها رنگ تیم استیل بوده وخواسته با اینکار پیامش رو  

کاغذ سفید داخل بسته رو   . “ برسونه که بسته از طرف کیه

درعوض    رز مواجه بشمباز کردم. انتظار داشتم که با ده ها گل  

یا   ها  ده  درخت...  شاخه  بلند...  های  شاخه  از  بود  پر  جعبه 

ها که با روبانی به همون رنگ که بسته رو بسته   بیشتر از اون
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داخل بسته بود با دست خط   بود پیچیده شده بود. کارتی که

توپ ها    برودی نوشته شده بود. این رو از پیام هایی که روی 

 .یص دادمبرام نوشته بود تشخ

 .برای وقتی که بخوای چیزی سرخ کنی"

 . دارم بهت فکر میکنم...برودی 

 ."پ.ن:البته که افکارم کثیف هستند

 
 ******** 

#Delilah 

احساس میکردم دارم برای اولین بار سر قرار میرم. عصر پنج  

اندازه که لباس هام رو عوض کرده بودم، به   شنبه به همون

 . بودم گاه کردههمون اندازه هم به ساعت ن

مسئله این بود که ... این یک قرار عاشقانه نبود. بلکه فقط یک  

بود کاری  پیشنهاد    .قرار  به سرعت  تقریبا  که  مردی  با  اونم 

رو رد کرده بودم. مردی که برام جای سوال    سکس از طرفش

میتونه باشه. اینکه مناسب   شده بود، سکس باهاش چجوری 

 ی چی میتونه باشه؟ترین لباس برای همچین اتفاق 
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همین  برای  بودم،  شده  خسته  وحشیم  موهای  دست  از 

موج های پریشانم تا وسط های   بیخیالشون شدم و اجازه دادم

 . کمرم پایین بریزند

داشتم داخل کمدم دنبال لباسی می گشتم که هم مناسب 

و درحالی که جذابه، زیادم سکسی    کارم باشه و هم هوشمندانه

قرمزی که تا پایین   دامن لنگی مشکی و پیراهنینباشه. یک  

دکمه میخورد برداشتم.چندتا دستبند جینگیل بینگیل توی 

انداختم و صندل های روبازی که در مچ پام بند میخورد    دستم

 . پوشیدم

در آینه قدی اتاقم،برای آخرین بار نگاه کلی به تیپ و اندامم  

باشه باندازه کافی  برای اینکه پاهام لخت    انداختم. هوا هنوزم

روبازم باعث شد، پاهام   گرم بود و پاشنه های بلند کفش های 

بلندتر دیده بشند  بودند،  بلند  بقدر کافی  االنشم    .که همین 

چیزی که میدیدم رو دوست داشتم. کی میدونست که من 

هوشمندانه انقدر  فقط   میتونم  اگه  حاال  باشم؟  سکسی 
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ا  اون عوضیه  تظاهر کنم جذب  نشدم،    زخودراضیمیتونستم 

 . موفق تر هم میشدم

تا در سوئیت  بلند کردم  رو  بود که دستم  پنج  دقیقا ساعت 

که بزنم  رو  هاوس  هوا   پنت  توی  دستم  و  شد  باز  یهو  در 

تنگی پوشیده    موند.یک زن سبزه روی زیبا که نیم تنه و لگ 

و  دید  در معرض  باریکش  کمر  نصف  اومد.  بیرون  در  از   بود 

 . گی بشاش بودصداش بطرز خوش آهن 

 .سالم_

بعد سالم دادن به من از باالی شونه اش در حالی که پاشنه 

 . برودی رو مخاطب قرار داد هاشم بلند کرده بود

 . قرارت اینجاست برودی. فردا می بینمت_

هنوز داشت لبخند میزد. یک قدم کنار رفت تا اجازه بده من  

 . گفتن این حرف رفت داخل بیام و بعد از

برنامه  _ این  کردم.امیدوارم  انتخاب  براش  خوبی  های  لباس 

داشتی درنظر  که  نکرده    هایی  خراب  رو  بدی  انجام  باهاش 

  .باشه
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گیج و سردرگم،جلوی در مردد ایستاده بودم که پشت سرم 

راهرو شد اونم در حالی که مشخص بود   بسته شد.برودی وارد 

از از دوش دراومده، شلوارش  بو  تازه  آویزون  و تی کمرش  د 

بود.   شرتی نداشت. موهاش خیس بود و به پشت شونه کرده 

 . لعنتی

 . سالم_

چشم هاش آهسته اندامم رو اسکن کرد و همونجا چند قدم  

 . دورتر ازم ایستاد

 ...واو، تو خیلی_

از گرمای نگاه توی چشم هاش، بدنم گرم تر شد. قبل از اینکه  

استفاده کرد و با بی شرمی کنه از وقتش    به چشم هام نگاه

 . اندامم رو رصد کرد

خوب االن باید چیکار کنیم؟ دوست ها نمیتونن به همدیگه _

 میشن؟  بگن چجوری دیده

 . البته که میتونن. دوست ها میتونن از هم تعریف کنند_

 . چشم هاش برق زد
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 . خوبه. برای خوردن باندازه کافی خوب دیده میشی_

خیلی طوالنی شده بود. “منظورش مدتیه  خدایا، واقعا دیگه  

منقبض شد و مجبور شدم نفسم رو   که سکس نداشته.” بدنم

حبس کنم تا آه کوتاهی که داشت از دهنمبیرون می اومد رو  

 نگه دارم. با تصویری که همین االن دقیقا توی ذهنم نقاشی 

 . کرد گونه هام صورتی شدند

پهنش که درحال    میتونستم خودم رو درحالی که به شونه های 

نگاه میکنم تصور کنم. یجورایی میدونستم    خوردن منه و بهش

لطیف نخواهد بود. نه این   که این لیس زدن و مکیدن، آروم و

 .مرد تمام وجودم رو قورت میداد

متوجه اومدنت نشدم. بعد بریتنی به یک دوش سریع نیاز  _

نتی  جثه کوچکی داشته باشه ولی بطرز لع  دارم. اون زن ممکنه

 .باهام کار کرد سخت کوشه. امروز بیشتر از خوب

ناگهان چراغ توی ذهنم خاموش شد.هیچ چیزی مثل سکس 

نمی تونست به این سرعت شهوت طغیان   اون با زن های دیگه

 .کرده منو آروم کنه
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میشه.پس شاید  _ نیازهات رسیدگی  به  که  عالیه. خوشحالم 

 کارمون بریم؟ بشیم و مستقیم سراغ  بتونیم بیخیال بازی ها

ابروهای برودی بهم گره    . لحن حرف زدنم یکم نیشدار بود

تجاوز    خورد. به سمتم اومد و تا وقتی که به فضای شخصیم 

نکرده بود متوقف نشد. من هنوزم دقیقا داخل سوئیتش بودم 

یک  فقط  در  می   و  دلم  داشت.  قرار  سرم  پشت  فوت  دو  یا 

 .ی سرجام موندمبرم ول  خواست همون یک یا دو قدم رو عقب

هیچ بازی در کار نیست. االن هیچ چیزی رو بیشتر از این  _

کنم و به اون در بچسبونمت. و دونستن   نمیخوام که بلندت

جسمیم تراپیست  بریتنی،  حسودی  ثابت   اینکه  میکنی،  رو 

میخوام  من  که  اندازه  همون  به  توام  منه.  با  که حق  میکنه 

فقط مسئله اینکه هنوز به بکنمت،دلت میخواد درونت باشم.  

 ...میکنی خودت اعتراف نکردی.ولی

  . گردنش رو پایین آورد و حاال بینی هامون بهم چسبیده بود

نمی   که  بودم  شده  دگرگون  دادم.انقدر  قورت  رو  دهنم  آب 
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بزنم. باالخره با غرولند یک قدم عقب    تونستم یک کلمه حرف 

 :فتکشید و گ رفت. با خشم یک دستش رو داخل موهاش

باید جای دیگه ای اینکارو انجام بدیم. من به خودم اعتماد _

 . سوئیت هتل تنها بمونم ندارم که باهات داخل

لباس   بعد  دقیقه  چند  ولی  میکنه  شوخی  داره  کردم  فکر 

 . سویشرت برگشت پوشیده با کاله بیسبال و

 کجا قراره بریم؟_

 . جایی که نتونم ازت سواستفاده کنم_

 نگهبان بخواد، ماشینش رو بیاره، تاکسی گرفتبجای اینکه از  

. 
 112لطفا برید به امستردام، خیابان _ .

ازم  _ نمیتونی  جاییکه  هایت؟اونجا،  مورنینگ  به  میریم 

 سواستفاده کنی؟

 .اهوم_

**** 
همونجور که داخل میرفتیم، نگاهم به سقفی که بطور زنده  

 .بود نقاشی شده بود،قفل
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العاده اس. تا حاال صدبار از کنارش رد شدم این مکان فوق  _

 ولی هیچ وقت داخل 

 . نیومده بودم

به  رو  دیواین شدیم.من  وارد کلیسای سینت جان  برودی  با 

سمت چپ کلیسا راهنمایی کرد و به دوتا    سمت راهرویی در

کشیش که نشسته بودند و حرف میزدنددست تکون داد. در  

 برم  ازه داد اول من داخلانتهای راهرو، دری رو باز کرد و اج

. 

 کجا میریم؟ _

 .پشت بام_

 پشت بام؟ _

اره. گاهی میام اینجا. یکی از دوستانم اینجا کار میکنه. اون  _

بام یک قفس کبوتر داره. وقتی بچه بودم میومدم   در پشت 

میگذروندم. اینجا خلوته. اکثر    اینجا و تمام مدت با اون وقت

امپایر   ساختمان  باالی  میرن  باالیساختمان  مردم  یا  استیت 
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راک تا از مناظر زیبا استفاده کنند. ولی میتونی از این باال هم  

 .خوبی شهر رو ببینی به همون

 و تو اجازه داری بری اون باال؟_

نه. ممکنه تو دستگیر بشی. وقتی پلیس ها بیان من میتونم _

قراره با اون کفش های سکسیت مثل چی   فرار کنم ولی تو

 .آروم بیایی

 چی؟_

برای _ اینجا  به  اومدن  دارند،  تور  دارم شوخی میکنم. وقتی 

بیشتر افرادی که اینجا کار می کنند رو   عموم آزاده. ولی من

هروقت اومدم بیام   می شناسم، برای همین بهم اجازه میدند

اینجا کار  بازنشسته بشه،پنجاه سال  اینکه  از    باال. کارل قبل 

 .همسرش مارلین، بزرگ شدممیکرد. من کنار اون و 

از اون باال بشدت دیدنی   برودی مبالغه نمیکرد. منظره شهر 

قسمت باالیی کلیسا، جای دنج و کوچیکی    بود. مابین دو تا

 .از اونجا دیده میشد  برای نشستن وجود داشت که تمام شهر
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بعد از بازنشسته شدن کارل، چه اتفاقی برای قفس کبوترها  _

 افتاد؟ 

رو کبوترها   این سوال  و  قفس  از  هیچ خبری  پرسیدم چون 

 .نبود

تا مدت ها نگهشون داشته بود. بعد از اینکه فوت کرد، مارلین  _

کلوب کبوتران جنوب بخشید. تو این شهر یه    همه چیز رو به 

 . دوست دارند عالمه آدم هست که کبوترهارو

تا   چند  برودی  و  بودیم  ایستاده  هم  کنار  بام،  پشت  باالی 

اون راجع له منطقه و معماریشون   . و نشونم دادساختمون ر

 :پرسیدم  بسیار مطلع و آگاه بود. برای همین ازش

 رشته ات در کالج چی بود؟_

 منظورت اینکه این یکی رو حفظ نکردی؟_

 . کارم با آمار و ارقام بهتر از کلمات واقعی هست_

 . مهندسی_

ن  درسته. برای کسی که میخواسته بصورت حرفه ای از بی _

 . انتخاب بشه، رشته واقعا سختی بوده ده کالج برای فوتبال
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 . میبینی، فقط قیافه ندارم، یذره مغز هم دارم_

 . چشم هام رو چرخوندم

خوب پس اینجا جایی هست که همه قرارهات رو میاری؟  _

 . که انتظارش رو داشتم این واقعا چیزی نبود

نمی آوردمت که  اگه این یک قرار واقعی بود، مطلقا جایی  _

بزنم و یا نمیتونم بهت بگم دلم میخواد    نمیتونم بهت دست

 . چه کارهایی با بدنت بکنم

 پس اینجا مکان امنی برای منه؟_

بعد  و  بشینم  سنگی  صندلی  روی  تا  کرد  اشاره  بهم  برودی 

 . خودشم کنارم نشست

 . شاید فقط همین یک مکان گیرت بیاد_

 . خیله خوب_

و دفتر یادداشتم رو از داخل کیفم بیرون  گلوم رو صاف کردم  

 .آوردم

   . چرا همینجا شروع نکنیم؟بهت سخت نمیگیرم_

 . نیشخند زد
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 . ولی اگه این نمایش من بود، من بهت آسون نمی گرفتم_

 . سرم رو تکون دادم

احساست راجع به تغییر در مربیگری و مدیریتی که برای  _

 گرفته شده چیه؟ سال بعد درنظر 

وقتی که برودی بازیش رو در استیل شروع کرده بود، مربی  از  

تیم رو به عهده داشت. اون خودش برودی رو    رایان، مربیگری 

خودش و  بود  گذاشته  کنار  تیم  رو   از  اون  دوباره  شخصا 

مشکالت    استخدام کرد و شانس دوباره بهش داد. حاال بخاطر 

گیری  سالمتی همسرش، مربی رایان قرار بود آخر فصل کناره  

 . برودی نفسش رو بیرون داد . کنه

در  _ ولی  مربی سختگیره  نداشتم.  رو  انتظار همچین چیزی 

و منصفه  حال  هست    عین  االن  که  اینجایی  به  رو  تیم  اون 

آرزو و  هستم  قائل  احترام  براش  پیشمون   رسونده.من  دارم 

بمونه. ولی از اینکه خانواده اش براش الویت دارند بیشتر هم 

 .میگذارم احترام براش
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رو _ کسی  چه  میخوان  ها  اون  که  داری  ای  ایده  هیچ 

 جایگزینش کنند؟

نوچ. ولی امیدوارم که قبل از کناره گیری مربی تصیمشون  _

هرچی زودتر، بهتر. اگه هر دو مربی یه مدتی   .رو گرفته باشند 

تغییرات و جایگزینی با سرعت    رو بهم دیگه کار کنند، انوقت

انتخاب مربیآرومی پیش میره. باب ال هاش بسیار    نگلی در 

 . همینجوری هم ادامه پیدا کنه  سختگیره. امیدوارم

میکنه.  _ بعدیم هدایت  به سوال  رو  من  به خوبی  دقیقا  این 

 ...النگلی بخواد تیم رو بفرو شایعه شده که شاید باب

 رزها از طرف النگلی بود؟_

ون  چرا باید صاحب تیم تو برای من رز بفرسته،آیا من جز ا_

 زندگیم ندیده ام؟  مرد دیگه ای رو تو

دقیقا میدونستم منظورش به چه کسی هست. اشاره اش به 

 . پسر باب بود،مایکل

منظورم اون مرتیکه گوهی هست که باهاش کار میکنی، نه _

 . باب
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 . فکر نمیکنم که این اصال به تو ربطی داشته باشه_

 . شاید.ولی دارم ازت سوال میکنم_

 . موندمبهش خیره 

 . بله_

 ...اون یارو یه _

 بهش یادآوری کردم که توی کلیسا هستیم و نباید فوش بده

. 
 باهاش قرار میذاری؟ _

 . اگه حتما باید بدونی، آره ازم خواسته باهاش شام بخورم_

 پس تو با اون میری بیرون شام بخوری ولی با من نه؟_

 ونم باشهدعوت شام اون برای اینکه منو بشناسه نه اینکه در _

. 
دقیقا همینجاست که اشتباه میکنی. من فقط نسبت به اون _

 . رو بهت گفتم صادقانه تر درخواستم

تو _ به چیزی شد که  تبدیل  قرار مصاحبه من  چجوریه که 

  داری ازم سوال میکنی؟
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برودی به صندلیش تکیه داد و دست هاش رو جلوی سینه  

 . اش جمع کرد

 . سوال در برابر سوال_

 ت میخوام چی؟معذر_

 
 برای هر سوالی که ازم می پرسی منم یک سوال می پرسم _

. 
 .این مسخره اس_

 . نه اگه میخوای مصاحبه گیرت بیاد_

 بذار حدس بزنم، همه سوال هاتم قراره شخصی باشن؟_

 . فقط وقتیکه سوال های تو شخصی باشند_

 .باشه_

سوال های  هوفی نفسم رو بیرون دادم. فقط می خواستم از زیر  

در قصر  رو    شخصی  بودم  کرده  آماده  قبل  از  که  برم.لیستی 

مشخصا بیشتر از حرفه    دوباره چک کردم و از سوال بعدی که

 . ای، شخصی بود رد شدم
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بنظر میرسه که قراره بازیکن خط حمله در نیمه دوم تیم _

هشت درصد از امتیازات اغلب در نیمه دوم   بازی کنه. شصت و

بردشون، چهارتا رو به    استیل از بین پنج  بدست میاد و تیم

در رختکن  اتفاقی  دوم چه  آوردند.نیمه  بدست    همین شکل 

 میافته که باعث میشه تیم بهتر باهم کار کنند؟

برودی بنظر میرسید از سوالم خوشش اومده. اون پنج دقیقه  

نیمه دوم که مربی رایان در طول بازی   تمام راجع به تغییرات

 . داده بود حرف زدهای قبلی انجام 

بخاطر  اون  دیگه،  های خط حمله  بازیکن  از  برخالف خیلی 

باعث برنده شدن تیمش میشد باج نمی  گفتن اصالحیاتی که

مربیگری حرفه ای و قوی   گرفت. درعوض اون این امتیاز رو به

 .ربط میداد 

 . نوبت منه_

برودی بود که این حرف رو وقتی دست از یادداشت برداری 

 . برداشتم گفت

 . تقریبا میتونم بگم که از شنیدنش میترسم ولی بپرس_
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اگه مجبور باشی با یک مرد از جزیره گیلیگان ازدواج کنی، _

 میکردی؟   کی رو انتخاب

 . شروع به خندیدن کردم

 سوالت اینه؟ _

 . آره_

 .ریشخند پسرونه و شیطنت باری روی صورتش داشت 

 . جوابش آسونه. پرفسور رو_

 .جواب خوبیه_

 واقعا جواب منطقیه دیگه ای هم داشت؟ _

و  _ پولدار  آدم  اون  کنی.  انتخاب  رو  هووِل  آقای  میتونستی 

 .مسنی هست 

سوال بعدیم مربوط به تعریف مفصلی از پنالتی بدون مدافع  

 . دوباره نوبت برودی بود بازیکن تیم بود. بعد

 اسم اولین حیوان خونگیت؟_

 . ن خونگی نداشتمدرواقع من هیچ وقت حیوا_
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گربه، _ سگ،  داشتند.  حیوان  یک  حداقل  زمانی  یک  همه 

مارمولک، همستر،الک پشت... یه چیزی حتما    خرگوش، مار،

 .بوده

 . سرم رو تکون دادم

نوچ. ما آخرهفته ها اغلب سفر میکردیم تا بازی های پدرم  _

هیچ وقت حیوان خانگی نداشتم چون   رو ببینیم برای همین 

 .ازش مراقبت کنه کسی نبود که

بخرم؟یکی _ یه سگ  برات  میخواد  دلم  بدجور  االن  میدونی 

 . نیوفای،یا دنی بزرگشو، شاید یک

 . جراتشو نداری _

دو ساعت دیگه هم پشت بام کلیسا نشستیم. ردیف سواالت  

غریب  و  ایجاد    عجیب  دوتامون  بین  غیرعادی  رابطه  برودی، 

هیچ کدوممون  یوونه بود،    کرد. اسم وسط مادر دوتامون هم

بزرگ شده    شکالت دوست نداشتیم، و هر دومون در آپارتمانی

 .بود  333بودیم که شماره پالکش 
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از یک سوال خاص رد شدم چون میدونستم اینجوری مجبورم  

از سواالت یکی  سوال   به  یک  فقط  و  بدم.  شخصیش جواب 

 . دیگه مونده بود

 . و آخرین سوال_

 . بریز بیرون_

 هستی یا با کسی هستی؟ در دسترس  _

نکنه شخصا   تا فکر  بدم  بیشتر توضیح  رو  سعی کردم سوال 

 . مهمه جواب سوالش برام

 . تمام خانم ها میخوان که جوابش رو بدونن_

 .وقتی جواب داد مستقیم به چشم هام نگاه میکرد

 . هیچکدوم_

برای این جواب آماده نبودم، درنتیجه سوال دیگه ای نداشتم 

دادم و سعی کردم یادداشت هام رو جمع    رو تکونبپرسم. سرم  

 . شدم و جور کنم.بعد صاف نشستم و آماده

 . یاال سوالت رو بپرس_
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برودی از جاش بلند شد و دستش رو دراز کرد تا کمک کنه  

 . منم بیاستم

 . من برای بعد رزروش میکنم_

**** 
برسیم.  رستوران  به  تا  رفتیم  پیاده  باهم  رو  بلوک  دو  تقریبا 

در سوئیتش برامون غذا سفارش میده،    رودی بهم گفته بود کهب

نخورده چیزی  رو  روز  تمام  همین  روی    برای  وقتی  بودم. 

شد بلند  شکمم  اعتراض  صدای  نشستیم،  هامون   . صندلی 

 . برودی شروع به اذیت کردنم کرد

 اون دیگه چی بود؟_

خفه شو. تو گفته بودی که بهم غذا میدی ولی درعوض منو  _

 . شکمم اجازه داره تا غر بزنه .کلیسا بردی به 

گارسون وقتی به میزمون نزدیک شد تا سفارشمون رو بگیره، 

 . رسید شوکه بنظر می 

 تو... تو ...برودی ایستون نیستی؟_

 . چرا هستم_
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 !اوه خدای من _

 . داشت جیغ میزد

من یکی از طرفدارهای پروپاقرصتم. ولی پسر یازده ساله ام _

 سه ، اون در مدر

بهترین  تو  میکنه  فکر  هست.اون  حمله  خط  بازیکن  شون 

 . هستی

 ممنونم. تیم اون ها این فصل کارشون چطوره؟_

وقت  _ هیچ  اون  من،  جوویی  ولی  باختن.  هارو  بازی  تمام 

نمیخوره.اون بزور    شکست  منه.تقریبا  مثل  دقیقا  قدش  بچه 

 پسرهایی که دوبرابر   میتونه باالی خط رو ببینه. ولی بیشتر از

 . اون هیکل دارند، دل و جرات داره و از ته دل بازی میکنه

خوبه. اون هنوز زمان کافی داره تا رشد کنه. اما توام چه به _

داشته باشی یا نه، اون همین االنشم نصف راه رو   ورزش عالقه 

 . رفته

 . اون هیچ وقت باور نمیکنه که من شمارو دیده ام_
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عکس  _ باهم  که  چیه  نظرت  پس  براش خوب  و  بگیریم 

 بفرستیم؟

چشم های گارسون از هیجان بیرون زد، ولی به همون سرعت 

 .هم اخم کرد

من دیگه موبایل ندارم. وقتی از دوتا خط استفاده میکنیم،  _

هزینه قبض ها زیادمیشه و پسرم واقعا به یکیش نیاز داشت.  

هروقت نیاز داشتم    درضمن من همیشه اینجام و دوست دارم

 . داشته باشم  بهش دسترسی

نظرت چیه که از موبایل من استفاده کنیم و بعد عکس رو _

 بفرستیم؟  برای جوویی

 اوه خدای من. اینکارو میکنی؟اون رسما از خودبیخود میشه_

. 
 . وسط حرفشون پریدم

 . من ازتون عکس میگیرم. شما کنار هم وایسین_

 وقتی برودی ایستاد و دستش رو دور شونه گارسون انداخت و 

عمال صورتش برق زد. بعد از اینکه چندتا    بهش نزدیک شد،
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شدند یا نه، موبایلم رو   عکس گرفتم و چک کردم که خوب

 بهش دادم و اون یادداشت دوست داشتنی عکس هارو برای 

پسرش ارسال کرد. همینکه خواست موبایل رو بهم برگردونه،  

 .کرد برودی متوقفش 

 مدیگه بگیری؟ اشکال نداره یک عکس از ما، کنار ه_

 .البته _

سوالی به برودی نگاه کردم. نیشخند شرورانه ای تحویلم داد 

اومد و خم شد و حاال ارتفاع چشم هامون   و پشت میز کنارم

 . در یک سطح بود

 آماده این؟ _

برودی خم شد و کنار    . گارسونه این سوال رو ازمون پرسید

 .گوشم آروم پچ پچ کرد

تورو بخورم تا چیزهایی که داخل منو بیشتر ترجیح میدم  _

 . هستند

 . یکم سرش رو عقب کشید تا واکنشم رو ببینه

 . آماده ایم_
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برودی بود که جوابش رو داد و گارسون عکسی از چشم های 

که به چشم های سردرگم من خیره شده بود    درخشان برودی 

سفارشمون رو دادیم و من تمام تالشم رو کردم    . شکار کرد

 .نگرفتم هر کنم تحت تاثیر قرارتا تظا 

پشت  طرف  دو  از  رو  هاش  دست  معمولی  خیلی  برودی 

 : پرسید  صندلیش گذاشت و ازم

 . یک چیزی راجع به خودت بهم بگو_

 مثل چی؟ _

که _ بگو  بهم  خودت  به  راجع  چیزی  نمیدونم.هرچیزی.یه 

 . عصبی بشن باعث میشه دیگران ازت 

 . سوال های عجیبی میپرسی_

 .، پس اینجوری چشمم دنبال شغل تو نیستچیز خوبیه_

 . خنده ام گرفت

 .درسته_

 . یکم از نوشابه ام نوشیدم تا به سوالش فکر کنم

 .موقع فیلم دیدن حرف میزنم_
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 . خوب؟همه یه جاهایی از فیلم حرف میزنند_

نه.من در طول فیلم دیدن حرف میزنم. اغلب هم وقتی اتفاق  _

 می افته که از فیلم

میاد. چون هیجان زده میشم و دوست دارم هراتفاقی خوشم  

نمایشگر می افته رو به کسی که کنارم نشسته   که توی صفحه 

   . دوباره بگم

 . برودی شگفت زده دیده میشد

خوب پس اینجوری بهتره که تو رو به دیدن فیلم هایی ببریم  _

 که دوست نداری؟

شرو_ و  میشم  نیاد، خسته  فیلم خوشم  از  اگه  به  خوب...  ع 

و میکنم  پردازی  درمیره.    خیال  از دستم  فیلم  کال سررشته 

کنم، شروع میکنم   انوقته که بجای اینکه فیلم رو دوباره تعریف 

 . به پرسیدن یه عالمه سوال

آزار  _ باعث  انجامش  و  میدی  انجام  اینکارو  که  میدونی  اگه 

 متوقفش نمیکنی؟ دیگران میشه، چرا
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اال تو بگو... چیکار میکنی نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. ح_

 دیگران میشه؟  که باعث آزار 

 . هر چیزی که بهش فکر میکنم رو به زبون میارم_

 . البته که اینکارو میکنی_

 این اذیتت میکنه؟_

 . اوایل اره. االن فکر کنم دیگه انتظارش رو ازت دارم_

من مثل یک گیاه رونده میمونم که دارم روی تو رشد میکنم _

 . میکنم  یداو گسترش پ

 . خیلی فریبنده اس_

میرفت.   در  دستمون  از  زمان  میزدیم،  حرف  باهم  وقتی 

راجع که  وقتی  تقریبا    مخصوصا  میکردیم.  بحث  فوتبال  به 

آماده داشتیم  که  بود  گذشته  دوازده  از  میشدیم    ساعت 

 . رستوران رو ترک کنیم

گارسون فیش پرداخت رو آورد و برودی مانع پرداخت سهم  

راجع بش باهاش بحث کردم که این   شد، هرچند کهخودم  

 .رو تقبل میکرد   عمال یک شام کاری بود و ایستگاه هزینه اش



165 | P a g e  

 

هیچ چیزی نگفت ولی متوجه شدم که بیشتر از چندصد هزار  

انعام داد. این حقیقت که نمی خواست من   دالر به گارسون

 .معنادار بود متوجه این ژست زیباش بشم خیلی

گرفت و ترافیک سبک اون زمان از شب باعث برامون تاکسی  

عرض در  باشیم.   شد  ام  خونه  جلوی  دقیقه  پانزده  از  کمتر 

دقیقه زمان بده و تا    برودی از راننده خواست که بهش چند

 . داخل ساختمون همراه من اومد

ممنونم که وقت گذاشتی و بهم اجازه دادی قبل از برنامه  _

کنم مصاحبه  که  .باهات  االن  باعث    درواقع  کردیم،  اینکارو 

 . میشه شنبه خیلی راحتر باشم

 . خواهش میکنم_

 . دکمه رو فشار دادم تا آسانسور پایین بیاد

 . و بازم بخاطر شام ممنونم_

 . برودی سرش رو تکون داد

 . میدونی... من هنوز یک سوال شخصی دارم که نپرسیدم_

 . تقریبا فراموشش کرده بودم
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 برای آخر نگه داشتی؟ بهترین سوال رو _

 .میشه اینطوری گفت_

حس مورمور و پروانه های توی شکمم نشون میداد که میدونم  

انتظارمه. با ژست شیرینی، موی روی صورتم رو    چه چیزی در 

دستش روی گونه ام کشیده شد و  .کنار زد و پشت گوشم داد

این مدت    بعد به نرمی از چونه ام پایین اومد و من در تمام

مستقیم به چشم هاش نگاه میکردم که شروع به حرف زدن 

 . کرد

 چیکار باید بکنم که تورو زیرم داشته باشم دلیله؟ _

آب دهنم رو قورت دادم. اینبار دیگه برای جلب توجه ام اذیتم 

اینبار نه،  نگاهم   نمیکرد.  مصمم  و  بود  جدی  مرگ  حد  در 

 . میکرد و منتظر جواب بود

خودت هستی، رک و صادق.ولی با    من ازت خوشم میاد. تو_

لذت  واقعا  باهات  گذروندن  وقت  از  اینا،درواقع  تمام  وجود 

فیزیکی نیستم. بیشتر از    میبرم. من فقط و مطلقا دنبال رابطه

 . این هارو میخوام
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 مثل چی؟ _

نمیدونم.قرار گذاشتن.باهم بیرون رفتن و البته که رابطمون _

رم بجز تخت، جور دیگه ای  باشه. من نیاز دا  باید انحصارطلبانه

 . زدن موقع دیدن فیلم هم باهات وقت بگذرونم. مثال حرف

 . لبخند اجباری زدم

 . من اینجوری هستم_

اینم از شانس من،آسانسوری که در حالت عادی دیر می امد،  

فورا رسید. پشتسرم درها باز شدند و من منتظر شدم تا برودی 

 . تکون داد چیزی بگه ولی فقط سرش رو

 شنبه می بینمت؟_

 . شنبه_

درها پشت سرم بسته شدند و آسونسور منو به طبقه چهاردهم  

احساس میکردم یک تکه کوچیک از قلبم رو    حمل کرد. ولی 

 .پشت سرم جا گذاشتم

 ****** 

#Delilah 
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فقط دو روز از وقتی که برودی رو دیده بودم می گذشت ولی  

بودم نتونسته  بیرونش    هنوز  ذهنم  من  از  فقط  ظاهرا  کنم. 

 . اینجوری نبودم

 . دوست داشتنیه_

ایندی با بی میلی دستش رو برای پسری که اون سمت بار  

برای ما باال برد تکون داد. وقتی لیوان    نشسته بود و جامش رو

 . کشید مارتینیش رو به سمت دهنش برد، آه

 . ولی اون برودی ایستون نیست_

نریم  _ دوباره  داره در حد  میشه  دیگه  بهش  ات  اونجا؟توجه 

 .وسواس میشه

 . خوب فکر میکنم همیشه اون پسر وجود داره_

ایندی لیوانش رو در مسیر پسری با سن و سال بیشتر که جدا  

  .لکتر در فیلم سکوت بره ها بود تکون داد  شبیه دکتر هانیبال

نگاه  ما  به سمت  دزدکی  و  بود  ایستاده  ای  گوشه  تنها  اون 

نگاهمون رو گرفت لبخند سست و زشتش    میکرد و وقتی مچ



169 | P a g e  

 

ماسک چرمی روی   توی صورتش پهن شد. اگه هانیبال یک

  صورتش داشت، بیشتر احساس امنیت میکردم 

نصف  _ خوردن  از  قبل  میشه  خوشحال  اون  که  مطمعنم 

 .واژنت رو برداره  صورتت، پلمپ دوباره

ونی من فرصت  فکر کنم اینجوری دار فانی رو وداع بگم. مید _

 . دارم. مایکل النگلی امروز بهم پیام داد های دیگه ای هم

 اوه آره. ولی آیا باهاش موافقت کردی که بیرون بری؟ _

 . سرم شلوغ بود. هنوز وقت نکردم جواب پیامش رو بدم_

داری وقت کشی میکنی چون برودی رو میخوای و خودتم _

 . اینو میدونی

 .اینجور نیست_

 . هست_

 .که سرت شلوغ نیستاالن _

دستش رو برای متصدی بار تکون داد و به لیوان خالیش اشاره  

 . کرد
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همینجوری ادامه بده.من صبرم زیاده. پس بهش پیام بده و  _

بیرون. اگه بخاطر برودی ایستون به تاخیرش   بگو باهاش میری 

نداره که بخواد جلوت رو   نمی اندازی، پس هیچ چیزی وجود

 . وران پاکسازیت هم در حال اتمامهبگیره. به هرحال د

 . انجامش میدم _

 . منتظرم_

ایندی با انگشت هاش روی بار ضرب گرفته بود. از اونجایی که  

بهش داشتم  بیرون   نیاز  رو  موبایلم  اشتباهه،  در  کنم  ثابت 

 .فرستادم آوردم و جواب سریعی برای مایکل

 خوشحال شدی؟_

بتونه کلمه ارسال شد رو ببینه.  موبایلم رو به سمتش گرفتم تا  

 . شروع به خوندن جوابم کرد از دستم گاپیدش و

ممنونم.هنوزم یک هفته دیونه کننده پیش رو دارم. دوباره  "

 قول میدم که هفته بعد

 ."باهم باشیم
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این  _ بری.  بیرون  باهاش  قراره  که  نمیده  نشون  جواب  این 

یک برای  بازم  م  یعنی  نمک  آب  تو  داری  دیگه  ی هفته 

 . خوابونیش

 ولی من سرم شلوغه. دوست داشتی چجوری جوابشو بدم؟_

چند تا ضربه روی کیبورد موبایلم زد و بعد به سمتم گرفتش.  

هنوز چنین   خوشبختانه  پیامش  بود.  نزده  رو  ارسال  دکمه 

 . مضمونی داشت

یکبار دیگه فکر کردم و متوجه شدم که نمیتونم یک هفته  "

 دیگه صبر کنم. شنبه 

 "شب، شام چطوره؟

 . دیگه انقدرم باهاش صمیمی نیستم_

چنگ انداختم تا موبایل رو ازش بگیرم ولی از دستم بیرون  

 :با لبخند گنده ای دکمه ارسال رو زد و گفت . کشیدش

 . االن دیگه هستی_

 . چشم هام از فرق سرم بیرون زد

 .نمیتونم باور کنم االن اینکارو کردی _
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و   گرفت  ام  ایندی نادیده  مارتنی  سومین  با  متصدی  وقتی 

شات دو  برامون  اهل    برگشت  زیاد  من  داد.  سفارش  دیگه 

چیزی بود که    مشروب خوردن نبودم. دو لیوان شراب نهایت 

من در شب های جمعه معمولی اونم اگه حالم خوب بود می 

اگه می خواستم روراست باشم، فقط بخاطر شرکت   . نوشیدم

،نصف افراد مجرد در بارهای نیویورک  بودم  و فینگرفودها اومده

می اومدند. هیچکدوم    به همین دلیل به همچین مکان هایی

آشپزخونه در  دلمون نمی خواست  نبودیم،  اگه مجبور  ما   از 

 .های کوچیکمون آشپزی کنیم

هنوز لب و لوچه ام آویزون بود که موبایلم روی بار لرزید. اسم 

چرخیدم و شاتی    روشن شد. به سمت ایندی   مایکل رو صفحه

و نوشیدم. بعد مال اونم   که برام سفارش داده بود رو بلند کردم

بعد از اینکه عصبانیتم رو با نوشیدن الکل عقب زدم،    . نوشیدم

 . دل و جرات پیدا کردم جواب مایکل رو بخونم
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دیگه داشتم فکر میکردم که داری منو سر میدونی. پیامت  "

روتینم روز  شد  آه   باعث  خوش  ساعت  برام  شنبه  بشه.  نگ 

 "هشت؟

شاید حق با ایندی بود. داشتم بخاطر درگیر و جذب شدنم به 

مهاجم خاصی عمیقا    بازیکن  که  رفتم.اونم کسی  می  ،طفره 

پس واقعا هیچ    .میدونستم حتی نباید دلم بخواد سراغش برم

 آه کشیدم . دلیلی برای قرار نذاشتنم با مایکل وجود نداشت

. 

 . تواهباشه. شاید حق با _

 دوباره بگو؟_

 . بلندتر جوابش رو دادم

 . گفتم شایدم حق با تواه_

اولین بار که گفتی شنیدم. فقط عاشق اینم که  _ اوه همون 

 . اعتراف میکنی بشنوم داری خودتم

ایندی و من تقریبا تا ساعت یازده توی بار نشستیم. وقتی که  

گرفت،درحالی که قبال همیشه با مترو    ایندی برامون تاکسی
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راننده اول اون رو رسوند    . برمی گشتیم، من لول مست بودم

از شیشه   و من توی ترافیک نشسته بودم و با اثرات گیجی الکل

 . بیرون رو تماشا میکردم

یک اتوبوس کنار تاکسی نگه داشت و توجه ام رو به خودش  

کرد. یک که    جلب  بود  قدیمی روش  در حال محو تبلیغات 

همراه عکسی از صورت    شدن بود. لوگو تیم نیویورک استیل به

بود نوشته  روش  که  بود  برودی  مردانه  و  ایستون   "جذاب 

الکل باعث شده    . . احتماال مال چند سال پیش بود"برگشت

  بود تصمیمات ابلهانه و عجوالنه ای بگیرم. بدون فکر کردن،

 . پیامی براش فرستادم

ن عکست رو روی بدنه اتوبوس دیدم. دوست دلیله:همین اال 

 روی وسایل نقلیه عمومی بچسبونن؟ داری عکست رو 

   .سی ثانیه بعد جواب داد

برودی:دوست دارم صورتم هر جایی باشه که باعث میشه تو  

ولی کنی.  فکر  پاهات    بهم  بین  صورتم  میدم  ترجیح  بیشتر 

  . باشه
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دلیل جهنمی  چه کسی حرف هایی مثل این میزد؟و به چه  

زدنش خوشم میومد؟ جدا پایین تنه ام شروع   من از طرز حرف

 . به سوزش و لرزیدن کرد

از کلمات  واقعا روش جالبی برای استفاده  دلیله: دوستم، تو 

 . داری 

برودی:کارهای جالبی هم میتونم با زبونم انجام بدم. کی قراره  

 اجازه بدی تا نشونت بدم؟ تسلیم بشی و بهم

دلیله:وسوسه کننده اس. ولی فکر میکنم ترجیح میدم بیشتر  

بیشتر از سوراخ هام به خودم اهمیت    به مردهایی بچسبم که

 .میدند

برودی:فقط بخاطر استفاده کلمه سوراخ از زبون تو همین االن 

   . برات سخت شدم

با صدای بلند قهقه زدم. راننده تاکسی از آینه روبرو بهم نگاه  

برا بلند کردم. پشیزی    ی کرد و من  رو  موبایلم  توجیح کارم 

 . اهمیت نداد

 .دلیله:شب بخیر برودی 
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این مرد میتونست همزمان که باعث خنده ام میشد، آتیشمم  

 . که تمام بدنم بشدت دوستش داشت بزنه. این ترکیبی بود

 . برودی:منو تو خواب ببینی

 . کامال مطمعن بودم که می بینمش

**** 
بدجور له و خسته بودم. مصاحبه تک نفره ای با  عصر شنبه  

اتفاقی نادر بود و بدنبالش ساعت هشت با   برودی داشتم که

می رفتم، دلم می    مایکل قرار شام داشتم. وقتی به رگنسی

 . خواست ایندی رو بکشم که قرار شام رو برای امروز انداخت

 استرس داری؟_

انداخت و بعد  نیک بود که اینو پرسید و نگاه مختصری بهم  

کرد. بیشتر از زمان هایی که در رختکن    دوباره به جاده نگاه

بودیم، برای همین نیک    مصاحبه میکردیم، تجهیزات برداشته

 . با ون ایستگاه دنبالم اومده بود

 مشخصه؟ _
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از وقتی که سوار شدی داری اون خودکار رو توی دستت می  _

 . چرخونی

تا   دادم  فشار  مشتم  توی  رو  چرخوندنش  خودکار  از  دست 

بود که بی قرار هستم و هیچ ایده ای    بردارم. کامال مشخص

 . نداشتم که حتی دارم این کار رو انجام میدم

 .متاسفم_

من اصال اذیت نشدم ولی شوکه ام کردی. برای من مصاحبه  _

اعصاب خوردکن تر از این مصاحبه نشسته اس.   توی رختکن

نتظری تا بعد بازی ها  میرسی و م   تو همیشه خیلی آروم بنظر 

 . داخل بری 

اضطرابم خوب هستم. _ کردن  پنهون  در  فقط  احتماال  پس 

از بعد  امشب  با   درضمن  که  وقته  دارم. خیلی  قرار  مصاحبه 

بودم بعد آخرین    کسی قرار نداشته ام. خودم رو مجبور کرده 

 .رابطه ام، شش ماه به خودم استراحت بدم

 چه ساعتیه؟ پس بگو چرا اینجوری هستی. قرارت _

 . هشت_
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 . کلی زمان داریم. تا ساعت هفت کارمون اینجا تموم میشه_

چند دقیقه زودتر از موعد مقرر شده به هتل برودی رسیدیم 

تازه از دوش بیرون اومده بود در رو باز کرد.    و اون درحالی که

قطرات آب مثل دانه های مروارید    موهاش رو عقب داده بود و

بطور   برنزه اشو  از قفسه سینه  ریخت.   مزخرفی  پایین می 

برودی مچ نگاه شگفت   . خدایا دلم می خواست لیسشون بزنم

ای روی صورت آگاهانه  ام ذو گرفت.نیشخند  دلفریبش    زده 

گسترش پیدا کرد. دلم می خواست با مشت از بین ببرمش. یا  

 . ببوسمش  اینکه

تجهیزات  _ داری  تو  وقتی  کردم  داخل.فکر  آماده  بیاین  رو 

 میکنی، دلیله میتونه بهم

با نیک دست    . کمک کنه یه چیزی برای پوشیدن انتخاب کنم

 . داد و خم شد و گونه ام رو بوسید

 . خوشگل شدی _

نیک و برودی یکم راجع به اینکه تجهیزات رو کجا بچینند و  

به ورزش حرف زدند. این مرد واقعا می    چند دقیقه هم راجع
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کنه. این موهبتی ذاتی    تونست هم زن ها و هم مردها رو اغوا

ازش   .بود.این یکی از دالیل محبوبیت اون جلوی دوربین بود

اعتماد به نفس و کاریزما تراوش میکرد. باالخره توجه اش رو  

 . به من داد

 آماده ای برام لباس انتخاب کنی؟_

رخوندم. همینکه برودی به سمت اتاق خوابش چشم هام رو چ 

 راه افتاد، نیک داد 

 .زد

میذاری، _ وقت  خودت  های  لباس  انتخاب  برای  که  اونهمه 

 وقت تلف نکن وگرنه 

 . نصف زمان قرارت رو از دست میدی 

راه  رفتم وقتی که وسط  برودی می  بغل  تو  داشتم مستقیم 

 .ایستاد

 قرار؟ _

قورت   رو  دهنم  آب  که  کار  درحالی  کردم  احساس  میدادم، 

 . اشتباهی انجام دادم
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 . بله امشب بعد از مصاحبه قرار دارم_

 چه ساعتی؟ _

 . هشت_

سمت  به  شدم.  سورپرایز  نکرد،  ای  اضافه  بحث  هیچ  وقتی 

 . کمد بزرگ لباس هاش شدیم اتاقش و مستقیم داخل

 چی فکر میکنی؟کت و شلوار یا یه چیز معمولی تر؟ _

مولی تر. شاید یک پلیور و اسلش خوب  فکر کنم یه چیز مع_

 . باشه

 . برو سراغش_

دستش رو به سمت قفسه های تودرتو که کلی پلیور تا شده  

گرفت بود،  روشون   . توش  رو  هام  انگشت  که  درحالی 

یک شکل تا   میکشیدم، متوجه شدم که تمام اون ها دقیقا به

 . شدند

تا کردن  حدس میزنم یک نفر رو داری تا کار شستن و اتو و  _

 . بده لباسات رو انجام
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از پشت بهم نزدیک تر شد. خیلی نزدیک. میتونستم گرمای  

گرمای بدن بدون پیراهن و باشکوهش   .بدنش رو حس کنم

 . رو

دارم. اگه نداشتم االن کف اتاق بین ریخت و پاش لباس ها  _

  گشتی باید دنبال چیزی می

بودنش تاثیری درحالی که سعی میکردم تظاهر کنم، نزدیک  

پیدا نداره، روی  تمرکز کردم. یک   روم  لباس مناسب  کردن 

 . برداشتم پلیور پشمی نازک به رنگ سورمه ای 

 نظرت راجع به این چیه؟ _

دیوار  به  که  بدم  نشون  بهش  رو  انتخابیم  لباس  تا  چرخیدم 

برخورد کردم. باندازه یک میلیمتر هم   سنگی قفسه سینه اش

ولی هنوز فضای کنی    نخورد. کمدش بزرگ بود از جاش تکون  

بود، ایستاده  جلوم  که  مردی  و  سرم  پشت  های  قفسه   بین 

 . وجود داشت

 . شونه هاش رو باال انداخت

 . اگه دوستش داری، منم می پوشمش_
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 .سخت گیر نیستی_

 . آرزو داشتم منم میتونستم اینو راجع به تو بگم_

اشتیاقت رو از دست یک حسی بهم میگه اگه اونجوری بودم،  _

 .میدادی 

اینجوری فکر میکنی؟اینکه من فقط از شکار کردن خوشم  _

 میاد؟ 

 .مستقیم به چشم هاش نگاه کردم

آره درسته. فکر میکنم از شکار کردن لذت میبری. حدس _

این جریان برات تازگی داره چون عادت    میزنم که این روزها

خودت دنبال  اینکه    کردی در حالت عادی دنبالت بیافتن نه

 . شکار کردن باشی

یک قدم بهم نزدیک تر شد.همون قدم رو من عقب رفتم و به  

یک دستش رو روی دیوار بغل   . خوردم  قفسه های پشت سرم 

خواست که از   سرم گذاشت و عمال زندانیم کرد. باید دلم می

شده  مشتاق  ناگهان  عوض  در  ولی  کنم  فرار  احساسات  این 
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سفت به بدنش بچسبونم. خداروشکر  بدنم رو محکم و    بودم که

 .توی سرم باقی مونده بود هنوز یک ذره خودداری 

 . سرش رو تا جلوی صورتم پایین آورد

 امشب با کی قرار داری؟ _

 . به تو ربطی نداره_

یکم دیگه نزدیک تر شد و حاال لب هامون فقط چند اینچ باهم 

 . فاصله داشتند

االن احساس میکنی رو  وقتی نزدیک اون هستی، چیزی که  _

 .نه حس کردی؟

 . شاید_

 . مزخرفه. بهم بگو که میتونم ببوسمت_

سرش رو پایین تر آورد و نرم و آروم بینی اش رو روی گردنم  

مثل پسر بچه دبیرستانی که برای اولین بار    حرکت داد. بدنم

 . وارد انجمن برادری شده می لرزید

 . نه_
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دن و در حد زمزمه بود.  صدام میشد گفت به سختی قابل شنی

کشدار حرف میزدم و کامال واضح بود که   داشتم به سختی و

تسلیمش میشم پوست   .دارم  روی  بینیش  نوک  به کشیدن 

موهای تنم سیخ   گردنم ادامه داد. لمس شهوانیش باعث شد

 . شه. وقتی به گوشم رسید، صداش بم و پر از نیاز شده بود

بوی تحریک شدگی بدنت   بهم بگو که میتونم ببوسمت. دارم_

 . بگو رو میشنوم. بهم

زانوهام داشت می لرزید و باالخره دهنم رو باز کردم که بگم  

 .خواست بدجوری ببوستم تسلیم شدم. دلم می

 . خوشبختانه صدای نیک مارو به خودمون آورد

نمی  _ متاسفم.  واو...   ... پخش  الیتی  آهنگ  میتونم  برودی 

  بپرمتون  خواستم وسط برنامه

 . برودی بدون اینکه تکون بخوره جوابش رو داد

 . هرکاری نیاز میدونی انجام بده نیک_

 . باشه، خیله خوب مرد_

 . صدای قدم هاش بسرعت دور شد
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زمان  همون  ولی  شد  پرت  حواسمون  کوتاه  ثانیه  چند  فقط 

 کوتاه بهم شانس داد تا از 

 . توهم و گیجی حاصل از شهوت بیرون بیام

 . کار برای من واقعا غیرحرفه ای بوداین _

 . از زیر بازوش بیرون اومدم و عمال از داخل کمد فرار کردم

در   دقیقه  چند  بشم،  ملحق  نیک  به  سالن  در  اینکه  از  قبل 

تا خودم رو جمع و جور کنم.   سرویس بهداشتی صبر  کردم 

 . تقریبا همه چی رو تنظیم کرده بود

نمیدونست_ مزاحمتم.  بخاطر  با  متاسفم  امشبت  قرار  که  م 

 . برودیه

دهنم رو باز کردم ولی جواب از مردی که پشت سرم وارد اتاق  

 . شد بیرون اومد 

 . با من قرار نداره ولی باید اینجوری میبود_

چرخیدم و دیدم که برودی پلیور سورمه ای که براش انتخاب 

شلوار مشکی که فیت تنش بود پوشیده. رنگ   کرده بودم رو با

جذابیت چشم هاش بیشتر    ی باعث شده بود کشش وسورمه ا
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 به چشم بیاد. چشم هایی که مثل مته داشتند سوراخم می 

 .کردند

مربی نیاز داره باهام حرف بزنه. مجبورم همین االن باهاش  _

شما دوتا اینجارو مثل خونه خودتون نمی    تماس بگیرم. چرا

سرویس خدمات  از    دونید؟قبل از اینکه با مربی تماس بگیرم

 . نیک جوابش رو داد . براتون اسنک سفارش میدم

 . مشکلی نیست. ممنون برودی _

تقریبا دو ساعت تمام بود که ازش خبری   . بعد اون رفته بود

 . نبود

باالخره جسارت به خرج دادم و سراغش رفتم. اتاقش ساکت  

 اینکه هنوز داره با تلفن حرف میزنه نبود  بود و هیچ نشونی از

اتاق زدم ولی هیچ جوابی نگرفتم.   . آروم ضربه ای روی در 

وقتی هنوز جوابی جز سکوت نگرفتم، در    .پس دوباره در زدم

 .رو یکم باز کردم

بنظر  و  بود  کشیده  دراز  سایزش  کینگ  تخت  وسط  برودی 

 . میرسید خوابه
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 برودی؟ _

 . چشم هاش پر پر زد و باز شد

 . این زن رویاهای منه_

 . ه دهن موندماز تعجب انگشت ب

 فکر کردی داری چیکار میکی؟_

 . فکر کنم خوابم برده بود_

 قبل یا بعد از تماس دروغیت با مربی؟_

پاهاش رو بغل تخت انداخت و از جاش بلند شد، درحالی که  

 :داخل موهاش میکشید گفت انگشت هاش رو 

 آماده ای شروع کنیم؟_

 . بیشتر از دو ساعته که آماده هستم_

 . متاسفم ولی فکر کنم باید قرار امشبت رو کنسل کنی_

برودی داشت نیشخند میزد و منم در جوابش لبخند زدم. ولی  

نبود. بیشتر شبیه این بود که داشتم بهش    لبخند من دوستانه

 . میگفتم خم شو تا پام رو توی کونت بکنم
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مشکلی نیست. میتونیم بیخیال شام بشیم و مستقیم سراغ _

لبخند برودی از بین رفت و مال    . د شاممون بریمبرنامه بع

ده دقیقه بعد، باالخره نشسته بودیم و آماده    . من بزرگتر شد

چند سوال اول خشک و سخت بودند.   . شروع مصاحبه بودیم

های اون مختصر    از شدت خشم داشتم منفجر میشدم و جواب

ار و کوتاه بود. از سوال چهارم به بعد که بحثمون راجع به آم

ارقام باال گرفت، همه چیز شروع به تغییر کرد .بیشتر از یک   و

پر شده بود، با اینکه با درنظر گرفتن زمان    و نیم ساعت نوار

 دیگه از ضبط مونده بود  تبلیغات االن فقط بیست و دو دقیقه

 . نزدیک آخرین سوال بودیم .

 قابل دسترس هستین یا کسی رو در زندگیتون دارین؟ _

نظر من   از  بود، که  دو  آزمایشیمون هر  جوابش در مصاحبه 

با   تعریف جالب و  مناسبی برای زندگی عشقی اون بود. اون 

فقط این بار   . هم نبود   کسی نبود ولی همچنین قابل دسترس

 . وقتی ازش سوال کردم، جوابش شوکه ام کرد

 .با کسی هستم_
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مو  به  فورا  ولی  ببینه  رو  صورتم  روی  گیجی  د میتونست 

 . گزارشگریم برگشتم

 واقعا؟تازه اس؟_

 . بله_

 چقدر تازه؟ _

 .خیلی تازه، حتی خودشم هنوز ازش خبر نداره_

 معذرت میخوام، چی؟_

برنامه ام این بود که دقیقا بعد از این مصاحبه راجع به رابطه  _

 .بگم جدیدمون بهش

 بهش بگی؟قرار نبود ازش درخواست کنی؟_

م مثل موش و گربه از هم فرار  اهوم. یک مدت بود که داشتی _

بود که یک چیزی بینمون جریان داشت    میکردیم. هفته ها

  انکارش میکردم  ولی چون من آدم رابطه نیستم همش

 و حاال همه چی عوض شده؟ _

بله. اون منو دیونه میکنه ولی از طرفی نمیتونم از فکر کردن  _

از    بهش دست بردارم. پس دیگه وقتشه که رسمیش کنم و 



190 | P a g e  

 

هیچ    . اوضاع چطور پیش میره  ن شرایط بیرون بیام تا ببینمای

همین سعی  برای  بدم،  جوابی  چه  باید  که  نداشتم  ای  ایده 

 کردم همه چی رو 

جمع و جور کنم. به سمت دوربین چرخیدم و چیزی که جمع 

 . دادم بندی کرده بودم ارائه

برودی خانم ها اولین باره که این موضوع رو اینجا می شنوید.  _

رو به عرضه گذاشته. مطمعنم کلی زن وجود   ایستون خودش 

شدند نابود  خبر  این  بخاطر  که  برای  WMBC  ولی  .داره 

آرزوی  تیم سوپربول در بازی فردا و در رابطه جدیدشبازیکن  

موفقیت میکنه. این گزارشگر فکر میکنه که اداره کردن تیم  

ن رو خاموش  نیک دوربی  . راحتر از اون یکی باشه  شاید خیلی 

 :کرد. وقتی داشت نورافکن هارو جمع میکرد گفت

مصاحبه عالی بود. برای اینکه بتونیم این بیست و دو دقیقه  _

بگونجونیم، زمان سختی رو برای ویرایش و حذف   رو توی فیلم

 . کردن خواهیم داشت

 . ممنون نیک_
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برودی و من هم در جمع کردن تجهیزات بهش کمک کردیم. 

از   به    نه همساعت  نیک  تموم شد.  کارمون  که  بود  گذشته 

 . موبایلش نگاه کرد

 . میخوای سر قرارت برسونمت؟ همین االنشم دیرت شده_

ممنون ولی یکم پیش بهش پیام دادم و به زمان دیگه ای _

 . انداختمش

 . نیک سرش رو تکون داد

 پس برسونمت به خونه ات؟_

 . برودی به جای من جواب داد

رسونمش. بذار بهت کمک کنم این ات و اشغال هارو من می  _

 . توی ون بذاری 

 . یکی از کیف هارو برداشتم. برودی از دستم گرفتش

 . بمون. من انجامش میدم. همین االن برمیگردم_

وقتی به کمک نیک رفت، منم اسباب و لوازم پذیرایی رو به 

قبل که  حالتی  برودی   همون  برگردوندم.  بود،  مصاحبه  از 
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بالش هارو روی    ست وقتی که کارم تموم شده بود و داشتم در

 .مبل ها می گذاشتم، رسید

 . االن بیشتر شبیه خونه شد تا هتل_

 کی قرارت رو به تاخیر انداختی؟_

 . یکی از بالش هارو جلوی سینه ام نگه داشتم

 . بعد از اینکه از اتاق لباس هات بیرون اومدم _

 اینکارو نکردی؟بعد اینکه باعث شدم دیرت بشه _

سرم رو تکون دادم. حسی که بعد از بیرون اومدن از اتاق لباس  

 هاش داشتم،

بود.  با مایکل اشتباه خواهد  باعث شد بفهمم سر قرار رفتن 

های بقیه گوش بدم یا نه، چون به مرد    مهم نبود که به حرف

شخص دیگه ای    دیگه ای حس داشتم. درست نبود وقتی به

 . ی دیگه رابطه رو شروع کنم فکر میکردم، با یک

 . برای همیشه بیخیالش شدی _

 من اینکارو کردم؟ _
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سرش رو تکون داد به سمت مبل اومد. دستم رو توی دستش  

 . نگاه کرد  گرفت و به چشم هام

من میتونم انحصارطلب باشم. لعنت بهش، فکر بودن تو با _

بطرز لعنتی منو دیونه میکرد.من روی حس   یکی دیگه داشت

پافشاری  برای هر چیزی که    مالکیت و قرار گذاشت  میکنم. 

روابط قسمت  به  راجع  هستم.  بازی  آماده  عاطفیش    بخوای 

احتماال قراره یکم تحملم کنی. از آخرین باری که با یک نفر  

بودم زمان زیادی گذشته. احتمال داره بارها گند    توی رابطه

 .دارم سعیم رو بکنم بزنم و ناراحتت کنم ولی دوست

واو. کم مونده بود بهش بگم که آماده ام با توافقش فقط برای 

کنم. فکر کنم در جنگ بینمون برای  سکس داشتن موافقت

  ثانیه کنار کشیدن رو برنده شدم اونم به فاصله سی

 . باشه_

 باشه؟_

اره، منم میخوام سعیم رو بکنم. تو یه عوضی کونی هستی _

 . دوستش دارمبه تو هست که  ولی یه چیزی راجع
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اون یکی دستمم توی دستش گرفت و به سمت لب هاش برد 

 .هر دوتاش کاشت و بوسه شیرینی روی 

 عالیه.شام بعد گاییدن؟یا گاییدن و بعد شام؟ _

وسوسه  _ پیشنهاد  دوتا  بین  باید  دختر  یک  هین.چجوری 

 کننده انتخاب کنه؟

من _ بیاد  میشی.خط  تسلیم  تو  بیاد  شیر  اندازیم.  می  سکه 

 برد برای تواه_این یه موقعیت برد   .ی که بگی انجام میدمکار

. 

 . بهم چشمک زد 

کلمه  _ کاربرد  از  بگم  ات    "نوک سینه"اینم  توی جمله  که 

 . خوشم اومد دختره کثیف استفاده کردی خیلی

 . خندیدم

 نظرت چیه که با یک قرار واقعی شروع کنیم؟_

 بزن بریم_

 . زیاد عجله نکن_

 . جوری شد که انگار دمش رو لگد کردمقیافه برودی 
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 چی؟_

انجام بشه.  _ انجام بدیم پس بهتره درست  اینکارو  اگه قراره 

داری. منم یک قرار واقعی میخوام. نظرت با  فردا تو یک بازی 

 آخرهفته آینده چیه؟ 

 . راه نداره_

 انقدر کم تحملی؟_

 . صبر کردن آزاردهنده اس. میوه رسیده رو باید خورد_

 ن از ارسطو نقل قول کردی؟تو اال_

 . شاید_

 . دستم رو که توی دستش نگه داشته بود محکم کشید

 . چهارشنبه شب، شام. ساعت هفت دنبالت میام_

 . باشه_

 . حاال منو ببوس، خدا لعنتش کنه_

وقت نداد که جوابش رو بدم. در یک چشم بهم زدن، لب هاش  

مالکانه دور بدنم انداخته بازوهاش رو   بود.  روی لب های من

احساس  .چسبونده بود  بود و با خیال راحت منو به خودش
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ضعف در زانوهام کردم. قلبم توی سینه ام بشدت میکوبید و  

 میتونستم قسم 

بخورم که کلی پروانه داشتند پایین شکمم بال بال میزدند. با 

توی دهن  توی کل   غرشی که  لرزشی که  و  اکو شد  هامون 

بهم ضربه زد تا   لب هام رو لیس زد و با زبونش   بدنم پیچید،

 .دهنم رو براش باز کنم

زبونش سلطه گرانه به زبون من فشار میاورد و بعد هر چیزی 

رو  میدادم  بهش  اش   که  بوسه  و شدت  دیوانگی  گرفت.  می 

کرده احساس  قبال  که  نبود  چیزی  هیچ  وقتی  .باشم  شبیه 

تا سرم   و کشید  رو گرفت  از موهام  ای  رو جوری که  دسته 

نگه توی  میخواست  رو  دو دستم  انگشت های هر  منم  داره 

و شهوت و اشتیاقی که   موهاش فرو کردم. داشتم ناله میکردم

وقتی  میکردم.  حس  رو  اورد  می  هجوم  بهم  سمتش    از 

احساس کردم،  میاورد  به شکمم فشار  رو که  برانگیختگیش 

 . لعنتی  . نالیدم
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بوسیدیم و بدن همدیگه   برای مدت طوالنی همونجور موندیم.

شدت و نیاز. وقتی باالخره دهانم رو رها   رو لمس کردیم. با

 . غرید کرد، لب پایینم رو مکید و با گرسنگی

هرچیزی که الزم داری بیار. چهارشنبه کیفت تکمیل باشه. _

 . وجود نداره که دوباره بهت اجازه بدم بری  چون هیچ راهی 
#Brody 

بودم بازیکن های فوتبال واقعی تر بودند. میدونی وقتی بچه  _

های  کاله  ها  یکبارم   اون  هفته  دو  و  پوشیدند  می  چرمی 

خواهری وسط فصل    مرخصی نداشتند. اخه کدوم ورزشکار اوا

 مرخصی میخواد؟

وقتی بچه بودی اون ها امتیازات رو روی سنگ کنده کاری _

 .داشتند میکردند و نگه می

پیراهن های ورزشی رو از  به سمت گروپر پرت کردم.    یکی 

ای خاص بود که یادآور گذشته ها بود و    هفته گذشته، هفته

سال مال  که  المثنی  های  لباس  تیم  رو    افراد  بود  پیش  ها 

پوشیده بودند. منم یک لباس اضافی برای گروپر سوم سفارش 

 . بودم داده
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به گاپی بگو اینسری با ماژیک قابل شستشو امضاش کردم. _

دوباره از مدرسه با مادرش تماس بگیرن که   ستدلم نمی خوا

 . پسرش بو میده 

نوستالژیک   بخاطر  و  کرد  بلند  دستش  توی  رو  لباس  گروپر 

 . بودنش آه کشید

به دورانی هست که _ مربوط  این  دارم.  بیاد  رو  یونیفرم  این 

 بازیکن ها بچه ننه

 . نبودن

 .انقدر آزاردهنده نباش پیرمرد_

نشسته بود و یک کاله شنای گلدار روی مارلین گوشه تختش  

 سرش بود. در حالی 

از صفحه تلویزیون پشت سرش    Price is Rightکه برنامه  

  پخش میشد داشت یک

امروز   چیزهایی روی نوت پدش می نوشت.حدس میزنم که 

 . دیر کرده بودم

 مارلین میخوای بری شنا؟_
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بهم خیره  با نگاهی تو خالی   . خم شدم و گونه اش رو بوسیدم 

 . شد

 تو راننده اتوبوس هستی؟ _

 نه من برودی هستم. یادت میاد؟_

 . هنوزم بنظر میرسید سردرگمه

میکردم _ زندگی  بغلیتون  خونه  با  . من  شناسایی  عملیات 

 . موفقیت انجام شد

 برودیه ویلو؟ _

 . به اطرافم نگاهی انداخت

 امروز اون با تواه؟_

 . امروز نه مارلین_

 نمیخواد بیاد؟ _

از زمان هایی که همچین سواالتی ازم می پرسید متنفر بودم. 

