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تو اولین بار این رو ازم شنیدی . من از جید خواستم که از "

 "اینجا بره 

 

 مارجوری سرش رو تکون داد. لب هاش مرتعش شده بود . 

 

من نمیفهممت , تالون , جید شیرین ترین شخص توی دنیا "

هست . اون بهترین دوستیه که یک دختر میتونه داشته باشه . 

و هر وقت من به اون احتیاج داشتم اون واسم اونجا بود . این 

عی که باعث خوشحالی و بهترین لذت واسه من شد که موق

اون نیاز به کمک داشت بهش کمک کردم . که به اون اجازه 

بدیم بیاد اینجا زندگی کنه و زندگیش رو دوباره شروع کنه . 

هان ,  ?بعد از اینکه اون توی روز عروسیش تحقیر شد . چرا 

 ?"به خاطر خدا بهم بگو چرا از اون خواستی که از اینجا بره 
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جید  امروز صبح از اینجا  ?من االن باید چه جور جواب بدم 

تنها رفته بود و در حال حاضر اینجا نسبت به قبل , همه جا 

رو پوچی فرا گرفته بود . حتی در این مزرعه پراکنده و خیلی 

بزرگ , از دست دادن بدن جید , روح اون , قابل اندازه گیری 

بود ......  اونقدر این نبودن غلظت و ضخامت داشت که به 

ای توی همه چی قابل رویت و مشهود بود .مثل طرز لعنتی 

یه مِه سرد و پوچ که درونم نفوذ کنه و با نهایت سرعت تمام 

 وجودم رو بگیره.....

 

 "لعنت بهش , تالون , تو توضیحاتی بهم بدهکاری"

 

مارج حقیقت رو میگفت . من فقط نمیدونستم چه جور میتونم 

توضیحات خودم رو بدون گفتن چیزهای زیادی و گفتن 
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کلماتی به خواهرم بگم . نمیخواستم اون با این توضیحات سر 

 و کار داشته باشه و باهاش کنار بیاد. 

 

برادر هام که با اون ها سر و کار دارند , به اندازه کافی بد بود 

 . 

 

پس تو واقعا میخوای با دهن باز مثل یه احمق جلوم وایستی "

 ?". ها 

 

 مارج لب پایینیش رو گاز گرفت . 

 

 "خوبه , من به جید زنگ میزنم "
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اون از جاش پا شد و تمام پوست من در اطرافم کیپ و سفت 

و محکم شد. جید احتماال به خواهرم میگفت که قبل از اینکه 

خونه بیرون کنم , مثل دیوانه ها فریاد اون رو با اردنگی از 

میکشیدم . ولی حداقل اون نمیتونه حقیقت رو به مارج بگه . 

جید حقیقت زندگی من رو نمیدونست . اون نمیدونست وقتی 

که داشت منو ماساژ میداد , من فالش بک به گذشته ام 

 داشتم و ذهنم به خاطره های قدیمی خطور کرده بود.....

 

کردم سر حیوان خونگی و سگ وفادار خودم  ,  دستم رو دراز

راجر رو , نوازش کردم . اون انگشت های من رو لیسید . حتی 

وفاداری سگم هم امروز نمیتونست منو سر حال بیاره و 

دلخوش کنه . زندگی در حال سخت شدن بود . نه اینکه من 

به این سختی ها عادت نکردم , نه , ولی این بار احساسات 

 ده ..... احساساتی که برام تازگی داشت . درگیر ش
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نفس عمیقی کشیدم . من باید به خونه مهمان برم و با رایان 

حرف بزنم . در های برادر کوچیکتر و جوان تر من از گذشته 

به روی من باز بود . و بعد از اون ..... من از نگاه اون و توی 

 چشم هاش قهرمان بودم . 

 

رایان بهم گوش میده . اون همیشه به  چه مزخرفاتی ...... ولی

حرفام گوش میداد و منم باید به کسی میگفتم که بین من و 

جید چه اتفاق های افتاده . باید به کسی میگفتم که عاشق 

من  ?شده ام . چه چیز دیگه ای جز عشق میتونست باشه 

 توی دام عشق اون افتادم . 

 

دور شدم , حتی االن , که فقط بیست و چهار ساعت ازش 

 فکر اون به افکارم هجوم اورده بود .
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قهوه ایش که همیشه خدا مثل آبشار _اون موهای طالیی 

 روی شونه های خامه ایش موج دار بود و جریان داشت . 

 

سرخش که کامال پر و کامال بوسیدنی _اون لب های یاقوتی 

بود . اون دهن شیرینش که همیشه سرشار از طعم های 

و همیشه توی دهنم مزه توت فرنگی و شامپاین خوشمزه بود 

 میداد. 

 

نقره ایش که وقتی نگاهش خیره و _اون چشم های آبی 

تاریک میشد یه خورده رنگشون تبدیل به دودی میشد . سینه 

قهوه ایش که _های خوشگلش و نوک پستان های صورتی 

همیشه واسه من سخت و پف کرده بودند . اون آه های 

که من هر وقت با آلتم وارد اون میشدم , از شیرین و نرمش 

 لب هاش فرار میکرد...
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من واسه اولین بار که چشمم بهش افتاد واسه اون گرسنه 

بودم و اشتیاق داشتم . و با هر بوسه , هر لمسش , هر دقیقه 

در حضور اون که واسم به سرعت میگذشت , این ولع و 

ه دلبستگی ( به اون  , واسم تبدیل بcravingاشتیاق )

(obsession . شده ) 

 

جید رابرتز االن به اندازه اکسیژن واسم ضروری بود . اون 

االن برای من مثل تغذیه و معاش و مثل آب حیاتی بود . و 

 منه لعنتی اون رو از خونه بیرون انداختم .

 

 من به راجر گفتم :

 

 "بدو بیا , پسر , بزن بریم واسه دیدن رایان "
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درهای فرانسوی به سمت ایوان چوبی توی آشپزخونه رو باز 

کردم و مسیر و راهم رو به فاصله نیم مایل تا خونه مهمان 

 دنبال کردم و در زدم . 

 

 برادرم در رو باز کرد . 

 

 ?"هی , تال , چیزی پیش اومده "

 

 ?"واسه یه چند دقیقه ای وقت داری "

 

 "مطمئنا "
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 "روز شنبه , توی خونه پیدا کنم  مطمئن نبودم تو رو , توی"

 

 رایان خندید . 

 

من یک روز دوازده ساعته رو کار کردم و االنم خیلی خسته "

ام . خیلی ناجور , ترجیحم این بود که بیرون برم . چرا توی 

 ?"شهر نیستی 

 

سوال خوبیه . هر دو برادرام میدونستند که تمایل دارم آخر 

هفته ها رو توی شهر بگذرونم ..... معنیش اینه که , قبلنا 

واسم راحت بود که توی بارها کوکتل بخورم و وقتم رو با 

پیشخدمت های هات توی تختخواب بگذرونم . یا با کسایی 

حال کنم  که خوشون رو بهم می انداختند و عرضه میکردند ,

. تا اون سختی هایی که توی زندگیم بود و منو در معرض 
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فشار قرار داده بود رو از فشار های زندگیم رها کنم . شاید 

جونا و رایان به این مسائل توجه نکردند ولی از وقتی که جید 

پاشو توی این مزرعه گذاشت و به این جا نقل مکان کرد , 

های من به شهر کم تر و من دیگه اون آدم قبل نبودم وسفر 

 دور تر از اون بود  . 

 

دیگه این شهر , چیز زیادی واسه من پیشکش و عرضه "

 "نمیکنه 

 

 

 رایان چشماش رو گشاد کرد . 

 

 "بیا داخل , به نظر میرسه که نیاز به حرف زدن داری "
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وارد خونه اش شدم . راجر با خوشحالی در کنار پاشنه در نفس 

منو به داخل راهنمایی کرد و منو از اتاق نفس میزد . رایان 

 familyنشیمن به داخل آشپزخونه و بعد به اتاق خانوادگی )

room  هدایت کرد .  راهش رو تا بار و پشت قفسه های )

 مشروب ادامه داد. 

 

حدس میزنم که تو میتونی از یه نوشیدنی قوی استفاده کنی "

" 

 

از خیابون  ( bour  bonاون یک قوطی ویسکی بوربون )

 ( رو بیرون کشید . peach streetهلو )

 

 سرم رو تکون دادم . 
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آره , االن این نیاز به الکل , مثل صداقت خدا , حقیقت داره "

" 

 

 

رایان به اندازه دو انگشت ویسکی برام ریخت و قوطیش رو 

توی قفسه شراب ها گذاشت و برای خودش یک لیوان شراب 

رفم اومد و در کنار من روی قرمز ریخت . بعد اون به ط

 صندلی بار نشست . 

 

 ?"پس چی داره وجودت رو میخوره "

 

رایان تاریخچه و گذشته من رو  ?از کجا باید شروع کنم 

میدونست . پس برادر بزرگترم , جونا , اون هم همینطور بود . 

ولی ما در مورد اون گذشته زیاد صحبت نمیکردیم و خب 



 obsession مترجم :راحیل

 

15 

ات غم انگیز و خونین و جنایت آمیز هیچکدوم از اون ها جزئی

گذشته من رو نمیدونستند . من از اون ها این جزئیات رو 

 چشم پوشی کرده بودم . 

 

رایان برادر سه سال کوچیکتر از من بود. اون , اون روزهای 

وحشتناک رو از دست داده بود . اون فرار کرده بود چون من 

خاطر این کار گناه بهش گفتم که فرار کنه . و مرد بیچاره به 

 زیادی رو به وجود اورد.

 

 " ?تا به حال عاشق شدی , ری "

 

رایان ابروهاش رو باال برد و جرعه ای از شرابش رو قورت 

 داد. 
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عشق برای یه مرد توی چند تا کلمه خالصه نمیشه . کلی "

معنی داره , تالون , این مطمئنا سوالی نیست که من انتظار 

 "داشتم ازت بشنوم 

 

فکم رو سفت کردم و دندون هام رو به هم مالیدم و جرعه ای 

از بوربونم رو نوشیدم . اجازه دادم گرمای تند ویسکی از گلوم 

 به پایین بلغزه و اسید تندش ته گلوم رو بسوزونه .

 

این سوالی نیست که تا به حال فکر میکردم میتونم از یکی "

 "بپرسم . 

 

رایان یه جرعه دیگه از شرابش رو نوشید و لیوان خودش رو , 

 روی میز بار گذاشت . 
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حداقل میتونم صادقانه بت جوابش رو بدم . نه , من عاشق "

 "نشدم 

 

  

 " ?حتی االن که با آنا نیستی "

 

 رایان سرش رو تکون داد. 

 

من و آنا عملکرد خوبی داشتیم . خب الزم نیست که به "

ق العاده ای که با هم داشتیم , اشاره کنم . سکس های فو

ولی در نهایت , هر دوی ما توافق کردیم که کاری که ما با 

 "هم انجام دادیم , چیزی نبوده که یه عمر به طول بینجامه . 
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 " ?تو فکر میکنی اون عاشق کسی بوده  ?درباره جو چی "

 

 رایان لبخند زد . 

 

 "بپرسی فکر میکنم که اینو باید از خودش"

 

برادرهای من , هر دو با کارشون ازدواج کرده بودند ...... جونا 

توی مزرعه و دامداری گوشت گاو و رایان توی کارخونه 

 شراب سازی...

 

زنهای زیادی تو این شهر وجود دارند که دوست دارند مخ "

یکی از برادر های استیل رو بزنند و اون رو از بازار و لیست 

 "رون بیارن مرد های مجرد بی
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 برادرم خندید

 

 

 ?"چرا عجله داری ما رو از این لیست بیرون کنی "

 

 "خوب , هیچکدوم ما از این جوان تر نمیشیم "

 

رایان با حالتی کنایه آمیز بهم نگاه کرد . چشمهای سیاهش 

 جدی بودن. 

 

این چه جهنمیه که داری  ?تالون , این حرفا دیگه چیه "

 " ?دربارش حرف میزنی 
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من زیاد حرف نمیزدم . به سختی میشد دو کالم صحبت کنم 

. حتی حرف نزدنم شامل برادر هام هم میشد . هر دو اون ها 

من به  ?هم اینو میدونستند . داشتم به چی فکر میکردم 

اندازه ای که لباس های تنگ توی جشن های کریسمس آزار 

 دهنده بودند , ناراحت کننده بودم . 

 

و جرعه جرعه توی حلقم فرو بردم و گیالس بقیه ویسکیم ر

 مشروبم رو , روی میله چوبی قفسه بار قرار دادم .

 

 "هیچی , ببخشید که مزاحمت شدم . "

 

 ایستادم . 
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 "اوه , نه , تو مزاحم نیستی "

 

 رایان بازوهام رو چنگ زد . 

 

تو هیچوقت به اینجا نمیای , باید بهم دلیلشو بگی , یا اینکه "

 "دی چی تو ذهن و دلت میگذره توضیح ب

 

 آه کشیدم و باز سر جام نشستم . 

 

 "جید رفته "

 

 " ?چرا  ?چی "
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 "من ازش گفتم بره "

 

 برادرم سرش رو تکون داد. 

 

 " ?مارج چی گفت "

 

اون دربارش خوشحال نیست . اون احتماال این موضوع رو "

توی شیپور و بوق و کرنا کرده و فهمیده که واسه جید چی 

 "گذشته 

 

 ?"خوب اصال چی شده , تالون "
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من بطری ویسکی خیابون هلو رو برداشتم و برای خودم یه 

 نوشیدنی دیگه ریختم و با نگاه خیره رایان روبرو شدم . 

 

زمان و وقت اون بود که ورق ها و کارت هام رو , رو کنم و 

 روی میز بذارم *

 

 

 "من عاشق اون شدم "

 

 

صادق باشه با خودش و حقیقت رو به منظور تال اینه که  #

 برادرش بگه . 
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 فصل دو 

 

 جید 

 

 

تلفن همراهم که از شب روی میز گذاشته بودم , وزوز صدا 

 میداد . اون رو توی دستم گرفتم . مارج , البته که باید باشه . 

 

نمیتونستم باور کنم که اون واسه یک مدت طوالنی البته از 

صبر کرده . ولی اون دیشب نظر خودش برای تماس گرفتن 

به گراند جانکشن رفته بود و بیشتر وقت امروزش رو کالس 

 آشپزیش گرفته بود . 
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نفسم رو داخل ریه هام فرو بردم . چه جوری میخواستم اتفاق 

ولی آخر سر , ما  ?های که افتاده رو به اون توضیح بدم 

مجبور بودیم این گفتگو رو با همدیگه دیر یا زود داشته باشیم 

 . 

 

من فقط امیدوار بودم که اون به خاطر اینکه رابطه ام رو با 

 نی نشه . تالون از اون مخفی کردم ازم عصبا

 

 "سالم "

 

 اینو پشت تلفن آروم گفتم 

 

 ?"به من سالم نکن . کدوم گوری هستی "
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توی یه هتل توی گراند جانکشن هستم . من تازه از هتل "

کارلتون برگشتم . جایی که با مامانم و دوست پسر فعلیش 

 "شام خوردم . 

 

جایی دیگه ای در دنیا نبود که اون  ?بروک توی شهره  "

اوه , نه , این طوری نیست . تو این کار رو  ?اد باشه .... بخو

نمیکنی . من فقط نمیخوام توسط بروک یا هر کس دیگه ای 

چه جهنمی راه افتاده جید ...  ?منحرف شم . اینجا چه خبره 

? " 

 

آیا ارزشش داره که شب  ?کالس اول آشپزی تو چطور بود "

 ?"جمعه و شنبه ات رو براش کنار بذاری 
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( * بود ولی مارج یه cheap shotاوکی , این ناجوانمردانه )

خورده ای لوس بود . ممکنه از این فرصت استفاده کنه که 

 درباره خودش صحبت کنه و بیخیال بشه . 

 

 "تالش خوبیه که از زیرش در بری "

 

 "آره , خوب .... "

 

نمیدونستم و هیچ ایده ای نداشتم که باید چه چیزی به اون 

بگم . اون بهترین دوست من توی جهان بود و ما هیچوقت از 

 همدیگه راز و اسراری نداشتیم . البته تا االن .... 
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cheap shot : 

 

 اصطالح آمریکایی هست واسه کنایه زدن یا کار ناجوانمردانه

 

  

 

 ?"دار نیست . چرا رفتی جید , این اصال خنده "

 

 ?"چرا از تالون نمیپرسی"
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از تالون سوال کردم . تنها چیزی که بهم گفت این بودش "

 "که تو مجبور شدی از اینجا بری 

 

 "اون ازم خواست که من از اونجا برم"

 

چرا تالون از تو بخواد اینجا  ?اینجا چه جهنمی داره میگذره "

اه یا یک چی دیگه اهمیت چرا اون به یک ر ?رو ترک کنی  

 " ?بده که تو , در مزرعه باشی یا نه 

 

یه آه سنگین کشیدم و نفسم رو بیرون دادم . من نمیخواستم 

این مکالمه رو با مارج از طریق پشت تلفن داشته باشم . این 

صحبت بهتره با پیتزا , یک بطری شراب قرمز و یا نیم لیتر 

 ( صورت بگیره .ben and jerryآب و بستنی بن و جری )
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 پرسیدم :

 

 ?"تو میتونی بیای شهر "

 

 "جید , من تازه از شهر برگشتم "

 

 "نمیخوام این مکالمه رو از پشت تلفن همراه انجام بدم . "

 

صادقانه بگم , منم همینطوریم , واقعا نمیخوام . ولی ما هیچ "

.  انتخابی نداریم چون حاال میخوایم این گفتگو رو انجام بدیم

 "من باید بدونم که بین تو و برادرم چه چیزهایی پیش اومده 



 obsession مترجم :راحیل

 

31 

 

ای کاش خودمم میدونستم . چیزی که بین من و تالون وجود 

داشت رو واقعا نمیفهمیدم چیه . من و اون میتونیم به تنهایی  

 یه جلد کتاب بزرگ و یه دفتر رو پر کنیم . 

 

دیم . نه , ما به همدیگه عالقه مند بودیم و جذب هم شده بو

این طوری نیست . ما به هم خو گرفته بودیم و رام هم شدیم 

 . نه , نه , نه ..... 

 

ما با هم فقط رابطه جنسی شرورانه و نا به کار داشتیم . دوباره 

نه ... همه اینا واقعی بود . این حس از سکس داشتن بیشتر 

این بود . حتی بیشتر از این.... حتی واسه تالون هم بیشتر از 

 بود  . من به این موضوع کامال مطمئن بودم . 
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ما اشتیاق و عالقه شدید , شور و عشق , احساسات تند و 

شدید به هم داشتیم و نیاز بی نظیر و بی مهاری به همدیگه 

 داشتیم . حتی این احساسات هنوز کافی نبودند  . 

 

 ?پس چرا نخوام این افشا سازی پر جنجال رو انجام بدم 

 

 "عاشق اون هستم من "

 

در طرف دیگه پشت خط تلفن , سکوت حکفرما شد . با توجه 

به ساعت مچی که به مچ دستم بسته بودم , حدود یک دقیقه 

 تمام این سکوت طول کشید. 

 

 " ?مارج "
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 "بله , من اینجام "

 

 "متاسفم که بهت نگفتم "

 

 "تو بایدم متاسف باشی "

 

 صدای اون خشک , خشن و تند بود . 

 

 "فکر میکردم که هیچ رازی بین ما در کار نیست "

 

 یه توده بزرگ از بغض راه گلوم رو بست . 
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میدونم ,  خیلی خیلی متاسفم . من فقط نمیدونستم که چه "

جوری اینو بهت بگم . چیزی که بین من و تالون وجود داره 

 "واقعا نمیدونم از کجا اومده و چه جوری پیش اومد . 

 

واسه بیشتر از یک ماه توی مزرعه زندگی کردی . جید , تو "

شاید واقعا انتظار نداری من باور داشته باشم که هیچ راهی 

وجود نداشت که تو بتونی حتی واسه یک مقدار زمان کوتاه 

مثال یک دقیقه رو پیدا کنی و موضوع به این مهمی رو بهم 

 "بگی 

 

صبانی بشه لبم رو گاز گرفتم . مارج کامال حق داشت از من ع

 . من از دست خودمم خشمگین بودم . 

 

 من حتی بیشتر از راز داری به اون و خانوادش بدهکار هستم . 
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میدونم , متاسفم , من فقط نمیدونستم که تو درباره چیزی "

 "که بین من و برادرت پیش اومده چه جوری فکر میکنی..... 

 

فکر تو این فرصت رو به من ندادی که در موردش اصال "

 "کنم 

 

صدای اون کیپ بود . گویی که انگار گفتن این کلمات اون 

 رو خفه میکرد . 

 

نگرانی هم منو داشت خفه میکرد . تالون شب گذشته بیش از 

حد معمولش خاموش و ساکت بود . اون دیوانه شده بود و سر 

 من داد میزد . 
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 مدام فریاد میکشید و تمومش کن , تمومش کن میگفت ..... 

 

 من هنوز اینو نمیدونستم .  ?چیو تموم کنه  

 

من ..... من فکر میکنم که تالون به کمک نیاز داره , مارج , "

فکر میکنم اون باید به روانپزشک یا درمانگر یا هر چیز دیگه 

 "ای مراجعه کنه 

 

 

جید اینجا باید تو این مورد به من کمک کنی . االن ما "

آیا در مورد سالمت روان  ?کدوم مکالمه رو با هم داریم 

برادرم با هم گفتگو داشته باشیم یا در این مورد این حقیقت 

که تو و برادرم ماه گذشته با هم بودین و عاشق هم شدین و 

به منم که دوست صمیمیت هستم چیزی نگفتی با همدیگه 
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موردی که من اصال  ?گفتگو و مکالمه داشته باشیم 

 "ی نداشتم نمیدونستم و از این موضوع خبر

 

صدای اون در حالی که از عصبانیت بغض گلویش رو گرفته 

 بود , لرزید . 

 

اون گفت تو و برادرم عاشق هم شدید . حقیقت این بود که 

من هیچ ایده ای نداشتم و فکر نمیکردم که تالون عاشقم 

باشه یا نه . اون از ابتدا بهم گفته بود که هرگز من رو دوست 

 نخواهد داشت . 

 

و میل و تمایل و خواستن من به اون , اونقدر زیاد بود که در 

اون زمان به اون موضوع توجهی نمیکردم . من به مارج گفتم 
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که عاشق تالون هستم ولی من بهش نگفتم که اون عاشق 

 منه .

 

  

 

ببین , من ماشین ندارم . اینجا یک تاکسی میگیرم و میام "

شی تلفن باهات صحبت پیشت . من واقعا نمیتونم از پشت گو

 "کنم 

 

 اشک در چشمانم جاری شد . 

 

 ?"لطفا  ?فردا "
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بعد از صرف شام , من فقط وقتم رو با مادرم و دوست پسرش 

, نیکو کاستاس , تقسیم کرده بودم و به اشتراک گذاشته بودم 

 . 

 

خسته بودم . مارج الیق و سزاوار بهتر از برخورد پشت تلفن 

 بود . توی جهنم به سر میبردم . در این ایالت کوفتی 

 

خوش شانس بودم که اون هنوز هم بعد از این راز داری که 

من نگه داشته بودم و مخفی کردن رابطه ام با برادرش , باهام 

 صحبت میکرد . 

 

 "نوچ , متاسفم , االن این گفتگو رو انجام میدیم . "
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نه من سرم رو تکون دادم . به خوبی میدونستم که مارج نمیتو

 رو ببینه .

 

 " ?خیلی خب , از کجا باید شروع کنم "

 

اول با این سوال جهنمی شروع کن که چرا برادر من از تو "

 " ?خواسته تا خونه ام رو ترک کنی 

 

توجیه و جواب این سوال یک چیز بزرگیه که خودمم "

 "نمیدونم 

 

من این رو قبول نمیکنم . جید , تو میگی که عاشق برادرم "

 "هستی 
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 آب دهنم رو قورت دادم . 

 

 "آره , عاشقشم "

 

آیا اون سهم  ?پس چرا از تو خواست که از اینجا بری "

 ?"خودش از احساسات رو با تو به اشتراک نمیذاره 

 

هیچ نظری ندارم . من هیچوقت احساساتم رو به اون "

 "نگفتم

 

 دوباره سکوت و بعد .... 
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 ?"اون عاشق توهه "

 

 زرگ به درون قلبم فرو رفت . یه چاقوی ب

 

 "نه , اون عاشقم نیست "

 

 "من هیچ یک از اینها رو نمیفهمم "

 

 "من هم نمیفهمم , بذار از اول شروع کنم"

 

تا یک ساعت دیگه , همه چیز و وقایعی که با تالون برام پیش 

اومده بود رو واسه مارج مرور کردم . از جزئیات بیرون رفتم . 

نه ای و باور نکردنی که با همدیگه داشتیم از سکس های افسا
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. از حس هایی که وقتی با اون بودم , توی قلبم رشد میکرد 

 .... از همه چیز هایی که باهاش حس کردم رو به مارج گفتم . 

 

ولی به غیر از اون , من از هیچ جزئیاتی برای بهترین دوست 

 خودم چشم پوشی و دریغ نکردم . 

 

چه جوری در طول شب توی آشپزخونه من به اون گفتم که 

همدیگه رو می دیدیم و با هم حرف می زدیم . چه جوری 

من رو می بوسید . چه جوری بهم میگفت که هرگز من رو 

 دوست نمی داره بلکه بهم نیاز داره. 

 

بهم اشتیاق داشت ..... درست تا شب گذشته , وقتی که اون 

توی اتاقش مهمان  من رو به یک شام مجلل و زیبا و با سلیقه

 کرد .
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 مارج گفت :

 

نمیتونم باور کنم که همه این اتفاق ها زیر سقف خونه خودم "

 "اتفاق افتاده و منم هیچ چیزی از اون نمیدونستم 

 

 

خب , بیشتر توی شب ها بود و میدونی که تو میتونی هر "

 "موقع از روز هم شده بخوابی 

 

ما به هم همه چیز  ?ولی جید چرا اینو از من مخفی کردی "

 "رو میگیم 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

45 

 فین فین کردم و آب بینیم رو باال کشیدم . 

 

میدونم , این فقط ..... اون برادر توهه , و یه چیزایی درباره "

اون هست ..... فکر میکنم که من فقط احساس کردم که حق 

 "ندارم چیزی بگم  . تو میدونی که اون چقدر بسته هست 

 

ی که فکر میکردم بسته و مبهم نیست. اون به همون اندازه ا"

رک بگم و باهات صادق باشم , من از اینکه اون با تو ارتباط 

برقرار کرده خیلی هیجان زده ام . مطمئن نیستم که تالون 

قبال با کسی در ارتباط بوده باشه  . اون هیچوقت با کسی 

 "تماس عاطفی برقرار نمیکرد . 

 

ر نمیکنم که تماس ولی این فقط مشکل ما نیست . فک"

عاطفی بین ما بوده باشه . مطمئن نیستم که واقعا این کار رو 
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انجام داده باشیم و با همدیگه ارتباط عاطفی داشته باشیم . 

منظورم اینه که اون منو از هر جهت و از هر نوبتی خاموش 

میکرد . حتی بعد از ...... صمیمیت و رابطه ای که با هم 

 "داشتیم 

 

 

تو میتونی هر کلمه ای رو بهم بگی . تو  ?اییدنه منظورت گ"

و برادرم همدیگه رو میکردین . میتونم این رو قبول کنم . من 

 "فقط نمیفهمم چرا نتونستی به من اعتماد کنی 

 

من نمیدونستم چطوری اینو برایش توضیح بدم . میخواستم به 

 اون اعتماد کنم ولی گاهی اوقات تالون غیر قابل نفوذ بود .

 اون دیوار های زیادی در اطراف خودش ساخته بود . 
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من احساس نمیکردم که میتونم به کسی در مورد اونچه که 

 بین ما میگذره , بگم . حتی بهترین دوستم .... 

 

خودمم هنوز توی این رابطه سردرگم بودم . چطور میتونستم 

  ?اون رو درک کنم

 

 

نمیتونستم از خواهش میکنم از دست من عصبانی نشو  . "

 "دست دادن تو رو هم رسیدگی کنم

 

اوه , محض رضای خدا , تو منو از دست ندادی . احتماال "

تالون رو هم از دست ندادی . فقط بهم بگو چرا اون ازت 

 "خواست که از اینجا بری 
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بهت که گفتم , نمیدونم . من قرار باهاش داشتم . وسط این "

دنش رو ماساژ میدادم که اون بودم که ماساژش بدم . داشتم ب

به طور ناگهانی یه بحران و انفجار بزرگ داشت . اون شروع 

به فریاد کشیدن کرد و من اصال زبونم قفل کرده بود و 

نمیتونستم حرف دیگه ای به زبونم بیارم جز اینکه جلوی اون 

رو بگیرم . اون هی تمومش کن , تمومش کن میگفت . رک 

م , کمی منو ترسوند . وقتی باالخره بگم و صادقانه اینو بگ

اون رو آروم کردم  اون اصال باهام حرفی نمیزد . اون فقط 

اینو بهم گفت که باید برم و مزرعه رو ترک کنم و من به اون 

گفتم که تا صبح نمیتونم از اونجا برم و اونم بهم گفت که 

صبح شد از اینجا برو . امروز صبح , قبل از اینکه مزرعه رو 

ک کنم وقتی که از حموم بیرون اومدم یک گل رز سرخ تر

 "روی تختخوابم پیدا کردم . 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

49 

 " ?یک گل سرخ "

 

آره , بدون یاداشت یا هیچ چیز دیگه ای , فکر کردم از اونجا "

که تو باید اون موقع خونه نبوده باشی پس از طرف تالون 

 "بوده 

 

سرخ  حتی اگه منم توی خونه بوده باشم , نمیتونم گل رز"

 ?"واسه تو بذارم . تو خودت نمیدونی این چه معنی ای داره 

 

من نمیدونستم منظور تالون از این کار چه چیزایی بوده . اون 

 دقیقا از نوع کسانی که بهم گل بده , نبود . 

 

 " ?نه واقعا , تو نمیدونی "
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جید , یک گل رز سرخ ......فقط یک شاخه گل رز سرخ ....... "

 "شدن و عشق رو میده . تالون عاشق توهه معنی عاشق 

 

موبایلم از دستم لغزید و به زمین افتاد . قلبم مثل بمب تپش 

 داشت و توی قفسه سینه ام مثل طبل کوبیده میشد . 

 

 

 " ?...... کجا گل سرخ رو گذاشته بود "

 

وقتی تلفنم رو از روی زمین برداشتم و به گوشم نزدیک کردم 

ف رو میزد . من اصال جمله های قبلش , مارج داشت این حر

 رو نفهمیده بودم . 
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 "متاسفم , قبلش رو نفهمیدم که چی گفتی "

 

دستهام خشک شده بودن . اون ها رو تکون دادم تا از این 

 حالت خشک شدگی در بیام .

 

 

در عجب هستم و واسم خیلی جالبه که بدونم اون از کجا "

مزرعه اصال گل سرخ این گل رز رو اورده . آخه ما توی 

 "نکاشتیم و پرورش نمیدیم . 

 

من هنوز توی جمله قبلی مارج که بهم گفت تالون عاشق 

 توهه , گیر کرده بودم . 
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به تخت چسبیده بودم و هنوزم قلبم تپش داشت . عرق کف 

دستم رو پوشانده بود و ساکت مونده بودم تا اینکه بالخره 

 مارج خودش ادامه داد. 

 

 ?"ه اینجا برگردی . صبح برگرد , باشه میخوام ک"

 

 گفتم :

 

 "نمیتونم "

 

 هنوز مرتعش بودم . 
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خدایا ,  ?چرا نمیتونی  ?به چه دلیل جهنمی و کوفتی هان "

 "لعنت بهش , اینجا خونه منم هست 

 

من هنوز از کارم توی دفتر وکالی شهر توی شهر برفی اسنو 

 ( خارج نشده بودم .  snow creekکریک )

 

قصد داشتم که روز دوشنبه با رئیسم , لری وید , تماس بگیرم 

و فردا یکشنبه بود. بازگشت به اسنو کریک باعث میشه که 

من نتونم شغل جدیدی توی شهر پیدا کنم . به عالوه , من 

میتونم از تمام ابزارهای تحقیق توی دفتر وکالی شهر 

 استفاده کنم تا کارهای خودم رو انجام بدم .
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ولی من نمیتونستم به خونه مارج برگردم و اونجا زندگی کنم . 

نه با تالونی که اتاقش در انتهای راهرو بود و اگه من اونجا 

باشم اون رو مدام میبینم . هر چند گل رز به معنای عشق 

باشه ولی این به این معنی نیست که اون منو دوست داشته 

نمیتونستم این کار باشه . اون منو در اونجا نمیخواست و من 

رو با خودم انجام بدم . اگه اینجوری پیش اون باشم دائما اون 

رو میبینم و اون رو بازم و بازم میخوام ..... و مدام به اون 

احتیاج دارم .... پس اینجور راحتتر میتونم قلبم رو با دست 

 های خالی و برهنه از سینه ام بیرون بکشم . 