 . راحت تر بود که منو بیاد نیاره گاهی اوقات برام

اون روی پروژه هنری کلبه من کار میکنه. خودت میدونی  _

 . چجوری میشه که وقتی کار میکنه
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همین   برای  داد.  تسکینش  یکم  حرف  این  رسید  می  بنظر 

 . کارهای موردعالقه اش تغییر دادم ه یکی ازموضوع رو ب

 امروز با مسابقه ات چیکارا کردی؟_

 . به نوت پدش که توی دستش بود نگاه کرد

اسمش  _ و  اومد  فینال  تا  که  خانمی  بردم.  رو  مراحل  تمام 

 . سعیش رو میکرد تا ازم جلو بزنه کاترین بود باید تمام

وری دیگه مسابقه همشون نمیتونن که مثل تو باشند. یا اینج_

 بود، اینجور نیست؟ ای در کار نخواهد

میکروفون اون بارکر خیلی الغر و استخونیه، نمیدونم سعی  _

 . داره چیو ثابت کنه

 . پقی زیر خنده زدم

 . اره، منم راجع به این مطمعن نیستم_

رو   تلویزیون  و  برداشت  پاتختیش  روی  از  رو  کنترل  مارلین 

 . خاموش کرد

ساعت_ چه  عوض شنا  رو  برنامه  که  بودم  نشده  یه؟متوجه 

 . کردند
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 . ساعت یازده_

 . به ساعت مچیم نگاه کردم.پنج دقیقه از دوازده گذشته بود

مارلین و من برای چند لحظه ساکت بودیم تا اینکه باالخره  

و شد  داخل  با  شانون  بود  قرص  حاوی  که  کوچکی  لیوان 

 . مارلین داد خودش آورد. با یک لیوان آب اون هارو به

 برای شنا دیر نکردند؟_

 . نوچ، تا چهارشنبه ساعت دو شنا ندارند_

بعد  و  انداختم  نگاهی  مارلین  به کاله شنای  از گوشه چشم 

 .برگشتم دوباره به سمت شانون

 . شونه هاش رو باال انداخت

امروز صبح وقتی سعی کردم از سرش درش بیارم ناراحت  _

تا بهش گفتم  ن شد.  قرار  بهم  فردا  اونم  بره.  برای شنا  یست 

 گفت احمقم. درسته مارلین؟ 

مارلین سرش رو تکون داد و ظرف خالی قرص هارو به سمتش  

 . حرف زد انگار داشت زمان رو بررسی میکرد گرفت. جوری 

  . درسته. اون حرف، احمقی_
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ی رفت بهم چشمک زد و انگشتش  مشانون وقتی از اتاق بیرون  

 . نشون دادبهم  رو برای موفقیت

یک ساعت بعد مارلین بهم اجازه داد بهش کمک کنم تا اون  

رو از سرش بیرون بیاره. اون چیز لعنتی    کاله شنای پالستیکی

وار روی پیشونیش بجا   خیلی تنگ بود و عالمت قرمزی دایره 

 . گذاشته بود

 . من دیگه باید برم. بعدازظهر تمرین داریم_

 . سرش رو تکون داد

 . ببوس و بهش بگو زیاد کار نکنهنوه ام رو _

 . باشه_

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

#Delilah 

بعد از برگشت از جلسه دو ساعته اتاق ادیت، منشی با گلدان  

بجای گل، توش پر از آب بود به دفترم   شیشه ای بلندی که

قیافه اونم مثل من گیج و مبهوت بود. تا وقتی که دیدم  . اومد

یک ماهی بتا آبی رنگ داخلش به    .گلدان درواقع خالی نیست
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خطی یک الیه ماسه   اینور و انور شنا میکرد و کف اون بصورت

 .آبی و زرد داشت

کارت گلفروشی رو بهم داد و به گلدان قبلی که روی میزم پر  

بود درخت  شاخه  دادن   از  تکون  حال  در  و  انداخت  نگاهی 

 .کارت رو باز کردم . سرش بیرون رفت

 ."شتم. خواهش میکنماسمش رو برودی گذا"

لبخند زدم و مکالمه اون روزمون رو راجع به اینکه هیچ وقت  

 . نداشتم بیاد آوردم حیوان خونگی

و   لعنتی  های  از گل  واقعا  ها  بهم گفت زن  مردی که  برای 

ژست های شیرینخوششون نمیاد و چیزی که واقعا میخوان  

قفل دیوار  به  هارو  اون  مردشون  ک  اینکه  بکنه...  و  امال کنه 

میده  بهم  هارو  این  هردوی  امروز  اون  که  بودم    .مطمعن 

بعدازظهر همون روز داشتم توی لپ تابم مصاحبه ای که با 

مرور میکردم. لحن صدای راسخ و اعتماد به  برودی داشتم رو

میداد، نشون  از خودش  که  مثل   نفسی  امشبمون  قرار  برای 
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زده و   پیش نوازی بود. همزمان هم مضطرب بودم، هم هیجان

 . هم عصبی

به  ام،  بسته  رو  هام  چشم  میزد،  حرف  داشت  که  درحالی 

صندلیم تکیه دادم وتصور کردم که روبروم ایستاده و با اون  

دکمه پیراهنت رو باز    . صدای پرقدرتش بهم میگه لخت بشم

خدایا حتی تصور کردنشم باعث شد   . سوتینت رو دربیار  . کن

 . قسمت زنانه وجودم تحریک بشه

میدونی که قراره باهات   . بلندتر دلیله  . منت رو بلند کندا

منو    ... چیکار کنم دفترم خورد  در  به  که  ای  صدای ضربه 

 .بپرم. لعنتی ترسوند و باعث شد از روی صندلیم

 هی متاسفم.نمی خواستم بترسونمت. فکر کردم دیدی منو_

. 
 .سالم مایکل.فکر کنم تو کارم غرق شده بودم _

لحظه آخر بهش پیام داده بودم و قرارمون رو کنسل شب قبل،  

عاقالنه رفتار کرد. وقتی بهش گفتم مصاحبه    کردم و اون خیلی
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شده برگذار میشه، دقیقا    چند ساعت دیرتر از ساعت مشخص

 . بهش دروغ نگفته بودم و ازش خواسته ام بعدا قراربذاریم

بهش  دیشب بهم پیام داد تا زمان قرار جبرانی که قولش رو  

مشخص کنه، و از اونجایی که نمیدونستم چه    داده بودم، نقدا

 .جوابی بدم، اصال جواب ندادم

 .فقط گفتم یه سالمی بهت بکنم و ببینم چیکار میکنی_

خوبم. سرم شلوغه. متاسفم که هنوز جواب پیامت رو ندادم. _

 . خیلی دیونه کننده شده  اخیرا برنامه ام

اده بود و و توی قفسه پشت چشمش به رزهایی که برام فرست

سرم بود افتاد و بعدمتوجه گلدان پر از شاخه های درخت روی  

توجه قابل  بطور  شد.  جلویم  میز  دیده    گوشه  سردرگم  ای 

 . میشد

اون ها یجورایی چیزی به دفتر کسل و خسته کننده ام اضافه  

یجور حس دیوانگی ولی هنوز چیزی راجع    کرده بودند... شاید

 . بود این قضیه نپرسیده  به عجیب بودن

 مساعدی امشب یه چیزی باهم بخوریم؟ _
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 . متاسفم ولی درواقع امشب خودم برنامه دارم_

 دوباره کار؟ _

احساس   بود.  جواب  منتظر  و  میکرد  تماشام  داشت  مایکل 

عجیب و غریبی داشتمکه بخوام بهش بگم قرار دارم. احتماال  

این بخاطر  عذاب وجدان خورنده  با   این حس  قرارم  بود که 

کنسل  رو  مایکل  با  قرارم  بخاطرش  اون شب  که  بود    مردی 

 . کردم.برای همین بهش دروغ گفتم

بله. باید قسمتی از مصاحبه ای که قبال انجام دادم رو دوباره _

 . بگیرم

چیزی   از  خیالش  انگار  که  شد  جوری  صورتش  لحظه  یک 

 . راحت شده

 ، درسته؟مرد، رئیس بودن اینجا هیچ مزیتی نداره_

 . فکر کنم نه_

 . سعی کردم با خنده ماست مالیش کنم

 پس یکی از روزهای هفته بعد خوبه؟_
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کردم.  ول  نامشخص  رو  چیز  همه  و  دادم  تکون  رو  سرم 

 .زد خداروشکر تلفنم زنگ

از اینکه از موضوع بحث خارج    . معذرت میخوام یک لحظه_

 شدیم و باید جواب خط دفترم رو میدادم احساس

 . گی کردمآسود

 .دلیله مدوکس بفرمایین_

 . صدای سکسی برودی از پشت خط با غرولند پخش شد

 کیف لوازمت رو همراه خودت تا سرکار آوردی؟_

 به مایکل نگاه کردم که هنوز توی چهارچوب در ایستاده بود

. 
 . بله_

درواقع به هیچ کدوم از وسایل داخلش نیازی نداری. تا یک  _

دیگه   بعدش  ساعت  و  میاری  بدست  رو  قرارت  میامدنبالت. 

که خیلی دوستشون   ژست های شیرین مخصوص خودم رو

 . داری بهت نشون میدم

 . گلوم رو صاف کردم
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 . باشه. خوب بنظر میرسه_

 کسی اونجا ایستاده؟ _

 . بله درسته_

 دامن پوشیدی؟_

 . بله_

 . قبل از اینکه بیام دنبالت، شورتت رو دربیار_

 ...اومممم_

یک ساعت بعد دلیله. بدون شورت. از فکر چشیدن طعمت _

 .دهنم آب افتاد

و  بودم  اونجا نشسته  تماس قطع شد و من مثل یک احمق 

 .مونده بود بدنم میلرزید و دهنم باز

 حالت خوبه؟ _

 . مایکل نگران بنظر می رسید

 . بله. متاسفم_

 . چندبار پلک زدم تا به خودم بیام

 سی. هفته بعد باهات تماس بگیرم؟ میرم تا به کارهات بر_
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 . عالیه.البته_

 . شاید تا اون موقع دل و جرات حرف زدن پیدا میکردم

**** 
بار   سه  بودم،  ایستاده  دستشویی  توی  که  ای  دقیقه  ده  در 

دوباره پوشیدمش. دوباره در بیرونی باز   شورتم رو درآوردم و

حرف  بشناسمشون و در حال    شد و صدای دو زنی که نتونستم

بود مسخره  خیلی  رسید.این  گوشم  به  بودند  تصمیم . زدن 

گرفتم با چالش جلو برم. شورت توری مشکی رو توی مشتم 

وقتی پام    . داخل جیب زیپ دار کیفم گذاشتم  گوله کردم و

رو بیرون گذاشتم احساس آزادی کردم. دست هام رو شستم  

 .خروجی دفترم رفتم  و به سمت

تم ببینم که برودی به ماشینش از پشت شیشه ورودی میتونس

ریلکس داشت کلید هاش رو دور انگشتش    تکیه داده. خیلی

ساختمان میشدند یا بیرون    میچرخوند و به افرادی که داخل

 . می اومدند رو تماشا میکرد
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وقتی به سمت پیاده رو می رفتم، ترکیبی از هیجان و اضطراب  

ند خوشمزه میکردم. وقتی نگاهش بهم افتاد، نیشخ  رو تجربه

دست هاش رو جلو سینه اش   . ای روی صورتش شکل گرفت 

تماشا ایستاد.   جمع کرد و عمدا رفتنم به سمت ماشینش رو به

خیابان پر از آدم هایی بود که به این سو و آن سو می رفتند  

بنظر نمی رسید که برودی حواسش به هیچ یک از اون   ولی

 . ها باشه

میکرد، هر حرکتی که انجام میدادم  جوری که اون بهم نگاه  

صورتش دنبال میکرد، دیونه کننده ترین    رو با اشتیاق روی 

باعث میشد یکم تحریک بشم و  بود  بدنم بدون حتی   .چیز 

  کوچکترین تماسی تحریک شده بود. ناگهان احساس گرسنگی 

 . کردم و البته که بخاطر غذا نبود

نزدیکش شدم، دستش رو به سمتم گرفت و بعد یهو   وقتی 

به خودش چسبوند و بطور سورپرایز    دستم رو کشید و منو 

وسط درست  اونم  بوسید...  منو  ای  عجب    کننده  و  خیابون. 

 .بوسه ای بود
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 . وقتی باالخره دهانم رو رها کرد، مغزم اتصالی داده بود

 . لعنتی_

دست هاش رو پایین انداخت و از دو طرف کمرم رو گرفت،  

 . خودش نگه ام داشت همونجور چسبیده به

 . باید بیخیال قرارمون بشیم_

با اینکه بدنم هیچ چیزی رو بیشتر از این نمی خواست ولی 

 :در جوابش گفتم

 نمیتونم االن اینهمه بهت آسون بگیرم، میتونم؟_

کار  _ باعث شی سخت بشم،  اینکه  روزی که دیدمت جز  از 

 . دیگه ای نکردی 

ال تونستم احساس کنم  محکم تر منو به خودش چسبوند... عم

 . برانگیختگیش به شکمم فشرده میشد که داره راست میگه،

 خوب قراره کجا بریم؟ _

 . شام و موزه_

 موزه؟_

 . اونروز گفتی موزه هارو دوست داری _
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برای مردی که به گل های لعنتی و ژست های شیرین باوری _

 . لعنتی توی اینکار خوب هستی نداره، بطرز

رست به  اینکه  آدم  با  هر  از  خالی  که  رفتیم  کوچیکی  وران 

زمانی که پارکبان ماشین رو گرفت و    مشهوری بود، ولی در 

  نگهمون داشتند رفتیم تا در گوشه ای آروم بشینیم، دو نفر

 .بخاطر اون ها متاسفم_

مسئله ای نیست. بهش عادت دارم. فقط یادم نمیاد اونجور  _

کرد، زن ها شوهرش داشت چشم چرونی می  که اون زن کنار 

 . نگاه کنند کنار شوهرهاشون به پدرم اونجوری 

 . یکبار پدرت رو مالقات کردم_

 آره؟ _

اهوم. در کمپ آموزشی اولین سالی که توی تیم بودم.اون _

نزدیک نیم ساعت باهم حرف زدیم. اون    منو کناری کشید و

 . عادت داشت اولین روز هر فصل بیاد

 زدین؟راجع به چه چیزی حرف _
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اون بهم گفت اگه یک زمانی نزدیک دخترش بشم،تخم هام  _

 . رو میچینه و خواجهام میکنه

 . چشم هام درشت شد

 واقعا؟_

 .نه فقط دارم سربه سرت میذارم_

خندیدم. کنار برودی زیاد می خندیدم. اون توانایی عجیبی در 

و حال  کردن  دقیقه    عوض  یک  داشت.  لحظه  یک  در  هوام 

جنسی داشتم   خندیدم و دقیقه بعد از شدت تنشداشتم می  

 .نفس نفس میزدم

از  اینکه شراب و پیش غذا سفارش دادیم یکی دیگه  از  بعد 

اومد و درخواست عکس سلفی کرد. وسط   هوادارهاش پیشش

شماره دو خط حمله اصلی   فصل فوتبال بودیم و من با بازیکن

 .تیم داشتم شام میخوردم

 منظورم شهرته؟  این چیزها اذیتت میکنه؟_
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معموال نه. اصوال توی مکان های عمومی کاری نمیکنم که _

شدن بقیه بدم. باور کنی یا نه ولی من زیاد    اهمیتی به مزاحم

 . بیرون نمیرم

 .دیدم که با زن های زیادی ازت عکس گرفته شده_

یا _ تیم  بخاطر  بوده.  ها  مناسبت  مال  ها  عکس  اون  بیشتر 

درواقع آخرین باری رو که همچین    .اسپانسورها مجبور بودم

چیزی  اینکه  مگر  نمیاد.  یادم  داشتم  ازم    قراری  که  باشه 

 . درخواست کرده باشند بهش ملحق بشم

چرا اینجوری بوده؟فکر نکنم بخاطر این باشه که شانسش رو  _

 . نداشتی

 . دوست دارم تمرکزم رو روی تیم نگه دارم_

 نداشتی؟پس تو هیچ وقت رابطه جدی _

 برودی به صندلیش تکیه داد و اطراف رستوران رو تماشا کرد

. 
 . من یک رابطه جدی داشتم، بله_

 فقط یکی؟ _
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 . فقط یکی_

ماهیچه های فکش سخت شد. ظاهرا این موضوع اون رو ناآروم  

 . می خواستم چیز بیشتری راجع بش بدونم کرده بود. ولی

 چه اتفاقی افتاد؟_

 . تموم شد_

توجه_ که    با  بود  ها  هفته  و  نشستم  اینجا  ما  االن  اینکه  به 

میکردی  تالش  خودم   داشتی  رو  اش  اینهمه  بخوابی  باهام 

 .میتونم بفهمم

 . ابروهای برودی بهم گره خورد

چرا همیشه احساس میکنم وقتی باهم هستیم داری باهام  _

 مصاحبه میکنی؟

 . احتماال چون خودت داوطلبانه اطالعات نمیدی _

 .ار میزمون ایستادگارسون کن

 میتونم این ظرف هارو جمع کنم؟_

 . برودی سرش رو تکون داد

 . عالی میشه_
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وقتی گارسون از چشم ناپدید شد، سعی کرد موضوع صحبت 

 .رو عوض کنه 

 خوب پس روزنامه نگاری؟ _

بهش اجازه نمیدادم به این راحتی از زیرش در بره. یک قلپ 

 . نادیده گرفتمواضحش رو  تالش از شرابم نوشیدم و

 پس قبال رابطه داشتی؟ _

 . بله_

 چه مدت قبل تموم شد؟ _

نمیدونم دلیله. من تاریخ هارو یادم نمیاد. شاید چهار سال  _

 . پیش

 پس بعد از اون رابطه هات سطحی و معمولی بودند؟_

 . آره_

 . جالبه_

 نه واقعا. هنوز نوبت من نشده تا سوال کنم؟ _

 .بفرمایین_
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کون دادم انگار که بخوام بگم همه چی مال  دستم رو براش ت

 .شماست

 

 . برای یک لحظه چونه اش رو خاروند

اگه میدونستی که قراره برای یک ماه در جزیره ای بمونی و  _

  چیز با خودت ببری، چه چیزهایی میبردی؟ فقط میتونی سه

 . خندیدم

تو بهتره فقط از فوتبال و سیاست برای عوض کردن بحث _

 . استفاده کنی

آیا _ بدونم  میخواد  دلم  واقعا  ولی  بکنم  اینکارو  میتونستم 

 .یکی از اون سه آیتم برمی داشتی ویبراتورت رو به عنوان

فکر میکنی اگه قرار بود تو یک جزیره بمونم و فقط سه چیز   _

 ببرم، یک ویبراتور با خودم میبردم؟  میتونستم با خودم

 . اینکارو بکنیفکر میکنم امیدوار بودم _

 . فکر نکنم اون توی لیست کوچیکم جایی داشته باشه_

 پس چی برمی داشتی؟_
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قالب _ و  آب  کبریت،  بگم،  باید  اضافه  فکر  بدون  نمیدونم. 

 .ماهیگیری 

از  _ حداقلش  ولی  شدم  ناامید  ایه.  هوشمندانه  های  انتخاب 

 .گرسنگی نمیمیری 

 ؟ سوال هات خیلی عجیب و غریبه، میدونی که درسته_

شاید. ولی جواب هات چیزهای زیادی راجع ات بهم میگن.  _

االن همین  هستی.   مثال  عمل  اهل  و  کارآزموده  تو  فهمیدم 

راه بندازی”خودارضایی”    میدونی که میتونی با دستت کارت رو

غیرضروری   پس یکی از سه انتخابت رو بخاطر یک اسباب بازی 

 . هدر نمیدی 

 . زد و نیشخند زدبا انگشتش به گیجگاهش ضربه ای 

 . فکر خوبیه_

بذار من یک چیزی ازت بپرسم. اگه ما باالخره باهم سکس  _

   ...داشته باشیم

 .وسط حرفم پرید

 اگه؟_
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 ...وقتی.وقتی، میدونی_

 ...بکنمت_

حرف  _ سکس  به  راجع  کمتر  دیگه  اون  از  بعد  همون.  آره 

 میزنی؟

 . به جلو خم شد

از لحظه ای که    اصال همچین شانسی نداری. قسم میخورم_

 .قراره همه چیز بدتر بشه واردت بشم، فقط

 . باشه_

خدایا اینجا گرم بود. باید موضوع رو عوض میکردم و یا این 

زود  خیلی  بدست   قرار  برودی  از  سرنخی  میشد.یک  تموم 

 :آوردم، برای همین پرسیدم

اگه میتونستی یکی از پرنسس های دیزنی رو انتخاب کنی، _

 میکردی؟  انتخابکدوم رو 

 . برودی لبخند زد

 . جالبه. بذار راجع به اینیکی فکر کنم_
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رو   کرد. سوالم  بعد سورپرایزم  و  بود  ثانیه ساکت  برای چند 

 . جدی گرفته بود

البته که زیبای خفته رو انتخاب نمیکردم. اون تمام روز رو _

و منتظر یک احمق با شلوار چسبان بیاد   اون اطراف میخوابه

 . ببوستش

 من دقیقا اینجوری توصیفش نمیکردم ولی باشه... ادامه بده_

. 
 . چونه اش رو ماساژ داد

صدای سفید برفی هم روی مخم بود و می ترسوندم. درضمن _

و هشتاد و پنج قدم بود و اون از کوتوله ها    من تقریبا یک متر

 . متوقف شد  . خوشش میاد

م. صبر کن نه. مطمعن نیستم پرنسس دیگه ای رو بشناس _

هاته. یا پری دریایی کوچولو ولی پری   اون جوجه تو عالالدین

اصال اون پرنسس    دریایی ها میتونن پاهاشون رو باز کنن؟ و

 حساب میشه؟ 
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از همدیگه سواالت  کرد.  پیدا  ادامه  همینجور  بقیه شب هم 

و جواب هامون خیلی چیزها راجع   مسخره ای می پرسیدیم

شاید باید از االن   ن فکر به ذهنم رسید کهبمون ارائه میداد. ای

 .به بعد یک سوال احمقانه به مصاحبه هام اضافه کنم

منتظر   کرد،  پرداخت  رو  صورتحساب  برودی  اینکه  از  بعد 

ماشینش رو بیاره. کلی جمعیت اونجا بود    پارکبان ایستادیم تا

ایستاده بودند و حرف میزدند و از    که  متوجه شدم که داره 

توجهی به   شلوغی دورمون میکنه و پشتش رو بهشون کرده تا

 . سمتمون جلب نکنه

 پوزیشن مورد عالقه ات کدومه؟_

 . سوالش آسون بود

 . البته که بازیکن خط حمله. من دختر بابایی هستم_

 . خم شد و توی گوشم آروم پچ زد

 . منظورم پوزیشن موردعالقه ات وقتی که لختی_

 . اوه_

 . نتظر جواب بوداوه. واقعا م
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 . مطمعن نیستم. واقعا هیچ وقت بهش فکر نکردم_

 . آب دهنم رو قورت دادم

 مال تو کدومه؟_

هر دو دستم رو توی دستش گرفت و باهم پشت سرم برد. هر 

دست بزرگش اسیر کرد و با اونیکی دستش    دو مچ دستم رو با

 . بازی گرفت تره ای از موهام رو روی گونه ام به

م. حتی مهم نیست که چجوری باشه. فقط میدونم  روت باش_

دیدمت که  روزی  عذاب    از  دارم  باشم  روت  اینکه  برای 

سوار روم  اینم  عاشق  که  اندازه  همون  فکر   میکشم.به  شی، 

میکنم بهترین پوزیشن با تو اینکه روت باشم. و احتماال همون  

 معمولی. پوزیشن

 ” زن به پشت میخوابه مرد میاد روش”.

بیشتر از این نمیخوام که وقتی    دالیلی هیچ چیزی روچون به  

  .عمیقا درونت غرق شدم صورتت رو تماشا کنم

این رمانتیک ترین چیزی نبود که تا حاال کسی بهم گفته باشه 

 . احساسش میکردم، حتی توی سینه ام ولی همه جا
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 . مسیح ...برودی _

 
 . لب هاش رو روی لب هام کشید

 . اره خیلی زود تموم بشهبازدیدمون از موزه قر_

ترکیب شده  با کلمات جدید و شهوانیش  شدت لمسش که 

روشن کرده بود که هیچ وقت تجربه   بود، اشتیاقی رو درونم

و دوباره لب  بودم. خم شدم  نکرده  بهم   اش  هامون مختصرا 

لب  مقابل  زدن  حرف  موقع  کلماتم  شد  باعث  و  خورد   گره 

 . هامون بلرزه

 . مبیا بیخیال موزه بشی_

**** 
وقتی برودی ماشین رو کنار هتلی که در فصل های فوتبال  

میشد نگه داشت، دستش رو برای پارکبان   خونه اش محسوب

و به سمت درب مسافر    تکون داد و فورا از ماشین بیرون پرید

پیاده    اومد. دستش رو به سمت من دراز کرد تا بهم کمک کنه

 . بشم

 میخواین آقای ایستون؟ برای آخر شب ماشین رو _
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دستم رو توی دستش گرفت و انگشت هامون بهم قفل شد و  

 . روی شونه اش جوابش رو داد بدون متوقف شدن از

 .ممکنه اصال بیرون نیام _

و   تندتر  هام  نفس  شد،  آخر  طبقه  نزدیک  آسانسور  وقتی 

آسانسور تنها نبودیم ولی تنها چیزی که   سنگین تر شد. داخل

برودی بود.در انعکاس    م و صداش رو بشنوم،میتونستم بو کن 

قفسه    دیوارهای نقره ای آسانسور میتونستم، باال و پایین شدن

 سینه برودی رو تماشا کنم و هماهنگ باهاش نفس میکشیدم

.  

رو  نفسش  هر  میتونستم  من  و  بود  ایستاده  سرم  پشت  اون 

سعی عمدا  کنم.  رو   احساس  کشیدنم  نفس  ریتم  نداشتم 

ک  یکی  ملحقباهاش  بهش  طبیعی  بطور  بدنم  بلکه  شده   نم 

هیچ شکی نداشتم که این تنها ریتمی نبود که قرار بود .بود

کنش جنسی شدیدی از همان  .درش باهم هماهنگ باشیم

جریان برق   روز اولی که همدیگه رو دیده بودیم بینمون مثل

 . در نوسان بود
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پشت سرم، صدای قفل شدن درب سوئیت هتل اکو شد. چند 

 م داخل سالن رفتم قد

ولی نچرخیدم. برودی پشت سرم بود. لمسم نکرده بود ولی  

 میتونستم احساس کنم 

که بهم نزدیکه. کلیدهاش رو روی میز پرت کرد که صدای  

 . بلندی ایجاد شد

انتظاری بودم که   بدنم بدجوری داغ کرده بود و پر از چشم 

 . نفس نفس بزنم همین صدا باعث شد

تاریک   بود  سوئیت  باعث شده  بنظر می رسید همین  و  بود. 

بویایی شنوایی،  در   قدرت  برودی  بشه.  تشدید  احساساتم  و 

با یک تر میشد  نزدیک  بهم  از پشت  دستش یک   حالی که 

روی یک   رو  موهام  دیگه  با دست  و  رو گرفت  باسنم  سمت 

 . شونه ام ریخت طرف

رو روی رگ گردنم   بینی اش  و  آورد  پایین  رو  وقتی سرش 

از بین لب هام بیرون اومد و دست هام   کشید، ناله کوچیکی
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انداختم. فکر کردن   رو بلند کردم و از پشت سرم دور گردنش

 به اینکه چه اتفاقی قراره بیافته باعث شد در زانوهام احساس 

 .ضعف بکنم

 . خیلی کارها هست که دلم میخواد باهات انجام بدم_

از و خواستنی بود که  صدای برودی آروم و بم و پر از حس نی 

  میکردم خودمم احساسش

 مثل چی؟ _

درحالی که دست هاش روی بدنم حرکت میکرد و هر قسمت 

میکرد، دهنش رو کنار گوشم نگه داشته بود.  وجودم رو لمس 

باسنم به سمت پهلوهام و وسط   آروم انگشت هاش رو از روی 

سینه ام  شکمم حرکت داد و بعد به سمت باال اومد و هر دو

 . رو با دست هاش قاب گرفت. محکم فشارشون داد

دیگه  _ که  وقتی  بمکم.تا  رو  هات  سینه  محکم  میخواد  دلم 

 . سینه هات رو گاز بگیرم نتونی تحمل کنی، نوک

 دیگه چی؟ _



227 | P a g e  

 

تمام حس خجالتی که داشتم از بین رفته بود. این مرد باعث  

 . میشد بی پروا بشم

اینکارو میکنم روی    بعد فکر کنم بخورمت. دلم میخواد وقتی_

 .صورتم بشینی

اینجوری میتونی خودت کنترل کنی کجارو بخورم و دوست 

 . سرعت و سختی درونت حرکت بدم داری زبونم رو با چه

 . اوه خدای من _

بعد وقتی باندازه کافی خیس و آماده شدی... وقتی واژنت  _

بتونم بوش رو حس کنم و بدونم منو  باندازه ای خیس شد که

میدارم و میکنمت.   میخوای، دست هات رو باالی سرت نگه

نور  اولین بار نمیتونم بهت آسون بگیرم. اون رو برای صبح که

خورشید روی بدن لختت میتابه و میتونم با هر ضربه تغییرات 

تماشا کنم و درحالی که عمیقا خودم رو داخلت   صورتت رو

 میداریمهات گوش بدم نگه   دفن کردم به تغییر صدای نفس

. 
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پایین   برودی سینه هام رو رها کرد و دست هاش به سمت 

گوشم الله  کرد.  به  حرکت  و  گرفت  رو  پهلوهام  و  مکید  رو 

شلوارش مشخص   سمت خودش کشید. برانگیختگیش از روی 

 . بود و به پشتم فشرده میشد

این باسن. دوست دارم اونم بکنم. شاید امشب نه ولی بزودی _

از بدنت باشم. م انجامش میدم. دلم یخواد داخل هر قسمت 

هر قسمت از این بدن  همه چیز رو باهات امتحان کنم. صاحب

 .بشم

 ناله ای کرد . عقب تر رفتم و باسنم رو محکم تر بهش مالیدم 

. 
اینکه  _ از  یادته؟بعد  دیدمت  رختکن  توی  که  اولی  روز  اون 

بعدازظهر تمام  سرد   رفتی،  آب  دوش  بودم. حتی  رو سخت 

بودند هم کمکی  ک عالمه بازیکن پشمالو که دوروبرمهمراه ی

پشت   که  تو  تصویر  با  و  اومدم خونه  نکردند.  آروم شدنم  به 

  هام بود خودارضایی کردم  پلک
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منو تو بغلش چرخوند و بطور هوشمندانه ای اینکار رو کرد تا  

نگیرم. بخاطر خونی که به تمام قسمت های خاص   ازش فاصله

 . گیجی میکردم ساسبدنم فوران میکرد، اح

وقت  هیچ  تا حاال  که  میبوسیدم  بلعید،جوری  رو  دهانم  بعد 

نبوسیده بود. سلطه گرانه بود ولی خودش   کسی اونجوری منو

نیازمند. جای هیچ سوالی  رو تحمیل نمیکرد. خونسرد بود ولی

لب هام روی هم چفت   . نبود که کنترل بدنم در دستش بود

 پبچیده بود و درون همدیگه ذوبشده بود، زبانمون در هم  

شده بودیم. فقط باندازه ای که بتونه پیراهنم رو از باالی سرم 

 . جدا شدیم دربیاره از همدیگه

سرش رو پایین برد و با انگشت شستش کاپ سوتینم رو کنار  

رو وارد دهن گرسنه اش کرد. وقتی زبونش   زد و نوک سینه ام

د، چشم هام رو بسته  مکیدن کر  رو دورش چرخوند و شروع به

لیسیدن   ام. تا وقتی که به نفس نفس بیافتم به گاز گرفتن و

وقتی دستش رو زیر دامنم برد،   .و مکیدن سینه هام ادامه داد 

 با فهمیدن اینکه زیرش چیزی نپوشیدم غرشی
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 . کرد

 . گاییدمش.درش آوردی _

یک انگشتش رو واردم کرد. همین االنشم خیس و آماده بودم.  

 .رو بهش اضافه کرد و انگشت دومنالید 

واقعا دلم میخواد اولین بار رو قشنگ برات وقت بذارم ولی  _

االن همین  دارم  جبران   نیاز  برات  بعدا  باشم.  داخلت 

 . میکنم.قول میدم

شوخی نمیکرد. دقیقه ای بعد صدای پاره شدن بسته کاندوم 

 . چسبیده بودم رو شنیدم و به دیوار

 اشکالی نداره. میخوام کنار دیوار سخت بکنمتبهم بگو که  _

. 
 . ابدا اشکالی نداره_

 . لعنتی ممنونم _

 . دامنم رو باال داد و روی هوا بلندم کرد

 .پاهات رو دورم بنداز_
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کاری که گفت رو انجام دادم. به سمت دیوار رفت و پشتم رو  

موقعیتمون رو تنظیم کرد و بعد آروم بدنم   .به دیوار چسبوند

شونه هاش رو چنگ  .رو بلندم کرد و روی آلتش پایین آورد

بیرون   زدم و به محض اینکه واردم شد، ناله ای از بین لب هام

 . اومد.بعد ساکن ایستاد

 خوبی؟_

 . خیلی_

دوباره سراغ دهنم رفت و شروع به حرکت داخل و بیرون واژنم  

  مشتی دور آلتش رو گرفته بود و با هر ضربه  کرد. واژنم مثل 

پایین ماساژ میداد که بیشتر   مالیم، نقطه ای رو به سمت باال و

اومدم زندگی گیجم میکرد.یادم نمی  به  بیشتر نسبت  که  و 

قبال چیزی همچین حس خوبی برام داشته باشه اونم مخصوصا 

 .بار اول 

اندازه کافی بدن تنگم رو باز کرد، حرکاتش رو سریع ه  وقتی ب

ق تر و قوی تر ضربه میزد. با طوالنی تر، عمی  تر کرد. سختر،

بود. سرعت حرکاتش باال   یک دستش باسنم رو سفت گرفته
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میکردیم   رفته بود و وقتی عمیق تر واردم میشد هر دومون ناله

و بعد شروع کرد به چرخوندن باسنش، و آلتش رو روی کلیتم  

 . ماهیچه هام دور آلتش منقبض شدند . میمالید

 . برودی _

 . ش رو باال بردبیشتر از قبل سرعت 

 . گاییدمش_

وقتی بیرحمانه حرکاتش رو ادامه داد، باالخره بدنم تسلیم شد 

وقتی بدنم بی حس شد سرعتش رو باال  .و دور آلتش اومدم

 .و داخل واژنم اومد برد و بعد از چند ضربه عمیقا واردم شد

ساعت های بعد، بعد از چندین ارگاسم، سرم روی سینه برودی  

قلبش گوش میدادم. با احساس جدیدی  تپش های بود و به  

خواب رفتم. شاید   از امیدواری و آرامشی عجیب و غریب به

شاید   بود،  زندگیم  سکس  بهترین  از  رضایت  احساس  این 

این بود که بین بازوهای برودی احساس امنیت و ایمن   بخاطر

 .بود زیاد طوالنی نمیشد بودن میکردم.هر چیزی که

#Brody 
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بود محض    دیروقت  به  رسیدم.  مارلین  استقرار  محل  به  که 

سرکار دلیله  که   اینکه  کشید  طول  ساعت  دو  نزدیک  رفت، 

 .کونم رو جمع کنم و از تخت بیرون بیام

باعث شدم اونم دیرش بشه ولی وقتی اون رو توی اون دامن 

پوشیده بود دیدم، نتونستم جلوی خودم رو   کوتاه مشکی که

باهاش  با کفش های پاشنه   . نباشم  بگیرم و یک راند دیگه 

باال بسته بود خیلی تمیز و  از    بلند تق تقیش و موهایی که 

می   دردناکم  و  خشمگین  آلت  بود.  پوشیده  لباس  شایسته 

روی تخت خم کنه. “ تیپ خانم   خواست که اون کتابدار رو

 .“ چیزا مثل این کتابدارا بوده اینم که وسواس داره رو این

با لباس هایی که نامرتب شده بود، موهایی   دلیله  تاحدودی 

و آویزون  و  نشون   پریشان  که  براقش  روی صورت  لبخندی 

کرد. این نگاه بهش می   میداد خوب گاییده شده اونجا رو ترک

 .اومد. واقعا بهش می اومد

رو   سخت  و  العاده  فوق  تمرین  شب  یک  هزینه  باید  بعدا 

  های اواسط هفته همیشه سخت تر   پرداخت میکردم. تمرین 
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داشتم قرار    بودند. بعد از اتفاقات دیشب و کمبود خوابی که

 . بود امروز جونم دربیاد

ولی پشیزی برام مهم نبود. مدت طوالنی بود که تا این حد  

بخوام زمان دقیقش رو بگم نزدیک    حس خوبی نداشتم. اگه

 . گذشته بود چهارسال از وقتی که انقدر حالم خوب باشه

از کنار سال تا به دیدن  وقتی داشتم  ن غذاخوری رد میشدم 

داشت کف سالن رو تمیز میکرد.برای اینکه    مارلین برم، گروپر

 . حاضرجواب باشی بخوای به پرو پاش بپیچی باید یکم

هنوز   پرسنل  ولی  بود  شده  انجام  بعدازظهر  ناهار  سرویس 

مونده بود رو جمع می کردند. سه   داشتند چیزهایی که باقی

از جعبه ای که یکیتا پاکت کوچیک   از همکاران   شیرو رو 

 :گروپر بلند کرده بود برداشتم و داد زدم

 بیا بگیرش وگرنه قراره کلی شاش گاو از رو زمین پاک کنی _

. 
گروپر زیرلب چیزی غرغر کرد ولی به سرعت به سمت انتهای  

غذاخوری رفت. دوتا پاکت کوچیک شیر اولی رو   دیگه سالن
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گرفت. درست وقتی که می خواست   پرتاب کرد که تو دستش

 حواس گروپر پرت شد سومی رو بگیره، شانون سرم داد زد و 

. 

سومین پاکت قبل از اینکه درست جلوی پاش بیافته و بترکه 

کنه، از بین دست هاش رد شد و به شونه    و همه جارو کثیف

 .رد کرداش برخو

 . تو پرتاب کن مزخرفی هستی _

 . بهترین بازیکن سوپر بول هستم پیرمرد. بهترین بازیکن_

صورت شانون بهم هشدار داد که شبم قرار نیست مثل صبحی 

  پیش بره که داشتم خوب 

 چی شده شانون؟_

 . اون روز خوبی نداشته برودی _

وقتی بهم نزدیک شد و آرنجم رو لمس کرد، صداش شکست. 

اینجا کار میکردند باورنکردنی بودند. اون ها   ستارهایی کهپر

می شکست و غمگین    بخاطر این افراد مسن، خیلی دلشون

 . می شدند
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 جسما یا روحا؟_

روحا.یک چیزهایی راجع یه ویلو یادش اومده. چیزهایی که  _

 .فراموش کرده بود  خیلی وقت بود

و   بود  پریشون  مارلین  شدم،  اتاقش  وارد  گریه وقتی  داشت 

 . نشستم و دستش رو گرفتم میکرد. گوشه تختش

 مارلین چی شده؟_

نمیتونستم قضاوت کنم که کدوم یک از خاطراتش به ذهنش  

خواستم شرایط رو بدتر از چیزی که هست    حمله کرده و نمی

 . بکنم

 .مسئله ویلو هست_

در چهار سال گذشته یاد گرفته بودم که چجوری راجع به ویلو  

راحت نبود ولی گذشت زمان دردی رو که   . اوایلحرف بزنم

 . افتاد کمرنگ کرده بود اوایل با شنیدن اسمش به جونم می

 چی اتفاقی برای ویلو افتاده؟ _

به  _ تولدم  برای  بعد  هفته  گرفت. گفت  تماس  باهام  دیشب 

 . صبح پلیس اومد دیدنم میاد.بعد امروز 
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 .دبه شانون نگاه کردم که داشت سرش رو تکون میدا

 . دیشب یک نفر باهاش تماس گرفت_

 . تابلو اعالئم مارلین رو برداشت و صفحات رو رد کرد

پرستار شب یک چیزهایی نوشته. ما حدس زدیم که شاید  _

از طرف شرکت برحسب    تماس  ممکنه  بوده.  تبلیغاتی  های 

  اتفاق اسم اون شخص ویلو بوده باشه؟

وع به حرف  شانون آروم شر  . مارلین شروع به هق هق کرد 

 . زدن کرد

ساعت هاست که همینجوری داره گریه میکنه و هق میزنه. _

 .پلیس و بدن توی رودخونه سرگردانه افکارش مابین تماس

فکر نکردن به ویلو در زندگی روزمره ام یک طرف قضیه بود  

بود. خاطراتمون.   ولی خاطراتش توی ذهنم دفن شده  هنوز 

از   بیشتر  خوبمون  که   خاطراتخاطرات  هرچند  بود،  بد 

 . خاطرات بد، خاطرات خوب رو تحت الشعاع قرار میداد

 . مشکلی نیست مارلین.همه چی خوب میشه_
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بهش  انتظار  اتاق  در  پیش  سال  چهار  که  روشی  همون  به 

آرامش و  همان   اطمینان  میکردم.  آرومش  داشتم  میدادم، 

ن  فقط االن مارلی   .جنگ درونی دوباره داشت سرم می اومد

 . باندازه اون زمان ها دچار جنون و حمله نمیشد

بیاد   رو  دختریش  نوه  زندگی  جزییات  مارلین  که  روزهایی 

فاصله زمانی طوالنی اتفاق می افتاد. االن   میاورد بندرت و در 

برای گفتن تمام حقیقت بهش وجود   دیگه مثل قبال دلیلی 

 . نداشت

 .کبود. اون خیلی کبود شده بود برودی _

که هربار وقتی چشم هام رو می بستم جلوی چشمم تصویری  

نزدیک و  اومد  از جلوی چشمم    می  یکسال طول کشید که 

چشمم شکل گرفت.   کنارش بزنم، دوباره لخت و عور جلوی 

 .ویلو رو روی برانکارد به سمت اتاق عمل می بردند

وقتی که حادثه توی رودخونه اتفاق افتاد اون تقریبا از دست  

خیلی وقت پیش از بین رفته بود و با یه    من  رفته بود. ویلو

سه پاکت گم و گور    معتاد هروئینی که چندین بار در هفته با 
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 میشد، جایگزین شده بود. مالقات های گاه و بیگاهش هم فقط 

خواست  نمی  دلمون  دیگه  که  بود  چیزهایی  دزدیدن  برای 

 . بهش بدیم

اش   گریه مارلین تبدیل به هق هق شد. دستم رو دور شونه

رو از رودخانه شرقی بیرون کشیدند،    انداختم. شبی که ویلو

 .اتفاقی نبود که دیگه بخوام بیاد بیارمش

متاسفانه این دومین باری بود که مارلین در طول زندگیش  

مشخص بیاد می آورد. چی میشد اگه    این اتفاق رو بصورت

از دست میدادند”فراموش افراد  میکردند” فقط    خاطراتی که 

 . ت بدشون بودخاطرا

 . برودی اون ها فکر نمی کنند که بتونه از پسش بربیاد_

 . میدونم،اشکال نداره مارلین. درست میشه_

در چند ساعت بعدی قسمت ها و تکه هایی از اون شب بیادش  

 . می اومد

هشتاد درجه. اون ها می گفتند دمای بدنش هشتاد درجه _

 . بود
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کنند. هرکاری که بتونند انجام دارند سعی می کنند گرمش  _

 . میدن مارلین

همراه باهاش جلو می رفتم. هیچ دلیلی وجود نداشت تا بخوام  

چیزی که هست بدتر کنم. مثل دفعه قبل که  همه چیز رو از

آرومش کردم. دلیلی نداشت    تا وقتی از این مهلکه بیرون بیاد،

نبود قرار  وقتی  و  رو بشکنم  دوباره دلش  بخوام  بعد   روز  که 

هیچ کدوم رو یادش بیاد، دوباره اتفاقات بد رو یادش بیارم و 

 .رو تجربه کنه  بازم جهنم

مسکنی که پرستار به مارلین داد، باالخره اثر کرد و آروم شد  

 . و درنهایت خوابید

 میشه یکی از اون آمپول هات رو برای منم بیاری؟_

به به شوخی  این رو  تا مارو چک کنه  اومد  ش  وقتی شانون 

 . گفتم

 امروز تمرین داری؟ _

 . آره_

 . لبخند حسرت باری زد
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پس نه.ولی اگه میخوای با دکتر پالن حرف بزنی، داره مریض  _

میکنه. میتونم پیجش کنم و بیاد باهات حرف    هاش رو ویزیت

 . برنه

دارو  _ اثر  که  میکشه  ولی خوبم. چقدر طول  شانون  ممنون 

 بره؟

 . احتماال بقیه روز رو بخوابه_

درحالی که نشسته بودم و مارلین رو نگاه میکردم، دستش رو 

 . گذاشت روی شونه ام

نگران نباش برودی. حواسمون بهش هست. اگه اتفاقی بیافته _

 یا دوباره بدخواب

 .بشه باهات تماس میگیریم

 . امشب بعد از تمرین دوباره سر میزنم_

ممکنه _ که  بدونن  شب  پرستارهای  که  میشم  مطمعن 

 . باشه آخرشب مالقات کننده داشته

 .ممنون_

**** 
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اگه بخوام بگم در طول تمرین گند زدم، خیلی کم گفتم. هم 

بخاطر جسمی  نظر  روحی    از  لحاظ  از  هم  داری  زنده  شب 

داغون بودم، پس جای   بخاطر اتفاقی که برای مارلین افتاده بود 

اون   تعجب نداشت که مثل یک بالش بین افراد به این طرف و

  طرف پرتاب میشدم

در قسمتی از بازی هم تیمی ها یکم بهم آسون گرفتند که  

بعد از   . بودنم مربی رو عصبانی کرد  این بیشتر از شل و ول

بازی،زانوم بخاطر ضرباتی که هر بار موقع زمین خوردن بهش 

 وارد شده 

درمانگر   بود.  کرده  باد  بادکنک  مثل  خوردگی،  پیچ  و  بود 

باید پانزده دقیقه پام رو توی سطل   هورزشی تیم بهم گفت ک

 . یخ نگه دارم

انگار یادآوری خاطرات گذشته، امروز صبح باندازه کافی مغزم  

گذاشتن پام توی یخ دقیقا چیزی بود که بهش    رو نگاییده بود،

رو که از هادسون آوردند    نیاز داشتم تا دوباره بدن یخ زده ویلو

 .بهم یادآور بشه 
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#Delilah 
که باهم بودیم، برودی هر روز بهم پیام میداد و    بعد از شبی

حرف زده بودیم. جوری بزرگ شده بودم    فقط دوبار پشت تلفن

پدرم رو میدیدم، پس    که در طول فصل های فوتبال بندرت

 . جای تعجبی نداشت که برودی سرش شلوغ باشه

ولی این افکارم باعث نمیشد که احساس ناامیدی نکنم. سکس 

ولی مسئله اصلی زمانی بود که در تخت   نبود  چیز کم اهمیتی

بود که سال ها بود   باهم دیگه حرف زدیم و اون حس چیزی 

 . تجربه اش نکرده بودم

تقریبا   بود.  داده  امید  بهم  گذروندیم  کنار هم  که  امید.شبی 

حسی ممکنه داشته باشه. وقتی   فراموش کرده بودم که چه

برای   زمین حریف    بازی درسوار هواپیمای تگزاس شدم که 

تیم استیل می رفتیم، یادم اومد که چرا بعد از درو دیگه دست 

امیدواری برداشتم. چون از دست دادن امید حس مزخرفی    از

 .داشت
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به سمت صندلی مشخص شده ام در ردیف بیست و شش می 

بلندگو اومد و از همه خواست که فورا  رفتم که کاپیتان پشت

بشینند هاشون  زودروی صندلی  آماده    . خیلی  برای حرکت 

 شدیم و با توجه به طوفان پیش رو کاپیتان نمی خواست موقع

 .پرواز بخاطر تاخیر در صف طوالنی پرواز منتظر بمونیم

عالی شد. طوفان لعنتی. دقیقا همون چیزی بود که نیاز داشتم 

مسیر فرودگاه بقدری سنگین بود که تا همین   بشنوم. ترافیک

بگیرم و قرصم رو بخورم.    وقت نکردم نوشیدنیپنج دقیقه قبل  

وقتی به ردیفم رسیدم،   .موقع پرواز قرار بود فاجعه ببار بیارم 

همونجا    برودی از چند ردیف عقب تر، سرش رو باال آورد و از

نگاهش بهم افتاد. احساس عجیب و غریبی داشتم، لبخند زدم  

ر داشتم  کیفم رو باال جاساز کردم. برای سومین با  و با عجله

صدای برودی باعث شد از ترس   کمربندم رو چک میکردم که

 .باال بپرم

 ...کونورز_
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گزارشگری که کنارم نشسته بود رو مورد خطاب قرار داد و با  

 .پشت هواپیما اشاره کرد انگشت شست به

 . ردیف سی و یک_

 . گزارشگر اول به برودی، بعد به من نگاه کرد

 .شه همین االنه هواپیما بلند ب_

 . اره، برای همینکه باید عجله کنی_

 . تمام وسایلم توی گنجه باالی سرمه_

یک _ میدم.  تحویلشون  میارم  کنیم  پرواز  اینکه  محض  به 

 . صندلی خالی کنار صندلیت هست بطری مرلوت و یک

پفی کرد ولی کونورز صندلیش رو عوض کرد. برودی کنارم 

 . نشست

 . ندیدی حدس میزنم صندلی خالی کنارم رو _

 . واقعا ندیده بودم

ذهنم درگیر این بود که سرجام بشینم و سعی میکردم روی _

پرواز کنیم و هنوز بیست دقیقه مونده که   این قضیه که قراره 

 . قرصم اثر کنه تمرکز نکنم
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بندرت  کرد.  حرکت  به  شروع  هواپیما  لحظه  همون  درست 

داشتیم و  میخورد  حرکت    تکون  پشت  الک  یک  سرعت  با 

محکممیک رو  صندلی  های  دسته  هنوز  ولی  چسبیده   ردیم 

 . بودم

برودی انگشت هام رو که سفید شده بود از صندلی جدا کرد 

 . خودش رو توی دستم قفل کرد  و انگشت های 

 . گرفتمت_

وقتی با سرعت پونصد مایل در ساعت به سمت زمین پرواز _

 میداری؟  می کنیم هم، نگه ام

م از ترس بهم می پیچید و نمی ابروهاش بهم گره خورد. درون

احساس میکردم که قلبم درون سینه   .تونستم کنترلش کنم

به عقب چرخید   ام داره بسرعت میزنه. برودی روی صندلیش

 . و با گزارشگر پشت سریمون شروع به حرف زدن کرد

پنج ردیف عقب تر. صندلی سی و یک آ. اون بطری مرلوت _

 .اینور رو بگو پاس بدن
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نکه هواپیما بلند بشه یک لیوان نوشیده بودم. واقعا  قبل از ای 

نه وقتی که مخصوصا کاپیتان دوباره   .هیچ کمکی نکرده بود

در نفر  سومین  که  کرد  مطلعمون  بلندگوش  پرواز   با  نوبت 

 . هستیم و باید در عرض پنج دقیقه پرواز کنیم

 . میدونی من با اون دست پول درمیارم_

های بهم گره خوردمون باریک  چشم های برودی روی دست  

باعث شده بود تقریبا دستش سفید بشه    شده بود. فشار دستم

 رو سوراخ میکرد  بجز در قسمتی که ناخون هام داشت دستش

. 

 . متاسفم_

 .شوخی میکنم. فشار بده_

 . به سمتم خم شد

حسی که با فرو کردن ناخن هات توی بدنم ایجاد میکنی رو  _

دلم دارم.  وق  دوست  و  برای  میشدی  نزدیک  داشتی  که  تی 

هات  ناخن  با  و  بودم  کرده  کم  رو  خراش    سرعتم  رو  پشتم 

 . میدادی، تنگ شده
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 واقعا؟من دارم دچار حمله میشم و تو میخوای بری اونجا؟ _

 . ی کردوفپ

 . به حواس پرتی نیاز داری _

حرف  _ ورزش  یا  هوا  و  آب  به  راجع  چیه  نظرت  خوب، 

به بعد    1971اب ها از سال  تیم عق  بزنی؟میدونی دروازه بان

اینکه توی لیگ تقریبا   بطور متوالی بیشترین رکورد رو داره؟ یا

   ...هشت بازیکن با نام اسمیت وجود داره که رکورد

داشتم میلرزیدم. وسط حرفم، برودی تصمیم گرفت دهنم رو 

دهنم گذاشت و جوری بوسیدم که باعث    ببنده. دهنش رو روی 

کنترل گر جوری   سلطه جویانه ومیشد زانوهام سست بشند.

 . که انگار براش کافی نبود

کامال در بوسه غرق شده بودم و تا زمانی که توی هوا بودیم،  

 . شدن هواپیما نشده بودم حتی متوجه بلند

دیدی، اگه سرجات بشینی و فقط از سواری لذت ببری،تیک  _

 . ای هست آف چیز فوق العاده
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برام سواله که در مسیر برگشت  باید بیشتر امتحانش کنم.  _

 قراره کی کنارم بشینه؟ 

 
 . اصال خنده دار نیست_

این   که  ناراحتی  باعث شد حس  میکرد  نگاه  بهم  که  جوری 

به گند کشیده بود، تسکین پیدا کنه.    چند روز گذشته ام رو

دیگه باید این   االن فصل فوتبال بود. از میان تمام مردم، من

اون االن به فوتبال   رو میدونستم که  باید  تمرکزش رو فقط 

تا مدتی باهم حرف زدیم، تا اینکه باالخره قرص اثر کرد    . بده

شونه برودی تکیه دادم و بیهوش شدم.   و درنهایت سرم رو به

 . اومدیم وقتی بیدار شدم، تقریبا داشتیم فرود می

 . تا یه زمانی مطمعن نبودم که حتی داری نفس میکشی_

 . سی به بدنم دادمروی صندلیم کش و قو

 . واقعا بیهوش شدم_

میدونم.سعی کردم بیدارت کنم تا به کلوب مایل ها باالتر  _

توجهی ولی  بشیم  نکردی.”اونایی که توی دستشویی   ملحق 
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که شورتتم   هواپیما سکس میکنن”. حتی تا جایی جلو رفتم

 . درآوردم ولی بعدش مثل یک چوب خشک بودی 

 .تو اینکارو نکردی _

ها بعد سراغ خوندن  شونه  نیشخند زد.  و  انداخت  باال  رو  ش 

دامن چین دارم رو صاف کردم و وقتی داشتم    . کتابش رفت

چک کردم ببینم شورتم پامه    اینکارو انجام میدادم، محتاطانه 

برودی وقتی شروع به حرف زدن کرد، سرش رو از روی    . یا نه

 . کتابش بلند نکرده بود

 .میدونستم چکش میکنی _

اتوبوس مارو از فرودگاه تا هتل جابجا کردند. بجای اینکه  دو  

توی البی همه چیز رو چک کنند، مارو    مثل هتل های دیگه

اتاق کنفرانس اسکورت کردند و نیم بیشتر کارکنان هتل   تا 

  دوروبرمون بودند و همه چیز رو چک میکردند و کارت اتاق 

 . هامون رو بهمون می دادند

 . رودی اسمش رو بگهالبته که نیاز نبود ب
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من _ اومدید.  سونتا خوش  هتل  به  ایستون.  آقای  عصربخیر 

مطابق میلتون نبود، شماره من و مدیر   جیل هستم، اگه چیزی 

دو کلید هم مال    هتل پشت این کارت تجاری هست و این

 . سوئیت شماست

چیزهایی روی برگه توی دستش نوشت و اون رو به سمت   

 . هش داد تا امضاش کنهخودکاری ب برودی چرخود و

 .ممنون_

 . جیل توجه اش رو به من داد

 شما با تیم هستید یا مطبوعات؟_

 . اون با منه_

کارمند سرش رو تکون   . برودی به جای من جوابش رو داد

اتاق    داد و بنظر رسید که میخواد سراغ بقیه بازیکن های توی 

 . بره، برای همین جلوش ایستادم

 . اینجا مهمان هستم. نیاز به نام نویسی دارمدرواقع من _

 برودی چشم هاش رو برام باریک کرد و بعد با جیل حرف زد

. 
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 . اون نیازی به اتاق نداره_

 . بله دارم_

 امشب برنامه نداری توی تخت من باش؟_

بنظر میرسید جیل هم باندازه من بخاطر این مکالمه راحت 

 . نیست

بیشتر از این ،جلوی این خانم زیبا من اینو نگفتم. ولی اگه  _

 .امشب باهات نمیخوابم خجالتزده ام کنی نه

 . به سمت جیل چرخیدم

 . مدوکس هستم. تختش دونفره باشه_

چیزی  هیچ  برودی  کنه  ثبت  رو  اسمم  جیل  که  وقتی  تا 

 . برد و کارت هارو بهش پس داد نگفت.بعد دستش رو جلو

 . میخوام اتاق رو برگردونم_

 معذرت میخوام چی؟_

اون  _ اتاق  تو  ندارم.  بهش  نیازی  بدم.  پس  رو  اتاق  میخوام 

 . میمونم

 . جیل به من نگاه کرد و سرش رو تکون داد
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 ...اوووم _

 . جیل بیچاره گیج شده بود

اتاق شما یک سوئیت کامله آقای ایستون مال خانم مدوکس  _

 . هست یک اتاق استاندارد

 مال اون تخت داره؟ _

 . بله_

 .پس میخوام اتاق خودمو تحویل بدم_

اتاق   گفت  جیل  که  همونجور  بود.  طبقه ششم  در  من  اتاق 

کمد، یخچال کوچیک، تلویزیون و   استاندارد بود. یک تخت،

گذاشت که من   حمام. برودی ساک هامون رو توی کمد می

 .رفتم تا آبی به دست و صورتم بزنم

دم نه چرتی احساس میکردم از یک خواب شبانه کامل بیدار ش

تسلیمش شده بودم. وقتی بیرون اومدم، برودی   که بخاطر دارو

هاش رو با فراغ بالی زیر    وسط تخت دراز کشیده بود و دست

 . سرش گذاشته بود

 دلت نمی خواست پیش من بمونی؟ _
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اولین بار بود که می شنیدم تا حاال اعتمادش متزلزل شده. 

رو باال کشیدم و   رفتارش بود. دامنم  یک چیز جذابی در این

 . روی تخت رفتم و روی پاهاش نشستم

من مجبورم هر هفته گزارش هزینه بدم و دلم نمیخواد کسی  _

 . کجاست بهم بگه قبض هتلم

قبض  _ تو  که  باشه  مهم  براشون  باید  ها  اون  چرا 

 .پول پس انداز میکنی ندادی؟اینجوری تو داری براشون

مخالف ترفیع گرفتن رئیسم تقریبا بهم سخت میگیره. اون  _

 .بود که منو برای این شغل انتخاب کرد  من بود. رئیس رئیسم

 چرا اون نمی خواست این شغل رو بهت بده؟ _

چون اون احمق ترین مرد سکسی هست که فکر میکنه زن  _

 تعلق ندارند.برات آشنا نیست؟ ها به اتاق رختکن

من بهت سخت می گرفتم چون فکر میکردم اندازه جهنم _

 . هات هستی

 . من فقط داشتم سعی میکردم کارم رو انجام بدم_
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میدونم. من یه حرومزاده خودخواهم. واقعا به این چیزها فکر  _

می خواستم به پرو پات بپیچم و اون وسط   نمیکردم. من فقط

 . کنترلم رو از دست دادم

و قضیه سوزان متزینگر چیه؟ تو کامال واضح و رسا گفتی که  _

 . ورود به رختکن رو داشته باشه   جازهاون نباید ا

 .سوزان متزینگر نباید می اومد _

و چرا نه؟ من با افتخار پرچم طرفداری از حقوق زنان رو باال  _

 .میبرم

اون اومد رختکن و به التم دست زدو من از اینکارش خوشم _

 . نیومد

 واقعا؟_

همه چی رو تو فیلمش ضبط   WMBC  اوهوم. گلیسون از  -

باکرده.   داشت  بود اسمیت   اون  من  بغلی  رختکن  توی  که 

 . اسمیت  مصاحبه میکرد. یکی از همون هفت تا

چرا لوش ندادی؟اون باعث شد توی رسانه ها کلی مشکل _

 . برات پیش بیاد
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 . فکر کنم بخاطر رد کردنش احساس بدی داشتم_

 پس تو واقعا مخالف حضور زن ها در رختکن نیستی؟ _

 . ر رختکن هستممن مخالف حضور تو د _

منو به سمت خودش کشید و باعث شد از حالت نشسته به 

 . دربیام صورت درازکش 

 چرا؟ _

 چون تنها آلتی که این روزها میخوام ببینی، فقط مال منه_

. 
 . این واقعا تعریف شیرین و عجیبیه_

من خودمم یجورایی شیرین و عجیبم. حاال خفه شو و منو _

 . ببوس

پاهاش بود ولی روی کمرش خم شده بودم  هنوز باسنم روی  

سینه اش چسبیده بود. لب هام رو نرم    و سینه هام به قفسه

 . روی لب هاش گذاشتم

میدونی که من روت هستم. بهم گفته بودی که این پوزیشن _

  نیست موردعالقه ات با من
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 . بهتره مطمعن بشیم حق با من بود_

 *********** 

داشت و من کارهایی داشتم که باید برودی یک جلسه تیمی  

وقتی میدادم.  هتل   انجام  از  غذا  مضحکی  باندازه  برگشت، 

گذروندیم. از اونجایی   سفارش دادیم و بقیه شب رو در تخت 

 . که قبال چرت زده بودم، خسته نبودم

و از اونجایی که برودی فقط به چهار تا شش ساعت خواب نیاز  

و که بیشتر افرادی که خوش ده بار تمرینی ر   داشت، با اینکه

انجام داده بود، ولی هنوز    اندام بودند هر روز انجام میدادند،

 . خسته نبود

بعد از چند راند دیگه کشف کردن بدن های همدیگه، سراغ  

منحصربفرد رفتیم.    روش  همدیگه  شناخت  برای  خودمون 

پرسیدم ولی برودی   اینجوری بود که من سواالت عادی می 

 .احمقانه می پرسید  سواالت مضحک و

بدون  برودی  وقتی که  تا  بود  مدت طوالنی همه چیز خوب 

از زندگیم گذاشت که زیاد راجع بش    خبر دست روی قسمتی
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داشتم روی سینه لختش عدد هشت رو با نوک    . حرف نمیزدم

 . احمقانه دیگه ای پرسید انگشتم ترسیم میکردم که سوال

زندگیت مصاحبه کنی، چه اگه بتونی با یکی از افراد توی  _

 رو انتخاب میکنی؟ زنده چه مرده، کی

 . به جوابم فکر نکردم ولی شاید بهتر بود اینکارو میکردم

 . درو مارتین_

انگشتم از حرکت ایستاد. به محض اینکه کلمه از دهنم بیرون 

 .اومد آرزو کردم کهای کاش میتونستم پسش بگیرم

 چرا من این اسم رو میشناسم؟_

ل بعد از تو توی تیم بود. نیمه دوم بازی ها.توپ زن یکسا_

 . بود

بلند شد و حاال هر دومون سرجای خودمون نشسته  برودی 

سرم رو روی سینه اش نگه دارم تا نتونه   بودیم. ترجیح میدادم 

 . به صورتم نگاه کنه

 باید حسودی کنم؟_

 . میشه گفت داشت شوخی میکرد
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 . فکر نکنم_

داد قورت  رو  دهنم  وقت آب  هیچ  کلمات  آوردن  زبون  به  م. 

 . آسون نمیشد

 . اون مرده_

 باهاتون نسبتی داشت؟_

 . سرم رو به معنی نه تکون دادم

 اون توی زندگیت بود؟_

 . سرم رو اینبار به موافقت تکون دادم

 میخوای راجع بش حرف بزنی؟_

 . نه اصال_

وقتی منو به سمت خودش کشید و پیشونیم رو بوسید شوکه 

 . شدم

 .باشه.وقتی آماده بودی راجع بش حرف میزنیم_

 15 _فصل

#Delilah 
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تیم استیل روز یکشنبه بازی داشتند و بعدش قرار بود پنج 

بازی  این هفته فقط    شنبه شب دوباره  اونجایی که  از  کنند. 

صبح ایجارو ترک   برای ریکاوری بود، تیم بجای اینکه دوشنبه

 گشت  شهر خودشون” برمی  کنه، درست بعد از بازی به خونه”

. 

این به این معنی بود که یکشنبه بعد از بازی دیگه خبری از  

نبود.فقط گزارشگرهای داخل زمین می   مصاحبه توی رختکن

ها از زمین سعی کنند   تونستند به محض بیرون اومدن بازیکن

عادی   با یک یا دو بازیکن اصلی مصاحبه کنند ولی دسترسی

رختکن   به  تیم  تمام  محدود  به  ها  تمرین  از  بعد  آزاد  های 

 . میشد

امشب گزارشگرها ساعت پنج می تونستند وارد بشن. صبح در  

طریق لپ تابم کار میکردم و جوری برنامه ریزی    اتاق هتل از

دقیقه دویدن کونم رو جمع کنم و   کردم که برای چهل و پنج

درش تمرین   به باشگاه برم و بعدش به زمینی که تیم استیل

 . کردند برممی 



261 | P a g e  

 

با اینکه قسمت زیادی از عمرم رو پشت صندلی های زمین 

بیشتر مثل این بود که زندگیم دو بخش    بازی فوتبال گذروندم،

اومده. ولی دوباره به    داره و پرده نمایش در بخش اول پایین

دیشب    .اینجا برگشتم. تقریبا این عجیب و غیرقابل باور بود

بازی تیمی که پدرم چندین    حرف زدن از درو و تماشا کردن

بود، تاثیر عمیقی روی قلبم گذاشته بود. وقتی   سال کاپیتانش

گذاشتن کردیم اون یکی از    درو و من اولین بار شروع به قرار

اصال و ابدا   بازیکن های اصلی تیم فوتبال معمولی بود. و اون

 .فوتبال راگبی “آمریکایی” بازی نکرده بود

ب  رو  درو  که  باری  یادمه. اولین  خوب  ببینه  رو  پدرم  تا  ردم 

دهم بودیم و درو بخاطر اینکه قرار بود تام    هردومون در مقطع

 .شده بود  مدوکس بزرگ رو ببینه از خودبیخود

پدر بهش گفت که یک صندلی برای نشستن انتخاب کنه و 

صرف فکر کردن به مزایای بازیکن راگبی   دو ساعت زمانش رو

پاییز اون سال درو در تیم    .کنهبودن بجای بازیکن فوتبال ب

 . شد اصلی راگبی شروع به تمرین کرد و توپ زن اولیه تیم
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برگردوند.   بازی  زمین  به  رو  ام  توجه  بلندی،  سوت  صدای 

زمین داشت با مربی رایان حرف میزد،    برودی در خط کناری 

مخصوص در زمین تموم    و درحالی که گردهمایی تیم های 

جاهاشون   رینی االن داشتند فقطشده بود ولی گروه های تم

 . رو عوض میکردند

های  بازیکن  که  درحالی  پرید  زمین  داخل  جلو  مدافع خط 

رفتند. هیچ چیزی نمی شنیدم ولی با   دیگه عقب عقب می

مرکز تیم و بین    اشتیاق داشتم برودی رو تماشا میکردم که در

  بازیکن طبق بازیکن ها جاگیر شد و به چندین چیز اشاره کرد.  

 فرمان اون به اطراف پخش شدند و در جای خود قرار گرفتند

. 

زمین   داخل  با  چندانی  فرق  هم  زمین  بیرون  در  مرد  این 

بااعتماد به نفس بود و از هر چیزی که   نداشت. اون سلطه جو،

 . مسئولیت پذیر بود اطرافش اتفاق می افتاد آگاه بود و کامال
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دبیرستانی   چیرلیدرهای  همچنین احساس  ولی  داشتم  رو 

داشتم بازی برودی رو میدیدم تحریک    بخاطر اینکه از نزدیک

  تنگ شده بود شده بودم. دلم برای این بخش از زندگیم

بازی کسی که  اینکه  بودم ولی  راگبی  بازی  من عاشق خود 

رو میدم  اهمیت  تاثیر خاصی    بهش  روم  کنم  نگاه  زمین  در 

 . داشت

ارت بیست و دو مرد ورزشکار  پرش ها، گرفتن توپ ها و مه

میشدند تا یک تیم هماهنگ رو تشکیل    که بهم دیگه ملحق

چیز ذاتی و واقعا زیبا    بدن و باهم رقابت کنند، دیدنی بود. یک

 . در این هماهنگی وجود داشت 

اگرچه هیچ وقت خودم رو از راگبی کنار نکشیدم و همیشه 

بعدازظهر تماشای    یکجوری درگیرش اون  از بودم ولی  بازی 

 .درونم بیدار کرد پشت صندلی ها چیزی رو دوباره

مطمعن نبودم که این عشقم به راگبی بود و یا امید به اینکه 

روزی بتونم عشقم به ورزش رو با مردی که   شاید دوباره یک

فضای رختکن بعد از تمرین   .در زمین بازی میکنه ترکیب کنم
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تر و راحت    جو ارومخیلی متفاوت تر از زمان بعد از بازی بود.  