 

 

نم یه آپارتمان توی شهر اجاره تو میدونی من کجا میتو"

 " ?کنم
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تو الزم نیست که یه آپارتمان اجاره کنی . تو با من میمونی "

" 

 

نمیتونم , مارج , دیدن تالون واسم اونجا خیلی سخت هست "

 ". اون منو اونجا نمیخواد 

 

 

مارج دندون قروچه کرد و دندون هاش رو به هم فشرد . آره , 

من نمیتونستم اون رو ببینم ولی میدونستم که اون این کار رو 

 انجام میده . 
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خیلی خب , ما فردا توی هتل برات جا رزرو میکنیم . تو "

میتونی چند شب رو در اونجا بمونی تا زمانی که بتونیم یک 

 "بدیم . آپارتمان رو برات ترتیب 

 

 "من..... "

 

  ?خدایا , چرا همه چی اینقدر پیچیده بود 

 

نمیتونم فردا برگردم . من برای رسیدن به اینجا تمام پول "

 "نقد خودم رو واسه کرایه حمل و نقل تاکسی , استفاده کردم 

 

اوف  ?ای خدا , تو واقعا االن نگران پول هستی  ?پول نقد "

 "و رو پرداخت میکنم , به خاطر خدا , من کرایه ت
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 "تو قبال این کار رو زیاد کردی "

 

 

نه , من به اندازه کافی این کار رو نکردم . بهترین دوست "

من توی تمام دنیا یه راز جدی رو ازم مخفی کرده . واضحه 

 "که من دوست خیلی خوبی واست نبودم 

 

مارج , تو بهترین دوستی هستی که من تا به حال توی "

 "شتم . اینو میدونی که زندگیم دا

 

اون پشت تلفن فین فین کرد و توی دماغی نفس کشید . 

 معلوم بود که داره گریه میکنه . 
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 "اوه , خدایا , لطفا گریه نکن "

 

خوبم , لطفا , فقط اجازه بده که من کرایه تاکسیت رو "

پرداخت کنم . من بهت کمک میکنم تا توی هتل بمونی تا 

آپارتمان و یک جای خوب واسه زندگی  زمانی که بتونیم یک

 " ?لطفا  ?کردن پیدا کنیم . باشه 

 

اوکی , فکر نمیکردم یک تاکسی در اینجا توی شهر کارت "

 "اعتباری میگیره .  حالم اینجور خوب میشه 

 

نفس عمیقی کشیدم . من میخواستم بازم به اسنو کریک 

 برگردم . 
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 فصل سه 

 

 تالون 

 

( گرفت و وقتی که برای خودش یک O)دهان رایان حالت اُ 

لیوان شراب ریخته بود, لیوان نردیک بود توی دستش بیفته . 

اون درست قبل از اینکه شراب روی زمین سرزیر بشه , 

 جلوش رو گرفت . 

 

 " ?چی "

 

 "تو صدای من رو شنیدی , داداش 
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 " ?تو عاشق جید هستی "

 

 با دهان بسته خندیدم . 

 

ورم اینه که کامال مطمئن بودم که آره , هستم . منظ"

عاشقشم ولی مطمئن نیستم که من تا همین االن این رو 

 "میدونستم 

 

عالیه , اون فوق العاده هست . واقعا هم باهوشه . اون "

بالفاصله در کارخونه شراب سازی گیر افتاد و همه چیز رو زود 

 "یاد گرفت . 

 

به جهنم که اینو اقرار میکنم . آره , اون خیلی فوق العاده و 

واقعا باهوش بود . مهمتر از همه , اون بخشنده و دلسوز و غم 
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خوار و سرپرست کننده واسه من بود . و البته , اون خدای 

جذابیته و ناجور هاته . اساسا , اون عالی و بی عیب و نقص 

 بود .

 

 

 "هم باشی  تو میتونی که جدی ?عالیه "

 

البته که من جدی ام . ولی بذار این رو ازت بپرسم که اگه "

عاشق اون هستی پس به چه دلیل کوفتی و چرا از اون 

 " ?خواستی که از اینجا بره 

 

چون , رایان , من و تو هر دو میدونیم که من شانس و "

کاری ندارم که کسی رو دوست داشته باشم . چرا اون باید 
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آشفتگی و گندی که توی زندگیه منه , باهام  بخواد با اون

 " ?باشه 

 

زندگیه تو نباید یک آشفتگی باشه . تال , تو میتونی کمک "

گرفتن از اونایی که دوست دارن رو بپذیری و به خودت کمک 

 "کنی 

 

آخرین باری که سعی کردم به خودم کمک کنم راهم به "

 "وردم ( باز شد و سر از اونجا در اERاتاق اورژانس )

 

هیچی به آسونی به دست نمیاد . هرگز هم  ?خوب "

 "هیچکس بهت نگفت که این کار قراره آسون باشه 
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بنظرت به  ?من دارم در مورد آسون بودن میگم  ?آسون "

زندگی  ?خاطر یکم راحتی توی این مرحله و شرایط نیستم 

 "من هرچیزی غیر از این بوده . همه چیز بوده جز آسون . 

 

رم دست خودش رو , روی بازوی من گذاشت . ما برادر ها براد

به سختی و به ندرت همدیگه رو لمس کرده بودیم . و با 

اینکه میدونستم لمس کردنش واسه تسکین دادن من هست , 

 این کار فقط باعث ناراحتی من شد . 

 

 "میدونم این کار واسه تو آسون نبوده "

 

و واقعا این رو نمیدونی خودت که میدونی . ولی فکر میکنم ت"

 "چون تجربش نکردی 
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جرعه دیگه ای از ویسکی رو توی دهانم ریختم و اون رو 

 قورت دادم . این ویسکی کاال و جنس خوبیه .... 

 

 "نه , حسش نکردم "

 

 برادرم با لحنی جدی گفت :

 

نه جو نه من هرگز ادعا نکردیم که دقیقا میدونیم که تو , "

کشیدی و از چه مرحله های سختی عبور توی زندگیت چی 

کردی . و تو هم واقعا هیچوقت مشکالت و سختی هات رو 

 "واسه ما باز نکردی 
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 ?اگه واسه خودت هم اتفاق افتاده بود , این رو باز میکردی "

" 

 

 رایان سرش رو تکون داد . 

 

تالون , من مطمئنا نمیدونم . ولی دوست دارم که فکر کنم "

 "کی میکردم که بهت کم

 

مشت خودم رو , روی میله قفسه های مشروب کوبوندم و 

باعث شد که هر دو طبقه مشروب ها تق تق صدا بدن و به 

 لرزه در بیاند . 

 

 "تو هیچ تصوری نداری که اونوقت چه کاری انجام میدادی "
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ببین , من قصد نداشتم به اعصابت صدمه ای بزنم و رو "

 "نِروت باشم  

 

در های من هیچوقت قصد صدمه زدن به من و نه , برا

اعصاب منو خورد کردن , ندارند . ولی اونها بعضی موقع ها 

 این کار رو میکردند و این تقصیر اونا نبود . 

 

 گفتم :

 

 "من .... متاسفم "
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من از این دو کلمه نفرت داشتم . ولی اکثر اوقات مجبور 

فشار و فریاد از میشدم که بگم . معموال گفتن کلمات به زور 

 دهنم و لبهام بیرون می اومدند . 

 

اونها )کلمات ( این بار راحتتر روی لبهام بیرون میاند . در 

حقیقت , اون ها از زمانی که با جید مالقات کردم , آسونتر و 

 آسونتر میشدند .

 

 "اشکالی نداره , داداش , نگران نباش "

 

 دومین شات ویسکیم رو تموم کردم . 

 

 "باید برم من "
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اوه , نه , این کارو نمیکنی . میدونی جو گفت که جید داره "

یک جورایی زیر پوست تو میره . من میتونم ببینم که اون 

بیش از اونچه که هرگز و تا به حال تصورش رو میکردم زیر 

 "جلدت رفته و تو رو تحت تاثیر قرار داده . 

 

که تصورش  گلوم رو صاف کردم . حتی بیشتر از اون چیزی

 رو میکردم. 

 

میخوام به جو زنگ بزنم . من از اون میخوام که اینجا بیاد و "

 "اینجوری هر سه نفر ما میتونیم که با هم حرف بزنیم 

 

 سرم رو تکون دادم . 
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 "من فکر نمیکنم که بتونم این کار رو انجام بدم "

 

  

 

 

های ببین , تو اینجا اومدی و من میتونم روی تعداد انگشت "

یک دستم حساب کنم بارهایی که تو اینجا اومدی . بارهایی 

که تو از راه و روش خودت خارج شدی و خونه ی من اومدی 

که منو ببینی . که این باعث میشه فکر کنم که این واقعا 

موضوع جدی ای هست . بذار اینو ازت بپرسم . تال , آیا آماده 

 " ?ای که باز به دکتر برگردی 
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ر روانشناس , دکتر مالنی کار مایکل , رو دیدم . من یک با

توی مطبش , یکدفعه , بیست و پنج سال پیش , قبل از اینکه 

 این قریحه رو بگذرونم , جلوی چشمام اومده بود . 

 بیست و پنج سال پیش ...... 

 

قبل از اینکه این ابتکار عمل رو قبول کنم , هیچ وقت به 

چرا خواستم پیش  ?رو کردم  فکرش نبودم .  چرا من این کار

  ?روانپزشک برم 

 

 برای جید ,البته که همه اینا واسه جید بود . 

 

 گفتم :
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 "دیگه هیچ چیزی اهمیت نداره , جید دیگه رفته"

 

 "تو میتونی از اون بخوای که برگرده "

 

دندون هام رو بهم فشردم و فکم سفت و سخت شد و به هم 

 گره خورد . 

 

 "نمیتونم "

 

 " ?متوجه نمیشم . اون تو رو رد کرد یا همچین چیزی "

 

 "نه "
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 " ?پس اون نمیدونه که تو عاشق اون هستی "

 

 دوباره گفتم :

 

 "نه "

 

 " ?فکر نمیکنی که اینو باید بهش بگی "

 

 برای بار سوم گفتم :

 

 "نه "

 

 رایان چانه اش رو مالید . 
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احساست امکانش نیست و هیچ فرصتی برای برگردوندن "

 " ?وجود نداره 

 

چه جوری دیشب خواب اون رو دیدم . رویایی شیرین با جید 

.....  و حصارها و نرده های سفیدی در خونه و جید که توی 

خونه روی صندلی توی آالچیق نشسته و داره بهم لبخند 

میزنه  . که شکم اون با بچه ی من ورم کرده ....بخشی از 

شتر از این رو نمیخواست .  ولی وجوده من توی دنیا چیزی بی

هر شانس و هر فرصتی از زندگی معمولی برای من سال ها 

پیش از بین رفته بود . زندگی عادی دقیقا بیست و پنج سال 

 پیش از وجوده من رخت بست . 
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بیست و پنج سال پیش این زندگی توی تمام وجودم از بین 

دونه و رفت و محو شد . آیا اون احساسات من رو برمیگر

من توی به هم ریختگی  ?چطور میتونست  ?عوضش میکنه 

 و آشفتگی گاییده شده ای بودم . به همه چی گند خورده بود. 

 

 "من شک دارم "

 

 " ?چرا اینو میگی "

 

خب , یک دلیلش,  چون که من بهش درکونی زدم و از "

 "خونه ام انداختمش بیرون 

 

 رایان سر تکون داد. 
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 " آره , اینم هست"

 

و تو منو میشناسی . من به هم ریخته و آشفته ام . اون "

سزاوار ...... بهتر هست . آره , به جهنم که اینو میگم , اون 

 "لیاقت بهتر از منو داره . اون سزاوار بهترین ها رو داره 

 

 "تالون , تو بهترین هستی "

 

  

 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

76 

من نمیتونستم به خنده های تمسخر آمیز و ریشخند های بلند 

 و مسخره ام کمکی کنم . 

 

حتی این حرفو دیگه به زبونش نیار و با من هم دیگه توی "

این مسئله بحث نکن . من از هیچ چیز بودن , بهترین هستم 

" 

 

من باهات به شدت مخالفم . تو بهترین برادری هستی که "

 "من توی تمام زندگیم میتونم داشته باشم 

 

 چشمام رو توی حدقه چرخوندم . 

 

دارم اینو جدی میگم و واقعا هم جدی هستم . تو اون روز "

منو نجات دادی . چند نفر دیگه این کاری که تو واسم کردی 
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دیگه چه کاری بوده که واسه من نکرده باشی  ?رو میکنن 

تو میتونستی کسی باشی که به راحتی اون روز فرار  ?هان 

وندی . لگد کنه . تو بزرگتر و قوی تر بودی . ولی تو اونجا م

خوردی , از اونها کتک خوردی و فریاد کشیدی . درد کشیدی 

ولی اونها رو گرفتی و ازم دور کردی . تا من بتونم فرار کنم . 

 "تا بتونم از اونجا برم و دور شم 

 

 رایان سرش رو تکون داد.  

 

کاش راهی وجود داشت که ازت به خاطر و بابت اون تشکر "

که به تو نشون بدم که چقدر از اینکه کنم . یک راهی برای این

تو برادر منی خوشحالم و از این بابت از خدا بارها و بارها 

 "سپاسگذار و قدر دانشم 
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من , مثل یک کودک , توی صندلیم پیچ و تاب خوردم و با 

ناراحتی لول خوردم و به خودم پیچیدم .  انگار تمام این سی و 

د نشون داده شد . این اولین پنج سال عمرم دروغ در اومد و ب

باری نبود که رایان با ناراحتی از من گذشته بود و غمگین 

شده بود . همیشه باهام توی این مسئله دست و پنجه نرم 

 میکرد . 

 

حقیقت تلخ این بود . تنها حقیقتی که باعث میشد کاری کنم 

که هیچوقت به یادم نیاد . تنها حقیقتی که باعث میشد آرزو 

ه صدای ناهنجار کشیدن ناخنها روی تخته سیاه رو به کنم ک

 غیر از شنیدن این حقیقت , گوش بدم . 
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 "تو هم جای من بودی همین کار رو برای من میکردی "

 

من این کار رو نکردم.  دور شدم و فرار کردم . من میتونستم "

 "بمونم و بهت کمک کنم تا با اون ها مبارزه کنی 

 

ان , تو هفت سالت بود . اون ها سه مرد به خاطر خدا , رای"

بالغ بودند .  خوش شانس بودیم که یکی از ما فرار کرد و از 

اونجا رفت . اون ها میتونستند به راحتی  از هر دوی ما پیشی 

 "بگیرند . 

 

نکته همینجاست . منظور من اینه که تو مجبور نبودی اون "

بچه بودیم . زمان راجع به من فکر کنی . ما هر دو تامون 

بیشتر بچه های دیگه توی اون زمان فقط به فکر نجات 
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خودشون هستند . ولی تو نبودی . تو اول به فکر من بودی . 

" 

 

رایان دوست داشت من رو به نوعی قهرمان کنه . ولی یک 

 قهرمان خیلی از اونچه که من بودم , دور بود . 

 

ن خطاب کرد . روز اولی که با جید آشنا شدم , اون منو قهرما

 چون قبال من توی ارتش خدمت میکردم . 

 

 من همون چیزی که االن به رایان میگم رو به اون گفتم . 

 

 "من قهرمان نیستم "
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  "تو واسه من هستی , داداش"

 

بازم با ناراحتی پیچ و تاب خوردم و به خودم لولیدم . آیا این 

  ?ممکنه یکم از این هم ناجور تر بشه    ?میتونه بدتر بشه 

 

خوشبختانه و خدا رو شکر که با ضربه خوردن به در , افکارم 

 قطع شد . 

 

 رایان ایستاد و گفت :

 

یعنی االن چه کسی  , توی جهنم , میتونه توی شب شنبه "

 " ?شت در باشه پ
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 در با صدا باز شد . 

 

 " ?تالون اینجاست "

 

گوه بزنن توش , صدای خواهرم بود . چند ثانیه بعد , مارج به 

 ( یورش اورد .the family roomاتاق خانواده )

 

 

پس تو اینجا هستی . ممکنه برات جالب باشه که بدونی من "

کردم . همین االن یک مکالمه یک ساعته رو با جید تموم 

 " ?چطور میتونی اینقدر سنگدل و بی رحم باشی 
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خواهرم ده سال از من کوچیکتر بود , چیزی راجع به حوداث 

 وحشتناک بیست و پنج سال قبل نمیدونست . 

 

 مادرم اون زمان اون رو باردار بود . 

 

 " ?اون چی گفت "

 

هیچ چیز برام مهم نیست که تکرارش کنم ولی اون فردا "

 "برمیگرده 

 

من دهنم رو باز کردم تا حرف بزنم ولی اون دستش رو باال 

 گرفت و مانع حرف زدنم شد . 
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زحمت حرف زدن نکش . اون به خونه بر نمیگرده . اوه , من "

ازش خواستم که اون اینجا بیاد ولی اون از این امتناع کرد و 

هر قبولش نکرد . به خاطر تو , ظاهرا اون میخواد توی هتل ش

 "بمونه تا بتونه یک آپارتمان خوب رو واسه خودش پیدا کنه

 

احساسات انبوه به اندازه شربت شیرین در اطرافم  و در من 

 فوران و جاری شد . من به دو روش و راه کشیده میشدم . 

 

توی دو راهی گیر کرده بودم که مدام با خودم و وجودم در 

 حال نزاع و جنگ بودم . 

 

حال بازگشتن به اینجاست و یا وحشت و  شادی که جید در

ترس زیاد از گذشته مخوفم که مثل پنجه های حیوانی درنده 
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به من چنگ میکشید و وجود منو تکه تکه و در نهایت 

 متالشی میکرد . 

 

این دو تناقض توی وجودم در حال نزاع و مبارزه هست و در 

 نهایت این دو بین من و جید میمونه . 

 

که اون از گذشته ام چیزی نمیدونه و خیالم امیدوار بودم 

راحت شد که اون در خونه مزرعه نخواهد بود . اون یک 

وسوسه دائمی و ثابت برای منه . در این شکی نیست . و یک 

دلهره دلخراش و دردناک توی وجوده متالطمم ایجاد شد . 

درد شدیدی توی قلبم حس کردم..... چون میدونستم اون 

 د که میتونستم اینجور هر روز اون رو ببینم .جایی نخواهد بو
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خواهرم هنوز در حال حرف زدن بود و دهانش باز و بسته 

 میشد . 

 

اگه دوباره یک روزی, بازم بین من و بهترین دوستم قرار "

بگیری , تالون , به خدا قسم میخورم که دیگه هرگز باهات 

 "حرف نزنم 

 

 . اون صورتش رو به سمت رایان چرخودند 

 

 "و تو هم "

 

 رایان پرسید :
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 " ?هی , مگه من چیکار کردم "

 

تو و جو چیزی رو دارین مخفی میکنین . حدس من اینه که "

ممکنه پای جید تو این قضیه تصادفا گیر باشه . شایدم نه . یا 

شاید وقتی هر دو مون شب توی زیر زمین مدارک رو پیدا 

چی که هست , هر  کردیم , مربوط به اونا باشه . قضیه هر

چقدرم دو تاتون سعیتون رو بکنید که اینو از من محفوظ نگه 

دارین , من بالخره اون رو پیدا میکنم و جریانشو میفهمم . 

 "من رو دست کم نگیر

 

مارجوری با پوزخند و اوقات تلخی روش رو بگردوند و از اتاق 

 خانواده بیرون رفت . 

 

 رایان لب هاش رو جمع کرد . 
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جایی که اون بهش رسیده رو واقعا دوست ندارم . داداش من "

" 

 

انگشت هام رو از میون موهای تیره ام عبور دادم و ریشه 

موهام رو به انگشت هام پیچوندم و کشیدمشون . منم , نه , 

 هیچ کدومش رو دوست ندارم . 

 

 فصل چهار 

 

 جید 
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 ( نیست ولی بهتر از اون جاییه که Ritzاین هتل ریتز )"

 "دیشب موندم 

 

مارجوری با کنجکاوی بهم نگاه کرد . حدقه چشماش پهن و 

 بزرگ شده بود . 

 

 " ?یا اینم نمیخوای من بدونم  ?دیشب مگه کجا موندی "

 

(* که بعضی ها fleabagتوی یک هتل کثیف و ارزون )"

 crazy heartsاسم اون رو مسافرخونه قلب های دیوانه )

motel . گذاشتند )" 

 

 سرش رو تکون داد .  مارج
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اوه, جید , این بدترین چیزیه که توی عمرم شنیدم . خیلی "

جای بدیه . اون ها اتاق هاشون رو یک ساعته اجاره میکنند . 

تازه اینو هم شنیدم که اون ها مشکل ساس و سرخک هم 

 "توی اتاق هاشون دارن

 

چرنده , ولی حاال تمام بدنم به خارش افتاد و میخارید . 

میدونم این یک حالت روانیه که با تلقین و فکر کردن به 

 سرخک بدنم به خارش افتاد . باید اینطور باشه . 

 

 

 

fleabag: 
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توی آمریکا به جای کثیف و ارزون میگن و شپش دونی هم 

 بش میگن .

 

  

 

کم پول خرج کردن و صرفه دارم سعی میکنم تا در ازای "

 "جویی کردن توی اون , پول یک ماشین رو جمع کنم 

 

 مارج بازوهاش رو دور من حلقه کرد . 
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تا زمانی که من روی این زمین هستم و توی این دنیا "

زندگی میکنم هیچوقت مجبور نیستی که توی همچین جایی 

 " ?بمونی . منو میفهمی که 

 

تفاده از منفعت و استفاده کردن تو میدونی که من از سو اس"

 "از مردم متنفرم 

 

تو بهترین دوست من توی کل دنیا هستی . اصال من "

میخوام که تو از این فرصت و از من استفاده کنی . مالِ من , 

 "مالِ توهه

 

لبخند زدم . چشمام یه کوچولو باریدند و تر شدند . مارجوری 

جود اینکه اون از واقعا بهترین دوست دنیا بود . حتی با و

بعضی جهات یک زن جوان بی تجربه و کمی لوس بود , ولی 
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اون یکی از بخشنده ترین افرادی بود که من توی تمام عمرم 

 میشناختم . 

 

توی این شکی نداشتم که اگه به اون نیاز داشتم پیراهنش رو 

 از تنش در می اورد و بهم میداد .

 

ک اسنو کریک که روی تخت اتاق مهمانخانه ساده ولی شی

اندازه و بزرگیش مثل تخت ملکه ها بود , نشستم .  من 

میتونم تا چند روز دیگه با این قضیه کنار بیام تا اینکه یک 

 آپارتمان پیدا کنم و اون رو واسه خودم دست و پا کنم . 

 

 مارج کنارم نشست . 
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خب , االن یکشنبه هست و همونطور که میدونی االن هیچ "

شهر کوچیک باز نیست . اولین کاری که فردا جایی توی 

انجام میدیم اینه که تو و من واسه شکار کردن و صید یه 

 "آپارتمان به دل شهر میزنیم 

 

 خندیدم . 

 

اولین چیز فردا , اینه که  باید سر کار برم . من هرگز و در "

واقع فرصتی واسه ترک کار خودم نداشتم . و االنم خوشحالم 

 "و نکردم . که این کار ر

 

 مارج یک مشت دوستانه به بازوم زد . 
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( *,  پس , فردا صبح من تنهایی Touchéحق با توهه)"

 "شکار کردن آپارتمان واسه تو رو شروع میکنم 

 

آره , مارج یک فرد بخشنده بود . با این حال , من مطمئن 

نبودم که ایده اون برای داشتن یک آپارتمان مناسب واسه من 

با سلیقه خود من باشه . اون تجمالتی بود . بدون  , مطابق

شک , یک جای لوکس و مجلل رو پیدا میکرد که من نتونم 

 از عهده خریدش بر بیام . 

 

این واقعا خوبه که تو این کار رو انجام بدی . مطمئنا زمان "

زیادی رو واسه من صرفه جویی میکنه . ولی تو میدونی که 

اقل و کمترین هزینه ها بر بیام . من فقط میتونم از عهده حد

باید برای خرید یک ماشین پس انداز کنم . و پرداخت وام 

 "های دانشجویی که گرفتم از ماه آینده شروع میشه 
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Touché: 

 

 توی زبان عامیانه معنی احسنت و حق با شماست میده .

 

به خودم لرزیدم و به پرداخت پول زیادی که باید پرداخت 

کردم . مبلغ زیادی که باید حسابش میکردم و  میکردم , فکر

توی روزهای آتی باید برای بازپرداخت وام هایی که گرفتم , 

 برنامه ریزی میکردم . 

 

اگه تو به خونه برگردی , همه اینا نکته های قابل بحث "

 "هستند . 
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 شدید سرم رو تکون دادم . 

 

 "نمیتونم "

 

عاشق برادر من هستی ,  ولی تو میتونی , جید , اگه تو واقعا"

 "باید با اون صحبت کنی و این کار رو انجام بدی 

 

این نمیتونه درست جواب بده . اون باهام رک بود . بهم "

گفت که هرگز و هیچوقت نمیتونه من رو دوست داشته باشه 

و من واقعا به این باور داشتم وقتی که اون اینو بهم گفت . 

یزایی بین ما تغییر کرده در دلیلی ندارم که تصور کنم که چ

 "حقیقت دلیلی واسه فکر کردن ندارم 
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این مسخره ترین چیزی هم هست که من تا به حال شنیدم "

. تالون ممکنه که ساکت باشه . و اون ممکنه که در زندگی با 

مشکالتی روبرو باشه و توی زندگیش کشمکش هایی داشته 

انایی عشق و باشه ولی اون به اندازه هر کس دیگه ای تو

عاشق شدن رو داره . اون یک برادر شگفت انگیز و فوق 

العاده خوبه . اون هر کاری برای من یا رایان یا جو میکرد و 

میکنه . اینو کامال میدونم   اون عشق زیادی واسه بخشیدن 

و دادن به دیگران داره . جید , به این حس نا امیدی تسلیم 

 "نشو 

 

 اون دست من رو فشرد . 

 

عالوه بر این , من دوست دارم  به عنوان خواهر شوهر هم "

 "باهات دوست باشم 
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 نمیتونستم به خنده بلندم کمکی کنم . 

 

 "این هرگز اتفاق نمی افته "

 

 "هرگز نگو هرگز ... * "

 

 ولی من منظورم هرگز نبود. 

 

مارج , چیزی داره روح تالون رو میخوره. منظورم اینه که به "

زی دائما اون رو آزار میده . مرتبا داره زجرش طور جدی چی

میده . اونو مسموم کرده . من نمیدونم که اون چیه . حتی اگه 

در موردش هم ازش سوال کنم , اون مثل همیشه همین 
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رفتاری که االن داره رو انجام میده و حرفی در موردش 

نمیزنه . تا زمانی هم که اون نتونه با چیزی که اون رو داره 

ده زنده میخوره مواجه بشه , هرگز نمیتونه عاشق من باشه . زن

اون توی این ناتوان و بی مهارته .  اون داشت حقیقت رو بهم 

میگفت وقتی که گفت هرگز نمیتونه من رو دوست داشته 

باشه . من ..... من با شناختن این موضوع وارد رابطه با اون 

ن شدت عاشق شدم . فقط انتظار نداشتم که اینجوری به ای

 "اون بشم

 

 مارج گفت :

 

فکر نمیکنم که تالون تا به حال دوست دختری داشته باشه . "

حتی قبل از اینکه دبیرستانم تموم بشه , من جو و رایان رو 

یادمه که با یکی قرار میذاشتن و دوست دختر داشتن . ولی 
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من هرگز به یاد نمیارم که تالون یک دختر رو واسه آشنایی به 

خونه بیاره . اون زمانی هم که من تازه بچه بودم , زمانی که 

حدود پنج سال سن داشتم میدونستم که دلم براش همیشه 

 "تنگ شده و احساس از دست دادن و نداشتن اون رو داشتم 

 

 

* یک ضرب المثل انگلیسی هست که یعنی هیچ عمل و 

 کاری رو غیر ممکن ندون و جواب نه حتمی نده

 

 اون گلوش رو صاف کرد . 

 

 "و میدونم که اون زنانی رو توی شهر داره "
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دوباره خنجر توی قلب من فرو رفت . من در مورد زنان هرزه 

ی تالون توی شهر میدونستم . اون قبال این مسئله رو کامال 

واسم روشن کرده بود و بهم گفت که هر شش ماه یکبار 

( * STDاس تی دی )آزمایش خون برای بیماران مبتال به 

انجام میده و توی همه رابطه هاش هم از کاندوم استفاده 

 میکنه . 

 

اون یک فرد فعال جنسی بود . پس چرا دیگه باید انقدر نسبت 

که اغلب خودش رو  ?به این انقدر وسواس داشته باشه 

 مجبور کنه هر شش ماه یکبار بره و آزمایش خون بده . 

 

 لبم رو گاز گرفتم . 

 

 رج گفت :ما
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متاسفم , من فکر نمیکردم که شنیدن این حرف برای تو "

 "چقدر سخت باشه 

 

 

 سرم رو تکون دادم . 

 

این واسم خبر جدیدی نیست  . منو باور کن. اون از همون "

اولم با من رک بود و درباره نحوه نگرش و دیدگاهش نسبت 

ها به زنان بهم گفت . و اینو هم بهم گفت که اون هر چی اون

بش ارائه میدادن و پیشکش و عرضه میکردن رو ازشون 

میگرفته و بعد هم اونها رو ترک میکرده . همونطور که بهت 

گفتم میدونستم و وارد این رابطه شدم . نباید از هیچ یک از 

  "اینها متعجب بشم . من فقط امیدوار بودم .....
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 " ?که تو میتونی اون رو نجات بدی  ?چی  "

 

رو به نشونه موافقت تکون دادم , قطره اشکی از  وقتی سرم

 گونه هام جاری شد . 

 

اوه , جید , من خیلی متاسفم . ولی تو هم مثل من میدونی "

 "که هیچکس نمیتونه تالون رو غیر از خودش نجات بده 

 

اینکه ناجی و  ?آیا این چیزیه که من همیشه میخواستم 

ن بار , اینو به خودم برای اولی ?پشتیبان تالون استیل باشم 

اعتراف کردم . آره , من میخواستم که نجاتش بدم . هر 

چیزی که وجود و روح اون رو میخورد , میخواستم کسی 
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باشم که اون رو آزاد و از این چیز رهایی بدم . و من شکست 

 خوردم . 

 

به طرف مارجوری برگشتم . سرم رو , روی شونه هاش 

 گذاشتم و گریه کردم .

 

 

*** 

 

صبح روز بعد به محض اینکه وارد دفتر شدم , لری منو به 

دفتر خودش فرا خواند  اون مثل همیشه پشت میزش نشسته 

بود . یک قسمت از موهاش بلوند ولی بقیه جاهاش تاس و 

کچل بود و مثل همیشه هم کت آبی رنگی پوشیده بود که از 

 روی شونه هاش خیلی تنگ به نظر میرسید . 
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 اصله گرفتم . من از اون ف

 

 اون پرسید :

 

چشمات یه خورده ای قرمز  ?امروز حالت خوبه , جید "

 "هستند

 

گلوم رو صاف کردم . از اونجایی که تا نیمه شب لعنتی رو 

 گریه کردم , االن چشمام مثل جهنم به نظر میرسید . 

 

حالم خوبه , امروز صبح یه حمله آلرژی داشتم ولی آنتی "

 "کردم . پس به زودی حالم بهتر میشه هیستامین استفاده 
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 " ?آنتی هیستامین "

 

 "نگران نباش , داروهه از نوع غیر خواب آلودگی هست . "

 

خدای من , یک مورد پرونده و وظیفه جدید برات دارم که "

ازت میخوام روی اون کار کنی . و یه تحقیق جامع هم در 

 "مورد عوارض سنگین , احتیاج دارم 

 

به نظر خودم که خیلی خوبه . به نظرم هر چی  ? وظیفه جدید

که ذهنم رو از مشکالتی که داره منو از پا میندازه ,دور کنه , 

 واسم خوبه . 

 

 " ?خوشحال میشم که کمک کنم  . به چی نیاز داری "
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من بهت نیاز دارم که هر اطالعاتی رو که میتونی از خانواده "

 "استیل واسم پیدا و کشف کنی 

 

روی صندلیم تکون شدیدی خوردم و نزدیک بود بیفتم سریع 

ولی با زور خودم رو گرفتم . هه , باید ازش خیلی ممنون باشم 

 که مثال ذهنم رو از مشکالتم دور کرد . 

 

 " ?منظورت مارجوری و برادراش هست  ?خانواده استیل "

 

  

 

 لری سرشو تکون داد و جرعه ای از قهوه اش رو نوشید . 
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 "آره "

 

 ?"ممکنه بپرسم که این پرونده برای چیه "

 

ممکنه که بپرسی ولی من نمیتونم جوابی بهت بدم . این "

 "پرونده سری و محرمانه هست 

 

محرمانه , در واقع , من به خوبی میدونستم که اخالق لری 

انعطاف پذیر و قابل تزلزل هست .اون بنا به دالیلی اطالعاتی 

در مورد استیل ها میخواست . و شرط میبندم که این هیچ 

 ارتباطی با هیچ پرونده فعلی نداره . 
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اون از زمانی که من برای اولین بار کار خودم رو توی دفتر 

لت شروع کردم , بهم خاطر نشون کرد که اون استیل ها وکا

 رو از همون زمان بچگیشون میشناسه . 

 

تیره گردنم تیر کشید و موهای پشت گردنم سیخ شد . لری به 

هیچ وجه خوب نبود . با وجود مخالفت های بی شمارم در 

مورد بی عالقگیم به گرفتن پرونده ای که علیه تالون بود, 

کرد که باید پرونده رو بردارم . پرونده ای که  لری بهم اصرار

نامزد سابقم علیه تالون به جرم حمله و ضرب و شتم شکایت 

 کرده بود . 

 

میدونستم که عمال اخالقیات توی لری وجود نداره . من در 

مورد پرونده تالون اولش بی میل بودم ولی بعدش در مورد 

واستم مطمئن گرفتن زیاد اعتراض و غرولند نکردم چون میخ
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شم که با اون منصفانه رفتار میشه و براش نیازی به رفتن 

 زندان نبود . 

 

لری پرونده هایی که بهم میداد روش خیلی خوب کار میکردم 

و توی مورد تالون با یک معامله خیلی خوش تمومش کردم 

ولی به خودم قول داده بودم که دیگه اخالقیات خودم رو برای 

 دیگه ای به خطر نیندازم . این کار یا هر کار

 

  

 

میخواستم دوباره به قولم بگردم . من خودم رو برای یک 

میلی متر ثانیه فریب ندادم که دلیل لری مبنی بر اینکه من 

میخوام اطالعاتی مربوط به استیل ها کشف کنم , صحت 

داره . خودمم دوست داشتم اطالعاتی دربارشون به دست 
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م رو داشتم که میخواستم درباره بیارم ولی دالیل خاص خود

اون اطالعات بیشتری کسب کنم . و با وجود منابع در اختیار 

من در شهر , من میتونم موقعیت خوبی داشته باشم تا دقیقا 

اونچه رو که میخواستم پیدا کنم . پس لبخند زدم و سرم رو 

 واسه تایید کردن لری تکون دادم . 

 

 

کار رو بکنم . اطالعات البته , خوشحال میشم که این "

مخصوصی که دنبال اون میگردی , هیچ نوع خاصی برای 

 ?کار خاصی هم مورد نظرت هست  ?پیدا کردنش وجود داره 

" 

 

 لری یک دسته از پوشه کاغذ مانیل* رو به دستم داد . 
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کاغذ مانیل کاغذ نخودی رنگ و نازکی  هست که بیشتر توی 

 . پرونده های اداری به کار میره

 

 

برخی از گمانه زنی هایی مبنی بر اینکه برادفورد استیل "

درگیر جرم و جنایت سازمان یافته بوده ,  هست . و توی 

 "پولشویی هم دست داشته 

 

  ?پدر تالون 
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فکر میکنم اینو نمیفهمم که چرا االن این موضوع اهمیتی "

ستیل داره . برادفورد استیل مرده . دلیلی بر این باور داری که ا

 " ?ها هنوز درگیر هستند 

 

این قسمتی از چیزیه که میخوام بدونی . جید , حتی اگه "

اینطوری هم نباشند . خیلی از دارایی اون ها به عنوان پول 

های کثیف قابل تصرف هستند . و شواهد ما به برادفورد باز 

میگرده . گفته میشه که پدر اون , جورج استیل هم درگیر 

  "کار دخیل بوده  بوده و در این

 

 " ?و چه شواهد و مدرکی ممکنه وجود داشته باشه "

 

محرمانه و سری , من این کلمه رو قبل از گفتن این حرفها از 

 اون شنیدم . 
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 "من میترسم این محرمانه باشه "

 

نباید اف بی آی  ?این یه کم ازش از حوزه قضایی ما نیست "

(FBI درگیر این پرونده باشه )? اقلش توی اداره و دفتر یا حد

 " ?تحقیقات کلرادو برسی شه 

 

 " ?اینو از من سوال میکنی "

 

من فقط دارم سعی میکنم دقیقا اونچه که به دنبال اون "

 "هستی رو بفهمم 
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یه نگاهی به پروندها بنداز که من االن بهت دادم . اون ها "

یک نقطه شروع خوبی واست هستند . من فعال نمیخوام که 

و ادارمون رو وارد این قضایا کنم . مگه اینکه چیز   دفتر

سختی پیدا کنیم . دلیلی نداره که توی زندگی آدم های خوبی 

 " ?مثل استیل ها گند بزنی . اگه مجبور نباشی . درسته 

 

 سرم رو تکون دادم . 

 

 "درسته , فهمیدم . "

 

من همه چیز رو به خوبی فهمیدم . لری میخواست به خانواده 

تیل ها گند بزنه و تمام حیثیت و دارایی اون ها رو بگا بده . اس

و من بهش شک داشتم که اون کاری به جرم های سازمان 

یافته و یا پول کثیفی که میگفت , داشته باشه . پس باید سه 
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تا تحقیق و بازجویی انجام میدادم . اولیش من باید درباره 

باید واسه خودم استیل ها برای لری تحقیق میکردم . دومیش 

یه سری تحقیقاتی انجام میدادم و سومیش هم واسه مارج بود 

 . 

 

هفته پیش من و اون توی زیر زمین خونه مزرعه خودمون یه 

سری تحقیقات کوچولو انجام دادیم . ما شناسنامه ها رو پیدا 

کردیم و این جستجوها به ما این نتیجه رو داد که اسم 

چیزی که اون هرگز دربارش کوچیک مارجوری آنجالهه  . 

چیزی نمیدونست . پدرش همیشه به اون گفته بود که اسم 

 اون مارجوریه و اسم وسطی و میانه ای هم نداره . 

 

ما گواهی و سند ازدواج برادفورد و دافنه استیل , والدین 

 مارجوری رو هم پیدا کردیم .
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جای وارِن , در این گواهی نامه ازدواج , نام دخترانه دافنه , به 

وید ذکر شده بود . چیزی که مارجوری همیشه فکر میکرد که 

 اسم وسطی مامانش وارِن بوده . 

 

 پوشه ها و فایل ها رو ازش گرفتم . 

 

من درست روی اون ها کار میکنم . چه زمانی به این "

 " ?اطالعات نیاز داری 
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در اسرع وقت , هر چه زودتر بهتر . هرچند که من هیچ وقت "

خاصی ندارم ولی من بیشتر به اطالعات دقیق توی این 

پرونده عالقه مندم و فکر میکنم برای پیدا کردن اونچه که 

نیاز دارم , باید یه کمی حفاری انجام بدی . تا بفهمی من به 

سادگی به چی نیاز دارم و اون ها رو واسم پیدا کنی . بنابراین 

بهترین کاری که  , انتظار ندارم که تو عجله ای کنی . فقط

میتونی رو انجام بده و هر چند روز یکبار منو از کارهات مطلع 

 "کن 

 

 سرم رو تکون دادم . 

 

 "فهمیدم "
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در ضمن , در صورت نیاز , اگه ازت بخوام روی یک چیز "

دیگه ای کار کنی , تو باید عالوه بر این روی یه چیز مهمترم 

رای این کار میخوام کار کنی . من فقط برای چند روز تو رو ب

 "بعدش باید به روال کاری سابقت برگردی 

 

سرم رو دوباره تکون دادم و از دفترش بیرون رفتم . وارد دفتر 

کارم شدم و پشت میز کاریم نشستم . لپتاب رو روشن کردم و 

دی وی دی  مخصوص داده های ثبت کلرادو رو درون لپتاب 

 گذاشتم .

 

  

 

قبل از اینکه حتی به داخل پوشه های پرونده نگاه کنم , 

تصمیم گرفتم یه کمی تحقیق واسه خودم کنم . یه کمی 
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روی پوشه ها کار کنم و تحقیقات خودم رو اول از همه انجام 

بدم . من برای دسترسی به سوابق وارد سازمان داده های 

ول از ثبت اسناد کلردادو شدم . کلمه عبور مناسب رو زدم و ا

 همه , گواهی ازدواج رو تایپ کردم . 

 

اسم برادفورد استیل و دافنه وید رو بدون هیچ پسنود خاصی 

تایپ کردم . چیزی اصال ثبت نشده بود . پوستم یخ کرده بود 

. من و مارج گواهی اصلی ازدواج رو با چشمان خودمون دیده 

بودیم . این گواهی نشان میداد که ازدواج بین برادفورد ریموند 

 استیل و دافنه ِکی وید بوده . 

 

م تموم شده بود ولی طاقت خودم رو بیشتر کردم و اینبار صبر

به جای اون برادفورد استیل و دافنه وارِن تایپ کردم . بینگو , 
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همه موارد و هرچیز دیگه ای توی این گواهی وجود داشت . 

 تاریخ تولد اون ها , تاریخ ازدواج , امضاها..... 

 

ن بود یا من و قلبم از جا پرید . آیا گواهی ازدواج واقعی ای

و یا کسی  ?مارج توی زیر زمین جعلیش رو پیدا کرده بودیم 

  ?وارد پایگاه داده کلرادو شده و اسم دافنه رو تغییر داده 

 

بعد از اون ثبت تولد پسرها رو تایپ کردم و به سوابق 

تولدشون دسترسی پیدا کردم . اسم جونا و رایان و تالون رو با 

ن ها با شناسنامه هایی که توی زیر هم نوشتم و شناسنامه او

 زمین پیدا کردیم , یکسان و مشابه بودند . 
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نفسی کشیدم و هوا رو داخل ریه هام فرو بردم و اسم آنجال 

مارجوری استیل رو تایپ کردم . هیچ سابقه ای نیومد و 

 چیزی داخلش ظبط نشده بود . 

 

مارجوری استیل رو تایپ کردم . دوباره بینگو , تمام 

مشخصات شناسنامه مارج روی صفحه لپتاب ظاهر شد . البته 

منهای اسم نا معلوم اون .... چرا کسی باید اینها رو عوض کنه 

?  

 

دوباره , در عجب بودم و نمیدونستم که آیا اسناد و مدارک ما 

یا اینکه ,  ?که توی زیر زمین پیدا کردیم جعلی هست یا نه 

  ?دسترسی داشته یا نه آیا کسی به پایگاه داده کلرادو 

 

 همه این ها به نوعی گیج کننده بودند.
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تغییر دادن اسامی و داده ها , کار ساده ای نیست . مگه اینکه 

سرم رو تکون دادم  ?شاید این کار یک وکیل شهر بوده باشه 

 و فکر هایی که توی سرم پرسه میزد رو از بین بردم . 

 

جام میدادم , دسترسی لری به همون پرونده هایی که من ان

داشت . اون اختیار نداشت که اون ها رو دستکاری کنه و 

تغییر بده . اگه اون این نوع اختیار و توانایی رو داشت , 

مطمئنا به من برای انجام دادن یه سری تحقیقات واسه 

 خودش , نیازی نداشت . 

 

نمیتونم تصور کنم چه کسی ممکن هست این اختیار رو 

داشته باشه . چه کسی استیل ها رو میشناسه .... یا احتماال 
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شخص دیگه ای بوده ..... کس دیگه ای که قادر به انجام 

تغییرات هست و میتوست و اختیارش رو داشت که این تغییر 

تغییرات  ها رو انجام بده . یا اصال چرا اون ها میخواستند این

  ?ایجاد شده رو انجام بدند 

 

من سریع نسخه های هر دو سند رو کپی کردم و بعد دکمه 

پرینت رو زدم تا چاپ بشن . بعد باید هر دو سند رو نشون 

 مارج بدم .

 

 

بعد اولین پوشه ای که لری به دستم داده بود رو باز کردم . 

 اون پر از سوابق حساب بانکی از جزایر کیمن بود. 
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مجرمین اغلب به دلیل قوانین اسرار و راز داری بانکی و 

کاهش مالیات , پول خودشون رو در بانک های کیمن نگه 

داری میکردند . این موارد و دالیل کامال خوبی برای هر 

کسی بود که پول زیادی برای پرداخت بانک در آنجا داشته 

ونچه که .....و استیل ها پول خیلی زیادی داشتند . بیشتر از ا

 من حتی تصورش رو میکردم . 

 

همانطور که در این حساب های بانکی گشت میزدم , همه رو 

هم یکی یکی برسی میکردم . تمام حساب های بانکی توی 

تمام نامهای استیل وجود داشت . و بسیاری از اسم ها , فرض 

من بر این بود که شرکت های ساختگی برای شروع جمع 

بوده و تصور میکردم که این شرکت ها آوری پول در اطراف 

 برای جا به جایی پول و وجوه تشکیل شده بودند . 
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هنوز چیز غیر عادی ندیدم . استیل ها پول داشتند . این 

مطمئنا جرم نبود . و فقط به این دلیل که بانک های اون ها 

توی پول های خیلی زیاد غرقن معنیش این نیست که به طور 

ا کثیف بوده و از راه نا مشروع به دست خودکار پول اون ه

 اومده . 

 

دو پوشه بعدی حاوی حساب های بانکی بیشتری بودند . 

بعضی از اون ها به طرز نا امید کننده ای قدیمی و منسوخ 

بودند . چشمانم از نگاه کردن به همه شماره ها خسته شده 

 بود . 

 

م . حس میکردم دارم روی یک سری مسائل کاری , کار میکن

و با یک سری اهداف و مقصود هایی روبرو میشدم که نباید 

 توی اون ها کج خلق باشم . 
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من هر دو این کار رو انجام میدادم . نمیخواستم یه چیز بدی 

پیدا کنم . مطمئنا نمیخواستم بفهمم که استیل ها در هر کار 

غیر قانونی و نا مشروعی دخیل بودند و دست داشته اند .  ولی 

ورایی میخواستم هر چیزی رو پیدا کنم تا به من کمک یک ج

کنه تا رازهایی که تالون نگه داشته بود رو کشف کنم . و 

اینکه میدونم هر چیزی که هست جونا و رایان بهش کمک 

 کردند تا بتونه رازهاش رو مخفی نگه داره .

 

  

 

حساب های بانکی هیچ کاری نکرد تا به من کمک کنه که 

 اهی ازدواج و شناسنامه تغییر کرده .بفهمم چرا گو
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من شک داشتم که هیچ یک از پول اون ها کثیف و نا 

مشروع باشه , دست کم پول فعلی استیل ها نیست . من 

شاهد بودم که جونا و رایان چقدر سخت در مزرعه کار میکنند 

. تالون هم همینطور . وقتی که اون به باغ های میوه رفته بود 

ال و جنس ها و کیفیت میوه ها و نحوه نگهداری , اون تمام کا

از باغ ها رو میشناخت و مسائل کاری خودش رو به خوبی 

میدونست و من نمیتونستم صبر کنم تا سیب های فوجی 

(fuji apple آماده شوند و هلو ها....... هلوهای شیب دار )

 کلردادو غربی ...... هیج چیز بهتر از اون ها نیست . 

 

های بانکی و اطالعات بیشتر رو در پوشه های  صورت حساب

بعدی خوندم . یعنی لری فقط به من حساب های بانکی رو 

  ?داده بود 
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ساعت یک بعد ظهر به سرعت به طرف کافه ریتا رفتم . تا 

(* و اسفناج برای ناهارم بخرم .  quicheکمی خوراک پنیر )

ر کارم و بعد حدود ساعت دو و نیم مستقیم و یک راست به س

 برگشتم  . 

 

 

 

quiche: 

 

 

خوراک پنیر و گوشت و اسفناج هست که در الیه های از 

 خمیر و ماکارونی پیچیده وپخته شده .

 

 لری وارد دفتر من شد . 
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 " ?اوضاع چطوره "

 

من به حساب های بانکی میلیونی که مشغول برسی اون بودم 

, نگاه کردم . حاال میفهمیدم که چقدر گردنم حالت سفت و 

 خشک و دردناک گرفته بود . 

 

 "هنوز در حال نگاه کردن به پرونده ها هستم "

 

 اون خنده ای سر داد . 
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آره , خیلی از اون ها وجود داره . اگه یک چیزی توی استیل "

ا وجود داشته باشه و اون ها هم به خوبی اونو داشته باشند , ه

 "اون چیز فقط پول زیاده 

 

 لبخند زدم . 

 

 ?چیزه خاصی وجود داره که بخوای من به دنبال اون باشم "

" 

 

فقط هر چیزی که درست به نظر نمیرسه . این واقعیت که "

بانک های اون ها توی کیمن و سوئیس هستند , یه پرچم و 

قرمز واسه اون هاست . تا اونجایی که من نگران هستم  خط

"  
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 سرم رو تکون دادم . 

 

میتونه باشه . یا اینکه اون ها فقط به دلیل قوانین در اونجا "

 "پول زیادی توی بانک دارند 

 

من به این فکر کردم . ولی بهتر از اونه که متاسف باشم . "

 "کنیمبیایید ببینیم چه چیزی میتونیم پیدا 

 

اون از در بیرون رفت . چرا این احساس متمایز رو داشتم که 

شهر اسنو کریک پول به من پرداخت میکنه تا کارهای کثیف 

 ?شخص دیگه ای رو انجام بدم 
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من درست ساعت پنج بعد از ظهر کارم تموم شد . چشم هام 

به خاطر تمام عددهایی که خونده بودم , میسوخت . و یک 

ه واسه نگاه کردن بهش رو واقعا دیگه نمیتونستم پوشه دیگ

برسیش کنم . میتونستم تا فردا واسه برسیش صبر کنم . کل 

روز رو کار کرده بودم و تنها چیزی که از اون فهمیده بودم , 

این بود که استیل ها دارای پول خیلی زیادی و خیلی پولدار 

 داشتند .  بودند که البته همیشه جیبشون پر بار و پول زیادی

 

دوباره کنار کافه ریتا توقف کردم و یک ساندویج واسه شامم 

خریدم و به طرف پایین , سمت خیابون هتلی که توش فعال 

 اقامت داشتم , حرکت کردم . 
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زندگی در یک شهر کوچیک عالی بود . میشد به همه چیز 

دسترسی پیدا کرد و همه چیزهایی هم که الزم میشد توی 

 روی ها میشه تهیه اش کرد .  فاصله پیاده

 

ولی ممکنه که وقتی فصل زمستان برسه , اون رو دوست 

نداشته باشم . چون پیاده روی توی برف و مخصوصا توی 

شهر اسنو کریک فاجعه بود . ولی همین حاال و توی این 

فصل , هوا و همه چیز عالی بود . تا زمستان , شاید من به 

 یک ماشین ذخیره کرده باشم . اندازه کافی پول برای خریدن

 

در اتاقم , لباس های کاریم رو بیرون اوردم . آرایش صورتم 

رو شستم و جفت کفش کتانیم رو از پاهام در اوردم و تیشرتی 

 ( به تن کردم .david bowieمدل لباس دیوید بویی * )
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من پرونده های اضافی مثل همیشه با خودم به خونه نیورده 

ز اون عددها و شماره ها , احتیاج به استراحت بودم . واقعا ا

داشتم . یک بطری آب از یخچال کوچک هتل بیرون اوردم و 

 روی تخت نشستم تا ساندویج خودم رو بخورم . 

 

با اولین گاز به ساندویجم , ضربه ای به در نواخته شد و 

 صدای در به گوشم رسید . 

 

 با دهان پر از گوشت بوقلمون گفتم :

 

 "  ?کیه"

 

  "باز کن "
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گاز رو قورت دادم . سریع جرعه ای آب نوشیدم و به طرف در 

 رفتم و اون رو باز کردم . 

 

 بویی :_دیوید#

 

 خواننده و موسیقی دان و تهیه کننده انگلیسی 

 

  

 

#part_63 

 

 تالون 
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اون فقط همونجا ایستاده بود و خیلی شهوت انگیز و خوشمزه 

( به daisy dukeدیزی دوک )و شیرین توی شلوار لعنتی 

نظر میرسید . و تیشرت دیوید بویی تنش کرده بود . فکر 

میکردم خیلی جوانتر از اونیه که طرفدار بویی بشه بهش گفت 

 . 

 

حاال هر چی , کلمه بویی توی ذهنم در میان نوک پستون ها 

 و سینه های خوشمزه و لذیذ اون محو شد . 

 

ن رو با یه درکونی از خونه آیا همین سه شب پیش بود که او

  ?ام بیرون انداخته بودم و از زندگیم بیرون کرده بودم 
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اون ایستاده بود و دست هاش رو به کمر زده بود و لب های 

قهوه _سرخ یاقوتی رنگش می درخشیدند . موهای طالیی 

ایش روی شونه هاش ریخته بود . کشاله رونم سفت و محکم 

که میتونم بدون اون زندگی کنم شد . چطور فکر کرده بودم 

من عاشق اون بودم . دیشب خیلی سخت واسم بود این  ?

 عشق رو به رایان اعتراف کنم . 

 

من به اون خیلی سخت اعترافش کردم ولی در واقع اول اینو 

  ?به خودم اعتراف کرده بودم . ولی آیا من این کار رو کردم 

حداقل نه این من حتی نمیدونستم که عشق چیه .  ?واقعا 

 نوع عشق . 

 

شاید من چیز دیگه ای رو کال حس کردم . احتماال توانایی و 

صالحیت عشق رو نداشتم . با این وجود , وقتی به چشم های 
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نقره ای اون نگاه کردم کلمه دوستت دارم , درست _آبی 

 روی نوک زبونم بود . 

 

 " ?چی میخوای , تالون "

 

. فقط دیدن اون , دوباره آلتم  اون رو , من اون رو میخواستم

رو سخت کرد . ولی نمیتونستم فقط اون رو بگیرم و ببوسمش 

 , نه بعد از اینکه چطوری من با اون رفتار کرده بودم .

 

  

 

واقعا میخوای صحبت کنی یا فقط میخوای در اینجا با دهن "

 " ?باز و آویزون جلوم وایستی 
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ونه هاش رو گرفتم اون رو پس دوباره ..... از در وارد شدم . ش

به سمت خودم کشیدم و لبهام رو به لبهاش فشردم . اون فورا 

دهنش رو واسه من باز کرد . همونطوری که میدونستم . ما 

 نمیتونیم در مقابل یکدیگه مقاومت کنیم . 

 

آیا اون به همون اندازه که من بهش دلبسته شده بودم و در 

  ?ه بودوجودش غرق شده بودم , بهم دلبست

 

طعم و مزه لبهای اون رو با صدا چشیدم و یک بوسه صدا دار 

روی لبهاش جا گذاشتم ! اون بوسه رو شکست و من رو خیلی 

سخت از خودش دور کرد. طوری که پشتم درست به دیوار 

کنار دری که هنوز باز بود کوبیده شد و با ضرب به دیوار 

 اصابت کردم . 



 obsession مترجم :راحیل

 

142 

 

 گفت :

 

 "تمومش کن "

 

 چشماش روی آتش بودند . 

 

 "این بار دیگه این روش کار نمیکنه "

 

 گفتم :

 

 "هر دفعه این کار میکرد "
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هر دفعه تو با یه درکونی و یه لگد از خونه ات بیرونم نمی "

انداختی و از زندگیت بیرونم نمیکردی . این مزخرف و چرنده . 

 فقط تالون , هیچ چیز بیشتر از این چرت و پرت نیست . حاال

 ?یکبار دیگه مثل قبل اینو ازت میپرسم . اینجا چیکار میکنی 

" 

 

واقعا وقتی که خودمم اینو نمیدونستم ,  ?اینجا چیکار میکردم 

پس نمیتونستم جوابی بهش بدم . تنها چیزی که میدونستم 

این بود که باید اون رو ببینم , لمسش کنم و بدونم که اون 

 هنوز توی جهان وجود داره . 

 

 " ?میخوای ...... بریم شام بخوریم "
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اون به نصف ساندویجش و کیسه بیرون بری کافه ریتا که 

 روی تخت گذاشته شده بود , اشاره کرد . 

 

من قبال شام واسه خودم گرفتم و دوست دارم به ادامه شام "

 "خوردنم برگردم . پس لطفا از اینجا برو 

 

چرخیدم و در اتاق هتل رو بستم . کلیدش رو چرخودنم . قفلی 

 در اتاق رو قفل کردم . 

 

 "بهت گفتم , از اینجا برو "
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لبهای پرش لرزیدند . خدایا , من اون رو میخواستم . بدنم 

نسبت به حضور اون واکنش شدیدی نشون داد . من قبال از 

ازه که ناراحت اون چشم پوشی کردم . تاثیر اون به همون اند

کننده بود , به همون اندازه هم باعث بر انگیختن و تحریک 

 شدنم بود. 

 

چطور انقدر احمقانه فکر کرده بودم که بیرون انداختن اون از 

خونه ام و پشت پا زدن به همه چیز باعث میشه که این میل 

  ?و خواستن و تمایل شدید بهش هم از بین بره 

 

میدونستم که هرگز از اون رها من انقدر احمق نبودم . 

میتونه منو التیام بده  ?نخواهم شد . آیا اون میتونه کمکم کنه 

  ?و خوبم کنه 
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هیچکس نمیتونست منو التیام بده و درمان کنه . من یه مرد 

شکست خورده با یه روح خرد شده و درهم شکسته و داغون 

که بودم . ولی وقتی با جید بودم . در آغوش اون , وقتی 

لبهاش روی لبهام بود , من آدم دیگه ای میشدم . یه فرد 

 متفاوت . یه نفر تقریبا ...... خاص . 

 

خاص بودن باعث نمیشد که من کمتر از این شکسته تر نشم 

و روحم کمتر از این خرد تر و در هم شکسته تر نشه . ولی 

چیزی رو به من داد که قبال هرگز اون رو نداشتم . هیچوقت 

 یز رو نخواسته بودم و ندیده بودم . اون چ

 

 اون چیز امیدواری و پشت گرمی داشتن بود . 

 

 اون تکرار کرد . 
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 "بهت گفتم برو "

 

خیلی بهش مدیون و بدهکار بودم . من باید برم و دیگه هم 

برنگردم تا موقعی که اون منو به حریمش دعوت کنه . به 

نگاه خیره ام به طرف در چرخیدم . به محض اینکه چشمام و 

روزنه در افتاد , نگاهم رو روی اون متمرکز میکنم و به سمت 

در برگشتم . لطفا , تالون , برو و اون رو توی صلح و سالمتی 

و آرامش بذار . اون لیاقتش رو داره . لعنت بر شیطان , اون 

سزاوار بهترین ها رو داره . ولی پاهای من توی بلوک های 

 کرده بودند . بتونی و سیمانی گیر

 

*** 
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 "فرار کن , پسر , فرار کن "

 

خنده های شیطانی هر سه مرد نقابدار دور سر پسر چرخید . 

چرخش های سیاه از دود تبدیل به تصاویر شیطانی و 

اهریمنی شده بود که تقریبا قابل تشخیص و مریی شده بودن 

 . 

 

 ما در رو واسه تو باز ?تو منتظر چه چیزی هستی , پسر "

چند وقته که تو  ?گذاشته بودیم . نمیتونی نور اونجا رو ببینی 

 ?"نور رو دیدی , پسر 

 

پسر در پایین پله ها و در زیر زمین تاریک که در اون نگه 

داری میشد , ایستاده بود . آن ها کارشان رو با او تمام کرده 
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بودند و بعد او را به همان جای گند همیشگی هدایت و 

 بودند .  راهنمایی کرده

 

پاهایش مثل ژله می لرزید و روی پاگرد پله ها نشسته بود . 

جایی که در باز رو به راه نور سوق میداد و روشنایی روز رو 

 نشان میداد . جایی به سمت نجات و رهایی ..... 

 

پاهایش برای فرار و دویدن به خارش افتاد . از پله ها باال 

نکرد . ولی آنها  رفت و دیگر به عقب و پشت سرش نگاه

هرگز او را رها نمیکنند و اجازه رفتنش رو نمیدادند . این یک 

طعنه و آزار دادن آنها بود . درست مثل بقیه روز ها , دقیقا 

مثل همه دست انداختن های دیگر که سه هیوال رو سرگرم 

 میکرد . 
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قبال یکبار امتحان کرده بود . او از این پله ها باال رفته بود 

بعد او را گرفته بودند و به زور به پایین پله ها کشیده ولی 

 بودند . مجبور شده بود به پایین برگردد .

 

مجازات او این بود که آن مرد بزرگ , همانی که خالکوبی با 

پرنده شعله ور داشت , او رو بگیرد و آن چیزش رو در دهانش 

 فرو کند .  

 

ا کارمون رو با تو ادامه بده , برو , پسر , میتونی بری , م"

 "انجام میدیم . 

 

چقدر دلش میخواست فرار کند . چگونه میخواست تا نهایت 

چقدر دلش  ?توانش و با پای خود به دویدن ادامه دهد 
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میخواست به دویدن ادامه دهد تا اینکه پاهایش دیگر نتواند او 

 را حمل کنند . 

 

لی پاهایش در تا پاهای او نتواند او را دورتر از پیش ببرند . و

 بلوک های بتونی و سیمانی گیر کرده بودند .

 

 

*** 

 

 

نمیتونستم برم . دلم میخواست به خاطر اون از اینجا برم ولی 

 نمیتونستم . 
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من خیلی عاجز و ضعیف بودم . خیلی ضعیف که از اون پله ها 

باال برم . خیلی عاجز که نتونم رهاش کنم . اون منو اونجا 

نگه داشته . من اون رو درک نکردم ولی اونجا بود . همانطور 

 که مطمئن بودم فردا خورشید طلوع میکنه , اونجا بود . 

 

دوباره به کمرش چرخیدم تا با اون روبرو شم . دستهاش رو 

زده بود . لبهای سرخش به خاطر بوسه مختصر و کوتاهمون 

 متورم شده بودند .  

 

آهسته به طرف اون قدم بردم . همه شیرینی هاش , خوبی 

هاش , قلب پاک و خالص اون رو در نظر گرفتم . دوست 

 داشتم توی آغوشم بکشمش . 
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بازوهای  وقتی که به اندازه کافی بهش نزدیک شدم تا بتونم

اون رو لمس کنم به چشمهای آبی خیره کننده و شفافش 

 نگاه کردم و فقط یه کلمه رو زمزمه و ِمن مِن کردم . 

 

 "لطفا "

 

 خطوط زیبای چهره اش نرم شد . 

 

این ممکنه اولین باری باشه که شنیدم تو این کلمه رو بگی "

. تالون , یعنی جدا از گرمای شور و عشق و حرارت هوی و 

 "هوس و اغراض نفسانی ای که با هم داشتیم . 

 

این حقیقتی بود که اون درست مثل یه آجر به شکمم ضربه 

زد . آیا من اونقدر توی زندگیم سخت شده بودم که قادر به 
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ناتوان حتی توی یه  ?ادب و نزاکت معمولی هم نبودم 

بله , همینجور  ?خوشخویی و تواضع پیش پا افتاده هم بودم 

 بودم .

 

یکی از گونه هاش رو لمس کردم . سیب گلوش رو با انگشت 

شستم لمس کردم . پوستش زیر نوک انگشتام مثل ابریشم 

 نرم بود . 

 

اون چشمهاش رو بست و صورتش رو به طرف دستم بیشتر 

 کج کرد . 

 

اون مالیم کف دستم رو با لبهاش خراش داد.  سرم رو پایین 

شیرین اون رسوندم . اون اوردم و دهانم رو به سمت لبهای 

 دهنش رو باز کرد. همونطور که همیشه اینو انجام میداد . 
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ولی این بوسه متفاوت بود . اون وقت برام روشن شد که چرا 

این متفاوته . یه بوسه متفاوت روی لبهای شیرینش کاشتم . 

مثل کلمات ساده .... کلمه های ساده ای که باید بهش 

واضح ... ولی یه چیزی که این همه میگفتم . خیلی ساده و 

مدت ازش اجتناب میکردم و طفره میرفتم . اون کلمه های 

 ساده رو به فراموشی میسپردم . 

 

به جای اون که بوسه ای از اون بگیرم , بوسه ای به اون 

میدادم و واقعا بوسه ی شیرینی بود . زبون نرم و مخملیش 

 توی زبونم سُر خورد و لغزیده شد . 
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توت فرنگی لبهاش توی ذهنم تداعی و القا _عصاره شامپاین

شد . بدنش رو در آغوشم فشرد و توی بغلم امیخته شد و 

 درونم رو ذوب کرد . 

 

 سینه های نرم و لطیف اون به سینه ام فشار می اورد .

 

با وجود اینکه آلت من خیلی سخت بود . همونطور که همیشه 

استم چیزی از اون بگیرم . در حضور اون سخت بود , ولی نخو

اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که مثل همیشه به 

 شلوارش چسبیده بودم . 

 

اولین فکر من این بود که به اون نشان میدادم که من هم 

میتونم به اون چیزی بدم نه فقط از اون چیزی بگیرم . من 
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ی فقط میخواستم تا چند لحظه و برای یه مدتی از وجودم چیز

 به اون تقدیم کنم . 

 

شاید من اون سفر به وجودش رو شروع کرده بودم , ولی با 

این بوسه تمام قلب و روحم رو به اون دادم . هر چه هستم , 

هر چه ممکن بود توی وجودم شکسته شه , با اون بوسه به او 

 دادم . 

 

من این بوسه رو به اون دادم , بی آن که تصور و خیالی داشته 

یزی ازش دریافت کنم و در عوض با اون بوسه همه باشم چ

حرفهام که توی گلویم گیر کرده بودند و تمام وجودم رو بهش 

 هدیه دادم . 
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و در تمام دادن , من چیز خیلی شیرین تر دریافت کردم . 

بوسه ای که اون به من داد , زیباتر و عمیق تر از هر بوسه 

 بودیم . ای بود که ما با هم به اشتراک گذاشته 

 

این پرشور ترین و مشتاق ترین و شهوانی ترین بوسه ما نبود . 

این وحشی ترین و خشمگین ترین بوسه ما نبود . ولی این به 

 معنای خیلی بیشتر از اون همه بوسه کنار هم بود . 

 

 دوستت دارم , جید , من عاشق .... 

 

اون بوسه رو شکست و به عقب تلو تلو خورد . دست هاش رو 

 , روی قفسه سینه اش گذاشت . 

 

 دوباره گفتم :
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 "لطفا "

 

 

قبل از اینکه پایش به تخت برسه اون رو به عقب هل دادم . 

 اون روی تخت نشست . 

 

کنار اون نشستم و دوباره اون رو بوسیدم . مالیم , به آرومی و 

 با احساس...

 

دستم رو به سمت پایین کشیدم و خیلی آهسته اون رو به 

سمت سینه هاش دراز کردم و یکی از بر آمدگی نرم اون رو 

 گرفتم . لبهام رو به دهان خوشگل اون فشار دادم . 
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و بعد به عقب کشیدم و به مدت چند ثانیه ناچیز اون رو نگاه 

 کردم . بعد دوباره اون رو بوسیدم . 

 

ال کشیدم و قفل سوتینش رو باز کردم . خدایا , تاپ اون رو با

 چه زیبایی ...... 