تر بود. حتی مربی ها داشتند می خندیدند. نیک با پرواز همون 

اومده بود و همونجا پیداش کردم و با دریافت کننده تازه   صبح

هفته همین  که  مصاحبه   کاری  بود،  کرده  شروع  رو  بازیش 

 . کردیم و بعد سراغ ماهی بزرگتر رفتیم

احاطه   طوالنیش  توسط صف  همیشه  مثل  بود برودی  شده 

نگاهی انداختم تا در زمانی که در دست   برای همین به اطراف

به دالیلی، کنجکاوی    . داشتم با بازیکن دیگه ای مصاحبه کنم

قرار    باعث شد سراغ دومین صف طوالنی برم. کولین اندرسون

بود اولین بازیش رو با تیم استیل انجام بده و هنوز هیچ کسی 

 . برودی رو کشف نکرده بوددوران کالجش با   دلیل دشمنی

رو   هاش  لباس  داشت  برودی  از  انورتر  رختکن  کولین چهار 

تنها بازیکنی که از رختکن مابین اون دوتا    عوض میکرد ولی

 . ناپدید شده بود استفاده میکرد بخاطر دوش گرفتن

نیک و من برای اینکه نوبتمون بشه تا با کولین مصاحبه کنیم،  

دقیقه بیست  م  دقیقا  که  دیگه  شدم  متوجه  موندیم.  نتظر 
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اول به من نگاه    .برودی داره جایی که هستیم رو نگاه میکنه

به  رو  توجه اش  دوباره  بعد  و  به کولین خیره شد  بعد  کرد، 

 .من برگردوند تا وقتی که باهم چشم تو چشم بشیم سمت

وقتی نوبت ما شد مثل همیشه که خودم رو معرفی میکردم، 

 . معرفی کردم

 ...ین من دلیله مدوکس هستم همراهسالم کول_

 .برودی ایستون_

لبخند شیطنت باری تحویلم داد و بعد به برودی نگاه کرد که  

رو انجام میداد ولی دو مرد نگاه کوتاهی    داشت مصاحبه اش

 .باهم رد وبدل کردند

  . اومدم  WMBCورزشی  ،درواقع من همراه تیم خبری -

 . سعی کردم موضوع رو عوض کنم

میتونم ازت چندتا سوال کوتاه برای گزارش قبل بازی روز  _

 یکشنبه، بپرسم؟

 . هرکاری که بخوای انجام میدم_

 . دقیقا همون چیزی که بهش نیاز داشتم
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 نیک آماده ای؟_

حس بدی داشتم و دلم می خواست حتی قبل از شروع کردن  

 .کنم مصاحبه ام تمومش

و سی نمیداد  وقت طولش  هیچ  نیک  بعد   خوشبختانه  ثانیه 

 .شروع به ضبط میکردیم

بخاطر ورودت به تیم بهت تبریک میگم. بخاطر اولین بازی _

 روز یکشنبه ات در 

 تیم هیجان زده هستی؟ 

بله. من فقط چند هفته اس که توی تیم هستم ولی حس _

 . خونه ام رو در استیل ها پیدا کردم خوبی دارم. فکر میکنم

پرسم در کالج چه اتفاقی بین  با اینکه داشتم میمردم تا ازش ب

ولی اینکارو نکردم. حسی بهم می گفت    اون و برودی افتاده

برودی میگرده و قرار    که کولین دنبال دلیلی برای اذیت کردن

 . نبود من جرقه ای برای مشتعل کردن آتیش قدیمی باشم

مصاحبه بدون هیچ مشکلی تموم شد. کولین واقعا جذاب و 
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تموم شدن مصاحبه، نیک تجهیزاتش رو   حرفه ای بود. بعد از

 .کیفم گذاشتم زمین گذاشت و من میکروفونم رو داخل

بازی یکشنبه _ وقتی که گذاشتی کولین. در  بخاطر  ممنون 

 .موفق باشی

 . وقتی خم شد و گونه ام رو بوسید باعث شد شوکه بشم

 . من از هم صحبتی باهات بیشتر لذت بردم_

 . متوقفم کرد وقتی خواستم ازش فاصله بگیرم

هستم. اگه تو مخالف نباشی من    231من در سوئیت شماره  _

شدن ندارم. برای م و برودی یادآور گذشته   مشکلی با شریک

 . ها خواهد بود

 این دیگه چه جهنمی بود؟

عجله کن دلیله، رختکن فقط تا ده دقیقه دیگه بازه. باید از  _

 . بگیریم ایستون هم فیلم

که صدام   بود  برودی   . کردنیک  با  که  بودیم  منتظر  وقتی 

چیزی بود   مصاحبه کنیم، سرم داشت می چرخید.این همون

هارو   کالج، زن  در  ها  اون  بودند؟  باهم دشمن  بخاطرش  که 
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به تعداد   باهم  نبودم،  لوح  ساده  من  گذاشتند؟  می  اشتراک 

هرکاری میکردند تا بتونند    خاصی از زن ها وجود داشتند که

 . وابندبا یک بازیکن بخ

باشند. در حقیقت در کالج   نبود اون ها حرفه ای  نیاز  حتی 

مرسوم تر بودند. بدن های جوان، هورمون   بازیکن های راگبی

ستارگی که ده بازیکن مهم   های طغیان کرده، و محبوبیتی و

اعتماد    . راگبی در رسانه ها با خودشون به همراه می آوردند

شستن و درس خوندنش به نفس برودی کنار زن ها فقط از ن

خوابگاه های    در  فرصت  که  میدونستم  بود.  نیومده  بدست 

داره ها وجود  بازیکن  برای  اون   .زیادی  که  میدونستم  حتی 

که    یک بازیکنه. فقط نیاز نداشتم این یادآوری راجع به مردی 

باهاش می خوابیدم... مردی که داشتم عاشقش میشدم، توی 

 . کنه صورتم نمود پیدا

خوشحال بودم که قبل از ما چند نفر دیگه توی صف هستند. 

آروم بشم و به خودم یادآوری کنم که    این بهم زمان میداد تا
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زندگی شخصیم.    بخاطر شغلم در این رختکن هستم نه برای 

 .باید مثل یک حرفه ای رفتار میکردم

وقتی نوبت ما شد تا با برودی مصاحبه کنیم، بهترین قیافه ای 

 . بازی ها داشته باشم رو به خودم گرفتم میتونستم درکه 

 . امروز صف طوالنی داشتی. قول میدم زود تمومش کنم_

 اون بهت چی گفت؟_

 کی؟_

 . خیلی خوب میدونستم منظورش کیه

 . آندرسون_

 . به سواالتم جواب میداد_

امیدوارم   و بعد اینکه بوسیدت چه کوفتی در گوشت گفت؟_

 . موضوع نشده باشه بودم که متوجه این

 . هیچی_

 . از بین دندون هاش غرید

 . دلیله_
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توی _ میدم  کنیم؟ترجیح  بحث  بش  راجع  بعدا  میتونیم 

 . خلوتمون حرف بزنیم

برودی به سمت نیک چرخید و بهش خیره شد. نیک مشغول 

 . ولی فورا موضوع رو گرفت تنظیم دوربینش بود

 میخوای چند دقیقه تنهاتون بذارم؟ _

مانی که برودی گفت اره، من گفتم نه. نیک بیچاره  درست ز

 . گیج شده بود

 بهمون چند دقیقه وقت بده، اینکارو میکنی نیک؟ _

برودی داشت ازش سوال میکرد ولی تن صداش انقدر محکم 

نیک ازمون   . اش سوالی بنظر نمی رسید  بود که واقعا جمله

 .دور شد 

 اون چی گفت دلیله؟ _

 . مهم نیست_

هست. داشت باهات الس میزد؟اگه این چیزیه که برای من  _

باهاش کنار بیام. بعدا راجع بش باهاش    نگرانش هستی میتونم
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باشه نمایش درست   حرف میزنم ولی اگه تمامش همین بوده

 . نمیکنم

 . توی چشم هاش نگاه کردم. کامال صادق بودند

اره. فقط داشت الس میزد. گفت براش مهم نیست شریک  _

فقط روزهای گذشته کالج رو به یادش    شدن با توبشه. سهیم  

 . میاره

انتظار داشتم برودی عصبانی بشه. همچنین انتظار داشتم روی 

نمایش درست نکنه ولی لعنت بهش اشتباه   حرفش بیاسته و

 .میکردم 

به  رو  کولین  برودی،  شد.  پا  به  جهنم  ثانیه  یک  عرض  در 

ها صندلی  گزارشگرها جیغ میزدند و بازیکن    .کمدش کوبید

برسند و مربی ها داشتند    هارو کنار می کشیدند تا به دو مرد

برسند اشون  ستاره  بازیکن  دو  به  تا  میزدند  کنار  رو   .بقیه 

برودی مشتش رو پرت کرد و یک نفر ناگهان کولین رو گرفت  

 . کشید و به سمت راست
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یک  باندازه  کمد  و  خورد  رختکن  روی  محکم  برودی  مشت 

دو مرد سعی داشتند بهمدیگه برسند ولی    مشت فرو رفت. هر

کشیدند، و دیگه هیچ    افراد زیادی بودند که اون هارو کنار می

 . ضربه واقعی ردوبدل نشد

وقتی هردوشون رو از هم جدا کردند، مربی رایان سوتی بلندی 

 . تیم همه رو از رختکن بیرون کرد  زد و بجز افراد

با     . غرغر بیرون رفتندگزارشگرها مثل گله گاوهای وحشی 

افتاده؟ جهنمی  اتفاق  چه  تا  دو  اون  سالن    بین  وارد  وقتی 

هیچ ایده ای ندارم ولی بزودی    . شدیم، نیک این رو ازم پرسید

 . می فهمم

 16 _فصل

#Delilah 
یکم از نیمه شب گذشته بود که در اتاق هتل باز شد. وقتی 

وی ساعت برنگشت، فکر کردم که امشب ت  برودی بعد از چند

 . اتاق من نمیمونه
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و این از نظر من خوب بود. بعد از واکنشی که نشون داد، دلم 

  اطرافش باشم نمی خواست

کامال مشخص بود که دو مرد گذشته ای باهم دارند. ولی اون  

از نتایج اتفاق امروز توی دردسر می افتاد.  تنها کسی نبود که

میکرد که زن ها به  ثابت    رفتار اون به آقایونی مثل آقای کام

 .اتاق رختکن تعلق ندارند 

نیازی به گفتن نیست که من واقعا نیاز به جلب توجه بیشتر 

نداشتم. شغل من گزارش دادن داستان ها   در زندگی شخصیم

ولی هنوز که سر جام    .بود نه اینکه خودم داستان درست کنم

ایا  که  بود  برام سوال  بخوابم،  تونستم  نمی  و  میخوردم    وول 

 . الش خوبهح

اتاق کامال تاریک بود. تصمیم گرفتم تظاهر به خوابیدن کنم. 

واضح و مشخص میشد. معموال از نیمه شب   صبح همه چیز 

 . نمیشد غصه خوردن چیز خوبی عاید

برودی هیچ چراغی روشن نکرد. به سمت دیگه اتاق رفت و 

زیپ روی   شنیدم که  درآوردنش  بعد  و  باز کرد  رو  شلوارش 
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تا وقتی که درب دستشویی رو    .ه اتاق پرت کردصندلی گوش

بعد، تخت فرو    نبسته بود، چراغش رو روشن نکرد. چند دقیقه

چشم هام بسته بود ولی میتونستم   رفت و کنارم دراز کشید.

 . کنم که داره بهم نگاه میکنه حس

 . اسمش ویلو بود_

صداش در حد زمزمه پایین بود و غمی در صداش بود که باعث 

 . اصال ازش ناراحت بودم اموش کنمشد فر

درسته که اتاق کامال تاریک بود ولی میتونستم چشم هاش رو  

 نگاهش بود که باعث شد سینه ام درد بگیره   ببینم. غمی توی 

لحظه   . چند  برای  اون  و  گذاشتم  اش  گونه  روی  رو  دستم 

بازشون کرد، دوباره شروع به حرف   چشم هاش رو بست. وقتی

 .زدن کرد 

ساله ام بود که اون ها به خونه کناری ما اسباب کشی    سیزده _

مادرش همراه مادربزرگش به اونجا اومدند. اون    کردند. اون و

منم راهبه نبودم این مثل   .خوشگل بود و همچنین وحشی
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دیونگی تو    جهنم مشخص بود، ولی ویلو... اون واقعا یک رگ

 . خودش داشت

ت چیزی بگم برای مدت طوالنی ساکت شد. دلم می خواس

 ولی کلمه درست رو 

پیدا نمیکردم. کامل مشخص بود این داستان به هرجایی که  

خوب تموم بشه. پس تا وقتی که آماده بشه   برسه، قرار نیست

 . صبر کردم

نمیموند.  _ یجا  طوالنی  مدت  بود.  معتاد  مواد  به  مادرش 

میشد و هر سری که دوباره پیداش   هرازگاهی تا ماه ها ناپدید

و دوباره و دوباره    فقط برای این بود که مادرش رو بچاپه   میشد،

 . ویلو رو اذیت کنه

 . متاسفم_

ما کارهای عادی میکردیم، کارهای وحشیانه ای که مختص  _

استخرهای عمومی،   نوجوان هاست مثل ارتفاع در  از  پریدن 

که به  Harlem  رودخانه  سوار قطار میشدیم و از واگن داخل

شرابی  منتهی میشد می پریدیم و یا بطری  spuyten خلیج
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از کابینت مشروب های مادربزرگش می دزدیدیم و در حالی 

در پاکت قهوه ای بین خودمون رد وبدل میکردیم    که اون رو

 .در متروها اینور انور میرفتیم

کارهای  برای  ویلو همیشه  ولی  ها.  نوجوان  احمقانه  کارهای 

ر می رسید هربار که مادرش دوباره  میکرد. بنظ   بیشتر پافشاری 

بدترم اوضاعش  میشه،  ساختمان   پیداش  در  ما  میشد. 

بهم   آپارتمانی کنار هم در بروکلین زندگی میکردیم. خونه ها

 نزدیک بودند ولی چسبیده نبودند. 

هامون فاصله وجود   شاید سه یا سه و نیم فوت بین سقف خونه

ویلو   میشد،  پیداش  مادرش  وقتی  می داشت.  روی سقف   از 

پرید و به آپارتمان من می اومد. این فاصله رو می پرید و به 

از  افتادن  از    نتایج  دیگه  اون  میکرد.  فکر  فوتی  سی  ارتفاع 

 .خطرناک شده بود وحشیگری گذشته بود و کارهاش

میدادم،   گوش  ویلو  به  راجع  برودی  های  حرف  به  وقتی 

دالیل بسیار  توی شکمم ایجاد شد. به    احساس کردم حفره ای 

ویلو رو دیده بود،   زیادی. دقیقا در همین سن و سال که اون
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من چجوری  داستان  که  میدونستم  بودم.  دیده  رو  درو  منم 

شده بود و حاال میدونستم مال اونم قرار نیست بهتر از    تموم

 . مال من باشه

میتونم ساعت ها راجع به کارهای مزخرفی که در طول سال  _

برات حرف بزنم. ولی ترجیح میدم زودتر    یمها باهم انجام داد

چرا امروز از خودبیخود   جلو برم و بهت سرنخی بدم تا بفهمی

 . شدم

 . باشه_

وقتی در سال آخر دبیرستان بودیم، ویلو راه مادرش رو در  _

مواد پیدا کرد و خیلی زود کارش از تجربه   پیش گرفت. اون

 . کشید کردن به مصرف روزانه در دوز باال

 . ودی خشک و بی روح خندید بر

باید نگاه هایی رو که وقتی ساعت دو نصفه شب یک پسر  _

هفده ساله ای رو که از خونه کراکی ها با    هجده ساله، دختر

و میکشه  بیرون  بیگودی  و  حموم  میکنه   حوله  مترو  سوار 

 ببینی. شب هایی بود که مجبور بودم ویلو رو روی شونه ام 
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بره و مارلین بیچاره دقیقا کنار    بندازم چون نمی تونست راه

 . من میبود

برودی دوباره ساکت شد و جمله بعدیش بدجوری شوکه ام 

 . کرد

بدجوری ازش متنفر بودم ولی نمی تونستم از عشق بهش  _

انگشت هام رو الی انگشت هاش فرو کردم و   .دست بردارم

 . فشارشون دادم

کرده  _ دعوتم  کشور  های  کالج  بهترین  می  از  ولی  بودند 

بمونم. سال آخر تا دانشگاه سیراکوس   خواستم در شهر خودم

بهم انقدر  پدرم  کردم.  محدودش  جورجیا  تا    و  میاورد  فشار 

 کوتاه نیام و هممون می دونستیم چرا بااینکه راجع بش حرف 

به   برم،  به مدرسه  اینکه  از  قبل  ویلو درست  وقتی  نمیزدیم. 

ش رنجیدم، و به جورجیا  شد، خیلی از  مدت شش هفته ناپدید

و از دور حواسم    رفتم. بعد از رفتنم با مارلین در تماس بودم

 .به ویلو بود ولی زندگیم رو ادامه دادم
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کرده  _ وظیفه  انجام  کافی  باندازه  میرسه  بنظر  درکه.  قابل 

 . بودی 

تابستون بین سال اول و دوم به خونه اومدم. مارلین سکته  _

و داشت  می  قلبی خفیفی  رو    بنظر  ویلو  اتفاق  همین  رسید 

و بود  پاک  کامال  حاال  اون  بود.  کرده  مغازه    بیدار  در  حتی 

 موسیقی که عاشقش بود بصورت نیمه وقت کار میکرد.ما زمان 

زیادی رو باهم میگذروندیم و وقتی آگوست رسید از برگشتن 

بودم. احساس میکردم دختری که عاشقش    به مدرسه متنفر

دوباره ناپدید بشه. مارلین    م اگه برمبودم برگشته و می ترسید 

همین  برای  برنگردم  گرفتم  تصمیم  که  بود  کرده    احساس 

تصمیم گرفت که همراه ویلو اخر هفته رو به اونجا بیاد تا بازیم  

ببینه هفته    .رو  از سه  بعد  درست  دوباره  قرار شد  اینجوری 

 .دوباره ببینمش

 . برودی دوباره ساکت شد

م نکته تحمیل کردن این اتفاق لعنتی  قول میدم باالخره تما _

 . رو بهت توضیح بدم
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 .راحت باش عجله ای نداریم_

 . سرش رو تکون داد

خالصه دو روز بعد از اینکه به مدرسه برگشته ام و دوباره  _

کردیم، ویلو دیگه جواب تلفن هاش رو نداد.    تمرینات رو شروع 

زدم و اون  مارلین حرف    این هیچ وقت عالمت خوبی نبود. با

شش    گفت که ویلو تمام آخرهفته رو خونه نرفته. ما در روز

هم   NFL  تمرینیکم کم حریف های  ساعت تمرین میکردیم،  

اومدند و تمام چیزی که من می خواستم این  برای تمرین می

تونستم. باالخره ویلو دوباره  بود که به خونه برگردم. ولی نمی

تموم    این بود که پولشپیداش شد و به احتمال زیاد دلیلش  

کار  مادربزرگش  رو، روی ضعف  بعدی  و سه هفته  بود  شده 

 کرده بود.  

انتظار نداشتم که برای دیدنم پیداش بشه ولی یجورایی   واقعا

اونم بود  بکنه. کار خوبی کرده    مارلین تونسته  سوار هواپیما 

دالل مواد دور کنه   بود. مارلین فکر کرده بود که اگه ویلو رو از

در و   گرفتن  امتیاز  ولی  میکنه.  بهش کمک  بیاره  من  پیش 
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های کالج خیلی آسون تر از اون چیزیه که یک عده فکر    بازی 

از  بعد  مارلین و من    میکنند.  و  ناپدید شد  ویلو  برگشتشون، 

معتادانی که تهدیدشون   یک هفته تمام دنبالش گشتیم ولی

این    ازمیکردم تا برای پیدا کردن ویلو بهم کمک کنند بیشتر  

می ترسیدند که منبع دریافت موادشون رو از دست بدند تا  

من بترسند. افرادی که هیچ چیزی ندارند    اینکه از تهدیدهای 

 .پیدا کردنشون آسون نیست

پیداش   چجوری  باالخره  که  بپرسم  برودی  از  ترسیدم  می 

 کردند ولی از اونجایی 

بودیم،   نرسیده  کولین  قضیه  به  هنوز  قسمت  که  میدونستم 

 . مزخرف ترش تو راهه

 .حتی نمیدونم چی بگم_

مجبور نیستی چیزی بگی. من میگم. من بهت یک توضیح  _

بدهکارم. اگه بعد از تموم شدن توضیحاتم با   و معذرت خواهی

روش مختلف و طوالنی ازت   من باشی، امیدوارم بتونم به چند

 . عذرخواهی کنم 
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ک، برودی ... همون برودی حتی وسط یک داستان کامال دردنا

 . بار بعد از بازی بعدازظهر لبخند زدم  بود. برای اولین

معذرت _ سراغ  بتونیم  تا  بده  ادامه  رو  داستان   خوب،پس 

 .خواهی بریم

دلم خواست اذیتش کنم چون در اون لحظه به یکم سبک  

 . سری نیاز داشتیم

روز  _ اولین  در  ما  بود.  اولی  سال  در جورجیا  تمرین  کولین 

دیدیم و همون لحظه ازش خوشم نیومد.  آگوست همدیگه رو 

راجع به زن ها حرف   اون گارد بزرگی داشت و دائما جوری 

به  نیازی  فقط وسیله جنسی هستند.  ها  اون  انگار  که    میزد 

مشتعل   هم  فورا  و  بود  کوتاه  فیوزش  اون  که  نیست  گفتن 

  . میتونند عوضی باشند میشد. مردها هنوز هم

نمیخواد   و  نزدیکه شکسته  برسه  بنظر  اینکه  از  قبل  درست 

 . بزنه ، تن صداش عوض شد راجع به کولین حرف

حاال هرچی، یک شب تعدادی از پسرها که توی انجمن من _

مهمونی بردند. مهمونی بیرون از کمپ کالج   بودند بزور منو به
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رفتن حال  و  حس  واقعا  من  و  اونجا    بود  به  وقتی  نداشتم. 

 م، مهمونی شبیه مهمونی های معمولی کالج که بزن ورسیدی

برقص داشت و توی لیوان های پالستیکی نوشیدنی می آوردن 

یک دره جهنمی بود و یک عده آدم با قیافه   نبود. اونجا مثل 

ای آشغالی می کشیدند   های تخمی از داخل لوله های شیشه

  ال که بوی پالستیک سوخته میداد. کولین هم با تعدادی از س

اولی های تیم اونجا بود. داشت درمورد دختری که می خواست 

اینکه دختره خیلی به هیکلش افتخار میکنه   .باشه، الف میزد 

تعریفی نیست... قرار بود    ولی کولین فکر میکرد که هیکلش

حرف    این مهمونی خوب پیش بره. جوری که راجع به دختره

که اگه زنه   میزد، باعث شد احساس بیماری بکنم. بهش گفتم

شعور انوقت   انقدر  میکنه،  غلطی  چه  داره  بدونه  که  داشت 

 .تجاوزه میفهمید که بنظر من این دقیقا عین

میدونم که باید چیز خیلی بدی اتفاق افتاده باشه که امروز _

 . نشون دادی  اونجوری واکنش

 . حتی نصفشم نبود_
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با گذشت هرلحظه،همه چیز بدتر میشد. فرض اولیه ام راجع 

اون دعوای  اینکه  یک    به  تونستند  نمی  که  بوده  این  ها سر 

آرزو تبدیل شده    چیرلیدر رو باهم شریک بشند حاال به یک

 . بود

بزور به مهمونی رفته بودم و تعدادی از پسرها می خواستند _

بمونند و اینجوری شد که من بیشتر از اونچه    برای مدتی اونجا

رفته  موندم.  اونجا  خواستم  می  می  رفت  که  بیشتری  افراد  ه 

می  نداشتم.  دوست  رو  بیشترشون  ظاهر  از  من  و   اومدند 

بشم.  گم  اونجا  از  بشه  پیداش  پلیس  اینکه  از  قبل  خواستم 

میرم دستشویی و از اونجا میرم کمپ.   درآخر به بچه ها گفتم

برگشت به کمپ    اون ها هم میتونستند با من بیان وگرنه راه 

از آدم بود برای همین اولش  کالج رو بلد بودند. همه جا پر  

دو پسر پشت درهای بسته سرویس بهداشتی ایستاده   اینکه

که منتظر نوبتم بودم ازشون   بودند چیز عجیبی نبود. وقتی

چیکار که  که  پرسیدم  گفت  ها  اون  از  یکی  و  کنند   می 

 . دوستشون با یک دختر هات موادی اون تواه
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 ...نه_

تا   دو  دو  هنوز  ولی  چرا  داخل نمیدونم  بودم.  نکرده  چهارتا 

اونجا    سرویس رفتم و بیرون اومدم و دیدم که اون ها هنوز 

بودم اومده  پایین  وسط  تا  هارو  پله  شنیدم    ایستادند.  که 

 :یکیشون گفت

 اسم جوجه ای که کولین باهاش رفت اون تو چی بود؟_

 :اونیکی عوضی در جوابش گفت

 . سم گل بودنمیدونم، رز، ویولت، میدو، یه کوفتی شبیه ا_

 . دستم رو روی سینه ام گذاشتم

 . اوه خدایا_

جزئیات رو بهت میگم ولی ویلو به هیچ عنوان تو شرایطی  _

بودن با کسی تصمیم بگیره. اون به سختی    نبود که بخواد برای 

 . اونجا بیرون میبردم می تونست حرف بزنه. باید اون رو از 

 . این تجاوزه_

خوشبختانه هیچ وقت تا اون حد    اگه از من بپرسی اره بود._

کولین نرفت.  شیطنت   پیش  فقط  ها  اون  که  کرد  اعتراف 
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پرته سعی کرده    میکردند و بعد وقتی دیده ویلو واقعا چقدر

  بهش کمک کنه. با زیپ شلواری که باز بود داشت سعی میکرد 

 .بهش کمک کنه

 کاری باهاش کردی؟_

نه. پیش_ بینی اش بشکنه  باعث شد  پلیس    بجز مشتم که 

از دفاع  در  فقط  ولی  هیچ   رفتم  ویلو  زدیم.  حرف  خودمون 

جستجوشون رو   چیزی یادش نبود و به محض اینکه پلیس ها

من   و  شد  تموم  چیز  شد.همه  ناپدید  دوباره  کردند  تموم 

برای دو سال دیگه بهش توپ پاس بدم. فکر میکردم   مجبورم

اون دست  از  دیگه  که    باالخره  وقتی  تا  شدم  راحت  عوضی 

 . استیل وسط فصل جابجایی انجام داد

من _ از  شدن  شریک  به  راجع  حرفش  اون  گفتن  با  اون  و 

  اذیت کنه استفاده کرد تا تورو

 . متاسفم که همچین چیزی بهت گفته_

 . این تقصیر تو نیست_
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شاید ولی بخاطر واکنشی که نشون دادم متاسفم. و همچنین _

 . نیومدمتوبیخ مربی پیش تو  بخاطر اینکه بعد از

 تعلیق شدی؟ _

ولی  _ حتمیه  که  جریمه  بشه؟  چی  قراره  نمیدونم  فردا  تا 

باشه که گیرم میاد. وقتی می اومدم   امیدوارم این همه چیزی 

 .مربی آروم تر شده بود

 بعد اینکه با مربی حرف زدی کجا رفته بودی؟_

فقط یکم زمان نیاز داشتم تا یکم ذهنم رو آروم کنم. خودمو  _

پیشت بیام. دیگه دلم نمی خواست گذشته   جور کنم وجمع و  

 . ام روی آینده ام تاثیر داشته باشه

 . ممنونم.واقعا ممنونم_

 منو بخشیدی؟_

خیلی چیزها وجود داشت که می خواستم بدونم. کمترینش  

برای ویلو افتاد. اینکه هنوزمس قسمتی    این بود که چه اتفاقی

برودی در اون لحظه،   ی از زندگیشه؟ ولی با نگاه به چشم ها
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  دیدم که تعریف داستان دیگه تموم شده. واقعا نیاز به تنفس 

 . داره

 . فکر نکنم که هنوز بتونم ببخشمت_

 نه؟_

شاید بعد معذرت خواهی های مختلفی که قولش رو دادی _

 .بتونم ببخشمت 

 . برودی خم شد و یک طرف باسنم رو چنگ زد و فشار داد

رو  _ چیزی  معذرت هیچ  کلی  با  که  نمیخوام  این  از    بیشتر 

هر چیزی که مربوط به ویلو بود مطمعنا می    . خواهی بکنمت

 . تونست تا فردا صبر کنه

 

 
 17 _فصل

#Delilah 
خورشید  که  وقتی  تا  چون  بخوابیم  تونستیم  بعد  روز  صبح 

 .عذرخواهی کردنش کار کردیم طلوع کنه، سخت روی 
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دیوار حمام تکیه داده بودم، آب  درحالی که با هر دو دست به  

 . های دردناکم می ریخت گرم روی ماهیچه

دیشب  که  وقتی  رو  برودی  نگاه  و  بودم  بسته  رو  هام  چشم 

تکرار میکردم. مطمعن نبودم نگاهش    دیونه شده بود در ذهنم

حرف بخاطر  که  بود  احساساتی  بودیم   بخاطر  زده  که  هایی 

  ساس خاصی داشت،هنوز مشتعل بود یا نه، ولی سکسمون اح

 . صمیمی تر بود

بیشتر شبیه عشق ورزی بود تا سکس. فکر کردن بهش باعث  

آخرین کسی که باهاش همچین حسی    .شد قلبم فشرده بشه

 . داشتم درو بود

میدونم که مسخره اس ولی قسمتی از وجودم بخاطر حسی 

بود احساس گناه میکرد.برودی دیشب    که درونم شکل گرفته

بذاره ... منم همین   گذشته رو پشت سرش جا  گفت که میخواد 

 . رو می خواستم

ولی برای اینکه بتونم اینکار رو بکنم باید بهش می گفتم که 

 .همیشه با مرد دیگه ای خواهد بود قسمتی از قلبم برای 
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شیرهای  تیم  مربی  دستیارهای  از  یکی  با  تا  میرفتم  داشتم 

مصاحبه کنم که  باهاش قرار داشتم    تگزاس، که ساعت یازده

 . محول کردند باهام تماس گرفتند و قرار رو به ساعت دو

برودی برای تمرین رفته بود و منم ترجیح دادم بجای برگشتن  

یکم بیرون بمونم چون بیشتر به یک فنجان    به اتاق خالی هتل،

داخل فضای استارباکس بوی کدو تنبل و هر    .قهوه نیاز داشتم 

اومد که با در نظر گرفتن    یشد میچیزی که به پاییز مربوط م

 . دمای هشتاد درجه بیرون، چیز عجیبی بود

یک _ برای  میخوام.  کدوتنبل  طعم  با  الته  فنجان  یک  من 

 .بودم ولی این بو تحریکم کرد فنجان قهوه معمولی اومده

 . کلمات باریستای ریزه میزه به تندی آتیش بود

   . شته امنمیخواد چیزی بگی خودم امروز سه تاش رو دا_

 . هین،اصال فکرشم نمیکردم

 اسمت چیه؟ _

 . با ماژیکش به فنجان بلندی اشاره کرد

 . دلیله_
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 . اسم زیباییه_

متوجه نگاهم    . چشمم به برچسب اسم روی لباسش افتاد.پوما

 . شد

 . اره. این اسم واقعیمه. والدینم هیپی بودند_

 . سعی کردم صادق باشم

 . زیبا و خاصه_

یک  _ یجورایی حداقل  اوفلیا.  دادند...  بهم  خوب  میانی  اسم 

فامیلی که بعد از ازدواجم گرفتم ساده و   شبیه دلیله هست. و

 . زیباس. اور

لبخند زدم و به سمت دیگه کانتر رفتم تا صبر کنم پو الته ام  

در گوشه ای روی مبل چرمی بزرگی نشستم    .رو درست کنه

وکم رو باز کردم تا  مک ب  و درحالی که از الته ام می نوشیدم،

الته  بخاطر  زبونم  نوک  بندازم.  صبح  اخبار  به  داغ   نگاهی 

 .سوخت. لعنتی

چشم  رو باز کردم،   WMBCصفحه اول    وقتی صفحه خبرهای 

عناوین خبرهای ورزشی، عکسی از  اونجا درهام چهارتا شد.  
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بیرون می اومدیم و روز قبل    برودی و من بود که از آسانسور

عکس از زاویه ای گرفته شده بود که براحتی    . گرفته شده بود

 .میشد دستش رو روی باسنم دید

  WMBC   ."مثلث عشقی گزارشگر"سر تیتر خبر رو خوندم.  

از جنجال و درگیری اتاق رختکن وجود     زیرش چند تا عکس

برودی، ها  عکس  از  یکی  توی  کمد   داشت.  به  رو  کولین 

می فشار  زیر گردنش  رو  آرنجش  و  بود  کولین چسبونده    داد. 

همون نیشخند مزخرفی رو که موقع بدگویی از برودی روی  

 . بود صورتش داشت زده

موبایلم   گوه توش. بعد از این دیگه کی منو جدی می گرفت؟

عمیقی  نفس  بود.  دفترم  از  تماس  کرد.  لرزیدن  به  شروع 

 . دادم کشیدم و جواب 

 . دلیله مدوکس _

تاب بزرگ کردم  االن شورت پاته؟عکس رو روی صفحه لپ  _

 . روی باسنت نبود و ابدا رد شورت 

 . ایندی بود. خداروشکر. نفسم رو طوالنی بیرون دادم
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 مایه خنده توی دفتر شدم؟ _

هیچ ایده ای ندارم. به محض اینکه عکس رو روی صفحه ام  _

بستم. احتماال قبل از اینکه برم سراغ بررسی   دیدم درِ دفترم رو

سینه برودی چشم چرونی   روی قفسهکونت، چند دقیقه ای رو  

 .کردم 

 . تو باید چشم و گوش من در دفتر باشی_

از نگاه کردن به عکس ترجیح میدن جای سینه ها و _ بعد 

   .باسنت باشم

هر اتفاقی که افتاده بود رو به ایندی گفتم ولی جزییات دلیل  

کولین رو برای خودم نگه داشتم. نمی   دشمنی بین برودی و

قضیه رو به زنی   عتماد برودی خیانت کنم... اونخواستم به ا

 که باهاش قرار می گذاشت گفته بود نه گزارشگری که در پی 

بود که بذارم همین ذهنیت که    رقابت باشه. بهترین کار این 

 .داشتند باقی بمونه دو مرد گذشته ای باهم

تا  _ میمونه  منتظرت  اونجا  یا  برمیگرده  پروازش  با  برودی 

 بشه؟ مومیکشنبه کارت ت 
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هر دومون جوری برنامه ریزی کردیم که بعد از بازی با تیم  _

 .برگردیم

 . فکر کنم اجازه نداشته باشه با تیم پرواز کنه _

 چرا نداشته باشه؟_

اوه. منظورت اینه از چه چیز لعنتی خبر دارم؟ مقاله بعدی _

های تعلیق شده نمیتونن با اعضای دیگه    نوشته بود که بازیکن

ملحق بشن. فکر کردم    برخورد داشته باشند و یا به بازی تیم  

 . از راه دیگه ای به خونه بفرستنش

 برودی فکر میکنه تعلیقش نکنن، احتماال فقط جریمه بشه_

. 
رد _ صفحه  روی  کونت  عکس  از  هنوز  میزنم  حدس  اوه... 

 . شده. یک ساعت پیش دیدمش نشدی. برودی تعلیق

خبرها رفتم و تا به خبری    فورا تماس رو قطع کردم و سراغ 

ایستون "برسم صفحه رو پایین کشیدم.    که ایندی اشاره کرد،

از این بود که برودی   نوشته حاکی   "به شرق بازگردانده میشود.

بازی    بخاطر تخطی از سیاست های رفتاری جدید تیم از یک
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تعلیق خواهد شد. در عوض کولین اندرسون فقط جریمه شده  

  . بود

 .تیییییلعن . لعنتی

برودی اگه بفهمه تعلیق شده نابود میشه،حتی حرفی از رئیس  

قضیه ای که درگیرش شدم باید چه خاکی   خودم که بخاطر

 . توی سرم بریزم نمیزنم

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

تمام بعدازظهر رو سعی کردم با برودی تماس بگیرم و بهش  

مصاحبه ام رو  جواب نداد. به محض اینکه    پیام دادم ولی اصال

 . برگشتم جمع و جور کردم، مستقیم به هتل

 هی، داری چیکار میکنی؟ _

برودی روی صندلی نشسته بود، اتاق ساکت و اروم بود و یک  

 . شفاف توی دستش بود  لیوان پر، مایع

 . ثابت میکردم حق با بقیه بود_

نوشید رو  لیوانش  توی  مونده شراب  روبروش، گوشه    . باقی 

 . تخت نشستم
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متاسفم شنیدم چی شده. سعی کردم باهات تماس بگیرم _

 . خاموش بود ولی احتماال گوشیت

 . آره، مثل همیشه_

به موبایل روی میز کنارش نگاهی انداخت. صفحه اش خرد  

 .بپرسم چجوری این اتفاق افتاده شده بود. نیازی نبود

 ممکنه تجدیدنظر بشه؟ _

 . قرار نیست درخواست تجدیدنظر بدم_

جزئی _ اخطار  یه  فقط  کولین  که  االن  مخصوصا  چرا؟اونم 

 گرفته؟ 

چون این فقط باعث میشه به شرایط بد گذشته برگردم. من  _

 . نمیخوام این لعنتی رو

 .نمی فهممت_

شدم، شروع به ادامه دادن زندگیم کردم   NFLوقتی وارد تیم  -

دست ویلو پیداش بشه. اونموقع تمرکزم ر از   تا وقتی که دوباره

مست کردن رفته بود و    دادم. یک شب که اون پی عیاشی و

تمرین ها و  بودم دنبالش تصادف کردم.  با ماشین رفته   من 
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نرمش هارو از دست دادم و نمی تونستم روی بازی ها تمرکز 

عملکردم کنار    کنم.  رو  من  مربی  و  بود  اومده  پایین  بشدت 

اش این  نمیکنم و نتیجه    کشید و درسی بهم داد که فراموش

رو  شد که دوباره بخاطر درگیر شدن در زندگی ویلو جایگاهم

 .در تیم از دست دادم

 . فهمیدم_

 فهمیدی؟_

آره، فهمیدم. بعد از مرگ درو نمی تونستم بیخیال همه چی  _

کرد. به کالس هام نمی رفتم. در آخر مجبور    بشم. نمراتم افت

بگیرم. کم کم ترم مرخصی  برام آسون    شدم یک  تر  شرایط 

 میشد ولی تنها چیزی که نیاز داشتم تا به همون جای قبلی 

 .برگردم جرقه کوچکی از خاطرات بود

 . فهمیده بودم که اون برات مهم بوده_

نامزد کردیم ولی  _ از دبیرستان  نامزدم بود. درست بعد  اون 

گزینش تیم ها صبر کنیم. شنبه یکی    می خواستیم تا موقع
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که به چیزی برخورد    چرخه میرونداز هفته ها اون موتور چهار  

 . کرد و چپ کرد و گردنش شکست و همون لحظه مرد

برودی نفسش رو بلند بیرون داد و دستش رو له سمتم دراز 

 . کرد

 . بیا اینجا_

 . روی پاش نشستم

 تو بطرز لعنتی فوق العاده هستی، میدونستی؟_

 اینا حرف های یه آدم مسته یا خودتی؟_

مست  _ گفتی  این  تو  شنیدم  من  که  چیزی  تمام  ولی 

برگشت به نیویورک دارم ولی   امشب پرواز  "لیسش برن."بود.

مزه دارم  نیاز  رفتن  از  قبل  و  برات سخت شدم  رو   االن  ات 

 . بچشم

متوجه هستی که دقیقا در کمتر از پنج دقیقه از یک جوجه  _

 .به یه ادم منحرف تبدیل شدی  تازه از تخم دراومده

 . که. من ادامه میدم بهت گفته بودم_

 .شروع به باز کردن دکمه های بلوزم کرد
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 . پروازت چه ساعتیه_

تقریبا یکساعت بعد از اینکه دوبار درونت ارضا شدم. حاال هر  _

 . میخواد بشه ساعتی که

 18 _فصل

#Brody 
حتی در تعطیلی فصل مسابقات به برنامه سه شنبه روزهام که 

پایبند بودم. کارکن روزهای یکشنبه در  بود    دیدار از مارلین 

ندیده بود. خودم رو معرفی    برودهالو منور قبال هیچ وقت منو

 . کردم و اسمم رو نوشتم و امضا کردم

هستم.  _ کارن  من  زدیم.  حرف  تلفنی  چندبار  هفته  این 

کار میکنم. از دیدنتون خوشوقتم   روزهای یکشنبه و شب ها

 . آقای ایستون

 . برودی بگولطفا بهم _

 . سرش رو تکون داد

 . برودی _

 امروز حالش چطوره؟ _
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هنوز همونجوره. بنظر میرسه هر چیزی که باعث شد هفته  _

ناراحت بشه رو فراموش کرده. االن بیشتر   قبل انقدر پریشون و

 . شبیه خوده قبلیه نرمالشه

منظورت اینکه مثال به پرستارش میگه باید کمتر رژ بزنه تا  _

 عملکردش توجه بشه تا صورتش؟  بیشتر به

کارن دستش رو روی لب هاش گذاشت تا لبخندش مشخص 

 . نشه

 . راجع به این یه چیزهای شنیده بودم.اون آدم بذله گوییه_

 . این حرف رو خانومی با لب های براق و قرمز اناری میزنه_

 .پرستار سرخ شد

 توی اتاقشه؟_

از اونجا رد میشدم فکر کنم هنوز توی بازیه. یکم پیش که  _

 . باهاش تخته نرد بازی میکرد یکی از کارکن ها

انتظار نداشتم اون کارکنی که باهاش بازی میکرد، گروپر باشه.  

همیشه یونیفورم کارش رو نپوشیده بود. یک    اون حتی مثل
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جلیقه ای روش پوشیده    پیراهن مردانه آستین بلند تنش بود و

 . بود

ی راجرز نباشه. تو اینجا چیکار  خوب مگه اینکه ایشون آقا_

 میکنی؟

 . به سمت مارلین رفتم و گونه اش رو بوسیدم

 سعی نداری که زن منو اغفال کنی، درسته؟ _

گروپر با دستش کیش کیش کرد و یه چیزی زیر لبش غرغر  

 :مارلین گفت . کرد

امروز یکشنبه اس، امروز تخته نرد بازی میکنیم و تلویزیون _

 تماشا میکنیم ولی

 . امروز بازی فوتبال نداشتن

من همین نزدیکی ها بودم برای همین فکر کردم بیام بهت  _

 .سر بزنم

 . گروپر سعی داشت مالقاتش رو معمولی و عادی جلوه بده
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هر هفته قبل از اینکه بازی کنیم، گروپر تلویزیونم رو روشن _

فوتبال دوست ندارم ولی چون تخته نرد هم    میکنه. من واقعا

 . بازی میکنیم برای همین چیزی نمیگم

پس اینجوریه؟حروم زاده پیر حتی روزهای تعطیلشم میاد  _

 اینجا، هان؟

حرفت اصال خوب نبود. اون حروم زاده نیست. اون فقط پیره  _

حرکت میکنه. و همچنین یکم گوش هاش    و یجورهایی آروم

 .سنگینه 

 
شدن که ازش  به گروپر نیشخند زدم. تنها چیزی راجع به پیر  

که آدم می تونست بدون اینکه تنبیه یا    لذت میبردم این بود

 . رو به زبون بیاره  بازخواست بشه هر چیزی که توی ذهنشه

 .گروپر نگاه شیطانی بهم انداخت

 این یکشنبه بازی برای دیدن نداریم و اینجا حسابی ساکته_

. 
متلک   ازش  شدنم  تعلیق  بخاطر  قراره  که  میدونستم  باید 

 . نومبش
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 . منم خوشحال نیستم که امروز بازی نیست_

بایدم خوشحال نباشی. ضرر بزرگیه که یک بازیکن بااستعداد _

 . نمیکنه امروز بازی 

یک ساعت بعد، روبروی مارلین نشسته بودم و تخته نرد بازی 

گروپر و  اون    میکردیم  با  دارم  انگار  که  میکرد  تماشا  جوری 

باز  از  پنج دقیقه  بود که نصف مهره    ی گذشتهبازی میکنم. 

  های مشکی اون شاه شده بودند و نصف مهره های قرمز من 

 رو دزدیده بود. یک پرش دوبل زد که متوجه اش نشده بودم

. 

 این دیگه چه کوفتیه؟تو یه متقلبی؟_

 . گروپر پقی زیر خنده زد

اجازه  _ بهش  خودم  که  میکردی  فکر  و  بودی  نشسته  اونجا 

 ؟ میدم برنده بشه، درسته

درواقع فکر میکردم تو نمیتونی بهش برنده بشی برای همین _

 . یکم مارلین رو به چالش بکشم وارد بازی شدم تا
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برنده  میده  اجازه  بهش  داره  گروپر  که  میکردم  فکر  درواقع 

 .بشه

 تنها کسی که میتونست منو به چالش بکشه ویلوی من بود_

. 
 . مارلین مهره اش رو داخل زمین من کرد

 .شاه منم_

در سکوت  دومون  هر  کردیم.  نگاه  همدیگه  به  من  و  گروپر 

بعدش چی میشه. آخرین باری که اون   منتظر بودیم تا ببینیم

 .نرفت  به ویلو فکر کرده بود، اوضاع خوب پیش 

بهم سخت نگیر خانم وگرنه دفعه بعد که گوشت دودی از  _

 . میبینی چی میشه مغازه هیدل من بخوای 

 . اد و حرفم رو نادیده گرفتدستش رو تکون د

به ویلو بگو ست تخته نرد چوبی رو از کابینت پایینیه کمد _

 . غذاخوریم بیاره چینی توی سالن
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از اینکه میدیدم چجوری می تونست بیاد بیاره که تخته بازیش  

میداشته ولی یادش نبود که تنها نوه دختریش رو    رو کجا نگه

 .سوت کشید سه ساله اینجا نیست تا ببینه سرم

 . حله_

 . بهم گفت سرش شلوغه ولی برای تولدم به دیدنم میاد_

 . اوه باشه_

و بهش بگو به زِن گاردن هم بره. اون ها بهترین سوپ پاستا _

  . رو درست میکنن

 . گروپر وسط حرفش پرید

 . نمک داخل اون غذاها برای تو خوب نیست_

وجود   مورد  این  در  نگرانی  هیچ  مطمعن آره.  کامال  نداشت. 

 . اومد بودم که ویلو نخواهد

 19 _فصل

#Delilah 
شدم،   نیویورک  برگشتی  پرواز  سوار  وقتی  دوشنبه  عصر 

اعصابم بهم می ریخت، اینبار مشتاق بودم.    درحالی که معموال
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دیشب برگشته بودند ولی    تیم و بیشتر گزارشگرها، بعد از بازی 

کالجی    م توپ بر محلیه من مجبور بودم برای مصاحبه با مهاج

که فکر میکرد فصل بعدی اولین کاندید انتخابی تیم خواهد  

 . کنم بود مصاحبه

وقتی با برودی صحبت کردم، عکس العملش خوب بود ولی  

دیروز باخت  سنگینی   بنظرم  هاش  شونه  روی  تیم 

بازی میکرد،   میکرد.بازیکن ذخیره خط حمله که جای برودی 

رو   توپ  بار  به  چهار  ها  اون  از  و هر کدوم  بود،  پرتاب کرده 

 . باخت تیم تمام شده بود قیمت

بهمون  داشت  که  رسید  به گوش  بلندگوها  از  خلبان  صدای 

شرایط بد آب و هوای شرق، پروازها به بعد    اطالع میداد بخاطر

برگشتیم با اینکه نباید از    موکول شده است و به سمت گیت

 . هواپیما پیاده مون میکردند

اید سرجامون می نشستیم و از شراب عالیمون لذت میبردیم.  ب

تو راحته. ظاهرا این بطری های کوچیک    البته. گفتنش برای 

چرا  نداشتند.  اون  روی  رو  تاثیر  که    همان  پروازی  هر  اخیرا 
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فاجعه   سوارش میشدم با شرایط بد آب و هوایی و یا سناریویی

 آمیز روبرو میشد؟

فرو  هواپیما  اینکه  محض  ایمنی  به  کمربند  چراغ  و  اومد  د 

به سرویس بانوان رفتم و بعد توی کیفم   خاموش شد، با سرعت

 .که دیر میرسم دنبال موبایلم گشتم تا به برودی اطالع بدم

صفحه موبایلم روشن شد، بعد فورا عالمت باتری خالی است 

 . شد و موبایلم خاموش شد روی صفحه روشن

 . گندش بزنن_

 ؟ نیاز به کمک داری _

همراه کناریم احتماال در اواخر دهه شصتم زندگیش بود. به 

موبایلش استفاده کنم ولی هیچ ایده ای   این فکر کردم که از

هیچ وقت شماره    راجع به شماره برودی نداشتم.درواقع قبال 

 . موبایلم رو بلند کردم . اش رو نگرفته بودم

بهش _ میخوام  که  من شماره کسی  و  خاموش شد  موبایلم 

ندارماط رو  بدم  از    .الع  و  ببینمش  آپارتمانم  توی  بود  قرار 
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خاموش موتورهارو  االن  همین  که  دیر    اونجایی  کردند،قراره 

 . برسیم

اثرات _ که  میگن  ها  اون  همراه.  های  تلفن  مشکالت  اوه، 

 . هروئین ترسناک باشه  مخربش میتونه باندازه

 شما موبایل ندارین؟ _

 .نه_

 قراره دنبالتون بیاد؟ وقتی فرود اومدیم کسی _

 . بله، همسرم_

 . ایشون موبایل دارند_

 . سرش رو تکون داد، تا حدی حیرت زده شده بود

 پس چجوری قراره بفهمه که تاخیر خواهیم داشت؟_

فکر کنم تلفن رو برمیداره و با سرویس حمل و نقل هوایی _

میگیره، اینکارو    تماس  سال گذشته  این چهل  که  همونجور 

که باهاش قرار میذاری   کرده. اینجوری درنظر میگیرم، کسی

 اینکار رو نمیکنه؟

 .مشخصا نه_
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 . لبخند زدم و کیفم رو زیر صندلیم گذاشتم

پس اینجوری بدون کندی کراش چجوری زمانت رو سپری  _

 میکنی؟

 کندی چی؟ _

نیم ساعت بعدی رو داشتم ریزه کاری و جزییات بازی روکه 

درام پیچیده نبود براش توضیح میدادم.  انق  موقع بازی کردن

دادن توضیح  با  رو  لطفم  جدیدم  کردن   دوست  درست  هنر 

 . کنیاک” نوعی نوشیدنی الکلی” جواب داد

وقتی مهماندار اومد و بهمون نوشیدنی پیشنهاد داد، اون فقط 

کرد. بعد بطری از کیفش بیرون آورد و    دو فنجان درخواست

میداد ولی یک لیوان   م گوهرفتیم سراغ امتحان کردنش. طع

ترکیب    کوچیک ازش وقتی با قرصی که موقع پرواز میخوردم

 . شد،باعث شد احساس سبکی کنم

اومدیم،  از حالت عادی فرود  وقتی باالخره سه ساعت دیرتر 

 برودی باید من رو از خونه ام برمیداشت  دقیقا زمانی بود که

. 
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این   ترافیک  میدونستم  که  اونجایی  مثل  از  شب  از  ساعت 

تا موبایلم رو   کابوس میمونه، به سرویس نزدیک گیت رفتم 

برسم. بعد از چند دقیقه   شارژ کنم و بعد از دستشویی به خودم

پیامی    دوباره صفحه گوشی باندازه ای که بتونم برای برودی 

 .بفرستم روشن شد

 

کنیم  پرواز  اینکه  از  قبل  هواپیما نشست.  االن  دلیله: همین 

 االن جلو خونه ام هستی؟ .باتری خالی کردگوشیم 

 . برودی:همین االن تو پارکینگ نگه داشتم

دلیله:متاسفم. احتماال یک ساعت طول بکشه تا به خونه برسم. 

طبقه سوم رو بزن. پاتریک کلید خونه ام   دو دقیقه بعد زنگ

 . کلید رو بهت بده رو داره. همین االن بهش پیام میدم که

پاتر باشه؟برودی:چرا  رو داشته  باید کلید خونه ات  دلم   یک 

تونستیم   می  برم.  بیرون  از سرویس  زودتر  میخواست هرچه 

 . استدالل هامون بحث کنیم بعدا راجع به

 دلیله:تا در رو باز کنه. بقیه برای چی کلید دارن؟
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اومد.   از جوابم خوشش نخواهد  نیشخند زدم. میدونستم که 

م و بعد از برداشتن موبایلم پاتریک فرستاد  پیام سریعی برای 

 . به سمت خونه راه افتادم

*** 
بطرز معجزه آسایی ترافیک سبک بود و نیم ساعت زودتر از 

طول می کشید، به خونه رسیدم. یکم عجیب   زمان معمولی که

برمی گشتم و برودی تو   و غریب بود که بعد از سفر ورزشی

 . میبودخونه ام منتظر من بود. اصوال باید برعکس 

 سالم؟_

از   تاریک.  کامال  جاها  بقیه  ولی  بود  روشن  آشپزخونه  چراغ 

به اتاق خواب انداختم و متوجه شدم که    پایین راهرو نگاهی

 . چراغ سرویس روشنه

 . من اینجام_

در باز بود. همینکه وارد شدم از شدت شوک سرجام ایستادم. 

ود که تا  روبروم بود یکی از بامزه ترین چیزهایی ب  تصویری که

 . حاال دیده بودم
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 داری چیکار میکنی؟_

 .دقیقا بنظر میرسه دارم چیکار میکنم_

 تو... تو داری حمام کف میگیری؟_

برودی توی وان حمومم غرق شده بود و فقط سرش رو به لبه 

تمام هیکل بلند قدش توی وان جا نشده   .وان تکیه داده بود

حباب و کف ها از    .بودبود و پاهاش رو روی لبه اش گذاشته  

معطر    داخل وان تا کف حمام ریخته بود. تمام اتاق بوی صابون

 .میداد

بشم. _ غرق  آب  توی  داشتم  ندارم. دوست  وان  خونه خودم 

 . برای عضالتمم خوبه

 و تو معموال توی کف غرق میشی؟_

 . بسختی می تونستم جلوی خنده ام رو بگیرم

ارم. راهنمای روی اون  من هیچ کدوم از این لعنتی هارو ند_

 ...صورتی بطری لعنتی

به بطری پالستیکی بزرگی که وقتی رفته بودم پر بود و حاال 

 . بود اشاره کرد تا نصف خالی شده
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 .روش نوشته بود برای نرم شدن عضالت خوبه_

 . فقط باید به اندازه یک کاپ ازش میریختی_

 . واقعا بدنم درد میکرد_

 .مسخره دیدی میشیتوی وان... خیلی _

چی؟ بنظرت حباب ها سکسی نیستن؟ اگه من تورو توی _

 . میکردم که خیلی هاته وان حموم میدیدم، فکر

 .این فقط یجورهایی... دخترانه اس_

زیر حباب ها دستش رو دراز کرد و سر آلت نیمه برانگیخته  

 . گرفت و باعث شد از زیر آب دیده بشه اش رو توی دستش

 خترانه دیده میشه؟این بنظرت د _

دیگه حباب هارو نمیدیدم. تمام    . با لذت خودش رو مالش داد

باهاش   چیزی که میتونستم ببینم دست قدرتمندش بود که

آلت سخت شده اش رو گرفته بود و رو به باال و پایین حرکت  

 . میداد
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منظره به طرز مثبتی تحریک کننده بود. هیچ وقت قبال مردی  

دیده بودم که خودارضایی کنه. با حرکات  ن  رو از این نزدیکی

 . اون چشم های من برق میزد

 دلیله گاهی اینجا به خودت لذت میدی؟ _

 .آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو تکون دادم

من میخوام تماشات کنم. ببینم که انگشت هات رو وارد اون  _

میکنی خیست  فکر   واژن  با  فقط  بیای...  تا  میکنی  کاری  و 

 . تم به سختی سنگ شدکردن بهش آل

سرعت حرکاتش تندتر شده بود. نگاهم رو از آلتش گرفتم و 

خیره صورتش  وقتی   به  بود.  مصمم  و  سخت  شدم.فکش 

رو دهنش  آب  خورد،  گره  بهم  و سیب   نگاهمون  داد  قورت 

  آدمش روی گلوی ریش دارش، باال و پایین شد و چشم های 

 .سبز کمرنگش از شهوت تیره شده بود

به لمس  تمام   نیازی  بود...  نگاهش  باید میگرفتم،  چیزی که 

شدت نیاز طغیان میکرد. وقتی دوباره    شدن نداشتم... بدنم از

  و نیازمند بود حرف زد، صداش بزور شنیده میشد ولی بم
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 .لباست رو دربیار_

هر دستوری که میداد اجرا میکردم، لباس هام دونه به دونه و  

رو هر زمان که می گفت در می کدوم    آروم ناپدید شد، هر 

هام جلوش ایستاده   آوردم تا وقتی که فقط با شورت و کفش

 . بودم

 .به شورت توری مشکیم خیره شده بود

 . درش بیار. دوست دارم هر اینچ از بدنت رو ببینم_

درحالی که داشت محکم تر آلتش رو تکون میداد، دستش رو  

 . دورش مشت کرد

 ه؟االن برام خیس شدی دلیل_

پاهام   از  و  بردم  شورتم  زیر کش  دوطرف  از  رو  هام  انگشت 

توی فضای ساکت حموم در حد زمزمه    پایینش کشیدم. جوابم

 . بود

 . خیسم_

بود   که خیس شده  مشکیم  توری  داخل شورت  از  رو  پاهام 

شدم خم  و  آوردم  رو   بیرون  هام  لباس  از  تکه  آخرین  تا 
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پام بند    ور مچدربیارم... کفش های پاشنه بلند مشکیم که د

 . داشت

 .بذار اون ها بمونه_

بدون اینکه بند کفش هارو باز کنم، متوقف شدم و از همون 

 . پایین بهش نگاه کردم

 . به ارتفاع نیاز داری _

از داخل وان بیرون اومد. بدنش دلفریب بود، حجم زیادی از  

پیچ و پوستی که تا حدودی برنزه شده   ماهیچه های پیچ در

 .ناخودآگاه لب هام رو لیس زدم بود. 

 . میخوام روی سینک خمت کنم و از پشت داشته باشمت_

 . خدایا،آره

و میخوام توی آینه خودت رو تماشا کنی. قراره تا وقتی که  _

بشی سخت هر   ارضا  و  بیام  واژنت  داخل  قراره  بعد  بکنمت 

 .اونس از وجودت رو با آبم پر کنم

 . یا مسیح، برودی _
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به  تا حدودی ضعف می    وقتی داشت  پاهام  اومد  سمتم می 

صورتم به سمت آینه باشه و موهام   رفت. بدنم رو چرخوندتا

از پشت لب و  انداخت  ام  هاش رو روی   رو یک طرف شونه 

 .گردنم فشار داد 

قفسه سینه اش خیس ولی در مقابل بدنم گرم و سخت بود. 

 . به باسنم فشرده میشد تمام طول آلتش از پشت

 . برام باز کنپاهات رو _

 . کاری که گفت رو انجام دادم

 . بیشتر_

رو  وقتی دستش  میمالید،  بدنم  به  رو  از پشت خودش  آروم 

 . ماساژ بده، آلتش به باسنم خورد آورد جلو تا کلیتم رو

 .بطرز لعنتی برام خیس شدی _

از   و  بلند کردم  واقعا عالی داشت، وقتی دست هام رو  حس 

هام از لذت بسته شده بود.   انداختم چشم  پشت دور گردنش

از بین لب هام بیرون   وقتی دو انگشتش رو واردم کرد ناله ای 

 . اومد
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با اونیکی دستش چونه ام رو به سمت خودش چرخوند تا بتونه 

داشته باشه. لب هاش رو بضرب روی لب   به دهنم دسترسی

هیچ شرمساری گرسنه    هام گذاشت. بوسه اش وحشی و بدون

 . بود

این بودم که جنتلمنانه برخورد نمیکنه، واکنش هاش  عاشق  

نیازش رو نشون میداد. بعد سینه هام رو   شدت احساسات و

سینه هام رو انقدر    توی دست هاش گرفت و فشار داد،نوک

انگشت   .فشار داد و چرخوند که به مرز دردناک بودن رسید

هام رو الی موهای خیسش کردم و کشیدم، میخواستم بیشتر  

 .نزدیک بشه این بهماز 

هردومون داشتیم نفس نفس میزدیم و نمی تونستیم باندازه  

بیاریم. وقتی دهنم رو رها کرد لبم رو گاز   کافی از هم بدست

 . گرفت و از هم جدا شدیم

 . خم شو_

دستش رو روی کمرم گذاشت و به جلو هل داد و پهلوهام رو  

 . گرفت
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 .دو طرف سینک رو بگیر _

گ گرانیتی سینک رو گرفتم، اونم دست با هر دو دست سن

 . های من گذاشت هاش رو کنار دست

 . باالرو نگاه کن _

نگاهم رو باال آرودم تا انعکاس نگاهی رو که از آینه بهم خیره  

اینچ ارتفاع اضافی    4حق با برودی بود. بخاطر    .شده بود ببینم 

تناسب قدمون عالی شده بود.    که کفش ها ایجاد کرده بود،

ریخته بود    م سرخ شده بود، موهام بطور وحشیانه ای بهمپوست

 . و چشم هام پر از لذت محض بود

 . بطرز لعنتی زیبا هستی_

قبل از اینکه واردم بشه، چندبار التش رو روی خیسی واژنم 

اینکه مطمعن شد براش آماده هستم، دقیقا   کشید. به محض

جوری منو گایید   . بود  کاری رو انجام داد که قولش رو داده

  که به همون سختی هم براش اومدم. بعد آلتش رو در اعماق 

 .واژنم فرو کرد با غرش شهوانی خودش رو رها کرد
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چند دقیقه بعد برودی بغلم کرد و روی تخت برد و خودشم 

خودم جمع شدم و اون از پشت بغلم   پشتم دراز کشید. توی 

 . کرد

گویی به خونه عادت  اوممممم... میتونم به اینجور خوش آمد_

 . کنم

خیلیم خوبه بیبی. چون ویبراتور توی کشو آخری پاتختیت  _

  . رو بیرون انداختم

 .یخ کردم،مطمعن نبودم داره شوخی میکنه یا نه

 . برودی ریز ریز خندید و منو به سمت خودش کشید

آروم باش، شوخی کردم. ولی خوبه که فهمیدم اونجا یکی _

روت استفاده اش کنم. البته بیشتر  گاهی    داری. دوست دارم

روی خودت تماشات    از اون دوست دارم موقع استفاده کردنش

 . کنم

 . تو واقعا مغزت تک بعدیه_

 .درسته. همش از واژن دلیله پر شده. تمام مدت_
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با آرنجم توی شکمش زد و هردومون خندیدیم. اینکه برودی 

تاریکی بیشتر از حس خوبی داشت.توی  با من توی تختم بود

این چند اتفاقات  به  راجع  باهم حرف زدیم.   یک ساعت  روز 

 . درست همه چیز ... نرمال بود.مثل یک خانواده، طبیعی و

تقریبا نیمه شب بود که حرف هامون تموم شده بود و کمی 

  کردم احساس خواب آلودگی

 برودی؟ _

 هوم؟ _

 . شونه ام رو بوسید

 کردی؟برودی ایستون از این کارها هم میکنه؟ تو منو بغل _

فقط با تو بیبی.ولی اگه بعدا بخاطر چنگالم بیدار شدی شوکه _

چنگال خودتون بدونین دیگه چیه” هنوز یه    نشو.”منظورش از

دارم. به این زودی ازت   باسنی هست که برای داشتنش نقشه 

 . سیر نمیشم

ه منم هنوز  نفس عمیقی کشیدم و لبخند زدم و متوجه شدم ک

تا هفته بعد، ما هرشب رو باهم دیگه بودیم.    . ازش سیر نشدم 
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به راجع  که  درحالی  ها  شب  میکردیم،    بعضی  بحث  ورزش 

 براش غذا می پختم. شب های دیگه در حالی که توی سالن

خونه نشسته بودیم و سعی میکردیم چیز جدیدی از همدیگه  

القه، غذاهایی  موسیقی و فیلم های موردع   یاد بگیریم... مثل

...غذایی نداشتیم  دوست  هردومون  گرفته   که  بیرون  از  که 

با تشکر از سواالت جالب برودی، االن   . بودیم رو میخوردیم

برای هالیوون چه   می دونستیم که در هشت سالگی  همچنین

تبدیل   حیوان  به  تونستیم  می  اگه  و  بودیم،  پوشیده  لباسی 

 بشیم

کردیم.” برودی یک شیر میشد و من یک  کدوم رو انتخاب می  

آخر من هرروز بین بازوهای برودی خودم رو    دلفین.” ولی در 

 .پیدا میکردم

به   رو  رختکن  اتاق  قضیه  اینکه  بخاطر  کام   WMBCآقای 

بودم نداده  وقتی    گزارش  نمیکنم که  انکار  بود.  آزرده شده 

برودی  با  رابطه شخصیم  باعث    آقای کام بهم گفت  چجوری 

تاثیر    میشه به گزارش همچین داستانی تحت  قضاوتم راجع 
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البته دو روز بعدش وقتی متوجه شد   قرار بگیره،حق داشت. 

داره که  راهی وجود  رابطه شخصی   یک  این  از  بتونه  باهاش 

 .استفاده کنه، آروم شد

برودی موافقت کرده بود که اگر تیمش بتونه از مسابقه های  

نحصاری انجام بده.همین  دربیاد، مصاحبه ا  حذفی پایان فصل

 انتقاد رئیسم خالص بشم قضیه باعث شد...فعال از روبرویی با

. 

صبح یکی از روزها، برودی برای اولین تمرین بعد از تعلیقش 

خونه  از  بخاطر   زودتر  رنگم  قرمز  های  کوسن  زد.  بیرون 

باهم داشتیم همه   کشمکش و جنگی که دیشب روی کاناپه

 . جای کف سالن پخش شده بود 

دوتا کوسن قرمزم رو که روش طراحی داشت برداشتم و بعد 

قهوه ایم رو که از دبیرستان باهام بود بلند    کوسن مستطیلی

تلفظ میشد   "عشق"انگشت هام رو روی نوشته ای که    . کردم

که خیلی سال پیش این رو بهم    کشیدم و مختصرا به پسری 

 . داده بود فکر کردم
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شده   درو  بیخیال  اینکه  ولی از  میکردم  گناه  احساس  بودم 

بود که باید گرفته میشد. بعد از   میدونستم که این تصمیمی

 .تاریکی گذشت  تصادف ، سال های زیادی از زندگیم در مه و

 
اولین بار بود که دلم نمی خواست همونجور بمونم و فقط گذر 

 . دلم میخواست زندگی رو زندگی کنم .زمان رو تماشا کنم

نی برای رفتن سرکار آماده شدم. گوشه تختم  بعد از دوش طوال

داشتم زیب بوت های ساق بلندم رو می بستم   نشسته بودم و

 . گوشه پاتختیم خورد  که چشمم به قاب عکس کوچیک درو

برودی هیچ وقت یک کلمه هم راجع بش چیزی نگفته بود 

کردن از همچین چیزی براش غیرممکن   بااینکه چشم پوشی

بودم نگاه کردم و    کسی که عاشقش شدهبود. به عکس اوین  

 چشم هام رو بستم و به تمام خاطرات خوبی که داشتیم فکر 

 .کردم 

تا به امروز، همیشه به درو فقط بعنوان عشقم فکر کرده بودم  

 .نه عشق اولم
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فهمیدن اینکه شاید اون عشق اولم بود ولی ممکنه عشق آخرم 

س رو همونجور  تاریخی بود. ایستادم و عک  نباشه، برام لحظه

 توی دستم نگه داشتم و بعد کاری رو 

کردم که هیچ وقت انتظار نداشتم بتونم انجام بدم... عکس رو  

کمدم گذاشتم. درو همیشه یک قسمتی   داخل جعبه ای توی 

برای شخص دیگه    از قلبم رو برای خودش داشت ولی باالخره

 . ای توی قلبم جا باز کرده بودم

 20 _فصل

#Brody 
از تمرین، به سمت خونه ام پرواز کردم و ست تخته نرد  بعد  

تولد مارلین خریده بودم رو برداشتم. این    چوبی رو که برای 

داشت... اینیکی خوشگل تر   دقیقا همونی نبود که مارلین قبال

داشتم و   بود... ولی شبیه همون قبلی بود.توی راهم جایی نگه

 . یک دسته گل رنگی هم براش خریدم

 . خیر حروم زاده پیرصبحت ب _
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با سرگرمی    . لبخندی هم ضمیمه جمله ام برای گروپر کردم

 . بهم نگاه کرد، جوری که پیشونش چین خورد 

 احمق جون برای چی اینهمه خوشحالی؟ _

چهره _ خوش  لعنتی  بطرز  باشم؟من  خوشحال  نباید  چرا 

تو برای من کار میکنی و چیزی جز    هستم، آماده مبارزه ام و 

 . نمیتونه باشه.زندگی خیلی شگفت انگیزهاین 

 . سرش رو تکون داد

انقدر  _ هم  رو  مارلین  ساله  چند  این  در  باشه.  مسری  باید 

 . خوشحال ندیده بودم

بایدم خوشحال باشه. امروز هشتاد و یک ساله اش میشه. تو _

 . بودی به این خوبی دیده نمیشدی  وقتی همسن اون

 . دگروپر یه چیزی زیر لبش غرغر کر

 صاحب تولد کجاست؟اتاق سرگرمی؟_

فکر میکنم مالقات کننده اش چند دقیقه پیش اون رو به _

 . اتاقش برد

 مالقات کننده؟_
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برای  _ برگشته.  دوباره  بود،  اینجا  پیش  چندروز  که  همونی 

 . مارلین کادو هم آورده

مارلین  _ مالقات  به  من کسی  میزنی؟بجز  راجب چی حرف 

 .نمیاد

 .رو باال انداختگروپر شونه هاش 

چشم  _ ترین  درشت  با  زیباییه  دختر  میدونی.  میکردم  فکر 

دیدم. اگه اسمش توی لیست افراد تایید    های آبی که تا حاال

 .عبور کنه  شده نبود بهش اجازه نمیدادند از نگهبانی

موهای پشت گردنم سیخ شد. بزرگترین چشم های آبی که تا  

وقتی جلو    .ارلین دویدمسرعت به سمت اتاق م  حاال دیده ام. با

در رسیدم، قلبم جوری میکوبید که انگار اولین هفته تمرینمه  

 .مشخص پنج مایل رو دویدم  و در زمان

با شنیدن صداش یخ کردم. ویلو وقتی ده سالش بود از جنوبی 

آمریکا قسمت  ولی    ترین  بود  کرده  مکان  نقل  نیویورک  به 

قدرت کلماتش رو جوری که با    .همیشه یجورایی لهجه داشت

بود شعر  شبیه  میکرد،  استفاده  هم  این   . کنار  از  همیشه 
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خصلتش خوشم میومد.ساعت ها میتونستم سرم رو روی پاش  

و دراز بکشم و به حرف های بیهوده اش راجع به تمام   بذارم

 .روزی ببینه گوش بدم چیزهایی که می خواست

ش مثل ولی در اون لحظه که اون سمت در ایستاده بودم، صدا

 .تخته سیاه کشیده میشه گوشخراش بود ناخنی که روی 

باید چند لحظه به خودم زمان میدادم تا خشمی رو که درونم 

با    درحال جوشیدن بود اینکارو نکردم. در رو  آروم کنم ولی 

نشسته بود و پشتش    شتاب باز کردم. ویلو روی تخت مارلین

 . به من بود

 تو اینجا چه غلطی میکنی؟ _

ی من، سرش رو به سمتم چرخوند. چشم های آبی ذاتا  با صدا

 . هم شد  درشتش، درشت تر

هیچکدوممون یک کلمه هم نگفتیم. سینه ام می سوخت. بعد 

دیگه ترشح اسید معده ام مثل قبل ها    از تموم این سال ها 

گروپر احتماال صدام رو شنیده بود و یا حس    . دردناک نبود

کنارم ایستاده بود. اول    یهوکرده بود که چیزی اشتباهه چون  
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من و   نگاهی به صورت من انداخت و بعد ویلو و بعد از کنار

 . چهارچوب در آروم به داخل خزید

 . خیله خوب دختر تولد، وقت ورزش درمانیه_

چهار شروع   تا ساعت  درمانی  ورزش  و  بود  یک  ساعت  االن 

بعضی روزها مارلین زمان از دستش در    نمیشد. خوشبختانه

تخت برد و فورا شروع کرد   فت. گروپر ویلچر رو به سمتمی ر

بنظر نمیرسید گروپر با بلند    . به گذاشتن مارلین روی ویلچر

داشتم   کردنش مشکلی داشته باشه ولی من با تجربه ای که

میدونستم بلند کردن و گذاشتن مارلین روی صندلی آسون 

رو    نیست. معموال اینکار  پرستار و همراهش  انجام  یک  باهم 

 .میدادند

با نادیده گرفتن حس بقاء که باعث شده بود همونجا وایسم،  

مارلین رو بلند کردم و آروم روی تخت    به سمت تخت رفتم و

 . کرد گذاشتم. سرش رو بلند کرد و بهم نگاه

 برودی نشنیدم کی اومدی. همراه ویلو اومدی؟_
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 دروغ دادممثل تمام این سال ها بصورت خودکار جوابش رو با  

. 
 . امروز با ماشین های جدا اومدیم_

و   بست  رو  صندلیش  روی  قفل  گروپر  داد.  تکون  رو  سرش 

 .در چرخوند صندلی رو به سمت

 !صبر کن-

 . مارلین دستش رو بلند کرد تا چیزی بگه

 .به دندون هام نیاز دارم _

 . پیشونیش رو بوسیدم

 .توی دهنت هستند_

. دستش رو بلند کرد مثل همیشه صحت حرفم رو چک کرد

دندون های جلویش زد. این حرکت چیو    و ناخنش رو روی 

که من راجع به دندون   ثابت میکرد؟اون هیچ وقت باور نمیکرد

اینحال هزاران دروغی رو با  که    هاش حقیقت رو میگم ولی 

سال ها راجع به نوه دختریش به خوردش میدادم با خوشحالی 

میکرد باو  . قبول  با  اوقات  اینکه  گاهی  بخاطر  نه  میکنیم  ر 
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دلیلش بلکه  حقیقته  حرف  اون  کردن    میدونیم  قبول  اینکه 

 .دروغ راحتره

برام سر   اتاق بیرون میبرد،  از  گروپر در حالی که مارلین رو 

برای مدت طوالنی از    . پشت سرش بست  تکون داد و در رو

 پنجره به بیرون خیره شدم.خیلی چیزها وجود داشت که 

بخاطرش سر ویلو داد بزنم ولی هنوزم همش توی میخواستم  

   .بود. درنهایت اون کسی بود که حرف زد گلوم گره خورده

 :با صدای نرمش پرسید

 حالت چطوره؟_

 . لبخند کنایه آمیزی زدم

 .االن عالیم_

این لعنتی قرار نبود بازم اتفاق بیافته. چرخیدم تا باهاش رودرو  

 . شدممرگباری بهش خیره  بشم و با نگاه

 چی میخوای ویلو؟_

 . منظورت چیه؟اومدم مادربزرگم رو ببینم_

 چهار سال لعنتی از اون زمان گذشته. چرا االن؟_
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 . به دست های لرزانش نگاه کرد 

 . دلم براش تنگ شده بود_

 مزخرفه. چی میخوای؟پول؟ _

کیف پولم رو از جیبم بیرون آوردم و یک دسته پول از توش  

 . خت کنارش پرت کردمروی ت  بیرون آوردم و

زحمت دزدیدنش رو برات کم کردم. بگیرش و فقط برو. ما _

 . خوبه بدون تو حالمون

تمام این سال ها تو هرهفته به دیدنش میومدی. توی لیست  _

 . مالقات کننده ها دیدم

 . یکی باید اینکارو میکرد_

اشک   توی چشم هاش  کرد.  نگاه  بهم  و  بلند کرد  رو  سرش 

نگاهم رو میگرفتم. اونقدری عصابی بودم    بود. بایدجمع شده  

 . که اجازه ندم دوباره کنترلم کنه

من باید اینجا باشم. ازت ممنونم که بخاطر من ازش مراقبت _

 . کردی 

 . اینکار رو بخاطر تو نکردم_
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هوای توی اتاق نفس کشیدن رو سخت میکرد. پنجره ها باز 

روی قفسه سینه منقبض شده بود، فشار    نمیشد و شش هام 

 . بشه ام باعث میشد احساس کنم قراره منفجر

خودم   به  اینکه  بدون  میشدم.  گور  و  گم  مکان  این  از  باید 

گل ها وکادویی که برای تولد مارلین    زحمت خداحافظی بدم،

 .در رفتم  خریده بودم روی تختش گذاشتم و به سمت

متوقفم  صداش  گذاشتم،  در  دستگیره  روی  رو  دستم  وقتی 

 . وقتی حرف زد، به کرد

 . سمتشم نچرخیدم

 من االن یازده ماهه که پاک هستم.  _

 . موفق باشی ویلو_

 . اصال به سمتش برنگشتم

 21 _فصل

#Willow 
 .تو میدونستی که این قرار نیست آسون باشه_
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آخرین برگ دستمال کاغذی که دکتر کاپالن روی میز قهوه 

به بینمون  از    خوری  رو  بود  گرفته  بیرون سمتم  اش  جعبه 

 . کشیدم

 . متاسفم_

 . من باندازه کافی پرم. نگرانش نباش_

این ساله گذشته  در  رو که  ای  کننده  تشویق  لبخند  همون 

 . تحویلم داد بهش وابسته شده بودم

یک دقیقه به خودت زمان بده و بعد بهم بگو روزت چجوری  _

 مادربزرگت شروع کن.شناختت؟  بود. از

 .و دستمال رو توی دستم مچاله کردم   چشم هام رو پاک کردم

نشناسه.اولش  _ منو  که  بودم  مضطرب  خیلی  شناخت.  آره 

 . پاهام میلرزید وقتی وارد اتاق شدم

 .درک میکنم. زمان زیادی گذشته بود_

اون منو میشناسه. میدونه کی بودم ولی بنظر نمیرسه بدونه _

کتاب  مثل این بود که فقط یک برگ از    .چقدر زمان گذشته

 .داره تاریخمون کنده و همه چیز از اونجا ادامه
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 . دکتر کاپالن سرش رو تکون داد

به احتمال زیاد در سطح پنجه. دچار اختالل حافظه متوسط _

آروم آروم میتونه پیشرفت کنه. راجع به    شده. خوشحالم که

میتونن دو پله رو باهم    بعضی از بیمارانی که سریع تر از بقیه

 . حرف زدیمرد کنند 

منو  _ تونست  اینکه  بخاطر  منه  خودخواهی  از  این  میدونم. 

 .شدم  بشناسه انقدر خوشحال

این خودخواهی نیست. افراد خودخواه همه چیزهای خوب _

خودشون میخواند. فکر کنم هردومون موافقیم   رو فقط برای 

بیشترین چیزی که حس میکنی   که قضیه این نیست. احتماال

 . پشیمونیه

 . نمفکر ک_

فقط _ اینکه  هست  شدن  پشیمون  به  راجع  که  ای  مسئله 

پشیمون باشی. پس در شرایط تو این   میتونی بخاطر گذشته

ازش استفاده کن   رفتار سالمیه. از گذشته ات پشیمون باش و

  و آینده جدیدی بساز. سعی کن اغلب به دیدنش بری.”مارلین” 
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ب رات  هرچی بیشتر از گذشته ات پشیمون باشی، جلو رفتن 

 . آسون تر میشه

 . پشیمونم. این هفته هر روز به دیدنش رفتم _

 خوبه. و راجع به اونیکی پشیمونیت قراره براش چیکار کنی؟_

 برودی؟ _

 . البته_

ما بهترین قسمت امسالم رو راجع به اون مرد حرف زده بودیم 

 کسی می خواست اشاره کنه؟  ... بجز اون به چه

 . نرفتدیدمش. زیاد خوب پیش _

 . سرش رو تکون داد و منتظر شد تا ادامه بدم

اون ازم متنفره. نمیتونم سرزنشش کنم. اون فکر میکنه برای _

 . به چیزی نیاز دارم این برگشتم چون

گذشته تاثیرگذاری داشتی. قراره بتونی اعتمادش رو بدست _

 . بیاری 

 . مطمعن نیستم که بهم این شانس رو بده_
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فهمیدنش هست. شاید اینبار اگه ببینه  فقط یک راه برای  _

داری و برنامه داری در زندگی مارلین    واقعا پاک شدی، شغل

   . حضور داشته باشی، نظرش عوض بشه

 . نفس عمیقی کشیدم و با صدای بلند بیرون دادم

حتی _ اون  بیافته.  شبه  یک  نیست  قرار  اتفاق  این  میدونم. 

ونم انتظار داشته  ترک کردم چجوری میت  نمیتونه باور کنه من

این چهار سال تمام  کنه  باور  به   باشم  اون  فکر  با  رو  هرروز 

 خواب میرفتم و با فکر اون از خواب بیدار میشدم؟ 

 
 

 22 _فصل

#Delilah 
 همه چی روبراهه؟ _

چنگال   با  رو  فتوچینی  و  فلفلی  تایلندی  مرغ  داشت  برودی 

حالش میکرد. سه شنبه شب بهم گفت    توی ظرفش اینور انور

این چند روز گذشته    خوب نیست و قرارمون رو کنسل کرد. و

 . خیلی ساکت بود. امشب حسابی اخم داشت
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 پاستا رو دوست نداری؟ _

 .آره، خوبم. متاسفم بیب. پاستا خوشمزه اس. فقط خسته ام _

دارم   میکردم  احساس  گذشت.  همونجوری  تقریبا  شب  بقیه 

شم. در حالت عادی از برودی بیرون میک  بزور جواب سوال هارو 

اون افرادی نبودم که    با سکوت مشکلی نداشتم. هیچ وقت جز

سکوت    برای راحتی نیاز داشتند حرف بزنند. مسئله این بود که

 .امشب خوب نبود

بعدا موضوع متفاوتی رو امتحان کردم. بنظر هیچ چیزی انقدر  

 براش جالب نبود

شروع  برودی همچنین بعد شام    .که باعث حرف زدنش بشه

معمولی اون   به نوشیدن کرده بود، چیزی که دور از شخصیت

بود. شراب قوی برای خودش ریخت و روی کاناپه نشست و  

 .که مایع توی لیوان رو می چرخوند بهش خیره شد   درحالی

 اون روز وقتی رفتی خرید باالخره چی خریدی؟_

یک قلپ از شرابش خورد و با یک ابروی باال رفته بهم نگاه 

 . کرد
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 هوووم؟ _

دوست خانوادگی که هفته پیش براش خرید کردی. وقتی _

 باهات تماس گرفتم توی 

مغازه ابزارفروشی بودی و گفتی برای تولد یک دوست خرید 

اومد؟ یادت  از    میکنی.  بزرگی  قلپ  اینکه  از  قبل  برودی 

نوشیدنیش رو روی   .نوشیدنیش بنوشه به اطراف اتاق نگاه کرد

به   رو بلند کرد و چرخید تا باهام رخ  میز گذاشت، یک زانوش

 . رخ بشه

براش یه تخته نرد چوبی گرفتم. اون توی آسایشگاه زندگی  _

های تلویزیونی عالقه داره. تمام روز توی    میکنه و به مسابقه

دوست داره تخته نرد بازی    تلویزیون بازی هارو تماشا میکنه و

 .کنه

 انه پدرته؟ اوه این خوبی تورو میرسونه. اون از دوست_

 . اینبار مستقیم توی چشم هام نگاه کرد

 . اون مادربزرگه ویلو هست، مارلین_
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این قصه سر دراز داشت و مطمعن نبودم که دلم میخواد بقیه  

 . اش رو بشنوم یا نه

و حواس  _ مارلین خیلی گیج  ناپدید شد،  ویلو  اینکه  از  بعد 

معتاد کسی رو  دختر معتاد و یک نوه    پرت شد.اون به جز یک

دیدن خوبی های آدم   داشت. اون زن تمام زندگیش رو فقط با

همون   ها گذروند ولی وقتی زمانش رسید، وقتی نیاز داشت که

خوبی رو از طرف دیگران ببینه اون دو تا هیچ جایی پیداشون 

 . نبود

برودی یکی از بازوهاش رو پشت کاناپه انداخته بود، خم شدم 

 . شار دادمو ف و دستش رو گرفتم

نوبت _ به  با پدرم  برای مدتی  برگشتم  کالج  از  اینکه  از  بعد 

ولی باالخره پدرم بازنشسته شد و به   .ازش مراقبت میکردیم

تا با تیم   آریزونا رفت و من گاهی بعضی هفته ها  چهار روز 

 .سفر میکردم. دیگه برای مارلین امن نبود بخواد تنها بمونه

پی سال  سه  تقریبا  همین  به  برای  رو  اون  اش  خونه  از  ش 

 . آسایشگاه خصوصی بردم
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 واو. و هنوزم باهاش در ارتباطی؟_

بردمش حتی یک سه شنبه هم _ به آسایشگاه  از روزی که 

نگذروندم دیدنش  هرهفته    .بدون  قراره  که  دادم  قول  بهش 

 . صورت خندانم رو ببینه

 . برودی قاه قاه شروع به خندیدن کرد

اشت که بخاطر باختمون نمی  دوشنبه های تخمی وجود د_

لبخند بزنم ولی به هرحال هیچ کدوم از   تونستم سه شنبه ها

 .مالقات هام رو از دست ندادم

 
این فوق العاده اس برودی. افراد زیادی نیستند که اینکار رو _

دیگه یکی  جزء   برای  حتی  که  کسی  مخصوصا  بدند.  انجام 

 . خانوادشونم نیست

مثل خانواده بوده. وقتی مادرم مرد من  اون همیشه برای من  _

اون هروقت که می تونست سعی میکرد به    .خیلی جوان بودم

نفر باید بخاطرش اونجا   من و پدرم کمک کنه. درضمن یک

   . میبود. مثل جهنم مطمعن بودم که ویلو اونجا نخواهد بود
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از شبی که برام تعریف کرد چه اتفاقی در کالج افتاده بود ،  

ویلو ازش بپرسم ولی هیچ وقت شانسش   ودم راجع بهکنجکاو ب

 . رو پیدا نکردم تا االن

چه اتفاقی برای ویلو افتاد؟ گفتی بعد از اتفاقی که اونشب با  _

 کولین افتاد ،ناپدید

 . شد

بعد از اون برای مدت طوالنی گم و گور شد. تا بعد از اولین _

د. از  حرفه ای بازی میکردم هم پیداش نش  سالی که در تیم

این احتماال  بودیم  نوجوان  که  دوره    وقتی  ترین  طوالنی 

که  وقتی  تا  بود.  خوب  چیز  همه  مدتی  برای  بود.   اعتیادش 

 . خبری ازشون نشد

 .این خوب بنظر نمیرسه _

خوب نبود. یک شب اون دوباره ناپدید شد. روزها دنبالش  _

هام رو از دست دادم و وقتی خودمو نشون   گشتم. نصف تمرین

تلف کردم. هیچ تمرکزی   واقعا انگار وقت همه رو بیهودهدادم  

شب،   نداشتم. اواسط بازی های معمولی فصل بودیم که یک 
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پایین رودخانه شرقی   نزدیکه  زد.  رو  مارلین  پلیس در خونه 

افراد بی خانمان بود که اغلب    یک کمپ کوچیک مخصوص 

دست شسته بودند جمع میشدند.    معتادایی که کال از زندگی

میگشتهیک   اطراف  اون  داشته  پلیس  قایق  اونو    صبح  که 

 درحالی که با صورت رو به پایین توی آب شناور بود پیدا کرد

. 

 . اوه خدای من _

اون تقریبا برای سه دقیقه بدون اکسیژن مونده بود و از دمای _

مارلین و من دو روز در بیمارستان موندیم.   .آب کبود شده بود

برش گردوندند. اون ها نمی   هردو باراون دو بار تشنج کرد و  

 .نه دونستند اگه بیدار بشه دچار عارضه مغزی میشه یا

 . این وحشتناکه_

اگه من یا تو بودیم یا میمردیم و یا باقی عمرمون رو زمین  _

یک نفر ازمون مراقبت میکرد. ولی ویلو نه.    گیر میشدیم و باید

که انگار هیچ   بیمارستان بیرون رفت  ده روز بعد اون جوری از 

 . اتفاقی نیافتاده بود
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 . واو_

اعتیاد  _ از  اتفاقات باعث شده  این  من فکر کردم شاید تمام 

لحظه فکر کردم واقعا همین اتفاق افتاده.    بترسه. و برای یک

 . تا چهار سال پیش سوم دسامبر

 اونموقع چه اتفاقی افتاد؟ _

 . هیچی.اون آخرین باری بود که دیگه دیدمش _

یگه چیزی نگفت. لیوانش رو برداشت و هرچی مونده  برودی د

 . رفت بود رو یکجا باال 

 . تا سه شنبه این هفته_

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

اونشب خوابیدن تقریبا غیرممکن شده بود. خیلی چیزها توس  

میخورد وول  خودم   .سرم  ناامنی  بخاطر حس  که  چیزهایی 

حقیقت برای مثال    . مثل یک کوه روانی بیرون کشیده بودم

  اینکه برودی فقط من رو بوسید و بهم شب بخیر گفت و چیز

دیگه ای اتفاق نیافتاد. میدونستم قرار نیست هربار که زوج ها  

 . می گذرونند سکس داشته باشند شب رو کنار هم
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در هر حال شب هایی خواهد بود که فقط دلمون بخواد کنار  

و روتین  کنیم.اینکه بعد یه مدت همه چی عادی    هم استراحت

 . دیگه کمرنگ تر میشه میشه و بعضی از کارهای جدید 

ولی  میافته  اتفاق  ها  رابطه  تمام  در  این  عادیه.  کامال  این 

اتفاق این  اینکه  افتاد باعث شد به   حقیقت  درست اون شب 

 .بدترین چیزها فکر کنم

نزدیک   این    2ساعت  از  دست  گرفتم  تصمیم  که  بود  صبح 

و بردارم  فکری  ب  وسواس  روی برم  کوچیک  المپ  خوابم. 

تا خاموشش   پاتختی کناریم روشن بود، برای همین خم شدم

 . کنم

چشمم به جایی که قبال قاب عکس درو اونجا بود افتاد. همون 

 لحظه متوجه شرایط

طعنه آمیز شدم. بعد از تمام این سال ها باالخره تصمیم گرفتم  

ام همون رو پشت سرم رها کنم. درست    سعی کنم گذشته 

 .بگرده  لحظه برودی تصمیم گرفت به زندگیش

** 
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ظاهرا چند هفته بعدی همه چیز به حالت نرمالش برگشت.  

روز با برگشت ویلو احساس میکردم    فاصله ای که برای چند

ازخودراضی قبل تبدیل   از بین رفته بود و برودی به همون آدم 

رو   حتی پنج شنبه صبح با من به باشگاه اومد. شب  . شده بود

 در خونه اون خوابیده بودیم و

در مسیری که پیاده    . تا باشگاه فقط چند بلوک فاصله داشتیم

تا  برای مردی که  بود.  باشگاه می رفتیم دستم رو گرفته   تا 

شش هفته پیش فقط به خوشی یک شبه فکر میکرد، االن 

 . پسر حرفه ای بود اون تو مود یک دوست

چه  _ اینجا  قراره  حاال  انجام  خوب  چرتی  دخترونه  کارهای 

 بدیم؟

می خواستم برنامه ورزشی چرخشی خودم رو براش توضیح  

 . بتونم جواب بدم توی پیاده رو ایستاد بدم. قبل از اینکه

 ورزشت زومبای مزخرف که نیست، درسته؟ _

نه امروز، روز زومبا نیست ولی زومبا مزخرف نیست. زومبا _

   .واقعا سخته
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دوباره شروع   .... این یعنی تمرین خوبیهخیس عرق مونده بودم

 . به راه رفتن کرد 

امروز صبحم خیس عرق بودی و با درنظر گرفتن اینکه من _

بودمت و تمام کار رو من انجام دادم ، فکر   به دیوار چسبونده

 . نکنم همچین تمرین خوبی هم باشه

 تو یه خوکی، اینو میدونستی؟ _

ی خیابون یک سمت برودی دستم رو ول کرد و همونجا تو

 . باسنم رو چنگ زد

 . و این چی راجع به تو میگه؟ یک خوک رو میخوای _

چشم هام رو چرخوندم. ولی حق کامال با اون بود. بدجوری 

یک بلوک تا باشگاه مونده بودیم که برودی    .می خواستمش 

 . به اون سمت خیابون اشاره کرد

 . منورمارلین اونجا زندگی میکنه. برودهالو _

اونجا   از بیرون  از کنار اون ساختمون گذشته بودم.  قبال هم 

یک شبیه  تصویر    بیشتر  تا  بود  شیک  خیلی  آپارتمان 

  ذهن آدم می اومد  وحشتناکی که با حرف زدن از آسایشگاه به
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 . اونجا بیشتر شبیه کوندو های عیانی هست تا آسایشگاه_

از_ و  میدارند  اش  نگه  تمیز  خوبیه.  جای  شون    اونجا  همه 

قبل از اینکه برودهالو رو پیدا کنم    .بخوبی مراقبت می کنند

  که رفته بودم   باید بودی و تعدادی از اون اشغال دونی هایی 

رو میدیدی. جاهایی که دولت هزینه هاش رو پرداخت میکرد  

یک پله از زیرزمین باالتر بودند. من می تونستم با قسمتی   فقط

بخرم. ولی    خیر یک کوندو شیکسال ا  از هزینه های این چند 

تونستم رو داشت. هیچ وقت نمی  اینکه    ارزشش  با دونستن 

 اون توی یه سوراخ موشه شب ها راحت بخوابم و فقط بدون

 .انجام دادن کاری پول جمع کنم

اگرچه امروز صبح بعد از دادن یه ارگاسم خوشمزه کنار دیوار  

لی این حرف  بدن لخت برام صبحانه پخته بود و  تخت خواب، با

وقتی به   .بخوامش. خوک من  آخرش باعث شد بیشتر از قبل 

باشگاه رسیدیم، در رو برام باز کرد تا من اول وارد بشم. قبل  

از کنارش رد بشم، روی نوک پام ایستادم و گونه اش  از اینکه

 .رو بوسیدم 
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 این برای چی بود؟_

 . برای اینکه تو هستی_

 . باسنم زد و تو گوشم پچ زدپشت سرم اومد و سیلی روی 

 . دختر من از خوک های کثیف خوشش میاد_

وقتی کارت ورودم رو روی دستگاه کشیدم، خانم پشت میز 

داشت با تلفن حرف میزد. وقتی تماسش رو قطع کرد   پذیرش 

مهمان پرسیدم. حتی به خودش   ازش راجع به شرایط ورود

 . زحمت نداد سرش رو از روی موبایلش بلند کنه

شرایط عضویت من اجازه ورود تعداد کمی مهمان رو بهم _

اضافی همراهم نیاوردم. می خواستم ببینم    میده. امروز کارت

بندازید و ببینید که من    اگه اشکالی نداره شما فقط یه نگاهی

 .تا االن هنوز کسی رو با خودم نیاوردم

با عصبانیت پوفی کشید، باید توجه اش رو از موبایلش دوباره  

 . درواقع بخشی از شغلش بود میداد  به کامپیوتر که

 اسم؟_

 . دلیله مدوکس _
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 . با ناخن هاش شروع به تایپ کرد

 اسم مهمان؟_

 . اوووم برودی _

 . تایپ کردنش متوقف شد

 فامیلیش؟ _

 .ایستون_

 . خوب، این توجه اش رو جلب کرد. سرش رو فورا بلند کرد

 ...تو_

 . مهمان دلیله هستم_

 . خانمه چیزی نگفت برودی جای خالی رو پر کردوقتی 

من _ هستید.  ایستون  برودی  واقعا  شما  من.  خدای  اوه 

 . دارهای واقعی استیل هستم عاشقتم!من یکی از طرف 

 . ممنون_

هردو آرنجش رو روی کانتر گذاشت و صورت خندانش رو توی  

گرفت. بیخیال شالق زدن این زن یک عوضی   دست هاش قاب 
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به عاشق سینه چاک تبدیل    ه سرعت از یک هرزهبود. اون ب

 . شد

 خوب چی تورو به باشگاه کوچیک ما کشونده؟_

 . تمرین_

رو داد به سادگی جوابش  به   . برودی  ریز شروع  ریز  خانمه 

 . زده خندیدن کرد انگار که برودی خنده دارترین حرف رو

 . این کالس برای کسی مثل شما مثل تمرین نخواهد بود_

جوابم تند و تیز بود چون ... خوب... چون اون هرزه کسی بود 

من، جایی که درش کار میکرد توهین کرد... و   که به ورزش

 . پسرم شلوغ بود  سرش با چشم چرونی دوست

روی _ شنا  کرده.  تمرین  امروز صبح  اون  نیست.  ای  مسئله 

 . دیوار

 . سرش رو تکون داد

امتحانش  _ وقت  هیچ  بهم جالبه.  بعدا  بتونی  شاید  نکردم. 

 انجامش بدم؟  نشون بدی چجوری 

 . لبخند الکی زدم
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 فکر نکنم بتونه. ولی ما میتونیم کارت مهمان رو بگیریم؟_

 . اوه بله. البته. مشکلی نیست_

 . به ورودی پشت میز اشاره کرد

 . از اینجا برو. اینیکی مال منه. اون نیازی به ورودیه نداره_

ا رسیدیم  همین وقتی  برای  بود  شده  پر  کالس  تقریبا  ونجا 

و گرفتیم  جا  پشت  کنارمون   همون  رو  ورزشیمون  ساک 

 . گذاشتیم تا جای اصلیمون رو بدست بیاریم

 . وقتی حسودی میکنی بانمک میشی_

 . من حسودی نکردم_

 . یک ابروش رو باال انداخت و نیشخند زد

 . بودی _

 . من از اون هایی که حسودی میکنند نیستم_

 واقعا؟_

 .بله_

 .مزخرفه _

 . نیست_
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 مشکلی نداری حرفتو در عمل ثابت کنی؟ _

میخوای سر اینکه میتونی کاری کنی من حسادت کنم شرط  _

 ببندی؟

 .اهوم_

 . دستم رو به سمتش دراز کردم

 . حله. هرکی ببازه اونیکی رو ماساژ میده_

 . برودی باهام دست داد و چشمک زد

 . پشتم رو ماساژ بدی باشه ولی قرار نیست _

 . هرچی.ولی این رقابت دوطرفه اس_

 . برودی به اطراف اتاق نگاه کرد. تقریبا همه جا پر از زن بود

قراره با یکی از زن های اینجا الس بزنی؟کامال مطمعنم که  _

بهترین از  یکی  برنده    این  که  بود  خواهد  هایی  بندی  شرط 

 . یمنکرد میشم و ما هنوز حتی شروع به بازی هم

 . زن هرزه پشت میز پذیرش وارد اتاق شد

با گرم کردن  _ ما  پنج دقیقه دیرتر میرسه. پس چرا  آلکس 

 شروع نکنیم؟کسی هست 
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 که داوطلب بشه بهم کمک کنه تمرینات رو انجام بدیم؟ 

بنظر می   راضی  هرزه  رفت.  باال  نور  به سرعت  برودی  دست 

 .رسید

مروز کسی جز  آقای ایستون. عجب تمرینی بشه. خانم ها ا_

ایستون برودی  قراره   آقای  و  نیستند.  اینجا  تیم سوپربول  از 

  چیکار کنیم ایشون بیان اینجا و بهمون نشون بدند باید

تا االن هیچ کس پشت کالس متوجه ما نشده بود ولی این 

ها چرخیدند و مثل احمق ها به ما    بسرعت تغییر کرد. خانم

کالس راه   مت جلوخیره شدند. برودی با خودشیفتگی به س

 . افتاد

کامال یادم رفته بود که اون میتونست چه عوضیه متظاهری  

از مربیش    باشه.تصاویری  کنار  رختکن  در  که  باری  اولین 

 . ذهنم اومد  ایستاده بود و تمریناتش رو انجام میداد به

بعد از مدتی بهم لبخند زد و بعد تی شرتش رو از باالی سرش  

شورت های باشگاهش از کمر باریکش  معموال    .بیرون کشید

های تکه تکه اش همونی    آویزان میشد و هر تکه از ماهیچه
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بودیم   که اخیرا کشف کرده  V  جلوی چشم بود. مخصوصا اون 

هر دومون عاشق زمانی هستیم که با زبونم مسیرش رو طی 

به اطراف اتاق نگاهی انداختم. کامال مشخص بود ،    . میکنم

دهنش راه افتاده. قسم میخورم    که آب من تنها کسی نیستم  

که توی هوا   که میتونستم بوی فرومون “ هورمون جنسی” رو

 . پخش شده بود بشنوم

هیچ وقت اعتراف نمیکردم ولی جوری که این زن ها به برودی 

رو میکردند  حسادت   نگاه  یک  ...این  .ولی  نداشتم  دوست 

ذبشون نشده واقعا ج  ناپخته نبود. از اونجایی که میدونستم اون

 .یه حس راحتی درونم وجود داشت

افراد کالس میخکوبش شده باشند ولی اون مرد   شاید تمام 

کارهارو انجام میداد تا سعی کنه منو   باالی کالس فقط این

چند دقیقه بعد از نمایش برودی، آلکس وارد    . تحریک کنه

 .کالس شد

همین   برای  میداد  درس  رفتم  می  که  جاهایی  اکثرا  اون 

حتی دوستانه تر از دوست پسر   بطمون دوستانه بود. شایدرا
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با دونستن   بااعتماد به نفسم که فکر میکرد شرط رو میبره. 

تا بعد کالس شرط رو   اینکه فقط دو یا سه کلمه الزم دارم 

 .تو دلم بهش نیشخند بزنم ببرم باعث شد

االنشم میتونستم ریلکس شدن ماهیچه هام رو   عمال همین 

بعد از کالس خانم ها برودی    . حس کنم  برودی   بخاطر ماساژ

اینکه به  فکر  با  کردند.  دوره  گرفتن  عکس  برای  تونسته   رو 

حسادتم رو تحریک کنه با سرخوشی بهم نگاه میکرد ولی در  

نظر من تمام این چیزها بامزه بود و بشدت افتخار   حقیقت از

 . رو اشغال نکرده میکردم که حسادت تمام ذهنش

شلوغی دورش کمتر شد به سمت در رفتیم ... ولی نه  وقتی  

 . با مربی حرف بزنم قبل از اینکه بیاستم و

 .سالم آلکس_

 . چوب شور. چه سورپرایز خوبی که امروز اینجا می بینمت_

حس خوشمزگی و الس زنی معمولی آلکس خاموش شده بود. 

  انداخت نگاهی به برودی 
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 ت خانوادگی قدیمیایشون برودی ایستون هستند. یک دوس_

. 
برودی درحالی که با آلکس دست میداد بهم چشم غره رفت. 

کم، اطالعات  که    همون  مردی  اینکه  به  غیرمستقیمم  اشاره 

چیزی بود که آلکس    کنارم ایستاده دوست پسرم نیست، تمام 

 .نیاز داشت تا ریکس بشه

برمیگردین،  _ دارین  دوتا  شما  برودی.  خوشوقتم  دیدنت  از 

 هان؟

 . ظاهرا بله_

بهم بگو این چوب شور کوچولوی ما همیشه انقدر سکسی _

 بوده؟

جو بینمون فورا سرد شد. برودی به آلکس که حتی بنظر نمی 

شده باشه چون همون لحظه داشت باروت   رسید متوجه اش

 .اسلحه رو بیشتر میکرد خیره شد

باز  _ تا  پایینت هنوز یکم جای کار داره  به  حرکت سگی رو 

 را تو یکم اینبشه. چ
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اطراف نمی چرخی تا من بتونم کمکش کنم حرکات کششیش 

 رو انجام بده؟ 

 . بنظر ایده خوبی میرسه_

به سمت برودی چرخیدم و با خوشحالی هیزم آتشی رو که 

 . میشنیدم بیشتر کردم بوی سوختنش رو

کنه _ کمک  بهم  بتونه  آلکس  تا  رختکن  به  نمیری  تو  چرا 

 . بدم؟جلوی در بهت میرسم انجامحرکتم رو بهتر  

برودی داشت سخت تالش میکرد ولی نگاه کنارچشمی کثیف  

 . بتونه تحمل کنه آلکس چیزی نبود که

 .گاییدمش _

 . با مالکیت دستش رو دور کمرم انداخت

 . تو برنده شدی. بیا از این جهنم بریم بیرون_

وقتی برودی کشان کشان منو به سمت رختکن برد، آلکس 

 . گم دیده میشدسردر

 .با غرغر گفت

 .خیلی بامزه اس_



359 | P a g e  

 

 . منم همین فکر رو میکنم_

متلک   برودی  به  بردم  بخاطر  زدیم  بیرون  باشگاه  از  وقتی 

 . انداختم

 . فکر میکردم رقیب سختی باشی، حدسم اشتباه بود_

 ... سخت رو بهت نشون میدم_

 .دستم رو توی دستش گرفت

 . شی که حسات می کنندباور نداشتم از اون آدم هایی با_

 . با غرغر گفت

 . منم همینطور _

جلسه _ یک  برم.  ایستگاه  به  و  بگیرم  فوری  دوش  باید  من 

ریزی آخروقت با    برنامه  لحظه آخری  داریم. چندتا مصاحبه 

بازی این هفته اضافه    تعدادی از بازیکن های تیم عقاب قبل از 

 . کردند

بکشی؟ اول عوضی  جلسه با دشمن. داری سعی میکنی منو  _

میخوای با تیم رقیبم وقت بگذرونی. فکر میکنم   یوگا کار االنم
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دارم. احساس کنار گذاشته   امشب یکم به توجه بیشتری نیاز

 . شدن میکنم

 اوه، االن همچین حسی داری؟_

 اهوم. فکر کنم نیاز دارم بهم نشون بدی چقدر خاص هستم_

. 
 چیزهایی میشه؟ و اینکار دقیقا شامل چه _

یک چیزی پیدا میکنم. وقتی ازش مطمعن شدم جزییاتش  _

 .برات ارسال میکنم رو وسط جلسه ات

پیام دادن هم خوب ترجمه  این مرد حتی موقع  زبان شرور 

کوچه رو پیچیدیم و از جلوی ساختمانی که مارلین    .میشد

پایین راه افتادیم. برودی داشت   درش زندگی میکرد به سمت

یهو ساکت   مه اش برای بقیه هفته باهام حرف میزد کهاز برنا

 . شد. یک لحظه طول کشید تا متوجه اش بشم

 برودی؟ _

 . داشت به اون سمت خیابون نگاه میکرد

 همه چی خوبه؟_
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خیابان های نیویورک پر از ازدحام بود. اولش متوجه هیچی  

بعد ولی  مارلین    نشدم.  ساختمان  جلوی  زن  یک  دیدمش. 

مردم می اومدند    . میکرد  و داشت به سمت ما نگاه  ایستاده بود

 و می رفتند ولی اون فقط اونجا ایستاده بود و نگاهش روی ما 

 .قفل شده بود

اون واقعا دلربا بود. مثل مدل ها الغر با موهای بلوند بلند و  

بزرگ که از اون سمت خیابون متوجه شون    چشم های خیلی

میدونستم ولی با اینحال ازش  قلبم ایستاد. جوابش رو   . شدم

 . سوال کردم

 اون زنی که اون سمت خیابون ایستاده رو میشناسی؟ _

 . برودی صورتش رو چرخوند و به جلو نگاه کرد و راه افتاد

 .آره اون ویلوه_

داشتم...  پیش  یکم  که  اعتمادی  همینجوری...  درست  و 

ترس و آسیب پذیری شد. و آره   احساس قدرت... تبدیل به

 . حسادتم بود حتی

 23 _فصل
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#willow 
اون صورت خوشگل هیچ وقت نباید جز لبخند چیزی روش _

 . باشه

مادربزرگم حافظه اش رو از دست داده، توی یک آسایشگاه  

تنها خویشاوند بازمانده اش وابسته اس و   زندگی میکنه و به

 . خوشحال کردن منه هنوز هم اینجاست و در تالش برای 

 . لبخند زدمبه زور  

 . متاسفم_

 تو و برودی دعوا کردین؟ _

بود.   نداده  لو  رو  اخیر چیزی  این چندسال  برودی در  ظاهرا 

یا این چه معنی داره ولی منم همون کار   مطمعن نبودم چرا و 

 . رو کردم

 . نه. ما خوبیم_

 . دست مامان بزرگ رو گرفتم و فشار دادم

اون  _ مثل  محافظه.  یک  پسر  اون  نمیشه. خوبه.  پیدا  زیاد 

 . کارلم میندازه یجورایی هم منو یاد
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 واقعا؟_

این اولین بار بود که مامان بزرگ از پاپا “پدربزرگ” صحبت  

ای نداشتم که آیا یادش هست که اون رو از   میکرد. هیچ ایده

 .تصادفی و گزیده بودند دست دادیم یا نه. خاطراتش خیلی

بدجوری _ اون  وفاداره.  پسر  اون  هیچ   اهوم.  و  شده  عاشقت 

 .کارل هم با من همینجوری بود .وقتم پا پس نکشیده

اون در مورد یک چیزی درست می گفت... برودی وفادار بود. 

وفادارترین شخصی که در تمام طول زندگیم باهاش    احتماال

افراد هم دلیل جدایی    . برخورد کردم ولی حتی وفادارترین 

در دیدنش  امروز  دارند.  رو  بهم  خی  خودشون  رو  این  ابون 

 .یادآوری کرد 

انتظار نداشتم که تمام این سال ها منتظر من بمونه. نه بعد از  

باهاش کردم. ولی چیزی که امروز دیدم    تمام کارهایی که من

بود توی   . به هرحال سخت  بنظر می رسید.  اون خوشحال 

باید براش خوشحال    .مکان عمومی دست یک زن رو گرفته بود
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 چیزی که باید انجام بدم هیچوقت با چیزی که واقعا باشم ولی  

 . انجام میدم یکی نیست

باهم  از  اون  موندم.  مادربزرگم  پیش  هم  دیگه  ساعت  دو 

حقیقتا منم عاشق این بودم که کنارش    بودنمون لذت میبرد و

بمونم در حالی که    باشم. اون ریشه من بود و باعث میشد یجا

   . میشدمدر غیر اینصورت از کنترل خارج 

تموم شد به سرویس     "price is right" بعد از اینکه برنامه

  بانوان توی سالن رفتم

تا خودم رو برای رفتن مستقیم به سرکار تمیز کنم چون در 

 .ریسک دیر کردن رو به جون می خریدم غیر اینصورت باید

موهام رو از پشت دم اسبی بسته ام و کمی ریمل و برق لب  

مامان بزرگ برگشتم تا باهاش خداحافظی    تاقزدم. وقتی به ا

بود. آشنا بنظر می    کنم، مردی کنارش روی صندلی نشسته

 رسید ولی نمیدونم چرا نتونستم در نگاه اول تشخیصش بدم

. 

 . سالم_
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 . مرد بلند شد ایستاد و سرش رو تکون داد

من فقط داشتم مالقات هر روزه ام رو با مارلین انجام میدادم. _

 متوجه نبودم که

 .همراه داره

کتم رو روی اونیکی صندلی انداخته بودم، برش داشته ام و  

 . پوشیدم

باید  _ بمون لطفا. من همین االن داشتم میرفتم. به هرحال 

 . برم سرکار

 . لبخند زدم

 . من ویلو هستم. نوه دختری مارلین_

نمیدونستم که مارلین نوه دختری داره. از دیدنت خوشوقتم _

هستم. مادربزرگت دوست داره هفته ای چند    لو. من گروپر وی

 . بار توی تخته نرد منو زمین بزنه

اوه آره،خدای بازیه. اون معصوم بنظر میرسه ولی اون یک  _

 .زیرکاهه  متقلب آب

 . گروپر به مارلین نگاه کرد و سرش رو تکون داد 
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 . دقیقا شبیه برودی هستی_

 برودی رو میشناسی؟_

میاد. مرد خوبیه.  _ اینجا  به  البته. هرهفته مثل زنگ ساعت 

 . نده بدونه من این حرف رو زدم فقط هیچ وقت اجازه

 . بهم چشمک زد 

 اون هیچ وقت دوست دخترش رو اینجا آورده؟_

دوست دختر؟اوه منظورت گزارشگره. نه اون تنها میاد. سه _

 شنبه ها معموال 

 .ساعت ده اینجاست

مامان بزرگ رفتم و بغلش کردم. شونه هاش خیلی  به سمت  

بود که بیاد داشتم. مادربزرگ فوق العاده    الغرتر از اون چیزی 

 . من کوچیک و تقریبا شکننده شده بود

 .من همین االن باید برم سرکار وگرنه دیرم میشه_

 باشه عزیزم. با برودی برمیگردی؟_

از_ برمیگردم.  شنبه  سه  چیه؟برمیگردم.  دیدنت    میدونی 

 . گروپر خوشوقت شدم آقای 
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 .نوچ، آقا نه. فقط گروپر_

اوه باشه. خوب از دیدنت خوشوقت شدم گروپر و ممنونم که _

  میای  به دیدن مادربزرگم

ها  استیل  این یک شنبه  باشیم  امیدوار  بیا  میکنم.  خواهش 

شنبه یک برودی خوشحال اینجا خواهیم   برنده بشن انوقت سه

 .داشت

ی از گفتن چیزی که بهش فکر میکردم، سرباز  لبخند زدم ول

میشدند روی خوشحال بودن برودی در    زدم. اگه حتی برنده

 . سه شنبه حساب باز نکردم

**** 
دوشنبه تنها روز تعطیلی من بود. ساعت کاری رستوران ها  

که بود  فشرده  برنامه   بقدری  هیچ  تماشای  برای  زمانی 

حتی زحمت    دیگه  تلویزیونی نداشتیم و از خیلی وقت پیش

 . ضبط کردن برنامه هارو هم به خودم نمیدادم

در موقعیت های کمیابی که یادم میموند چیزی ضبط کنم 

میموند چیزی که ضبط کردم رو تماشا    حتی به سختی یادم
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تا دو دقیقه آخر بازی بین استیل و عقاب ها    . کنم. بجز امروز

عان خط حمله برودی و مداف  گوشه کاناپه نشسته بودم و بازی 

شش   .رو که به سمت پایین زمین می رفتند تماشا میکردم

فاصله   در  نفر   30بازیکن خط حمله  مقابل چهار  در  یاردی 

 .نشسته بودند

وقتی برودی داشت برعکس می رفت، بدون فکر داشتم پام رو 

زود   . و توپ داشت توی هوا چرخ میخورد  به زمین میکوبیدم

وقتی که توپ دست دریافت کننده  باش برودی،زود باش. تا  

نفسم رو حبس کرده بودم. یک گوشه نشستن و   اصلی برسه،

داخل زمین بود من رو یاد    هیجان داشتن برای برد برودی که

صندلی   خیلی سال پیش در دوران دبیرستان انداخت که روی 

 .های فلزی می نشستم

ت دس "بهترین دوستم، آنا عادت داشت پام رو ثابت نگه داره. 

 "بردار، داری کل صندلی هارو میلرزونی.  از زدن طبل با پات

 .بود خدایا یک عمر از اون روزها گذشته
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بعد از بازی تصمیم گرفتم کاپ کیک درست کنم. قبال عاشق 

ولی بودم  پز  و  که   پخت  باشم  داشته  رو  زمانی که کسی  از 

آپارتمانم کوچیک بود   . براش چیزی بپزم خیلی می گذشت

 خونه نقلی داشت که از خیلی کمدها هم باریکترو یک آشپز

بود و یک اجاق چندش برای همین از وقتی به اینجا اسباب  

زباد بهش فکر   کشی کرده بودم، پخت نبود که  و پز چیزی 

 . کرده باشم

ولی امروز کاپ کیک های مورد عالقه مادربزرگم و برودی رو  

مه ای کیک نرم و مخملی با روکش پنیر خا  پختم. از همون

برودی برنده میشد    قرمز که قبال موقع دبیرستان وقتی تیم

 . عادت داشتم درست کنم

توی مسیرم برای قرار بعدازظهرم با دکتر کاپالن، درحالی که 

 توی دستم بود، درب همسایه روبرویم رو زدم  دوتا کاپ کیک 

درحالی که منتظر ایستاده بودم و به صدای باز شدن قفل   .

فضای تاریک طبقه سوم که آپارتمانم قرار   ، بهها گوش میدادم 

 .داشت نگاهی انداختم
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این مکان واقعا جای تخمی بود و این حرف رو از روی جاهایی  

 .زندگی کرده بودم می گفتم که این چند ساله

ولی نیویورک شهر گرونی بود و اینجا تنها جایی بود که اون  

باالخره در یه    .داشتمپرداخت هزینه هاش رو    زمان توانایی

کوچولو باز شد ولی قفل زنجیری باالی در همچنان بسته بود. 

 . زانوهام نشستم تا هم قد دختر کوچولو باشم روی 

سالم اَبی. من کاپ کیک درست کردم. فکر کردم شاید تو  _

 . داشته باشین مادرت هم دوست

با چشم های درشت شده فورا سرش رو تکون داد. در بسته 

بدون قفل زنجیری باز شد. اَبی ظرف رو از    اینبار کامل  شد و

 .می شناختم دستم گرفت. لعنتی من این نگاه رو

 مادرت خونه اس؟_

کوچولوی بیچاره داشت از گشنگی هالک میشد. حتی قبل از  

نصف کاپ نداد   بلعیدن  به خودش زحمت  گاز  با یک  کیک 

 . کنه خامه روش رو لیس بزنه و یا مزه اش
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حال جوییدن سرش رو تکون داد. احتماال پنج یا شش  اَبی در  

برای همچین سنی هم خیلی ریزه میزه   سال داشت ولی حتی

 . رو شناخته بودم  بود. در این چند ماه گذشته اون و مادرش

مادرش مثل من در ریکاوری بود. ولی حس بدی داشتم که 

دوتا پسری که    . چیزی تغییر کرده باشه  شاید آخرهفته یک

ونشون بیرون می رفتن، داد میزد که واگن واژگون شده از خ

افتاده  و رو   . مادرش  اَبی  زیاد  فضولی  با  خواست  نمی  دلم 

 . بترسونم

 مادرت چی؟میتونم اون یکی کاپ کیک رو بهش بدم؟ _

 .اون خوابیده_

 . ساعت چهار بعدازظهر بود

 کسه دیگه ای هم خونه اس؟ _

 . ابی سرش رو تکون داد

 برای یک لحظه بیام داخل ابی؟میتونم _

داد تکون  موافقت  به  رو  این شیرین کوچولو   . اینبار سرش 

بیان؟ داخل  بود  داده  اجازه  کسایی  چه  به  داخل   دیگه 
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آپارتمانشون شدن و لِنا رو پخش شده کنار تخت خواب پیدا 

تا    کردم. چک چند  میکشه.  نفس  که  شدم  متوجه  و  کردم 

تنگ   اتاق  اطراف  نوشیدنی  ولی    وبطری  داشت  وجود  نمور 

 . حداقل خبری از وسایل مواد نبود

 لِنا؟ _

خوابید سمت  اون  به  و  کرد  غرغری  جوابم  به    . در  وقتی 

رو هم  دوم  نصف کاپ کیک  تقریبا  ابی  برگشتم،  آشپزخونه 

کنم  خورده باز  رو  یخچال  درب  شد  باعث    . بود.کنجکاوی 

کارتن    لعنتی. خالی تر از یخچال من بود. خیلی خالی تر. یک

چندتا سس کچاپ، یک شیشه خیارشور    شیر تاریخ گذشته،

ظرف دربسته که چیزی    ... و فقط یک آبمیوه مونده بود... و یک

هم  آشپزخونه  های  کابینت  بود.وضعیت  داخلش  زده    کپک 

 .بهتر از یخچال نبود

من همین االن برمیگردم، باشه؟ در رو قفل کن... منتظرم  _

 . بمون تا در بزنم 

 . با دهن پر جوابم رو دادابی 
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 . باشه_

توی آپارتمان منم دقیقا خبری از ضیافت و خوراکی نبود ولی  

که بود  حدی  فورا    در  بشه.  پر  شکمش  ابی  بشم  مطمعن 

درست مربا  و  زمینی  بادوم  کره  از    ساندویچ  قبل  و  کردم 

 . برگشتن کارتن نصفه شیر رو از داخل یخچال برداشتم

 ی رو امتحان کردی؟هیچ وقت کره بادوم زمین_

آخرین چیزی که اون و مادرش نیاز داشتند چیزی بود که من  

 . بهش آلرژی داشت به خورد ابی بدم که

گاهی اوقات برای ناهار به مدرسه میبردم.ولی مجبور بودم _

  دنی مندز بشینم چون اون آلرژی داشت در میزی جدا از 

شیر   این حرف باعث شد حس بهتری داشته باشم. یک لیوان

ولی وقتی   . به تماشای خوردنش نشستم  ریختم و قبل از رفتن

به دفتر دکتر کاپالن رسیدم ساعت پنج دقیقه از چهار گذشته  

 . ساعتش نگاه کرد بود. به

 .امروز دیر کردی _

 . خودم رو روی صندلی همیشگیم انداختم
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 . متاسفم باید از چیزی مراقبت میکردم_

برداشت، از پشت میزش بلند شد و روی  دفتر یادداشتش رو  

روبروی من نشست. صفحه جدیدی باز   صندلی همیشگیش،

بذاره و تمام توجه اش    کرد و قبل از اینکه دفتر رو روی پاش

 . رو به من بده تاریخ رو گوشه ای نوشت

مراقبت  _ ازش  باید  که  داشتی  چیزی  چه  از  باید  خوب 

 میکردی؟ 

 ین چیزیه که داری میپرسیمن دیگه استفاده نمیکنم اگه ا_

. 
 . من نگفتم داشتی مصرف میکردی _

 . نه ولی من توی تن حرف زدنت حسش کردم_

دنده چپ  _ از  امروز  بیا  ویلو.  بود  فقط یک سوال ساده  این 

 . شروع نکنیم

نتیجه   میکرد  اشاره  بهش  به چیزی که  راجع  زود  شاید من 

 . گیری کردم

 . درست کنممجبور شدم برای همسایه ام ساندویچ _
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 اوه؟اون مریضه؟_

نه اون پنج سالشه. مادرش خوابیده بود و من براشون کیک  _

 . که داشت از گشنگی هالک میشد بردم و متوجه شدم

 مادرش وسط روز خوابیده بود؟_

آره منم همین فکر رو کردم. بخاطر ابی امیدوارم که اشتباه _

  چهار ماه بود که توی ترک بود کرده باشم. مادرش

 .دکتر کاپالن سرش رو تکون داد و چیزی توی دفترش نوشت

بچه _ یه  برای  من  اینکه  باشی؟  نوشته  ممکنه  چیزی  چه 

 ساندویچ کره بادوم زمینی 

 و مربا درست کردم؟ 

درواقع نوشتم تو با دختر کوچولویی دوست شدی که زندگی  _

 . تو داره شبیه زندگی کودکی

 . اوه_

 . بودماز این جهت بهش فکر نکرده 

 خوب... هفته ات چطور بود؟ مارلین رو دیدی؟_

 . آره_
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 و مالقاتتون چجور پیش رفت؟_

خوب. یجورایی بیماریش بهم این اجازه رو میده زندگی رو _

باهاش شروع کنم. بنظر نمیرسه که متوجه   از نقطه دیگه ای 

وحشتناکی که باهاش   باشه چه مدتی نبودم یا تمام کارهای 

 .شهکردم رو یادش با

 . سرش رو دوباره تکون داد

 و کار چطور بود؟_

امیدوارم  _ خوبه.  پولش  ولی  میکشه  منو  داره  پاهام  خوبه. 

انداز  بهتری   باندازه کافی پس  به خونه  بالخره  بتونم  تا  کنم 

نزدیک تر باشم.   اسباب کشی کنم. دوست دارم به مادربزرگم

دقیقه توی بهترین حالتش از پایین شهر حدود چهل و پنج  

 .میکشه به اونجا برسم طول

 از لحاظ اجتماعی بیرون بودی؟_

نه ولی اون پسره جذابه کت و شلواری اون روز ازم خواست _

 . باهاش بیرون برم
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تو رستوران.همونیکه چند هفته پیش ازت خواست باهاش  _

 بیرون بری؟ 

 . دوباره با چندتا از دوستاش اومده بود_

 بری؟ و موافقت کردی باهاش بیرون_

 . نه_

چرا نه؟ خودت گفتی که فکر میکنی اون خوشتیپه و بنظر  _

 . باشه میرسه پسر خوبی

 . هنوز آماده نیستم_

 بخاطر برودی؟_

چجوری میتونم با یکی دیگه قرار بذارم وقتی هنوز عاشق  _

 یک مرد دیگه ام؟

زندگیت _ به  باید  میدن.  انجام  رو  کار  همین  همیشه  مردم 

 . ادامه بدی ویلو

 . میدونم فقط آماده نیستم_

 کی قراره آماده باشی؟_

 . شونه هام رو باال انداختم
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 . نمیدونم. قراره فردا ببینمش_

 آره؟ _

 . بنظر می رسید دکتر کاپالن سورپرایز شده

 . هیجان زده نشو. هنوز خودش خبر نداره_

 . پیشونیش چین افتاد

اون  _ میاد. من  مارلین  به دیدن  از  اون هر سه شنبه  روزها 

مارلین  پیش  نمی    رفتن  همین  برای  میکردم  خودداری 

 . دیدمش

 ولی االن قراره بری؟_

 . بله_

 چی عوض شده؟_

 . مطمعن نیستم_

رو   چیز  همه  هم  االنش  همین  کاپالن  دکتر  بود.  دروغ  این 

دونست ولی خجالت می کشیدم اعتراف    درباره گذشته من می

برودی با دوست  دیدنکنم که هنوزم چقدر خودخواه هستم. 

دخترش همه چیز رو عوض کرد. نیاز داشتم خودم ببینم که 
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امیدی برای ما وجود نداره. وگرنه هیچ وقت نمی تونستم   دیگه

 . ادامه بدم

 24 _فصل

#Brody 
 . سالمون_

تکون دادم. گروپر چندتا پالستیک مخروطی شکل   رو  سرم 

ه طی خطر رو در قسمت های اصلی البی ک  زرد رنگ اعالم 

دوتا از اون   . گذاشته بود  کشیده بود برای بستن عبور و مرور

هارو قاپیدم و به اون سمت سالن پریدم و چند فوت اونطرف 

 . زمین گذاشتمشون تر روی 

بدون تاچ داون میپره و بعدش توپ به پرستار موردعالقه ام، _

 . شانون میرسه

تکون   رو  سرش  داشت  لبخند  با  در  که  شانون  میداد، به 

 . چشمک زدم
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شانون روزهای یکشنبه لباسی که روش عکس بازیکن های _

این هفته یکشنبه هم پوشیده بودیش    .فوتبال داره میپوشه

 شانون؟ 

 . پقی زیرخنده زد

البته که پوشیدم. گوشواره های توپی ستش رو هم پوشیده  _

 . بودم

دیدی؟فکر میکنم حتی نباید بهت فرصت برنده شدن این _

 و بدم پیرمرد. توتوپ ر

 گوشواره های توپی پوشیدی؟

 . فقط اون توپ رو بنداز، لعنتی_

 . گروپر جاروش رو انداخت و به سمت مخروط ها پا تند کرد

یک لحظه به این فکر کردم که توپ رو از باالی سرش بندازم 

توپ اینجوری  که    و  اومد  یادم  بعد  ولی  میده  دست  از  رو 

کشیده و با مارلین    ت انگیز رواحتماال یکشنبه جور منه نفر

  شطرنج بازی کرده.برای همین توپ رو جوری پرت کردم که 

 .بشه به آسونی گرفتش
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 . هنوز از پسش برمیام_

 . وقتی سراغ کارش برمیگشت مشتش رو تو هوا پرت کرد

 ...آره خیله خوب از پسش برمیای. بواسیر، ورم مفاصل_

یروز سراغ توام میاد و من    یادم ننداز. از پس اونام برمیام. اینا_

و اون روز رو که اثرات پیری روی صورت   نمیتونم صبر کنم

 . کوچولو  خوشگلت میشینه ببینم پسر

 . پقی خندیدم

 مارلین تو اتاق خودشه یا پیش بقیه؟ _

فکر کنم تو سوئیت خودشه. امروز صبح دوباره نوه کوچولوی  _

اونجا    خوشگلشم که  نیست  قرار  کنم، باهاشه.  میانجیگری 

 درسته؟ 

با توجه به برد روز یکشنبه که مارو در جایگاه اول قرار داد و  

داخل دلیله به این مناسبت جشن گرفتم،    دوشنبه شبی که

خراب کنه. گوه توش   فکر میکردم هیچ چیزی نمیتونه حالم رو 

 . اگه که اشتباه نمیکردم
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به بود، به این فکر کردم که برگردم و برم ولی امروز سه شن

هاست اینجا میگذرونم. سال هایی که اون حتی    روزی که سال

مادربزرگش زنده اس یا نه. از اینکه   هیچ اهمیتی نمیداد که آیا

رو این زندگیم  از  بیشتر  بدم  اجازه  مختل کنه خسته    بهش 

 . شده بودم

حداقل اینبار برای مواجهه باهاش آماده بودم. یا حداقل فکر  

وقتی در باز شد ویلو به سمتم چرخید و    . میکردم آماده ام

ازش بشدت  ایستاد.  تپیدن  از  من  بودم  قلب  ازش    . متنفر 

 . متنفرم

زیاد کرد    . خیلی  تپیدن  به  شروع  قلبم  دوباره  وقتی  ولی 

 . نمیتونستم جلوی سرعتش رو بگیرم

 .سالم_

با تردید لبخند زد و زیر اون مژه های بلند با اون چشم های 

همچنین از اینکه هنوزم    . ازت متنفرم  . رددرشت بهم نگاه ک

در جوابش فقط چونه ام   . مثل همیشه زیبا بود، متنفر بودم

 . رو بلند کردم و به سمت مارلین رفتم
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 خانم موردعالقه من امروز چطوره؟_

 . پیشونیش رو بوسیدم

 . برودی واقعا به موقع اومدی. یدونه کاغذ و خودکار بردار_

 . معنی نفهمیدن جمع کردمابروهام رو به 

 . چرخه شانس داره شروع میشه_

 . ویلو بود که توضیح داد

 ....یادته قبال سه تایی عادت داشتیم_

 . مستقیم توی اون چشم های درشت آبی نگاه کردم

انجام  _ اینکارو  ما  و  میشه  شروع  هاش  برنامه  کی  میدونم 

 . نمیدیم

بهم   بهتری  حس  باید  این  افتاد.  روشنش  ولی  چهره  میداد 

 . دقیقا برعکس شد

 تو نمیخوای بازی کنی؟ _

 . مارلین بود که اینو ازم پرسید

 . این سری من بازی نمیکنم_
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مارلین ناامید شد ولی به محض اینکه پت ساجاک برنامه رو  

چهره اش روشن شد. هیچ کدوممون باعث   شروع کرد دوباره

بشه حتی بهتر  اوضاع  تاه. برای چند دقیقه کو  نمیشدیم که 

اون همیشه پت ساجاک من  انداختم.  ویلو  به   نگاه سرسری 

 .بود

وقتی اولین پازل در تلویزیون نشون داده شد، هر دوشون انگار 

زمان گرفتار شدند. مثل گذشته ها که هر    دقیقا توی ساعت

بزرگ  پالستیکی  کاناپه  روی  مون  می   سه  مارلین  سالن 

 .نشستیم

اعالم کنه، اون هارو روی برگه قبل از اینکه مجری کلمات رو 

همینجوری ادامه می دادیم تا بفهمیم چه کسی   می نوشتیم و

 .درست حدس زده باشیم برنده میشه ، اگه که کلمات رو 

چیزی که مارلین نمی دونست این بود که من و ویلو مخفیانه 

هرکسی که تا پایان   . بازی میکردیم  سر لذت جنسی دادن

بیشترین   که بازی  میکر،آخرشب هر چیزی  رو کسب    امتیاز 

 . می خواست رو دریافت میکرد



385 | P a g e  

 

بیشتر شب ها اجازه میدادم ویلو برنده بشه فقط برای اینکه 

باهاش میخواد  کنم  بشنوم  جلوی    . چیکار  گذشته  تصاویر 

ویلویی که شانزده سالش بود و درحالی که   . چشمم زنده شد

لب میشدم.  واردش  میکرد  نگاه  ب   بهم  ها  هاش  خاطر ساعت 

 .بوسیدن ورم کرده بود

 .ازت متنفرم 

وقتی که از جاش بلند شد و موهاش به طرز وحشیانه ای بهم 

تی و  بود  زیرش   ریخته  درآورد.  سرش  باالی  از  رو  شرتش 

رو که با هیجان بین   سوتین نبسته بود. همون انگشت شستم

 دندون هاش گاز گرفته بود روی لب پایینش کشیدم 

 .متنفرم ازت 

وقتی یهو صدای کشیدن صندلیم روی کف اتاق بلند شد، ویلو 

 . از جاش پرید

 . سرویس بهداشتی_

 .این تمام چیزی بود که اون لحظه تونستم بگم 
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از اینکه بدون دلیل موجه زمانی که با مارلین میگذروندم رو  

میدادم نادیده گرفتم و یکم بیشتر در سرویس    داشتم از دست 

هرگونه برخورد واقعی    نشستم و سعی کردم ازموندم، ساکت  

 . با ویلو جلوگیری کنم

ویلچر   روی  و  کردم  کمک  مارلین  به  شد،  ناهار  زمان  وقتی 

 . غذاخوری پایین بردم گذاشتمش و به سالن

 . من باید برم. بعدازظهر تمرین داریم_

 . شما دوتا خیلی کار میکنید_

د. قبل از اینکه میز غذاخوری همیشگی برای مارلین آماده بو 

 باهاش خداحافظی

کنم و به سوئیتش برگردم تا کتم رو بردارم، مطمعن شدم که 

 . جاش امن باشه 

صدای باز شدن در رو شنیدم ولی برنگشتم و به پوشیدن کتم  

 . ادامه دادم

 . کاپ کیک درست کردم_

 . ویلو بود که با صدای نرمش این رو گفت



387 | P a g e  

 

 .قرمز کیک پنیر خامه ای با روکش مخمری _

 . به بیرون پنجره خیره شدم

 . گرسنه نیستم _

دو قدم به سمتم اومد و ایستاد. می تونستم انعکاس تصویرش  

 . رو روی پنجره ببینم

 میخوای روزهای خاص تو نیام اینجا؟ _

 .هرکاری دوست داری بکن. برای من فرقی نمیکنه_

 . سرش رو تکون داد

هنوزم مثل بازی های توی دیروز بازیت رو دیدم. میدونی  _

موقع برنده شدن به همون شکل توی   زمین دبیرستان کندی 

از اینکه فکر میکرد خیلی   . انتهای زمین خوشحالی میکنی

 . چیزها راجع به من میدونه متنفر بودم

 . ازش متنفرم

اون دیگه چیزی راجع به من نمی دونست. مطمعن شدم که 

 . بهش بفهمونم اتاق این رو قبل از بیرون رفتن از

 اونشب داخل دوست دخترم جشن گرفتم نه انتهای زمین _
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 25 _فصل

#Delilah 
ناراحت  دفترم  به  رئیسم  آوردن  یورش  از  که  زمانی  تنها 

کنارم بود. بیشترش هم به این   ایندی   نمیشدم، زمانی بود که

ایندی بود، دست و    خاطر بود که آقای کام عمال وقتی نزدیک

رو گم   هم پاش  امروز  میخورد.  دوروبرش  اشیاء  به  و    میکرد 

 . دقیقا به سطل آشغال بیرون در دفترم خورد

برای   میاد،  راهرو  پایین  از  داره  که  بود  شده  متوجه  ایندی 

و پاتیل که انگار سعی داره توجه    همین مثل یک آدم مست

خودش جمع کنه   یک عالمه کابوی حشری رو توی سالن به

 . روی میزم خم شد

ن تنگش همین االنشم که داشت کونش رو با وسوسه تکون  دام

 . از درزش بشکافه میداد، کم مونده بود

 .خوبه که اینجا می بینمت چارلی_
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هنوزم همونجور روی میزم خم شده بود و از روی شونه اش  

میکرد و باهاش حرف میزد. هیچ کسی    پشت سرش رو نگاه

 . گفتنمی   جز ایندی به چارلز اولسیز مسی، چارلی

 . ایندی _

 . گلوش رو صاف کرد

 . خوب دیده میشی_

 . نیشخند زد

 . داری به فرشته روی شونه راستم نگاه میکنی_

 . قبل از اینکه آقای کام بتونه جوابش رو بده وسطش پریدم

 . چیکار میتونم براتون انجام بدم آقای مسی_

ثانیه ای    63بله... اوم. ازت میخوام برای جام حذفی تبلیغات  _

 . رو انجام بدی 

 واقعا؟_

و    60تبلیغات   نامی  های  گزارشگر  توسط  همیشه  ای  ثانیه 

 .انجام میشد  چهره های مشهور
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به یک مدل زن نیاز داریم برای این منظورم دو تا گزارشگر  _

 . باشهیکی از اون ها قراره خانم  ...انتخاب کردیم

 پس درواقع بخاظر اندامش ازش استفاده میکنید؟ _

ایندی بود که از جاش بلند شد و ایستاد و دست هاش رو جلو 

 . این سوال رو پرسید سینه اش گره زد و

 ... .اوم...نه. ما_

 . آروم باش چاک_

 . یکی از دست هاش رو روی بازوی آقای کام گذاشت

که  _ وقته  خیلی  حسودم.  یکم  فقط  من من  اندام  از  کسی 

 .استفاده نکرده

هماهنگ   ایندی  اغواگری  با  رو  خودش  باید  بیچاره  چارلی 

 . که اون خوک رو نجات دادم میکرد. درواقع من بودم

 . خوشحالم که فرصت انجام اینکار رو دارم_

خوبه. بعد از بازی روز یکشنبه با مایکل میری. دوشنبه در  _

 . برنامه دارین میامی با مارا 

 یکل؟ما_
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 .النگلی. قراره گزارش رو با اون انجام بدی _

بیرون   از دفترم  رو  آقای کام  بتونم  تا  ده دقیقه طول کشید 

 . ایندی پریدم کنم. وقتی بیرون رفت به

 . چرا انقدر روی انجام دادن اینکار اصرار داری _

 . یک خودکار رو روی هوا پرت کرد و گرفت

امتیاز میدم. این    وقتی باعث میشم سخت بشه به خودم دو _

 . کوچیکه فقط یک بازی 

 .چندش_

خودارضایی _ آقایون  سرویس  توی  میکنی  فکر  میدونم. 