 

جید الهه بود . اون در حالی که من نوک سینه هاش رو می 

لیسیدم , مقاومتی نکرد . نوک پستون هاش سخت بودند . با 

این وجود من سعی نکردم با زبونم اون ها رو سخت فشار بدم 

کوچولو اون ها رو  . میخواستم مالیم باشم . با یه فشار

 نیشگون گرفتم و گازشون گرفتم . 
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با مالیمت اون ها رو به آرومی زبون زدم و بعد به صورت  

 اون برگشتم . یکبار دیگه لبهای پر و گیالسیش رو بوسیدم . 

 

لبهام روی گردنش سُر خورد و صورتم رو توی گردنش فرو 

 رد .بردم . اون دستش رو دراز کرد و گونه ام رو لمس ک

 

انگشت هاش گرم , درخشان , خوش نما , تسکین دهنده و  

نرم و مالیم بودند . سرم رو بلند کردم و به چشمهای آبی و 

براقش نگاه کردم . نگاه آبی رنگش به من خیره شده بود و 

 وجودم رو ذوب میکرد . 

 با انگشت شستش روی لب پایینیم کشید .

 

 

 اون گفت :
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 "پیراهنت رو در بیار "

 

سرم رو تکون دادم . میخواستم این اولین بار در مورد اون 

باشه . ایستادم و اون رو به پایین هل دادم تا روی تخت دراز 

 بکشه . 

 

من شلوار دیزی دوک و لباس زیرش رو از پاهاش در اوردم و 

شورتش روی پاهاش ُسر خورد و به زمین افتاد . وقتی روی 

هم باز و جدا کردم . به آرومی  زمین زانو زدم پاهای اون رو از

زبونم رو , روی شکاف و چاک آلتش سُر دادم و بین پاهاش 

رو نوازش و لمس کردم . وقتی دستم رو دراز کردم سینه های 

 اون رو توی دستم گرفتم . اون ها رو به آرومی فشردم . 
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اون ناله کرد . خدایا , چه صدای شیرین و دلنشینی ... من 

هرگز نمیتونستم بدون شنیدن آه های خوش آهنگ و دلپذیر 

جید زندگی کنم . نوک یکی از سینه هاش رو یه کوچولو 

نیشگون گرفتم و انگشت هام رو , روش کشیدم و پیچ دادم . 

نه یه نیشگون و سوزش سختی که اون قبال از من عادت 

 رده بود . ک

 

 "بیشتر , تالون , منو نیشگون بگیر "

 

سرم رو بین رون هاش تکون دادم و به لیسیدن و مکیدن اون 

چین و صیقلی براق و خوش نمای بین پاهاش ادامه دادم . 

طعم و مزه سیب معطر و مشک دار آلت اون منو آزار میداد و 

من بوی خوش اون رو به ریه هام فرو بردم و نفس عمیقی 



 obsession مترجم :راحیل

 

164 

کشیدم . طعم لذیذ و خوشمزه آلتش رو مزه مزه کردم و بو و 

 رایحه خوشبوی اون رو استنشاق کردم .

 

خدای من , اون شگفت انگیز بود . آه های شیرین اون به 

گوشم رسید . یک دستم به سمت باال حرکت کرد و انگشتم 

روی سینه هاش منحرف شد و من نوک پستانش رو نیشگون 

 گرفتم . 

 

من تکون شدیدی خورد و ناله مالیم دیگه ای از  اون زیر

لبانش فرار کرد . من به خوردن آلتش ادامه دادم . کرم و خامه 

شیرین آلتش رو مکیدم و عصاره و شیره شیرینی ازش بیرون 

 اومد . 
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آب و خامه شیرینی از آلتش فوران کرد و  روی چانه ی من 

بود و من  سرازیر شد . وقتی که اون خوب آلتش ورم کرده

میتونستم اون رو دوباره در لبه اوجش احساس کنم , دو تا از 

انگشت هام رو درون گرمای پر حرارت واژنش فرو کردم و 

همچنان به لیسیدن کلیتوریسش ادامه دادم . اون دوباره دور 

 انگشت های من به اوج رسید .

 

هر یک از انقباضات اون منو تکون شدیدی داد و دچار تشنج 

 و منو به باالترین نقطه قله کلرادو برد . کرد 

 

هر لرزش و رعشه ای , هر تکون خوردن و مرتعش شدنی .... 

من طوری اون ها رو حس میکردم که انگار مال خودم هستند 

. ضربان قلبم تند میشد و قلبم محکم و با هیجان توی قفسه 

 سینه ام میزد و آلتم همراه با هر اوجش می تپید . 
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رهایی اون فروکش کرد , اون منو به طرف خودش  وقتی که

 کشید و منو سخت بوسید .

 

  

 

مخلوط شدن بزاق آب دهانش و عصاره شیرین و شیره آلتش 

با هم منو سر مست کرد . زبونم رو دور بر دهان و زبونش 

چرخوندم و طعم و خوشمزگی دهانش رو مزه مزه کردم . این 

شور و عشق و اشتیاق و عالقه شدید رو بهش دادم . تا زمانی 

 ه کنم . که به یاد اوردم فقط میخواستم همه چیز رو بهش هدی

 

 اون بوسه رو شکست و کمی از من دور شد . 
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لطفا , تالون , پیراهن خودت رو در بیار و شلوارت رو از "

پاهات در بیار . من میخوام آلت زیبا و با جلوت رو بخورم و 

 "مک بزنم

 

کمی حرکت کردم . تصمیم  ?چطوری میتونم اون رو رد کنم 

ه یاد اوردم که اینا گرفتم که بایستم . ولی وقتی دوباره ب

 همش در مورد اونه , منصرف شدم . 

 

من میخواستم به اون همه چیزم رو بدم . فقط اون , این در 

 مورد اونه . 

 

 "نه , بیبی , اینا همش در مورد توهه "

 

 اون شروع به خندیدن کرد . 
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این واقعا شیرینه . ولی حرفم رو باور کن . من واقعا مکیدن "

آلتت رو میخوام . االن دارم میمیرم که این کار و ساک زدن 

 "رو انجام بدم . 

 

بر خالف اسمم که استیل هست , وجودم االن مثل فوالد 

 )استیل ( مستحکم نبود*. 

 

من حرف اون رو قبول کردم چون که اون اینو ازم میخواست 

. لعنتی , مطمئنا این کار رو میکردم . چون که آلتم سختتر از 

 ثل سنگ شده بود . گذشته و م

 

ایستادم و به آرومی لباس هام رو در اوردم و خودم رو جلوش 

لخت کردم . نگاه و چشم های آبی آتشین اون هرگز از یادم 



 obsession مترجم :راحیل

 

169 

نرفته بود . نگاه خیره اش وجود منو به خودش سرگردان کرد 

 . 

 

وقتی که آلتم از زندان بیرون جست , اون به زانو در اومد و 

گرفت و کالهک آلتم رو لیسید . فاک  سرش رو توی دستش

..... من آخرین و ذره اراده ای که داشتم رو از دست دادم . 

کامال تسخیر شده بودم . دلم میخواست و آرزوش رو داشتم 

که آلتم رو تا آخر گلویش فرو کنم و اونجا به شدت منفجر 

شم . ولی این احساس فوق العاده رو برای آخرین بار 

م میخواست این احساس شیرین ادامه پیدا کنه میخواستم . دل

 . 

 

اون چنین توجهی بهش داشت که من رو کامال محسور 

خودش کرده بود . باران بوسه های ریز و درشتش رو , روی 
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پوست آلتم میزد و بعد در حالی که با مشت خود کار میکرد , 

 زبونش رو باال تا پایین آلتم و تخمهام می چرخوند . 

 

 

 

: معنی فلز , فوالد , سخت , قوی )توی شعرهای قدیم استیل 

 ( استحکام , محکم

 

  

 

وقتی که دهانش کامال به سمت آلتم بازگشت و خودش روی 

من انداخت , ارتعاش و لرزه از میان من به سرعت گذشت و 

 خونم در رگهایم به جوش اومد و غلیان داشت . 
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فرو کرد و دهنش رو باز کرد و آلتم رو توی دهنش کامال 

توی اون غوطه ور شد . من نزدیک بود همونجا از دست برم 

و ارضا شم . ولی نه , دلم میخواست آبم درون آلت زیبا و 

 شیرین اون بیاد . 

 

قلبم محکم میکوبید . من دهن اون رو از آلتم بیرون کشیدم 

و اون رو چرخوندم . پاهاش رو , روی تخت خم کردم و آلتم 

 رو درون گرمای واژن خیسش فرو کردم . 

 

دوباره اون آه نرم ..... نوازش مالیم و دلنواز تارهای صوتی 

 اون که من عاشقش بودم ..... 
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رو باز کرد و اون آه شیرین از  وقتی که وارد اون شدم دهانش

لبهاش فرار کرد . و با این آه , اون همه وجودش مال من شد 

 . یا حداقل تصور میکردم که اون میتونه مال من باشه .

 

دیواره های آلتش به من گره خورده بودند و آلتم کامل اون رو 

 پر کرده بود و به درون تنگش چسبیده بود . 

 

ل اینکه دنیا اون رو به صورت بی نقص متناسب با آلتم ,  مث

در می اورد و اون رو به عنوان بهترین تطابق و جفت من 

 انتخاب کرده بود . 

 

 انگار که اون برای من آفریده شده بود . فقط من .....
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 آلتم رو تا ته دونش فرو کردم و رخنه کردم . 

 

ر دادم فشار دادم و فشار دادم و فشار دادم و فشار دادم و فشا

...... مرتعش و لرزون شدم .... تا زمانی که آلتم رو ازش بیرون 

 کشیدم . 

 

وقتی که صورت خوشگلش جلوی صورتم قابل مشاهده بود , 

از خود بیخود شدم . نگاه خیره اش نگاهم رو به خودش 

گرفت . خدایا , میتونم در اون جفت چشمهای درخشانش 

 غرق شم . 

 

وز دراز کشیده بود و آلتم دوباره روی تخت نشستم , اون هن

 درون اون پر شد .
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یک پای اون رو باالی شونه ام نگه داشتم و اون رو به طرف  

 خودم باز کردم تا آلت منو به طور کامل بگیره . 

 

 اون چشمهاش رو بست و ناله کرد . 

 

خدایا , تالون , این خیلی خوبه , دلم واست تنگ شده بود . "

" 

 

هر دو سینه های زیباش رو  ?اون دلش برام تنگ شده بود 

گرفتم و فشار دادم . نوک سینه هاش سفت و سخت شده 

بودند . اون ها رو همونطور که اون دوست داشت , فشار دادم 

 و نیشگون گرفتم . 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

175 

کلمات به لبهای من فشار می اوردند . دلم میخواست بهش 

چه جوری میخواستم  بگم که چقدر نبودنش واسم سخت بود .

بهش بگم که دل من هم واسش بی نهایت تنگ شده بود . 

که زندگیه من به مدت سه روز بدون اون خالی و پوچ بود . در 

عوض , به پایین خم شدم و با مالیمت اون رو بوسیدم و یکی 

 از نوک سینه هاش رو کشیدم و فشارش دادم .

 

  

 

 

 . اون لرزید و دور من تکون شدیدی خورد 

 

تالون ,  آبم داره دوباره میاد , اوه خدای من , من دارم میام . "

" 
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اون اطراف و دور ستون آلتم به لرزه افتاد و متشنج شد و من 

 فریاد زدم . 

 

من در لبه پرتگاه اوج قرار گرفته بودم . به پایین نگاه کردم به 

اون چشم هایی که مثل بهشت و سرزمین نیروانا بودند . آماده 

نبودم که آبم بیاد . سرعت فشارها و تلمبه هام رو یه کوچولو 

کم کردم . خودم میل داشتم که صبر کنم ولی دیگه خیلی 

 دیر شده بود . 

 

با یه فرو بردن عمیق و شیرجه دیگه آلتم , من درون اون 

 فوران کردم . هر چی که هستم رو بهش دادم . 
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ر و دور تر به بهشتش با هر اسپاسمی , هر لرزه ای , منو دور ت

 فرستاد . 

 

من همه چیزم رو بهش دادم و تسلیم شدم و باز بهش 

 چیزهای بیشتر دیگه ای دادم . 

 

وقتی که اوجم فروکش کرد , آلتم رو ازش بیرون کشیدم و 

اون بهم نزدیک شد . اون رو به طرف خودم کشیدم و پاهاش 

رو دورم حلقه کردم و اون رو مالیم بوسیدم . همونطور که 

انگار ما در خونه بودیم و شروع به این عشق بازی کرده بودیم 

 . 
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برام دردناک بود من عمیقا به اون چشم های آبی خیره شدم . 

که اون رو از دست بدم . برام دردناک بود که حتی بیشتر به 

 اون بدم ..... تمام قلبم و روحم رو . 

 

  ?میتونم اینا رو بهش بدم 

 

این سوال شعاری و بیهوده بود . من قبال اون ها رو بهش 

داده بودم . من فقط دعا کردم که اون , اون ها رو صحیح و 

 و حفظشون کنه . سالم نگه داره 

 

 فصل شش 

 

 جید 
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اون به نرمی و مالیم منو بوسید . چطوری اجازه دادم این 

خیلی دلم میخواست قوی باشم , ولی صبر و  ?اتفاق بیفته 

شکیبایی که در اختیار من بود در مورد رابطه با تالون استیل 

 بی فایده بود . من همیشه تسلیم اون میشم . 

 

باشه من مجذوبش میشدم . تنها راه فرار هر جایی که تالون 

من این بود که کلرادو رو ترک کنم . از اینجا و از اون جدا 

بشم و تا جایی که میتونستم ازش دور بشم . ولی من این کار 

رو نمیکردم . کلرادو خونه من بود . من تمام عمرم اینجا 

ا زندگی کرده ام . میتونستم به دنور برگردم ولی اون منو پید

 میکرد . من میخواستم اون منو پیدا کنه .
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دوستت دارم , این کلمات روی لبهای من نشسته بودند و 

تشنه بودند که از لبهام بیرون بزنند . دهانم رو بستم . اون 

آماده نبود که این کلمات رو بشنوه و منم آماده نبودم که اون 

 ها رو بهش بگم . 

 

ه چشمام خیره شد . چشمای اون با یه بوسه از من دور شد و ب

سیاه و سوزنده خودش ... قسم میخورم میتونست تمام روحم 

رو با چشمهای زیباش ببینه . صبر کردم که اون صحبت کنه 

 ولی اون حرفی نزد . 

 

 "تالون "

 

 اون ابروهاش رو باال برد . 
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  "این اتفاق هرگز نباید می افتاد "

 

نه . اون همیشه در این انتظار داشتم که اون با من موافقت ک

مورد با من موافق بود . همیشه کسی بود که بهم میگفت که 

هرگز عاشق من نمیشه . که دیگه هرگز این اتفاق نباید بیفته 

 و تکرار نخواهد شد . ولی در عوض اون گفت :

 

 "این باید اتفاق بیفته , جید "

 

من اصال نمیدونستم منظور اون چیه و اگه هم از اون 

استم که توضیح بده خب این کار به هیچ وجه نتیجه و میخو

 فایده ای نداشت . 

 

 تالون این چیزها رو توضیح نمیداد . 
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 گفتم :

 

 "خوشحالم که این اتفاق افتاد "

 

 صدام آروم بود .

 

چشمای سیاهش خاموش شده بود . انگار آتش های شعله ور 

توی عمق چشمهای تاریکش سوخته بودند و تبدیل به دود و 

 خاکستر شده بودند . 

 

 "خوشحالم که برگشتی "
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  ?ابروهایم به باال رفتند . آیا اینو ازش درست شنیده بودم 

 

ن . تو منو با یه لگد از خونه ات انداختی بیرو ?تو خوشحالی "

 " ?یادته 

 

 "من اشتباه میکردم"

 

 " ?اشتباه میکردی "

 

آره , تو بهترین دوست مارجی , اون میخواد تو اینجا بمونی , "

 "اون نیاز داره تو اینجا باشی 
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قلبم فرو ریخت . موانع زیاد شده بودند و حصارها برای بار 

دیگه باال رفته بودند . اون خوشحال بود که من به خاطر مارج 

 برگشته ام . نه به خاطر خودش. 

 

من بهتر از این میدونستم که در اون موقع که اون منو از 

خودش دور کرده بود , سعی کردم به اون نزدیک شم. ولی 

یک چیزی رو خیلی خوب میدونستم که واسه یک دقیقه هم 

حرفش رو باور نکردم ولی تحت فشار گذاشتن اون هیچ 

 نداره . نتیجه خوبی و هیچ فایده ای 

 

وقتی حصار ها باال برند . وقتی محاصره تنگ تر بشه . وقتی 

دیوارها و حصارهای اطرافش دور اون رو مسدود کنند , اون 

 غیر قابل نفوذ میشه .
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 "خوب , من نمیخوام مارج رو ترک کنم . "

 

نگاهم رو برگردوندم . نمیتونستم توی چشمهای زیباش خیره 

بشم وقتی که غیر قابل نفوذ میشد . وقتی که سنگرها 

وجودش رو مسدود میکردند . خیلی دردناک بود . مثل یه تیغه 

 تیز که قلبم رو باهاش دو تکه و پاره پاره میکرد . 

 

 اون گفت :

 

 "جا بمونیمارج دوست داره که تو خونه برگردی و اون"

 

 نفسم رو توی سینه ام حبس کردم . 
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به همون اندازه که من خونه شما رو دوست دارم ولی به "

همون اندازه هم دیگه نمیخوام اونجا باشم . فکر نمیکنم که 

این ایده خوبی باشه . مارج قصد داره توی پیدا کردن یه 

سر آپارتمان بهم کمک کنه. در واقع , اون قرار بود امروز یه 

به بنگاه های امالک شهر بزنه ولی هنوز چیزی از اون 

 "نشنیدم 

 

اون امروز خیلی مشغول کمک به جو بود . منشی جو امروز "

حالش بد بود پس اون از خواهرش خواست که امروز جای 

منشیش رو پر کنه . جو یه دسته از بایگانی و پرونده ها رو 

ی انجام میشد . داشت که باید همش با یه محرم اسرار و منش

" 

 

این توضیحی بود واسه اینکه چرا مارج امروز بهم زنگ نزده 

 بود. 
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مشکلی نیست . من فردا صبح روزنامه ها رو واسه پیدا "

کردن امالک برسی میکنم . شاید فردا توی ساعت ناهار هم 

 "به بعضی جاها نگاه کنم 

 

 "آرزو میکنم که تو به خونه برگردی "

 

 دم . سرم رو تکون دا

 

 "باور کن , من در مورد اون فکر کردم , نمیتونم "

 

 " ?چرا نه "
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بعضی وقت ها نمیتونستم چیزهایی که از دهانش بیرون اومده 

 بود رو باور کنم  

 

چون که تو سه روز پیش به طور نا مشخص و دالیل نا "

 "مفهومی منو از خونه ات انداختی بیرون

 

اون ایستاد . شورت باکسری و شلوار جین خودش رو جمع 

کرد و به سرعت اون ها رو پوشید . نیم تنه پر زر و برق و زیبا 

و با جلوه اش هنوز لخت بود . هنوز هم به خاطر عشق بازی 

پر شورمون و رویارویی بدن هامون با هم خیس از عرق بود و 

 بدنش می درخشید . 

 

 با ترین مردی که تا به حال دیدم . اون خیلی زیبا بود . زی

 



 obsession مترجم :راحیل

 

189 

وقتی به اون نگاه کردم , وقتی از میان دیوارهای نا مرئی اون 

رو دیدم , چیزی بیشتر از نگه داشتن اون نمیخواستم . تا این 

همه درد اون از بین بره . هر چند , قبل از اینکه بتونم این کار 

چرا اون از  رو انجام بدم , من باید بدونم که درد چی بوده و

 همه دور شده بود. 

 

چرا انقدر نفوذ توی درونش سخته و چرا اون انقدر بسته 

هست . من نمیدونستم که چه جوری اون ها رو پیدا کنم . 

مارج چیزی نمیدونست . و اگه جوناه و رایان چیزی 

 میدونستند , مطمئنا درباره اش حرفی نمیزدند .

 

  

 

 اون گفت :
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 "نجوری از خونه بیرون می انداختم  من نباید تو رو ای"

 

ولی تو این کار رو کردی , تالون , و تو یک دلیل توی اون "

زمان داشتی . یه چیزی رو بهم بگو . این دلیل هنوز وجود 

 ?"داره 

 

اون حرفی نزد . فقط لب پایینی خودش رو کمی گاز گرفت و 

 گذاشت که موضوع به همون روال قبلش پیش بره .

 

 "ار یه جواب ازت هستممن سزاو"
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اون انگشت هاش رو از میان موهای انبوه و تیره اش جمع 

 کرد و ریشه موهاش رو کشید . 

 

 "میدونی , امروز صبح جلوی آینه یه موی خاکستری دیدم "

 

اون االن سی و پنج  ?این چه ربطی به اون موضوع داشت 

ری سال سن داشت و البته که باید یک یا دو تا موهای خاکست

داشته باشه . جونا پیش از حد موهای خاکستری توی شقیقه 

اش داشت که همینم جذابترش کرده بود و به نظر خوب 

 میرسید . 

 

لطفا موضوع رو عوض نکن . این موضوع برای من خیلی "

 "مهمه 
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 "شاید هم موی خاکستریم برای من مهمه"

 

سرم رو تکون دادم , ایستادم , تاپ و شورتم رو توی دستم 

چنگ زدم و از روی زمین قاپیدمشون و اون ها رو بدون 

 سوتین و زیر شلواریم به طرفش پرت کردم . 

 

 "لطفا , همین االن از اینجا برو "

 

اون چشمهاش رو گشاد کرد . یعنی واقعا نمیدونست که چرا 

  ?ره من از اون خواستم از اینجا ب

 

 گفتم :
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 "تو بهم صدمه زدی "

 

اون به وضوح آب دهانش رو قورت داد , پیراهنش رو پوشید و 

 اتاق هتلم رو ترک کرد .

صبح روز بعد , پشت میز کاریم نشسته بودم و روزنامه های 

 محلی رو برای پیدا کردن یک آپارتمان برسی میکردم . 

ویش تا محل تنها جایی که واسم مناسب بود و راه پیاده ر

کارمم اذیت کننده نبود , اتاقی در باالی فروشگاه زیبای  

محلی بود . و من باهاش یک سری مشکالت هم داشتم 

چون توی تمام مدت طول روز از استنشاق کردن بوی عطر 

 های مختلف توی فروشگاه لذت نمیبردم . 

 

یک زن و شوهر هم یک اتاق خواب ناز و با نمک توی حومه 

ند ولی تا زمانی که ماشین واسه رفت و آمد نداشته شهر داشت



 obsession مترجم :راحیل

 

194 

باشم , این امکان پذیر واسم نیست . پس انتخابم اتاق باالی 

 فروشگاه بود . 

 

به سارا , صاحب مغازه زنگ زدم و یک قرار مالقات باهاش 

ترتیب دادم تا ساعت استراحت و وقت ناهارم به آپارتمانش یه 

سر کارم برگشتم و آخرین پوشه نگاهی بندازم . بعد دوباره به 

 ای که دیروز لری بهم داده بود رو باز کردم . 

 

 چند تا اسناد اول هنوز بیشتر حساب های بانکی بودند .

 

( * , این افراد پول زیادی داشتند . با این sheeshشیش ) 

حال , از اونچه که میتونم بگم , اینه که تمام سپرده ها و 

میرسید ... تا اینکه یک چیزی  برداشت ها مشروع به نظر

جلوی من قرار گرفت و جلوی چشمم اومد . انگار که روی 
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پوشه اش به رنگ قرمز پر رنگ کلمات بیست و پنج سال 

 پیش نوشته شده بود .

 

بیست و پنج سال پیش, برداشت از حساب پنج میلیون دالری 

از یکی از حساب های عامل انجام شده بود . نمیتونستم بگم 

بانک این مقدار پول زیاد رو به کسی داده باشه یا اینکه  که

 پرداخت توسط چه کسی انجام شده . 

 

باید بفهمم و نیاز دارم که یه سری مدارک پیدا کنم که بفهمم 

این پول ها کجا رفته و اصال چرا رفته . چنین مقدار پول 

 زیادی رو مجبور بودند که به یک جایی ببرند . 

 

 شیش :
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 ta taهست مثل هیس خودمون . مثل کلمه تا تا )یک هجا 

 ( که توی جلد یک بود .

 

من با عجله بقیه اسنادی که در آخرین پوشه بود رو مرور 

 کردم ولی هیچ چیز مهمی توی اون ها نبود . 

 چند دقیقه بعد , لری وارد دفتر من شد . 

 

 ?"امروز خوش شانس هستی "

 

همانطور که احتماال میدونی , تمام این پوشه هایی که دیروز "

به من دادی , بیشترشون حساب های بانکی هستند . راستش 

, من تا امروز صبح چیزی ندیدم که بد باشه و نا مناسب به 

  "نظر برسه 
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اون نزدیک تر شد و در یکی از صندلی هایی که روبروی 

 میزم بود , نشست . 

 

 " ?این چیه "

 

کاغذهایی که الزم بود رو برداشتم و اونها رو جلوش قرار دادم 

 . 

 

ببین اینو , برداشت پنج میلیون دالر از این حسابه . این یه "

مجموعه پول باور نکردنی و خارق العاده ای هست . خیلی 

بیشتر از بقیه برداشت هایی که انجام شده . به نظر میرسید 

ی اومدند و رد میشدند . که همه این پول ها جلو چشمم م

فقط نمیدونم که این همه پول برای چه کاری یا چه چیزی 

 "بوده 
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 "این ارزش توجه رو داره "

 

اون تکه ای از کاغذ ها رو و شناسه های خصوصی و کلمه 

 های عبوری که روی اونها نوشته شده بودند رو تکون داد.

 

داده  من بهت دسترسی کامل به همه چیز توی پایگاه های"

 "در ایالت کلرادو رو میدم . ببین چه چیزی میتونی پیدا کنی 

 

 اون لبخند زد و از دفتر من خارج شد و در رو باز گذاشت .
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من نمیدونستم از کجا شروع کنم . اصال شک داشتم که به 

پرونده های بانکی دسترسی داشته باشم پس چطوری اونها رو 

  ?بفهمم 

 نمیتونستم این ها رو از هیچکدوم از استیل ها بپرسم . 

 

لعنتی , مارج توی اون زمان تازه متولد شده بود و پسر ها هم 

هنوز کم سن بودند , وقتی که این اتفاق ها افتاده . اون ها به 

هیج وجه هیچ کمکی نمیتونستند بکنند . پدر اون ها مُرده . و 

ن ها هرگز کسی دیگه ای تا اونجایی که من میدونستم , او

که اطراف این مزرعه کار بکنه رو ندیده بودند و به شخص 

دیگه ای دسترسی نداشتند که به حساب های خودشون 

دسترسی پیدا کنند . ولی شاید ..... زمین ها و هکتارهای 

استیل ها یک سرمایه گذاری چند میلیون دالری بود . مطمئنا 

ی نمیکردند ولی چه جوری اون ها به تمام پولهاشون رسیدگ
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باید بفهمم که چه کسی بیست و پنج سال پیش این کار رو 

  ?و اوضاع رو رسیدگی کرده  ?انجام داده 

 

پرسیدن از استیل ها که توی گزینه هام اصال نبود . من دقیقا 

نمیتونم به اون ها بگم که رئیسم , وکیل شهر , از من 

. و نمیتونمم به اون خواسته که در مورد اون ها تحقیق کنم 

ها بگم که دالیل خودم  رو هم برای این کار کارآگاهی 

 داشتم . 

 

این چیزی  ?توی بیست و پنج سال پیش چه اتفاقی افتاده 

 هست که من نیاز داشتم بدونم . 

 

من به بایگانی های روزنامه های قدیمی نگاهی کردم تا به 

آالرام موبایلم اینجا که به بن بست رسیدم . ولی وقتی صدای 
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در اومد , نگاه کردن رو متوقف کردم . دیگه االن زمانش 

رسیده که باید سارا رو توی فروشگاه زیبایی مالقات کنم و یه 

 نگاهی به آپارتمانش بندازم . 

 

کیفم رو برداشتم و به میشل گفتم که برای وقت ناهار دارم 

 بیرون میرم .

 

  

 

بود . داخل  headley فروشگاه دو خیابون اونطرف خیابون

 فروشگاه شدم . 

 

 مانیکور زن پشت جایی که نشسته بود بهم نگاه کرد . 
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 " ?سالم , میتونم کمکت کنم "

 

آره , سالم , من اینجام تا سارا رو واسه طبقه باالی "

 "آپارتمانش ببینم 

 

 "خیلی هم عالی "

 

مانیکور زن با لبخندی که روی لبهای قرمزش بود , چشمکی 

 .  زد

 

 "اون پشته اینجاست . من میرم بیارمش"
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اون مشتری ای که داشت واسش مانیکور میزد رو ترک کرد و 

در عرض چند دقیقه , اون با یه زن میانسال برگشت . سارا 

یک کمی چاق ولی زیبا بود . موهای بور اون به وضوح رنگی 

 ... و موهاش رو دم اسبی باالی سرش بسته بود . 

 

 زن مسن تر دستش رو دراز کرد . 

 

 "من سارا کارترم , تو باید جید باشی "

 

 "آره , خودمم , خوشحالم که تو رو میبینم"

 

من فقط چند دقیقه ای وقت دارم . در حال خدمات به یه "

 "مشتری ام . ولی اینجا مکان کوچیکیه 
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 اون خندید . 

 

بیا تا پشت زیاد طول نمیکشه که اینجا رو بهت نشون بدم . "

 "اینجا بریم 

 

این آپارتمان نزدیک و پشت مغازه زیبایی بود و همچنین 

اینجا از بیرون قابل دسترسی بود و میشد بدون اینکه وارد 

مغازه بشیم , از درب بیرونیش خارج بشیم . سارا منو از پله 

های باریکی باال برد . اون قفل درب رو باز و درب رو باز کرد 

 . 

 

دی نیست , ولی ارزانه .من صاحبخونه و مالک چیز زیا"

ساختمون هستم و توی آپارتمان بغلی زندگی میکنم . فقط 
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این دو تا آپارتمانه که یکی از دخترام اون رو کرایه کرده بود . 

ولی هفته پیش ازدواج کرد . بنابراین ما دوباره جامون خالی 

 "شد 

دوست اطراف رو نگاه کردم . من کفپوش های چوبی رو 

داشتم هر چند که کف زمین اینجا احتیاج به یک براق کردن 

 خوب داشت . 

 

هیچ اتاق خوابی ندارم . من میترسم , ولی واقعا واسه زندگی "

کردن فضای اینجا خیلی زیاده . بنابراین میتونی توی شب از 

تُشَک استفاده کنی . وسایل موجود در آشپزخونه رو دو سال 

س تقریبا جدید هستند . حمام رو هم به پیش به روز کردم . پ

 "روز کردم . این کوچیکه ولی حالت هنری داره 

 

 "در واقع خیلی نازه "
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داشتم از اینجا یه حس خوبی میگرفتم و همین موضوع باعث 

تعجب من شد . و لعنتی , با یه مانیکور زن ناخن فقط چند 

 قدم فاصله داشتم و من عاشق یک مانی پد * خوب بودم . 

 

 به آشپزخونه و بعد به حمام نگاه کردم . 

 

فکر میکنم اینجا واسم خوب باشه . االن آماده هست که "

 " ?اینجا نقل مکان کنم  بخوام به

 

آره , تنها کاری که باید انجام بدی اینه که اجاره نامه رو "

 "امضا کنی 
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 " ?تو حاضری ماه به ماه اینجا رو اجاره بدی "

 

به اندازه کافی مکان اینجا ناز بود تا یک مدت کوتاهی زندگی 

کنم و وقتی که یک ماشین خریدم باید به یکی از آپارتمانهای 

 بهتر در حومه شهر برم . 

 

کامال , بیشتر مستاجران من اینجا رو ماه به ماه اجاره "

میکنند . از اونجایی که مکان اینجا خیلی کوچیکه و واقعا فقط 

پایه واسه شروع زندگیه . معموال مردم شش ماه تا مثل یه 

 "یک سال یک جایی رو اجاره میکنند . 

 

اینجا برای من عالی به نظر میرسه . من توی دفتر دادستانی "

شهر کار میکنم پس اینجا اونقدر بهش نزدیکه که بتونم پیاده 

 "برم . در حال حاضر , ماشین ندارم 
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 "ه مندی پس به نظر میرسه که تو عالق"

 

 

 مانیکور و پدیکور :

 

به مجموعه کارهایی که برای زیبا کردن و رفع عیوب ناخن 

 ها صورت میگیره , گفته میشه.

 

  

 

 سرم رو تکون دادم . 
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من قطعا عالقه مندم . ولی هیچ وسیله و اثاثیه و مبلی قبل "

از اینکه بتونم وارد اینجا بشم , ندارم . باید ترتیب یک تُشک 

 "فرشی رو واسه اینجا بدم و یا 

 

 سارا سرش رو تکون داد . 

 

من میتونم بهت کمک کنم . اگه میخوای مکان اینجا مبله "

باشه یک ماهی بیش از پنجاه دالر برات خرج می افته . 

میتونم واست یک کاناپه , یک میز قهوه , دو صندلی و یک 

ه تختخواب از وسایالم بیرون بیارم . لیزا وسایل مخصوص ب

خودش رو داشت . بنابراین , مبلمانش توی مغازه انبار شده . 

میتونم به دوست پسرم بگم هر زمانی که میخوای وسایل رو 

 "برات باال بیاره 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

210 

 یک خنده بلند سر دادم . 

 

 " ?یعنی تا پایان روز میشه "

 

 "شرط بندی کن سر چیزی که مطمئنم"

 

 دستم رو به طرفش دراز کردم . 