اومد لکه انزالش روی شلوارش باشه،   میکنه؟اگه وقتی بیرون

 . پنج امتیاز به خودم میدم

 . جدا میگم گاهی تو از اونم نفرت انگیزتر میشی_

تیکه گوشت رفتار کرد لیاقتش همینه. باید باهاش مثل یک  _

 . با دیگران رفتار میکنه همونجوری که اون

 . ولی اون این رفتار تورو دوست داره_
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وقتی باهاش بازی کنم خوشش میاد نه وقتی که حبس شده  _

 . میکنه  و داره با خودش بازی 

 خودکاری رو که داشت دائما به هوا پرت میکرد ازش گرفتم

. 
از اینجا دور باشم. فکر میکردم االن باید یک روز دیگه هم  _

برای  لباس  یک  اینکه   فقط  از  قبل  دارم.  نیاز  آنتن  روی 

امشب   این یعنی  .خشکشویی ببنده باید خودم رو اونجا برسونم

 .برای یوگا هم نمیرسم

 یوگا نمیای؟_

شروع به جمع و جور کردن میزم   . لب و لوچه اش آویزون شد

 . کردم

 . برودی تمرین کنم نوچ. فقط امشب میتونم با _

 .داشتم باهاش شوخی میکردم 

مهاجمه  _ پسر  دوست  توسط  امشب  قراره  ناعادالنه.  زندگی 

و بشی  گاییده  با   دلفریبت  رمانتیک  شام  یک  برای  بعدش 

 . مایکل النگلی با هواپیما از اینجا دور بشی
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 . قرار نیست رمانتیک باشه_

ق_ اینکه  حدسم  میکنه،  نگاه  بهت  مرد  اون  که  راره جوری 

 . نکنه نیست تالشی برات

*** 
شام   قرار  میموند،  که  هتلی  رستوران  در  برودی  با  امشب 

دادم که  پیام  بهش  وقتی جمع   داشتیم.  ولی  بیام  دیر  قراره 

اونچکه برنامه ریخته   کردن لوازم پرواز صبحم رو تموم کردم، از

بود دیرتر شده  برودی    . بودم هم  به رگنسی رسیدم،  وقتی 

گارسون پلک   چک نقره ای نشسته بود. سیسیلی،داخل بار پی

 . پرون با لباس یونیفورمش انور میز نشسته بود

 . سالم_

 . هیچ کدومشون متوجه اومدن من نشده بودند

با شنیدن صدام، برودی به سمتم چرخید و همون موقع لیوان 

لیوان روی زمین    . ضرب روی میز گذاشت  خالی شرابش رو با

 اه تمام افراد توی بار به سمت ما چرخیدافتاد و خرد شد. نگ

. 

 !خودشم اومد_
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با صدای بلند این رو گفت. وقتی نزدیکش شدم، یک دستش  

انداخت  کمرم  دور  یک    رو  کشید.  خودش  سمت  به  و 

کردن زمین    پیشخدمت فورا به سمت ما اومد و شروع به تمیز

 .کرد

 . پسرمون یکم زیادی نوشیده_

 پسرمون؟ . سیسیلی این رو گفت

 . روز بدی داشته_

یاغیش   بلند و  ادامه داد. تن صدای  همینجور به حرف زدن 

و بود  سرجاش   آزاردهنده  برای  تمایلم  با  داشتم  بسختی 

 . حرف زدم نشوندن مبارزه میکردم. بجاش با برودی 

 هی، حالت خوبه؟_

اون واقعا مست بود. وقتی داشت تالش میکرد تا چشم هاش 

درواقع سرش به عقب پرت شد. انگار که   کنه،رو بیشتر باز  

 .پلک هاش میکنه عقب بردن سرش کمکی به باز شدن

اولشم   البته که  انداخت...  لبخند زد و خودش رو در آغوشم 

 . هام کرد سرش رو داخل سینه
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 . االن که اینجایی عالیم_

 چیزی خوردی؟_

 . نوچ. منتظر تو بودم_

 . یر کنممتاسفم. فکر نمیکردم تا این حد د_

 . مشکلی نیست. سیسیلی پیشم بود_

به محض اینکه پیشخدمت زمین رو    . شرط میبندم که بوده

 .شفاف برگشت  تمیز کرد، سیسیلی با یک لیوان پر از مایعی

 . امیدوارم که اون آب باشه_

 .براش نوشیدنی تازه آوردم_

 . فکر نمیکنم بهش نیاز داشته باشه_

 . البته که دارم_

انگار می گفت منکه  به جانب که  قیافه حق  یه  با  سیسیلی 

 . میکرد بهت گفتم، بهم نگاه

 . امروز سه شنبه اس_

 .کامال ازش خبر دارم_



396 | P a g e  

 

سه شنبه ها تنها روزیه که اون به خودش اجازه میده کمی  _

 . بنوشه

بله ولی با توجه به شرایطی که میبینم، فکر میکنم چندتا _

 نوشیدنی رو رد کردیم 

 . داریم از حد میگذرونیمو 

 . اون روز بدی داشته_

میدونی چیه، فکر میکنم بجای خوردن توی بار قراره بریم  _

 . بخوریم رستوران چیزی 

هدایت  پذیرش  ایستگاه  سمت  به  رو  برودی  داشتم  وقتی 

بیشتر آشکار شد. بازوش روی شونه   میکردم، شدت مستیش 

رو هم روی من   تاحدودی وزنش ام تلو تلو میخورد و درواقع  

 .انداخته بود

اتاق  _ سرویس  و  بشیم  رستوران  بیخیال  که  چیه  نظرت 

 بخوایم؟

نظرت چیه که سرویس اتاق رو هم بیخیال بشیم و من تورو _

 بخورم؟ 
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 . پقی زیر خنده زدم

 .میبینم که حتی موقع مستی هم دیوثی_

هردومون  برای  سبکی  شام  برودی،  سوئیت  در  باال  طبقه 

مطمعن نبودم که برودی تا موقع رسیدن   ارش دادم. اگرچهسف

درحالی که روی تخت نشسته بود، با دکمه    . غذا بیدار بمونه 

برای همین تا   های پیراهنش درگیر بود،  بهش کمک کردم 

بیاره رو    . درش  هاش  کفش  تا  نشستم  زانوهام  روی  وقتی 

 . دربیارم برودی نیشخند زد

 ... وقتی اون پایین هستی_

زیادی  _ ممکنه  اینکارم  دادن  انجام  برای  حتی  میکنم  فکر 

 . مست باشی

کفش بعدی هم از پاش درآوردم و دست هام رو روی زانوهاش 

مابین    . گذاشتم و  برداشت  زانوش  از روی  رو  برودی دستم 

  دور برانگیختگیش گذاشت  پاهاش برد و انگشت هام رو
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پیراهنت دیدم  وقتی داشتی کفش هام رو درمیاوردی از روی  _

انقدری مست نیستم که نتونم کفش هام    .که تحریک شدی 

 .دوست داشتم  رو دربیارم فقط از منظره روبروم رو

 . خنده ام گرفت

چرا قبل از اینکه غذامون برسه دوش نمیگیری؟شاید کمک _

 . کنه یکم مستیت بپره

 توام باهام میای؟_

 . اینبار نه_

دست نمیزنم. نگه میدارم  باشه. ولی وقتی اونجام به خودم  _

 . برام انجام بدی  وقتی بیرون اومدم تو

 . چیزی کمتر از این ازت انتظار نداشتم_

غذایی که سفارش داده بودم درست قبل از تموم شدن حمام  

حوله دور کمرش بیرون اومد... دقیقا مثل   برودی رسید. با یک

ستم  دو ماه پیش، ابدا نمیتون  .اولین باری که مالقاتش کردم

ایستون   حدس بزنم که تمام این تکبر و خودبزرگ بینی برودی 

 . فقط برای سرپوش گذاشتن روی ناامنی هاش هست
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اینور قضیه هم این بود که ما اصال تفاوتی باهم نداشتیم. این 

از مرگ درو، همه بهم می گفتند که    هفت سال گذشته، بعد

قعی فرار  رابطه وا  بخاطر ترس از آسیب دیدن دوباره دارم از

 . میکنم

من این رو نمی فهمیدم ... تا اینکه انعکاس رفتارهای خودم  

شاید روش و رفتارهامون باهم فرق داشته    .رو در برودی دیدم

انجام میدادیم... داشتیم از   باشه ولی هردومون همون کار رو

 میکردیم  قلب هامون در برابر از دست دادن دوباره محافظت

 .اجازه ورود به قلبت رو ندی، آسیب هم نمیبینی اگه به کسی  .

 . غذاهامون رو روی میزغذاخوری سالن چیدم

یا واقعا  _ برای رسیدن من خسته شده بودی  انتظار  از  فقط 

 روز بدی داشتی؟

 . شاید یکم از هردوتاش_

 . صورتش رو با دست هاش مالید و پشت میز نشست

 امروز تمرین بد بود؟_

 . زیاد نه_



400 | P a g e  

 

سرپوش فلزی روی غذاش رو برداشت و به ساالد سزاری که 

 . بودم نگاه کرد براش سفارش داده

با توجه به این انرژی بدی که دارم احساس میکنم قراره فردا  _

 . بشه روز مزخرفی

 معموال بیشتر از یک یا دو پیک نمیخوری. همه چی مرتبه؟_

 . برودی پشت گردنش رو مالید

 . دیدن مارلین رفتم یکی پیشش بودامروز صبح وقتی به _

 . یهو اشتهام رو از دست دادم

 اوه؟ _

ویلو بود. فکر میکنه میتونه همینجوری وارد زندگیمون بشه  _

 . خوب پیش بره و همه چی قراره

یک چیزی راجع به کلمه وارد زندگیمون بشه وجود داشت که 

 . حالم گرفته بشه باعث شد بیشتر 

 شما دوتا دعوا کردین؟ _

 . نه_
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سرم رو تکون دادم. چند دقیقه در سکوت به خوردن غذامون 

 .ادامه دادیم

 . فقط کلی خاطرات مزخرف یادم اومد_

هیچ ایده ای نداشتم که باید چه جوابی بدم برای همین چیزی 

قورت دادن غذا وقتی که داشتیم راجع  نگفتم. هوا خفه بود و

 . سخت بود به موضوعات مختلف حرف میزدیم یکم

بعد از شام در حالی که من داشتم داخل حمام بزرگ با در باز  

مسواک میزدم، برودی روی تخت دراز کشیده    دندون هام رو

 . بود

یکشنبه شب قرار نیست با شما برگردم. ایستگاه قراره بعد از  _

 . میامی بفرسته  بازی من رو به

 اوه اره؟قراره با کی مصاحبه کنی؟_

 . پایتون مارا_

مسواک زدنم تموم شد و هدبندی رو که موقع شستن صورتم  

بودم رو خاموش میکردم که   پوشیده  درآوردم. داشتم چراغ 

رو که پشت در آویزون بود    یکی از لباس های ورزشی برودی 
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لباس چاپ   دیدم. این یک لباس ورزشی بود ولی اسمش پشت

بود کشیدم.   . شده  حروف  روی  رو  انگشتم  تاریکی  در 

دلباخته_و_ت_س_ی _ا کامال  راهی    ن.  هیچ  بودم.  اش شده 

 . نبود که بشه در این مرحله دیگه متوقفش کرد 

فقط میتونستم امیدوار باشم وقتی این دلباختگی تموم شد،  

 . اونجا باشه برودی برای گرفتنم

انتخاب   دو  فقط  کجاست  حواسش  امشب  بدونم  اینکه  برای 

با  میتونستم کنارش بخوابم و در    .داشتم جام وول بخورم و 

اون  به  آیا داره  بگم که  داریم   خودم  فکر میکنه درحالی که 

رو    سعی میکنیم بخوابیم یا میتونستم تمام اون خاطرات بد

  کنار بزنم و بهش اجازه ندم جزء من به شخص دیگه ای فکر 

 . کنه

اگه قرار بود بیافتم، پس چه بهتره که آزادانه بیافتم و ازش  

شرت و شلوارک و لباس زیرهام رو درآوردم و تی   . لذت ببرم

تا روی باسنم پایین اومد و به    .لباس ورزشیش رو تنم کردم

برودی با نگاه توخالی    . عالیه  . سختی جایی رو پوشونده بود
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 به تلویزیون خیره شده بود برای همین به سمت کمد سمت 

اون رفتم و جوری خم شدم و لباس های تا شده ام رو روی 

 . کون لختم در معرض دیدش باشه ذاشتم که تمامکمد گ

 . لعنتی عاشقش شدم. اسمم پشتت و یه کون قلمبه عالی_

 . چرخیدم و محجوبانه سرم رو تکون دادم

 فکر کردم خوابی؟_

من _ پوشیدی  لباس  اینجوری  تو  که  وقتی  باشم  مرده  باید 

 .بخوابم

 . تن صداش ضعیف تر شد

 . به پشت بچرخ_

 . اسم خودت نگاه کنیفقط میخوای به _

داشتم شوخی میکردم ولی به هرحال چرخیدم.جیرجیر تخت  

 . دراومد با بلند شدنش به صدا

 . اگه میتونستم اسمم رو روی این کون حک میکردم_

حرفش عملی نبود ولی با اینحال حسی که توی جمله اش بود 

 . کنم باعث شد ضعف 
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اتاق حس  قدم هایی که به سمتم برمی داشت رو روی کف  

زد،   میکردم. وقتی روی  و توی گوشم حرف  گردنم خم شد 

 . نفس های گرمش غلغلکم داد

 . خم شو. میخوام ازت استفاده کنم_

 . شونه هام رو مالید

رو  _ چیز  همه  مدتی  برای  میخواد  دلم  و  مستم  یکم  من 

درون توام. جایی که همه چی   فراموش کنم. بجز خودم که

 ن مشکلی نداری؟حس درستی داره. بیب با ای

آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو تکون دادم. این دقیقا چیزی 

برای شخص دیگه    بود که می بجز دوتامون جایی  خواستم. 

 .نبود. حداقل امشب

 26-فصل

#willow 

شنیدم   رو  در  آروم  صدای  وقتی  دقیقا  بعدازظهر  یکشنبه 

 تلویزیون رو که داشتم بازی رو تماشا میکردم، خاموش کردم. 
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حتی مطمعن نبودم که درست شنیده باشم تا وقتی که برای  

 .بار دوم صدای در اومد

 کیه؟_

  .منم. ابی کوچولو از خونه روبرویی_

وقتی داشتم قفل در رو باز میکردم از اینکه احساس میکرد  

مجبوره اسم فامیلش رو هم بگه خنده ام گرفته بود. انگار اگه 

روبرویی برای شناختنش کافی نبود.یا می گفت ابی از خونه  

  .حتی فقط می گفت ابی هستم 

  .سالم_

 میتونم بیام تو؟_

  .از باالی سرش به در بسته آپارتمان پشت سرش نگاه کردم

 البته. مادرت میدونه تو اینجایی؟_

  .یکی پیششه. بهم گفت بیام ببینم شما خونه هستین _
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  .این خوب بنظر نمی رسید

 یا دایی هات پیشش هستن؟ یکی از خاله _

  .حتی نمیدونستم اصال خاله یا دایی داره 

  .نه اون پسره خسته بود_

  .کدوم پسره خسته_

 .همونی که باعث میشه مامان خسته بشه_

میکرد.  پیدا  حسی  همچین  رفت  می  بدن  از  نعشگی  وقتی 

آپارتمان من بجز تلویزیون چیز زیادی برای یک بچه پنج ساله 

  .نداشت

رو بخوام بگم حتی مطمعن نبودم یک بچه پنج ساله    راستش

  .چیکار میکنه

 تکالیف برای انجام دادن داری؟_

 .نه_
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من میز غذاخوری برای آشپزخونه نداشتم فقط یک صندلی 

استیل داشتم که ارتفاعش تا کانتر می رسید. ابی رو بلند کردم 

  .و روی اون نشوندم

 اسنک میخوای؟_

ش رو تکون داد. خدایا خوشحال و لب هاش رو لیس زد و سر

  .راضی کردن این بچه خیلی آسون بود

فکر میکنم انسان وقتی از مایحتاج اساسی زندگیش محروم 

  .میشد، از چیزهای کوچیک قدردانی میکرد

وقتی آدم یک مادر معتاد داشت، اون مایحتاج اساسی شامل 

 .غذا، مراقبت پزشکی، توجهی که هر بچه نیاز داشت میشد 

بسته غالت صبحانه با طعم کره بادوم زمینی رو کابینت بیرون 

  .آوردم و به ابی نشون دادم

 غالت صبحانه خوبه؟_
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فوری سرش رو تکون داد و لبخند بزرگی تحویلم داد. هروقت  

برام  بزرگ  رها میکرد، مامان  مادربزرگم  مادرم من رو خونه 

ه فکر  کلی غذا درست میکرد. تا این لحظه اصال به این قضی

 .نکرده بودم

و   ... مادربزرگمه  اون  که  میگفتم  فقط  اونموقع  احتماال 

مادربزرگ ها غذا می پزن. ولی دیدن ابی باعث شد برای اولین  

بار متوجه بشم که احتماال مارلین میدونست که من گرسنه 

 .هستم

مادربزرگم وجود داشت که من هنوز   به  راجع  خیلی چیزها 

 .متوجه اشون نشده بودم

بعد از اینکه شکم ابی سیر شد کاسه اش رو شستم و موقعیت 

چیکار   شرایطی  همچین  در  مارلین  کردم.  بررسی  رو 

  .میکرد؟اون ازم می پرسید که دلم میخواد چیکار کنم

 ابی دوست داری این بعدازظهر چیکار کنیم؟ _
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 میتونیم بریم پارک؟ _

ت رو البته ولی بهتره اول بریم به مادرت اطالع بدیم و کت _

  .برداریم

پالستیک   آشنای  بوی  کردم،  باز  رو  آپارتمانشون  در  وقتی 

  .سوخته من رو عقب زد

 لنا؟ _

جوابی نیومد. ولی بوی کراک بهم می گفت که داره چیکار  

  .میکنه

 یک لحظه اینجا وایسا ابی، باشه؟_

  .ابی رو داخل آشپزخونه رها کردم و به سمت اتاق خواب رفتم

 لنا؟ _

  .ش کردمدوباره صدا

  .بازم جوابی نیومد
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  .در اتاق رو زدم ولی متوجه نبودم که در کامال بسته نیست

 لنا؟ _

ضرب دستم باعث شد در یکم باز بشه. باندازه کافی باز بود که  

 .ببینم اون تو چخبره

میشد   پایین  و  باال  سرش  و  بود  نشسته  زانوهاش  روی  لنا 

و با یک دستش  درحالی که اون یارو یک مشت از موهای لنا ر

نگه داشته بود و با دست دیگه اش لوله کراک روی لب هاش  

 .رو گرفته بود

کار شوک  زن  یک  زدن  اینکه ساک  بخاطر  نه  زد.  یخ  بدنم 

آوریه. حریم خصوصی و تواضع توی خونه های فسادی که من  

  .همراه بقیه معتادا زندگی میکردم چیز رایجی نبود

ود. میخواستم یک پک بهش  بدنم یخ زد و دلیلش لوله کرک ب

 .بزنم هرچند که به همون اندازه از اون کپه گوه متنفر بودم 
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یارو متوجه نگاه خیره ام شد و نیشخند زد. نگاه کردن من 

کارش رو ساخت. پک عمیق دیگه ای از لوله زد، موهای لنا  

رو محکم تر مشت کرد و باسنش رو با ضرب به جلو حرکت 

ای نداشت جز اینکه عمیق تر اون   داد، برای همین لنا چاره

  .رو وارد دهنش بکنه و قورت بده

  .دلم میخواست باال بیارم

  .می خواستم پکی به اون لوله بزنم

 .باید گورم رو از اینجا گم میکردم

اولین کت کوچیکی که میتونستم توی کمد پیدا کنم رو چنگ  

میتونست اون زدم و با سرعت ابی رو به سمت در بردم. این  

  .باشه که به این صحنه نگاه میکرد

 میتونیم بریم؟ _

همین االنشم در رو باز کرده بودم تا  گورم رو از اون آپارتمان 

  .گم کنم



412 | P a g e  

 

 .مامی گفت اشکالی نداره _

ابی و من با مترو تا مرکز شهر رفتیم. اصال راه نداشت که در  

تجربه همچین محله ی معتادنشینی اون رو پارک ببرم. این  

  .برای هیچ کدوم از ما خوب نبود

همچنین نیاز داشتم از وسوسه دور بشم. برای همین اون رو  

به پارک کوچیکی که هرروز از کنارش میگذشتم بردم، زیادم  

 .از جایی که مامان بزرگ توش زندگی میکرد فاصله نداشت

یک ساعت در پارک موندیم. روی صندلی نشسته بودم و ابی 

دخترکوچولوی هم سن خودش بازی میکرد، تماشا  رو که با  

میکردم. بعد از مدتی بدو بدو به سمتم اومد و ازم پرسید که  

آیا میتونه بطری آبمیوه ای رو از مادر دخترکوچولو بگیره یا 

  .نه

حداقل اون باندازه کافی باهوش بود که برای گرفتن چیزی از  

داخ مادرهای  از  حتی  بگیره...  اجازه  ها  این غریبه  پارک.  ل 
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نشونه خوبی بود چون فقط خدا می دونست که با یک مادر  

  .معتاد اون ممکنه چجور آدمی بشه

تقریبا هوا داشت تاریک میشد و کامال واضح بود که هیچ کدوم 

از ما آماده نیستیم که برگردیم پایین شهر. برای همین با یک 

  تصمیم ناگهانی دلم خواست این دختر خوش خنده و بانمک 

رو به دیدن مادربزرگم ببرم هرچند که امروز صبح به دیدن 

  .مارلین رفته بودم

 .همراه هم به سمت برودهالو منور رفتیم 

  .پرستار جلوی پذیرش نگه ام داشت

  .امشب زیاد حالش خوب نیست_

  .منظورت چیه؟صبح دیدمش و اون حالش خوب بود_

لی یکم  نمیخوام مضطربت کنم . ممکنه چیز خاصی نباشه و_

 .بیحاله. بیشتر از همیشه بیحاله

 دکتر دیدتش؟_
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بله و ما منتظر دیدن هرگونه تغییر در شرایطش هستیم. این _

اتفاق گاهی برای بیماران آلزایمری میافته باید این رو بدونید. 

اون ها روزهای خوب و بد دارند. گاهی اوقات سخته که بتونیم  

و یا چیزیه که باید  تشخیص بدیم این یک روز بد عادی هست  

  .بخاطرش نگران باشیم

 میتونم ببینمش؟ _

البته. منظورم این نبود که بترسونمتون. فقط می خواستم _

بود   این چند هفته گذشته حالش خوب  بدم.  بهتون هشدار 

از   یکی  باید  هم  این  داره.  هم  بد  روزهای  اوقات  گاهی  ولی 

ز بهش  همون ها باشه. با برودی هم تماس گرفتیم ولی هنو

  .دسترسی پیدا نکردیم. فقط می خوایم بهش اطالع بدیم

  .فکر میکنم بخاطر بازی اینجا نیست_
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اینکه اون ها با برودی تماس می گرفتند که بهش خبر بدن  

ولی به من فکر نمی کردند مثل نیش سوزنده بود. ولی الیقش  

  .بودم

مشکلی نیست ابی رو هم بیارم؟اون دختر دوست من هست  _

ا همین پارک کناری بودیم برای همین فکر کردم میتونم و م

 .یسر به مارلین هم بزنیم

البته. آخرین بار که چک کردیم، مارلین خوابیده بود. ولی _

از   بیشتر  یکم  ممکنه  باشید  پیشش  شما  میشه  بیدار  وقتی 

 .روزهای معمول سرگردون بشه

 وقتی با ابی به سمت راهرو می رفتیم بهش توضیح دادم که 

داریم به دیدن مادربزرگم میریم و اون ممکنه گاهی حواس  

این  از  بیشتر  بترسونمش  ولی چون نمی خواستم  بشه  پرت 

 .توضیح ندادم.ابی و من با احتیاط وارد اتاق مارلین شدیم 
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وقتی دیدم در آرامش خوابیده، نفس راحتی کشیدم. تا زمانی 

دقی پانزده  هر  ولی  نشد  بیدار  بودیم،  اونجا  ما  یکبار که  قه 

پرستارها بهش سرمیزدند و عالئم حیاتیش رو چک می کردند 

  .و بهمون می گفتند که همه چیز خوبه

باالخره ابی شروع به خمیازه کشیدن کرد. تقریبا ساعت هشت  

بود و زمان خوابش رسیده بود. برای همین خداحافظی کردم  

ستم  و شماره موبایلم رو به ایستگاه پرستاری دادم و ازشون خوا

 .اگه چیزی تغییر کرد بهم اطالع بدند

رو   این  فرصت  دیگه  ولی  میدن  اطالع  گفت  پرستار  اگرچه 

  .بهشون ندادم که اول با برودی حرف بزنند

بعد از اینکه به آپارتمانم رسیدیم، ابی رو به آپارتمان خودم 

فرستادم و بهش گفتم در رو پشت سرش قفل کنه تا من بتونم 

 .ه خبره ببینم تو خونشون چ
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نکرده   قفل  رو  آپارتمانشون  در  آشغالی  محله  همچین  توی 

بودن. همین یک دلیل کافی بود که بهم بگه هیچ راهی وجود 

 .نداره که اجازه بدم ابی امشب اونجا بخوابه

داخل خونه وقتی دیدم لنا تنهایی روی تختش خوابیده آروم 

مسیر شدم. تمام اطراف خونه وسایل و تجهیزات مواد بود. در  

بود   آشپزخونه  کانتر  روی  که  رو  موبایلی  خونه  از  خروج 

برداشتم و امیدوار بودم که قفل نباشه تا بتونم کسی رو پیدا 

با  کنه.  نگهداری  ازش  مادرش  اوضاع  راه شدن  روبه  تا  کنم 

تجربه ای که داشتم میدونستم که این مشکل یک شبه حل  

  .نمیشه

ه اتاق دیگه رفتم تا ابی اسم مادربزرگش رو بهم گفت و من ب

باری  اولین  این  بود که  بگیرم. کامال مشخص  تماس  باهاش 

دریافت  دخترش  بخاطر  تماسی  همچین  زن  اون  که  نیست 

 .میکرد. اصال نشانی از شوکه شدن در صداش نبود
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میکرد  زندگی  ما  از  انورتر  بلوک  ابی چند  مادربزرگ  سوفیا، 

کر موافقت  ابی  داشتن  نگه  با  وقتی  همین  بهش  برای   ، د 

وجود  دلیلی  هیچ  میبرمش.  اونجا  به  من  که  دادم  پیشنهاد 

  .نداشت که که اوضاع خونه دخترش رو در این شرایط ببینه 

نوامبر حس  ام برمیگشتم هوای خنک  وقتی به سمت خونه 

خوبی بهم میداد. سوفیا در ساختمانی قدیمی زندگی میکرد  

وه داخل و اون و شوهرش ازم  دعوت کردند برای نوشیدن قه

  .برم

نمی  موندم.  اونجا  راحته  پیششون  ابی  ببینم  که  وقتی  تا 

از اینکه از اینجا به اونجا   از فکر کردن به اینکه ابی  تونستم 

  .پاس داده میشه اصال تحت تاثیر قرار نمیگیره دست بردارم

دیوانگی تقریبا روش عادی زندگیش شده بود. اون فقط هنوز  

  .ونه کننده اسنمی دونست زندگیش چقدر دی
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چند بلوک مانده به خونه ام ، موبایلم توی جیبم لرزید. وقتی  

بیرونش آوردم یک شماره محلی روی صفحه روشن و خاموش 

  .میشد

 سالم؟_

 خانم گارنر؟ _

  .بله_

  .من شانون هستم. پرستار برودهالو منور_

  .وسط خیابون ایستادم 

 همه چی مرتبه؟_

به  _ االن  حیاتی همین  عالئم  زدیم.  زنگ  آمبوالنس 

بود. همه چی ممکنه درست بشه   اومده  پایین  مادربزرگتون 

  .... ولی

 .من تو راهم _
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 27_فصل

#Delilah 

هر نوعی ترسی که درونم شکل گرفته بود آروم آروم شروع به  

از بین رفتن کرد.سه شبی که پشت سرهم در سوئیت ایالت  

 "ما"گذروندیم اعتماد به نفسم رو راجع به  آفتابی فلوریدا باهم  

 .بهم برگردوند

هزینه اش رو پرداخت کرده بود پس   WMBC هنوز اتاقی که 

البته  کنند.  پیچم  نمی خواست سوال  دلم  بودم چون  نداده 

زوج  یک  من  و  برودی  که  بود  مشخص  کامال  دیگه  االن 

  .هستیم 

بودم ازم    تعدادی از آقایون همکارم بخاطر اینکه ترفیع گرفته

کینه به دل گرفته بودند و وقتی وارد اتاقی میشدم بهم نیش  

و کنایه میزدند و برچسب می چسبوندند و می گفتند زن ها 

همینجوری شغل گزارشگریشون رو حفظ می کنند.  از این  
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حرف ها متنفر بودم ولی نه باندازه ای که از قرار گذاشتن با  

 .برودی دست بردارم 

مقا بازی  از  در  بعد  رختکن  اتاق  گزارش  تهیه  و  تامپا  بل 

فرودگاه   به  رفتن  برای  تیمش  و  برودی  یکشنبه،  بعدازظهر 

آماده میشدند و من قرار بود مایکل النگلی رو ببینم تا باهم  

  .به میامی بریم

هتل  جلوی  که  اتوبوسی  در  رو  هاشون  کیف  داشتند  تیم 

براق که  ایستاده بود جا میدادند که مایکل با یک جگوار قرمز 

 .سقفشم پایین داده بود رسید

قراره سفر  با چه کسی  اینکه  به  راجع  برودی و من داشتیم 

کنم حرف میزدیم، برای همین دیدن مایکل سورپرایزش نکرد.  

ولی به این معنی نبود که از این قضیه به معنی  واقعی کلمه 

  .خوشحاله
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یک    اون واقعا عصبانی نبود. میتونستم بگم درواقع اون مثل 

تر  عجیب  و  کرد  رفتار  مالکانه  آلفا  و  غارنشینه حسوده  مرد 

  .اینکه منم یجورایی از این رفتارش خوشم اومد 

بعد از اینکه ساک هاش رو داخل اتوبوس گذاشت، برگشت تا 

باهام خداحافظی کنه. مایکل برام دست تکون داد ولی همونجا 

 .کنار ماشینش منظر ایستاد 

 ؟ میتونی جمعه پرواز کنی_

  .فکر کنم اره_

جمعه خط حمله تعطیله. میخوام ببرمت ایالت شمالی و کلبه _

  .ام رو بهت نشون بدم

 میخوای کلبه ات رو بهم نشون بدی؟ _

آره و آلتم. همیشه دلم میخواد آلتم رو بهت نشون بدم ولی _

  .ایندفه دلم میخواد پنج شنبه شب تو کلبه ام نشونت بدم
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نهاد وسوسه کننده ای رو رد  چجوری میتونم همچین پیش _

 کنم؟

  .شروع به خندیدن کردم  

  .نمیتونی_

برودی یک دستش رو پشت کمرم انداخت و به خودش نزدیک  

 .ترم کرد

  .پنج شنبه بعد تموم شدن کارت میریم_

 .باشه_

ولی  چسبید  بهم  هامون  دماغ  که  حدی  تا  اومد  تر  نزدیک 

  .میتونستم برق توی چشم هاش رو بینم 

  .میدونی که نیاز دارم بهش نشون بدم مال منی_

من  _ روی  آتشنشانی  شیر  مثل  و  کنی  بلند  رو  پات  قرار 

 بشاشی؟
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دختر شیرین من هیجانات عجیب و غریب میخواد. ولی اگه  _

  .پایه ای منم هستم

  .با آرنجم ضربه ای به قفسه سینه اش زدم

بگ _ آشغالم  مرتیکه  اون  به  باشی.  داشته  امنی  سفر  و جدا 

طرف   من  با  وگرنه  باشه  جاده  به  حواسش  چهارچشمی  

  .حسابه

  .بله تارزان_

  .با سرخوشی چشم هام رو چرخوندم

 بیا اینجا جین. “اسم دختره تو فیلم تارزانه.”_

درحالی که داشت پشت گردنم رو فشار میداد لب هام رو می  

بلعید. کامال توی بوسه اش گم شده بودم. جوری که منو به 

کرده بود و عاشقانه میبوسید انگار که فردایی وجود   عقب خم

نداره، صحنه ای رو ایجاد کرده بود که حتی منم متوجه اش 

  .نبودم
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تا وقتی که بلندم کنه و لب هام رو رها کنه، تمام افراد تیم 

که از اتوبوس تماشامون میکردن شروع به دست زدن و هوووو 

 .کشیدن کردند

مش هرچند که بهم اخطار داده دلم می خواست همونجا بکش 

بود. قبل از اینکه رهام کنه با پوشوندن چیزی روی سرم شوکه 

روم  میخواد  گفت  وقتی  بود.  ورزشیش  پیراهن  اون  کرد.  ام 

  .مارک بذاره شوخی نداشت

  .خوب ازش مراقبت کن_

مایکل  به  این رو خطاب  باز میکرد  برام  رو  وقتی در ماشین 

  .گفت

مسیر اول  دقیقه  سکوت   چند  در  ناخوشایندی  بطرز  جاده 

  .گذشت. باالخره مایکل بود که حرف زد

خوب فکر کنم حاال دیگه میدونم چرا نمی خواستی با من _

  .قرار بذاری 
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متاسفم. باید بهت می گفتم ولی اونموقع که ازم درخواست  _

بودم   نبودیم و همونجور که بهت گفته  باهم  ما هنوز  کردی 

دش که دوباره ازم درخواست کردی و  واقعا سرم شلوغ بود بع

درست   ولی  نبودم  برودی  با  هنوزم  دادم  مثبت  جواب  بهت 

 ....زمانیکه ما

  .مسئله ای نیست. نیاز نیست توضیح بدی _

  .نگاه کوتاهی بهم انداخت و دوباره به جاده خیره شد

قرار نیست دروغ بگم و بگم ناامید نشدم ولی قرارم نیست _

   .اوضاع رو سخت کنم

  .یکم شونه هام صاف تر شد 

  .ممنون_

سه ساعت رانندگی واقعا در آرامش گذشت. آفتاب گرم فلوریدا  

درست به سرم میتابید در حالیکه بخاطر بادی که از سقف باز 

  .ماشین میوزید خنک میشدم
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اخیرا بخاطر شروع کارم در سِمت جدید از چند ماه گذشته، 

شدن دوباره دوست دختر  مالقات برودی و نگرانی بخاطر پیدا  

دچار  واقعا  نبود،  ازش  خبری  بود  وقت  خیلی  که  قبلیش 

  .استرس شده بودم

شدم.  _ عاشقش  بودم.  نشده  روباز  ماشین  سوار  حاال  تا  من 

 اجاره اش کردی؟

نه. درواقع من در میامی خونه دارم. ماشین رو توی خونه _

  .نگه میدارم

 نمیدونستم. از هتل خیلی دوره؟_

 .احتساب ترافیک بیست دقیقه فاصله هست با _

نیاز  _ دیگه  اینجوری  بگیرم  تاکسی  اونجا  از  میتونم  من  اوه 

  .نیست تو مسیرت رو طوالنی کنی

تو خونه من _ بجای هتل  مهم نیست. ولی خوشحال میشم 

  .بمونی
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  .با چشمای وق زده بهش خیره شدم

اون_ راحتی  به  میتونی  دارم.  مهمان  اتاق  من  باش.  جا آروم 

  .بمونی. حتی نیاز نیست باهم در یک ساختمان باشیم

  .بخاطر پیشنهادت ممنونم ولی در هتل میمونم_

مایکل شونه هاش رو باال انداخت انگار که موضوع مهمی نبود. 

اون خیلی بی قید بود. احتماال موندن در اتاق مهمان اون نباید 

می رسید.    مشکلی ایجاد میکرد. ولی بازم یجورایی اشتباه بنظر 

 .هتل واقعا ایده بهتری بود

همون  و  بود  تر شده  آروم  ترافیک  رسیدیم  میامی  به  وقتی 

موقع بود که موبایلم توی جیبم لرزید. بیرون آوردمش و پیام  

  .برودی رو خوندم

چیکار   تو  داره.  تاخیر  پرواز  و  نشستم  هواپیما  برودی:توی 

 میکنی؟

  .تصمیم گرفتم یکم سربه سرش بذارم
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مارگاریتا دلی و  میگیرم  آفتاب  حمام  دارم  استخر  له:کنار 

  .مینوشم. خوبه که ست شنا توی کیفم گذاشته بودم

 بروی:با النگلی؟

 دلیله:بجز اون با کی میتونم باشم؟

 برودی:داری باهام شوخی میکنی، درسته؟ 

دلیله:احتماال وقتی عالمت های روی بدن برنزه ام رو ببینی 

  .خودت میفهمی

منو برودی:و دست  جای  هم  کونت  روی  قراره  ببینمت  قتی 

   .ببینی

  .دلیله:اووووم... ممکنه ازش خوشم بیاد

 برودی:داری باهام شوخی میکنی؟

جای   به  راجع  ولی  آره  استخر؟  و  نوشیدنی  به  دلیله:راجع 

 ... دستت
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پوندی ، داخل هواپیما مثل چوب    325برودی:کنار یه بازیکن  

  .سخت شدم

  .دلیله:خخخخخ

رودی:همین االن اعالم کردن که آماده پرواز هستیم. ممکنه  ب

خاموش بشم. کاش میشد با من به خونه برگردی. حتی بعد 

از سه روز باهم بودن به محض جدا شدن ازت دلم برات تنگ  

 .شده

قلبم توی سینه ام آب شد.این مرد حتی بدون هیچ تالشی  

باالخره یاد  میتونست منو اغوا و راضی کنه. دیونه اش بودم و  

  .گرفتم سرجام بشینم و ریلکس کنم و از همه چی لذت ببرم 

  .دلیله: منم همینطور

*** 
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بعد از نیمه شب بود که دوباره موبایلم زنگ خورد. تازه خوابم 

برده بود. اسم برودی روی صفحه روشن و خاموش میشد. با 

  .لبخند و صدای خمار خواب جوابش رو دادم

  .سالم_

 بیدارت کردم؟ _

  .اشکال نداره. همین االن خوابم برده بود_

تماس  _ باهات  صبح  متاسفم.  میزدم.  زنگ  دیروقت  نباید 

  .میگیرم

تن صداش باعث شد سرجام بشینم. خم شدم و چراغ خواب 

  .رو روشن کردم

 چی شده؟_

وقتی هواپیما نشست پیام هام رو دریافت کردم. از برودهالو _

بودند. گرفته  بیمارستان   تماس  به  آمبوالنس  با  رو  مارلین 

  .بردند
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 چه اتفاقی افتاده؟_

مطمعن نیستند. یکم در طول روزش حالش خوب نبوده. بعد  _

بیدار نشده. عالئم  بعدش  و  زده  برخالف همیشه یکم چرت 

  .حیاتیش یکم ضعیف شدن برای همین آمبوالنس خبر کردن

 اوه خدایا متاسفم. االن داری میری اونجا؟ _

اره. بردنش به بیمارستان سینت لوک.منم توی راهم دارم با  _

  .تاکسی میرم

تقریبا حدود پنج دقیقه برودی داشت با غرغر و صدای بلند به 

راننده می گفت که از کدوم مسیر بره و داخل کدوم خیابون 

صداشم   توی  استرس  بیمارستان  به  شدنش  نزدیک  با  نشه. 

  .بیشتر میشد

رون بپرم و چند بلوک مونده رو پیاده میخوام از ماشین بی_

  .برم. نصفه شبی توی خیابون هشتم ترافیک قفل شده

  .موبایل رو از کنار دهنش فاصله داد و با راننده حرف زد
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  .بزن کنار بذار همینجا پیاده بشم_

صدای بشتن در ماشین و غرغری که با پیاده شدنش بلند شد  

  .رو شنیدم

 .میکنم اینکه برگردم اونجااولین کاری که صبح _

تو باید مصاحبه ات رو انجام بدی. اون رییس آشغالت همین  _

قلدری میکنه. صبر کن چون   برات  داری  بخاطر من  االنشم 

  .منم هنوز نمیدونم چه خبره

 ...ولی_

  .یکم بخواب. وقتی چیز بیشتری فهمیدم بهت پیام میدم _

  .لطفا اینکارو بکن_

ب_ من  خوب.  خیله  با باشه  بلوک  یک  فقط  کنم.  عجله  اید 

با ویلو تماس بگیرم و   باید  بیمارستان فاصله دارم و احتماال 

 .بهش بگم چه خبره 
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تا چند ساعت بیدار موندم و امیدوار بودم که دوباره از برودی 

خبری بشنوم ولی قبل از اینکه بخوابم هنوز پیامی نداده بود.  

بود متنفر  بودم  دور  ازش  اینهمه  اینکه  میخواست  از  دلم  م. 

  .کنارش بودم 

اگه قرار بود خبر بدی بشنوه کنارش بشینم و آرومش کنم. و  

شاید، فقط شاید یک قسمت خودخواه از من وجود داشت که 

من  بجای  اونجا  ای  دیگه  بشه شخص  مطمعن  خواست  می 

  .ننشسته باشه تا آرومش کنه

 

 

 28_فصل

#willow 

ها می بینیم همش   جو اتاق های اورژانس که توی تلویزیون

مزخرفه. دکترها و پرستارها همراه چرخ برانکارد با عجله به  
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روی   و  میشد  نفر خم  یک  و  رفتن  می  راهرو  انتهای  سمت 

مریض سی پی آر انجام میداد و بقیه به سمت درهای بزرگ  

  .دو دره که به سمت خودشو باز میشد می رفتن... آره درسته

که   خاکستری  اتاق  با  بهاطراف  هاش  صندلی  تمام  تقریبا 

افرادی که منتظر بودند، پر شده بود نگاه انداختم.کاری جز  

  .منتظر بودند نمی تونستند بکنند

ای  شیشه  های  درب  پشت  آبی  های  یونیفورم  با  خانم  سه 

دو  نوشیدند.  می  قهوه  زدن  حرف  حال  در  و  بودند  نشسته 

میکر احساس  بودند.  ایستاده  ورودی  دم نگهبان جلوی درب 

  .بیشتر شبیه اتاق انتظار زندانه تا بیمارستان

دو ساعت بدون هیچ خبر جدیدی گذشت. به سمت شیشه  

پذیرش رفتم و اونجا ایستادم و با اضطراب گردنبندم رو تاب  

دادم. خانم ها به نادیده گرفتنم ادامه دادند تا وقتی که باالخره  

  .یکیشون با آزردگی بهم نگاه کرد
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 نم؟میتونم کمکت ک_

  .مادربزرگم رو چند ساعت پیش به اینجا آوردند_

 اسمش رو صدا کردیم؟ _

 .نه_

وقتی دکترش کارش تموم بشه، اسمش رو صدا میکنیم و _

  .خبرهای جدید رو بهتون میدیم

چشم های خانمه به باالی سرم دوخته شد، داشت با زبان بی 

  .زبانی بهم می گفت دیگه چی

و دوباره شروع به کندن الک    برگشتم و روی صندلیم نشستم 

ناخن هام کردم و بعد به سرویس بانوان رفتم. چندین ساعت  

بود که خودم رو نگه داشته بودم چون می ترسیدم اسمم رو 

صدا کنند و نشنوم ولی مادر طبیعت بی شکیبا بزرگ شده  

 .بود
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با پرستار   و  بود  ایستاده  برودی کنار پذیرش  وقتی برگشتم، 

از   میکرد.  از صحبت  چون  بودم  نشده  سورپرایز  اومدنش 

  .آسایشگاه بهم گفته بودند که براش پیام گذاشتند

ولی هنوزم دیدنش اونجا برای یک ثانیه باعث شد خشک بشم. 

با اینکه کامال واضح بهم گفته بود که دیگه هیچ کاری باهام  

  .نداره، به سمت پذیرش رفتم و بهش ملحق شدم

رو برام تکون داد و دوباره به برودی به نشان آشنایی سرش  

حرف زدن با همون پرستاره بخت برگشته ای که منو رد نادیده  

برگشته داشت   االن خانم بخت  اینکه  داد. فقط  ادامه  گرفت 

 .لبخند میزد و ظاهرا می تونست از روی صندلیش بلند بشه

اجازه بده من برم دوباره برات چک کنم. سیستم هنوز نشون  _

نترلش میکنن ولی هنوز چند ساعت شده. میده که دارن ک

مطمعنم که یکم بعد خبرهای جدید رو بهم میدن. فقط یک 

  .دقیقه بهم وقت بده
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  .وقتی منتظر ایستاده بودیم برودی به سمت من برگشت

 همین االن رسیدی؟_

همراه _ پیش  ساعت  دو  تقریبا  بودم.  بانوان  سرویس  در  نه. 

  .آمبوالنس اومدم

  .سرش رو تکون داد

 سعی کردم باهات تماس بگیرم. قبال چی فهمیده بودن؟_

هیچ ایده ای ندارم. داخل بردنش و هیچ خبری هنوز بهم _

 .ندادند

پرستار چند دقیقه بعد پشت شیشه اومد و به سمت راست  

  .اشاره کرد

 درب رو براتون باز میکنم. چرا برنمی گردید؟_

دعوت نشدم. پرستار  دنبال برودی راه افتادم، هرچند که من  

مارو به اتاق معاینه خالی راهنمایی کرد و بهمون گفت بشینیم. 

  .چند دقیقه بعد دکتر داخل اومد
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به  رو  دستش  اول  و  آورد  بیرون  رو  هاش  دستکش  از  یکی 

  .سمت برودی دراز کرد

 من دکتر سیمون هستم . شما نه پسری خانم گرانر هستین؟ _

  .، ویلو نوه ایشون هستمن سرپرست قانونی ایشون هستم_

دکتر باهام دست داد. تا اون لحظه هیچ ایده ای نداشتم که 

  .اون سرپرست قانونی مادربزرگم هست

 چرا نمی شینیم؟_

تا اینجا که از چیزهایی که شنیده بوم خوشم نیومده بود. هر  

دومون نشستیم. وقتی دکتر شروع به حرف زدن کرد، دست  

  .های من میلرزید

خانم گارنر دچار سکته شدن. دالیل زیادی برای سکته وجود  _

داره. ما فکر که ایشون بخاطر فشار خون دچار خونریزی مغزی 

  .شدن

  .اوه خدای من _
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  .دست هام رو روی دهنم گذاشتم

 اون حالش خوبه؟این قابل درمان هست؟درست میشه؟ _

 .برودی بود که پشت سرهم اینارو می پرسید 

ی اسکن گرفتیم. عکس بهمون نشون میده االن ازش سی ت_

که کدوم قسمت خونریزی کرده و چند درصده. بعد از بررسی 

دقیق شدت آسیب و سایز غده خونی که حدس میزنم ایجاد 

شده، اطالعات بیشتری بدست میاریم. االن هنوز روی ثابت  

کردن فشار خون و تنفسش کار میکنیم. باید بهش دستگاه  

ب تا  کنیم  وصل  و تنفس  بکشه  نفس  راحت  کنه  هش کمک 

 .داریم با دارو سعی میکنیم فشارش رو تنظیم کنیم

 بعدش چی؟ جراحیش میکنید؟_

به   دوباره  بعد  و  من  به  بعد  انداخت،  نگاهی  برودی  به  دکتر 

  .برودی نگاه کرد 
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خانم گارنر االن خیلی ضعیف هستن. نمیتونم بگم چی میشه _

یاد برای درمانش انجام  کرد یا نه. هرکاری که از دستمون برب

زیر  نمیتونه  داره،  که  شرایطی  به  توجه  با  االن  ولی  میدم. 

 .جراحی مغزی دوام بیاره

اگر از حرف های سنگین دکتر متوجه وخامت و جدی بودن 

بودن  وحشتناک  متوجه  برودی  واکنش  با  نمیشدم،  اوضاع 

  .شرایط شدم. دست هاش رو دراز کرد و دست های منو گرفت 

واین ببینینش، تا چند دقیقه دیگه از سی تی اسکن اگه میخ_

دستمون  بعدش  دقیقه  چند  هم  نتایج  میگردونن.  برش 

  .میرسه

  .میخوایم ببینیمش، ممنون_

  .دکتر بلند شد و ایستاد
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متاسفم که خبرهای بهتری براتون ندارم. چرا همینجا صبر _

می   سراغتون  پرستارهارو  از  یکی  آوردنش  وقتی  نمیکنید، 

  .مفرست

با رفتن یک نفر، احساس کردم اتاق کوچیک ترم شد. برودی  

  .دستش رو داخل موهاش کشید

 تو خوبی؟_

 .فکر کنم خوبم_

جوابم اصال متقاعد کننده نبود. وقتی حتی حرف خودت رو  

  .باور نداشتی، سخت بود که قابل باور بنظر برسی

  .دو انگشت زیر چونه ام قرار گرفت و سرم رو بلند کرد

بیا به بدترینش فکر نکنیم. قراره مثبت فکر کنیم. این کاری _

  .بود که مارلین انجام میداد 

**** 
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از پنجره بیمارستان به بیرون خیره شده بودم و آفتاب رو که  

تماشا میکردم. خیلی ساده و  اروم داشت طلوع میکرد  آروم 

باشکوه بود ولی سال ها بدون اینکه حتی متوجه اش بش و  

  .ن توجهی بهش بکنم گذرونده بودمکوچک تری

اینکه  روی  هم  زندگیم  های  لحظه  ترین  تاریک  در  حتی 

از نظرم این   باز میکردم.  خورشید فردا طلوع میکنه، حساب 

اتفاق بی شباهت به خوابیدن دو نفر در اتاق نبود.”یعنی انقدر 

 براش معمولی و عادی بوده.” 

ظر بیرون کندم و به  بعد از چند دقیقه، نگاهم رو از زیبایی منا

چیزی که از زندگیم باقی مونده بود نگاهی انداختم.تنها چیزی 

که در تمام زندگیم ازش مطمعن بودم این بود که خورشید  

دوباره طلوع میکنه و این دو نفر پیشم خواهند بود. حاال بجز  

  .طلوع خورشید چیزی قطعی نبود

ش وصل بود. مادربزرگم خوابیده بود و چندین لوله و سیم به

می  بیرون  هاش  از شش  رو  هوا  که  تنفسی  دستگاه  صدای 
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ریتمیک  با صدای  رو داخل میدمید،  زندگی جدید  و  کشید 

 .مانیتور هماهنگ شده بود

حاال شب شده بود و اون بیدار نشده بود و این از نظر دکتر  

بود. حاال   فکر میکرد، طول کشیده  اون چیزی که  از  بیشتر 

کی به هوش بیاد و دوباره ازش سی تی  مسئله زمان بود که  

  .اسکن بگیرن و ببینن خونریزی متوقف شده یا نه

چشم های خیسم رو به مردی که کنار مادربزرگم خوابیده بود 

دوختم. برودی باالخره یک ساعت پیش نشسته روی صندلی  

 .به خواب رفت

بهش گفتم که میتونه بره خونه و حداقل چند ساعت استراحت  

نکرد.  کنه،   حرفم  به  توجهی  حتی  ولی  میمونم  اینجا  من 

  .مادربزرگ همیشه برای اون مثل خانواده اش بود

بعد از اینکه وقتی هفت سالش بود، مادرش از سرطان فوت 

اون   کرد.  پر  براش  رو  مادرش  خالی  جای  مادربزرگ  کرد، 
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پدربزرگ،   فوت  از  بعد  عوض  در  و  بود  برودی  کنار  همیشه 

  .بل اتکا در زندگی مادربزرگم بودبرودی تنها شخص قا

زن ها همیشه عاشق برودی بودند. با توجه به زیبایی غیرقابل  

انکارش، جایگاهش به عنوان یک ورزشکار حرفه ای و مقامش 

به عنوان یکی از شگفت انگیز ترین خط حمله های آمریکا ، 

 .جایی برای دوست نداشتنش باقی نمیموند

اعتماد به نفس، توانایی اینکه باعث   به همه این ها مقدار زیادی 

بشه اون زن احساس کنه، تنها زنی هست که توی یک مکانی 

وجود داره رو اضافه کنید و اینجوری متوجه میشید که اصن  

و  افتند  می  دنبالش  ها  زن  عمال  وقتی  نداره  تعجب  جای 

 . تعقیبش می کنند

ولی چیزی که باعث شده اون مردی غیرقابل دسترس بنظر  

اد دقیقا چیزیه که اون االن هست. عاشق ترین شخصی که  بی

تا حاال می شناختم. وقتی مردها عاشق میشن، سخت عاشق  

 .میشن و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون هارو بگیره 
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رو   ام  گذشته  زندگی  بتونم  تا  میدادم  رو  چیزم  همه  خدایا 

برگردونم. زمان رو برگردونم تا بتونم قدر چیزهایی که داشتم 

بدونم نه اینکه همه اش رو دور بندازم. من کسی بودم که   رو

 .لیاقتش خوابیدن روی اون تخت بود نه مادربزرگم

چند ساعت بعدی رو بدون فکر فقط با گردنبندم ور رفتم و به 

دو شخصی که توی دنیا بهشون اهمیت میدادم نگاه کردم و 

  .دوباره عاشقشون شدم

و گوشه اتاق پیدا کرد، وقتی چشم های بودی باز شد و من ر 

نگاهمون برای مدت طوالنی روی هم قفل شد. لحظه ای که 

  .تسلیم شد رو دیدم

اون ممکن بود که عمیقا ازم متنفر باشه ولی دیگه عصبانی  

 .نبود. حداقل برای االن

 حالش چطوره؟_

  .برودی بود که این سوال رو ازم پرسید 
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  .همونجور_

 خوابیدم؟ من چند ساعت _

  .شاید دو ساعت_

 تو اصال خوابیدی؟_

  .هنوز نه_

و  برد  باال  رو  هاش  اومد، دست  قوسی  و  روی صندلی کش 

  .گردنش رو به چپ و راست چرخوند

چرا نمیری خونه؟یکم بخواب. اگه چیزی تغییر کنه باهات  _

 .تماس میگیرم

  .دلم میخواد بمونم_

ع نظرش  بعد  ولی  بگه  چیزی  خواست  می  شد. انگار  وض 

  .درعوض فقط سرش رو تکون داد و بلند شد 

 هنوزم قهوه ات رو با کمی شکر مینوشی؟ _
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 آره. توام هنوز تلخ و حال بهم زن می نوشیش؟ _

  .پقی زیر خنده زد

  .میرم برامون قهوه پیدا کنم_

بعد از اون اوضاع بین برودی و من یکم آروم تر از قبل شد. 

دیم ولی اینجوریم نبود که دوباره بهترین دوست همدیگه نبو

احساس کنم تو ذهنش سرم رو هدف قرار داده و با تیرکمان، 

  .تیر پرتاب میکنه

 چند مدته که اون در برودهالو میمونه؟_

 .از سه سال یکم بیشتر_

سرم رو تکون دادم. هیچ ایده ای نداشتم که آخرین بار کی 

ده  هر دوشون رو دیده بودم. روزهای عمرم بیهوده سپری ش

بود. جای مزخرفش اونجا بود که االن چون ترک کرده بودم،  

  .احساس میکردم دنیا برای من ثابت و ساکن ایستاده
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من بزرگتر شده بودم ولی زندگیم اصال پیشرفت نکرده بود. 

انگار بعد از مدت طوالنی که دکمه توقف زندگیم رو زده باشم، 

که تنها چیزی که  دوباره برم گردونده باشن. مشکل اینجا بود  

متوقف شده بود، زندگی من بود. جهان پیرامونم در گردش  

  .بود

برودی و من در طول شب زنده داری صحبت کوتاهی داشتیم.  

چیزهای  خیلی  که  هرچند  بود  نشستن  ساکت  از  بهتر  این 

مهمی وجود داشت که نیاز داشتم بهش بگم ولی هنوز جرات 

  .حرف زدن راجع بش رو نداشتم

چندساعت بعد پرستار سراغمون اومد و ازمون خواست وقتی  

برای شستن مادربزرگ و درآوردن لوله هاش بیرون بریم، به  

همراه برودی به کافه تریا رفتیم تا چیزی بخوریم. همینجور 

  .که می گشتیم وارد مغازه کادویی شدیم

 چیزی نیاز داری؟_
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از  رو  سوال  این  و  بود  دستش  توی  بیسبالی  کاله  م برودی 

  .پرسید 

 .یدونه مسواک ایده خوبیه_

خانمی که پشت میز بود موقع حساب کردن خریدمون متوجه 

رو  برودی کاله  اومدیم  بیرون می  مغازه  از  برودی شد.وقتی 

  .دراورد و به قیمت روش نگاه کرد

  داری خودتو  مخفی میکنی؟_

 .یجورایی_

 این دقیقا همون چیزیه که فکر میکردی قراره بشه؟_

 ؟؟چی_

  .مشهور شدن_

اینکه  به  وقتی نوجوان بودیم عادت داشتیم ساعت ها راجع 

داشته   ممکنه  حسی  چه  شدن  مشهور  فوتباله  بازیکن  یک 

 .باشه، رویاپردازی کنیم
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  .بهم نگاه کرد

  .هیچ چیزی اونجوری که من فکر میکردم پیش نرفت_

دوتا ساندویچ تخم مرغ در کافه تریا سفارش دادیم و نشستیم 

بخوریمش. برودی مال خودش رو با سه گاز تموم کرد. من   تا

  .فقط نصف ساندویچ خودم رو خورده بودم

 قرار نیست اونو بخوری؟_

لبخند زدم. برودی همیشه اشتهای جالبی داشت. وقتی بیرون 

ولی  میشد  خالی  و  تمیز  کامال  هردوتامون  ظرف  رفتیم  می 

تموم   از  بعد  برودی  بود که  این  دلیلش  کردن ظرف  معموال 

  .خودش به ظرف من حمله میکرد

  .نه از خودت پذیرایی کن_

 .صبحانه منم تموم کرد و بعدش قهوه اش رو با ولع نوشید

یادته وقتی سال باالیی بودیم تو کافه تمام ظرف غذای اون  _

 یارورو تموم کردی چون فکر میکردی مال منه؟
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خورد_ درکونی  بنیان  پائول  از  بخاطرش  تقریبا  اون آره.  م. 

زندگیم  بود که در طول  لباس سرهمی  با  آدم  ترین  درشت 

  .دیده بودم

دومون  هر  خندیدیم.  هردومون  خاطرات  اون  یادآوری  با 

دزدکی به فستیوال آلمانی ها رفته بودیم و سرجمع برای هر  

دوتامون بیست دالر داشتیم و داشتیم از گشنگی میمردیم از 

 .وشیدنی بشیمطرفی هم دلمون نمی خواست بیخیال ن

ماگ   بزرگترین  و  غذا  پیش  کدوممون  هر  برای  همین  برای 

مشغول   برودی  دادیم.  سفارش  رو  میتونستیم  که  نوشیدنی 

حرف زدن با چندتا پسر از تیم فوتبال بود و وقتی برگشت، 

بهش گفتم که میتونه غذای منم بخوره و خودم به دستشویی 

 .رفتم

دالری روی میز رو تموم کرد. فقط اینکه   15اون تمام غذای  

اون غذایی که خورده بود روی میز کناری بود و مابقی غذای  

من سرجاش بود. بعدش ما یک پسر گنده، عصبیه آلمانی رو 



453 | P a g e  

 

داشتیم که وقتی متوجه نبود غذاش شد، باید باهاش سروکله 

  .میزدیم

بود وقتی به اتاق مادربزرگ برگشتیم، کار پرستار تموم شده  

و دکتر، چند دقیقه بعد اومد. اون بهمون گفت بااینکه بخاطر  

درمان و تحت مراقبت بودن اعالئم حیاتیش ثابت شده ولی  

هنوز هیچ تالشی نمیکنه تا خودش نفس بکشه و این عالمت 

 .خوبی نیست

قرار شد بعدازظهر دوباره سی تی اسکن بگیرن تا میزان جدی 

دوم از دکترها که اونجا می  بودن آسیب رو بررسی کنند. هر ک

اومدند انگار خودشون رو موظف می دونستند بهمون هشدار  

انگار می خواستند برای  بدن که اوضاع خوب بنظر نمیرسه. 

  .جواب آزمایش بعدازظهر آمادمون کنند

  .بعد از رفتن دکترها، من و برودی برای مدتی ساکت بودیم
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وقتی  _ داره.  پزشکی  نامه  وصیت  رو  اون  آپارتمانش  وسایل 

تمیز میکردم، برگه هارو دیدم. اون و پدربزرگت سال ها قبل 

اون رو نوشتن. هیچ وقت سعی نکردم یکی دیگه براش تهیه  

کنیم چون وکیلم گفت بخاطر شرایط حافظه اش ممکنه اگه  

بر   مشکل  به  کنیم  درست  ای  دیگه  قانونی  مدرک  بخوایم 

 .بخوریم

بااینکه من االن سرپرس  ت قانونیش هستم،ولی وصیت خوب 

نامه پزشکیش وقتی که کامال سالم بود و خودش می تونست 

تصمیم بگیره نوشته شده بود. و اون تصمیمات نهایت آرزوی  

 .اون بودند

 این یعنی چی؟_

یعنی تصمیمات پزشکیش بوسیله کسی که اون می خواست _

  .گرفته میشه نه من

 و اون یه نفر کیه؟_
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ب اشتباه کرده جواب کامال مشخص  بودم که  امیدوار  ولی  ود 

  .باشم

  .تو_

 29_فصل

#Delilah 

از صبح سه بار تالش کردم تا با برودی تماس بگیرم ولی هر  

کدوم از تماس ها مستقیم به صندوق صوتیش وصل میشد. 

در آخر وقتی دیدم با مایکل داریم پیش پایتون مارا میرسیم، 

  .بهش پیام دادم

ش تموم  کارمون  به  وقتی  بودم  فرستاده  که  پیامی  هنوز  د، 

نگرانش   داشتم  مختلفی  دالیل  به  بود.  نرسیده  دستش 

  .میشدم

 همه چیز مرتبه؟_

  .مایکل در راه برگشت به فرودگاه ازم پرسید
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  .متاسفم اره_

  .یجورایی بهش دروغ گفتم

دچار  _ قبلش  ساعات  ندارم.  دوست  رو  کردن  پرواز  فقط 

  .اضطراب میشم

عین حقیقت بود ولی چیزی که امروز درگیرش  حرفی که زدم  

  .بودم این نبود

فکر میکنم صندلی هامون کنار همه. اگه نیاز داشته باشی  _

 .میتونی دستمو بگیری و فشار بدی 

  .لبخند زورکی زدم

ممنونم ولی معموال به آب دهن پاک کن نیاز پیدا میکنم تا  _

  .کسی که دستم رو بگیره 

ه جاده نگاه کنه، از گوشه چشمش نگاهی قبل از اینکه دوباره ب

  .بهم انداخت برای همین توضیح بیشتری دادم
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معموال زاناکس میخورم و بخوبی فیتیله پیچم میکنه. وگرنه _

  .ممکنه قلبم انقدر سریع بتپه که از سینه ام بیرون بزنه

اوه پس آب دهن جمع کن برای بعدشه. با اینکه من دنبال  _

  .تا دستت رو بگیرمبهونه مناسبی بودم 

این سفر بهم ثابت کرد که مایکل همون پسر خوبیه که از اول  

فکر میکردم باشه نه اون پسر بدی که برودی راجع بش بهم 

 .هشدار داد 

 

اگرچه خوشحال بودم از اینکه باهاش قرار نذاشتم. تا قبل از  

برودی از هرکسی که باعث میشد قلبم بتپه دوری میکردم.  