 

, تو معامله کردی . همین االن برات برای اولین  پس , سارا"

 "ماه چک رو مینویسم و ارسالش میکنم 

 

وقتی که رسیدگی های الزم با این معامله و اجاره نامه با سارا 

انجام شد , من به طرف هتل حرکت کردم و چمدانم رو 
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برداشتم و به مسئول هتل اطالع دادم که دیگه شب توی 

یزها و وسایلم رو به آپارتمان جدیدم هتل نخواهم ماند . چ

منتقل کردم . در اون زمان ساعت ناهار من تموم شد . پس 

جلوی کافه ریتا رفتم و یک ساندویج واسه ناهارم خریدم . تا 

زمانی که به سمت دفترم برمیگشتم اون رو توی راهم بخورم 

 . 

 

این ساندویج ها خرج های اضافه ای بودند و هرچه پول 

خرج کنم پشتوانه و سرمایه ام واسه خریدن یک بیشتری 

ماشین کمتر میشه . الزمه که واسه کمتر کردن هزینه هام به 

فروشگاه مواد غذایی و خوار بار فروشی ها برم و آذوقه های 

ممکن و خرت و پرت هایی واسه غذا درست کردنم رو تهیه 

 کنم . 
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زنگ و  به محض اینکه دوباره وارد اتاق کاریم شدم , صدای

 وزوز تلفنم به گوشم رسید . مارج بود . 

 

 گفتم :

 

 " ?هی سالم , کجایی تو "

 

جید , متاسفم که دیروز نتونستم واست یک آپارتمان پیدا "

کنم . جو توی بعضی از کارهاش بهم احتیاج داشت چون که 

منشیش مریض بود . و یک سری پرونده های مهمی داشت 

 "که نمیتونست صبر کنه

 

 "ونم مید"
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 گوه بزنن توش ! دستم رو جلوی دهنم گرفتم . 

 

 " ?تو میدونی , چه جوری "

 

هوا رو از طریق دندون هام توی ریه هام فرو بردم . من به 

مارج قول داده بودم که دیگه هیچ رازی رو از اون مخفی 

 نکنم . 

 

 "تالون بهم گفت "

 

 " ?کی تالون رو دیدی  ?تالون ""
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 توی تلفن آه کشیدم . 

 

 "اون دیشب واسه دیدن من هتل اومد "

 

اون طرف خط سکوت شد . از نظر ذهنیم , میتونم ببینم که 

دهان مارج مثل یک تخم مرغ شده یا مثل یک بیضی فرو 

 رفته هست . 

 

من بهت قول دادم که دیگه چیزی رو ازت مخفی نکنم و "

 " ?رازی رو هم دیگه حفظ نکنم . یادته 

 

 اون گفت :
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 "آره , من از این بابت ازت قدر دانی میکنم "

 

 "اون میخواست که من باز به خونه مزرعه برگردم "

 

 مارج توی تلفن جیغ کشید . 

 

 "آرره ! این عالیه "

 

من پیشنهاد اون رو رد کردم . فکر نمیکنم که این ایده "

 "خوبی باشه 

 

 "عالیه این یه ایده  ?داری باهام شوخی میکنی "
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خوب , خیلی دیر شده . من واسه خودم حداقل برای یک ماه "

یک آپارتمان جدید آماده کردم . اجاره اش رو هم پرداخت 

کردم پس زندگی کردن توش یک چیز موظفیه . امروز فقط 

 "به مدت یک ماه اجاره نامه اش رو امضا کردم 

 

 " ?کجا  ?تو این کار رو کردی "

 

 "یک فروشگاه زیبا  یک آپارتمان باالی"

 

 مارج اوقات تلخی کرد . 

 

من جای خیلی  ?اینه نتیجه همه جستجو و تفحص کردنت "

 "بهتری رو پیدا میکردم . 
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مارج , من امروز همه تبلیغات واسه اجاره آپارتمان ها رو "

برسی کردم . تنها جای دیگه ای که پیدا کردم یک آپارتمان 

رفتن به اونجا به ماشین نیاز توی حومه شهر بود که من برای 

داشتم . پس آپارتمان باالی فروشگاه زیبا انتخابم بود و این 

 "یک مکان کوچولوی زیبا و ناز هست 

 

 "اگه تو اینجور میگی پس همینجوریه "

 

آره من این رو میگم . یادته که من عادت دارم با فروتنی "

ه هیچ زندگی کنم و عادت به یک زندگی متوسط دارم . این ب

 "وجه من رو آزار نمیده 

 

 اون آه کشید . 
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متاسفم , منظور من بدبختی و ناراحتی تو نبوده و نیست . و "

نمیخوامم که فشارها رو , روی تو بذارم . اگه تو خوشحال 

هستی , پس منم خوشحالم . ولی هنوز ترجیح میدم که تو رو 

 ", توی خونه داشته باشم 

 

اسم خوب نیست که من جلوی اون میدونم , ولی احتماال و"

 "حضور داشته باشم . پیش تالون . عش..... 

 

 تلفن رو قطع کردم . 

 

 فصل هفتم 
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 تالون 

 

 

 

به طرف دفتر جونا حرکت کردم . نیاز به صحبت کردن 

چم بود که اخیرا انقدر صحبت  ?باهاش داشتم . من چم شده 

منشی جونا امروز برگشته بود اگرچه کمی رنگ  ?میکردم 

 پریده به نظر میرسید . 

 

 " ?احساس بهتری داری , دولورس "

 

رم من این رو از زنی با موهای خاکستری که زمانی منشی پد

 هم بود سوال کردم . 
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آره , خیلی بدتر از اونچه که احساس میکنم , به نظر میرسم "

" 

 

 " ?جو این اطراف هست "

 

اون فقط به مراتع و چراگاه رفت . من فکر میکنم اگه "

میخوای دنبال اون بگردی اون امروز در اصطبل شمالی 

 "هست 

 

 "ممنونم "

 

یش که من با اسبم , به سمت اصطبل رفتم . از چندین ماه پ

 ققنوس , سواری کردم , گذشته . 
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باید بیرون برم و جو رو پیدا کنم . در صورت لزوم اگه به 

کمکم احتیاج داشت شاید کمی کمکش کنم . من قبال به باغ 

های میوه میرفتم و به اونجا رسیدگی میکردم و توی روز از 

 چیزهای زیادی توی اونجا مراقبت میکردم . 

 

وقتی من رو دید خرناس و شیهه کشید . دستهای  ققنوس

اون مرتبا تمرین کرده بودند . اما من اخیرا کم توجهی به اون 

داشتم . من از پانزده سالگی اسب داشتم . عاشق حیوانات 

 بودم . این اسب و راجر بهترین دوستان من بودند . 

 

 با دستام اون رو مرتب کردم , اون رو زین کردم و از اصطبل

بیرون بردم . جایی که بودم سوار شدم و اون به راه افتاد . روز 

روشن و واضح بود . کوهستان از فاصله دور , سبز و بنفش 
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بود . آسمان درخشان و به رنگ آبی نیلگون بود . فقط یک 

روز دیگه در کلرادو , من به اندازه کافی از زیبایی های خونه 

 ام قدردانی نکردم . 

 

ر از این هوا آفتاب بخورم . با شتاب هر چه تمام من باید بیشت

تر با ققنوس مشغول سواری بودم و اجازه دادم وقتی که 

ققنوس با ناز حرکت میکرد , توی نسیم و وزیدن هوا باد 

 موهایم رو ژولیده و موجدار کنه . 

 

ققنوس , من بعد از آنکه آن پرنده با شکوه و شعله ور از 

 امش رو گذاشته بودم .خاکستر برخاسته بود , ن
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کسی با صدای آهسته خِرخِر و ناله میکرد و در حال پایان 

 رساندن کارش بود . 

 

 "نوبت منه "

 

مرد خالکوبی دار این رو گفت و مرد با صدای آهسته رو هل 

داد و از پسر دور کرد . تنفس بدبو و تند مرد خالکوبی دار در 

 برابر گردن پسر داغ بود . 

پسر خود رو عقب کشید و لرزید و بینی اش رو از بوی بد اون 

 مچاله کرد . 

 

تو االن دیگه با من خوب و مهربون شدی و خوب رفتار "

میکنی , حرومزاده , من میتونم االن مستقیم پشتت فرو برم و 

 "درونت سُر بخورم و اونچه رو که میخوام بگیرم . 
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و وحشت پیرامونش  پسر چشمهایش رو بست و خود رو از اون

 دور و جدا کرد . 

 

باالی سرش , مرد خالکوبی دار دورنش تلمبه زد . ولی در 

ذهنش , پسر باال و سوار بر یک اسب با شکوه بود که در 

جهت باد حرکت میکرد . هیچ چیز در دنیا به جز اون اهمیت 

نداشت , همراه و همدم اون و پهلو نشین اسب , زمین ها و 

بور میکرد و زمین های سبزی که پیش رویش هکتارها رو ع

 قرار داشت . 

 

او میتوانست تمام روز سوار اسب شود و سواری کند و هرگز از 

 منظره های زیبای کلرادو خسته نشود . 
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باد و تنفسی بد بو از میان موهای سیاهش عبور کرد . تکه 

های گرد و غبار به چشم های اون میخورد و هجوم می اورد 

 ولی اون توجهی نمیکرد . 

 

اون تنها و رام نشده و وحشی و آزاد بود . هیچکس نمیتواند 

اینجا به اون صدمه بزند . هیچ کس نمیتواند به اون صدمه 

ن فشار و فرو کردن , وقتی که مرد خالکوبی بزند ..... تا آخری

دار باالی سر اون رو مشت زد , بازویش جلوی چشم و دید 

 پسر آویزان شد . 

 

پرنده شعله ور روی بازوی اون نقش بسته بود و در آنجا به 

عنوان مردی که پشت اون رو سوراخ میکرد , شوم و تهدید 

 آمیز بود . 
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 ",همه اش رو بگیرهمینه , گربه کوچولو , بگیرش "

 

 

وقتی من به هوا پرتاب شدم , صدای بلندی در اطراف طنین 

انداخت . با حرکت آهسته از اسب پایین اومدم و تانک ! 

(thunk * ) 

 

باسنم محکم به زمین خورد و ققنوس فقط چهار نعل می 

من هیچ  ?تاخت و یورتمه میرفت . چه موقع رهایش کردم 

البته که سوار شدم .  ?وقت سوار یه اسب نشدم.... مگه نه 

وقتی که داشتم اسب سواری رو یاد میگرفتم . وقتی که من 

 بچه بودم . 
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تولد از طرف  ققنوس , وقتی پانزده ساله شدم , اسب هدیه

پدرم بود . من بارها و بارها خودم رو جمع و جور کرده بودم 

که اسم اون رو به زبون بیارم . مِن مِن کرده و سینه صاف 

کرده بودم , از اینکه اسم اون رو بیارم . هیچ چیز درست به 

نظر نمیرسید . جو نیمه شب رو پیشنهاد کرده بود جایی که 

ری که اسم اون رو آبنوس براق میتونست مناسب باشه اسب ن

و خوش نما بذارم . پدرم زئوس رو پیشنهاد کرده بود چون که 

مردی که اسم اون رو به ارث برده بود , به نام کرونوس نام 

 گذاری شده . 

هر دو اسم قوی و مردانه بودند . ولی این اسم ها برای من 

لش بود کار نکردند . در اون زمان , مارجوری که تقریبا پنج سا

, از من خواهش کرده بود که اسم اون رو برنی بذارم . من 

نزدیک بود ییخیال این یکی بشم و همین اسم رو روش بذارم 

 . 
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من یک نقطه ضعف نرم واسه اون دختر کوچولو داشتم . 

بعد..... از آن حادثه ...... اون تنها مطلب و حسن نیتی بود که 

دک معصوم با گونه های توی دنیام پیدا کردم ..... یک کو

 صورتی , چشم های مشکی , و یک لبخند برای هر کسی . 

 

آخر سر , با این وجود , من نمیتونم این حیوان چشمگیر و 

 عضالنی رو به اسم دایناسور ارغوانی و بنفش زین کنم . 

 

اون به مدت دو ماه بی اسم ماند .... تا اینکه پوستری از یک 

ارنگ که از شعله های پر جنب و پرنده خیره کننده و رنگ

جوش و شعله های آتش چند رنگ بر می خاست رو توی 

 * دیدم .  five and dimeمغازه های محلی 

 

 اون پرنده ققنوس بود . 
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thunk : 

 

 

صدای ناگهانی و خفه مانند صدای تبر تیک,  تیک , تیک , 

 تاپ . 

 

five and dime : 

 

ون ها بین پنج تا ده سِنت می مغازه هایی که کاالها و قیمت ا

 باشد . مغازه اجناس ارزان قیمت .
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ققنوس , این اسمه اسب من بود . صحبت از قدرت و نیرو , 

تولد دوباره و تجدید نیرو , شانس دومم بود . آن پوستر برای 

 یک دهه دیوار اتاق من رو زینت بخشیده بود . 

 

و کِرِخ شده همانطور که نشسته بودم باسنم از درد بی حس 

بود , خِرخِر میکردم و سرم به درد اومد وقتی که احساسات 

گذشته رو مجسم کردم .... احساساتی که منو از گذشته بیرون 

میکشید و باز زنده ام میکرد .... احساساتی که تصویر های 

گذشته رو در من ایجاد کرده بود رو حس کردم . این 

منو میخورد اگرچه  احساسات هنوز در من وجود داشت و روح

 خیلی وقت پیش اون پوستر از بین رفته بود . 
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قلب من وقتی که ققنوس با سرعت به طرفم اومد , با غرش 

و رعد غرید . به همان زیبایی ای که وحشتناک بود . به سمت 

 من خم شد , بالهای شعله ور اون صورت من رو گرم میکرد . 

 

چشمانم رو بستم , نفس کشیدم ..... نفس کشیدم ....... این 

پرنده به یک سمبل متناقض و یک نماد ضد و نقیض توی 

زندگیه من تبدیل شده بود . مجبور شدم که از خاکستر گذشته 

 ام بلند شم و به االنم برگردم . من باید ققنوس باشم . 

 

همه مدت  ولی ققنوس نماینده و مظهر .... جهنم بود . این

  ?چطور از دست اون فرار کرده بودم 

 

در پیش رو , اسبم , ققنوس , به سرعت حرکت کرد و متوقف 

شد . سوتی زدم و اون چرخید و به طرفم برگشت . من اون 
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رو برای نوشیدن آب کوهستانی و بهاری به برکه کوچیکی از 

آب در اون نزدیکی بردم . آب بهاری و چشمه تازه کوه راکی . 

هیچی به زیبایی و مثل این نیست . مقداری از اون مایع 

 خنک رو , روی صورتم پاشیدم .

 

  

 

 ?نشستم . سرم رو توی دستهام گرفتم . من باید چه کار کنم 

من خیلی زیاد دلم واسه جید تنگ شده بود . انقدر دلتنگ 

 بودم که وقتی با اون نبودم , از نظر فیزیکی درد میکشیدم . 

 

ونستم به کسی اجازه بدم که چنین چیزی رو زیر چطور میت

من هرگز  ?چطوری انقدر دلبسته شده بودم  ?پوست من کنه 
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نمیتونستم با اون باشم . این رو به عنوان یک واقعیت محکم 

 و حقیقت ثابت میدونستم . 

 

با این حال , میخواستم اون رو به خونه و در راس خونه و 

ب اون رو در تختخواب پیش خودم برگردونم . من هر ش

 خودم میخواستم . هر شب آلتم رو توی آلتش میخواستم . 

 

میخواستم اون رو عالمت گذاری کنم . میخواستم روی اون 

نشان خودم رو بذارم . به اون نشون بدم که اون ماله منه  . 

اون رو مال خودم کنم . ولی هرگز چنین چیزی وجود نداشت 

 . 

 

ز خورجین روی اسب بیرون کشیدم , شانه واسه بورس کردن ا

 ققنوس رو لمس کردم و موهاش رو شونه زدم . 
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ققنوس , بیست سال بود که اسمش رو به زبون اورده بودم . 

بیست ساله که این اسم روی اون بوده . االن نمیتونستم 

تغییرش بدم . عالوه بر این , این اسم مناسب اون بود . اون 

ی مثل شب و براق و شفاف مثل یک حیوان زیبا بود . مشک

 چرم جیر و چرم مخمل نما . 

 

اون با شانزده و نیم دست قد بلند تر از یک اسب بزرگ , 

 ایستاده بود . نه یک غول پیکر , بلکه یک اسب بزرگ لعنتی .

 

اون یک مورگان * بود .... براق و درخشان , سریع و چابک , 

ن رو همونقدر مهربان و دوستانه و مساعد . من این حیوا

دوست داشتم که اون سگ کوچولوم رو دوست داشتم . و من 
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عاشق جید بودم . حتی بیشتر از حیواناتم , بیشتر از برادرانم و 

 بیشتر از خواهرم .

 

نه یه کم بلکه در راه و روش کامال متفاوتی اون رو دوست 

داشتم .... منظورم فقط بخش فیزیکی نیست . جید االن به 

زه که خون در رگهایم جریان داشت برایم ضروری همان اندا

بود . مطمئن نبودم که بتونم بدون اون زندگی کنم . به خودم 

 اطمینانی نداشتم که بدون اون بودن رو یاد بگیرم . 

 

جا به جا شدم و ایستادم . قسمت کوچکی از خط اطوی پشت 

شلوارم زیر باسنم چروک شده بود . ممکن بود دنبالچه پشتم 

به خاطر افتادنم روی زمین کبود کنه . کاری نمیشه انجام داد 

. زمان اینه که به طرف اسبم برگردم و سوارش شم . تالون 

دیدم . چه فقط سوار اسب شو . با دهان بسته به خودم خن
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کلیشه ای . چندین بار قبل و بارها و بارها این رو شنیده ام . 

تالون فقط برگرد روی اسب و سوار اسبت شو . تسلیم ترست 

 نشو . 

 

حقیقت این بود که من ترسی نداشتم . من توی ارتش نیروی 

دریایی ثبت نام کردم به این امید که به خارج از کشور برم و 

ر کنم . این اتفاق نیفتاده بود . در عوض , مغزم رو اونجا منفج

جایی که مغزه خودمو منفجر کنم و بمیرم چند تا از هم 

 خدمتی هام رو از مرگ نجات دادم . 

 

 

 مورگان :
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 نوعی اسب ویژه سواری .

 

مردم دوست داشتند من رو یک قهرمان صدا کنند . درست 

مثل رایان که منو همیشه قهرمان خودش میدونست . من 

یک قهرمان نبودم . قهرمانان میتونستند با خودشون زندگی 

کنند . با خودشون و زندگیشون کنار بیان . من کسی بودم که 

در حال حرکت به خط آتش بودم . توی جنگ توی خط مقدم 

ر میکردم . کارم این بود که مردان زخمی و افتاده توی کا

جنگ رو به عقب بکشم تا اطمینان حاصل شه که اون ها 

 درمان پزشکی دارند و معالجه پزشکی رو دریافت میکنند . 

 

به هر حال , این همان چیزیه که مردم فکر میکنند . مردم 

در دوست دارند همیشه برای خودشون قهرمان بسازند تا اونق

که میشه تلخی و زشتی های زندگی رو حس نکنند . ولی اون 
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ها اشتباه میکردند . من کسی بودم که به سمت آتش دویدم و 

سعی کردم تیر بخورم . ولی هیچوقت این اتفاق نیفتاد . سعی 

 کردم ولی باز هیچوقت این کار رو نکردم . 

 

م حاال سه سال بود که به مزرعه برگشتم ولی هنوز جای خود

رو توی اونجا پیدا نکردم . وقتی داشتم باغ های میوه رو اداره 

میکردم , به اندازه کافی خوب بودم . حتی وقتی که هیچ 

احساسی نسبت به اون نداشتم . من بهترین مدیر و مباشر 

توی دنیای تجارت بودم . که چند نفر رو زیر نظر داشتم که 

همه چیز رسیدگی  میتونستند ترتیب همه کارها رو بدهند و به

 کنند . 

 

اکسل در حالی که من خارج از کشور بودم , از همه چیز 

مراقبت کرده بود و باغ  های میوه شکوفا و آباد شده بودند و 
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رونق خوبی گرفته بود . من واقعا به اینجا احتیاجی نداشتم 

ولی هر بار که سعی میکردم اینجا رو ترک کنم و بیرون برم , 

 ن صحبت میکردند . برادرهام با م

 

هر دو نسبت به اونچه که برای من اتفاق افتاده بود , احساس 

گناه میکردند . آرزو میکردم و ای کاش میتونستم اونها رو از 

 این حس گناه آزاد کنم . ولی ناتوان و ضعیف بودم .

 

من نمیتونم به هیچ کس کمک کنم . اول از همه به خودم , 

 برای اونها بهتر خواهد بود .  اگه من اینجا رو ترک کنم

 

اون ها میتونند بدون من به زندگیشون ادامه بدهند . ولی االن 

..... نمیتونم فکر ترک کردن جید رو تحمل کنم . درسته که 

چند روز پیش خودم اون رو از خونه بیرون انداختم , ولی وقتی 
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اون رفته بود هیچ چیز درست به نظر نمیرسید . و هیچ چیز از 

نظرم احساس درستی نداشت . اون برنمیگرده به همون اندازه 

که من اونو میخواستم . میخواستم که باز پیشم برگرده . 

اعمال و اقدامات من در گذشته زودتر از اونچه که فکر 

میکردم وبالمو گرفته بود . همینطوره . همانطور که میخواستم 

 . . کارهای من زودتر از هر چیزی انجام شده بود 

 

باید اون رو ترسانده باشم . به جهنم که خودم رو ترسوندم . 

لعنت بر شیطان , اون فریاد ها و داد و بیداد ها .... و خدا فقط 

میدونست که اونموقع چه کار دیگه ای انجام داده ام . حاال 

 همه چیز برام مبهم و مِه آلود بود . 

 

 گفتم :
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  "( *felaبدو بیا رفیقه من )"

 

سوار ققنوس شدم در حالی که از درد ستون فقرات و دنبالچه 

 ام به خودم می لرزیدم . 

 

 "بزن بریم جو رو پیدا کنیم "

 

حدود بیست دقیقه بعد , من برادرم رو با چند نفر از افرداش 

پیدا کردم که داشتند  اصطبل ها و جاهایی برای پرورش 

 ند . گوساله در قسمت و ناحیه شمالی رو برسی میکرد

 

 

 " ?هی , تال , چه چیزی تو رو به اینجا اورده "
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 جونا اینو زمانی گفت که من از اسب پیاده شدم . 

 

 "فکر میکنم که تو با رایان در موردش صحبت کردی "

 

 جونا گلویش رو صاف کرد . 

 

 "آره حرف زدم , بیا یه دقیقه ای با هم راه بریم "

 

 دور کرد .  برادرم منو هدایت کرد و از افرادش

 

 "پس جید برگشته "
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 "آره اون توی هتل در شهرستان میمونه "

 

 " ?تو سعی داری که اون رو به خونه برگردونی "

 

 سرم رو به نشانه تایید تکون دادم . 

 

مارج هم همین کار رو کرد . ولی اون از جا نجنبید * و "

 "تکونی به خودش نداد . 

 

 " ?تو اون رو سرزنش میکنی "
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سرم رو تکون دادم . من اون رو مقصر نمیدونم و سرزنشش 

هم نمیکنم . خوده لعنتیم همه این کارها رو با خودم کرده 

 بودم و توی همه چیزم گند زده بودم . 

 

 "رایان بهم گفت که تو عاشق اون هستی"

 

پاهایم رو توی خاک کوبیدم و کشیدم و چکمه های شتر 

 روی خاک زمین ساییدم . ( رو , ostrich bootsمرغی ام )

 

عاشقشم . حداقل فکر میکنم که هستم . من واقعا نمیدونم "

این عشق چه جوریه و چطوری میتونی کسی رو دوست داشته 

 "باشی . 

 

 برادرم لبخندی زد . 
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میدونی وقتی که اون رو احساس میکنی , تال , اگه احساس "

عاشقش میکنی مثل اینکه تو عاشق اون هستی , پس مطمئنا 

 "هم هستی 

 

 "نمیدونم چیکار کنم . واقعا نمیدونم در مورد اون چه کنم "

 

 ?فکر میکنی که اون هم به همین صورت احساس میکنه "

" 

 

هیچ ایده و نظری ندارم. میدونم که چیزی که بین ما هست "

ممکنه کشش فیزیکی واقعا خوب بشه بهش گفت . و ممکنه 

ه فیزیکی خوب صداش تو چیزی که بین ما هست رو رابط

 "کنی 
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 جو با دهان بسته خندید . 

 

 "این چیز خوبیه "

 

 

 

جم نخوردن . منظور تال اینه که اون حاضر نشد به خونه  #

 مزرعه باز برگرده

 

 

 "من فقط نمیدونم که آیا میتونیم با هم باشیم یا نه "
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 "تو باید اول از همه با اون رو راست باشی "

 

اینجوری باشم . جو , وقتی که نمیتونم با خودم من نمیتونم "

 "صادق باشم نمیتونم با کس دیگه ای هم صادق باشم 

 

 برادرم چرخید و با من روبرو شد. چشمانش جدی بودند . 

 

اگه تو کمک گرفتن رو قبول نکنی , بعدها برات مشکل "

میشه . تال , تو باید هرچیزی که درونت میگذره سر و کار 

و باهاش کنار بیای . اگه کنار نیای , هرگز  داشته باشی

اونجوری که براش متولد شدی , زندگی نخواهی کرد . به 

عبارت دیگه هرگز اونچیزی که قرار بوده بشی , نمیشی . این 

 "زندگیه توهه . تو متولد شدی که زندگی کنی . 
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من  ?این زندگی رو میگی  ?تو داری با من شوخی میکنی "

تا االن که تمام رمق و انرژیم رو  ?زندگی کنم متولد شدم تا 

 "( * .  suckedتحلیل برده . این زندگی گند و خیلی بده  )

 

 "گند نیست . تو چند تا شکست سخت داشتی"

 

جوری حرف میزنی که به نظر میرسه که من توی بازی "

بسکتبال شانس برنده شدن رو از دست دادم . چیزی که من 

 "شکست جدی و سخت بود .  از اون عبور کردم یک

 

 برادرم شقیقه اش رو مالید . 

 

من سعی نمیکنم اونچه که تو ازش عبور کردی و اونچه که "

بهت گذشته رو کم ارزش و تحقیر کنم . ولی تو هرگز چیزی 
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در مورد اون به من نگفتی. من و رایان فقط میتونیم حدس 

 "بزنیم 

 

 گلویم رو صاف کردم . 

 

 "خوای که بدونی باور کن تو نمی"

 

تصورات و تخیالت ما خیلی خوبه . ما تقریبا میدونیم که چه "

 "اتفاق هایی افتاده

 

فکرهات رو ضرب در صد کن  ?چه فکری دربارش میکنی  "

)صد برابرش کن (  بعد ممکنه به جایی که من بودم , برسی 

" 
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 جونا سرش رو تکون داد . 

 

 

اونجا بودم . خیلی دلم لعنت بهش , ای کاش جای تو من "

 "میخواست منه لعنتی باشم . من باید اونجا میبودم 

 

من از اینکه برادرم اینجوری بگه متنفر بودم . رایان هم 

همانطور  ?همینطور . واقعا دلشون میخواست جای من بودند 

که  اونها آرزو میکردند مثل من جان بدهند و روحشون رو دو 

 .  دستی به شیطان تقدیم کنند

 

خیلی احمقانه بود . اونها باید خیلی خوشحال باشند که اونجا 

نبودند . قبال همه این چیزها رو پشت سر گذاشته بودیم دیگه 

 نیازی نبود که دوباره اون رو تکرار کنم . 
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 ساکت ماندم .

 

میتونی بری دوباره دکتر کارمایکل رو ببینی . اون باید واقعا "

 "خوب باشه 

 

 ف کردم . گلویم رو صا

 

 "در موردش فکر کردم . من فقط خیلی .... نمیدونم "

 

 " ?ترسیده بودی "

 

 "نه "
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 من نترسیدم . لعنت بر شیطان , من از هیچ چیز نمیترسیدم . 

 

( * خودش رو برداشت و  stetsanجونا کاله کابویی )

 پیشانیش رو پاک کرد . 

 

 " ?به هر حال تو برای چی به اینجا اومدی "

 

 آب دهنم رو قورت دادم . 

 

داشتم فکر میکردم که شاید تو بتونی با جید صحبت کنی . "

 "اون رو متقاعد کن که به خونه برگرده 
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در صورتی که مارجوری نتونست اون رو متقاعد کنه شک "

 "دارم که من بتونم 

 

 احتماال حق با اون بود . 

 

ی کنم که بذار یه چیزی بهت بگم اگه من بتونم جید رو راض"

به خونه برگرده . چیزی یا کاری رو که بخوام رو واسم انجام 

 " ?میدی 

 

من معامله کردن برادرم رو بهتر از خودش میدونستم . و بهتر 

ار اون میدونستم که باید با برادرم روبرو بشم . ولی در حال 

حاضر , خیلی نا امید بودم که جید رو در خانه ای که میتونم 

 م , نبینمش . اون رو ببینی
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نا امید بودم که اون رو تو خونه ای داشته باشم که بتونم 

 همیشه ببینمش . 

 

 " ?چی توی ذهنت داری "

 

من جید رو مجبور میکنم که باز به خونه مزرعه برگرده و تو "

 "به طور منظم به دیدن دکتر کارمایکل شروع میکنی . 

 

 

 

stetsan: 
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ی )ایالت متحده ( , کاله کاله نمدی مرسوم در جنوب باختر

 کابویی , کاله وسترن . 

 

 فصل هشت 

 

 جید 

 

 

من با عجله موبایلم رو که کف فرش روی اون فرود اومده 

بود رو برداشتم . در حالی که داشتم با مارج صحبت میکردم , 

مقاالت خبری که توی اینترنت پخش شده بود رو هم 

به خودش جلب همزمان نگاه میکردم . و یک تیتر چشمم رو 

 dailyکرد . این یک گزارش کامل در روزنامه محلی دیلی )

 ( بود .  snow creek( توی شهر و نهر برفی اسنو کریک )



 obsession مترجم :راحیل

 

256 

 

بود . عکس تالون  "قهرمان محلی به خانه می آید "تیترش 

استیل با لباس کامل نظامی و یونیفرم نیروی دریایی ایالت 

د . یک مرد تمام عیار متحده توی اول مقاله گذاشته شده بو

جذاب توی لباس یونیفرم . حتی توی این لباس هم میشد 

تمام مردانگی و جذابیت رو توی تمام صورت و بدنش حس 

کرد . به اون جایزه افتخار داده شده بود . یک جایزه لعنتی 

 افتخار و شرافت و غیرت وطنی . 

 

  ?چرا هیچکس چیزی به من نگفته بود 

 

 " ?یی جید , تو اینجا"
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صدای مارج از پشت تلفن می اومد . موبایلم رو به گوشم 

 چسباندم . 

 

آره مارج همینجام . من .... من بعدا بهت زنگ میزنم , باشه "

? " 

 

وسط خداحافظی تلفن رو قطع و خاموش کردم و شروع به  

 خواندن مقاله کردم . 

 

لون ساکن محلی و دریافت کننده جایزه افتخار و مردانگی , تا

استیل , این هفته گذشته به اسنو کریک بازگشت . تالون به 

عنوان سُتوان دوم وارد سپاه دریایی و ارتش تفنگداران شد و 

به سرعت مقام سُتوان اول رو به دست اورد . و بعد اون مقام 

کاپیتان رو به دلیل سخت کوشی و قهرمانی اش به دست 
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اونجا به عراق اعزام شد .  اورد . اون ابتدا به افغانستان و بعد از

اون جایزه افتخار رو از فرماندار کلرادو برای نجات جان شش 

سرباز اسیر و شش سرباز آمریکایی در یک منطقه کشتار و 

حمله نظامی , دریافت کرد . کاپیتان استیل در زمان 

بازگشتش به وطن سی و دو ساله بود . به اون مقام مرد 

 شایان تعریف اعطا شد . شریف و مرخصی آبرومندانه و

 

کاپیتان استیل برای همه ما یک قهرمان هست و یک نمونه "

عالی از یک شهروند نمونه از کلرادو . ما افتخار میکنیم که 

 "اون رو به خونه و کشور بزرگمون برگردوندیم 

 

این نظر و گفته فرماندار و سُتوان ارشد هست . استیل فرزند 

افنه استیل هست . اون در زمین مرحوم برادفورد استیل و د

چند هکتاری و مزرعه بزرگ بیرون از اسنو کریک زندگی 
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میکند . و برادرانش جونا استیل , رایان استیل و خواهرش 

 مارجوری استیل می باشد . 

 

کاپیتان استیل شنبه گذشته در مراسمی توی اسنو کریک 

ن توسط شهردار , تام سیمپسون , تقدیر شد . جلوی برادرا

استیل و خواهرش و صد ها نفر از شهروندان اسنو کریک , 

شهردار سیمپسون گفت که دریانورد و تفنگدار سابق نه تنها 

به عنوان درس شجاعت خدمت و عمل میکند , بلکه به 

عنوان یک یاد آوری برای همه می باشد . یک یادآوری که 

 قهرمانی از همه جا سرچشمه میگیرد و شرافت و مردانگی از

 همه جای کشور می آید . 
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هر کس , حتی یک نفر از شهر کوچک ما در اسنو کریک و "

کلرادو میتواند کارهای بزرگی به عنوان بخشی از این کشور 

 "بزرگ انجام دهد . 