بجز درو به کسی اجازه ورود به قلبم رو بدم ، بهم   اینکه بخوام

حس خیانت میداد. ولی یجورایی برودی تونست بدون اینکه  

  .بفهمم کی این اتفاق افتاد، خودش رو وارد قلبم کنه
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مایکل و من دقیقا از بازرسی بدنی رد شده بودیم که موبایلم 

توی جیب کتم تکون خورد. اسم برودی روی صفحه روشن 

  .ش شدخامو

بگیرم.  _ تماس  باهات  میکردم  داشتم سعی  روز  تمام  سالم، 

 همه چیز مرتبه؟

متاسفم. بیمارستان بودم و موبایلم خاموش بود. همین االن  _

  .روشنش کردم

  .صداش خسته و کالفه بود

 باشه. فقط نگرانت شده بودم. مارلین چطوره؟ _

میگیرن  خوب نیست. االن دوباره دارن ازش سی تی اسکن  _

برای همین اومدم خونه تا دوش بگیرم و لباس هام رو عوض  

  .کنم. اون سکته کرده

  .اوه خدایا. متاسفم_
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ممنون. االن با دستگاه تونستن زنده نگه اش دارن. ولی امید _

زیادی بهمون ندادن که آیا قراره جواب اسکن دوم بهتر از اولی 

نیست که بتونه باشه. خون ریزی مغزی داشته و اونقدری قوی  

  .زیر جراحی دوام بیاره 

 نمیدونم چی باید بگم. من چیکار میتونم بکنم؟_

میتونن _ که  هرکاری  دکترها  برنمیاد.  از دست کسی  کاری 

کارها   این  نیستن که  ولی هنوزم مطمعن  انجام میدن  دارن 

  .کافی باشه

ساعت _ حدود  پروازم  هستم.  میامی  فرودگاه  توی  االن  من 

 میشینه. تمام شب رو اونجا خواهی بود؟هفت 

اره. احتماال دوباره امشبم بمونم. فردا صبح زود تمرین دارم، _

همین االنشم تمرین امروز رو از دست دادم . مطمعن نیستم  

اوضاع چجوری قراره پیش بره ولی دلم میخواد تا اونجایی که  
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میتونم پیشش بمونم. مربی جریمه ام میکنه ولی اگه شخصا  

 .مه چیز رو بهش توضیح بدم درکم میکنه ه

یکم _ تو  تا  بمونم  پیشش  و  بیارم  غذا  برات  میتونم  من 

  .استراحت کنی

  .ممنون ولی فعال خوبم عزیزم_

ای کاش شانس این رو داشتم که قبل از این اتفاق ببینمش. _

  .جوری که ازش حرف میزنی، میدونم که چقدر برات مهمه

بی_ عالیه.  واقعا  اون  مثل خانواده  اره  برام  هام  فامیل  از  شتر 

میمونه. اون ها میگن رابطه خونی خیلی قوی تر از آبه ولی  

  .همش چرته. همه به آب نیاز دارن تا زنده بمونن

فکر زیبایبه. باید این رو بهش بگی برودی حتی اگه چشم _

  .هاش هم بسته باشه ممکنه صدات رو بشنوه

زها هست که باید قبل از  میدونی چیه؟حق با تواه. خیلی چی_

  .این اتفاق بهش می گفتم
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اون میدونه چه حسی داری ولی حرف  _ کامال مطمعنم که 

  .زدن ممکنه به هر دوتا تون کمک کنه

  .ممنون عزیزم_

  .امیدوارم همه چیز خوب پیش بره_

  .منم همینطور _

معموال در پروازهای کوتاه نصف قرص رو میخوردم ولی اینبار  

قرص کامل خوردم. عالوه بر اضطرابی که همیشه   در عوض یه 

بخاطر پرواز داشتم حاال بخاطر برگشت به خونه و بودن کنار  

برودی در صورتی که بهم نیاز داشته باشه هم مضطرب بودم.  

متاسفانه خیلی زود فهمیدم من تنها کسی نیستم که آماده  

 .شده تا بهش تسلی بده

 30_فصل

#Willow 
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داره که این کلمه دقیقا مثل یک حرف    شهوت. دلیلی وجود

  .ناخوشایند گفته میشه

من عمال کنار بسترمرگ مادربزرگ موردعالقه ام نشسته بودم 

و هنوزم وقتی برودی دوباره به اتاق اومد تپش های قلبم تندتر 

 .شد

شلوار و کت جین و زیرش بافت چسبانی پوشیده بود. کاله 

ن باید بزور دهنم رو که  مارکدارش رو برعکس گذاشته بود و م

   .باز مونده بود،جمع میکردم 

با اون کاله بیسبال کجکیش و موهایی که از زیرش بیرون زده  

بود، دقیقا شبیه همون بچه ورزشکاری شده بود که عاشقش 

  .شدم

 خبر جدیدی هست؟ _

  .سرم رو تکون دادم
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همین چند دقیقه پیش برش گردوندن.تغییراتی موقع سی _

اسکن افتاده و پرستار گفت نتایج با توجه به تغییرات متغیر  تی  

  .خواهد بود

سمتم   به  دستش  توی  و  آورد  بیرون  کتش  از جیب  چیزی 

  .گرفت، یه چیزی مثل کارت هتل بود

  .نوبت تواه_

  .پیشونیم چین خورد

اینجا فاصله داره. تو _ از  جایی که میمونم فقط چهار بلوک 

هستی. از اون تی شرت و شلوارهای  گفتی خیلی از اینجا دور  

یوگا که معموال شما خانم ها تو مغازه های کادویی هتل ها  

میپوشین خریدم  توی حموم گذاشتم تا اگه خواستی لباس  

  .هات رو عوض کنی

 مغازه های کادویی هتل ها؟ _

  .من توی هتل رگنسی میمونم _
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 واقعا؟_

  .یمونمآره. طول فصل رو. بقیه سال رو توی کلبه ام م_

 کلبه؟هنوز داریش؟کارش تموم شده؟ _

 .لبخند زد

 .هنوز دارم روش کار میکنم ولی به آخراش رسیده_

از   بعد  برودی  اصلی  دستاورد  اولین  شمالی  ایالت  در  کلبه 

  .تبدیل شدنش به یک بازیکن حرفه ای بود

زمین کلبه زیبا بود ولی خود ساختمان، فاجعه بود. دلش می  

  .ن رو خودش بازسازی کنهخواست تمام ساختما

تو  خاطراتش  هنوز  ولی  بودم  دیده  رو  اونجا  یکبار  فقط  من 

ذهنم بود. قبل از اینکه برای آخرین بار از کنترل خارج بشم  

  .یکی از بهترین هفته هام رو اونجا گذرونده بودم
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کرده  متبرک  هارو  اتاق  تمام  بودیم،  اونجا  که  ای  هفته 

” یکی از خاطرات، بطور          نبودیم.”خودتون منظورشو بدونی 

  .خاصی اغلب تو ذهنم تکرار میشد

ما دقیقا جلوی شومینه که منظره اش رو به دریاچه بود، باهم  

اونجا   رو  تعطیالت فصلی  اینکه  به  راجع  و  کردیم  عشقبازی 

  .بگذرونیم و تعمیراتش رو انجام بدیم،حرف زدیم

اتاق   خوابمون بهم گفت که میخواد یک شومینه دیگه توی 

درست کنه چون عاشق نگاه کردن به چشم هام     زیر شعله 

های آتیش شده بود. برودی و من خاطرات زیادی داشتیم ولی  

یادم  که  جایی  تا  شومینه  جلوی  در  زمان  اون  و  یکی  این 

  .میومدم خیلی و جدا حس عاشقانه ای داشت

  .برو_

  .با صداش به زمان حال برم گردوند

  .دوباره امشب اینجا بمونیم. پنت هاوس دوم  احتماال قراره_
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 مطمعنی که مشکلی باهاش نداری؟ _

اینجا  _ فعال  برو من  دادم.  نمی  پیشنهاد  داشت  اگه مشکلی 

می  بگیره  رو  جا  همه  بوت  خوایم  نمی  ضمن  در  هستم 

  .خوایم؟این کار منه

 ”      “منظورش اینه بو گند من همیشه باید همه جا بیاد نه تو

**** 

چ وقت در پنت هاوس نبودم. ولی کامال شبیه همون قبال هی

چیزی بود که انتظارش رو داشتم. بزرگ، دلباز، تمیز و شیک.  

  .به تنها چیزی که شبیه نبود، خونه برودی بود

چندین زونکن با لوگو تیم استیل انتهای میز روی سالن بود. 

روی میز غذاخوری چندین نامه پستی و لباس ورزشی مچاله 

ود داشت. ولی چیزهای کمی وجود داشت که نشون شده وج

  .بده یک نفر به مدت چهار ماه اونجا زندگی کرده
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جا   دیواری  کمد  شدم.  مستر  خواب  اتاق  وارد  کنجکاوی  با 

دارش پر از لباس و کفش بود. یک سمت تماما لباس ورزشی، 

شورت ورزشی، سویشرت و کفش ورزشی بود. حداقل بیست 

میخی مخصوص فوتبال اون سمت کمد جفت جوراب و کفش  

  .وجود داشت

شده   تا  و  مرتب  چیز  همه  کردم...  باز  رو  کشوها  از  تا  چند 

بود.برودی همیشه از اون پسرها بود که می گفت همه چی رو  

دیگه  نفر  یک  زیاد  باشی.احتمال  مرتب  تا  کمد  تو  بچپون 

  .کارهای شست و شو تمیزکاریش رو انجام میداد

نانه توی کمدش باعث شد فکر کنم اون یک  نبود لباس های ز

 .نفر احتماال باید خدمه باشه نه دوست دخترش 

سینک  تا  دو  با  مستر  حمام  یک  کننده  جدا  دیوار  پشت 

روشویی و محوطه دوش بزرگ کاشی کاره شده وجود داشت. 

لوازم   یا  و  عطر  مو،  ماسک  برقدار،  و  زرق  شامپو  گونه  هیچ 

 .آرایشی وجود نداشت
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نشان  گذرونده  هیچ  اینجا  مکرری  های  زنی شب  اینکه  از  ی 

باشه نبود. با اینکه فواره های آبی و فضای زیادی برای گرفتن  

یه پارتی کوچولو وجود داشت. همین قضیه برام سوال شد که  

  .آیا برودی اغلب اونجا سرگرم میشه یا نه

وقتی از سویئت اصلی بیرون اومدم بازم نتونستم جلوی خودم  

همین االنشم با فضولی کردن از خط قرمزها رد شده  رو بگیرم.

  .بودم حتی جفت پا روش پریده بودم

آروم کشو پاتختی رو باز کردم. داخلش یک ست هدفون، آیپد 

  .و چندین کارت تجاری و کاغذهای تا شده وجود داشت

تعدادی از کاغذهارو کنار زدم و بسته نیمه خالی شده کاندوم  

ی روان کننده رو پیدا کردم. خوب جواب  ها و بطری تقریبا خال

  .سوالم رو گرفتم. حدس میزنم اغلب مشغول سرگرمیه 

یک حمام کوچیک دیگه داخل راهرو وجود داشت. لباس هایی  

اینیکی  از مغازه کادویی گرفته، داخل  اشاره کرد  برودی  که 



469 | P a g e  

 

وارد سویئت   از وقتی که  بیشتری  بود. حاال احساس کثیفی 

د و  کردم  بودم  رو شده  ذهنم خودم  تو  و  گرفتم  فوری  وش 

بخاطر سواستفاده از اعتماد برودی اونم وقتی که باهام مهربون 

 .بوده تنبیه کردم. دوباره 

و  بیمارستان  رسیدم  که  بود  شده  کامل  ساعت  یک  دقیقا 

حرف  اینکه  از  قبل  حتی  اومد.  پیشمون  دکتر  باالخره 

 .بزنه،حالت چهره اش قلبم رو شکست

تخت مادربزرگم نشسته بود که با اومدن    برودی سمت دیگه

دکتر ایستاد، برای همین منم بلند شدم. یهو احساس سرگیجه  

  .کردم ولی نمی تونستم برگردم و بشینم

گردنبندم رو تو دستم گرفتم، عادت هیجانیم بود که وقتی از  

مشکل   فقط  میکردم.  بازی  گردنبندم  با  ترسیدم  می  چیزی 

ده بودم برای همین دستم رو دور اینجا بود که االن گمش کر

 .گلوم انداختم و صبر کردم 
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  .جواب اسکن دوم رسید_

  .دکتر صبر کرد و نفس عمیقی کشید

  .و ای کاش خبرهای بهتری داشتم_

  .اول به برودی و بعد به من نگاه کرد

جریان _ اثرش  در  که  شده  قوی  دچار سکته  بزرگتون  مادر 

اختالل کرده بود. خون   خونرسانی به رگ های اصلی رو دچار

باعث شده   و  بود  مغز جمع شده  بطور جدی در یک سمت 

  .سمت دیگه کامال بی بهره بمونه

 بود؟این یعنی اینکه االن متوقف شده؟ _

اومد   بیرون  دکتر  دهن  از  که  مثبتی  کلمه  تنها  به  عمال 

  .چسبیدم

سرعتش کمتر شده ولی مقدار آسیب شدیده.قسمت هایی _

ده دچار التهاب شدن. مغز توسط دیواره  که خون بهش نرسی

های استخوانی جمجمه محافظت میشه و التهابات باعث فشار  
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از   جلوگیری  باعث  فشارها  این  شده.  جمجمه  در  زیاد 

بار میاره و همین هم  خونرسانی میشه و آسیب بیشتری به 

 .باعث التهابات بیشتر میشه و این یک روند مخرب هست

 د؟ چه کاری میشه انجام دا_

  .برودی از دکتر پرسید 

مغزی، _ شدید  التهابات  درمان  برای  راه  موثرترین  خوب، 

جراحی هست که بهش میگن جراحی جمجمه. به این صورت 

که قسمته از جمجمه برداشته میشه تا به التهابات اجازه بده  

شرایط   به  توجه  با  .ولی  بشه  خارج  جمجمه  محدوده  از 

اومدنش از زیر این روند  مادربزرگ شما احتمال زنده بیرون  

خیلی کمه. همونجور که میدونید از وقتی آوردنش با استفاده 

متاسفانه  بکشه.  نفس  کردیم  کمک  بهش  تنفس  دستگاه  از 

بدنش هیچ تالشی برای اینکه خودش نفس بکشه انجام نمیده  

و واکنش مردمک هاش خیلی کم شده. ما به بررسی کردن  
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ادامه میدیم ولی شم باید خودتون رو برای عملکرد مغزش  ا 

 .بدترین ها آماده کنید. متاسفم

توی  زیادی  بودیم. سواالت  فکر میکنم هر دومون الل شده 

سرم بود ولی بازم وقتی دکتر پرسید سوال دیگه ای دارم یا  

نه، فقط بهش خیره شدم انگار حرف زدن بلد نبودم. در آخر  

  .به سمت برودی چرخید

حرف زدند. صداهای مختلفی رو می  اونا برای چند دقیقه آروم  

برام مفهومی نداشتند. حسی که داشتم  شنیدم ولی کلمات 

خیلی خیلی برام آشنا بود، دقیقا حالت مه و بی وزنی که موقع 

 .مصرف مواد تجربه میکردم

هوس و خواستنی که باالخره بعد از چندین ماه شروع به فرو 

شتر به وجودم  نشستن کرده بود حاال با سرعت و خونخواهی بی 

برگشت. دسته های صندلی رو گرفتم تا از افتادنم جلوگیری 

 .کنم
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فضای  ما  به  تا  بست  سرش  پشت  رو  در  رفتنش  بعد  دکتر 

  .خصوصی بده

 حالت خوبه؟ _

برودی به سمتم اومد و جلوی صندلی که نشسته بودم زانو 

  .زد

  .نه_

  .یکی از دست هام رو تو دستش گرفت 

  .سخته. میدونمتحملش خیلی _

  .خنده ام گرفت، به همون تلخی که می تونست باشه

تمام  _ از  میکنم؟بعد  فکر  چی  به  نشستم  اینجا  میدونی 

 چیزهایی که دکتر گفت؟ 

درست به چشم های برودی نگاه کردم و اونم همینجور بهم  

  .خیره موند
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که همین االن از اینجا گورم رو گم کنم تا بتونم برم سراغ _

مواد. مادربزرگم، کسی که حمایتم کرد و هیچ وقت ازم ناامید  

نشد داره میمیره و من میخوام چیکار کنم؟ مثل همیشه فرار  

 .کنم

برودی مدت طوالنی نگاهش رو پایین انداخت. فهمیدم که در  

حال هضم کردن تنفرش نسبت به منه. ولی وقتی حرف زد 

  .سورپرایز شدم

 .ی همین هم میخوای فرار کنیاین عادیه. تو ترسیدی برا_

 .تنفرم از خودم رو با طعنه بیرون ریختم

 .آره باید خیلی ترسیده باشم_

دست _ منم  ترسیدی.  خیلی  میکنم  ویلو؟فکر  چیه  میدونی 

کمی از تو ندارم ولی مردم وقتی می ترسن دو جور انتخاب 

از مارلین زندگی سختی   یا بجنگن. تو قبل  دارند. فرار کنن 

  .ار کردن برای تو مثل غریزه زنده موندن میمونهداشتی. فر
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  .به مادربزرگ بی جانم نگاه کردم

االن نمی خوام فرار کنم. این حداقل کاریه که میتونم انجام  _

  .بدم

  .پس فرار نکن_

  .جوری میگی انگار کار آسونیه _

  .آسون نیست. هیچ چیزش آسون نیست_

  .مدستش رو توی دستم گرفتم و بهش نگاه کرد 

  .ممنون_

باهم از پسش برمیایم. فقط همراه من  _ خواهش میکنم. ما 

  .بجنگ

**** 

برودی دیروز تمرینش رو از دست داده بود برای همین امروز  

روی  نگاه  نبود.  ساعت  پنج  اون  نداشت.  رفتن  جز  ای  چاره 
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میداد  نشون  برگشت  مارلین  اتاق  به  دوباره  وقتی  صورتش 

 :محض رسیدن پرسیدشدیدا خیالش راحت شده. به  

 چطوره؟ _

 .همونجوری __

  .سرش رو تکون داد 

 خودت چی؟ _

 .دارم می جنگم_

  .برودی لبخند زد و کتش رو درآورد

 .خوشحالم اینو میشنوم_

 تمرین چطور بود؟_

  .حسابی گند زدم_

 تمرکز کردن سخت بود؟_

  .دستش رو داخل موهاش کشید
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 .آره، حواسم کامال به بازی نبود_

وقتی نبودی داشتم فکر میکردم. فردا باید اجازه بدیم برنامه  _

بازی  همیشه  که  همونجوری  باید  حتی  شاید  ببینه.  رو  اش 

این   و  بشنوه  رو  صدامون  بتونه  شاید  کنیم.  بازی  میکردیم، 

  .حتما خوشحالش میکنه 

ایده خوبیه. ازش خوشش میاد. و من باید با برودهالو تماس  _

ا تا بهشون بگم  وضاع چطوره. احتماال گروپر بخواد به بگیرم 

 .مالقاتش بیاد

  .بنظر میاد مرد خوبی باشه_

  .هست.ولی نذار بفهمه که من این حرف رو زدم_

  .خنده ام گرفت 

  .جالبه. اونم دقیقا همین حرف رو راجع به تو زد_

  .برودی لبخند زد

  .میدونستم اون حرومزاده پیر عاشق منه _
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باره پیشمون اومد. بهمون گفت که  چند ساعت بعد دکتر دو

بریم استراحت کنیم و فردا برگردیم. فردا قرار بود دوباره اسکن 

بگیرن و احتماال باید تصمیمات مهمی می گرفتیم. حتی نمی 

تونستم به فردا فکر کنم. نزدیک های صبح تصمیم گرفتیم  

 .چند ساعتی رو به خونه بریم

بریم. من می رسونمت. چون مستقی_ اومدم بیا  تمرین  از  م 

  .اینجا، ماشینم توی پارکینگ روبرویی هست 

حتی نمی خواستم تظاهر به بحث کردن کنم. این دو روز اخیر  

از پا درم آورده بود و حتی بلند کردن دستم و باز کردن در  

  .کار مشقت باری بود برام

وسایل   و  های چرم  با صندلی  روور  رنج  یک  برودی  ماشین 

  .چوبی بود

  .خیلی بهتر از برونکو هستاین _
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اش که از    1981داشتم  با اشاره به ماشین قرمز و سفید سال  

  .موقع دبیرستان تا دانشگاه میروند اذیتش میکردم

 .لبخند زد

  .یکمی_

  .با اینکه اون برونکو کلی خاطرات خوب با خودش داشت_

به صندلی عقب ماشین شیک و پیک جدیدش نگاهی انداختم  

به   ماشین  و  بزرگ  صندلی  روی  که  پایانی  بی  های  ساعت 

قبلیش گذرونده بودیم فکر کردم. برودی مچ نگاهم رو گرفت  

و برای یک ثانیه کوتاه به همدیگه خیره شدیم. بقیه مسیر تا 

پایین شهر رو هیچ کدوممون یک کلمه حرف نزدیم بجز زمانی 

  .که می خواستم آدرس بدم

آپارتمان م نگه داشت یکم خجالت زده وقتی ماشین رو کنار 

بودم. ساختمان در منطقه بدی بود و برای اثباتش هم افرادی  

بودن که درست جلوی ساختمان پرسه میزدن. دو پسری که  
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میزد مواد  "داد  داشتیم   "دالل  نگه  رو  ماشین  وقتی  هستن 

  .نگاهمون میکردند

 اینجا زندگی میکنی؟_

ب _ اینجا  اجاره  از عهده  میتونه  امیدوارم  آره. فقط  ولی  ربیام. 

  .بتونم بزودی از اینجا برم

  .برودی می خواست چیزی بگه ولی بعد متوقف شد

  .ممنون که رسوندیم و برای همه چیز _

 .خواهش میکنم_

صدام  برودی  که  بودم  شده  اپارتمان  ورودی  نزدیک  تقریبا 

  .کرد

 ویلو؟_

  .بدو بدو دنبالم اومد تا بهم برسه
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میمونم بمون. حداقل امشب رو. من برات بیا هتلی که من  _

  .اتاق میگیرم

  .لطف داری ولی من خوبم. واقعا میگم_

  .من نگران تو نیستم_

  .داشت با دندون های بهم فشرده دروغ می گفت

 .... اینجوری میتونم راحتر بخوابم اگه بدونم که_

میتونستم   زدن  بدون حرف  انداخت، حتی  اطراف  به  نگاهی 

  .خونمافکارش رو ب

 .وسایلم رو جمع میکنم_

 31_فصل

#Delilah 

ساعتم رو روی شش تنظیم کرده بودم با اینکه واقعا تصمیم  

نگرفته بودم برم یا نه. بعد از یک دوش فوری، موبایلم رو از  
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شارژ بیرون کشیدم و دوباره پیام های دیشبمون رو بررسی  

  .کردم 

  .برودی:خوب نیست

 نم انجام بدم؟ دلیله:متاسفم.کاری هست بتو

 ...برودی:یه عکس لختی ممکنه کمک کنه

دلیله:خخخ.خوشحالم که حاال یکم شبیه خودت شدی. امروز  

عصر که حرف میزدیم حتی یک اشاره سکسی هم نداشتی. 

  .نگرانت شدم 

  .برودی:منم همینطور

 دلیله:امشبم بیمارستان میمونی؟

بعدش یک کلم ولی  تایپ کردم  رو  پیام آخر  رو یادمه که  ه 

در   تنها  امشب  بود:  اینجوری  اول  پیام  کردم.  ویرایش 

بیمارستان میمونی؟ ولی بعد احساس کردم زیادی خودخواه  

شدم، ویرایشش کردم و خوشحال بودم که نفرستادمش. اون  
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زمان وحشتناکی رو میگذروند و دیگه جایی برای حسادت من  

  .نمی موند

سا برمیگردم.  رگنسی  به  زود  صبح، برودی:نه.خیلی  نه  عت 

  .زمان مالقات برمیگردم

  .دلیله:باشه. امیدوارم بتونی یکم بخوابی

برودی:صبح زود باهام تماس بگیر. ساعتم رو برای هفت و سی  

 .تنظیم میکنم تا قبل دوش حرف های کثیف بهم بزنی

آماده   رو  هام  لباس  و  میکردم  رو خشک  موهام  که  درحالی 

د زنگ بزنم یا نه. درحالی  میکردم، دو به شک بودم که آیا بای

که داشتم سوتین و شورت گرون قیمت ستش رو که هفته 

پیش با ولخرجی خریده بودم، می پوشیدم متوجه شدم مغزم 

  .داره خودشو بگا میده

با کی داشتم شوخی میکردم؟پاهام رو شیو کرده بودم و لباس 

زیرهای سکسی جدیدم رو پوشیده بودم. همین االنشم ذهننا 
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گرفته بودم که با یک تماس تصویری زنده برودی رو    تصمیم

 .سورپرایز کنم حتی قبل از اینکه به خودم اعتراف کنم 

از شانس من، مسئول یونیفورم پوش آسانسور یادش بود که 

قبال من رو با برودی دیده. برای همین وقتی با خجالت بهش 

یک توضیح دادم که میخوام دوست پسرم رو سورپرایز کنم، با  

  .نیشخند شیطانی کلید رو بهم داد

که  بودم  کرده  فراموش  کامال  چون  بود  خوبی  چیز  این 

 .دسترسی به پنت هاوس نیاز به کلید مخصوص داره

بازم   هیچ دلیلی وجود نداشت که بخوام مضطرب باشم ولی 

مضطرب بودم.جلوی درب سوئیت برودی ایستاده بودم، توی 

م های کدویی  مافین  پاکت  توی یک دستم  و  اش  وردعالقه 

دست دیگه ام سینی قهوه مخصوصمون رو نگه داشته بودم و 

 .بخاطر بی خبر اومدنم مضطرب بودم در بزنم
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رو   ای  و ضربه  کردم  بلند  رو  و دستم  عمیقی کشیدم  نفس 

  .زدم   PH2 درب شماره

  .هیچ جوابی نگرفتم

موبایلم رو بیرون آوردم و ساعت رو چک کردم... هفت و سی 

یا  و   گرفت...  می  یا دوش  بود  هنوز خواب  شاید  دقیقه.  سه 

  .تصمیم گرفته بود زود بره

  .یکبار دیگه در زدم.دومین بار یکم محکم تر از قبلی بود

دقیقا داشتم می چرخیدم برم که صدای پاهایی که به سمت  

  .در می اومد شنیدم

برودی جواب داد. اون فقط یک شورت باکسر مشکی پاش بود 

مسو ریخته و  بهم  سکسی  بطرز  موهاش  و  دهنش  توی  اک 

  .بود.دهن کفیش به لبخندی باز شد

  .پاکت مافین های توی دستم رو بلند کردم

 .برات صبحونه آوردم_
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از فرق سر تا نوک پام چرخوند و باعث شد  چشام هاش رو 

  .بطرز خوشمزه ای احساس وحشیگری کنم

  .واقعا اینکارو کردی _

ه چهار بار لباس هام رو تغییر دادم و  خیلی خوشحال بودم ک

  .در اخر تصمیم گرفتم یک چیز سکسی بپوشم

  .کنار رفت و دستش رو باز کرد تا داخل برم

  .اول خانم ها_

  .درحالی که رد میشدم قهوه هارو بهش دادم 

اول خانم ها گفتن برودی ایستون یعنی بذار کونت رو چک  _

  .کنم

 Part_231#.پس میدونی_

دید و به سمت سرویس رفت و بعد از شستن دندون پقی خن

 .هاش برگشت
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فکر کردم شاید بتونی از آالرم  خوشحال کننده و صبحونه  _

  .بتونی استفاده کنی

برودی پاکت رو از دستم کشید و از روی شونه ام پرت کرد و  

  .دستش رو دور کمرم انداخت و منو به سمت خودش کشید 

 .معالیه. بطرز لعنتی گرسنه ا_

 داری چیکار میکنی؟_

  .عقب عقبی بردم تا اینکه زانوهام به کاناپه خورد

  .میخوام بخورم _

جنتلمنانه ولی محکم هلم داد و روی کاناپه افتادم. سرم رو  

فورا حواسم   ولی  زیباش خیره شدم  به صورت  و  کردم  بلند 

  .پرت شد 

نگاهم از شونه های پهنش، سینه عضالنیش و شکم تیکه تیکه 

باشکوهش رسید. این فرورفتگی ها   V رد شد و به خطاش  

 .جدا باعث میشد اسمم رو هم فراموش کنم
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  .توام گرسنه بنظر میرسی_

  .نیشخند زد چون متوجه چشم چرونیم شده بود

خدایا تو از خواب بیدار شدی و اینجوری دیده میشی. بدنت _

  .واقعا بطرز مضحکی باورنکردنیه 

ورم کرده اش از روی شورت تنگش کرد.  شروع به مالیدن آلت  

میکرد   لمس  رو  خودش  داشت  که  حالی  در  کردنش  تماشا 

  .باعث شد خودم رو منقبض کنم و پاهام رو بهم بچسبونم

خوشحالم که ازش خوشت میاد. ولی میخوام بیشتر ببینمت.  _

 .اون دامن رو باال بزن

اخل  برای چند ثانیه مردد موندم. من همین االن از این در د

اومدم و آفتاب از پنجره سالن به داخل اتاق می تابید. ولی من 

به اینجا اومدم چون امیدوار بودم بتونم وسط روزهای سخت  

اون به   ... ضمن  در  کنم.  خوشحالش  یکم  نگاه  V زندگیش 

  .کنم
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پایین دامنم رو گرفتم و جمعش کردم و اجازه دادم روی باسنم 

ش خیلی  دفتر  توی  بعدا  بخوره.  ولی  تا  میشدم  دیده  لخته 

میدونستم وقتی کار برودی باهام تموم بشه دیگه اهمیتی به 

  .شق و رق بودن نمیدم

این سر راه هستن.”کنارای شورتشو میگه جلوی دسترسی _

 ”      اقا رو گرفتن. 

پاره  رو  برند جدیدم  با یک حرکت سریع شورت  و  خم شد 

  .کرد

ونم درشون بیارم، قبل از اینکه بتونم جوابش رو بدم و بگم میت

 .روی زانوهاش نشست و سرش رو بین پاهام برد

 .اوه خدایا 

داشت می بلعیدم. لیس میزد و می مکید و باسنم رو با دست 

هاش گرفته بود تا وقتی شروع به وول خوردن کردم، سرجام  

  .نگه ام داره
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  .نیاز داشتم تکون بخورم

خکوبم ولی هرچه بیشتر تکون میخوردم محکم تر سرجام می 

میکرد و مالکانه تر با زبونش تصرفم میکرد... نیاز داشتم باسنم  

با   فهمیدم  وقتی  شم.   هماهنگ  ریتمش  با  تا  بچرخونم  رو 

قدرتی که میخکوبم کرده نمیتونم تکون بخورم، انگشت هام  

رو داخل موهاش کردم و سعی کردم کمی کنترل رو به دست 

 .بگیرم 

سرش رو باال بیاره خنده اش  وقتی موهاش رو کشیدم تا یکم   

گرفت ولی نکته رو گرفت و توجهش رو به کلیت دردناکم داد. 

رسوندم.  ارگاسم  مرحله  به  هاش  مکیدن  و  ها  زدن  زبون  با 

  .کمتر از ده دقیقه بود که داخل آپارتمانش شده بودم

  .بعد از اون من رو به تختش برد و باهم بودیم

  .سکسی خوب

  .نه. سکسی عالی
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ون مدل هایی که وقتی با حرکات اروم مالشی وارد بدنم  از ا 

میشد و بیرون میومد صورتم رو بررسی میکرد و وقتی چشم  

هام باز میشد، نگاهمون بهم قفل میشد و بهم لبخند میزد.  

  .بدون نفس و زیبا

بعدش درحالی که هر کدوم سمت خودمون دراز کشیده بودیم 

  .از صورتم کنار میزد   و بهم نگاه میکردیم و اون موهام رو

  .ممنون که این رو بهم دادی _

  .نیشخند زدم

  .ممنون که بهم دادیش _

  .خندید

برای _ دادی  اجازه  بهم  اینکه  منظورم چیه.  میدونی  خودت 

مدتی درونت گم بشم و بخاطر اینکه درست جلوی در بهت 

  .حمله کردم شکایت نکردی 

 شکایت کنم؟اون دیونه بود؟ 
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  .های بدتری برای خوش آمدگویی فکر کنم  میتونم به راه_

  .آروم لب هام رو بوسید

  .امروز قراره روز گندی باشه_

  .سرم رو روی ارنجم گذاشتم تا بهش گوش بدم 

آماده مون کردن تا بهمون بگن که تمام لوله هارو قطع کنیم  _

  .تا با آرامش بره، دقیقا همینه میدونم

  .بگیری متاسفم. تصمیم سختی باید _

 .من کسی نیستم که قراره همچین تصمیمی بگیره_

  .من فکر میکردم تو سرپرست قانونیش هستی_

هستم ولی سال ها پیش وصعیت نامه پزشکیش رو نوشته _

  .بود قبل از اینکه حافظه اش رو از دست بده

 اوه پس کی قراره راجع به سالمتیش نظر بده؟_

 .ویلو_
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  .االن همه چی مشخص شد 

 میتونه اوضاع رو خوب مدیریت کنه؟  اون_

اون ناراحته ولی االن حق و حقوقی داره. مطمعن نیستم اگه  _

درست  بتونه  وقت  هیچ  دیگه  برنگرده  مارلین  بخاطر  اینبار 

  .بشه

  .سرم رو تکون دادم

 چه مدت هست که ترک کرده؟_

  .خودش میگه یازده ماه_

 باورش میکنی؟_

ا _ از  باره بعد  اولین  ینهمه سال اون رو شبیه ویلو  فکر کنم. 

  .میبینم 

می  اون  که  ویلویی  گرفت.  رو  وجودم  ناخوشایندی  حس 

شناخت همونی بود که عاشقش شده بود. اگه درو نرفته بود و 
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داشتم   دومی  شانس  و  گشت  برمی  زندگیم  به  فردا  همین 

 چیکار میکردم؟ 

یکم دیگه توی تخت موندیم. هرچی حسادت ناپخته تو وجودم  

  .ر زدم بود کنا

  .راجع بش بهم بگو_

مارلین؟اون مثل ناخن خشکه و درعین حال نرمه. کارهای _

خوبی برای دیگران انجام میده ولی هرگز نمیخواد کسی بدونه  

 .اون این کارهارو کرده

پدرم همیشه می گفت بشر دوستی اشتباه تلفظ شده باید _

 . “منظورش اینه انقدر فروتن هستن نمی "بی نام"بهش بگن  

 خوان رو کمک کردنشون هیچ اسمی بذارن.”

مارلین اینجوری زندگی میکرد. یکبار که ویلو توی یکی از _

اون دوره های اعتیاد بود، عادت کرده بود دائما به یک خرابه 

ای در محله بوشویک بره. اونجا مثل یک جهنم واقعی بود...  
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نه گرمایی داشت نه هیچ آبی جاری... ولی هنوزم یک تعداد 

 .معتاد اونجارو خونه خودشون می دونستن

یکی از روزهای برفی ژانویه، مارلین اصرار کرد با من بیاد تا 

دنبال ویلو بگرده. وقتی داخل رفتیم، دمای هوا در حد انجماد  

بود. بیشتر افرادی که از هوش رفته بودن برای گرم شدن روی  

  .خودشون رو با روزنامه پوشونده بودند

ه خونه بردیم و چند روز بعد دوباره به اونجا رفتم  ما ویلو رو ب

تا بازم کونشو از اون خرابه جمع کنم. فقط اینبار بدون خبر 

دادن به مارلین رفتم. وقتی داخل رفتم، همشون یدونه کت  

پوشیده بودند... همشون کت های مارلین رو پوشیده بودند. 

ه بود و تمام  اون روز بعد بدون اینکه بهم خبر بده به اونجا رفت

 .کت هاش رو بخشیده بود

  .واو.بنظر میاد اون انسان زیباییه_
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هست. رفتن به اون مکان ها در عین حال اون رو به کشتن  _

دخترش   جای  پای  جا  اش  نوه  که  ببینه  بود  مجبور  میداد. 

گذاشته. خوشحالم که قبل از این اتفاق تونست هرچند کوتاه  

  .ببینه که ویلو ترک کرده

 .همینطور منم _

تا وقتی که کم مونده بود برای رفتن سرکار دیرم بشه، راجع  

  .به مارلین حرف زدیم

 .من باید خودمو بشورم و به دفترم برم_

  .باهام دوش بگیر_

من همین االنشم دیرم شده و توام باید قبل از وقت مالقات  _

بنظر   خوبی  ایده  گرفتن  دوش  باهم  برسی.  بیمارستان  به 

  .نمیرسه

  .احتماال حق با تواه_
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من فقط قراره موهام رو جمع کنم و بدنم رو بشورم. از حمام  _

  .مهمان استفاده میکنم

 :برودی با لب و لوچه آویزون گفت

  .وقته همه جات بوی منو میده دوست دارم _

دوش سریعی گرفتم و دقیقا داشتم بیرون می اومدم که چیز  

فکر کردم سکه اس    براقی نزدیک زیرآب به چشمم خورد. اول

ولی وقتی خم شدم تا برش دارم، متوجه شدم گردنبنده که  

 .به درب آهنی زیرآب گیر کرده 

درش آوردم و وقتی بلندش کردم، پالکش زمین افتاد .پالکی  

  ."و"با حرف 

  .تقریبا اماده شده بودم که برودی از حمام مستر بیرون اومد

  .خیلی زود تموم شدی _

 :تبعد با نیشخند گف

  .و امروز این اولین بارت نبود _
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آرومی  به  تونستم  بودم ولی یجورایی  از درون وحشت کرده 

حرف بزنم. کف دستم رو باز کردم و گردنبند رو به سمتش  

  .گرفتم

این توی حموم بود. تقریبا میشه گفت شستمش ولی بندش _

  .روی درپوش زیراب گیر کرده بود

بینمون   "و"رداشت.پالک  ابروهاش چین خورد و گردنبند رو ب

چشم  لحظه  یک  برای  بود.  نمادینی  حرکت  میخورد.  تکون 

 .هاش رو بست و بعد بهم نگاه کرد

 .باید مال ویلو باشه_

  .نگاهم رو ازش نگرفتم ولی چیزی هم نگفتم

  .دیروز اینجا دوش گرفت. احتماال همون موقع انداختتش_

 اون اینجا بود؟_

خو _ اومدم  من  تنها.  ولی  به  اره  وقتی  بعد  گرفتم،  دوش  نه 

بیمارستان برگشتم، کلیدهام رو بهش دادم و بهش گفتم اینجا 



499 | P a g e  

 

دوش بگیره. اون باید تا پایین شهر می رفت و ما می خواستیم 

  .وقتی دکترها اومدن اونجا باشیم

رو  موبایلم  و  رفتم  کیفم  به سمت  بعد  دادم.  تکون  رو  سرم 

ه بخوام تمرکزم رو  بیرون آوردم و بدون هیچ هدفی جز اینک

به چیز دیگه ای بدم، فورا چک اش کردم. برودی دقیقا همونجا 

ایستاد و تماشام کرد. وقتی کتم رو پوشیدم و بازم هیچ حرفی 

  .نزدم، دوباره شروع به حرف زدن کرد

 ناراحتی از اینکه اینکارو کردم؟_

 باید باشم؟_

  .دستش رو داخل موهاش کشید

نکرده  _ فکر  بهش  ترین واقعا  درست  این  بنظرم  فقط  بودم. 

کاری بود که باید انجام میدادم. ولی االن که اینجا ایستادیم،  

  .فکر میکنم شایدم درست نبود 
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چه حسی پیدا میکنی اگه اجازه بدم مایکل النگلی تو خونه  _

 من دوش بگیره؟

  .فکش سفت شد 

  .و البته بهت چیزی هم نمی گفتم_

 .گرفتم_

  .سرکار من باید برم _

سمت  گرفت.به  رو  رفتنم  جلوی  و  اومد  سمتم  به  برودی 

  .خودش کشید تا بغلم کنه. توی گوشم زمزمه کرد

متاسفم. منو ببخش. باید بیشتر بهش فکر میکردم. دلم نمی  _

 .خواست ازم عصبانی بشی

  .سرم رو عقب کشیدم تا توی چشم هاش نگاه کنم

 و دوش گرفت؟  اتفاق دیگه ای نیافتاده؟تنها اینجا بود_

  .هیچ چیز دیگه ای، قسم میخورم_
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  .یکم بهش فکر کردم 

  .باشه_

  .نفسش رو عمیق بیرون داد

تورو _ امروز عصبانیت  بتونم  دیگه  نمیکردم  فکر  خداروشکر. 

  .تحمل کنم 

گذشته،   بهش  چی  گذشته  روز  چند  این  اینکه  یادآوری  با 

عاشق    لبخند زورکی زدم. بدون ویلو یا با وجودش، این مرد

  .مارلین بود. نباید براش اسون باشه

عصبانی نیستم. از بیمارستان بهم پیام بده. بذار بدونم امروز _

  .دکترها چی گفتن

  .ممنون عزیزم_

مضطرب،  نبودم.شاید  عصبانی  گفتم.  نمی  دروغ  درحقیقت 

حسود و ترسیده بودم. قسمت عجیبش اینجا بود که من قبال 

م که هیچ وقت سعی نمیکرد روابطی  با بازیکنی قرار می گذاشت
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رو که برای خودش هنر نمی دونست رو مخفی کنه ولی وقتی  

که   چیزی  میکردم.  باور  نیافتاده  اتفاقی  هیچ  گفت  می  بهم 

نگرانم کرده بود این بود که دوباره در قلبش رو بیشتر از در  

 .خونه اش برای ویلو باز کنه

س به  درست  اومدم،  بیرون  آسانسور  از  که وقتی  مردی  مت 

منتظر بود داخل بیاد سکندری خوردم، حتی اصال تا وقتی که 

  .پاش رو له کردم متوجه حضورش نشده بودم

قبل از اینکه بتونه قهوه ای که تو دستش بود رو محکم نگه 

داره کنترلش رو از دست داد ولی پیراهن سفیدش بخاطر قهوه 

م بدون  لکه شد. با اصرار ازش عذرخواهی کردم و سعی کرد 

 .دردسر دیگه ای از البی بیرون برم

تقریبا هم انجامش دادم تا وقتی که با درب خروجی شیشه  

با عالمت  با صورت توی دربی که  برخورد کردم. درواقع  ای 

زرد روشن روش نوشته بود غیرقابل دسترس و با پیکان بزرگی  

  .به درب کناری اشاره کرده بود خوردم
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نبود تقصیر من  تصادف  رفتن حواسم جمع این  ... من موقع 

بود. مشکل اونجا بود که موقع رفتن توجه ام به زن زیبایی که  

توی البی نشسته بود و بهم خیره شده بود جلب شد و نه به  

 .درب برقی که کار نمیکرد

  .ویلو

 32_فصل

#Brody 

بازیکن های فوتبال باید زمخت و خشن میبودن.مردهایی که  

نیم پوند وزن داشتن،همدیگه رو حل می  بیشتر از صدو سه و  

دادن، بهم دیگه می خوردن، با آرنج بهم می کوبیدن،چنگ  

توی دستش داشت  تیکه چرمی  یه  یارویی که  به  تا  میزدن 

 .برسند

مونده   گنده  مرد  همه  اون  زیر  حاال  تا  بار  صد  از  بیشتر 

بودم.دوباره از جامون بلند میشدیم، کثیفی و گل و الی رو از 
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م هامون پاک میکردیم، با احتیاط انگشت دررفته رو  روی چش

  .جا می انداختیم و برای دور بعدی دوباره وارد بازی میشدیم

به  اگه  حتی  داره.  حدی  هم  بودن  سرسخت  و  زمخت  ولی 

الماس از جایی که ضعیف و شکننده هست ضربه بزنید، ترک  

  .میخوره.مارلین هم نقطه ضعف من بود

ویلو گریه میکرد. اون هیچگونه واکنش وقتی دکتر حرف میزد،  

مغزی نشون نداده بود. درحالی که اون راجع به انتخاب هامون 

که یکی بدتر از اونیکی بود حرف میزد، اشک های بی صدای 

  .ویلو پایین می ریخت.ولی من قوی موندم

حتی قبل از اینکه دکتر بره، ازش تشکر کردم و اون گفت که 

برمیگرده تا راجع به تصمیمون حرف بزنیم.وقتی در  بعدازظهر  

رو پشت سرش بسته ام فقط تونستم ویلو رو درحال افتادن  

  .بگیرم 
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لرزید،   می  هاش  شونه  کرد،  مچاله  رو  خودش  بازوهام  بین 

بدنش تکون میخورد و بدنش از شدت هق هق شکنجه میشد. 

صدای زجه زدنش نشون میداد که داره جسما هم درد میکشه. 

  .محکم تر بغلش کردم 

چند ساعت بعد، بهتر شده بود... تا جایی که میتونستم مرهم  

هر   که  پیش  ساعت  چند  حتی  اون  لعنتی  شدم.  زخمش 

کدوممون یک طرف مارلین نشسته بودیم و بازی میکردیم و 

حدس هامون رو روی کاغذ می نوشتیم، چند باری خندیده 

  .بود

 .عوض کرد آخرین پازل عمال حال و هوامون رو 

  .چیزی که باید پیدا میکردیم اینجوری بود

_uck_me in the a_ _ tonight.  

 واقعا؟
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شخص  اون  کنه.و  پیدا  رو  جوابش  تونست  ما  از  یکی  فقط 

   .مشخصا من نبودم

Luck be in the air tonight.  

  Fuck me in the air tonight “گایز جمله باال رو میشه

ه دقیقه  برودی  و  نوشت  اون  هم  یعنی  داده  رو  جواب  مین 

  باالباالها منو بکن. ولی جمله اصلی

 ” .یعنی شانس بیارم امشب اون باالها باشم

بعد از یک خنده حسابی، ویلو به کافه تریا رفت تا برامون ناهار  

رو  و سرمش  ویلو  بالش  تا  اومد  پرستار  و یک کمک  بگیره. 

و برام عوض کنه. یکم تخت رو مرتب کرد و قبل رفتن سرش ر

  .تکون داد

سرم رو گرم کرده بودم که متوجه شدم کشو سمت چپی تخت 

به   ولی  ببندمش.  تا  بلند شدم  برای همین  بازه  یکم  مارلین 

  .دلیل نامعلومی اول بازش کردم
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داخلش فقط یک چیز بود... دندان های مصنوعی ویلو. وقتی 

رو   هاش  دندون  گذاشتن،  گلوش  داخل  رو  تنفس  دستگاه 

  .بودند دراورده

واقعا   نداشتم که چرا چون  ایده ای  بهش خیره شدم... هیچ 

باندازه کافی سوژه وجود داشت که منو از پا دربیاره ولی دیدن  

اون دندون ها کارم رو ساخت. مثل یک هرزه با صدای بلند 

  .شروع به گریه کردم 

  .از زمانی که گریه کرده بودم، سال ها می گذشت

باز شدن در رو شنیدم، هنوز جلوی   وقتی از پشت سرم صدای 

کشو ایستاده بودم. کشو رو بسته ام، خم شدم و پیشونی ویلو 

رو بوسیدم و بدون اینکه به سمت ویلو برگردم تا صورتم رو  

 .ببینه به سرویس رفتم

**** 
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و هیچ   بود  انگار چنوقت پیش  بودم  دلیله  با  امروز صبح که 

ش احساسات  بخاطر  بود.  نیافتاده  و اتفاقی  داشتم  که  دیدی 

چند دور بازی پازل ، تمام روز رو وقت نکرده بودم بهش پیام  

بدم و از خبرهای جدید آگاهش کنم.موبایلم رو از جیبم بیرون 

  .کشیدم و روشنش کردم

برودی:هنوز بیمارستانم. خیلی زود برای تمرین میرم. بعدش 

 دستگاه هاش رو   9:00امشب میام اینجا. دکترها قراره ساعت  

  .قطع کنند

 دلیله:این خوبه، اره؟ 

  .برودی:نه

  .دلیله:اوه خدا. متاسفم. من فکر کردم منظورت اینه بهتر شده

  .برودی:این چیزیه که خودش می خواست

دلیله:خوشحالم که این رو میدونی و امیدوارم دونستنش یکم 

  .آرومت کنه
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 برودی: فردا صبح برای صبحونه ببینمت؟ 

ام می دادیم ولی اینبار قبل جواب دادنش  داشتیم تند تند پی

  .مکث طوالنی ایجاد شد 

دلیله:درواقع فردا جلسه صبحونه ای دارم که نمیتونم از دست 

 بدم. ناهار خوبه؟

  .برودی:باشه

دلیله:امشب هروقت خواستی باهام تماس بگیر. زمانش مهم  

 .نیست. تو فکرتم

من و ویلو با مارلین  اونشب قبل از اینکه دکترها بیان، به نوبت  

باهاش   مرد  مادرم  وقتی  نمیاد  یادم  کردیم.  خداحافظی 

ولی  بودم.  کوچیک  خیلی  اونموقع  باشم...  کرده  خداحافظی 

میتونم تصور کنم به وحشتناکی همون کلمات آخری خواهد 

 .بود که به مارلین گفتم

  .به بدن نحیف و شکننده اش نگاه کردم
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سال ها بهم یاد دادی. اینکه خیلی چیزها هست که تو این  _

هیچ وقت ناامید نشم. اینکه عاشق کسی باشم که الیقشه با 

همه خوب و بدش. انوقت میتونم بگم همه باید دیونه تو باشند.  

از   بیشتر  االن  که  دادی  یاد  بهم  چیزی  یک  همچنین  ولی 

همیشه بهش نیاز دارم: وقتی زندگی داره پایین می کشتت،  

دنبال یک چیز خوب و مثبت بگرد چون وایسا و دور و برت  

  .همیشه حتما یک چیزی وجود داره. بعد به اون بچسب

برای آخرین بار پیشونیش رو بوسیدم و دستش رو توی دستم 

  .گرفتم

من _ بهش چسبیدم.  امروز  که  اینجا یک چیز خوب هست 

که  بش  آشنا  کسی  با  تونستم  که  شانسم  خوش  خیلی 

  .سختهخداحافظی کردن باهاش انقدر  

اینبار احتماال دیگه نمی تونستم اشک هام رو از کسی پنهان  

  .کنم
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یکم بعد از اینکه خداحافظی کردیم، دکترها دستگاه تنفس،  

دستگاه های تغذیه و کل مانیتورها رو خاموش کردند. نمیدونم 

چه انتظاری داشتم ولی اون به سادگی دست از نفس کشیدن 

 .برداشت

  .صبح فوت کرد 1:3در ساعت   مارلین الیزابت گارنر

 33_فصل

#Willow 

زندگی پر از پستی و بلندی هاست. نخ های نامرئی که از وقتی 

از بند ناف جدا میشیم، مارو با تعدادی از آدم ها بهم وصل 

داشتم سعی  رو  زندگیم  اول  سال  پنج  و  بیست  من  میکنه. 

میکردم که این نخ رو قطع کنم و پرواز کنم و دست هیشکی  

 .م نرسهبه

همین نه ماه پیش بود که یک روز صبح از خواب بیدار شدم 

و متوجه شدم که این نخ ها نیستن که میخواهند من رو پایین  
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بکشند. بلکه اون ها خط زندگیم بودند و ریسمان های زندگی 

من خیلی ضعیف بودند و واقعا هیچ چیزی توی زندگیم نمونده 

  .بود

مروز حتی دیگه مطمعن نبودم که  از دیشب... یا شاید درواقع ا

حاال   تا  که  ریسمانی  ترین  قوی  باشه...  داشته  وجود  فردایی 

  .توی زندگیم وجود داشت، پاره شده بود

برودی مدیریت تمام برنامه هارو به عهده گرفته بود. امشب 

مراسم کوچیکی در کلیسای مادربزرگم داشتیم. فردا قرار بود 

. و بعد... نمیدونم بعدش قرار  به آرامگاه بریم و خاکش کنیم

بود چه اتفاقی بیافته. فقط میدونستم که دیگه دلم نمیخواد  

  .دوباره برودی رو از دست بدم

لباس مشکی ساده ای پوشیدم. لباسم مناسب تابستون بود و  

هوای بیرون یکم هنوز سرمای پاییز رو داشت ولی ژاکت بافتی  

یگه پولی برای خرید داشتم که کارم رو راه می انداخت چون د

  .نداشتم
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برودی درست سرموقع در خونه ام رو زد. بهش گفته بودم که 

پایین راه پله ها می بینمش و توضیح داده بودم که پیدا کردن 

جای پارک سخته. ولی حقیقت این بود که دلم نمی خواست 

  .ببینه کجا زندگی میکنم

ا االن یک  هنوز کفش هام رو نپوشیده بودم برای همین تقریب

فوت ازم بلندتر بود. دیدم که از باالی سرم داره داخل آپارتمانم  

نمی   واقعا  و  میکنه  چیکار  داره  میدونستم  میکنه.  چک  رو 

  .تونستم بخاطرش سرزنشش کنم

  .درب رو کامل باز کردم و کنار ایستادم

  .خبری از مواد نیست،پاکه پاکم_

 ...من نمی خواستم_

ابروم رو به معنی   اینکه آره دقیقا داشتی همین کار رو  یک 

  .انجام میدادی باال انداختم و اون با یک نیشخند اعتراف کرد

  .خیله خوب،شاید همینکارو میکردم_
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  .داخل اومد 

  .بذار خونه رو نشونت بدم_

با دستم دور خونه رو نشونش دادم، میشد با یه چرخش پاشنه  

  .کل آپارتمانم رو بجز سرویس بهداشتیم دید 

 تورمون تموم شد،چطوره پسند شد؟_

  .خوشم اومد،جای ... گرمیه_

 .واقعا اینجوری نیست. توام بهتره کتت رو درنیاری _

 مال خودته، درسته؟ _

  .سربه سرش گذاشتم

تو واقعا از اون ادم هایی هستی که یه چیزی پیدا میکنن و  _

 عاشقش میشن، اره؟ 

  .آره _



515 | P a g e  

 

دنبال کفش های پاشنه بلند فقط یک دقیقه صبر کن، دارم  _

 .مشکیم میگردم 

آپارتمانم کوچیک بود ولی سقف بلندی داشت. برای مانهاتن 

 .عادی بود. فضا کم بود ولی درعوض ارتفاع بلندتر

یکی از دیوارهای سالنم مثل کمد دیواری قفسه بندی شده  

توکار بود که ارتفاعش نزدیک هفت فوت میشد. روی کاناپه  

که جزء لوازم سالنم محسوب میشد پریدم دونفره کوچیکی  

  .دونه دونه قفسه هارو باز کردم

 چیکار داری میکنی؟االن میافتی؟_

تا   داشت  ام  نگه  و  گرفت  رو  کمرم  و  اومد  به سمتم  برودی 

قفسه هارو چک کنم. باهام حرکت میکرد تا مطمعن بشه موقع 

 .تکون خوردن و باز کردن درهای مختلف نیافتم
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ن قفسه رسیدم، کفش هارو در گوشه انتهاش وقتی به آخری

پیدا کردم و برای برداشتنشون مجبور بودم روی نوک انگشت 

 .هام بیاستم

 گرفتمشون _

  .انگار که برنده شده باشم کفش هارو روی هوا تکون دادم

برودی انگار که یک کارتن شیر خالی توی دستش بلند کرده  

ی دست هاش رو  باشه، بلندم کرد و روی زمین گذاشتم. وقت

از بدنم جدا کرد، برای دوباره داشتنشون دلم غنج رفت. خدایا  

 .دلم برای لمسش تنگ شده بود

نرم  و  گرم  و  راحت  جای  به  برگشتن  چرخیدم،  سمتش  به 

  .آسون بود. بازوش رو توی دستم گرفت و فشار دادم

بدنسازی _ بزرگه.  هات  ماهیچه  کردنم.  بلند  برای  ممنون 

 میکنی؟

  .خندیدپقی 
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  .کفش هات رو بپوش عقل کل _

این لحظات غیرقابل انتظار که یک چیز کامال پیش پا افتاده  

بود، اینکه برودی بهم کمک کرد کفش هام رو بردارم و بعدش 

باعث شد احساس کنم خود   باهم دیگه گفتیم و خندیدیم، 

  . قدیمیم هستم نه اون کسی که  چند سال پیش بودم

میخوام   برای یک شب وسایل_ بازم  نیازتم جمع کن.  مورد 

  .امشب توی هتل بمونی و همچنین فردا شب رو

  .من اینجا راحتم برودی ولی بازم ازت ممنونم_

 میشه فقط اینکارو بخاطر من بکنی؟_

چه   بودم  قادر  بخاطرش  که  نداشت  ای  ایده  هیچ  مرد  این 

کارهایی انجام بدم. سرم رو تکون دادم و وسایلم رو برای یک  

 .شب موندن داخل کیفم چپوندم

وقتی داشتیم بیرون میرفتیم صداهایی رو از آپارتمان همسایه  

 .ام شنیدم. آپارتمان لِنا و ابی
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 میشه یک دقیقه بهم وقت بدی؟_

قبل از اینکه در بزنم به صداهایی که میومد گوش دادم. برودی 

  .پشت سرم ایستاد

رسید و   صدای آشنای باز شدن قفل های پشت در به گوش

بعد ابی در رو باز کرد. صورتش برق زد و دوید تا پاهام رو بغل 

  .کنه،با اینکارش شوکه ام کرد 

 میشه دوباره بریم پارک؟ _

  .به این گوله انرژی کوچولو لبخند زدم

  .امروز نه. دارم با دوستم جایی میرم. ایشون برودی هستن _

پیدا نکرد و دوباره  به برودی نگاه کرد، هیچ چیز جالب توجهی  

  .توجه اش رو به من برگردوند

 کی کارت تموم میشه؟ _

  .درواقع برای چند روزی قراره سرم شلوغ باشه_
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  .داخل آپارتمانشون رو نگاه کردم

 مادرت اینجاست؟_

 .نه مادربزرگ منو آورد تا لباس های بیشتری برداریم_

  .بعد این جمله سوفیا پیداش شد و به ابی تشر زد

 بهت نگفته بودم در رو باز نکن؟_

  .اون فقط ویلو بود_

و تو از کجا میدونستی _سوفیا دست هاش رو به کمرش زد.  

 که ویلو پشت دره؟پرسیدی کی پشت دره ابی؟

ابی به من نگاه کرد و بعد به مادربزرگش با اخم و تخم جواب 

 .داد

 .نه. دوباره فراموش کردم_

  .پنهون کنه  سوفیا داشت سعی میکرد لبخندش رو

  .باهم روش کار میکنیم_
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  .سوفیا توجه اش رو به من داد

  .سالم ویلو، خوب بنظر نمیرسی_

 .ممنونم. صداهایی شنیدم و خواستم ببینم مشکلی نباشه_

  .با چشم هاش اشاره ای به نوه اش کرد

  .همه چیز خوبه. احتماال ابی یه مدتی رو با من بمونه_

رو این  حرفش  و  اشاره  با    از  قراره  ابی  که  کردم  برداشت 

مادربزرگش بمونه چون اون هیچ ایده ای نداشت که دخترش  

دوباره کجا گم و گور شده. این موقعیت من رو به بیست سال 

من   که  همونطور  داشت  سوفیارو  ابی،  خداروشکر  برد.  پیش 

 .مارلین رو داشتم

ابی تو خیلی خوش شانس نیستی؟ من وقتی بچه بودم زمان _

بودم زیاد تو  همسن  وقتی  میموندم.  مادربزرگم  پیش  رو  ی 

خونه مادربزرگم موردعالقه ترین جایی بود که می خواستم 

  .برم



521 | P a g e  

 

  .سوفیا لبخند زد 

 قراره خیلی بهمون خوش بگذره، اینجور نیست ابی؟_

ابی و من خوش شانس بودیم. با فکر کردن به اینکه زندگی 

زندگیشون نداشتند    دخترهایی مثل ما که سوفیا و مارلین توی 

  .بدنم مشمئز شد

ما باید بریم ولی شماره ام رو داری. اگه چیزی بود که بتونم _

  ...کمک کنم

  .ابی وسط حرفم شروع به باال و پایین پریدن کرد

 .مثال منو ببری پارک_

  .پقی خندیدم 

اره مثل بردن ابی به پارک. فقط باهام تماس بگیر.من شب _

 .اینجوری طول روز وقتم آزادهها کار میکنم 

با   بعد  و  کرد  تشکر  ازمون  زدیم  سر  بهشون  اینکه  از  سوفیا 

  .برودی به سمت ماشین رفتیم
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 جریان چی بود؟_

مادر ابی چند ماه بود که ترک کرده بود. چند روز پیش باز _

شروع کرده به کشیدن. چند روز پیش فهمیدم وقتی ابی توی 

گرفته، برای همین ابی رو بردم  خونه اس با یک دالل مهمونی  

با  شد  بدتر  اوضاع  وقتی  کنم.  دورش  اونجا  از  تا  پارک 

  .مادربزرگش تماس گرفتم و بردمش پیش اونا

  .برودی سرش رو تکون داد

 .فکر نمیکنم اینجا برای تو جای مناسبی باشه_

قیافه   با  نوجوان  تا  اومدیم چند  بیرون  از درب ورودی  وقتی 

غلط   به های  چرخیدند.  می  باکالسش  ماشین  اطراف  انداز 

  .برودی نگاه کردم

  .نمیتونم تصور کنم چه چیزی باعث شده این حرف رو بزنی_

داشتند  ترسناکی  قیافه  که  هایی  نوجوان  سمت  به  درست 

  .رفت
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 چه خبره بچه ها؟ _

  .لعنتی مرد. تو برودی ایستون هستی_

  .خودشه_

ف رو زد دراز کردو اون  دستش رو به سمت اونی که این حر

ها فورا از یاغی های خیابونی به پسر بچه های کوچیکی که 

 .بت ورزشیشون رو دیده باشند، تبدیل شدند

 هی پسرا مراقب ماشینم بودین؟_

چه رینگ تایرهای زیبایی داری. ما نمیدونستیم این تیکه _

  .شیرین مال تواه 

سوار بشم.  برودی درب سمت من رو باز کرد و منتظر موند تا

نمیتونستم بشنوم چی میگه ولی قبل از اینکه دوباره با اون  

پسرهای مردنما دست بده و سوار ماشین بشه، چند دقیقه ای  

  .باهاشون حرف زد

 داشتی واسه خودت دوست پیدا میکردی؟_
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برای تو دوست پیدا میکردم. بهشون گفتم حواسشون بهت _

  .باشه

  .ممن میتونم از خودم مراقبت کن_

  .تو به این منطقه تعلق نداری _

نه تو به این منطقه تعلق نداری. من خیلی خوب اینجا جا  _

  .افتادم. فکر میکنم فراموش کردی من کی بودم

 :ماشین رو روشن کرد و از پارک خارج شد و زیر لب گفت

  .حق با تواه. نیاز داشتم دوباره بیاد بیارمش _

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

تم شاید یک یا دو تا پرستار در کلیسا ببینم. آماده انتظار داش

بودند  اومده  خاکسپاریش  برای  که  رو  نفر  صدها  که  نبودم 

ببینم. حتی یک نفر اونجا بخاطر من نیومده بود. کلیسای به 

  .اون بزرگی با دوستان و هم تیمی های برودی پر شده بود
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دوست داشتند.  نمیدونم چرا شوکه شده بودم. همه این مرد رو  

اون من رو به چند نفر معرفی کرد و من در اولین فرصتی که  

  .گیرم اومد عذرخواهی کردم و روی صندلی نشستم

درست قبل از اینکه مراسم شروع بشه، برودی روی صندلی 

جلویی من نشست.دستش توی دست دوست دخترش بود و 

  .یک زن دیگه همراه اونا نشسته بود

روع به صحبت کرد و جلوی هرگونه خوشبختانه، کشیش ش 

معرفی احتمالی رو گرفت. مراسم خیلی ساده بود و فکر کنم  

تونستم بدون اینکه از هم بپاشم ، باهاش کنار بیام. تا وقتی 

و  بزنه  حرف  کلمه  چند  میخواد  کسی  پرسید  کشیش  که 

  .برودی از جاش بلند شد

رو    اون راجع به اینکه چجوری وقتی هفت سالش بودو مادرش

از دست داد و پدرش دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد حرف زد.  

تنها مادربزرگی که داشت در یک کشور دیگه زندگی میکرد و 

اون هیچ تجربه واقعی برای برخورد با دخترها نداشت و این  
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حرفش حضار رو به خنده انداخت. بعد داستانی رو گفت که  

 .من هیچ وقت نشنیده بودم

ما_ خاکسپاری  از  زیاد  بعد  برگشتند.  خونمون  به  همه  درم، 

بودند  نشسته  اطراف  مردم  که  دارم  بخاطر  ولی  نمیاد  یادم 

حرف میزدند و می خندیدند. نمی فهمیدم که چجوری اون  

ها میتونن بگن و بخندن وقتی که تازه مادرم رو خاک کرده  

بودیم. برای همین رفتم بیرون تا اون هارو به حال خودشون 

مارلین از من رو جلوی خونمون دیده بود.   بذارم. همسایمون

اومد کنارم نشست و سعی کرد باهام حرف بزنه ولی من زیاد 

حال و حوصله نداشتم. بعد از مدتی بهم گفت دنبالش برم و  

  .ما به خونه بغلی که مال اون بود رفتیم 

اون من رو به آشپزخونه برد و ازم خواست یک چیزهایی رو _

ارد. اون به کابینت هایی که وسایل توش بهش بدم،وانیل،شیر،  

وقتی   باالخره  میاوردمشون.  بیرون  و من  میکرد  اشاره  بودند 

اون شروع به پختن بیسکوییت هاش کرد،شروع به حرف زدن  
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کردیم. وقتی کارمون تموم شد، یادمه که با یک لیوان بزرگ 

نشسته   میزش  پشت  بیسکوییت  بزرگ  ظرف  یک  و  شیر 

قراره توی زندگی روزهای خیلی سختی   بودم.اون بهم گفت که

باهاشون  اومدن  کنار  برای  راه  بهترین  و  باشه  داشته  وجود 

اینکه یک چیز خوب پیدا کنیم و روی اون تمرکز کنیم. مادر  

تازه مرده بود و این کامال غیرممکن بود که بخوام چیز   من 

خوبی پیدا کنم ولی مارلین خیلی باهام خوب و مهربون بود 

ن نمی خواستم ناامیدش کنم. برای همین قبل از  برای همی

اینکه به خونمون برگردم،ازش تشکر کردم و بهش گفتم اون  

چیز خوبی که ازش حرف زد،اون روز همون بیسکوییت هایی  

 .بود که خودش برام درست کرد 

هیچ وقت این اتفاق رو به کسی نگفته بودم و من و مارلین  _

ولی بیست سال بعد رو    دیگه هیچ وقت راجع بش حرف نزدیم

بصورت عجیب و غریبی از اون بیسکوییت ها در جاهای که 

میتونستم پیدا کنم کشف میکردم. وقتی کالس پنجم بودم و 
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بازوم  و  افتادم  برونم،  رو  ام  دوچرخه  میکردم  سعی  داشتم 

شکست. اون شب هم بیسکوییت های گرم مارلین برام آماده 

اشتباه من در  بود. در مقطع هشتم وقتی بخاطر ی ک حمله 

بازی رو در مقابل بزرگترین رقیبمون باختیم، یک ظرف پر از  

وقتی   آخر  سال  بود.  خونمون  درب  جلوی  ها  بیسکوییت 

بازم   بشم  انتخاب  خواستم  می  که  دانشگاهی  نتونستم 

بیسکوییت هام آماده بود. پنج سال پیش وقتی پدرم به آریزونا 

وسایل آخرین  داشتیم  ما  و  شد  ماشین  منتقل  پشت  رو  ش 

باربری می گذاشتیم، بعد از اینکه پدرم رو بغل کردم و باهاش  

 .خداحافظی کردم، ظرف بیسکوییت روی صندلی ماشینم بود

امروز در مسیرم به اینجا، به شیرینی پزی کنار خیابون محله _

ای که بزرگ شده بودم رفتم. اونجا موردعالقه ترین شیرینی  

پاکت یک  بود.  مارلین  اوتمیلی   پزی  های  بیسکوییت  از  پر 

برام   این بیسکوییت هارو  اون،  از بیست سال  خریدم. بیشتر 

ـولی   آورد.  لبم می  به  لبخند  اینکارش  و هردفعه  پخت  می 
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امروز صبح که یدونه از اون هارو خوردم دیگه مثل قبل نبود. 

ها   این  نبود.  ها  بیسکوییت  بخاطر  این  چرا؟چون  میدونید 

ه طی زمان فهمیده بود ممکنه هیچ دلیلی  بخاطر خانمی بود ک

برای خندیدن نداشته باشم و مطمعن میشد یک دلیل برای  

  .لبخند زدن بهم بده. اون دلیل لبخندهای من بود

مارلین بخاطر دخترش آماندا و نوه اش ویلو زنده بود. ممکنه  _

من از خون اون نباشم ولی اون در تمام خوشی ها و اشک هام  

. پس اون خانواده منم هست. میدونم که مارلین همراهم بود..

هیچ وقت نمی خواست امروز هیچ کدوم از ما گریه کنیم. اون 

ازمون می خواست اون یک چیز خوب رو پیدا کنیم و بهش  

 .بچسبیم تا وقتی که اوضاع بهتر بشه

بتونیم قدردانی کنیم،   گارنر  مارلین  از  واقعا  اینکه  برای  ولی 

کسی روز بدی داره، برای گرامی داشت   دفعه بعدی که دیدیم

این  کنیم.  درست  اوتمیلی  بیسکوییت  فرد  اون  برای  مالین 
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باارزش خواهد   میدونیم  ما  که  اون چیزی  از  بیشتر  مطمعنا 

  .بود

وقتی حرف های برودی تموم شد، احساسات داشت خفه ام  

میکرد. وقتی برگشت تا بین من و دلیله بشینه، دید دارم گریه 

 :رای همین خم شد و تو گوشم گفتمیکنم ب

اون یه چیز خوب رو پیدا کن ویلو.این اون چیزیه که مارلین  _

  .می خواست انجام بدی 

به  هام  نفس  کردم،  نگاه  بهش  و  کردم  بلند  رو  سرم  وقتی 

میتونستم   تمام چیزی که  ولی  افتاد. ساکت موندم  شمارش 

سمت  بهش فکر کنم این بود که، این درخواست فقط من رو به  

 .اون برمیگردوند 

 34_فصل 

#Delilah 
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و   گشتم  برمی  دفترم  به  باید  خاکسپاری،من  مراسم  از  بعد 

برودی مجبور بود برای تمرین بره. فردا صبح موظف بودم برای 

روز مصاحبه به بوفالو برم و من حتی تحقیقاتم رو شروع نکرده  

بودم. این فصل از سال درست قبل از اینکه بازی های حذفی 

وع بشه، ایستگاه زمان و پول زیادی برای مصاحبه با تیم  شر

 .های حذفی آینده میکرد

میداد،   انجام  اینکه چه کسی مصاحبه هارو  به  بسته  درواقع 

بیشتر اون ها بایگانی میشد و حتی پخش نمیشد. بوفالو یکی 

از اون تیم هایی بود که احتمال پیروزی کمی داشت و جزء 

 .قه نودی جام حذفی بوداون تیم های جایگزین دقی

وقتی ایندی یهو پیداش شد، روی میزم پر از کاغذ بود. ساعت  

تقریبا هشت بود و من هنوز کلی کار داشتم تا انجام بدم قبل  

از اینکه بخوام بگم شبه ولی به هرحال اومدن اون یک حواس 

پرتی خوب بود. با یک جعبه توی دستش روی صندلی مهمان  

  .توی دفترم نشست
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  .وش اومدی اصال سرم شلوغ نبودخ_

به خرابی که باعث میشد پرمشغله دیده بشم، اشاره کردم. ولی 

کنم.  تمرکز  تونستم  نمی  واقعا  که  بود  این  ماجرا  حقیقت 

کلیسا  توی  صبح  امروز  وقتی  برودی،  صورت  توی  ناراحتی 

حرف میزد، صداش شکست، بشدت تحت تاثیرم قرار داد. این  

 .میتونستم بهش فکر کنم تمام چیزی بود که 

  .یه چیزی برات درست کردم _

 تو برای من چیزی درست کردی؟_

  .به اطراف اتاقم نگاهی انداخت

 اینجا صدا اکو میده؟ _

  .خودکارم رو روی میز انداختم و صاف روی صندلی نشستم

درست  _ چی  ببینیم  بیا  ولی  بشم  پشیمون  قراره  احتماال 

  .کردی 

  .ه بردایندی دستش رو داخل جعب
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  .این تویی_

یکجورایی با سیم و کابل شکل آدمک درست کرده بود. سیم  

هارو با چسب بهم وصل کرده بود تا بتونه دو تا پا،دو تا دست  

و بدن درست کنه. با دو تا سیم گردن و با یک استپلر”سوزن 

کش”  سرش رو ساخته بود. جوری که دهن استپلر با دندونه 

باز بود،   با های تیزش  ادمک رو بیشتر شبیه دایناسوری که 

 .دندون های تیز غرش میکرد نشون میداد

  .فکر میکنم زمان زیادی با دست هات کار کردی _

این چند روز اخیر نبودی باهم وقت بگذرونیم و من هر روز _

 .دو ساعت زمان داشتم تا ازش استفاده کنم

ن دوباره دستش رو داخل جعبه برد و یک ادمک دیگه بیرو

  .آورد

  .این برودیه_
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یکی  اون  از  سر  یک  فقط  بود  قبلی  عین  دقیقا  هم  اینیکی 

  .بلندتر بود

  .شبیه همیم احتماال نسبت فامیلی داریم _

 .ابروم رو براش باال انداختم

آورد.   بیرون  جعبه  توی  از  دیگه  یکی  و  گرفت  ام  نادیده 

بشکل   که  بود  بود.ماری  تر  آسون  اینیکی  دادن  تشخیص 

بطور  تمیزی   بدنش  بود.  شده  درست  کاغذی  های  گیره  با 

مارپیچی حلقه شده بود و دوباره یک سوزن کش بجای سر  

بهش وصل بود. حداقل دندون ها و دهان بازش روی مار یکم 

واقعی تر بنظر می رسید. اون رو به همراه دوتای دیگه روی 

  .میزم گذاشت

 چرا تو سه تا سوزن کش داشتی؟_

با  _ وقتی  و  نداشتم.  اتاقت  اومدم  داشتی  جلسه  کام  آقای 

یکیش رو از کشوی باالی سمت راستی دزدیدم. دیدم که فرد  
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ناگل هم توی جلسه بود برای همین توی مسیر دفترم، یکی 

از سوزن کش های اونم برداشتم. حاال چرا دفتر اون بوی گوه  

 میده؟ 

 .بعد از چند روز برای اولین بار خندیدم 

  .میدهنمیدونستم اتاقش بو _

 منظورت اینکه هنوز کل طبقه رو بو نکردی؟ _

 .خفه شو_

ایندی جای ادمک های روی میزم رو تغییر داد و مار رو بین  

  .و من و برودی قرار داد

  .اسم ماره ویلو هستش_

 چرا اصال شوکه نشدم؟ _

بعد از مراسم دیروز، ایندی گوشم رو سوراخ کرده بود. وقتی  

، ایندی ویلو رو تماشا کرده بود و  که من حواسم به برودی بود
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مطمعن بود اونجوری که ویلو به برودی خیره شده بود، میخواد 

  .از حس همدردیش استفاده کنه و دوباره بهش نزدیک بشه

من نمیدونم چه قصدی داره ولی نمیتونستم از فکر کردن به  

اینکه برودی چه حسی بهش داره، دست بردارم. دیدن اون ها 

هموقت راجع  کنار  که  باعث شد چیزهای  بودیم  کلیسا  در  ی 

 .بشون میدونستم بیشتر واقعی بنظر بیاد

 آیا برودی هنوزم دوستش داره؟

 اگه االن که ترک کرده بخواد شانس دوباره بهش بده چی؟ 

  .تو باید بری اونجا و به این جریان قدیمی رو تموم کنی_

د. اون اون ها تازه کسی رو که عاشقش بودند از دست دادن_

ها کلی خاطره دارند. اگه وقتی داره باهاش سوگواری میکنه  

نتونم بهش اعتماد کنم دیگه اصال نمیتونم باورش کنم و نباید  

 .این اتفاق بیافته 

  .ایندی دست هاشو تو هوا تکون داد
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مزخرفه. ما هیچ چیزی رو به سرنوشت واگذار نمیکنیم، برای  _

  .چیزی که میخوایم می جنگیم

 هنوزم عاشقش باشه چی؟اگه _

انوقت قراره آسیب ببینی. من برات بستنی میخرم و وقتی _

روی کاناپه ات نشستیم و ماه ها فیلم های نیکوالس اسپارک  

  .رو میبینیم پنج پوند چاق میشیم

  .چند دقیقه بهش فکر کردم 

 میشه بستنی بن و جری با مخلوط گیالس باشه؟_

  .به همراه سس شکالت روش _

  .نفس عمیقی کشیدم

برودی ازم خواسته امشب باهاشون شام بخورم. قراره با چند  _

نفر از دوستانشون که در آسایشگاهی که مارلین میموند کار 

 .میکردن، شام بخوریم

 و تو گفتی نه؟_
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بهش گفتم تا فردا صبح که بتونم از دفتر بیرون بیام، کلی  _

  .کار دارم که انجام بدم

 مثل چی؟ _

  .تحقیق _

 روی چی؟ _

  .تیم_

هستند رو میدونی.  NFL تو آمار تمام تیم های لعنتی که در_

  .دیگه فکر میکنی چه چیزی مونده که باید یاد بگیری 

  .احتماال حق با اون بود. به ساعت روی گوشیم نگاه کردم

  .احتماال االن وسطای شام هستند_

  .برو براش دسر ببر_

 35_فصل 

#willow  
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با  اولین   رو  شناختم   می  که  برودی  که خندیدن  بود  باری 

شام   در طول  داشت،  رو  برابر سنش  دو  از  بیشتر  که  مردی 

میدیدم. پسر شانزده ساله ای که پر از خودبینی و تکبر بود، 

هنوز برخالف پسرهای هم سنش، همه چیز داشت تا دوباره 

  .گستاخ و خودبین باشه. حتی امروز دالیلش بیشترم بود 

تماشا داشت بود،  خورده  رو  غذاش  از  کمی  که  رو  برودی  م 

میکردم و بخاطر فک چهارگوشه زاویه دارش، هیپنوتیزم شده 

بودم. با گذشت سال ها زاویه های فکش حتی بیشتر مشخص  

شده بود و از یک پسر که کمی ویژگی های نرم داشت، یک 

 .مرد سخت با خطوط تراشیده ساخته بود

روی   که  ای  تازه  ریش  یکم ته  بود،  دراومده  اش  برنزه  فک 

پوسته اش رو تیره تر کرده بود و حتی باعث شده بود چشم 

  .های سبزش بیشتر بدرخشند

مچ نگاه خیره ام رو گرفت و اخم کرد و بعد قبل از اینکه به 

روی   لبخند  از  ای  سایه  برگرده،  گروپر  با  صحبتش  ادامه 
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و تا صورتش دیدم که باعث شد احساس کنم فقط بین ما د

  .یک رازی هست 

وقتی غذامون رو تموم کردیم،من ساکت بودم. هرچقدر زمان  

می گذشت، بیشتر می فهمیدم که فقط چند ساعت دیگه باقی 

مونده. بعد از امشب واقعا دیگه هیچ دلیلی وجود نداشت که  

 .ما همدیگه رو ببینیم 

در این نقطه، مارلین تنها دلیلی بود که مارو بهم وصل کرده 

و اون دیگه رفته بود. فکر کردن بهش باعث شد دردی در    بود

  .قفسه سینه ام احساس کنم

با گروپر و شانون خداحافظی کردیم، به همراه   اینکه  از  بعد 

  .برودی به سمت آسانسور رفتیم 

 توخوبی؟_

  .سرم رو تکون دادم
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دکمه طبقه هفتم رو برای من و طبقه سی و سوم رو برای  

ی به طبقه هفتم رسیدیم برودی دستش  خودش فشار داد. وقت

  .رو روی درب گذاشت تا مانع بسته شدنش بشه

من ساعت نه تمرین دارم. مربی هفته گذشته رو بخاطر از _

دست دادن تمرین هام و دیر کردنم بهم سخت نگرفت. ولی 

اگه فردا بموقع نرم، در کونم میذاره. ساعت هفت صبح برای  

 تا جایی می رسونمت، باشه؟ صبحانه می بینمت و سر راهم 

موافقت   بااینحال  ولی  نبود  اون  مسیر  توی  ابدا  شهر  پایین 

  .کردم. به هرچیزی که میتونستم چنگ می انداختم

هیچ  بودم...  متنفر  از سکوت  همیشه  بود.  ساکت  هتلم  اتاق 

چیزی وجود نداشت که جلوی افکارم رو بگیره. مخصوصا االن  

ترین قسمت ترک بود... ناتوانی که توی ترک بودم.این سخت 

 .در فرار کردن از افکار خودم 
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کرده   فکر  بروی  به  هرروز  تقریبا  گذشته،  این چند سال  در 

بودم. ولی در این چند هفته گذشته، متوجه شدم که دائما با 

سردرگمی دارم به این فکر میکنم که اگه هیچ وقت آخرین  

  .دبار گم و گور نمیشدم االن رابطمون چجوری بو

اگه زندگیم از کنترل خارج نشده بود هنوزم باهم بودیم؟باهم 

 .ازدواج کرده بودیم؟افکارم همیشه پر از اگه بود

دوش گرفتم و برای اینکه همراهی داشته باشم، تلویزیون رو 

روشن کردم. خودم رو زیر مالفه قایم کردم تا غرق برنامه بشم. 

ه در گیرودار بوسه اولین کانالی که باز کردم، زوجی بودند ک

 .ای آتشین بودند

برودی در بوسیدن فوق العاده بود. خیلی سلطه گر و مالکانه،  

ابدا آرام و جنتلمنانه نمی بوسید. همیشه با یک حالت خالصانه 

و  کردم  بلند  رو  دستم  بلعید.  می  رو  هام  لب  پراحساس  و 

مرور   با  دادم  اجازه  کشیدم،  هام  لب  روی  رو  هام  انگشت 

 .شم هام بسته بشهخاطرات چ
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 ...چی میشد اگه 

 Sons داشت تکرار سریال FX کانال رو عوض کردم. کانال

Of Anarchy   رو که سال پیش نشون داده بود ،دوباره پخش

موتورسواری  های  گروه  زندگی  به  کلی  نگاه  فیلم  میکرد. 

  .داشت. فیلم پر از صحنه های اسلحه و خشونت بود. عالی بود

تماش ای  دقیقه  گروه چند  صحنه  ناگهان  بعد  کردم.  اش 

موتورسوارهای چرم پوش داخل کلوب تموم شد و من به پشت 

  .لخت تاتو شده مرد بلوندی خیره شده بودم 

زنی  داخل  بسرعت  داشت  که  مرد  کون سفت  روی  دوربین 

عقب و جلو میکرد، زوم کرد. زن نالید. برودی با اون بدن فوق  

بود. خدایا از آخرین باری که  العاده اش واقعا تو این کار عالی  

  .مردی باعث شده بود آه و ناله کنم زمان زیادی می گذشت

 ...چی میشد اگه 



544 | P a g e  

 

نیاز داشتم ذهنم رو برودی خالی کنم. بیخیال تلویزیون شدم  

تا از برترین آهنگ    40و موزیک باز کردم. روی صفحه لیست  

سنتی.  و  هاپ  هیپ  کالسیک،  راک  شد،  داده  نمایش  ها 

 .رو انتخاب کردم   کالسیک

آهنگ  بدی،  همراه  از   "Feel like making love" چه 

  .تلویزیون پخش شد

 ...خدایا من واقعا 

تا جایی که می تونستم به آهنگ های پائول رودجر راجع به 

نتونستم   دیگه  وقتی  کردم.  گوش  گذشته  طالیی  رویاهای 

رفتم. آهنگ   یادآوری "تحمل کنم سراغ آهنگ های سنتی 

از آالن جکسون که راجع به اولین رابطه حرف میزد    "راولین با

  .پخش شد

 .برودی اولین بار من بود

  .جهان هستی داشت عمال تنبیه ام میکرد
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 ... یا

  .شاید این یک نشونه بود

 ... چی میشد اگه

ده ها آهنگ توی لیستم وجود داشت که من رو یاد برودی 

وقت هیچکدوم  می انداخت. همیشه ردشون میکردم ولی هیچ  

  .رو پاک نکردم

 ... چی میشد اگه

بعد از فردا دیگه هیچ چیزی وجود نداره که مارو بهم وصل  

 .کنه

  .دلم نمی خواست یک عمر رو صرف با بیخیالی رد شدن کنم 

 ....همیشه برام سوال بود

  ...چی میشد اگه 
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دیگه زمانش بود که همشون رو پاک کنم و زندگیم رو ادامه  

  .ذارم همون آهنگ ها بخونهبدم و یا ب

لحظه   اون  در  بود.  ها  پشیمونی  و  از حسرت  پر  من  زندگی 

حسرت   بزرگترین  این  نکنم،  تالش  حداقل  اگه  میدونستم 

زندگیم خواهد بود. لحاف رو از روم کنار زدم، از تخت بیرون  

  .اومدم و لباس پوشیدم، ذهنم به همه سو می پرید

تحقیر و نفرت، حس دیگه شانس اینکه برودی جز احساس  

 ... ای بهم داشته باشه، عمال غیرممکن بود ولی

  ...وی میشد اگه

بهش   رو  برودی  ورودی  کلید  که  بودم  کرده  فراموش  اونروز 

برگردونم. تا وقتی که در رو باز نمیکرد، حتی نمی فهمید که 

  .من دارم به سوئیتش میرم

اید اینکار رو دیگه به خودم فرصت ندادم که به دالیلی که نب

بکنم فکر کنم، سوار آسانسور پنت هاوس شدم. هیچ ایده ای 
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نداشتم که قراره چیکار کنم یا چی بگم. فقط میدونستم این  

زندگی   ها  کاش  ای  با  خواست  نمی  دلم  و  شانسمه  آخرین 

  .کنم

با اولین ضربه برودی جواب داد. هنوز شلوار ستش پاش بود 

ش رو باز کرده بود.خدایا اون ولی دکمه های پیراهن و کمربند

  .عالی بود

 ویلو؟همه چیز مرتبه؟ _

من هنوز چیزی نگفته بودم. سرم رو تکون دادم و برای مدت  

  .طوالنی بهم دیگه خیره شدیم

 میتونم بیام تو؟_

برای یک لحظه فکر کردم ردم کنه. چشم هاش رو بست ولی 

  .وقتی بازشون کرد، کنار رفت تا وارد بشم 

 36_فصل

#Delilah 
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از  که  کلی شیرینی  با  بهم می خندید.  بود کلی  ایندی  اگه 

صف   توی  بودم،  خریده  میکرد  تعطیل  داشت  که  ای  مغازه 

ایستاده   رگنسی  هتل  خیابان  خواربارفروشی  مغازه  اخرشبی 

ببرم، شیرینی لقمه   بودم. وقتی بهم گفت برای برودی دسر 

  .ای پیشرفته ترین چیزی بود که تو ذهنش داشت

دونم قبال کامال بیخیال شده بودم. بعد از درو هیچ وقت فکر  می

نمیکردم به مرد دیگه ای همچین حسی داشته باشم. وقتی 

 .اسم برودی روی صفحه گوشیم افتاد لبخند زدم

دیدنش باعث میشد قلبم سریع تر بزنه و گاهی حتی یک پیام  

  .ساده اش رو ده ها بار میخوندم 

با درو   شرایطمون فرق میکرد. میتونستم مسئله این بود که 

میلیون ها چیز راجع بش رو لیست کنم که عاشقشون بودم. 

فکر میکردم عشق واقعی همونه. هم  منطقا هم عمال. عشق 

یک لیست پر از چیزهای قابل لمس بود که می گفت اون آدم  

  .درستشه 
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ولی وقتی با برودی هستم، نمیتونم هیچ کلمه ای پیدا کنم تا  

حس تونستم  باهاش  می  احتماال  کنم.  توصیف  بهش  رو  م 

دور   ازش  باید  گفت  می  که  کنم  لیست  رو  چیز  ها  میلیون 

بمونم ولی با اینحال هنوز قلبا میدونستم که اون همون یک 

 .نفره. روحم اون رو انتخاب کرده بود نه مغزم

صف بازرسی پر از آیتم های خرید فصلی بود. پاک کن های  

عکس بوقلمون بود، کدو تنبل های صورتی مدرسه که روشون  

  .NFL کوچیک نقاشی شده و دسته ای از کارت های تجاری 

دوران  یاد  رو  من  بوش  کردم،  نزدیک  دماغ  به  رو  کن  پاک 

دبستانم انداخت. چندتا از پاک کن هارو به همراه یک دسته 

تحویل  نوبت  وقتی  انداختم.  سبدم  داخل  تجاری  کارت 

کردنم   کشی  وقت  شد،  دالر خریدهام  وسه  حدود سی  برام 

  .تموم شد

از همیشه رسید و به سرعت به طبقه  آسانسور خالی زودتر 

سرگیجه  کمی  رفتم  بیرون  وقتی  که  جایی  تا  رفت  برودی 
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داشتم. وقتی دستم رو بلند کردم تا در بزنم، ترکیبی از هیجان 

 .و اضطراب در وجودم شکل گرفت

  .دآروم در زدم ولی صداش در راهرو خالی پیچی 

  .صبر کردم. با گذشت هر ثانیه تپش قلبم بیشتر میشد 

 شاید االن خوابیده بود؟

  .دوباره در زدم. دومین بار یکم محکم تر

  .صدای قدم ها با نزدیک شدن به در بلندتر شنیده شد

دسته  از  و  کردم  بلند  هارو  پاکت شیرینی  باز شد  در  وقتی 

  .سفید و سیاهش تاب دادم

 کم دسر دوست داشته باشی؟فکر کردم شاید ی_

برودی هنوز لباس های مراسم تنش بود. خوب درواقع االن  

بودم.  کردنش شده  لباس عوض  مزاحم  انگار  که  بود  جوری 

دکمه های پیراهن سفیدش باز بود، کمربندش روی شلوارش 

شل افتاده بود و پاهاش کامال لخت بود. اولین چیزی که وقتی 
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بود این  کردم  فکر  بهش  برای    دیدمش  رو  وقتم  بیهوده  که 

برای خوردن  بهتری  اینجا چیز  تلف کردم،  خریدن شیرینی 

 .هست

لبخند زدم. ولی یک چیزی توی توی چشم هاش قبل از اینکه 

  .یک کلمه حرف بزنه باعث شد قلبم بیافته

چرخید و به داخل سوئیت نگاه کرد. وقتی بهم نگاه کرد حالت 

  .صورتش همه چیز رو می گفت

  .انتظار دیدنت رو نداشتم _

 باید برم؟ _

 .... نه. فقط ... ویلو چند دقیقه پیش اومد باال و_

 ویلو با تو، توی اتاق هتلته؟ _

  .دستش رو داخل موهاش کشید

  .اونجوری که دیده میشه نیست. قسم میخورم_
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 پس بهم بگو. چجوریه؟ _

لن  از کنار در داهل سوئیت رو نگاه کردم و دیدم ویلو داخل سا

اون فاصله داشت مارو تماشا   از  و  بود  ایستاده. پاهاش لخت 

 .میکرد

اون به یک دوست نیاز داشت. چند روز گذشته براش سخت  _

  .بود

و تو قراره با این لباس های نصفه و نیمه... توی اتاق هتل... _

 بهش دلداری بدی؟

  .قرار نبود همچین کاری بکنم_

  .صدام رو بلند کردم

 قرار بود چه غلطی بکنی؟  پس بهم بگو،_

  .هچی. من فقط نتونستم... نتونستم از خودم برونمش _

 چرا نتونستی؟ _
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  .برودی خیره بهم موند

 .چون نتونستم_

برگشتم.   آسانسور  سمت  به  و  انداختم  هارو  شیرینی  پاکت 

آسانسور لعنتی ناپدید شده بود. بیست بار دکمه رو فشار دادم،  

 .برم  فقط می خواستم از اون جهنم

کردم   فکر  ثانیه  یک  برای  و  شد  بسته  برودی  سوئیت  درب 

برگشت داخل ولی بعد پشت سرم بود. دستش رو پشت کمرم  

  .گذاشت

  .نرو، لطفا. هیچ اتفاقی نیافتاده قسم میخورم_

خداروشکر، آسانسور زود رسید. داخل رفتم و به سمت برودی 

  .چرخیدم

ات_ هیچ  نمیکنم  فکر  میکنم.  باورت  بین واقعا  فیزیکی  فاق 

 .دوتاتون افتاده باشه. ولی بخاطر این نمیرم 

 پس چی؟ _
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  .باید خودت بفهمیش_

  .تا وقتی درها بسته بشن بهمدیگه خیره موندیم

تا وقتی وارد خیابون بشم، اشک هام رو نگه داشتم. بعد در 

شکست  ناامیدی.  ناراحتی،  شد.  سیل  باهم  همه  لحظه  یک 

  .قلبم

نفس میزدم، بیرون هتل خم شده بودم    برای یکذره هوا نفس

  .و دستم رو روی زانوم گذاشته بودم

برودی حتما با اونیکی آسانسور پایین اومده بود چون درست  

وقتی که تاکسی با سرعت از اونجا دور میشد، دیدمش که داره 

  .به سمت در میدوه

*** 

داشت و  راننده تاکسی، ماشین رو کنار پیاده رو آپارتمانم نگه  

  .همون لحظه تصمیم گرفتم که نمی خوام تو خونه تنها بمونم
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خیابان _ ببرید...  چلسا  به  رو  من  میتونید  شد.  عوض  نظرم 

  .155بیست و دوم غربی، ساختمان 

 کرایه رو از همونجایی که سوارتون کردم، پرداخت میکنید؟ _

  .البته _

ف نداشت.  برام  اهمیتی  بود  هم  دالر  پونصد  کرایه  قط  اگه 

میدونستم که دلم نمیخواد خونه برم. ساعت تقریبا ده بود ولی  

  .ایندی اهمیتی نمیداد

نگاه   رو  بیرون  شیشه  از  و  بودیم  شده  ترافیک  وارد  دوباره 

میکردم ولی گریه نمیکردم. انگار از درون خالی شده بودم با 

از بدنم خارجش   اینکه می خواستم گریه کنم، می خواستم 

ی تونستند راهشون رو از اون فضای خالی کنم، اشک هام نم

  .بیرون بکشن و فرار کنند 

با سردرگمی و گیجی راهم رو به آپارتمان ایندی پیدا کردم. 

تونستم  نمی  و  بودم  خیره  ها  دکمه  پنل  به  آسانسور  داخل 
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بفهمم باید چیکار کنم. خوشبختانه یک جنتلمن مسن با یک 

  .به گردن گرفتسگ کوچیک داخل اومد و این مسئولیت رو  

 کدوم طبقه؟ _

 .اووووم، هفت_

بعد از گفتن این حرف حتی مطمعن نبودم که جوابم درست 

  .باشه

راهرو بوی ماریجوانا میداد و این ثابت میکرد که درست اومدم. 

  .همسایه ایندی، دیوین علفی بود

باز  رو  در  کیه  اینکه  پرسیدن  بدون  اون  و  زدم  در  آروم 

دید، لبخند صورتش رو روشن کرد ولی   کرد.وقتی منو جلو در

  .به همون سرعت هم ناپدید شد

  .اوه عسلم_
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هنوز هیچ ایده ای نداشت که چه اتفاقی افتاده ولی بغلم کرد  

و من رو داخل آپارتمانش کشید. اشک توی چشم هام جمع  

  .شد ولی هنوز بیرون نریخته بودند

  .بیا تو_

 .المپ رو روشن کردمن رو به سمت آشپزخونه کشید و 

  .بشین_

اطاعت کردم. حقیقتا خوشحال   و من  اشاره کرد  به صندلی 

بودم که پیش ایندی اومدم چون بقدری گم شده بودم که از  

  .یک آدم کامال غریبه هم اطاعت میکردم 

کابینت هارو باز کرد، دو تا کاسه بیرون آورد و دو تاشم پر از  

از ظ رف هارو جلوی من بستنی های بن و جری کرد. یکی 

 .گذاشت، یک قاشق بهم داد و روبروم نشست

  چی شده؟_
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مثال  _ بزنیم؟نمیدونم  حرف  دیگه  چیز  یه  به  راجع  میشه 

  .هوا؟کار؟ گرمای جهانی؟هر چیز دیگه ای 

سرش رو تکون داد و یک قاشق پر از بستنی داخل دهنش  

  .کرد

  .دارم به خوابیدن با دیوین فکر میکنم_

 یارو علفی؟ _

 اون مثل خرگوش میکنه. “منظورش سرعتش زیاده” _

  .تقریبا لبخند کوچیکی زدم. تقریبا

 انوقت از کجا میدونی؟_

  .اتاق خواب هامون دیوار به دیواره_

اون ده دقیقه طول میکشه یک کلمه از دهنش بیرون بیاد،  _

 همیشه بطرز لعنتی آرومه.این اصال چجوری ممکنه؟

  .انداخت شونه هاش رو باال  
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 درست بموقع اومدی. میخوای خودت گوش کنی؟_

  .ممنون ردش میکنم_

  .چند دقیقه ای ساکت بود

 مطمعنی که نمیخوای راجع بش حرف بزنی؟ _

  .به کاسه نیمه پرم نگاه کردم

  .من واقعا عاشقش شدم _

  .میدونم

  .عکس قاب شده درو رو توی کند گذاشتم  _

مث درو  اسم  آوردن  میکردم  کوچیک احساس  سوراخ  یک  ل 

  .روی دیواره که در چند ساعت گذشته ایجاد شده

دیگه وقتش بود عسلم. هر اتفاقیم که با برودی افتاده باشه _

  .بازم وقتش بود

  .سرم رو تکون دادم. روی شونه هام احساس سنگینی داشتم
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مشکلم همینه. باالخره یک قدم به جلو برداشته بودم و اون _

  .گردهداره به عقب برمی

اولین قطره اشکم پایین ریخت و پشت سرش بقیه اش پایین  

رو  جلوش  نتونستم  دیگه  شد  شروع  اینکه  محض  به  اومد. 

بگیرم. جوری هق میزدم که سال ها بود اینجوری گریه نکرده  

بودم. گریه کردنم حس عجیبی داشت... من فقط دوست پسرم 

دست داده رو از دست نداده بودم، من دوباره درو رو هم از  

بودم. قلبم بخاطر یک مرد دیگه بهش خیانت کرده بود و حاال  

  .من برای دو چیز سوگواری میکردم

  .ایندی سفت بغلم کرد

  .بیخیال همشون عسلم. بیخیال همشون_

 37_فصل

#Delilah 
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میشه به آقای کام بگی به زمان بیشتری برای کار روی لپ _

 تابت نیاز دارند؟ 

ردنش رو دراز کرده بود و پسر جذاب و  ایندی در حالی که گ

جوان بخش آی تی رو که حاال از دفترم به سمت اسانسور می 

 .رفت رو دید میزد این حرف رو زد

از چک کردن  بعد  و  کردم  و روشنش  باز کردم  رو  تابم  لپ 

سالم  و  نخورده  دست  هام  فایل  و  اطالعات  تمام  فهمیدم 

رو بروز کرده بودند    هستند. اون ها فقط نرم افزار ویروس یابم

ولی آخرین باری که لپ تابم رو برای تعمیر دادم نتیجه هفته  

 .ها تحقیقم از بین رفته بود

  .روی پوشه استیل کلیک کردم و برنامه فردام رو باز کردم 

 مطمعنی که مشکلی با انجام دادنش نداری؟ _

  .دیونه ای؟ نمی تونم براش صبر کنم _
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زنگ   ایندی  و موبایل  زد  نیشخندی  کرد،  نگاه  بهش  خورد. 

موبایل رو به سمت من چرخوند. روی صفحه عکس کارتونی  

  .از یک خرگوش وجود داشت

آمار آخرین بازی های هفته گذشته رو از بایگانی شرکت دانلود 

  .کردم 

 دیوین عزیزم میتونی یه لطفی بهم بکنی؟ _

داشت از  نصفه و نیمه داشتم حرف های یکطرفه ایندی رو که  

  .همسایه اش می خواست به ماهیش غذا بده می شنیدم

بغل تخت  _ پایینی  آخرین کشو  اتاق خوابمه.  توی  اره  غذا؟ 

  .خوابم

 :وقفه ای بین حرف هاش ایجاد شد و بعد گفت 

اینجوری عالی میشه. نظرت چیه وقتی برگشتم برای تشکر  _

 .برات شام درست کنم

  .حمق لبخند میزدوقتی گوشی رو قطع کرد مثل گربه ا
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 باز قراره چیکار کنی؟ _

هیچی. فقط یک همسایه دوست داشتنی هستم و از دیوین _

  .خواستم به ماهیم غذا بده

 و تو غذای ماهیت رو توی کشوی اتاق خوابت میذاری؟ _

  .شونه هاش رو باال انداخت 

  .اینجا مانهاتن هستش. ذخیره سازی هزینه اش باالست_

  .شم چشم غره رفتم به دوست همیشه سرخو

 دیگه چی توی کشو هست؟ _

  .سرجاش ایستاد 

 چرا؟منظورت از چیز دیگه چیه؟_

االن مستقیما اون علفی رو سراغ کشوت که توش ویبراتور و  _

 غذای ماهی داری فرستادی یا چی؟

  .نه_
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  .با حالت صورتم بهش گفتم که داره مزخرف میگه

  .لباس زیرهامه توش ویبراتور ندارم. ویبراتورم توی کشو_

  .به سمت در دفترم رفت

خزدار،  _ دستبند  مشکی،  توری  زیر  لباس  کشو،  اون  توی 

 کاندوم و لوسیون معطر دارم.فردا ساعت ده برم؟

 اره.ایندی؟ _

 .هوووم _

  .ممنون که اینکارو میکنی_

**** 

دیشب نتونسته بودم بخوابم. فکر کردن به اینکه فردا باید به 

و   برم  استیل  باعث  رختکن  نیافتاده  اتفاقی  تظاهر کنم هیچ 

  .میشد احساس تهوع بهم دست بده
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مطمعن نیستم چهار روز پیش بعد از اینکه از رنگسی بیرون  

این  مطمعن  ولی  بیافته  اتفاقی  چه  قراره  میکردم  فکر  زدم، 

  .چیزی نبود که اتفاق می افتاد

دخترهایی نبودم  هیچی. هیچ اتفاقی نیافتاد. هیچ وقت از اون  

سعی  یجوری  اگه  ولی  کنند  تعقیبشون  بخواد  دلشون  که 

میکرد باهام ارتباط برقرار کنه باعث میشد حس بهتری داشته  

به  برگشت  فقط  برودی  آیا  که  بود  شده  سوال  برام  باشم. 

  .سوئیتش و زندگیش رو ادامه داد

به  رفتن  موقع  که  دیدم  ازش  عکسی  بعدش  روز  بعد،  ولی 

گرفت بود، تمرین  توخالی  و  تاریک  هاش  چشم  بود.  شده  ه 

سرش مثل افراد شکست خورده پایین بود. با وجود حسی که  

  .داشتم عکسش رو روی زمینه کامپیوترم گذاشتم

انگار دست تنها جام رو از دست  جوری بنظر می رسید که 

داده بود. و این تنها کاری بود که هروقت این عکس رو میدیدم 

  .تا باهاش تماس نگیرممی تونستم انجام 
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و ظاهرا دچار خودآزاری شده بودم چون چند روز گذشته رو  

 .بطور باورنکردنی به اون عکس نگاه کرده بودم 

بخشی از وجودم دچار عذاب وجدان شده بود که درست بعد  

 .از بخاک سپردن کسی که عمیقا عاشقش بود ازش فرار کردم

م ولی بعضی روزها  دو سال بود که پدرم رو از دست داده بود 

داغ از دست دادنش مثل روز اول تازه بود. ولی بعد یادم می 

  .اومد که برودی تنها نیست. ویلو رو داره تا بهش دلداری بده

وادار   رو  بگیرم، خودم  باهاش تماس  بار که می خواستم  هر 

زنگ   اگه  میشد  بیارم. چی  بیاد  رو  موضوع  این  که  میکردم 

 رو میداد؟ میزدم و ویلو جواب تلفن 

 آماده ای تلما؟_

  .ایندی سرش رو از الی در دفترم داخل آورد

  .البته لوئیس _
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از   زودتر  اگرچه  بود  ساعت  پنج  مریلند،  تا  رو  ماشین  مسیر 

اونچکه انتظار داشتم تموم شد. ایندی یکی از همراهان سفر  

ضروری  تجهیزات  کلیه  تنها  نه  اون  بود.  جهنمی  ای  جاده 

ده بود مثل، چیپس... اجیل... اسنک بلکه سفرمون رو تهیه کر

توی این چند ساعت رانندگی حداقل تونسته بود ذهنم رو از 

 .هر چیزی که به برودی ایستون مربوط میشد دور نگه داره 

هتلمون نزدیک استادیوم بود. مسئول شرکت های مسافربری  

بازی های  اول  روزهای  به  نزدیک شدن  با  اینکه  دونستن  با 

قراره به دیونه خونه تبدیل بشه، چندین اتاق رزرو  حذفی، شهر  

 .کرده بود

استیل  تیم  اونجایی که  باشم بجز  دلم می خواست هرجایی 

هست ولی همین االنشم کل هتل های شهر رزرو شده بود. 

همینکه به استادیوم نزدیک شدیم، ایندی سر موضوع رو باز  

 .کرد
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ن_ آمار  بگیری.  اش  نادیده  بتونی  که  ترین  غیرممکنه  زدیک 

به سمت   بلوک  یک  درآوردم.  رو  فروشی  بستنی  مغازه های 

مغازه به  Baskin Robbins شرق  بلوک  چهار  و  هستش 

 دارند. “دوتاشم برند بستنی هاس.”  Scoops سمت غرب

  .خندیدم 

  .ممنون_

 میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟_

 .البته _

  .باید قول بدی ازم ناراحت نمیشی_

  .نداشتمحرفش رو دوست 

 ....باشه_

تو باور داری که برودی بهت خیانت نکرده ولی باور نداری  _

 که دیگه حسی به ویلو نداره؟ 



569 | P a g e  

 

  .این اصال معنی نداشت ولی به دالیلی همین باور رو داشتم 

  .آره _

اصال برات سوال نشده که چرا در عین اینکه در مورد یک  _

 ی اعتمادی؟ چیزی بهش اعتماد داری در مورد چیز دیگه لی ب

با اینکه چند روز گذشته رو کاری جز اینکه به این فکر کنم 

اصال چه اتفاقی افتاد نکرده بودم ولی اگه بخوام روراست باشم 

بهش   چیز  یک  بخاطر  چرا  بودم  نپرسیده  خودم  از  درواقع 

  .اعتماد دارم ولی راجع به چیز دیگه نه

مایالتش  فکر کنم بخاطر اینکه احساس میکنم اون میتونه ت_

  .رو کنترل کنه ولی احساس قلبیش رو نه

 ولی از کجا میدونی که قلبش هم ویلو رو دوست داره؟ _

  .سوالش برام مسخره بنظر می رسید

اون عاشقش بود و از دست دادش. چرا نباید دیگه عاشقش  _

 باشه؟
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  .ایندی خم شد و دستم رو گرفت

میزنی یا خودت شیرینم داری راجع به برودی و ویلو حرف  _

 و درو؟ 

**** 

مایکل و ایندی در طول شام حرف میزدند. شش نفر از ما که 

اومده بودیم در رستوران هتل قرار کاری داشتیم   WMBC از

  .با اینکه اصال راجع به کار حرف نمیزدیم

نهایت تالشم رو کردم تا از خودم لذت ببرم ولی یک چیزی 

  .مانعم میشدمثل سایه همیشگی روم افتاده بود و 

 دلیله نظر تو راجع بش چیه؟ _

ماروین کلپمن رئیس بخش مهندسی ایستگاه بود. اون یکی  

ایستگاه   که  سال  چهل  از  بعد  که  بود  کارمندانی  معدود  از 

  .تاسیس شد، اونجا مونده بود
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اون خودش رو از تعمیرکاری تجهیزات تا اینجا باال کشیده بود 

یکروفون های در حال کار و االن مسئول همه چیز بود از م

گرفته تا تامین کردنش تا تلویزیون داخل خونه ی بیننده ها.  

انتظاری بهم خیره شده و منتظر جواب   و اون االن با چشم 

  .بود

 اوووم متاسفم میشه سوالتون رو یکبار دیگه تکرار کنید؟ _

 .چشم هاش رو باریک کرد

م_ که  بهتره  ایستگاه  برای  بنظرت  لیگ.  های  دو بازی  ابین 

بدن؟یا   ادامه  دوباره  لیگ  و  بازی های حذفی  تعطیلی  هفته 

باید بعدش بیان، اینجوری بازیکن های منتخب از هر دو تیم  

 لیگ میتونن برن؟

بمونه. _ رو  هفته  دو  اون  که  بهتره  ایستگاه  برای  بنظرم  اوه 

مردم دوست دارند اون هفته تعطیلی رو چیزی تماشا کنند  
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و میزنه. ولی به نفع بازیکن هاست  پس تبلیغات حرف اول ر

  .که بعدش بیان

ساختمان  های  سرپرست  از  یکی  فیشر  آیلن  خوشبختانه، 

ماروین وسط حرفم پرید و اینجوری من از باالی منبر پایین 

اومدم. تکیه دادم و مابقی شرابم رو نوشیدم و از انتهای لیوان  

  .نگاهی نگاهی به اطراف انداختم

با دیدن چهره های همهمه ای نزدیک جلو ی رستوران بود. 

  .آشنا قلبم ریخت. چهره ی آشنای بازیکن ها

کل رستوران خوردن رو متوقف کردن تا میزبان جای اون هارو  

مشخص کنه. حتی اگه اون ها بازیکن های مشهوری نبودند، 

 .اون منظره هنوزم باعث خاموشی اطراف میشد 

شلوار پوشیده   شش تا مرد فوق العاده درشت هیکل که کت و

بودند و یکی بلندتر از بقیه بود. با پیدا نکردن برودی بین اون  

همهمه چندین بار نفسی از روی آرامش کشیدم. تا وقتی که 
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دو   و  بود  نفر  هشت  برای  میز  پشت  مهمونی  شدم  متوجه 

 .صندلی خالی وجود داشت

نخور شده   بدرد  کامال  دیگه  بودم،حاال  پرت  قبال حواس  اگه 

همش چشمم به در بود تا ببینم اون دو صندلی   بودم چون

ایندی روبروم بصورت مورب   خالی رو چه کسانی پر میکنه. 

  .نشسته بود و از همونجا متوجه وحشتم شد

لحظه ای که از اون در داخل شد فهمیدم. به موبایلم که روی 

رونم بود نگاه میکردم و با بیچارگی به هر چیزی چنگ می  

رو پرت کنم که زمزمه آرومی رو شنیدم. با انداختم تا حواسم  

داخل شدن مردها به داخل رستوران صداها بلندتر شد. برودی 

  .همراه مربی خط حمله بود

اولش من رو ندید ولی من نمی تونستم نگاهم رو ازش بگیرم. 

اون ناراحت بود، حتی میشه گفت خسته هم بود، دیگه خبری  

ورتش وجود داشت از لبخند مسخره ای که همیشه روی ص

 .نبود
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احساس کردم شکافی توی وجودم ایجاد شد و ناگهان انقدر  

عصبی و مضطرب بودم که یک موج احساسی باعث میشد اون  

شکاف عمیقا باز بشه و نمی تونستم در حالی که توی رستوران 

  .نشستم خودم رو کنترل کنم

وسط رسیدن به میزش متوقف شد. دیدم که چشم هاش با 

چیزی  سرگردان دنبال  و  میکنه  تماشا  رو  رستوران  دور  ی 

اینکه   از  قبل  بودم  دیده  رو  برودی  که  روزی  از  میگرده. 

 .ببینمش، میتونستم حسش کنم

قلب   فقط  که  میکردم  فکر  همین  برای  بود  غیرممکن  بنظر 

احمقه رمانتیکم داره قولم میزنه. ولی وقتی نگاهش بهم افتاد  

احساس اون  نبودم.  احمق  که  اونجا    فهمیدم  من  بود  کرده 

  .هستم و داشت دنبالم می گشت

توی چشم   رنجش  دیدن  تاثیر  شد.  قفل  هم  روی  نگاهمون 

های سبز الماس مانندش مثل وزش مستقیمی توی سینه ام  

بود. احساس کردم یک نفر با دستکش آهنی ضربه ای به سینه 
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دستش   توی  و  کشید  بیرون  رو  قلبم  کردو  بازش  و  زد  ام 

  .گرفت

ل  حظه ای همونجور موندیم ولی احساس میکردم زمان  چند 

طوالنیه بهم خیره شدیم.بعدش یجوری تونست در عین اینکه  

  . نگاهش بهم بود به اطراف میز نگاهی بندازه

شد.   سفت  فکش  نشسته،  کنارم  که  النگلی  مایکل  دیدن  با 

درست قبل از اینکه سرش رو بچرخونه و به سمت میزشون 

  .چشم هاش بیشتر میشد دیدم بره، دردی رو که توی 

 این دیگه چه کوفتی بود؟_

  .ماروین این رو گفت

همه افراد پشت میز داشتند این وضع ناجور رو تماشا میکردند.  

از اونجایی که همش سرش توی کار و تجهیزات بود، احتماال  

ماروین تنها شخص توی ایستگاه بود که از رابطه من و برودی  

 .خبر نداشت 
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ایندی زیر میز لگدی زیر میز به ماروین زد و بجای من جواب 

  .داد

  .فقط چندتا بازیکن نگاه عاشقانه به دختر زیبامون انداختند_

  .گارسون از ناکجاآباد پیداش شد

 برای سفارش وعده اصلیتون آماده هستین؟ _

  .من یدونه مارتینی سیب میخوام_

 باشه و برای شام؟ _

  .گشنه نیستم _

  .زمزمه زیر لبی ایندی رو شنیدم

  .لعنتی_

راستش من زیاد اهل نوشیدن نبودم. اخرین باریکه مارتینی  

نوشیده بودم تا دو روز توی تخت موندم. حتی نمی تونستم 

این  فکر میکردم  زمانی  یه  بیارم.  بیاد  رو  اتفاقات شب  نصف 
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ترسناکترین چیزه و دیگه هیچ وقت و ابدا نمی خواستم دوباره  

  .ا اون حد مست بشمت

ولی االن می خواستم هر بهایی داشت پرداخت کنم تا هرچه 

  .زودتر همه چیز رو فراموش کنم

می   برودی  به  دزدکی  های  نگاه  مارتینیم،  اولین  طول  در 

  .انداختم

انگار   که  میکردم  نگاه  بهش  جوری  جامم،  دومین  طول  در 

  .همین االن سگم رو لگد کرده

نی بسختی می تونستم جلوی اشک هام بعد از سومین مارتی 

  .رو بگیرم 

  .تمام شب رو اصال بهم نگاه نکرد

ایندی صورتم رو دید و تا جایی که امکان داشت فوری شام 

نتونستم اشک  آماده رفتن شدیم دیگه  رو فیصله داد. وقتی 
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هام رو نگه دارم. انقدر سریع پایین ریختند که جلوی دیدم رو  

  .تار کردند

هام رو پاک کردم تنها چیزی که واضح می دیدم    وقتی اشک 

 .برودی بود که از اون سمت رستوران بهم خیره شده بود

*** 

بصورت عمودی روی تخت افتادم. ایندی سعی کرد بگیرتم تا  

لباس هام رو در بیاره ولی مثل جنازه افتادم. فقط موفق شد 

  .یکم تکونم بده و کتم رو دربیاره. کفش هام رو درآورد 

 خوبی؟_

سرم رو تکون دادم، زانوهام رو توی شکمم جمع کردم و دست 

  .هام رو دور پاهام گرفتم. حداقل گریه ام قطع شده بود

چیزی _ بزنم.  مسواک  و  بشورم  رو  صورتم  برم  میخوام 

 میخوای؟

  .سرم رو تکون دادم. الکل باعث شده بود ساکت بشم
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دای  داشت موهاش رو باالی سرش گوجه ای می بست که ص 

ضربه ارومی روی در اومد.به سمت در رفت، با صدای بلند اه 

  .کشید و به سمتم اومد

  .برودیه. االن از شرش خالص میشیم. همینجا بمون_

سرم رو تکون دادم شک داشتم که اگه می خواستم هم می  

  .تونستم از جام بلند شم یا نه

 حالش خوبه؟_

  .صدای بودی اروم بود

  .نیاز به خواب داره خوبه. فقط _

  .می خوام ببینمش_

  .فکر نمیکنم ایده خوبی باشه_

بنظر میرسه دوست خوبی هستی.  ولی محض دونستن بهت _

بگم اگه از سرراهم کنار نری بلندت میکنم و از این در بیرون  

  .بیرون می اندازمت
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  .ایندی بهش اخطار داد

  ....برودی _

  .با لکنت از توی تخت گفتم

  .بیاد تو. مشکلی نیست. زیادم مست نیستم بذار_

  .ایندی سرش رو تکون داد

 زیاد مست نیستی، هان؟ _

  .دستم رو توی هوا تکون دادم

اون بهش عادت داره. باالخره با یه زن معتاد سروکله زده.  _

 درسته بیستون؟

تالشم برای فتن برودی ایستون با شکست مواجه شد. شاید 

. یکم هروئین بکشم و بعد اون عاشقم  باید همینکار رو میکردم

 .میشد

  .فک برودی شل شد
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  .به ایندی نگاه کردم و دماغم رو چین انداختم

 تا حاال هروئین کشیدی؟ _

ایندی شونه هاش رو باال انداخت. بنظر می رسید از اینکه بین 

دوتامون ایستاده راحت نیست. به سمتم چرخید، صورتم رو  

  .م نگاه کردبین هر دو دستش گرفت و به 

 میخوای پیشت بمونم؟ _

  .دست هام رو روی دست هاش گذاشتم

  .من خوبم_

صورتم رو بررسی کرد و بعد سرش رو تکون داد. مستقیم به 

سمت مرد درشت هیکل خطرناکی که جلوی ورودی ایستاده  

 .بود رفت و انگشتش رو توی سینه اش فرو کرد 

تر از این ناراحتش  من پانزده دقیقه بعد برمیگردم.  اگه بیش_

کنی ... انوقت خدا بهم کمک کنه. مخ یکی از افراد هتل رو 

یواشکی   به کلیدهارو داره میزنم، وقتی خوابی  که دسترسی 
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لورنا   که  میکنی  فکر  شدی  بیدار  وقتی  و  میشم  اتاقت  وارد 

  .بوبیت به مالقاتت اومده بوده

سال   بوبیت  خواب  1993“لورنا  توی  اینکه  شوشول بخاطر 

 ” .شوهرشو با چاقو بریده مشهور شده

نگاه   از یک  بعد  و  برداشت  از کمد  رو  کفش های ورزشیش 

  .مرگبار دیگه ناپدید شد

  .بعدش برودی و من مست و پاتیل موندیم

 میتونیم بشینیم؟_

  .چرا؟قرار نیست زیاد بمونی_

برودی محکم دندون هاش رو بهم سابید جوری که فکر کردم  

  .یکی از مرواریدهای سفیدش بشکنهممکنه 

چون داری سر جات تلوتلو میخوری. فکر کردم شاید بهتر  _

  .باشه کونت رو بذاری زمین
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چرخیدم. نه بخاطر اینکه اون ازم خواست بشینم بلکه به این 

تخت  گوشه  چرخید.  می  سرم  دور  داشت  اتاق  چون  خاطر 

  .نشستم. برودی جلوم ایستاد 

بهش نگاه کردم. حتی با اون حالت مستی  سرم رو بلند کردم و  

میتونستم با یک نگاه مختصر توی چشم های سبزش، آینده 

ام رو ببینم. ناگهان وحشت کردم. جهت نگاهم رو تغییر دادم. 

بجز   کردم  نگاه  هرجایی  به  تخت...  اونیکی  تلویزیون،  کمد، 

 .مردی که جلوم ایستاده بود

  .جلوم زانو زد 

 دلیله؟ _

  .. هیچ چیزی برای حرف زدن وجود ندارهتو باید بری _

  .مزخرفه _

  .هیچ اتفاقی نیافتاد_

  .چند لحظه به دست هام خیره شدم
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 .مهم نیست_

  .گاییدمش اگه اینطور نیست_

  .صبر کردم و بعد دوباره بهش نگاه کردم

 عاشقشی؟_

عمیقی  نفس  کردنشون  باز  از  قبل  و  بست  رو  هاش  چشم 

  .کشید

ی که تو فکر میکنی. ما کلی باهم خاطره  آره ولی نه اونجور_

  .داریم. فقط دیگه دلم نمیخواد ببینم به خودش صدمه بزنه

وقتی دوباره نگاهم رو ازش گرفتم دو انگشتش رو زیر چونه ام  

  .گذاشت و سرم رو بلند و کرد و دوباره بهم نگاه کردیم

  .من عاشقتم دلیله_

  .تو نمیتونی همزمان عاشق دو زن باشی_
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میتونم. فقط اینکه به یک شکل عاشقشون نیستم. اگه آدم  _

عاشق یک نفر دیگه بشه یعنی اون شخصی که از قبل هنوزم 

  .عاشقشی قراره نبوده تا ابد مال تو باشه

کلماتش هر چیزی که از قلب شکننده ام باقی مونده بود رو 

 .نابود کرد

  .من نمیتونستم با درو اینکار رو بکنم. اصال نمیتونستم

  .برودی دست هام رو توی دستش گرفت 

 تو عاشق منی؟_

  .جوابش رو ندادم

 دلیله؟ _

  .من نمیتونستم عاشقش باشم. هنوزم عاشق درو بودم

کردم،می  میکردم وحشت  نگاه  هاش  به چشم  که  همونجور 

  .ترسیدم متوجه دروغم بشه 
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  .نه نیستم_

 38_فصل

#Delilah 

  .شبیه گوه شدی _

پلک   میزد. سعی کردم هربار که  بیشتر ضربان  میزدم، سرم 

جمجمه دردناکم رو از روی بالش بلند کنم ولی دوباره مجبور 

شدم دراز بکشم. تقریبا نزدیک صبح بود که باالخره خوابیدیم.  

انقدر گریه کرده بودم که مطمعن بودم تقریبا نصف سردردم  

  .بخاطر کمبود آبه

 ساعت چنده؟ _

  .بودصدام شبیه ناله پرخراشی 

  .وقتشه که کونت رو تخت بکشی بیرون_

  .مالحفه رو روی سرم کشیدم
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وقتی که برام متاسف بودی و بلند میشدی و بهم دستمال  _

  .کاغذی میدادی، بیشتر دوستت داشتم

بعد از رفتن برودی، ایندی چهار ساعت تمام بغلم کرد تا گریه  

زمان   تا  بودم  مست  که  وقتی  از  درست  گریه کنم.  خماری 

  .کردم 

ساعت یک باید برای تمرین قبل از بازی برسی و یک ساعت _

صبحانه   برات  بخوابه.  هات  چسم  زیر  پف  تا  میکشه  طول 

سفارش دادم. تست، قهوه، آب پرتقال و کنارش یخ برای پف  

 .چشم هات 

پایین   باشه  بیرون  فقط یک چشمم  تا جایی که  رو  مالحفه 

  .کشیدم

 تو قراره کجا بری؟_

  .بدوام_داشت بند کفش هاش رو می بست. 

  .اوق_
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  .دوباره مالحفه رو روی سرم کشیدم

کنار میز برات مورتین و اب گذاشتم. بخورش و تا وقتیکه _

 .خدمات هتل در بزنه توی تخت بمون

  .باشه مامان_

  .پقی خندید

  .تا یکساعت برمیگردم. دوباره نخواب_

**** 

که حس میکردم دیده میشدم.   حداقل االن بهتر از اون چیزی 

به انعکاسم روی درب فلزی و شیشه ای براق راهرو که به اتاق  

  .رختکن منتهی میشد نگاه کردم

استیل ها وقتی که سی ثانیه به اتمام بازی مونده بود با ضربه 

برنده بازی شدند. اون الیق خوشحالی   14به  21نهایی برودی  

وحشتناک بود. حداقلش    بود. بخوام اغراق نکنم، هفته گذشته

این بود که یک بازیکن ممکن بود نتونه اونجور که باید تمرکز  
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بقدری   میکردم  افتخار  بهش  که  حال  عین  در  کنه.  بازی  و 

 .مضطرب بودم که نمی تونستم وارد رختکن بشم

امشب   داشتند.  گزارشگر  معمول  برابر  های حذفی سه  بازی 

میکروفون   یک  به  گزارش  تهیه  برای  و  هرکسی  داشت  نیاز 

ها  بازیکن  با  زدن  برای حرف  ها  بیشتر. صف  هم  ها  بعضی 

  .ممکن بود بیشتر از یکساعت طول بکشه

امروز ما سه تا گزارشگر داشتیم، فقط من نبودم. نیک همراه 

  .مایکل النگلی کنارش پیداش شد

 آماده ای؟ _

نیک با پرواز صبح به اینجا اومده بود و شک داشتم که بدونه 

 .برودی تموم کردم با 

  .اره_

گذاشتن  با  مایکل  ولی  برم  دنبالشون  تا  برداشتم  رو  کیفم 

  . دستش روی بازوم متوقفم کرد
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 حالت خوبه؟ _

  .لبخند زورکی زدم

  .آماده ام نگران نباش_

 این چیزی نبود که من پرسیدم. خوبی؟_

  .نفس عمیقی کشیدم

  .خوب میشم. ممنون_

  .سرش رو تکون داد

ا در صف منتظر ایستادیم و برنامه حمله به بازیکن تا مدت ه

موردنظرمون رو طراحی کردیم. مایکل ادعا داشت که میتونه  

با یکم دست و پا زدن، مصاحبه با برودی و بازیکن خط دفاعی  

 .رو جمع و جور کنه

ایندی گفته بود که امروز صبح مایکل رو توی باشگاه دیده بود  

م پرش کرده بود ... تا حدی و حسم بهم می گفت که اون یک

  .که مطمعن بشه من با برودی مصاحبه نکنم 
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بخاطر این فرصت قدردانش بودم. دو تا از بازیکن های معمولی 

رو انتخاب کردم و همچنین حواسم بود که کولین رو که از 

قضا بهترین در سمت خودش بود رو انتخاب نکنم. این یعنی 

  .یه بودصف مصاحبه های من کوتاه تر از بق

سعی میکردم جلوی نگاه های دزدکیم به برودی رو بگیرم ولی 

چشم هام از دستورات مغزم پیروی نمیکرد. حوله مخصوص و  

امضاء شده اش رو دور کمرش بسته بود ولی خبری از لبخند  

 .شرورانه اش نبود

مایکل وسط فضای خالی رختکن   و  نیک  ای، من،  نقطه  در 

برودی بود. برودی بین گزارشگرها    ایستاده بودیم و نگاهم قفل

ایستاده بود و منتظر بود آنجی اسنو و فیلمبردارش کارشون 

  .تموم بشه. موجی از حسادت بهم ضربه زد 

انجی دلفریب... جوان، بلوند، خوش اندام و بشدت احساساتی  

تا بازوش رو  بود. یک چیزی به برودی گفت و بعد خم شد 

رو بگیرم. ولی مثل یک    لمس کنه و من مجبور شدم نگاهم
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دنبال خسارت   تا  برگشتم  دوباره  وحشتناک  ماشین  تصادف 

 .هاش باشم

نگاه برودی درحالی که حرف میزد و فیلمبردار با تجهیزاتش  

مشغول بود، بین من و انجی چرخید. انقدر درگیر تماشای اون 

دو تا بودم که متوجه نشدم مایکل ازم سوال کرده و منتظر  

  .جوابه

 ه؟ دلیل_

 هوووم؟ _

  .به سمت مایکل برگشتم

 :مایکل اخم کرد و به سمتم خم شد و تو گوشم اروم گفت

 .اگه میخوای استراحت کنی ما میتونیم از پس این بربیایم_

اولین  بخاطر  یکمی  فقط  و  خوبم  که  دادم  اطمینان  بهش 

شدم.  گیج  شلوغیش  و  حذفی  های  بازی  رختکن  مصاحبه 
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بود دستش رو روی قسمتی  وقتی مایکل به سمتم خم شده  

 . از کمرم گذاشته بود

تا وقتی نگاه روی صورت برودی رو ندیده بودم حتی متوجه  

نشده بودم که هنوزم دستش همونجا هست. چشم هاش روی  

قسمتی که مایکل لمس میکرد قفل کرده بود. اون از عصبانیت  

  .در آستانه فوران بود

گاه کنه شبیه آهویی احتماال وقتی سرش رو بلند کرد تا بهم ن

  .بودم که نور توی چشم هاش افتاده

فیلمبردار انجی چیزی گفت و برودی دوباره به مصاحبه توجه  

کرد. فقط وقتی که نور توی صورت برودی افتاد و فیلمبردار  

دوربین رو بلند کرد تا سرجاش قرار بگیره، برودی یکبار دیگه  

 .بهم نگاه کرد

این درست همزمان شد با خم شدن مایکل به سمت من تا 

چیزی بهم بگه. در حالی که داشتم صورت عصبانی برودی رو  
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تماشا میکردم که به لبخند شیطانی تغییر کرد، دهن کجی 

  .کردم 

توجه اش رو دوباره به انجی داد و اون اولین سوالش رو پرسید.  

خند بزرگی  جوابش برای من مثل حرکت اسلوموشن بود. نیش

زد و بعد دستش رو روی گره حوله اش گذاشت و یکم شلش 

  .کرد

حوله روی زمین افتاد. دیگه نموندم تا بقیه اش رو تماشا کنم... 

  .همین االنشم میدونستم بعدش چی میشه

و حدسم این بود که انجی نیمی از مبارزه ای که من داشتم  

  .رو هم انجام نمیداد

 39_فصل

#Delilah 

اوم ژانویه... درو امروز بیست و شش ساله میشد. این اولین 15

سالی بود که تولد درو رو با خانواده اش نبودم. آقای مارتین  
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چند ماه پیش بازنشسته شده بود و باالخره تونسته بود خانم  

مارتین رو متقاعد کنه تا به آتلنتا جایی که خواهر درو زندگی  

  .میکرد نقل مکان کنند

براشون خوشحال بودم ولی وقتی وسایلشون رو جمع و جور  

کردند این یعنی باید وسایل درو رو هم جمع میکردند. حتی 

سال پیش، شش سال بعد از فوت درو وقتی برای جشن گرفتن 

  .تولدش رفتم اتاقش دست نخورده بود

مسیر ماشین رو تا گورستان طوالنی بود. با افکارم تنها بودم و  

ردم خاطرات خوبی که باهم داشتیم رو بیاد بیارم. سعی میک

آخرین سال دبیرستان که به خونه اومد. لبخند زدم. چند تا  

از بچه های تیم توی هتل چند اتاق رزرو کرده بودند و همه 

  .مون بعد از بازی برگشتیم

اولین باری که برودی توی اتاق هتلش بوسیدم یادم اومد. اگه  

  .بود می افتادم برودی سفت بغلم نکرده
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دوباره سعی کردم برودی رو از سرم بیرون بیاندازم. اخیرا این  

کار شده بود شغل تمام وقتم. هواپیمایی از فرودگاه نزدیکمون 

درست جلوی من از باالی سرم گذشت. زمانی رو یادم اومد 

که با درو به آلباما رفتیم تا با مربی کالجی که برنامه داشت به  

  .بشه مالقات کنهتیمشون ملحق  

اولین پروازم بود و بشدت مضطرب بودم. درو دستم رو گرفته 

  .بود و با گفتن جک های کثیف سعی میکرد آرومم کنه

برودی توی هواپیما با بوسه اش و دستی که از زیر پتو سعی 

 .داشت وارد دامنم کنه نفسم رو گرفته بود

  .بهم ریحت  رادیو رو روشن کردم. اینکار حتی بیشتر ذهنم رو

وقتی به گورستان رسیدم موبایلم زنگ خورد برای همین روی  

  .بلندگو گذاشتمش و توی ماشین موندم تا حرف بزنم

  .سالم خانم مارتین_

 عزیزم چند بار باید بهت بگم که منو جانا صدا کنی؟_
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  .لبخند زدم

  .سالم جانا_

 اینجوری بهتره . چطوری شیرینم؟ _

 اوضاع چطوره؟ خوبم . توی آتلنتا _

  .اینجا گرمه_

  .به دما روی داشبورد نگاه کردم. سی وپنج درجه

 .کاش میتونستم منم همین حرف رو بزنم_

زندگی   با  دارن  اینکه چجوری  و  اسباب کشی  به  راجع  یکم 

توی آتلنتا وفق پیدا می کنند حرف زدیم. بعد با حرفش شوکه  

  .ام کرد 

 تیپ چطوره؟ اوضاع بین تو و بازیکن خط حمله خوش_
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دعوای بین برودی و کولین باعث شد رابطه ی من و برودی 

به خبرها هم کشیده بشه. برام جای سوال بود که ایا خبرها  

 .به اتلنتا هم رسیده

 ... اوم ... ما دیگه _

... خوب من عکس  _ اوه متاسفم عسلم. من فقط فکر کردم 

کر دوتاتون رو دیدم و جوری که بهش نگاه میکردی... فقط ف

  .کردم یکی رو پیدا کردی 

 جوری که بهش نگاه میکردم؟_

خوشحال بنظر می رسیدی. فکر کردم همون نگاه رو دیدم _

  .گه وقتی به درو نگاه میکردی داشتی. امیدوار شده بودم

  .نمیدونستم چی بگم

  .بدرد هم نخوردیم_

مدت طوالنی ساکت موند. فکر کردم شاید تماس قطع شده  

  .باشه
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 خانم مارتین؟جانا؟_

  .اینجام_

  .اوه یک لحظه فکر کردم تماس قطع شده_

شیرینم من میتونم کامال از خط خارج بشم ولی به هرحال _

این رو بهت میگم. یادت میاد چند هفته قبل از انتخاب بازیکن  

ها با درو قطع رابطه کردی؟چون دلت می خواست روی درس 

 ی خواست بیخیالت بشه؟و فوتبالش تمرکز کنه و اون دلش نم

  .اره_

انقدر بهش اهمیت میدادی و می خواستی خوشحال و موفق _

  .باشه حتی اگه به این معنی بود که قرار نباشه تو باهاش باشی

یادمه. بهش گفتم دیگه دلم نمیخواد باهاش بیرون برم. ده  _

دقیقه اول ناراحت شده بود ولی بعد وقتی فهمید دارم چیکار  

دقیقا میکنم   بفهمه  تونست  می  همیشه  اون  خوابید.  بادش 

 .چیکار میکنم
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  .خوب میدونیکه اونم همین حس رو به تو داشت_

  .میدونم_

  .هیچ وقت به عشق درو به خودم شک نداشتم

ولی آیا متوجه هستی دارم چی میگم؟درو می خواست تو با _

ادامه بدی. شاد  تو زندگیت رو  اون می خواست  باشی.  یکی 

 .. عاشق بشی. یروزی خانواده داشته باش باشی

البته که اینو می خواست. من فقط فعال کسی رو ندیدم که _

  .بتونم جایگزین درو کنم

نباید _ هیچکی  دلیله.  نگرانم  بش  راجع  که  چیزیه  این 

قلبت خواهد  توی  یه جایی  اون همیشه  بشه.  درو  جایگزین 

فقط نوع    داشت. ولی تو میتونی همزمان عاشق دو مرد باشی.