 

شهردار این رو به طور خاص جلوی همه  خطاب به استیل 

 گفت و ادامه داد :

 

و شهروند  تو بیش از وظیفه خودت به عنوان عضو ارتش"

ایالت متحده عمل کردی . اسنو کریک مفتخره که چنین 

 "قهرمان برجسته ای رو در بین مردم ما داره 

 

شهردار داستان کاپیتان استیل رو دوشنبه آینده در مدرسه کا 

 ( بازگو کرد .  k_12 snow creekدوازده اسنو کریک )
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ثی کردن کاپیتان استیل , افسر پیاده نظام و فرمانده واحد خن

مواد های منفجره توی یگان های قابل دسترس و در معرض 

بمب گذاری بود که پس از تاریکی گروهی از سربازان و 

نیروهای اون , توسط گروهی از شورشیان در یک روستای 

کوچک صلح آمیز در شمال عراق در کمین قرار گرفتند . 

 ناگهان , چراغ های روستا خاموش شده و شلیک گلوله آغاز

شد . حدود بیست و پنج شورشی و گروه تروریستی القائده که 

در کوهستان کمین کرده بودند و توی کوه ها مواد های 

منفجره و مهمات جنگی و تفنگ جا گذاشته بودند , توی 

روستا کمین کردند و به واحد و سربازان استیل حمله کردند . 

 ستا بود.یک واحد دیگر تحت فرمان کاپیتان دِرک واترز در رو

 

و استیل که سُتوان یکم در اون زمان بود , دستورهای راجر  

واترز , افسر ارشدش , رو برای عقب نشینی کردن نادیده 

گرفت . اون دستورات رو نادیده گرفت تا به منطقه نبرد برسد 
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و جان شش تن از رفقا و هم رزم ها و زخمی شدگان افتاده 

 در جنگ رو نجات دهد 

 

( *  کنز براون از لس آنجلس . سرباز pvt) سرباز وظیفه

وظیفه لنس ماکس از غنا . سرباز وظیفه میرون جونز از 

دریاچه شرون اوهایو . سرباز وظیفه جیم داون از نیویورک 

(ny  . * ) 

 

(*   nm( * نودا . گروهبان کوری جنسن از )sptگروهبان)

 ( * دوم مگان کالین از داالس *Ltسُتوان )

 

 ل :پاورقی او

pvt  

 مخفف سرباز وظیفه . 
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 پاورقی دوم :

ny 

  new yorkمخفف 

 

کاپیتان استیل جلوی همه و آقای شهردار فقط یک اظهار نظر 

 کرد :

 

 "من این کار رو نکردم تا یک قهرمان بشم"

 

 

وقتی جمله هاش رو خوندم اشک توی چشمهام جمع شد . در 

حالی که عرق از کف دستهام میچکید , چشمانم از حدقه 
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بیرون زده بود . لعنتی , چشمهام رو بستم و قطره اشکی از 

 گوشه چشمم جاری شد . 

من این کار رو نکردم تا یک قهرمان بشم , قبال وقتی برای 

بهش گفتم که اون قهرمانه و اون اولین بار با تالون آشنا شدم 

دقیقا همین جمله رو بهم گفت . قبال این کلمات رو از اون 

 شنیده بودم . 

 

اون قبل از همه چالش هایی که با هم داشتیم یک ماه پیش 

 منو از فرودگاه به مزرعه برد . توی راه بهش گفتم :

 

فکر میکنم این واقعا قهرمانانه هست که تو این کارها رو "

نجام دادی . اونجا بودی و خدمت کردی . من واقعا به ا

 "خودمون و ارتشمون احترام میذارم 
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 اونم بهم گفت :

 

 "من این کار رو نکردم تا یک قهرمان بشم"

 

 "اوه منظور من این نبود که اشاره کنم که ... "

 

من قهرمان نیستم . چشم آبی . در حقیقت , من تقریبا به "

 "ه هست از یک قهرمان بودن فاصله دارماندازه تو و چیزی ک

 

واقعا فرقی نمیکنه و مهم نیست که تو چه فکری میکنی . "

من فکر میکنم که هر کسی که به کشورمون  ?درسته 

خدمت کنه , یک قهرمانه . این تعریف شخصی و اعتقاد منه 

 "و من اون رو رعایت میکنم و بهش پایبندم 
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نامیده بشه , مقاومت کرده  اون در برابر این که یک قهرمان

بود . وای خدایا از دست اون . آخرش فقط بهم گفت :من 

 قهرمان نیستم . چشم آبی . 

 

 چه مزخرفاتی .

 

 

خیلی بیشتر از اون چیزی که من میدونستم دیده میشه . چرا 

و چرا  ?این مدال افتخار کوفتی از طرف رئیس جمهور نیست 

  ?این خبر ملی و رسانه ای نبود 

 

در واقع , احتماال همینجور بوده و این همان جایی بود که من 

از فردا توی تحقیقاتم شروعش میکردم . برای االن , من اون 
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رو یک روز پر سر و صدا , صداش میکنم . چشمام از خیره 

شدن به صفحه کامپیوتر به مدت هشت ساعت مستقیم , 

شدم خسته شده بود . ولی به خاطر این نبود که مجبور 

متوقفش کنم . من مجبور شدم چیزی رو که فقط خوندم 

 هضمش کنم . 

 

یک صفحه از مقاله رو کپی و پرینت کردم و اون رو توی 

کیفم گذاشتم . زمان رفتن به خونه بود . من مجبور بودم 

جلوی خواربار فروشی متوقف بشم چون یخچال جدیدم خالی 

ردم . حتی و لخت از هر چیزی بود .  همه چیز رو جمع ک

مجبور نبودم با کسی خداحافظی کنم چون که اون ها قبل از 

من از دفتر بیرون رفته بودند . از پله ها پایین رفتم و به بیرون 

 از ساختمان رسیدم . 
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در حالی که به طرف بقالی کوچیک میرفتم یک عالمت و  

 تابلو و چراغ نئون * چشمم رو به خودش گرفت . 

 

سالن تاتو توبی . من قبال محل هایی واسه خالکوبی کردن رو 

دیده بودم ولی هرگز دل به دریا نزده بودم و وارد اونجا نشده 

بودم . خالکوبی ها همیشه منو مجذوب و شیفته به خودشون 

میکردند . من میخواستم یکی از اون ها ... یک چیز با ذوق و 

کوچیک پشتم سلیقه ... درست پشت کمرم و روی قسمت 

 داشته باشم . 

با این همه , من تا چند شب پیش تصویری رو پیدا نکردم که 

 با سلیقم سِت باشه و باهام حرف بزنه .... 

 

دوست پسر جدید مادرم , نیکو , یک ققنوس زیبا روی بازوش 

خالکوبی شده بود .... رنگ های سرخابی ای با گل آویزهایی 
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طالیی , بنفش و ارغوانی , که دورش چرخش خورده , قرمز , 

با فالش های آبی و نارنجی و شعله های آتشی که از روی 

بال های پرنده به بیرون پرتاب میشد و از روی توده ای از 

 خاکستر بی رنگ بلند میشد . 

 

ققنوس , این نمادی از قدرت , تولد دوباره و یک شروع جدید 

از داشتم . این بود . تمام نمادی که من توی زندگیم به اون نی

 تصویری بود که من میخواستم . 

 

 

 چراغ نئون :

 

چراغ های شب نما که در آگهی های بازرگانی و غیره به کار 

 میرود .
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دختری با موهای سیخ سیخی و یک حلقه که به لبش وصل 

کرده بود پشت میز نشسته بود و دو تا هنرمند مرد اون پشت 

 کار میکردند . 

 

 دختره پرسید : 

 

 " ?میتونم کمک کنم "

 

آره , من میخوام یک تتو در قمست تحتانی پشت کمرم "

داشته باشم و میخوام به کتاب های هنری شما یه نگاهی 

 "بندازم . دنبال تصویری از ققنوس میگردم .
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 "اوه , آره , اون تتوهای عالی "

 

 اون یک کتاب بزرگ رو , روی پیشخوان و جلوم گذاشت . 

 

ه نگاهی بنداز . ما توی بخش موجودات اساطیری اینجا رو ی"

خودمون تعداد زیادی عکس ققنوس داریم . اژدها هم 

 " ?همینطور . از اژدها خوشت میاد 

 

 "مطمئنا , ولی من یک ققنوس میخوام "

 

کتاب رو برداشتم و در یکی از صندلی هایی کنار میز اون 

 نشستم . 
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کردم .  من یک راست به طرف عکس های ققنوس پرش

عکس ها رو یکی یکی نگاه میکردم . ققنوس بعد از ققنوس 

بعد از ققنوس . همه اون ها زیبا بودند اما دقیقا همون چیزی 

نبود که من به دنبالش میگشتم .... تا اونجا که یکی پیدا کردم 

.... تقریبا کپی و مثل همون چیزی که من روی بازوی دوست 

کوبی زیبا و با جلوه و رنگ ها پسر مادرم دیده بودم . یک خال

تقریبا اغوا کننده بودند تا توی ذهن به دست فراموشی سپرده 

 نشه و ذهن رو به بازی بگیره .

 

 

 

 عالی و بی عیب و نقص بود . به طرف اون دختر برگشتم . 
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من واقعا این یکی رو دوست دارم . یکی از شما بچه ها "

 " ?میتونین این کار رو بکنین 

 

میتونم این کار رو بکنم . میخوای واسش قرار مالقات آره "

  ?"بعدی رو بزاری 

 

  ?"در واقع , آیا میتونم اول کارهای تو رو ببینم "

 

 اون سرش رو واسه تایید تکون داد . 

 

صد درصد , من انتظار نداشتم که تو به من اجازه بدی که "

. به  پوستت رو تزیین کنم مگه اینکه با کارهای من آشنا بشی

 "هر حال , اسمم هیلیه 
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 گفتم :

 

 "منم جیدم ""

 

 هیلی یک کتاب دیگه بهم داد . این یکی خیلی بزرگ نبود . 

 

این نمونه کارهای منه . اگه میخوای به عناوین افراد دیگه "

 "نگاه کنی , لطفا این کار رو انجام بده

 

کتاب رو باز کردم . کارهای هیلی خیلی عالی بود . از این 

 گذشته , دیگه الزم نبود بقیه کارهاشو نگاه کنم . 
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 به اون گفتم :

 

 "تو کارهای بزرگی انجام میدی ""

 

اره , پس بذار یه کاری کنیم . واست یک قراری رو برای "

 "انجامش تعیین میکنم 

 

باشی , من االن در دسترسم در واقع , اگه االن وقت داشته "

و وقت دارم . تتوهه حدود دو ساعت بیشتر طول میکشه پس 

 "تقریبا میشه حدود دو ساعت و پنجاه دقیقه 

 

دویست و پنجاه دالر , من فقط برای سارا چک نوشتم . اما به 

اندازه کافی پول در حساب خودم داشتم تا این رو بپوشونه . و 

 م . من شاغل و استخدام شده بود
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با این حال , پس انداز واسه ماشین و وام های دانشجویی که 

گرفته بودم تا زمان و موعد باز پرداختشون برسه .... ولی یک 

چیزی وجود داشت که منو به این مغازه کشیده بود و بعد 

همان تصویری رو که میخواستم پیدا کرده بودم . به نظر 

  ?چه جهنمیه میرسید مثل قسمت و سرنوشته . این دیگه 

 

 کتاب رو بستم و به هیلی لبخند زدم . 

 

 "بزن بریم انجامش بدیم "

 

 

 فصل نه 
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 تالون 

 

 

من روی ققنوس سوار شدم و از یک چهارم و چهار راس 

شمالی دور شدم هنوز اوایل عصر بود . شب نشده بود . واسه 

همین تصمیم گرفتم سوارش بشم و بذارم باد یه کم بیشتر از 

موهام بگذره . حدود یک ساعت با ققنوس سواری کردم میان 

و تصمیم گرفتم که سوار ماشینم بشم و به طرف خونه 

برگردم . فلیشیا به زودی شام رو آماده میکرد و من واقعا 

 گرسنه بودم . 

 

سواری خیلی خوب بود . من باید به خاطر داشته باشم که 

تم و به اصطبل بیشتر از این کارا انجام بدم . ققنوس رو گرف
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برگردوندمش . و اون ازم خواست که با دستام روی موهای 

 بدنش بکشم و اون رو آراسته و زیبا کنم . چه اسب زیبایی ... 

 

سوار ماشینم شدم و به طرف خونه مزرعه رانندگی کردم . 

وقتی که وارد خونه شدم بوهای مختلفی به مشامم خورد . 

بوی قوی و خوب گوشت خوک , ذرت و فلفل چیلی . بوی 

 همه رو توی ریه هام فرو بردم و استنشاقشون کردم . 

 

( * یکی از غذاهای مورد عالقه من tamaleفلیشیا , تماله )

 درست کرده بود . رو 

 

 "فلیشیا بوهای خیلی عالی ای میاد "

 

 این رو گفتم و پام رو توی آشپزخونه گذاشتم . 
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غذا آماده هست . آقا تالون , میتونی به خانم مارجوری و "

 " ?مهمانش هم بگید که سر سفره و میز بیاند 

 

 

tamale : 

 

 

خوراک مکزیکی : گوشت خرد شده و رب گوجه فرنگی و 

 ل قرمز رو که در برگ ذرت میپیچند و میپزند .فلف

 

 " ?مهمانش "
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بله , یک خانم جوان چند دقیقه پیش اومد . من فکر میکنم "

 "که اون برای شام میمونه 

 

 " ?اونها کجا هستند "

 

 ?"اونها توی اتاق نشیمن هستند . اونها رو ندیدی  "

 

 "من از در پشتی اومدم "

 

و از راهرو به طرف اتاق نشیمن از آشپرخونه بیرون رفتم 

 حرکت کردم . 
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دلم پر پر میزد و شکمم در حال بال بال زدن بود . خدایا , من 

البته وقتی همه این چیز  ?یه نوع نوجوان نا بالغ  ?چی بودم 

ها با جید باشه , من در برابرش از نوجوان بدترم . چه کس 

ولی فلیشیا اسم جید رو  ?دیگه ای میتونه با مارجوری باشه  

 رد  . صدا ک "مهمانش "که نیورد اون رو 

 

قلبم وقتی دیدم که چه کسی کنار خواهرم در اتاق نشیمن 

 نشسته , فرو ریخت . 

 

پیشخدمت کوکتلی که چند باری توی تخت کردمش و توی 

 یک مدت با من خوابیده بود . 

 

 گوه بزنن توش
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جولی  ?من حتی اسمش رو هم نمیتونستم به یاد بیارم . جنی 

?  

 

ید اون ها منو ندیدند . ولی , به آرومی به عقب برگشتم . شا

 البته , خواهرم به سمت من چرخید . 

 

 "تالون , تو اینجا هستی "

 

 لبهاش جمع شده بودند . 

 

 "تو یک مهمان داری "

 



 obsession مترجم :راحیل

 

283 

و از کجا میدونست که من کجا  ?اون اینجا چه غلطی میکرد 

  ?زندگی میکنم 

 

 زن از جایش بلند شد و ایستاد . 

 

 "سالم , تالون "

 

 "م.... سال"

 

 اون گفت :

 

 "جولیم "
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 پرسیدم :

 

 " ?اینجا چیکار میکنی "

 

 "من تا مدتی تو رو ندیده بودم . نگرانت بودم "

 

اون حتی من رو نمیشناخت . ما فقط  ?نگران من شده بود 

دوبار با هم سکس داشتیم . در حقیقت , آخرین باری که به 

دیدن اون رفته بودم به خاطر فکر کردن به جید اصال قادر 

نبودم کاری کنم . برای همین از پیشش رفتم . یک جورایی 

 خجالت آوره . 

 

پس میتونی االن از اینجا  همونطور که میبینی , حالم خوبه ."

 "بری 
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 مارج گفت :

 

 "تالون "

 

بله , داشتم بی ادبی میکردم . ولی من هیچ عالقه ای به این 

دختر نداشتم . و اومدن اون به اینجا خیلی گستاخانه و از روی 

 خود سری بود .

 

  

 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

286 

فک گره خورده و فشرده مارج نشون میداد که اونم از اینکه 

 ود هیجان زده نشده بود . جولی در اینجا ب

 

 " ?میتونم یک دقیقه با تو صحبت کنم . تالون "

 

 مارج رو به جولی کرد . 

 

من میخواستم یک  ?تو اینو به خاطر نمیاری , مگه نه  "

صحبتی باهاش داشته باشم . من باید درباره بعضی از کسب و 

نداره کارها و تجارتمون .... با برادرم صحبت کنم . اشکالی که 

? " 

 

 جولی لبخند زد . 
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 "البته که نه , من فقط واسه تو اینجا صبر میکنم"

 

قبل از اینکه بتونم به جولی بگم که به  خودش زحمتی نده و 

نباید اینجا صبر کنه , مارجوری منو از پایین راهرو به نزدیک 

 اتاق خواب من کشوند . 

 

 " ?اون اینجا چه غلطی میکنه "

 

 " ?که من میدونم  تو فکر میکنی"

 

 "خوب اون برای دیدن تو به اینجا اومده , تالون "

 

 "نه به دعوت من "
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 " ?االن با اون چه کار کنیم "

 

 "ما بهش میگیم که از اینجا بره "

 

 "این بی ادبی هستش "

 

 " ?تو فکر میکنی که من اهمیت میدم  "

 

 

دو نفر اون به نظر میرسه تحت تاثیر این تصور باشه که شما "

 "بیشتر از دوست با هم هستین 
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 این موضوع بیش از حد آزار دهنده بود . 

 

 "تصور اون اشتباهه "

 

 " ?تالون , اون دقیقا کیه "

 

اون یه پیشخدمته . مارجوری , خیلی وقت پیش توی گراند "

جانکشن دیدمش . اون و من ..... دو بار ..... قرار مالقات 

من واقعا احساس راحتی نمیکنم که داشتیم . و صادقانه بگم , 

 "درباره این موضوع با تو صحبت کنم 

 

ببین اگه میخوای به بهترین دوست من کلک بزنی و "

 "فریبش بدی و یا خیانت کنی .... 
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جید و من چیزی  ?منظورت جیده  ?بهترین دوست تو "

 "بینمون نداریم 

 

 " ?به جز سکس "

 

اهر کوچولوم در این مورد عیسی مسیح , واقعا الزمه که با خو

 اوه خدای من .  ?و این چیزها صحبت کنم 

 

ببین , من میدونم که شما دو نفر بهترین دوستای هم "

 "هستین و احتماال همه چیز رو هم به همدیگه میگین .... 

 

 "درست فهمیدی "
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ولی چیزی که بین من و جید گذشته هیچ ارتباطی به تو "

 "تو نیستش نداره و جز کارا و مشاغل 

 

تو برادر من هستی و جید بهترین دوستمه . این باعث میشه "

همه اینها حتی یک بخش کوچولوش جز کارهای من باشه و 

بهم مربوط بشه . شاید نه بخشی از رابطه بلکه قسمتی که بر 

من تاثیر میذاره . حاال این دختره , این جوجه پیشخدمته دیگه 

و چرا فکر کرده که  ?ه کیه و از کدوم جهنمی پیداش شد

 " ?میتونه توی خونه ما پیداش بشه و خودش رو نشون بده 

 

 

 سرم رو تکون دادم . 
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اوف , چه بالیی سرم اومده انگار که دنیا روی سرم خراب "

 "شده من حتی نمیدونستم که اون میدونه کجا منو پیدا کنه 

 

خوب , من فرض میکنم که تو اسم اینجا رو که دیگه بهش "

 "گفتی 

 

 "البته "

 

 مارج گفت :

 

پیدا کردن استیل ها و جاهاشون خیلی آسونه . من میخوام "

 "دعوتش کنم که شام پیش ما بمونه 
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 سرم رو به جلو تکون دادم . 

 

 " ?چی "

 

تو صدای من رو شنیدی . من میخوام بفهمم که بین شما "

 "دو تا چی میگذره 

 

بین ما میگذره . من قبلش اینو بهت گفتم که چه چیزی "

حاال یا تو میتونی از  ?یک عالمه چیز , اینو میخوای بشنوی 

 "شر اون خالص بشی یا من

 

 مارج سرش رو تکون تکون داد . 
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 "نوچ , اون برای شام میمونه "

 

مارج راه فرار از این شام رو کامال واسه من بست و با 

که  عصبانیت و اوقات تلخی از اتاق بیرون رفت . چیز بعدی

فهمیدم اینه که من کنار میز آشپزخونه , پهلوی خواهرم و 

 زنی که واسه دو بار گاییده بودمش , نشسته بودم . 

 

اصال امکانش هست این اوضاع از این ناخوشایند تر و زشت 

من ساکت مونده بودم در حالی که اون و مارج  ?تر هم باشه 

پچ  مثل یک زوج وراج درباره مرغ های چمن زار هم پچ

 میکردند .

 

 

 " ?خب کجا کار میکنی "
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( که مربوط به کارمه و بار گریل  barفاکس , یک بار )"

 "توی گراند جانکشن 

 

 

 " ?و این همون جاییه که تو با تالون مالقات کردی "

 

جولی سرش رو تکون داد و آب دهانش رو موقعی که داشت 

 یه لقمه از تماله رو گاز میزد , قورت داد . 

 

آره , دو ماه بیشتر یا خیلی وقت پیش , وای , این غذا "

 "خوشمزه ست . 
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 مارج به طور کوتاه و به تندی لبخند زد . 

 

اوه , آره , فلیشیا آدم ارزشمندیه در اصل جواهره . جولی , "

 "یک کمی بیشتر درباره خودت به من بگو 

 

ل چشمام رو توی حدقه چرخوندم . این شام به اندازه کافی طو

کشیده بود . من فقط با یک گوش به حرفا و وراجی کردن 

های جولی گوش میدادم و اینکه اون چطوری میخواسته به 

( * GEDمدرسه شبانه روزی بره و یک مرتبه مدرک دیپلم )

 رو بگیره . 

(*  blahچرت و پرت , چرت و پرت , چرت و پرت, )

 ,مطمئنا , این اتفاق می افته . 
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منو ببخشید باید یه تلفن فوری بزنم و یک  اگه شما دو تا"

تماس ضروری دارم که باید برنامه کالس آشپزیم رو برای 

 "هفته آینده چک کنم 

 

مارج ایستاد و از آشپزخونه بیرون رفت . گوه توش , حاال چی 

  ?میشه 

 

 جولی پرسید :

 

من فکر میکردم که  ?چی شد  ?خوب , تالون , چه خبرا "

 "ای بین ما وجود داره چیز خاص و ویژه 
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GED: 

 

abbreviation of "general equivalency 

diploma." 

 

 معادل دیپلم , دیپلم متفرقه . 

 

 

blah : 

 

 

معنی های مختلف داره در اصل به معنی چیزهای تکراری و 

بی مزه و خسته کننده , دلزدگی , سرخوردگی و بی عالقگی 
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هست ولی وقتی دو بار یا چند بار با هم تکرار شه به معنی 

حرف خارج از منطق , یاوه , حرف مزخرف و چرت و پرت 

 معنی میده . 

 

 فصل ده 

 

 جید 

 

 

 

وقتی تلفنم زنگ خورد , هیلی یک تصویر زیبا از ققنوس با 

جوهر های مختلف پشتم ترسیم کرده بود و قبل از اینکه کار 

شروع کنه طرح اون رو پشتم حک کرده بود  با دستگاه تتو رو

 . 
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 اون پرسید :

 

 " ?تو باید جواب بدی "

 

نه بیا جلوتر بریم و امشب این کار رو انجام بدیم . من واقعا "

 "هیجان زده هستم

 

عالیه و فوق العادست . بذار رنگ های مورد نیازم رو پیدا "

کنم . بعد طرح کلی رو شروع میکنم . تو تا حاال یک خالکوبی 

  ?نداشتی . مگه نه 

 

 "نوچ "
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اوکی , یه کوچولو درد داره و صدمه میبینی . ولی خیلی هم "

بد نیست میدونی اسمش بد در رفته ولی چیزی که اکثر مردم 

 "دردش فکر میکنند , اصال نیست . درباره 

 

من شنیدم که این حس مثل یک مشت سوزن هستش و "

حسش مثل سوزن زدنه . من به هر حال میخوام این کار رو 

انجام بدم . یک احساس خیلی شدید در مورد این تصویر 

واسم وجود داره . در واقع , به شدت احساسش میکنم . این 

جین شده و یک جورایی به مسئله االن به من پیچیده و ع

 "وجودم خو و انس گرفته . 

 

 "به اندازه کافی خوبه "
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وقتی دوباره تلفنم شروع به زنگ خوردن کرد , یک هوف از 

 عصبانیت کشیدم . 

 

بذار این کار رو انجام بدم و این تلفن لعنتی رو جوابش بدم . "

 "بعد اینو خاموش میکنم . واقعا صداش رو مخمه .

 

 برداشتم . مارج بود . تلفنم رو

 

 ?"هی , مارج , چی نیاز داری "

 

 "جید , تو باید همین االن به خونه بیای "

 

 "من در حال حاضر وسط کاری هستم . "
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از اون کار برو بیرون , هر چه زودتر , این یک وضعیت "

 "اضطراری هست . 

 

 قلبم اومد توی دهنم و نبض من به سرعت باال رفت . 

 

 ?"همه حالشون خوبه  ?حالت خوبه  ?اضطراری "

 

آره ولی تالون با یک دختری به اینجا رسیده . من اینجا "

 "بهت احتیاج دارم 

 

 " ?یک دختر  ?چی "
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حسادت مثل یک چاقو در بدن من فرو رفت . مثل اینکه بدنم 

 با کارد زخمی شه .

 

تالون اون رو به اینجا دعوت نکرده . اون تازه پیداش شده . "

پیشخدمت مشروب و کوکتل عجیب و غریب و جنده ای یک 

که از شهر اومده . یک جورایی به روسپی های هرزه بی سر و 

پا میخوره . تو باید قبل از اینکه اون خودش رو توی 

رختخواب عرضه کنه یا روی چیز دیگه ای بخوابه و بخواد 

خودش رو جُل کنه , از این کاری که االن داری میکنی دست 

 "بکشی 

 

در کونی زدن  ?چرا فقط تالون اون رو از خونه بیرون نکرد "

 "رو که ظاهرا خوب بلده 
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خوب ...... اون تقصیری نداره . من اون رو برای شام دعوت "

 "کردم . 

 

چرا همچین کار کوفتی  ?تو اون رو برای شام دعوت کردی "

 " ?کردی 

 

ن چون میخواستم بفهمم که چه چیزایی بین اون و تالو"

 "میگذره 

 

 سرم رو تکون دادم و چشمام رو توی حدقه چرخوندم . 

 

مارج , من برای این کار وقت ندارم . وسط خالکوبی زدن "

 "هستم 
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من فکر میکردم ما میخوایم این کار رو زمانی با  ?خالکوبی "

 "هم انجام بدیم 

 

اوه , ما هفت سال پیش این حرف رو زدیم ولی هنوز تا االن "

رو نکردیم . من فقط همینجوری از کنار سال توبی رد  این کار

میشم که یکهو چشمم به تبلیغش افتاد . منم که تنم میخاره . 

چند شب پیش یه خالکوبی روی بازوی دوست پسر مامانم 

دیدم که واقعا دوستش داشتم و میخواستم دقیقا عین اون رو 

ه کپی کنم . این در حال حاضر برای من مناسبه و با نحو

احساس خودم در مورد عالیقم رقابت میکنه . میدونی یک 

 "جورای مطابق با احساس خودمه . 

 

 "خب هنوز شروعش نکردی ؟"
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نه اون فقط تصویرش رو پشتم کشیده . هنوز با دستگاه کار "

 "نکرده . هیچ چیز تا االن دائمی نیست 

 

 اوکی پس لطفا , لطفا دوباره زمانبندی کن . من االن واقعا"

 "بهت احتیاج دارم که به خونه بیای 

 

من حتی امشب هنوز شامم نخوردم . واقعا چیزی غذا "

 "نخوردم , مارج 

 

تو میتونی اینجا شام بخوری , فلیشیا غذای خوشمزه ای "

درست کرده میدونی که اون همیشه واسه یه کلی آدم و یا 

 "واسه تغذیه یک ارتش هم غذای کافی و زیاد درست میکنه 
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آه عمیقی کشیدم . هیچ کس دلش نمیخواست با مارج جر و 

بحث کنه . وقتی که اون از یک کار خوشش بیاد , باهاش سر 

و کله زدن هیچ فایده ای نداره و امکان هیچ بحث و مشاجره 

ای هم باهاش نیست . به هر حال اون بهترین دوستمه و من 

میدم .  به اندازه یک دنیا اون رو دوست داشتم و بهش اهمیت

من یا مجبور میشدم به خونه برم و یا باید بعدا یک جورایی 

 هزینه و غرامتش رو پرداخت میکردم . 

 

چطور از من انتظار کوفتی داری که به اونجا برسم ؟میدونی "

که خونه مزرعه چقدر تا شهر دوره چه جوری بیام ؟مفتی سوار 

ینی که ماشین کی بشم ؟ یا بنظرت سر جاده بایستم و هر ماش

رد شد انگشت شست خودمو برای سواری مفتی نشونش بدم 

 ?"و تاکسی مفتی بگیرم 
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یک تاکسی بگیر . میدونی که جورج همیشه توی کابین و "

 "تاکسیش هست . من هزینه اون رو پرداخت میکنم 

 

من از اینکه مارج به من پول پیشنهاد بده خیلی خسته شده 

ودم میتونم پول کرایه بودم . اوف محض رضای خدا , من خ

تاکسیم رو پرداخت کنم . ولی اون به وضوح به من در اونجا 

احتیاج داشت . اوکی , خوبه , پس قرار بر اینه که به اونجا برم 

 . گوشی رو قطع و کنارم گذاشتم . 

 

 رو به هیلی کردم . 

 

من خیلی متاسفم . میتونیم دوباره این قرار تتو زدن رو "

این تماسه بهترین دوست من  ?ریزی کنیم تنظیم و برنامه 
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بودش و اون یک وضعیت اضطراری داره که باید من االن 

 "برم . 

 

مطمئنا , مشکلی نیست . من قبال همه چیز رو آماده کردم . "

بنابراین تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که برای چند 

 "( * کنیم bookساعت دیگه وقت تو رو دوباره رزرو )

 

 "الن به من احتیاج داری که هزینه اش رو پرداخت کنم ؟ ا"

 

------------------- 

book : 

 

در اینجا به معنی رزرو کردن و یا چیزی رو در یک دفتر و یا 

 جایی ثبت کردنه.
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نه من فقط وقتی کارمون تموم شد ،اون رو جمع آوری "

 "میکنم و چک دریافتیش رو قبول میکنم. 

 

از این موضوع قدر دانی میکنم .واقعا از عالیه،من کامال "

اینکه این کار رو انجام بدم و یه خالکوبی داشته باشم ،هیجان 

 "زده ام. 

 

 هیلی خندید.-

 

خب تو االن رنگ سیاه و سفید رو توی تنت داری. با این که "

 "موقع حموم گرفتن در صبح این نقاشی هم از بین میره. 
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اون رو با تمام رنگ های من مشتاقانه منتظر هستم که "

واقعی و واضح و روشن توی بدنم خالکوبی واقعیش رو داشته 

باشم. خیلی خیلی ممنون. هیلی من بهت زنگ میزنم و هفته 

 "آینده دوباره برمیگردم . 

 

 "خیلی هم عالی "

خیلی هم عالی؟ مانیکور زنی که پیش سارا ،صاحبخونه ام، 

 و گندی؟ بودش هم همینو بهم گفت . چه افتضاح

( پیدا کردم .و murphy,s barجورج رو توی بار مورفی )

اون فقط از اینکه منو به خونه مزرعه استیل ها ببره ،خیلی 

 خوشحال بود.

 

از قضا، اون همون کسی بود که جمعه گذشته بعد از اون 

ماجراهایی که توی خونه مزرعه پیش اومد، راننده تاکسیم 
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به گراند جانکشن سوار تاکسیش بود، زمانی که منو از اونجا 

 کرد.

 

 اون گفت ؛

 "فکر میکردم داری به شهر میری ،عزیزم"

 

 گلویم رو صاف کردم . 

 "تغییر برنامه ها دیگه . "

 

کمی بعد از نیم ساعت دیگه، من در خونه ای بودم که همه 

چیز ، همه ماجراها از اونجا واسم شروع شده بود. خونه مزرعه 

 استیل ها ....
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 "خدا رو شکر !"

 به محض اینکه از در وارد خونه شدم، مارج به طرف من دوید.

 

اینجا صبر کن، موقعی که من کرایه تاکسی جورج رو "

 "پرداخت میکنم 

 

 سرم رو به طرف اون تکون دادم،

 

اوه نه، من قبال کرایه اش رو پرداخت کردم.حاال بهم بگو "

 "که من چرا دقیقا اینجا هستم ، مارج؟ 
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خواهی دید.من مجبور بودم تا نیم ساعت آخر موقعی که تو "

( حرف زدن رو ادامه بدم.  ditz)'رسیدی با اون زن احمق 

اون آیکیو و ضریب هوشی کدو حلوایی یا کدو اسپاگتی 

''(spaghetti squash رو داره)" 

 

 "چرا فقط از شرش خالص نشدی؟ "

 

 "چون من یک نقشه دارم.برای تو و تالون "

 

 ه، خدایا ..... او

 

(  the family room)'''مارج منو به اتاق خانواده 

راهنمایی کرد جایی که تالون.... تالون من..... با یک زن شرور 
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و پتیاره با بدنی انحنا دار و پر پیچ و خم و موهای بور و با 

 چشمهای آبی نشسته بود. 

صورت تالون منقبض شده بود. لبهاش نازک شده بودند و 

جهنم ناراحت به نظر میرسید. البته، جدا از صورت  مثل

ناراحتش اون هنوز هم جذاب و سکسی به نظر میرسید. دکمه 

های قرمز براق لباسش تا پایین، تا گردنش، باز شده بودند و 

چند تار موی سیاه جلوی سینه اش به چشم میخورد. موهاش 

 آشفته و به هم ریخته بودند. موهای سیاه، سکسی , درهم

 برهم  و پریشونش .