 .دوست داشتنت فرق میکنه

  .یادم نرفته بود که برودی هم دقیقا همین حرف رو زده بود

  .ممنونم جانا_
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  .عزیزم از دوباره عاشق شدن نترس_

اون بعدازظهر زمان طوالنی رو کنار قبر درو نشستم. برخالف  

دفعات قبل که به دیدنش میومدم اینبار زمانم رو صرف گریه  

 .در عوض به چیزی که جانا گفت فکر کردمکردن نکردم. 

آیا من از دوباره عاشق شدن می ترسیدم؟قبل از رفتنم برف  

سبکی شروع به باریدن کرد. برخالف بیشتر نیویورکی ها من  

عاشق برف بودم. شکالت داغ، چراغ های روشن، ژاکت های 

  .گرم،برف و فوتبال

ت هام رو سرم رو به پشت خم کردم، دهنم رو باز کردم و دس

از هر طرف گشودم و سعی کرده دونه های برفی که پایین می 

ارزو   خوبی  تول  درو  برای  دقیقه  چند  از  بگیرم.بعد  رو  اومد 

 .کردم و به سمت ماشینم راه افتادم

گرم  محدوده  از  فوت  صد  که  درحالی  رسیدم،  رو  پیاده  به 

ماشینم فاصله داشتم روی برف فوق العاده سفیدی که ازش 
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بردم سر خوردم . روی باسنم افتادم جوری که پاهام لذت می 

 .روی هوا موند

به دالیل نامعلولی خنده عصبی کردم. مرد مسنی که همراه  

همسرش از اونجا می گذشت ایستادند تا بهم کمک کنند ولی 

بخاطر  چون  نیست  نیازی  که  گفتم  بهشون  دستم  اشاره  با 

  .شدت خنده نمی تونستم حرف بزنم

و تنها نشستم. برف موهام رو سفید کرد و خنده  توی پیاده ر 

ام تبدیل به گریه شد. قبل از اینکه باالخره از جام بلند شم 

  .گریه ام تبدیل به هق هق شد 

دندون هام داشت بهم میخورد و لب هام بخاطر سوز زمستان  

باد کرده بود و بدنم می لرزید. بشدت بهم ریخته بودم... ولی  

  .یکردم همه چیز شفاف شدهبدالیلی یهو احساس م

کامال   ترسیدم.  عاشق شدن می  از  من  که  نبود  این  موضوع 

مطمعن بودم که همین االنشم این مرحله رو رد کردم. از این 
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می ترسیدم که اگه دوباره اتفاقی بیافته اینبار دیگه نمیتونم 

  .سرپا شم

 40_فصل

#Brody 

روی صندلی  بلند شدن گروپر زمان برد، وقتی خودش رو از  

توی سالن غذاخوری بلند میکرد،صدای ترق و تروق استخون 

  .هاش بلند شد 

 آماده رفتنی مردک قراضه؟ _

  .انگشت استخوانیش رو برام تکون داد

باید خیلی خوش شانس باشی که وقتی همسن من شدی و  _

  .شصت سالگی رو رد کردی مثل من خوشتیپ و سالم باشی

ی؟چین و چروک صورتت شصت؟با کی داری شوخی میکن_

  .که بیشتر از شصت رو نشون میده
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از روی  گروپر یه چیزی زیر لبش زمزمه کرد. یک جعبه رو 

 .میز بلند کرد 

یدونه _ هست.  مارلین  های  وسایل  بازمونده  آخرین  ها  این 

گردنبند طالی صلیب کوچیک و چندتا سکه توش هست...  

بقیه اکثرا    مطمعن نیستم که ارزش مادی داشته باشند یا نه.

کاغذ و از اینجور چیزهاست. همونجور که خواسته بودی بقیه 

وسایل رو به خانه فونیکس بخشیدیم. از گرفتن اونهمه لباس 

مارکشون  هنوز  نصفشون  از  بیشتر  شدند.  خوشحال  خیلی 

  .روشون بود.مطمعنم خواسته اش رو براورده کردی 

 .مستحقش بود_

ی که به سمت درب جلویی جعبه رو از گروپر گرفتم و در حال

می رفتیم برای شانون که توی اتاق پرستاری بود دست تکون 

  .دادم
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بیشتر  _ دیگه  بدونید  اگه  گفتن  بهمون  فونیکس  در 

می   تعجب  نیستن  سال  و  سن  کم  های  جوان  بیمارهامون 

کنید. بیشتر از سی درصد کسانی که برای ترک الکل و مواد 

  .جاه سال تشکیل میدناونجا هستن رو خانم های باالی پن

  .سرش رو تکون داد

  .هیچ وقت نمی تونستم حدسش هم بزنم_

می  دلش  مارلین  که  میدونستم  ولی  نداشتم  آمار  از  خبری 

خواست وسایلش جایی بره که افراد برای کمک بهشون نیاز  

  .داشتند 

  .ممنون که اینکار رو بجای من انجام دادی _

 گردنبند صلیب رو به ویلو میدی؟_

براش پستش میکنم . دیروز به ایالت شمالی نقل مکان کرد. _

ای  خونه  شدند  دوست  باهم  اعتیاد  ترک  از  که  اتاقیش  هم 

نزدیک ساراتوگا خریده و ویلو نیاز داشت از شهر خارج بشه. 
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زیادی  ترکه  توی  که  کسی  برای  میکرد  زندگی  که  جایی 

یدن  وسوسه انگیز بود. پیدا کردن مواد توی اون محله از خر

پول کنار گذاشته  براش  یکم  مارلین  بود.  تر  شیر هم آسون 

 .امیدوارم این برای شروع زندگی جدید بهش کمک کنه

  .سرش رو تکون داد

  .خیلی خوبه. مارلین از این موضوع خوشحال میشه_

توی مسیر برای رسیدن به روز رسانه گروپر و گاپی و دو تا از  

لباس شماره من رو پوشیده  رفیق هاشم سوار کردیم. اون دو تا  

هیجانشون  نشدند.  ساکت  استادیوم  تا  مسیر  تمام  و  بودند 

  .مسری بود

  .نگاه زیر زیرکی به گروپر انداختم

 اون ها همیشه اینجوری پر سروصدا هستند؟_

  .سرش رو تکون داد
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ناشنوا  _ رو  پیر  افراد  دلیل  همین  به  بخاطر  مهربان  خدای 

  .میکنه

چهار ساعت قبل از شروع روز رسانه رسیدیم باز  حتی با اینکه  

هم همه جا پر از جمعیت بود. بیشتر از دو هزار نفر از اعضای 

رسانه از کل جهان و چهار هزار نفر طرفدار انتظار داشتند که 

بود  سوپربول  غیررسمی  شروع  بعد  هفته  که  مراسم  این  به 

   .ملحق بشند

توی زمین بیشتر    اگه امسال هم مثل سال قبل میشد، همهمه

که  دیونه  طرفدارهای  رویداد خبری.  تا  میشد  سیرک  شبیه 

لباس قهرمان هارو پوشیده بودند، زن هایی با بدن های نقاشی 

گذاشته   نمایش  به  دیوارها  روی  اغلب  که  سواالتی  و  شده 

 .میشد

لیگ برای هر تیم، نگهبان و تحویل گیرنده ماشین و محوطه  

در نظر گرفته بود. عالمت های   پارک مجزا وبا تعداد بیشتر

  .ورودی تیم استیل رو دنبال کردم
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باشه،  _ دوتا  اون  جمع  خیلی  حواست  رفتیم  داخل  وقتی 

 .طرفدارها ممکنه خیلی خشن و پر سروصدا باشند

  .گروپر لبخند زد 

داری.هم _ هم  نرمی  روی  یه  و سخت  اون خر صفت  پشت 

 تیمی هات میدونن واقعا چقدر بزدلی؟ 

  .چاک پیری بزن به _

خدمتکار با تمام سرعت گاز داد و ماشینم رو برد. ما چهار تا  

  .به سمت موانع چوبی پلیس جلوی درب ورودی راه افتادیم

هر دو طرف پر از طرفدارهایی بود که تمام شب رو اونجا اطراق  

کرده بودند. گروپر شماره سه رو روی شونه ام گذاشتم و به 

که منتظر امضاء بودند راه   سمت صف طوالنی سه ردیفه ای 

  .افتادم
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یک بچه حدودا چهارده پانزده ساله تا نصف کمرش از روی  

موانع چوبی خم شده بود. اول کاغذ اون رو گرفتم و اسمم رو 

  .نوشتم و امضا کردم و بعد کاغذ و خودکار رو به مسافرم دادم

 امضای دوتامونم میخوای درسته؟_

ینکه اصال خبر نداشت، پسری  پسربچه سرش رو تکون داد با ا 

 .که روی شونمه اصال کی هست 

  .ماهی کوچولو توام امضا کن_

  .من نمیدونم چجوری اسمم رو بنویسم_

.هرچی  _ میکنم  همینکارو  منم  کن.  تقلید  چیزی  یه  فقط 

 .بدخط تر بهتر

گاپی کاغذ رو روی سرم گذاشت و همون کاری رو که ازش  

ا اینکار هیجان زده شدند. خواسته بودم انجام داد. جمعیت ب

من  و  رفتیم  داخل  بعد  و  دادیم  امضاء  فقط  دقیقه  پانزده  تا 

  .بخاطر دیر رسیدن برای جلسه تیم جریمه شدم
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به گروپر و گاپی و دوست هاش مدال های وی ای پی و بلیط 

  .ها مجوز طرفداران رو دادم تا دور گردنشون بندازن

  .ساعت شش برگردین اینجا_

  .یس گرفتم رئ _

  .رئیس؟حاال داری یاد میگیری _

  .نیشخندی به گروپر زدم

  .ازش خوشم اومد_

**** 

پانزده دقیقه قبل از اینکه مراسم شروع بشه باالتر از ازدحام 

مردمی که در زمین سرپوشیده بودند در اتاق ویژه تنها ایستاده  

بودم. از پنجره شیشه ای بیرون رو تماشا میکردم و آب داخل 

 .رو می نوشیدمبطریم 

هر دو طرف زمین صندلی هایی برای نشستن بازیکن ها در  

باالی   های  کابل  توسط  ها  میکروفون  بود.  شده  گرفته  نظر 
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زمین آویزون شده بودند و با تجربه ای که داشتم میدونستم 

خیلی زود گزارشگرها میکروفون های بیشتری رو توی صورت  

 .و فریاد می پرسیدند   هامون میاوردن و سوال هاشون رو با داد

هر  برای  هفته  ترین  ساز  سرنوشت  و  ترین  مهم  هفته  این 

بازیکنی بود... که می تونست اون رو به سوپربول بکشونه. با 

رو   تیم  بقیه  با  گرفتن  جشن  حوصله  جلسه  از  بعد  اینحال 

 .نداشتم

در عوض یواشکی وارد اولین محوطه خالی که میتونستم پیدا 

اینجوری چن تا دنبال دلیله  کنم شدم،  د دقیقه وقت داشتم 

بودم  تونسته  بار  آخرین  که  وقتی  از  تمام  روز  ده  بگردم. 

به دستم  از هر فرصتی که  و  ببینم می گذشت  رو  صورتش 

وقتی  طرفدار  یک  میدونستم  حاال  میکردم.  استفاده  میومد 

  .بازیکن موردعالقه اش رو تعقیب میکنه چه حسی داره 

بخا هنوز  وجودم  از  عاشقم قسمتی  بود  گفته  بهم  اینکه  طر 

 .نیست ناراحت بود
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ولی قسمت عمده وجودم می دونست که این حقیقت نداره. 

چشم هاش چیز متفاوتی از لب هاش که دروغ می گفت نشون  

  .میداد

بعد از اینکه یکم خشمم خوابید اتفاقات و خاطرات چند ماه  

جوج یه  کردم.  تکرار  ذهنم  توی  بارها  و  بارها  رو  ه گذشته 

زخمی که بخاطر رها کردن دوست پسر قبلیش ساز مخالف 

  .میزنه و این هیچ ربطی به من نداره

تنها چیز خوبی که این اتفاق داشت این بود که هرموقع که  

که  عوضی  النگلی  اون  به  میشدم  خسته  تمرینات  بخاطر 

دستش رو روی کمر دوست دخترم گذاشته بود فکر میکردم 

الع فوق  انرژی  ناگهان  از  و  حاصل  انرژی  گرفتم.  می  ای  اده 

  .خشم ولی حسابی بدردم میخورد

پیدا کردن دلیله توی شلوغی جمعیت کمتر از یک دقیقه از  

هام   چشم  با  و  درآوردم  رو  آبم  بطری  ته  گرفت.  رو  زمانم 

دنبالش کردم. یه لباس مشکی پوشیده بود،روش یه کت قرمز 
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متناسب و زیرش بوت های پاشنه بلند مشکی چرمی که تا 

زیر لباسش میرسید پاش بود. با اینکه یذره از تنش مشخص  

  .نبود ولی مثل جهنم سکسی دیده میشد

ناگهان از حرکت کردن ایستاد و باالرو نگاه کرد، دور و اطرافش  

رو می گشت انگار دنبال چیزی باشه. وقتی نگاهش بهم افتاد، 

با اینکه انور استادیوم بود، این همون نشونه ای بود که دنبالش 

 .می گشتم

بود یکبار دیگه و   این قضیه لعنتی تموم نشده بود و من قرار

برای آخرین بار برم و بفهمم چرا تظاهر به تموم شدن همه 

 .چیز میکنه

 41_فصل

#Delilah 
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چند هفته گذشته رو بیشتر از ده بار به تماس گرفتن با برودی 

فکر کردم.حتی چندین بار شماره اش رو باز کردم ولی هر بار  

  .فقط به شماره اش خیره میموندم

؟بطور واضح چیز زیادی از اونشب توی اتاق  چی باید می گفتم

عاشقش   گفتم  بهش  وقتی  که  جوری  ولی  نبود،  یادم  هتل 

نیستم بهم نگاه کرد،از ذهنم بیرون نمی رفت. این تنها چیزی  

بود که دلم نمی خواست بیاد بیارم ولی با اینحال تنها چیزیم  

  .بود که بهم ضربه میزد 

می   احساس  وقتی  میدونید  آیا  داره نمیدونم  نفر  یک  کنید 

رو  این حس  داره؟ خوب شدت  میکنه چه حسی  تماشاتون 

هزار برابر کنید و این همون دلیلی بود که باعث شد سرم رو  

  .بلند کنم

با تمام گوشت و استخوانم، با شدید شدن تپش   من این رو 

های قلبم، شدت عرقی که از پوستم بیرون میزد حس کردم. 

 رودی نبست که داره تماشام میکنه؟ سوال اینجا بود که واقعا ب
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تنها سوال این بود که از کجا داره تماشام میکنه؟فهمیدنش  

ولی   گرفتم  می  رو  نگاهم  باید  اینکه  با  و  نکشید  طول  زیاد 

نتونستم. وقتی اون بدون اینکه دوباره برگرده و بهم نگاه کنه،  

که  بازی  زخم  روی  که  بود  این  مثل  گرفت  ازم  رو  نگاهش 

 .تمایل به خوب شدن نداشت نمک بپاشند 

درحالی که به اتاق خالی نگاه میکردم حواسم جمع راه رفتنم  

نبود. جمعیت هر طرف استادیوم پر بود و من درست به پشت  

از بین اونهمه جمعیت اون شخص  سر گزارشگری خوردم و 

  .دقیقا باید انجی اسنو میبود

  .دلیله مدوکس _

  .ولی تن صداش اشتباه بودلبخندش خیلی شیرین بود 

 انجی حالت چطوره؟ _

تعداد خیلی کمی خانم در دنیای ورزش های حرفه ای آقایون 

وجود داشتند. اینجوری نبود که کلوب یا یه همچین چیزی  
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اینحال اسم همدیگه رو میدونستیم و   با  باشیم ولی   داشته 

  .چهره هارو می شناختیم 

دیده بودم. اونموقع من چند سال پیش در مراسمی انجی رو  

  .هر دومون پشتیبان بازی های دانشجویی بودیم

  .خوبم ولی یکمم ناامید شدم _

 ناامید؟ _

بخاطر ایستون.تو دختر خوش شانسی هستی. فکر میکردم _

دسترسه.  قابل  دوباره  اون  و  شده  تموم  باهاش  کارت 

 .نمیدونستم که هنوزم باهم هستین

کرده درست  رو  هام  ناخن  اینکه   امروز صبح  فکر  یهو  بودم. 

  .دفعه بعد یکم نوک تیزترشون کنم به سرم زد 

  .ما دیگه باهم نیستیم_

 .اوه خوبه که فهمیدم_

  .لبخند زد و من ناخن هام رو کف دستم فشار دادم
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  .خوب امروز موفق باشی_

  .بلوند سکسی موهاش رو تکون داد و چرخید تا بره

م_ کنی  فکر  شد  باعث  چی  کن.  صبر  باهم  انجی  هنوز  ا 

 هستیم؟ 

نشون  _ بهم  رو  اسبش  کابوی  یک  وقتی  معموال  خوب 

  .میده،بعدش بهم اجازه میده سوارش بشم

 .اخم کردم

 و برودی بهت این اجازه رو نداد؟ _

دور  _ رو  اون  دوباره  انداخت  رو  اش  حوله  عمدا  اینکه  بعد 

پیشنهاد دادم که   از مصاحبه بهش  بعد  کمرش بست. وقتی 

توی خونه ام دوباره بطور خصوصی بهم نشون بده اونشب تنها  

 .چی زیر حوله اش هست... اهمیتی بهم نداد

  .نفس کوتاهی کشیدم

  .اوه مطمعنم که این اتفاق اغلب برات نمی افته_



618 | P a g e  

 

 .یکی از ابروهای ماهرانه آرایش شده اش رو باال برد

 .اغلب؟این هیچ وقت اتفاق نمی افته_

، حس کردم که برودی پشت  قبل از اینکه صداش رو بشنوم 

سرمه. وقتی ارنجم رو توی دستش گرفت چشم های انجی از  

  .جاش دراومد

 اندی چند دقیقه مارو ببخش، میشه؟ _

 .اسمم انجی هست_

به  استادیوم  محوطه  بین  از  اینکه  میدونم  که  بعدی  چیزی 

سمت سالن کشیده میشدم. برودی همینجوری راه می رفت 

ن رو نگه داشته بود که انگار اگه و جوری سفت کنار خودش م 

  .فرصتش رو پیدا کنم از دستش فرار میکنم

وقتی نزدیک درب ورودی رختکن آقایون شدیم، هنری اینز  

  .رو جلوش دیدیم که نگهبانی میداد

  .سالم_
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مثل دفعه اولی که همدیگه رو دیده بودیم با اضطراب بهش  

  .سالم دادم، شایدم بیشتر از قبل مضطرب بودم

 .سرش رو تکون داد

مخفف اول اسم و فامیلی دلیله انا   Dam”.دَم. آقای ایستون_

 ” .مدوکس 

  .برودی ابروش رو باال انداخت

  .من نیاز دارم چند دقیقه از رختکن استفاده کنم_

 .اجازه ورود هیچ کس رو ندارم. حتی بازیکن ها_

 :متوجه اضطراب برودی بودم بری همین به شوخی گفتم

قه بیشتر نیست. االن فرار کردن از دست همه ی چند دقی_

گزارشگرها غیرممکنه اون ها میتونن خیلی اعصاب خورد کن 

 .باشند

 .هنری یک قدم کنار رفت و سرش رو تکون داد 
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فقط چند دقیقه. وقتی گزارش داخلی شروع بشه، جاهامون _

  .عوض میشه 

  .ممنون هنری _

  .د ولی من نرفتمبرودی وقت رو از دست نداد و در رو هل دا

 دست الریسا چطوره؟ _

  .نگهبان لبخند زد

فردا گچش رو باز میکنند. اینم خیلی خوبه. تهدید کرده که  _

  .خودش اره اش میکنه تا بتونه به زمین برگرده

  .عالیه _

برودی دستم رو کشید و داخل رختکن بردم. داخل اتاق بهش  

  .چشم غره رفتم 

  .حرف میزدیمکارت زشت بود. داشتیم _

  .ما فقط چند دقیقه داریم_
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  .دست هام رو جلوی سینه ام گره زدم

  .نیشخند زد 

 .ولی کار تو رو ساختن هیچ وقت اینهمه برام طول نمیکشه_

  .برودی _

با هر  تر شد.  تیره  به سمتم میومد چشم هاش  درحالی که 

تا اینکه  قدمی که به سمتم می اومد من عقب تر می رفتم 

دیوار خورد. صورتش رو تا نزدیک صورتم پایین آورد  پشتم به  

  .ولی لب هامون چند اینچ فاصله داشتند 

 .من فکر میکنم تو دروغ گفتی_

 راجع به چی؟ _

شدیدا تمایل داشتم خم بشم و لب هام رو روی لب هاش فشار  

  .بدم
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خم شد و سرش رو به سمت گردنم برد و بینی اش رو روی 

تپید، کشید. قلبم غیرقابل کنترل  رگی که به سرعت قلبم می  

  .می تپید و نفس هامم باهاش هماهنگ شده بود

  .راجع به حست نسبت به من. فکر میکنم دروغ گفتی_

  .به سمت گوشم رفت و صداش بم شده بود

  .فکر میکنم همون حسی رو داری که من دارم_

  .هیچ چیزی نگفتم ولی نفس هام تندتر شده بود

همین االن دستم رو داخل شورتت کنم قسم میخورم اگه  _

  .به همون اندازه ای که من سخت شدم توام برام خیس شدی 

 ...برودی _

  .چند اینچ عقب تر رفت و صورتم رو با هر دو دستش گرفت

و فقط بدنت نیست که بهم واکنش نشون میده. فکر میکنم  _

 ...حسش میکنی
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عد روی قلب یکی از دست هاش رو از زیر چونه ام به گردنم و ب

  .تپنده ام گذاشت

 .اینجا.فکر میکنم همینجا هم حسش میکنی_

  .تپش قلبم زیر دستش تندتر شد

 دلیله از چی میترسی؟ _

کامال واضح و آسیب پذیر به چشم هام خیره شد و من مثل 

یک بزدل چشم هام رو بسته ام. مدت طوالنی هیچ کدوممون  

 .تکون نخوردیم

ا صدای بلند صدامون کرد و بعد درب رختکن باز شد. هنری ب

  .دوباره در بسته شد

جا _ جابه  ها  شیفت  و  میشه  شروع  داره  مصاحبه  ایستون 

  .میشن. وقت تمومه

 .چشم هام باز شد. کلماتم بسختی قابل شنیدن بود

  .معذرت میخوام_
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کرد.   نوازش  رو  ام  گونه  دستش  با  و  داد  عقب  رو  موهام 

  .لبخندش واقعی ولی غمگین بود

درستش _ نداره.  وجود  خواهی  معذرت  برای  چیزی  هیچ 

  .میکنی

ولم کرد و قبل از اینکه بچرخه و به سمت در بره چند قدم  

عقب عقب رفت. لبخند شرورانه ای که متنفر بودم از اینکه 

  .عاشقشم حاال دوباره برگشته بود

وقتی _ ولی  بگردی.  دنبالم  باید  تواه.  نوبت  دلیله؟حاال  و  اوه 

ب کنی فکر کنم برای یک شانس دوباره کاری میکنم اینکارو 

  .بهم التماس کنی

 42_فصل

#Brody 

دوباره احساس میکردم یک پسربچه دوازده ساله شدم. در دو  

بازی کنم،   مادرخراب  توی سوپربول  بود  قرار  آینده من  روز 
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زمین بازی قراره پر از زن هایی باشه که پشت لباس هاشون 

اسم من نوشته شده و من اینجا دارم زیر دوش خودارضایی 

کم می  میکنم. اگه بگم ناامید بودم همه چی رو خیلی دست  

  .گرفتم

وقتی هفته پیش به دلیله گفتم که االن دیگه تپ توی زمین 

اونه به این فکر نکرده بودم که کی قرار ببینمش. هفته سوپر 

بول یک دیوانگی رسانه ای بود و من هر روز صورت زیباش رو  

  .میدیدم

بعد از صحبتی که توی رختکن داشتیم یک چیزی عوض شد... 

ختی که بینمون بود از بین رفته بود.  عصبانیت و احساسات س

حتی صمیمی هم بودیم و همین هم کار رو برام بشدت سخت 

 .تر میکرد و نمی تونستم دست هام رو پیش خودم نگه دارم

دیشب برای مصاحبه با مربی توی زمین بازی بود. من مثل 

یک سگ اون اطراف منتظر بودم وقتی کارش تموم شد تا کنار  

 .ماشینش ببرمش
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قتی کنار ماشینش رسیدیم، پشتش رو به ماشین تکیه داد و و

ایستاد و من میدونستم اگه خم بشم و لب هاش رو طلب کنم، 

 .هیچ اعتراضی نمیکنه

رو  من  اون  که  بودم  مطمعن  ای  دیگه  زمان  هر  از  بیشتر 

میخواد. چیزی که االن نیاز داشتم این بود که اون بفهمه این 

ن باید هر چیزی رو که جلوش چیزیه که خودشم میخواد. او 

  .رو می گرفت عقب میزد و تصمیم می گرفت تا با من بمونه

برای همین عمدا بحث مارلین و اینکه قبل از اینکه گروپر و  

آخرین   گروپر  بیارم چجوری  رسانه  روز  مراسم  به  هارو  بچه 

وسایل مارلین رو تمیز کرده بود رو به میان کشیدم. همینطور  

گفتم که مدال صلیب مارلین رو برای ویلو   کامال عادی بهش

 .که االن در ایالت شمالی زندگی میکنه پست کردم 

ویلو   و  بین من  اتفافی  داره هیچ  باور  که  بود  گفته  بهم  اون 

نیافتاده ولی می خواستم بدونه که در آینده قرار نیست ویلو 

  .بخشی از زندگی ما باشه
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ویلو  و  من  مارلین،  مراسم  از  بعد  طوالنی   اون شب  صحبت 

داشتیم. اون اعتراف کرد با این امید به سوئیتم اومده که شاید 

  .برای دوباره باهم بودنمون فرصتی باشه

ولی  بودم  متنفر  دلیله  شدن  ناراحت  از  که  اندازه  همون  به 

برای   داشتم  نیاز  افتاد.  می  اتفاق  باید  تا  دو  ما  بین  مکالمه 

و اون نیاز داشت    آخرین بار و همیشه باهاش خداحافظی کنم

 .بهش بگم که زندگیش رو ادامه بده

[17.07.21 10:40] 

#Part_307 

زمان زیادی رو پیش رومون داشتیم. وقتی که براش آرزوی  

موفقیت میکردم دیگه هیچ چیزی وجود نداشت که مارو کنار 

نداشتم.تمام   قضیه  این  با  مشکلی  هیچ  من  و  داره  نگه  هم 

و باز گذاشته بودم باالخره یکبار و  درهایی که تا حاال برای ویل

  .برای همیشه بسته میشد 
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اونجایی که هر دوتامون به کنفرانس نهایی خبری دعوت   از 

شده بودم به دلیله پیشنهاد داده بودم تا استادیوم برسونمش 

  .و وقتی موافقت کرد مثل گوه تعجب کردم

ی بهم گفته بودم وقتی رسیدم بهش پیام بدم، برای همین نیاز

نبود ماشین رو پارک کنم ولی رانندگی تا استادیوم زمان کافی 

 .برای بودن کنارش نبود

برای همین یکساعت قبل از زمان برنامه ریزی کرده مون زنگ  

در آپارتمانش رو زدم و تظاهر کردم که ساعت هارو باهم قاطی 

  .کرده

  .متاسفم فکر کردم گفتی ساعت یازده _

  .آره همین رو گفته بودم

  .نوچ.گفته بودم ده_
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دوش  از  تازه  که  بود  مشخص  کامال  کرد  باز  رو  درب  وقتی 

بیرون اومده. موهاش خیس بود و اسلشی با آرم تیم استیل و  

 .تاپ بندی صورتی رنگی... بدون سوتین تنش بود

  .شلوار قشنگیه _

سینه های قشنگیه. اون سینه های لعنتی داشتند بهم سالم  

  .میکردند

  .رفت تا بتونم وارد بشمکنار  

  .من آماده نیستم ولی سریعم. میتونم خیلی زود آماده بشم _

یک ابروم رو باال انداختم. خوبه که یکساعت پیش به خودم  

 رسیدم. “منظورش خودارضایی.”

  .دلیله پقی خندید

  .عجب دیوثی هستی_

  .به سالن اشاره کرد
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  .راحت باش _

ه تکون خوردن باسنش نگاه  تا وقتی که از دیدم خارج بشه ب

کردم و بعد از خودم پذیرایی کردم. تمام خونه بوی اون رو 

میداد. با کنترل توی دستم روی کاناپه نشستم و تلویزیون رو 

  .روشن کردم

تمام کانال ها راجع به بازی پیش رو حرف میزدند. ورزشکارها 

معموال ادم های خرافاتی هستند... برای همین نمی خواستم 

بل از بازی چیز عجیب و غریبی بشنوم پس خاموشش کردم  ق

 .و نگاهی به اطراف انداختم

روی میز یک آلبوم بود که قبال هیچ وقت ندیده بودمش. بهش 

 .فکر نکردم و برش داشتم و ورق زدم

هر صفحه ای که باز میکردم، عکس دلیله و پسری بود که تنها 

باشه. توی نصف بیشتر ع  این بود درو  لباس  حدسم  کس ها 

فوتبال تنش بود و ظاهرا دلیله اصال نیاز نداشت مانند بیشتر 
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زن ها خودش رو بخاطر اون تغییر بده ... و اون در هر سنی  

 .جذاب و سکسی بود

ببشتر عکس ها مربوط به دبیرستان بود ولی بنظر می رسید  

تعدادیش مال دوران دانشگاه باشه.توی بیشتر عکس ها دست  

  .. لبخند میزدند، می خندیدندتوی دست بودند

وقتی یکی از عکس هارو که توش  داشتند همدیگه رو می  

بوسیدند باز کردم، حسادت درونم شکل گرفت. احتماال این 

هم  یچاره  پسره  اون  و  بود  پیش  سال  مال هشت  ها  عکس 

 . هشت سال بود فوت کرده بود. خدایا من یک عوضی بودم

چند دقیقه چشم هام رو بسته آلبوم رو روی میز برگردوندم و  

  .ام تا ذهنم رو خالی کنم. از بوش احساس کردم که برگشته

 چیزی برای نوشیدن میخوای؟_
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داشت لبخند میزد و بعد ناگهان صورتش توی هم رفت. خط 

میز   به سمت  کردم.  دنبال  میرسید  آلبوم  به  که  رو  نگاهش 

  .رفت، برش داشت و داخل کشو کنسول زیر تلویزیون گذاشت

 .نه ممنون_

  .صورتش رو خاروند

نه  _ گفتم  منم  میخوام  نوشیدن  برای  چیزی  پرسیدی  ازم 

  .ممنون

  .اوه اره درسته _

 :نگاهی به اطرافش انداخت و گفت

  .فقط چند دقیقه دیگه میخوام_

رو  البوم  دلیله  االن  همین  که  کشویی  به  شد،  ناپدید  وقتی 

دست دادن. فوتبال.  توش گذاشت خیره شدم. عشق جوانی. از  

  .برای اولین بار انگار المپی توی سرم روشن شد 
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نفهمیده  قبال  چجوری  دادم.  تکیه  کاناپه  پشتی  به  رو  سرم 

بودمش؟ آیا زیادی توی تمرین به سرم ضربه خورده بود؟ضربه  

خیلی  این  برودی.  مسیح،  بخاطر  غریدم.  و  زدم  به سرم  ای 

 .واضح بود

راه رفتم و سعی کردم قبل از   ایستادم و چند دقیقه ای فقط

  .رفتن به اتاق خواب، افکارم رو جمع و جور کنم

  .هی_

به چهارچوب در تکیه دادم و منتظر موندم تا از کمد لباس  

  .هاش بیرون بیاد

اون با یک دامن سورمه ای، پیراهن سفید و مرواریدهای که 

اومد.   بیرون  بود،  آویزون  کمرش  تا  اش  سینه  طرف  یک  از 

کالسیک و در عین حال سکسی. اگرچه تا وقتی که خودمون  

رو   سوتین  بدون  صورتی  بندی  تاپ  همون  من  بودیم  دوتا 

  .ترجیح میدادم
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 زیادی طولش دادم؟ _

  .یک جفت کفش پاشنه بلند سورمه ای توی دستش بود

 نه، میتونیم بشینیم؟ _

 اینجا؟ _

 .فقط میخوام چند دقیقه حرف بزنیم_

به سمت تخت اومد و گوشه اش نشست. مردد بود ولی بعد  

جلوش زانو زدم، وزنم رو روی یک زانوم انداختم، کفش هارو  

با سردرگمی بهم  از دستش گرفتم و یکی یکی پاش کردم. 

  .نگاه میکرد

  .ممنون_

  .کاری نکردم_

خیلی چیزها بود که میخواستم بگم ولی هنوز از کلماتی که 

  .دممیخواستم به زبون بیارم مطمعن نبو
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 همه چیز روبراهه؟ _

  .بجز اینکه من یه احمق به تمام معنام؟آره همه چیز خوبه_

  .نمی فهمم چی میگی_

 میتونم چیزی ازت بپرسم؟ _

  .البته _

 و تو جواب میدی؟_

  .سعیم رو میکنم_

 چرا دیگه ما باهم نیستیم؟ _

چشم هاش رو بست. وقتی دوباره بازشون کرد، اون ها غمگین  

  .بودند

  .دونم چجوری توضیحش بدمنمی_

  .سعیت رو بکن. من گوش میدم_
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خوب اون شب که به سوئیتت اومدم و ویلو اونجا بود، ناراحت  _

شدم.حتی حسودی کردم. از فکر نزدیک شدن زن دیگه ای 

نیافتاده  اتفاقی  بهم گفتی هیچ  وقتی  ولی  بودم.  متنفر  بهت 

قابل   باورت کردم. هیچ وقت به اینکه روی حرفت میمونی و

  .اعتماد هستی شک نکردم

ولی هنوز فکر میکنی من بهش حس دارم. همون حسی که _

  .به تو دارم 

  .نگاهش رو ازم گرفت

 .نمیدونم چه فکری میکنم_

  .بهم نگاه کن دلیله_

  .اشک توی چشم هاش جمع شد

توام _ میکنم  فکر  میکنم؟  فکری  چه  من  بدونی  میخوای 

اشتم عاشق درو بودی و همونجوری که من ویلو رو دوست د
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بقدری  از دستش دادی مدت طوالنی عذاب کشیدی.  وقتی 

  .که از دوباره عاشق شدن میترسی

  .قطره اشکی که روی گونه اش چکید رو پاک کردم

تمام این مدت فکر میکردم از اینکه عاشق من بشی میترسی  _

  .و مشکل همینجا بود

  .مشکل تو نیستی_

  .میدونم. فقط از شکست خوردن میترسیاالن دیگه _

  .متاسفم_

  .متاسف نباش. این کار من رو خیلی آسون تر میکنه_

 آسون تر؟چجوری؟_

تغییر دادن من کار سختی خواهد بود ولی اگه بهم فرصت _

بدی خودم رو بهت ثابت میکنم. من اونجا خواهم بود و گرفتن 

جه بشیم. من تو قرار نیست کار سختی باشه. بیا باهاش موا
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یک عوضی هستم و تغییر دادن یک عوضی کار آسونی نخواهد  

 .بود

  .از بین اشک هاش لبخند زد

  .فکر کنم فقط به یکم زمان نیاز دارم_

 .من همینجا منتظرت میمونم _

بغلم  طوالنی  مدت  و  انداخت  گردنم  دور  رو  هاش  دست 

حداقل  ولی  داشتم  رو  امیدش  که  نبود  ای  نتیجه  کرد.این 

  .ونستم توی مسیر درستی هستممید

 43_فصل

#Delilah 

دو هفته بعد از اینکه استیل، سوپر بول رو برد، باالخره زندگی  

یکم آروم تر شد.برودی سر قولش موند... پیشم موند و بهم 

اجازه داد از زمانم استفاده کنم. تنها وقتی که سعی کرد لمسم 

  .کنه درست بعد از برد تیم بود
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زمین جشن گرفته بودند و اون یجوری پیدام کرده  همه توی  

بود. بلندم کرد و توی هوا چرخوندم و بوس تپلی روی لب هام 

  .گذاشت

مابین  گذراندیم.  دیوانگی  با  رو  بعدی  روز  هفت  دومون  هر 

از   پوشش رسانه ها، خودنمایی تیم و ده ها گزارشگر، حتی 

لی اینکارو  اینکه زمان داشت تا پیدام کنه شوکه شده بودم. و

 .کرد

یا تالشی  اونجا هیچ حرکتی  برام وقت می گذاشت.  هر روز 

برای پیشبردن امور نبود... فقط هر روز بهم نشون میداد که 

که  مردی  عاشق  تونست  می  دختر  یک  چجوری  کنارمه. 

 میدونست میتونه روی عشقش حساب کنه، نشه؟

  زنگ درست سرساعت سه زده شد. از برودی خواسته بودم اگه 

مشکلی نداره امروز عصر توی ایستگاه باهاش محاصبه انجام  

بدم. بدون هیچ تردیدی قبول کرده بود با اینکه خیلی خوب 
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میدونست اون یکسری محدودیت هایی روی دوربین هایی که  

 .روش تمرکز میکردند داشت 

همچنین میدونستم وقتی بهش گفتم وقتی به آپارتمانم رسید 

نه. اون همیشه میومد باال. مطمعن بهم پیام بده، گوش نمیک

نبودم اینکارش بخاطر این بود که می خواست جنتلمن باشه  

جنتلمن  دیگه  و  بدم  نشون  لحظه ضعف  یک  بود  منتظر  یا 

 .پنجاه بود_نباشه. با شناختی که از برودی داشتم، پنجاه

در رو باز کردم و خوشمزه ترین مردی که تا حاال دیده بودم، 

ب  ایستاده  یک اونجا  با  ای  سورمه  پشمی  کت  یک  اون  ود. 

روسری سورمه و سبز روشن داشت و رگه های طالیی چشم 

  .های سبزش رو بیشتر به رخ می کشید پوشیده بود

 ” .“روسری دور گردنشه ها رو سرش نیست

باید  گفت  و  گرفت  تماس  باهام  بول  سوپر  از  بعد  روز  صبح 

روز مصاحبه  برای  و  بکشه  بیرون  از تخت  رو  با کلی    کونش 
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ته ریش   با  رو اصالح کنه. بهش گفتم که  خبرنگار صورتش 

بیشتر دوستش دارم و از اون روز متوجه شدم، ته ریش جز 

 .ثابت تیپش شده

 دیرت نشده؟ _

  .نه هنوز زوده_

یک حوله تن پوش پرزدار تنم بود و موهام رو دم اسبی بسته  

  .بودم

  .به ساعتش نگاه کرد

  .تو گفت ساعت سه_

 .من گفتم چهارنه _

متوجه بازی که راه انداخته بود، بودم. ایا اون واقعا باور کرده  

بود که من دائما حرفش رو که میگه ساعت رو اشتباه گفتم، 

توی  بیشتر  یکساعت  اینکه  برای  میکرد  فکر  میکنم؟  باور 
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آپارتمان باشه، نیاز به اینهمه موذیگری داره. ولی اینبار این  

 .ی درآوردممن بودم که موذی باز

  .چشم هام رو چرخوندم و کنار رفتم

 .تو واقعا یه مشکلی با زمانبندی داری _

  .میتونم قسم بخورم گفتی ساعت سه_

  .چون واقعا گفته بودم سه

خوب شرایط رو میدونی. از خودت پذیرایی کن. من میرم _

  .یک دوش سریع بگیرم 

ون حمام  ناپدید شدم و به حمام رفتم و دوش کوتاهم به مارات

عروس تبدیل شد. از کمر به پایین همه موهام رو بجز خطر 

باریک بین پاهام رو اصالح کردم. بعدش به کل بدنم آبرسان 

  .زدم و موهای نم دارم رو شونه کردم 

ابتدا در این فکر بودم که کامال لخت به سالن برم و اون خودش  

رودی  بقیه ماجرا رو میگیره.ولی بعد تصمیم گرفتم به روش ب
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پا   و  پیچیدم  بدنم  دور  باشکوه  برم. یک حوله مخملی  پیش 

برگشتی  راه  هیچ  دیگه  میدونستم  که  گذاشتم  خطی  روی 

 .نداره

  .برنامه ها عوض شد_

در حالی که جلوی آینه قدی خودم رو مرتب میکردم از داخل 

 .اتاق این رو با صدای بلند بهش گفتم

 بدیم؟ مشکلی نداری اگه مصاحبه رو اینجا انجام _

 .البته هر چیزی که تو بخوای _

وقتی به سالن رفتم،برودی تلویزیون تماشا میکرد و پشتش به  

جلوش   و  زدم  دور  رو  میز  کشیدم،  عمیقی  نفس  بود.  من 

  .ایستادم 

سرش پایین بود ولی وقتی دید با حوله جلوش ایستادم نگاه 

  .زیر زیرکی بهم انداخت

 بپرسم آقای ایستون؟ فکر کنم میتونم چند تا سوال ازتون_
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  .شونه رو جلوی دهنم گرفته بودم

  .ابروهاش رو جمع کرد ولی بازی رو ادامه داد

 دو بار برنده شدن در سوپربول چه حسی داره؟ _

حس فوق العاده خوبی داره ولی تا حاال هزار بار این سوال  _

 رو ازم پرسیدن خانم مدوکس. سوال مبتکرانه تری ندارین؟ 

باری که این سوال رو ازم پرسیده بود دلم می خواست اولین  

در کونش بزنم. اینبار از اینکه برخورد اون موقعمون رو یادش 

  .بود لذت بردم

  .یک ابروم رو باال انداختم 

  .درواقع سوال بهتری دارم_

بدون زحمت زیادی گره حوله ای که دور بدنم بسته بود رو  

  .باز کردم. حوله روی زمین افتاد 

اگه بهت بگم بیشتر از هر چیزی توی دنیا عاشقتم، انوقت _

 یک شانس دوباره بهم میدی؟ 
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برودی بلند شد و ایستاد. جوابش صریح بود و مستقیم توی 

  .چشم هام نگاه میکرد

هر فرصتی که بخوای رو بهت میدم فقط بتونم دوباره باهات  _

 .باشم

دیم. برودی  بهم دیگه چسبیدیم و فاصله بینمون رو از بین بر

طوالنی و سخت بوسیدم و محکم من رو بین بازوهاش فشار  

هیچ   ولی  بود.  سخت  برام  رو  کشیدن  نفس  که  جوری  داد 

  .چیزی تا این حد حس خوبی بهم نمیداد

بلندم کرد و گهواره وار توی بغلش گرفتم. قبل از اینکه متوجه  

  .بشم چیکار میکنه دیدم داره به سمت اتاق خواب میره 

امیدوارم اون تنها مصاحبه ای بود که واقعا باید انجام میدادم. _

به دفترت   برای مصاحبه دیگه  نیستیم  بگو مجبور  بهم  لطفا 

  .بریم
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کرد.  هاش  لباس  کندن  به  و شروع  گذاشت  تخت  روی  من 

سرش رو تکون داد و با چشم هاش شروع به وجب کردن بدنم 

  .کرد

من هنوز نمیتونم   پس باالخره اعتراف کردی عاشقمی ولی_

  .بهت عشق بورزم

 چرا نمیتونی؟_

چون درست االن نیاز دارم جوری سخت بکنمت و درونت  _

  .بیام که حس کنم یک حیوانم

 .منم همین رو میخوام. خدایا منم همین رو میخوام_

بلندم کرد و کمک کرد پاهام رو دور کمرش بندازم و به سمت 

  .دیوار چرخید

زی نگه میداریم ولی االن قراره جلوی  تخت رو برای عشق با_

 .همین جا جلوی دیوار بکنمت 
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تا وقتی که لب هام کبود بشن به بوسیدنم ادامه داد جوری  

که برای نفس کشیدن دست و پا میزدم. مانعی که جلوش بود  

باالخره برداشته شده بود و جوری که بهم خیره شده بود انگار 

کسی ترین محرکی  وعده غذای بعدیش هستم قوی ترین و س

 .بود که تا حاال توی زندگیم دیده بودم

پشتم رو با مالیمت به دیوار تکیه داد و یک دستش رو از روی 

  .باسنم نزدیک شکافم برد و دو انگشتش رو واردم کرد 

  .مسیح، خیسه خیسی_

دو طرف باسنم رو گرفت و با ضرب واردم شد. چشم هام بسته 

 .خوب و درستی داشت شد. پر شدن با برودی حس خیلی

  .دلیله چشم هات رو باز کن_

  .درحالی که هنوز نگاهش بهم بود سخت تر بهم ضربه میزد

  .بهم بگو. دوباره بهم بگو_

  .عاشقتم_
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  .کنار لبام زمزمه کرد

  .دوباره _

بدنم شروع به اوج رسیدن کرد. نفس هام به سختی در می 

  .بیرون میزداومد و کلماتم به سختی و با زور از دهنم 

  .عاشقتم برودی ایستون. عاشقتم_

برودی وقتی که داشت عمیق تر و عمیق تر واردم میشد بارها  

  .و بارها بهم گفت که عاشقمه

 :وقتی با غرش درونم خالی شد گفت

  .بدجوری عاشقتم_

دیوار  کنار  رو  طوالنی  مدت  چسبیده  بهم  های  پیشونی  با 

ه خیره بودیم و قفسه ایستادیم. در یک لحظه که به همدیگ

سینه هامون باهمدیگه باال و پایین میشد، ذهنم بطور واضحی 

  .باز شد
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هفت سال گذشته من داشتم دنبال آرامش می گشتم. فکر 

هیچگونه  درش  که  کنم  پیدا  جایی  باید  رو  آرامش  میکردم 

آشفتگی و ترسی وجود نداشته باشه. جایی که هیچ پستی و 

 .رست در مرکزش باشهبلندی نباشه و خوشحالی د 

ولی در اون لحظه باالخره متوجه شدم ارامش نادیده گرفتن 

با همه آشفتگی های  ارامش یعنی زندگی رو  چیزها نیست. 

اطرافت انتخاب کنی و بین تمام این چیزها قلبت در آرامش  

  .باشه

برودی ایستون، مردی که مثل یک طوفان وارد زندگیم شد،  

ه بود. این تضاد چجوری بوجود می تبدیل به دلیل آرامشم شد

 اومد؟ 

 44_فصل

#Delilah 
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وقتی برودی هنوز خواب بود از خونه بیرون زدم، اینجوری می 

 .تونستم قبل از رفتن به دفتر، به قرار دکترم برسم

اولین   در  بگیرند.  سونوگرافی  ازم  امروز  که  نداشتم  انتظار 

تحت مراقبت ویژه بارداریم قند خونم یکم باال بود برای همین  

  .بودم

برودی بخاطر هر چیزی که باعث میشد مشکلی برای من یا  

امروز  برای همین  استرس می گرفت  بیاد بشدت  بچه پیش 

رو  امروز  تا حداقل دیگه  اومده بودم  ادرار  برای تست  خودم 

بگم  دقیق  بخوام  یا  بود.  سالگردمون  امروز  نگیره.  استرس 

  .چندمین سالگردمون

خوبه دلیله. حاال که تا اینجا اومدی چرا ازت سونو قند خونت  _

 .نگیریم؟اینجوری مقدار مایع آمنیوتیک رو هم چک میکنیم

در این دوره حاملگی اینکارها برام تازگی داشت. کمبود مایع 

حد  در  من  مال  آمنیوتیک.  مایع  پایین  سطح  آمنیوتیک... 
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ست هشدار نبود ولی دقیقا مثل مقدار گلوکوزم دکتر می خوا

 .دقیق تر بهش رسیدگی کنه

 .البته _

از اینکه بدون برودی سونو انجام بدم، حس بدی داشتم... مرد 

گنده هر بار که به مانیتور نگاه میکرد اشک می ریخت حتی  

بچه  یک  شبیه  فقط  جنین  و  بود  بارداریم  اوایل  که  وقتی 

 .قورباغه بزرگ بود

ز اینکه ژل رو  گان پوشیدم و دکتر داخل اتاق سونو اومد. بعد ا

چرخوندن  به  شروع  زد،  شدنم  بزرگ  حال  در  شکم  اطراف 

 .دستگاه معجزه گرش کرد

به محض اینکه صدا رو روشن کرد صدای تپش قلب قویش رو  

شنیدم. بعد از چند دقیقه دکتر بهم گفت سطح مایع بیشتر 

شده و همه چیز خوب بنظر میرسه. بطور خاصی روی قسمتی 

  .تمرکز کرده بود
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 وای امروز جنسیتش رو بدونی؟میخ_

  .واقعا؟فکر میکردم هنوز خیلی زوده _

گاهی زوده. ولی اینیکی اصال خجالتی نیست و درست همین  _

  .االن خودش رو برام به نمایش گذاشته

**** 

کار  وقت  نیمه  اومد،  بدنیا  بچمون  که  گذشته  سال  از 

بهم  ای  دیگه  هفته همچنین شانس  در  روز  دو  میکردم.این 

بود و حاال برای بازی های خارجی بهونه ای برای سفر با   داده

همسرم داشتم. دستم رو روی شکمم کشیدم. وقتی اینیکی 

 .بدنیا بیاد همه چیز سخت تر میشد

 .انقدر خودتو انگولک نکن_

دستگاه  و  نشست  دفترم  توی  مهمان  صندلی  روی  ایندی 

  پخش نوار رو به سمت خودش چرخوند. یکی از نوارهارو باز
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کرد و از اینور گوشش تا انورش چسبوند و بینیش رو، رو به 

  .باال فشار داد تا شبیه خوک بشه

 .جذابه_

چتد دقیقه بعد اقای کام به دفترم اومد و چندبار پشت سرهم  

انگار که هیچ  اونم فقط لبخند زد  ایندی نگاه کرد.  به قیافه 

  .مشکلی وجود نداره. اینکارش باعث شد اقای کام گیج بشه

میتونم  _ میشه.  بعد شروع  هفته  آغز فصل  از  قبل  مسابقات 

 روی اینکه با اون شوهرت مصاحبه بکنی، حساب باز کنم؟

  .هیچ چیزی وجود نداشت که من بخوام و اون مرد رد کنه 

 .ازش میپرسم ببینم موافقه_

  .وقتی آقای کام ناپدید شد، ایندی ابروش رو باال انداخت 

  .مال بخاطر تو گوه هم میخوره موافق باشه؟اون مرد ع_

  .چه مقایسه دوست داشتنی_
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  .شروع به جمع و جور کردن میزم کردم

تر  _ کارم آسون  االن  کنه  فکر  کام  آقای  بدم  اجازه  نمیتونم 

 شده، میتونم؟

موبایل ایندی زنگ خورد و صورتش روشن شد. بدون اینکه  

وقتی نیاز باشه بپرسم میدونستم کیه. چند ماه پیش اون در  

به مهمانی باربیکیو برودی در خونه جدیدمون در الرچمونت  

  .اومده بود با بازیکن خودش آشنا شد

از اون موقع اون دوتا جدایی ناپذیر بودند و این یعنی من من  

باید زمان بیشتری با ایندی که عاشقش بودم میگذروندم. اون  

ه  ها حتی دو هفته پیش، آخرهفته رو به کلبه تازه تموم شد 

  .مون در ایالت شمالی هم اومدند

  .سرش رو از روی گوشی بلند کرد

 زود میری؟ _

 .زود نه. بموقع میرم تا لباس هام رو عوض کنم_
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چه چیزی مجبورت کرده اینکارو انجام بدی؟ یه شوهر بامزه  _

که با یه بچه توی خونه اس و خودتم که یکی دیگه رو توی  

 شکمت حمل میکنی؟

  .هوفی کشیدلبخند زد و بعدش 

  .گند زدی به تمام الویت هات _

سالگردمون _ بخاطر  و  بایستم  جایی  باید  خونه  مسیر  توی 

  .چیزی برای برودی بخرم 

شما دوتا واقعا چسبیدین به سنت های چندش قدیمی کادو _

 خریدن؟

همین  برای  کردیم،  ازدواج  آشناییمون  روز  سالگرد  در  ما 

 .تیمهرسال دو اتفاق برای جشن گرفتن داش 

  .اره. سال اول کاغذه سال دوم پنبه_
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“خارجی ها یه سنت قدیمی دارن که اولین سالگردشون هر  

چیزی ه کاغذی باشه به همدیگه هدیه میدن.حاال میخواد نامه  

 ” .باشه، طرحی باشه، جواهرات کاغذی باشه

خرید؟شورت _ برات  چی  برودی  میرسه.  بنظر  وحشتناک 

 حاملگی پنبه ای و دستمال؟ 

  .یدم خند

 .هیچ ایده ای ندارم. هنوز بهم دیگه کادو ندادیم_

توی مسیر خونه جلوی مغازه ای ایستادم تا کادو دقیقه نودیم 

 .رو بخرم

یک نامه عاشقانه برای برودی نوشته بودم و یک پیراهن پنبه 

ای که فکر میکردم رنگ چشم هاش رو بیشتر مشخص میکنه  

یه   از صبح  خریدم.ولی  ام شکل براش  برنامه  توی  تغییراتی 

  .گرفته بود
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وقتی وارد خونه شدم بطور غیرعادی ساکت بود. فقط تانک،  

سگمون که بطرز مسخره ای بزرگ بود برای خوش امدگویی 

  .جلوی در اومد 

  .خیله خوب پسر_

داشت دمش رو تکون میداد و من مجبور شدم گوشه میز کنار  

  .کوبید بگیرم در رو که معموال خودش رو به اون می

 آروم باش. مرد دیونه من و خواهرت کجا هستند؟ _

کیف چرمی لپ تاب و کیف دستیم رو توی راهرو گذاشتم و  

کفش هام رو درآوردم و به سمت آشپزخونه رفتم. آشپزخونه  

خالی بود ولی سه تا کاغذ یادداشت زرد روی یخچال چسبیده 

 .بود و جعبه کوچکی روی کانتر وجود داشت

اولین یادداشت رو با حروف بزرگ بخون. شوهر من در   عبارت

تعطیالت بین فصلی در طول روز مسابقه های تلویزیونی تماشا 

 .میکنه
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یادداشت دوم:از اونجایی که توی بازی خوب نیستی میخوام  

  .بگم تو برام چی هستی

زیر اون در یک برگه جداگانه یک تیرکمان کشیده بود و زیرش 

  .ر کاناپهنوشته بود:برو کنا

با لبخند به طرف کاناپه رفتم. برودی تمام کوسن ها رو روی  

میز عثمانی جمع کرده بود. هر کدوم رو برداشتم و روی فرش 

  .چیدم

عادت   بود.  گلدوزی شده  رنگی  قرمز  روی کوسن  د....  حرف 

داشتم همیشه کنارش م، مدوکس رو هم ببینم. ولی برودی 

و یک بود  انداخته  بیرون  رو  با   اون  ازدواجمون  از  بعد  هفته 

 .حرفی ی جایگزینش کرده بود

به  که  جدید  کوسن  بودم.یه  ندیده  قبال  رو  اینیکی  م.... 

کلکسیون درهم وبرهم جدیدمون اضافه شد. یک بالش صورتی 
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روشن بود که البته بخاطر سالگردمون از پارچه پنبه ای درست  

  .شده بودشده بود .... و حرف اول اسم دخترمون روش کار 

ی.... یک کوسن جدید.نرم و صورتی و با م جدید مچ شده بود  

و درواقع اسم مادر هر دومون یونه بود که برای همین به عنوان  

  .اسم میانی دخترمون انتخاب کرده بودیم

ب.... برای برودی. وقتی باهم دیگه به این خونه اومدیم این 

  .کوسن قرمز گلدوزی شده رو من اضافه کردم 

عشق... کوسن مستطیلی قهوه ای که وقتی نوجوان بودیم، درو  

بهم داده بود. کوسن با اینکه یادآور درو بود ولی از هر طرف  

فرسوده و وصله خورده بود و از طرف دیگه به عنوان یادآوری  

  .روزانه از مرد فوق العاده ای بود که باهاش ازدواج کرده بودم

ونه نقل مکان کردیم، کوسن بعد از اینکه با برودی به این خ 

رو داخل کمد گذاشته بودم. به نمایش گذاشتن کادو مرد دیگه  

 .ای حس عجیب و غریبی داشت 
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یک روز به خونه اومدم و اون رو روی کاناپه پیدا کردم. وقتی 

برودی دید دارم بهش نگاه میکنم، دست هاش رو دور کمرم 

زنی   به  کرده  کمک  بهش  درو  گفت  بهم  و  کرد  که  حلقه 

 .عاشقشه برسه و نیازی نیست کوسن رو پنهون کنم

D_E_M_Y_B_LOVE 

برودی   که  پیامی  بتونم  تا  چیدم  هم  کنار  هارو  کوسن 

  .میخواست بهم برسونه رو با حل پازل پیدا کنم 

MY BELOVED 

  .عشق من

واقعا من بهترین شوهر دنیارو داشتم. وقتی اولین بار بهم گفت 

ارزش وقت من رو نداره چون من  هر مردی که برام رز میخره  

  .الیق یک چیز خاص هستم، فکر میکردم چرت و پرت میگه 
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ولی این مرد از روزی که همدیگه رو دیدیم با عملکردش پشت 

تمام حرف هاش موند. کادوهاش همیشه مثل خودش بافکر و  

  .خاص بود

اگه حتی ممکن بود میتونستم بگم قلبم بیشتر از قبل با پیدا  

خان اتاق  کردن  درب  به  وقتی  شد.  آب  باال  طبقه  در  وادم، 

خوابمون رسیدم شنیدم که برودی داره با بچمون حرف میزنه 

  .و صدای اومدن من رو نشنیده بود

از جلوی در عقب تر رفتم و به حرف هاش موقع  چند قدم 

  .عوض کردن پوشک گوش دادم

میدونی دخترخانم بوی گند میدی. مادرت، اون همیشه بوی  _

ق العاده ای میده. احتماال برای همینه توی کمتر از یکسال  فو

 .قراره خواهر یا برادر کوچیکتر از خودت داشته باشی

  .دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای خنده ام رو نشنوه 

 .مشکل این پودر چیه؟هیچ وقت نمیتونم ازش استفاده کنم_
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یدم شنیدم که چند بار به بطری پالستیکی ضربه زد و بعد د

  .که داره پودر سفید رو که توی هوا پخش شده بود کنار میزنه

  .گوه توش_

صدای پاره شدن نوار پالستیکی از دو طرف بلند شد. مارلین 

 .قهقهه زد

دندون _ که  هستی  کسی  تو  هان؟  داره،  خنده  میکنی  فکر 

 .نداره

روی   که  میدونستم  و  شد  بلند  ای  گهواره  صندلی  صدای 

مون روی پاشه. اخیرا دوتایی کلی زمان صندلی نشسته و دختر

روی اون صندلی می گذروندند. وقتی فکر میکرد کسی بهش  

گوش نمیده دوست داشت داستان های دیوانه کننده ای براش 

  .تعریف کنه

بیشتر  _ بزرگت  صورتی  های  لثه  اون  با  رفته  رفته  میدونی 

  .شبیه خانمی که اسمش رو روت گذاشتیم میشی



663 | P a g e  

 

  .دا دا دا_

بته که اون هنوز ماما رو یاد نگرفته بود. دخترم واقعا بابایی  ال

 .بود

برودی شروع به گفتن داستانی درباره دختری هم اسم مارلین  

کرد که ناگهان دندونش توی سطل آشغال انداخت و بهشون 

  .اجازه دادم باهم دیگه زمان بگذرونن و از پله ها  پایین رفتم

او پایین  برودی  بعد  دقیقه  بخاطر  چند  پیراهن مشکیش  مد. 

و  کشید  به سمت خودش  رو  بود.من  شده  سفید  بچه  پودر 

  .بوسید و بعد خم شد و شکمم رو بوسید

 مارلین زودتر رفت پایین. از کی خونه ای؟_

  .دست هام رو دورگردنش انداختم

داشتم.  _ دوستش  کنم.  حل  رو  پازلم  تا  بود  کافی  باندازه 

 دارم؟ ممنونم. جایزه ای هم 

  .جایزه گنده. بعدا بهت میدمش_
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  .چشمک زد

 جعبه ات رو باز کردی؟_

  .نه. می خواستم اول کادوت رو بهت بدم_

به سمت کیفم که توی راهرو گذاشته بودم رفتم و جعبه سفید 

  .ساده با روبان قرمز رو بیرون کشیدم

تا نصف روز دخترمون رو پارک برده بودم برای همین زود _

  .میخوابه

  .جعبه رو تکون داد

توش _ خودت  مخصوص  سکسی  خواب  لباس  یه  امیدوارم 

  .باشه

  .توی این شرایط باید  یه لباس خواب حاملگی باشه_

در این دوره شکمم زودتر بزرگ شده بود. دور نافم رو ماساژ 

  .دادم
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باهم  _ ای  پنبه  لباس سکسی  و  لباس حاملگی  نمیکنم  فکر 

 .ترکیب خوبی بشن

. فکر میکنم اینجوری بطرز لعنتی هات و جذاب  تو احمقی_

  .میشی. با پستی بلندی بیشتر 

 .دست هاش رو توی هوا به شکل ممه باز کرد

سینه های بزرگتر. شاید باید سال ها همینجوری حامله نگه _

  .ات دارم

مشتی توی شکمش زدم. مثل سنگ سخت بود. من واقعا زن 

 .خوشبختی بودم

  .وثهدیه ام رو باز کن دی_

برودی روبان رو کشید و بسته رو باز کرد.چونه اش رو خاروند  

 .و بعد دستکش های چرمی قهوه ای رو بیرون آورد

من _ و  هستند  بیسبال  های  دستکش  ها  این  که  میدونی 

 .فوتبال بازی میکنم
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  .کله پوک_

  .توپ رو از داخل جعبه بیرون اوردم و بهش دادم

  .ی دومین سالگردمونهوسط توپ از پنبه درست شده. برا_

  .اوه ممنون عزیزم_

تا ببوستم ولی دستم رو روی سینه اش گذاشتم و  خم شد 

  .متوقفش کردم

  .دستکش هارو امتحان کن _

بخاطر رد کردنش لب هاش رو ورچید.انگشت هاش رو داخل 

دستکش کرد و کادو دومم رو پیدا کرد.وقتی کاغذهای رول  

 .ذهارو روی میز پرت کنه شده رو بیرون آورد، رفت که کاغ

  .اون ها آشغال نیستن. کادوی کاغذی اولین سالگردمونه_

برودی وقتی اولین کاغذ رول شده سونو رو باز کرد، پیشونیش  

  .چین خورد.اول به عکس نگاه کرد و بعد به من 
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 این چیه؟ _

ادرار _ تست  خونم  قند  برلی  و  میرفتم  راه  سر  باید  امروز 

وضعیتم   تا  میدادم.  گرفت  سونو  ازم  دکتر  ولی  بود  نرمال 

  .وضعیت مایع آمنیوتیکم رو چک کنه

 همه چیز خوب بود؟_

 .اهوم ولی یکم دقیق تر به عکس نگاه کن_

  .عکس هارو نزدیک صورتش کرد

 ...اون_

  .اره الته_

چشم های برودی چراغانی شد. هیچ وقت اعتراف نکرده بود  

بخوام راستش رو بگم   که میخواد این بچمون پسر باشه. اگه

اون با یک خونه پر از دخترهای سالم هم خوشحال بود. ولی 

 ....اگه میتونست جنسیت رو انتخاب کنه

  .با بلند کردن و چرخوندنم دور خودش شوکه ام کرد 
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  .یه آلت. بچه من الت دراورده_

  .خندیدم 

  .اینم یکی از روش های گفتنشه_

ج گذاشتم،  زمین  روی  باالخره  به  وقتی  شروع  شکمم  لوی 

 .حرف زدن کرد 

  .میشنوی بچه.قراره مرد بشی_

 .اوووم... فکر کنم قراره اول پسر بشه_

شوهر دیونه ام دوباره بلندم کرد و من رو دور سرش چرخوند 

 ...و اینبار داد زد

پسر  _ یه  قراره  پسر،  باشم!یه  داشته  پسر  یه  قراره  پسر،  یه 

  .داشته باشیم

ز رو  من  وقتی  کشویی خندیدم.  درهای  گذاشت،  مین 

حیاطمون رو باز کرد و داد زد تا هرکسی که اون اطراف بود 

  .بتونه بشنوه
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  .یه پسر. اون یه پسره _

صداش خیلی بلند بود احتماال حاال دیگه همه ی همسایه ها  

 .می دونستند 

از اینکه میتونستم این کادو رو بهش بدم خوشحال بودم. ما  

دیگه   بودیم  خوشبخت  زندگی خیلی  توی  که  نبود  چیزی 

بخوایم. عشق حقیقی رو پیدا کرده بودیم، یک دختربچه سالم  

و یک پسر توراهی داشتیم، دوستانی که ستایششون میکردیم 

 .و شغلی که عاشقش بودیم

تا   ماورای رویاهای وحشیمون خوشحال بودیم. رویاهایی که 

  .پنج سال پیش برای هیچ کدوم از ما قابل تصور نبود

اومد و صورتم رو  وقت ی داد زدن برودی تموم شد به سمتم 

 :توی دست هاش گرفت و به نرمی گفت

  .عاشقتم دلیله ایستون_

 چجوریه که االن داری اروم حرف میزنی؟_
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 .داشتم اذیتش میکردم 

 نمیخوای کل دنیا بشنون چقدر دوستم داری؟_

  .لب هام رو بوسید

  .نشنیدی؟همین االن بهشون میگم_

 

 

 

 