 

 "تالون، ببین کی برای بازدید به اینجا اومده. "

 

 مارج بازوی منو گرفت و به طرف اتاق خانواده کشوند.
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جولی، لطفا، با بهترین دوست من توی سراسر و تمام دنیا "

 "مالقات کن. جید رابرتز 

 

 

---------------------- 

ditz : 

ودمانی به زن احمق و خُل و توی آمریکا در زبان عامیانه و خ

 کودن گفته میشه. 

 

spaghetti squash: 

کدوی اسپاگتی که پس از پخته شدن رشته رشته میشه .در 

اینجا منظورش کودن بودن طرفه مثل ما که میگیم آیکیوش 

 مثل گالبیه
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دختر مو طالیی با حالت تکبر و ادا و البته کمی پرخاش بلند 

 شد و دستم رو گرفت.

 

( که تو رو مالقات wicked awersome)'محشره "

 "میکنم. 

 

محشره! هه، در واقع این جوجه امکان نداشت بیشتر از نوزده 

یا بیست ساله باشه، با اینکه طوری حرف میزد که انگار سیزده 

 سالشه.

 

 گفتم ؛

 "(  same here)''همچنین "
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 چرا من دوباره اینجا بودم ؟ تالون ایستاد. 

 "سالم "

 

این کلمه اش خشن و زمخت و با بدخلقی و ترشرویی و البته 

 زورکی نشون میداد.

 

 گفتم ؛

 "سالم به خودت "

 

 رو به همراه و رفیقش کردم و طرفش برگشتم.

 

 "چیکار میکنی ،جولی ؟ "
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 "من پیشخدمت مشروبم "

 

اوکی، پس بیست و یک ساله بود. جولی دست تالون رو 

 ه به طرف خودش کشید.گرفت و اون رو از روی کاناپ

 

بیا برای رانندگی کردن بریم. من دوست دارم مزرعه اتون "

 "رو ببینم. خیلی تعریفش رو شنیدم

 

 اوه، معلومه که نه .... لعنت بر شیطان.

 

 مارج گفت ؛
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فکر نمیکنم تالون امشب وقت داشته باشه .من باور دارم که "

 "اون و جید برنامه هایی دارند 

 

 کم مونده بود چشام از حدقه بیرون بزنه 

 

 "من هیچ وقت ندارم .... "

 

 تالون بازوی من رو گرفت.

 

 "درسته ،چطور میتونستم فراموش کنم؟ چطوری ... "

 

 مارج گفت؛

 "یادته .تو و اون قراره ترتیب این کار رو برای من بدین؟ "
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 "آرره . مطمئنا .... اون چیز "

 

( ... buy)'نیا نمیتونه این رو قبول کنه هیچ راه و امکانی در د

 مگه اینکه اون ضریب هوشی کدو حلوایی رو داشته باشه.

دختر مو طالیی روی پنجه پاش ایستاد و گونه تالون رو 

 بوسید و با این کار خون من به جوش اومد.

 

 

اوه، خب لطفا دفعه دیگه که توی شهر هستی ،بهم تماس "

 "بگیر 
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دون های فوق سفیدش رو به نمایش جولی لبخند زد و دن

 گذاشت.

 

و من میخوام به زودی اینجا برگردم و خیلی زود تو رو ببینم. "

 "من میخوام مزرعه شما رو از نزدیک ببینم. 

 

 مارج بازوی جولی رو گرفت.

 

ما خیلی خوشحالیم که تو مانع این کار شدی و دیگه االن "

،ولی من میترسم بیخیال بازدید از خونه مزرعه شدی.جولی 

که ما برای چند ماه آینده توی مزرعه کامال کار کنیم و وقتی 

هم نداشته باشیم. فصل درو و برداشت محصول همه چیز 

میاد. پس، خواهش میکنم تازمانی که یک جایی دعوت 

 "نشدی، بیخود اونجا لنگر ننداز.
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اون جولی رو از اتاق خانواده بیرون کرد و به طرف تاالر 

میتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم. من نمیتونستم باور برد.ن

کنم که مارج واقعا این رو گفته بود. به خصوص بعد از اینکه 

اون رو تا رسیدن من اونجا نگه داشته بود. من هنوز مطمئن 

 نبودم که اصال قصدش در مورد چی بوده.

 

 تالون بهم نگاه کرد.

 

 "پس , تو اینجا چه کار میکنی؟"

 

ی به من زنگ زد و گفت که این یک وضعیت مارجور"

 "اضطراریه. 
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 تالون سرش رو یک وری کرد و بعد اون رو باال برد. 

 

من نمیتونم بگم که از رفتن اون خوشحال نیستم. ولی فکر "

 "نمیکنم که این یک وضعیت اضطراری باشه. 

 

واضحه که این طوری نبوده. پس حدس میزنم که باید برم. "

" 

 

 دوباره به داخل راه افتاد.مارج 

 

اوه ، نه تو اینجا رو ترک نمیکنی. تو گفتی که چیزی "

نخوردی. پس میخوام که یک بشقاب بزرگ از تماله های 

 "فلیشیا رو بخوری. 
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tamale : 

خوراک مکزیکی ، گوشت خرد شده و رب گوجه فرنگی و 

 فلفل قرمز رو که در برگ ذرت می پیچند و می پزند .

 

 

 

 "شما بچه ها قبال غذا خوردین؟  مگه"

 

 من بشقاب های داخل سینک آشپزخونه رو نگاه کردم. 

 

آره, ما غذا خوردیم. ولی دوست داریم با همدیگه بشینیم و "

 "یک لیوان شراب بنوشیم. مگه نه تال ؟ 
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سمت چپ دهان تالون به یه نیمچه لبخند و یک لبخند 

 ساختگی کج شد.

 

 اون گفت؛

 

میتونیم با همدیگه بشینیم و یک نوشیدنی حتما، ما  "

 "بخوریم. 

 

 بعدش تالون از مارج پرسید ؛
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چرا اصرار داشتی اون رو در اینجا نگه داری ؟ مارج،  و بعد "

هم که بدون هیچ تعارف و تشریفاتی با یه درکونی اون رو از 

 "از خونه بیرون انداختی .

 

داره خمیازه مارج از این سوال طفره رفت و تظاهر کرد که 

 میکشه. اوه ،درسته.

 

اوه، من تازه متوجه شدم که چقدر خسته ام ! پس چرا شما "

دو تا این بحث رو ول نمیکنین و شاید هم بتونید بعدا با 

همدیگه توی وان آب گرم برین ؟! جید، تو غذات رو بخور . و 

تال , تو هم یک لیوان ترکیب شراب مخصوص رایان براش 

 "مورد عالقه اونه.  بریز. این شراب
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اون راه خروج سریعی رو در پیش گرفت. اوه ، آره زیرکانه بود 

 مارج.

 

من به تالون نگاه کردم. لبهاش هنوز کج و دهانش هنوز باز 

 مونده بود .

 

➖➖➖➖➖ 

 

 

 

 گفتم ؛

 

 "یه جور برنامه ریزی هان؟ "
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 "تو مجبور نیستی بمونی."

 

مالقات بیرون کشید و شوخی میکنی ، اون منو از یک قرار "

من گرسنه ام. نمیتونمم در برابر یه بشقاب پر از تماله وایسم و 

مقاومت کنم. ولی صادقانه بگم، تو الزم نیس با من بشینی و 

غذا بخوری. خیلی هم خوشحال میشم که تنها غذا میخورم. 

 "میخواستم به هر حال امشب رو تنها باشم.

 

از این بهتره که با تو و این احمقانست.من میرم بخوابم، "

 "مارج سر و کله بزنم و سر و کاری پیدا کنم.

 

 قلبم کمی فرو ریخت.ولی من اون رو از تالون پنهان کردم.
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خوبه، به اون بگو من بیرون، توی پاسیون، منتظرش "

 "میمونم.

 

من به آشپزخونه رفتم جایی که فلیشیا به من تعداد زیادی 

در چیلی های سبز که توی  تماله های جالب توجه و غرق

 بشقاب به طرز با حالی چیده شده بودند ،بخشید.

 

بفرمایید، خانم جید  تو این اطراف هستی و من دلم واسه "

 "شما اینجا تنگ شده بود.

 

 "هنوز خیلی وقت نیس که از اینجا رفتم."

 

میدونم، اما به هر حال دلم برات تنگ شده بود. خوبه که "

 "ربرمون داشته باشیم.یک نفر دیگه هم دو
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 لبخند زدم!

 

 "ممنونم، و بابت شام هم واقعا ازت ممنونم."

 

بشقاب خودم رو برداشتم و اون رو بیرون به سمت پاسیون و 

نشیمنی با کفساز چوبی که فضای بازی هم داشت، بردم و 

روی یکی از صندلی های تاشو و میزهای حیاط خلوت 

ردم و آب دهنم رو قورت نشستم.سرم رو توی تماله ها فرو ب

دادم. فلیشیا اون ها رو به سبک ونزوئوالیی با زیتون های 

سیاه و سبز، گوشت خوک،و یک خورده هویج و فلفل درست 

کرده بود. بعد اون ها رو با سس چیلی سبزش پوشونده بود. 

وقتی برای اولین بار به خونه مزرعه اومدم تصور میکردم که 

ذاهای مکزیکیش خیلی خوشمزه فلیشیا مکزیکیه. چونکه غ
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بودند. و رنگ پوست اون هم تیره تر از رنگهای پوست 

هست. ولی  °اسپانیایی ها بود. معلوم شد که اون پورتوریکوئی

اون میدونست که چه جوری چیزهای خیلی هیجان انگیز رو 

به شیوه خیلی خاص آشپزی کنه. غذاهای ایتالیایی اون بدون 

 شک عالی و به خوبی هر کس دیگه ای بود.

 

🆔 

 

( با نام رسمی Puerto Ricoپورتوریکو )به اسپانیایی: 

الجزایری است در شمال قلمرو همسود پورتوریکو مجمع

شرقی منطقه کارائیب. پورتوریکو از نواحی غیرضمیمه به 

آید که تحت حاکمیت شمار میخاک ایاالت متحده آمریکا به

سیاسی ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. جمعیت پورتوریکو سه 

سمی آن اسپانیایی و های رهزار نفر و زبان ۶۶۷میلیون و 
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انگلیسی است. زبان رایج اکثریت مردم جزیره، اسپانیایی است 

چهارم جمعیت پورتوریکو انگلیسی را روان و تنها حدود یک

 کنند.صحبت می

 

وقتی در های فرانسوی باز شدند، حواسم نبود. من به فرض 

اینکه مارج وارد اونجا شده به پشتم نگاه نکردم. ولی معلوم 

تالون بود.اون یک لیوان شراب جلوی من گذاشت و  شد که

 بعد روی صندلی مقابل میز جلوی من نشست.

لقمه ای از تماله رو توی معدم قورت دادم و آب دهنم رو 

 بلعیدم. ضربان قلبم تند تر شد و نبضم سریع تر میزد.

 

 "مارج کجاست؟ "
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شم. اون نمیاد. اصرار داشت که من اینجا بیام و با تو همراه "

" 

 

 سرم رو تکون دادم. 

 

این منو متعجب نمیکنه. من....به مارج درباره خودمون گفته "

 "بودم. 

 

 اون لبش رو گاز گرفت. خدایا، اون خیلی سکسیه.

 

 "میدونم!"

 

 "اون... در این مورد با تو صحبت نکرده، مگه نه؟"
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نه ، اون خواهر کوچولوی عزیز منه. این واقعا چیزی نیست "

در و خواهرها در مورد اون صحبت کنند. ولی وقتی که برا

جولی امروز نشون داد که من در اختیار و در دسترس اون 

 "نیستم، مارج این مسئله رو کامال مشخص و روشن کرد. 

 

 "واقعا؟ و تو چه احساسی در این مورد داشتی؟"

 

من هیچ عالقه ای به جولی ندارم، چشم آبی، هرگز این کار "

 "عالقه ای هم بهش نداشتم. رو نکردم و 

 

تمام بدنم مور مور شد و من جلوی لبخندی که میخواست رو 

 لبام شکل بگیره رو گرفتم.

 



 obsession مترجم :راحیل

 

337 

 "ولی تو اونو کردی. "

 

 تالون با دهان بسته خنده ای سر داد.

 

من خیلی از زن های دیگه رو هم کردم. جید، و تو هم این "

 "رو میدونی. 

 

بعد ما با هم بودیم اون موقع قبل از من کسی رو کردی و "

 "چی؟ من .... 

 

من مطمئن نبودم که چطوری این جمله رو تموم کنم. از کی 

 تا حاال اینجوری شده؟ اون و من چی هستیم؟
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من میتونستم بگم که آره اون منو کرده ولی کاری که ما با  

هم انجامش دادیم خیلی بیشتر از یه کردن لعنتی بود. این 

بود ؟ یعنی ما با هم عشق ورزیدیم؟ در آخر  یک عشق بازی 

من اینطوری حسش کردم. ولی هیچ ایده ای نداشتم که اون 

 چه جوری احساسش میکنه.

 

 

 اون گلویش رو صاف کرد . 

 

 "نه ، من با هیچکس نبودم "

 

چشمام رو گشاد کردم . خوشحالی گرمی همراه با بعضی از 

 تعجبی نداشت . غافلگیر شدن ها وجود منو در بر گرفت ، 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

339 

یعنی تمام اون شب هایی که به گراند جانکشن میرفتی؟ "

توی هیچکدومش موقعی که آخرش به پایان میرسید با کسی 

 "نبودی؟ 

 

 اون سرش رو تکون داد.

 

صادقانه بگم؟ من یکی از اون شب ها برای دیدن جولی "

رفتم . سعی کردم این تمایل و میلی که از صمیم قلبم دلم 

و تنگ میشه رو از بین ببرم .که این روش اصال واسه واسه ت

 "من کار نکرد. 

 

 "تو با این قضیه کنار نیومدی و این کار رو نکردی ؟"

 

 "نه ، من .... نتونستم "
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 گونه های اون یه کمی سرخ شده بود . 

 

 "و من خوشحالم که این کار رو نکردم. "

 

شادی غیر کف دستهام چسبناک و مرطوب شد و یه هیجان و 

قابل وصف توی وجودم موج میزد. اون منو دوست داشت ... 

بهم میل و تمایل داشت و منو میخواست .... من اینو 

میدونستم .... ولی حاال میدونستم که این موضوع برای اون 

 فرق میکنه تا با هر کس دیگه ای.

 

من این رو مدتی توی قلب خودم میدونستم. با توجه به 

ن بهم گفت ولی برای حس کردنش باید اون چیزهایی که او

ها رو بیان کرد .... با کلمات قابل باور و واقعی . اون کلمات 
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حتی خیلی فریبنده تر از پرتقال های شیب غربی کلرادو و 

 غروب آفتاب طالیی رنگ غرب قبل از ما هستند.

 

جرعه ای از شرابم رو نوشیدم، شراب مکمل خوشمزه و فوق 

ذرت شیرین و گوشت خوک خوش بنیه تماله  العاده ای برای

ها بود.تالون به من نگاه میکرد وقتی که داشتم یک چیزی 

میخوردم. ولی خیلی وقته که حواسش به خودش و اطرافش 

بوده. و میدونم به دوربرمون و به تنش و هیجانی که بینمون 

بود کامال هوشیار بود .اون منو در هر موقعیت ممکن دیده 

 بود.

 

 گفت؛

 "( هستند مگه نه؟bomb°)این تماله ها ویرانگر "
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سرم رو واسه تایید تکون دادم و یک لقمه دیگه ازش رو 

 قورت دادم.

 

 "من آشپزی فلیشیا رو از دست داده بودم. واسه همینه. "

 

 "تو همیشه میتونی اینجا برگردی. "

 

ما این بحث رو داشتیم، تالون، و تو منو از اینجا بیرون "

 "کردی. 

 

 "و من بهت گفتم که واسه این کار متاسفم. "

 



 obsession مترجم :راحیل

 

343 

حرفت رو باور میکنم، واقعا میخوام . ولی اون شب یه اتفاق "

برای تو افتاد که تا وقتی باهاش کنار نیای و با اون سر و کار 

نداشته باشی، فکر نمیکنم که باید اینجا باشم. حداقل نه به 

دن مارج اینجا طور دائم. منظورم اینه که من گاهی برای دی

 "میام. 

 

 "فقط برای دیدن مارج؟"

 

اون از من میخواست که بهش بگم که میخوام اون رو ببینم؟ 

البته که همیشه دلم میخواست اون رو ببینم. ولی من هنوز 

نمیدونستم که ما کجای این رابطه ایستاده ایم. به غیر از 

رابطه فیزیکی و جنسی شگفت انگیزی که بین ما بود. 

سات مطمئن نبودم که چه چیزی بین ما وجود داره . من احسا

خودم رو میدونستم اما اصال احساسات اون رو نمیدونستم...و 
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من مطمئن نبودم که اون هم همه این حس هایی که من 

 بهش دارم رو بهم داره یا نه. 

 

من همیشه از دیدن تو خوشحال میشم. این رو میدونی که. "

" 

 

 "خوبه ، دوست دارم بعضی از شب ها با هم شام بخوریم. "

 

ه از من خواست باهاش شام بخورم .... اون آخرین باری ک

شبی بود که دیوونه شد و منو با یه اردنگی از خونه اش بیرون 

پرت کرد. بنابراین تصمیم گرفتم که اون موضوع رو روشن 

 کنم.
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این چیزی نیست که ما االن داریم انجام میدیم؟ اگه به شام "

 "خوردنه که ما االن داریم انجامش میدیم.

 

 ؛اون گفت

 

(  ، ولی من جدی میگم , دوست touche°)حق با توئه "

 "دارم تو رو به شام دعوت کنم 

 

 جسورانه و گستاخانه گفتم؛

 

منظورت اینه که مثل دفعه قبلی که به شام دعوتم کردی "

 "کارمون به اتاق خوابت و تختخواب بکشه؟

 



 obsession مترجم :راحیل

 

346 

 اون گلویش رو صاف کرد . 

 

 "اهات قرار بذارم ....نه من میخوام تو رو ببرم بیرون و ب"

 

 اون واقعا نمیتونست این کلمه رو بگه، میتونست؟ 

 

 "یک قرار؟ تو میخوای باهام قرار بذاری، تالون؟ "

 

 اون یه نگاهی به میز جلومون کرد و سرش رو پایین انداخت.

 

 "آره "

 

 "همینجوریه؟ این یعنی بله ؟ "
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 لعنت بهش ,میخواستم وادارش کنم که حرفش رو بزنه. 

 

 "آره"

 

 اون اینو زیر لب و نفس زنان گفت.

 

خوبه , پس توی چشمهام نگاه کن و اینو مثل یک مرد ازم "

 "تقاضا کن. 

 

اون سرش رو باال برد و چشمهای تیره اش مثل شعله های 

 آتش شعله ور بودند.
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 "چیه ؟  این یعنی چی ؟ منظورت از این حرف"

 

 "میخوام که ازم اینو تقاضا کنی. "

 

 "تو گفتی مثل یک مرد. "

 

اون دستهاش رو مشت کرده بود و انگشتهاش رو محکم به 

 هم گره زده بودن. 

 

 "خوب .... آره. "
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اون با چنان نیرویی از جاش برخاست که صندلی آهنی که 

روی اون نشسته بود واژگون شد. اون به طرف میز حرکت 

 و بازویم رو گرفت. منو تا پاهام به طرف خودش کشید. کرد

 

 "من بهت نشون میدم که چه جور مردی هستم. "

 

اون لبهاش رو با خشونت روی لبهام فشرد و زبونش رو توی 

دهنم لغزوند . دهنم رو بدون اینکه هیچ منظوری داشته باشم 

براش باز کردم . من همیشه به اون جواب میدادم . چه بخوام 

یا نه، من همیشه پاسخگوش هستم . زبونش رو توی دهنم 

چفت کرد . فرو کرد و لب پایینم رو با لبهاش گرفت و قفل و 

این نوع بوسه ای بود که من عادت داشتم از تالون بگیرم . و 

با این حال، من اون شبی هم که باهام نرم و مالیم بود رو 
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هم دوست داشتم .عاشق بوسه های نرم و مخملی ای بودم 

 که اون شب تمامشو بهم تقدیم کرد.

این نوع بوسه ،اشتیاق و میل من رو مثل بوسه های دیگه 

حریک میکرد . اون بوسه شدیدمون رو با صدای بلند اش ت

مثل اوووم و ماچ صدا دار شکوند و زبونش رو پایین به طرف 

سینه هام لغزوند. نوک پستون های کوچولوم رو، روی لباسم 

گاز گرفت و بعد زبونش به طرف باال به طرف گردن و نرمه 

و  گوشم برد و روی الله گوشم رو گاز زد. جایی که با کوشش

 تقال بدنش به طرفم پیچ خورده بود.

 

 زمزمه و پچ پچ کرد؛
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میبینی که داری با من چیکار میکنی، چشم آبی.  میخوای "

که من واسه تو مثل یک مرد باشم؟  میخوای بهت نشون بدم 

 "که یه مرد واقعی چیکار میتونه بکنه؟

 

آه کشیدم، ناله کردم ، طوری که اون به یورش و اظهار 

پوسته بیرونی گوش من ادامه می داد، با زبونش عشقش به 

نیشگونم میگرفت، گازم میگرفت، همه این ها باعث میشد که 

درد لذت بخشی توی سوراخ واژنم ایجاد شه و بخش درونی 

 آلتم همراه با هر نیشگون گرفتنش خیس و متورم بشه.

 

شعله های آتش شهوت در درونم غوغایی به راه انداخته بود. 

 از درون تمام وجودم بلرزه. طوری که
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بهم جواب بده، چشم.آبی ، بهم بگو که تو چه فکری میکنی "

 "که یه مرد واقعی باید چیکار کنه؟ 

 

 

چیزی اون رو آزار میداد. یک چیز خیلی سمی. این یک چیز 

مثل یک "در مورد این موضوعی هستش که من بهش گفتم 

یده بودند و من با ازم تقاضا کنه. این کلمات به اون رس "مرد 

گفتنشون توی اون کلمات ریشه دوانده بودم. نمیدونستم چیه 

اما در هر حال حاضر اهمیتی نمیدادم. اون ازم خواسته بود که 

چی میخوام به همین خاطر منم تقاضایی که ازش دارم رو به 

 اون میگم. 

 

 

 پس توی صورت کابویی فوق جذابش خیره شدم و گفتم؛
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 "ن, منو به تختت ببر و سخت بکن.میخوامت, تالو"

 

با یه حرکت ناگهانی منو توی آغوشش گرفت و بلندم کرد . 

اون با احتیاط قدم برداشت و به طرف درهای فرانسوی 

حرکت کرد و اون ها رو هل داد و منو که توی بغلش بودم از 

سمت آشپزخونه به پایین , به طرف راهرو و اتاق خوابش برد. 

رج کجا بود ولی در حال حاضر اهمیتی من نمیدونستم ما

نمیدادم . اگه اون ما رو توی بغل هم دیده بود , من این رو 

متوقف نمیکردم هیچ چیز نمیتونه جلوی این کار رو بگیره . 

شور و شوق آتشین درون من زبانه میکشید , قلبم میتپید و 

مثل رعد و برق و طبل توی سینه ام میکوبید , بدنم میلرزید , 

م میخواست که اون هم همونقدر که من میخوامش , منو دل

بخواد میخواستم که اون هم بیشتر از اون چیزی که دوستش 

دارم , دوستم داشته باشه . اون در اتاقش رو باز کرد و به 
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سرعت از اتاق نشیمن به سمت اتاق خوابش رفت و منو روی 

د تختش گذاشت . بعد , به طرف در برگشت و اون رو قفل کر

 . به طرفم چرخید چشمهاش مثل ستاره برق میزدن 

 

خودت رو واسه من لخت کن , جید , اون بدن کوچولوی "

 "آبدار و با طراوتت رو به من نشون بده

 

خیلی آروم خودم رو لخت و برهنه کردم و به طور خیلی 

دردناکی آروم بودم چون میخواستم این کار رو برای اون 

گه به من بود اگه من سر راه این خیلی خوب انجامش بدم . ا

آغوش قرار میگرفتم االن هر دو لباس خودمون رو توی 

شصت ثانیه از بین میبردم و اون رو توی تخت پشتی دراز 

میکردم طوری که هر دومون روی اون لم بدیم و بعدم روی 

آلت سختش سواری میدادم . من هنوز لباس های مخصوص 
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مروز خیلی عادی یه ساق پوش سر کارم رو پوشیده بودم ولی ا

پوشیده سیاه رسمی و یه پیراهن پشمی خاکستری پوشیده 

بودم . با وجود اینکه آتشی که توی چشم های تالون بود و به 

من التماس میکرد که زودتر کار خودم رو انجام بدم و لباسهام 

رو در بیارم ولی من بدون هیچ عجله ای راه خودم رو در پیش 

و اجرا کردم . گیره ای که توی موهام بود رو گرفتم و اون ر

بیرون کشیدم و گذاشتم که موهام مثل موج هایی دور شونه 

هام بیفتن , طره های موهام رو تکون دادم و بعد دکمه های 

لباسم رو باز کردم . وقتی که به اندازه کافی دکمه ها باز شد , 

بلغزه اجازه دادم پارچه خاکستری روی یکی از شونه های من 

و اون رو عریان کنه . دوباره مشغول باز کردن دکمه ها شدم 

و بالخره لباس خاکستریم رو , روی توده و انبوه لباس های 

روی زمین انداختم . سوتین مشکی من مدلش یک نیمه 

فنجونی بود که فضای نسبتا زیادی رو نشون میداد و سینه 

یاد چاق های پر من به خاطر تحریک شدن و بر انگیختگی ز
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و گوشتالو شده بودن . شکاف بین سینه هام به باال اومده بود 

و کامال در معرض دید تالون بود . خیلی آروم پشت سوتین و 

قفلش رو جلوی سینه هام اوردم و به آرومی سوتینم رو باز 

کردم و گذاشتم که اون هم روی توده لباسهام که روی زمین 

. من سینه هام رو مثل دو تا افتاده بودن و روی پیراهنم بیفته

فنجون توی دستم گرفتم و فشردمش و نوک هر یکی از 

پستون هام رو یه کوچولو نیشگون گرفتم . یه تکون ناگهانی 

بین پاهام رخ داد و بخش درونی بدنم منقبض شد . تالون 

نفس نفس زنان , نفسش رو در سینه حبس کرد و شق شدگی 

 ده بود . آلتش توی شلوار جینش بر آمده ش

من از خود بیخود شده با زور و بدبختی دامن تنگ و کُشنده 

خودم رو باز کردم , ساق پوش های خودم رو از شکمم و 

باسنم به طرف پایین کشیدم و ساق پوش ها از هر دو پاهام 

در همون حال به پایین سُر خوردن و لغزیدن . اون ها رو یکی 
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ک شورت توری سیاه یکی از هر پایم در اوردم و فقط با ی

 جلوی تالون ایستادم . 

 

برای لحظه ای جلوش متوقف شدم و اجازه دادم بهم نگاه 

کنه. نگاه خیره اش به شکلی شهوت انگیز بود که تمام 

موهای روی بدنم رو سیخ کرد . با اون نگاه شهوانی با اون 

چشمهای سیاهش سر تا پام از باال تا پایینم , از پایین تا باالم 

 نگاه و اسکن میکرد . رو

 

آلتم خیس بود و گرمای مرطوب و رطوبت خیسی رو توی 

 لباس زیر ابریشمیم حس میکردم .

 

شورتت , عزیزم , این شورت لعنتی رو از شرش خالص شو "

" 
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من به اون لبخند زدم و بعد لب پایینیم رو گاز گرفتم . اون 

به برای یه بار دیگه نفسش رو توی سینه اش حبس کرد . 

آرومی و با ناز و عشوه شورتم رو از باسنم پایین کشیدم و بعد 

اون رو از بین پاهام پایین تر کشیدم و بعد اون رو به طرف 

 تالون پرت کردم . 

 

اون شورت رو توی دستش قاپید و به طرف بینی اش برد , 

چشمهاش رو بست و بوی تحریک شدگی من رو توی ریه 

بوی شهوت چندشم میشد و هاش فرو برد . من همیشه از 

اینکه خرناس کشیدن بوی تحرکات رو چندش آور و منزجر 

کننده میدونستم . ولی دیدن تالون ...تالون بزرگ , قوی , زیبا 

,باشکوه و با جلوه ... که تحت تاثیر رایحه و بوی شهوت واژن 

من قرار گرفته بود باعث میشد که به اوجم نزدیک شم و تمام 

 م خرد و متالشی شه . ذرات بدنم از ه
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اون به طرفم قدم زد , منو روی تخت انداخت و به طرف 

پایین تخت کشید و هل داد طوری که پاهام پایین تخت قرار 

بگیره . هنوز کامال لباس پوشیده بود باالی سرم چرخید و 

 نوک یکی از پستون هام رو بین دندون هاش گرفت و کشید .

 

با طرواتی جاری شد و فوران  از آلتم عصاره شیرین و شیره

کرد , تمام جهان و کائنات من تبدیل به یه آلت شد و همه 

چیز تالون و کاری که باهام میکرد از میون من رد شد و 

گذشت . باعث میشد که به اوج خودم برسم و عصب های 

بین پاهام به هم بپیچن و اوج بگیرن . فاک , تالون خیلی 

 جذاب و هات بود . 
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ه ها و نوک پستون های قشنگی , عزیزم , زیبا و با چه مم"

جلوه ان , پیش از این هرگز سینه هایی به این زیبایی ندیده 

 "بودم 

 

اون , اون ها رو فشرد , نوک پستون هام رو نیشگون گرفت و 

یکی از اون ها رو توی دهنش گرفت و مکید و بعد نوک یکی 

ستون هام دیگه اش رو مک زد .من شکست خوردم . نوک پ

همیشه حساس بودند ولی تالون اون ها رو به تازگی کشف 

کرده بود و نحوه خوردنشون رو خیلی خوب انجام میداد 

طوری که به ازتفاع اوج و ارضا شدن منو برسونه. اون 

همزمان با نوک سینه هام خشن و مالیم بود , احساساتی که 

پستون  هرگز قبل از اون با کسی ندیده بودم . یکی از نوک

 هام از لبهاش بیرون اومد .
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 "من یه چیزی برای تو خریدم و آماده اش کردم , عزیزم "

 

چشمهام هنوز بسته بودن , هنوزم لب پایینیم رو گاز میگرفتم 

, من بهش جوابی ندادم و نگفتم که چی برای من آماده کرده 

. یک لحظه بعد , نوک پستون راستم به قدری محکم و پر از 

لذت توی چنگش بود که با کمال میل ناله بلندی کردم درد و 

و آه کشیدم . احساساتی که داشتم مثل یه تیر و ترکش از بین 

تمام بدنم رد میشدن , مثل تمام دفعات قبلی که با تالون این 

حس رو داشتم و این احساسات مثل یه یک چیز تیز از بین 

به طور پاهام رد شده بودن . مثل اوج سرکش و کمانی که 

دائم تموم بدنم رو در بر گرفته بود . چشمهام رو باز کردم , 

تالون نوک سینه ام رو محکم مثل یک گیره بین انگشت 

هاش گرفته بود . نوک سینه لعنتیه من رو واسه اذیت کردنم 

محکم گرفته بود . منظره اون منو دیوانه کرد , سوراخ واژنم 
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د . تالون توی برای جلب توجه تیر میکشید و می لرزی

 چشمهام خیره شد 

 

 " ?اوکی هستی "

 

 سرم رو تکون دادم 

 

 ;اون گفت 

 

کالمی و شفاهی , میخوام صدات رو بشنوم , تو باید بهم "

 "بگی که اوکی هستی

 

 سرم رو دوباره تکون دادم 
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 "آره , اوکیم "

 

 " ?خوبه , چشم آبی "

 

 دوباره سرم رو واسه تایید تکون دادم 

 

آره , تالون , هرگز تصورش رو هم نمیکردم که این  خدایا ,"

 "احساس اینقدر خوب باشه 

 

اون یکی از نوک سینه ات رو هم میخوای اینجوری "

 " ?بگیرمش
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هنوز لب پایینم رو گاز میگرفتم , سرم رو واسه تاییدش تکون 

 دادم 

 

 "کالمی , عزیزم "

 

 "اره "

 

نوک پستون دیگه ام رو گرفت و من نزدیک بود که منفجر 

 شم 

 

 ;گفت 
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سینه هات رو فشار بده و بچلونشون عزیزم , اون ها رو فشار "

بده و بذار که محکم گرفتنشون کار خودشون رو انجام بدن و 

پاهات رو واسه من باز و پهن کن , من میخوام اون آلت 

 "بزنم  کوچولوی زیبا و با جلوه ی تو رو لیس

 

اون الزم نبود دوبار درخواست کنه , پاهام رو از هم جدا کردم 

و اون ها رو از هم باز محکم نگه داشتم . اون به سمت 

گرمای واژنم شیرجه رفت و صورتش رو درون اون فرو برد و 

 لبه های آلتم رو با لبهاش به طرف خودش کشید .

 

 ;اون گفت 
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های آلتت هستم , خیلی تو خیلی خوشگلی , من عاشق لبه "

صورتی و خوردنیه , دلم میخواد حریصانه بخورمش , من 

 "میتونم اون رو توی دهنم بکشم و ساعت ها بمکمش 

 

دندون هاش کلیتوریس منو خراشوند , تمام بدنم با این کارش 

 حس خارش و سوزش داشتن .

 

تو خیلی خوشکل و قرمز هستی , مثل یه یاقوت سرخ و گل "

 "رز قرمز 

 

اون دوباره چین های آلت من رو با زحمت کشیدش و یک 

انگشتش رو داخل واژنم کرد . درست زمانی که من در حال 

متالشی شدن در یک میلیون قطعه بودم , اون با دهانش 

درگیر آلتم بود و اون رو محکم مثل یک گیره توی دهانش 
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گرفته بود . سرخ شده , جیغ کشیدم و بلند شدم و پاهام رو 

 یشتر از هم باز کردم.ب

 

و حاال , چشم آبی , من میخوام تو رو درست مثل یک مرد , "

 "سخت بکنمت

 

 یازده_فصل#

 

 تالون#

 

آلتم رو با یک فشار توی آلتش فرو و غوطه ور کردم . به 

شدت وارد اون شدم و وقتی که لمسش کردم , اون ناله ای 

 کرد 
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یک مرد سخت درسته , عزیزم , مثل یک مرد , درست مثل "

 "میکنمت 

 

دیواره های آلت اون با یک مکش سفت و محکم به آلتم 

چسبیده شد , اون منو واسه یک بوسه و مکش شیرین به 

طرف خودش کشید , همانطور که همیشه این کار رو میکرد . 

هر بار که با اون بودم , مثل دفعه اول بود . اون یک اعتیاد , 

یگه نمیتونستم بدون اون دارو و ماده مخدر بود که من د

 زندگی کنم 

 

صداهایی که اون درست میکرد , ناله ها و آه های شیرین اون 

, بوهایی که از اون استشمام میکردم , مزه های مختلفی که 

از دهان شیرینش نصیبم میشد مثل مزه سیب تازه ای بود که 
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از درخت کنده میشه و اون رو توی باغ های میوه مزه مزه 

 همونقدر تازه , همونقدر بهشتی ....  میکنی .

 

 خدایا , تالون , بهت نیاز دارم , من االن باید آبم بیاد .... "

 

آلت اون در اطراف آلتم در هم شکسته شد , دیواره های  

آلتش آلت منو محکم گرفته بودن ولی هنوز آماده نبودم که 

ن این کار تموم شه , دلم نمیخواست به این زودی از این واژ

مثل بهشت دست بکشم . به طرف اون خم شدم و نوک سینه 

هاش رو که محکم گرفته بودم به سرعت رها کردم و اون رو 

بوسیدم . هر سوزشی که مثل نیش زنبور توی نوک پستون 

هاش احساس کرده بود رو نوازش کردم و لیسیدم . برای آروم 

کردن اون هر کاری میکردم و همچنان که جید با شور و 

وق شروع به ارگاسم شدن کرد و به خودش فشار میداد تا ش
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بیشتر دیواره های آلتش رو از حالت منقبض در بیاره , من هم 

هر خارش و گزیدگی و سوزش نوک سینه هاش رو با لیسیدن 

 های مداوم از اون دور کردم 

 

وقتی که اوجش کامل فروکش کرد , چشمهاش بسته شد . 

چهره اش آروم , مالیم و غرق در آرامش بود . عقب نشینی و 

صرف نظر کردم , کنار کشیدم و آلتم رو از دورنش بیرون 

 کشیدم . 

 

به سرعت لباس هایم که شامل پیراهن و شلواری که تا وسط 

باز التم رو داخل رون هایم پایین اومده بود رو بیرون اوردم و 

 آلتش برگردوندم 
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زانو بزن و پشتت رو بهم کن , چشم آبی , میخوام که همین "

 "االن از این روش داگ استایل بکنمت 

 

به باسن و لگنش چنگ زدم و بار دیگه داخل الت شیرینش 

فرو رفتم , توی آلت خیس اون غوطه ور شدم و شیرجه رفتم 

. تکه ها و خرده ریز های یخ و..... بدنم و گوشت تنم سرد شد 

 مسیر و تیزیشون رو در ستون فقراتم فرو کردند . 

 

باالی باسن و پشتش یک طرح مشکی به چشم میخورد .... 

اون داشته خالکوبی میکرده .... اونم نه فقط هر خالکوبی ساده 

 ای .... 

 

آلتم رو بیرون کشیدم , کنار کشیدم و صرف نظر کردم و به 

ی که پشت سرم محکم به دیوار ضربه خورد . عقب رفتم طور
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خم شدم , سرم رو پایین اوردم , زانو زدم و زانو هایم رو بغل 

 کردم 

 

 غیر ممکنه .... غیر ممکنه .....

 

***** 

 

 

تو باید چشمهات رو باز نگه داری,  پسر , تو باید همون "

  "کاری رو کنی که من بهت میگم 

 

فه میشد و با ناامیدی سعی پسر سرفه خفه ای کرد , داشت خ

 کرد که دهانش رو ببندد . شکست خورد و درمانده شد 
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خالکوبی رنگارنگی روی بازوی شیطانی آن مرد نگاه پسر رو 

به خود جلب کرد . اون به آن تصویر پر صالبت خیره شد و با 

این که آن مرد مثل قاتلی دیوانه میخندید و اون رو به باد 

ن تصویر به هیچ وجه شبیه آن سه طعنه گرفته بود , ای

شیطان پلید نبود . پسر حداقل میتوانست روی آن تصویر 

تمرکز کند و وقتی که از پشت دریده میشد چشمهایش رو از 

 این همه درد ببندد 

 

 

منقارش مثل منقار قناری زرد روشن بود , بدن آن مثل یک 

. سیب قرمز و یا آبنبات قرمز رنگ , سرخ به رنگ خون بود 

بالهایش صورتی روشن و درخشان , آبی و نارنجی بود . که 

بالهای اون به زبانه کشیدن های آتش و شعله های سفید و 
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آبی ختم میشد .... دود خاکستری رنگی پرنده ای رو احاطه 

کرده بود که از بالهای آن شعله های آتش زبانه می کشید . 

وکب و پرنده ای سرخ رنگ که به طرف آسمان , به طرف ک

 پنج ستاره دنباله دار میرفت . 

 

 

همینه , درسته پسر , همه این رو بگیر , تو هیچوقت مرد "

  "نیستی , هرگز 

 

 

**** 
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اون پرنده ،  ققنوس بود . ققنوس به طرف پنج ستاره کوکب 

طلوع کرد و واسه من افسانه شد . تا این موقع خیلی چیزها رو 

فراموش کرده بودم اونقدر به خودم تلقین کرده بودم تا که 

کامال از یادم رفته بود ولی وقتی یک نسخه کپی از اون 

روشن شد .  رو....در نزدیکیم دیدم دیگه همه چیزها واسم

 ققنوس , تصویری هست که روی پشت جید حک شده . 

 

اون با مهربونی جلوی من زانو زده بود و گونه ام رو لمس 

 میکرد 

 

 ?"تو حالت خوبه  ?تالون, چه اتفاقی افتاده "

 

نمیتونستم صحبت کنم , سعیم رو کردم ولی هیچ کلمه ای از 

 ?د میکشیدم دهانم بیرون نیومد . یعنی مثل دفعه قبل فریا
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فکر نمیکنم , اگه فریاد کشیده بودم جید یه جور دیگه ای 

 رفتار میکرد و عکس العملش مثل االنش نبود 

 

 ;اون یه بار دیگه گفت

 

 "تالون , لطفا باهام صحبت کن , چه اتفاقی افتاد"

 

دهانم رو باز کردم , این بار صدای جیرجیر ضعیفی از اون 

 بیرون اومد 

 

 ;همراه با نوازش گونه هام گفتجید زیر لب 
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خواهش میکنم بهم بگو که چه اتفاقی افتاده , بهم بگو که "

 ?"چی برات مهم بود که اینجوری شدی 

 

هوا رو به آرومی توی ریه هام فرو کشیدم و اون رو به آرومی 

و همراه با یک نفس عمیق بیرون دادم , دلم میخواست 

 ضربان قلبم اهسته تر شه 

 

 " ?که خالکوبی کنی  کی رفتی"

 

هنوز که خالکوبی نکردم , میخواستم که امشب انجامش بدم "

ولی هیلی فقط طرح کلی رو پشتم زد و قبل از اینکه شروع به 

کارش کنه مارج بهم زنگ زد و گفت که یه موقعیت 

 "اضطراری پیش اومده 
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آب دهنم رو قورت دادم , بغض گلویم رو گرفت و این بغض 

 دیگه از جاش تکون نخورد و از گلویم پایین نرفت 

 

پس  ?منظورت چیه که اون فقط طرح کلی رو انجام داده "

 ?"این ماندگار نیست , دیگه

 

نه , البته که نه , این فقط یک نقاشی ساده ست برای اینکه "

, این بعد از دوش گرفتن پاک  اون باید اول طرحش رو میزد

 "میشه 

 

ایستادم , یک مرد برای رسالت و هدف بلند مدت . به طرز 

 عجیبی صدای کثیف و هیوال مانند اون به گوشم رسید . 

 

 "این همین االن باید اتفاق بیفته , باید دوش بگیری "
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آبیش دلسوزی , رحم و غم خواری رو _چشم های خاکستری 

 ولی هنوز مصمم بودند حفظ کرده بودن , 

 

 "تالون , نه , من از این خوشم میاد "

 

 "من ازش متتفرم "

 

 "این عالیه , من اون رو یک جایی دیدم روی ..."

 

 ?"کجا"

 

 بازویش رو گرفتم و اون رو محکم چنگشون زدم 
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 "بس کن , داری بهم آسیب میرسونی "

 

,  از شل کردن دستهام که محکم بازویش رو چنگ زده بودم

امتناع کردم . نمیتونستم دستم رو شل و نرم کنم , انگشتهام 

 بی حرکت و یخ زده بودن 

 

 " ?تو این خالکوبی رو کجا دیدی "

 

چشمهاش از اشک پر شدن و اشک از چشمهای زیباش 

 سرازیر شدن 
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این طرحه توی کتاب های هنری و بروشور کارهای هیلی "

 "قرار داشت 

 

 " ?خالکوبی رو میخوای به هر حال , چرا این "

 

من .... من همیشه یکی از این تتو ها رو میخواستم , من "

عاشق خالکوبی ای هستم که وقتی با سلیقم انجام شه , ولی 

فقط طرح و تصویر درستی رو پیدا نکرده بودم تا وقتی که 

 "ققنوس رو دیدم روی....

 

 ?تو برای چی و به چه دلیل کوفتی ای یه ققنوس میخوای"

" 

 

 اون در مقابل من لرزید.
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این تصویر یک جورایی باهام حرف میزنه , عالیه , من دارم "

یک زندگی جدید رو شروع میکنم که از نامزدی به هم خورده 

من در اومده , بعد از شکسته شدنم توی محراب این تصویر 

برای من خیلی منطقی بود و رنگ های این تصویر خیلی زیبا 

 "بودن .... 

 

 " ?ن ها چه رنگی بودن او"

 

 "دقیق نمیدونم , قرمز , نارنجی , و چند رنگ آبی"

 

رنگ ها . چشم هام رو بستم و به هم فشردمشون , سعی 

کردم رنگ ها رو توی ذهنم مجسم کنم . سال ها پیش اون 

ها رو در ذهنم مجسم کرده بودم ...ولی در گذشته ام 
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ن رو از ذهن و ...چیزهایی که که توی ذهنم خطور کرده بود

یادم پاک کرده بودم . رنگ هایی که شاد و پر جنب و جوش 

 بودن . 

 

 چشم هام رو باز کردم 

 

 ?"تو که قصد نداری باز بری و این خالکوبی رو بزنی "

 

 "البته که قصد دارم "

 

 "نمیخوام که تو یه خالکوبی داشته باشی"
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هنوز از سرما میلرزید , لبش رو گاز میگرفت و بدنش آشکارا و 

 به وضوح سفت و سخت و منقبض شده بود 

 

 "یادم نمیاد که ازت در مورد چیزی اجازه گرفته باشم "

 

من نزدیک بود که سرم رو توی دیوار بکوبونم , نزدیک بود با 

بدخلقی خودم رو خفه کنم و از هم گسیخته و پاشیده شم ولی 

ودم رو کنترل کردم , حق با اون بود ...اون اسیر و یا برده ی خ

من نبود حتی با وجود اینکه گاهی آرزو میکردم که اسیر و 

 برده ی من باشه 

 

خوبه , اگه میخوای به بدنت صدمه بزنی و ناقصش کنی "

میتونی خالکوبی داشته باشی , این کار رو میتونی انجام بدی 

 "ولی نه با این تصویر 
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 "ولی این تصویر عالیه "

 

یک محاسبه برای نیاز واسه کنترل کردن خودم دقیقا مثل 

سوخت موشک توی وجودم موج میزد و به حرکت در می 

اومد , داشتم خودم رو خیلی کنترل میکردم ولی هر لحظه 

 ممکن بود دیوانه شم . 

 

بهم اعتماد کن , این تصویر خیلی هم عالی باشه ولی اصال "

 "نیست مناسب تو

 

 "موافق نیستم"
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برام مهم نیست , تو این خالکوبی لعنتی رو نباید داشته باشی "

" 

 

چشمهاش به آبی دودی تبدیل شدن . چشمهای 

 خاکستری شفافش تیره شدن . _آبی

 

 "من میخوامش "

 

اون رو چنگ زدم . با خشونت باالی بازویش رو گرفتم و 

 اش در هم رفت.تکونش دادم . اون شکلکی در اورد و چهره 

 

 "ولم کن "

 



 obsession مترجم :راحیل

 

387 

نه تا وقتی که بهم قول بدی که این خالکوبی لعنتی رو "

 "نمیزنی 

 

اون دهانش رو بسته نگه داشت . زن کله شق لعنتی ! هیچ 

 خالکوبی ققنوس کوفتی در معرض دید و نگاه من نباید باشه .

 

 

 

اون رو , روی دوشم انداختم و کشان کشان به طرف حموم و 

زیر دوش آب به زور کشیدمش و با زور و مقاومت جید و 

صدای خش خش کردن هایی که از خودش راه می انداخت 

دوش آب رو باز کردم . به محض اینکه هوای داخل حموم 

بخار شد اون رو به داخل حموم هل دادم . بازوهاش رو دور 

ش حلقه کرد . اون دستهاش رو , روی سینه هاش سینه ها
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گذاشته بود انگار میخواست چیزی رو پنهون کنه و یا سینه 

 های لختش رو از من مخفی کنه . 

از باالی شونه هاش به من نگاه کرد , چشمهای آبی رنگش 

 شیشه ای بودن . 

 

من  ?چرا این خالکوبیه تو رو این همه اذیت میکنه "

 "نمیفهمم 

 

و جدی به طرفش چرخیدم و ریشه موهام رو با چنگم  محکم

 گرفتم . 

 

تو هیچوقت نمیفهمی , چرا فکر میکردم تو ممکنه "

 " ?بفهمیشون 
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توئه لعنتی هیچ دلیلی به من ندادی که چیزی  ?چیو بفهمم "

 "رو بفهمم .... 

 

لیف حموم رو برداشتم , بدن شوی رو برای شستش بدنش 

ت سر اون وارد حموم شدم و با توی دستم گرفتم . از پش

 خشونت شروع به تمیز کردن پشتش کردم. 

 

 "تالون , اینقدر خشن و عصبی نباش , خواهش میکنم "

 

به جهنم , اهمیت نمیدادم . اگه محبور بودم این  ?خشن 

تتوی کثافت و گوه رو آتیش میزدم . به محض اینکه آثار 

خرین نشونه نقاشی و طرح کلی روی پوستش از بین رفت و آ

های طرح سیاه در فاضالب آب فرو ریخت , بالخره کمی 

 آروم شدم . شروع به آروم کردن خودم کردم . 
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با قدم های نامتعادل زیر دوش آب گام برداشتم . چشمهام رو 

بستم و وقتی الگوهای آب تغییر کرد چشمهام رو بازشون 

آب  کردم . جید به طرفم چرخید تا با من روبرو بشه . این

یا  ?هایی که از گونه هاش سرازیر میشد , آب یا اشک بودن 

  ?ریزش قطره های کوچیک از رودخانه های کوچولو 

 

سفیدی چشمهای آبی خوشگلش سرخ شده بود . پس اشک 

بودن . قلبم فرو ریخت , ضربان قلبم با تپش های سریع توی 

سینه ام میزد و شکمم از اشک های اون تیر کشید . چیزی 

اشک های اون رو نمیتونستم تحمل کنم . اون بینی اش  جز

 رو باال کشید . 

 

 "من نمیفهمم , تالون "
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نه , اون نمیفهمید و اون هرگز نخواهد فهمید . خودم رو 

خشک کردم و از حموم بیرون رفتم . با عجله شلوار جین , 

تیشرت , و جوراب و چکمه هام رو پوشیدم . از راهرو پایین 

رفتم و از در به طرف ماشینم بیرون رفتم . و با ماشینم به 

 طرف جایی غیر از اونجا رانندگی کردم . 

 

 دوازده_فصل#

 

 جید #

 

 

موهای خیسم به صورت و شونه هام چسبیده بود و هنوز هم 

گریه میکردم . صورتم رو تمیز کردم و به پایین نگاه کردم . 
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نوک سینه هام ورم کرده بودن . از توجه تالون به نوک سینه 

هام و اینکه چطوری اون ها رو محکم توی انگشتهاش گرفته 

اون  ?االن باید چیکار میکردم بود اونها پف کرده بودن . 

واقعا از خالکوبی زدن متنفر بود و یا موضوع چیز دیگه ای بود 

? 

 

به طرز عجیبی , هیچ یک از استیل ها خالکوبی نکرده بودن  

...حداقل هیچ کدوم از اونهایی که من میشناختم . شاید اونها 

در واقع بنا به دالیلی عجیب و غریب علیه خالکوبی ها 

 بودن . مخالف

هر چند که مارج درباره هیچ کدوم از اون ها و راجع به  

خالکوبی با من حرفی نزده بود . من یک خالکوبی که روی 

بدنم داشته باشم رو واسه مدت زیادی میخواستم و این 

خالکوبی ققنوس به طور کاملی متناسب با احساسی بود که 

ثر هنری من اونموقع داشتم و چیزی که همیشه میخواستم . ا
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که میتونستم روی بدنم داشته باشم . نمیتونستم بیخیال این 

یکی بشم هر فکری که توی ذهنم بود به این نتیجه منو 

میرسوند که من قصد مالقات دوباره با هیلی رو داشتم . ولی 

اون نیاز به کمک  ?تالون ...من در مورد تالون باید چیکار کنم 

رفت . شاید بتونم باهاش داشت , باید یکم کمک از کسی میگ

حرف بزنم تا باز پیش روانپزشکش برگرده . و اگه مجبور شم 

باید راجع بهش با مارج , جونا , و رایان هم حتما صحبت کنم 

 چون اون مسلما به کمک نیاز داشت . 

 

حوله رو برداشتم و خواستم بدنم رو خشک کنم که یک درد 

ی که از دردش مثل سیخ توی شکمم پیچید و تیر کشید طور

خم شدم . به خودم مسلط شدم و کمی از شامپوی مردانه 

آمریکایی تالون رو کف دستم فشار دادم و سریع موهایم رو 

 شستم . 
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دوباره عطر و رایحه مردانه ای که همیشه از موهای زیبا و با 

جلوه اون میشناختم رو حس کردم . بعد از حموم بیرون اومدم 

آب اضافی رو از موهایم بیرون  , خودم رو خشک کردم و

کشیدم . انتظار داشتم وقتی که از حموم بیرون میام تالون رو 

پیدا کنم که منتظر منه ولی من توی اتاق خواب خالی اون 

تنها بودم . راجر به آرومی به طرفم اومد و قطرات آب رو از 

روی قوزک پایم لیسید . اگه تالون هر جایی توی خونه بود , 

جر هم باهاش بود . لعنت بر شیطون , اگه تالون هر االن را

جایی توی این مزرعه بود , راجر هم باهاش همونجا رفته بود 

 . 

 

این حقیقت که راجر اینجا بود , با من , تنها توی اتاق خواب 

 تالون , منو دچار تردید میکرد که تالون رفته بود .
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ی از خونه لباس پوشیدم , از راهرو به سمت قسمت دیگه ا

مزرعه قدم زدم و به در اتاق خواب مارج زدم و با اجازه اون 

وارد اتاق خوابش شدم . اون روی تختش نشسته بود و در 

 حال خوندن یک چیزی بود . 

 

 ;گفت 

 

یا مثال  ?باهاش رفتی توی وان  ?هی , چیکارا کردین "

 " ?باهاش شنا کردی یا سونا رفتی 

 

 ;گفتم 
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 "طوالنیه داستانش خیلی "

 

نمیتونستم یکهویی مستقیما وارد قضایا بشم . مطمئن بودم 

که چشمهام به خاطر گریه هام قرمز و متورم شده بودن ولی 

 اگه مارج متوجه هم شده بود اون چیزی نگفت 

 

امیدوارم که بحث  ?خب , چطور با تالون کارها پیش رفت "

نیورده  در مورد اون هرزه کوچولو نباشه و مشکلی به وجود

 "باشه و یا اون توی ذهن تالون نباشه 

 

فکر نمیکنم که اون دختره ی هرزه اصال به ذهن تالون "

خطور کرده باشه , مطمئن نیستم که تو چرا اون رو اینجا 

 "منتظر من نگه داشتی 
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ببین هم تو هم تالون نیاز به یه تلنگر داشتین , شاید این "

زم داشتم تو رو به اینجا بهترین حرکتی که زدم نباشه ولی ال

برسونم تا بهتر و با چشم باز یک چیزایی رو واستون روشن 

 "کنم 

 

 "تو فقط میتونستی از من بخوای که اینجا بیام "

 

 "تو اینجا نمیومدی , اینجا رو ترک کرده بودی ..."

 

دهنم رو باز کردم تا حرفی بزنم ولی اون دستش رو باال 

 ن دور نگه داره گرفت تا من رو از صحبت کرد
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 "تو میدونی که دارم حقیقت رو میگم , پس انکار نکن "

 

سرم رو به خاطر مغلوب شدن و شکست خوردنم توی این 

موضوع تکون دادم , اون داشت حقیقت رو میگفت . من هرگز 

 اینجا نمی اومدم .

 

 ;پرسید 

 

 ?"حاال جدی بهم بگو که چی پیش اومده "

 

 شانه ای باال انداختم 

 

 "حدس تو هم مثل مال من خوبه , اون رفته "
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 ?"اون کجا رفت  ?تال "

 

 "دوباره , حدس تو به خوبیه حدس مال منه "

 

 " ?وای خدای من , چه اتفاقی افتاد "

 

هیچ ایده ای ندارم , فقط میدونم که اون فریاد میزد و باز داد "

کنم و بیداد راه انداخته بود که چرا من قصد دارم که خالکوبی 

" 

 

 اون سرش رو تکون داد 
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 "این به نظر نمیرسه که مثل رفتار تالون باشه "

 

خوب این برام روشن شد که هیچ کدوم از برادرهات "

خالکوبی ندارن , شما بچه ها چیزی علیه اون خالکوبی ها و یا 

اصال چرا هیچ کدومتون هیچ عالمت و  ?مخالفتی دارین 

 " ?خالکوبی روی بدنتون نیست 

 

 مارج سرش رو تکون داد 

 

البته که من هیچ مخالفتی ندارم , من میدونستم که تو واسه "

همیشه یک خالکوبی میخوای , ما قرار بود که پولهامون با 

 " ?هم جمع کنیم که بریم دوتایی خالکوبی بزنیم , یادته که 

 

 آهی کشیدم 
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 "آره , حق با توئه "

 

میکردم از اون  مطمئنم که بیشتر از اون چیزی که فکر

گذشته بود و اوضاع بیشتر از این ها مبهم بود . یک سری 

 مسائل بود که من از فهمیدنشون عاجز بودم . 

 

فکر کردم که تو قبل از اینکه خالکوبی کنی اینجا اومدی , "

 ?"مگه انجامش دادی 

 

نه , رفتم که انجامش بدم , ولی هیلی قبل از اینکه کار با "

ه فقط طرح کلیش رو پشتم زد . تو که دستگاهش شروع کن

میدونی اول فقط طرح موقت خالکوبی رو میزنن واسه اینکه 
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خط هایی که روی بدن میخوان با دستگاه بزنن قبلش باید 

 "برای انجامش یه طرح واسش بزنن 

 

 

 " ?اینجوری کار میکنه "

 

 " ?مطمئنا , تو هیچوقت جوهر میامی رو نگاه نکردی "

 

تو درباره خالکوبی فکر میکنی توی سر من اونجوری که "

 "فکر خالکوبی نیست , جید 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

403 

خوب , به هر حال , اون ترسیده بود و فریاد میکشید , منو "

روی دوشش انداخت و به زور منو توی حموم کشوند , 

 "مجبورم کرد تا اون طرح رو بشویم و بعدم از اونجا رفت 

 

مهاش نگران و مارج کتابی که داشت میخوند رو بست , چش

 دلواپس و حالتی حاکی از آشفتگی داشتن و طوفانی بودن 

 

در این مورد , اون به همون اندازه هر کاری که میخواد رو "

 "انجام میده

 

این برای اطمینان بود . مطمئنا تالون هر کاری که دلش 

 میخواست رو میکرد 
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ه فکر میکنم که االن میخوام به خونه برم , مارج , من خست"

 "ام , ممنون واسه شام 

 

 "ای کاش میموندی "

 

نه , نمیخوام , عالوه بر این , باید وسایلم رو برای خونه "

جدیدم بسته بندی کنم , ولی تو باید با ماشینت االن منو 

 "ببری خونه 

 

ها ! من هم خسته ام , لطفا امشب رو اینجا بمون , تو "

نم تو رو صبح میتونی توی اتاق قدیمی خودت بخوابی , و م

 "واسه سر کار که میخوای بری با ماشینم میرسونمت 

 

 آه کشیدم 
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مارج , من نمیتونم همین لباسی که امروز پوشیدم رو واسه "

 "فردا سر کارم بپوشم 

 

 "این که مشکلی نیست , من بهت یک چیزی قرض میدم "

 

 ۱۸۳من به بهترین و باریکترین دوستم با قدی باالتر از 

 سانتی متری اون نگاه کردم 

 

درسته , واقعا نمیشه چون ما از نظر سایز و اندازه خیلی شبیه "

 "هم هستیم !
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ببین , اون ساق پوش های مشکی که پوشیدی خیلی "

کالسیک هستن , هیچکس نمیدونه که تو دیروز هم اون ها 

رو پوشیدی , من یه تاپ بلند و چسبناک بهت میدم که هم 

 "یکنه هم تو با این تیپ خیلی خوب میشی کشیده ترت م

 

نرم شدم . نمیتونستم از اون خواهش کنم که توی این ساعت 

منو به خونه برسونه و من هنوز وسایلم رو بسته بندی نکردم . 

واقعا دوست دارم امشب همه وسایلم رو به خونه جدیدم ببرم 

 و مجبورم این کار رو فردا انجام بدم . 

 

 ;گفتم 

 

 "م و شب بخیر موافق"
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صبح روز بعد , بعد از اینکه صبح زود مارج منو به دفتر وکالت 

رسوند , یه مقدار قهوه که واسه دفتر کارم خریده بودم رو توی 

قهوه ساز ریختم و روزم رو با اون شروع کردم . من چند تا 

بسته از اون دونه های قهوه عالی انرژی دهنده و پر کافئین 

اسه چند روزی که توی گراند جانکشن بودم کاستریکائی رو و

, خریده بودم .  یک مقدار از اون ها رو واسه درست کردن و 

دادن یه حس خوب بهم توی قهوه ساز دفتر ریختم . یه قهوه 

خوب واسه انرژی و تنوع و مطمئنم که امروز صبح بهش نیاز 

 داشتم . 

 

البته به  لری تمام روز در دادگاه بود به همین دلیل من دفتر

جز میشل و دیوید که اونجا بودن واسه خودم داشتم . میشل و 

 دیوید هم از اینکه منو تنها بذارن ظاهرا خوشحال بودند . 
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من برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد استیل ها به 

مقاله در مورد  ?کامپیوترم برگشتم . از کجا باید شروع کنم 

 این شروع میکردم . قهرمانی های تالون , البته که با

 

این ها در مورد مقاله های محلی بودن که درباره تالون نوشته 

بودن . ولی فهمیدم که میتونم پوشش ملی یا حداقل ایالتی رو 

پیدا کنم . جستجوی اینترنتی هیچ چیزی رو اثبات نکرد . 

و چرا  ?جایزه مدال افتخار ارزش کمی واسه اخبار ملی نداره 

دوباره سراغ مقاله  ?افتخارهای تالون نیست توی خبرها مدال 

های اصلی رفتم , همشون بدون حاشیه بودن ولی در پایین 

 * .  NNNمقاله یک اسم بود . وندی مادگان از 
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اگه این داستان از شبکه و حزب ملی خبر  ?شبکه ملی خبر 

 ?سرچشمه و نشات میگیره , چرا در واقع در اخبار ملی نبوده 

شاید این خانم وندی مادگان این رو بدونه . من جستجوی 

سریع درباره اون رو توی پایگاه داده کلرادو انجام دادم . معلوم 

بازنشسته بود شد که وندی حدود دو سال پیش موقعی که 

خبرنگار شبکه ملی خبر بوده . پیدا کردن عکس و تصویر اون 

آسون بود و من اون رو شناختم و تشخیصش دادم . اون جز 

اصلی ترین خبرنگار ها بوده و من تعجب کردم که چرا اسم 

اون رو به خاطر و یادم نیاوردم . اون یک زن مسن جذاب بود 

آبی داشت . از اونجایی  که موهای قهوه ای کوتاه و چشمهای

که اون دیگه با شبکه ملی خبر نبود , مجبور شدم اون رو به 

تنهایی پیدا کنم . چند تا آدرس ایمیل و شماره تلفن ازش پیدا 

کردم ولی در مورد ایمیل ها بعدا راجع بهش تصمیم میگرفتم 

. سعی کردم باهاش ارتباط برقرار کنم من میخواستم که با 

 .  وندی صحبت کنم
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اولین شماره ای که من امتحان کرده بودم قطع شده بود با 

این حال به شماره دوم ازش زنگ زدم تا اینکه کسی جواب 

 داد . کد منطقه هم از دنور بود . چه شانسی .

 

 " ?سالم "

 

سالم , من دارم سعی میکنم که با وندی مادگان صحبت "

 "کنم

 

 ?"میتونم بپرسم که کی داره زنگ میزنه "
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البته , اسمم جید رابترزه , من دستیار وکیل شهر توی اسنو "

 "کریک و کلرادو ام

 

 زن پشت خط گلویش رو صاف کرد 

 

 " ?میتونم بپرسم راجع به چی تماس گرفتین "

 

اگه برات مشکلی نباشه ترجیح میدم که این گفتگو رو بین "

 "خودم و خانم وندی مادگان نگه دارم

 

 "البته "

 

 مکثی کوتاه . بعد از یه 



 obsession مترجم :راحیل

 

412 

 

 "وندی , پشت خطه "

 

 "ممنونم , خانم "

 

 وای خدا رو شکر . بعد ,

 

 " ?سالم "

 

 " ?خانم مادگان "

 

 "بله "
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من جید رابرتز از دفتر وکالت توی شهر اسنو کریک و کلرادو "

 "ام 

 

 

____ 

 

#N_N_N 

 

the national new network  

 

 خبر_ملی_شبکه#

 

 " ?شماره من رو پیدا کردی چه جوری  ?اسنو کریک "



 obsession مترجم :راحیل

 

414 

 

 "این یکی از شماره های سابق شماست "

 

 "این خط سابق مادر منه "

 

من نمیدونم االن چی بهتون بگم . در بعضی از موارد این "

حرف هایی که میخوام بهتون بزنم تعدادش به حدی میرسه 

که ممکنه سابقه اتون توی خبرنگاری در اون دست داشته 

 "باشه 

 

م رابرتز , من مطمئنم که توی هیچ کاری نمیتونم پس خان"

بهتون کمک کنم تو باید بدونی که من دیگه توی شبکه ملی 

 "خبر نیستم و دیگه خبرنگار اونجا هم نیستم 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

415 

بله میدونم , ولی من در حال تحقیقاتی در مورد خانواده "

استیلم , اطالعات کمی که خیلی هم با ارزش هستن در مورد 

داره , ولی من داشتم یک مقاله در مورد تالون  اونها وجود

استیل میخوندم که دیدم اسم شما در آخر مقاله درج و چاپ 

 "شده بود 

 

 در طرف دیگه تلفن سکوت برقرار شد 

 

 " ?خانم مادگان "

 

بله , من همینجام , حدس میزنم که باید در نهایت این "

 "تماس تلفنی رو پیش بینی میکردم 

 

  ?قلبم لرزید و به تپش افتاد . منظورش از این حرف چی بود 
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 " ?پس میدونی چرا من باهاتون تماس گرفتم "

 

 "چرا به من نمیگی که چرا االن باهام تماس گرفتی"

 

 زن باهوش . اون میدونست که داره چیکار میکنه . 

 

من در مورد برادران استیل و مزرعه اونها اینجا توی اسنو "

 "دارم یک سری تحقیقات انجام میدم کریک 

 

و چرا یک دستیار وکیل شهر باید در مورد استیل ها عالقه "

 " ?و اینکه بخواد در مورد اونها تحقیق بکنه  ?مند باشه 
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متاسفانه در حال حاضر و توی این لحظه من میترسم که "

 "این اسرار محرمانه و ِسری باشه , خانم مادگان 

 

لمات مخصوصا کلمه ِسری متنفر بودم . و من از گفتن این ک

به محض اینکه اونها رو گفتم و این کلمات رو ادا کردم در 

 این لحظه شبیه لری بودم . لری کثیف و زننده . 

 

 ?"خب پس چرا باید به هر سوال تو جواب بدم "

 

مسلما حق با شماست . ولی من بیشتر به یک موضوع "

ه سال پیش در روزنامه عالقه مند هستم . مقاله ای که س

محلی منتشر شد . سه سال پیش موقعی که تالون استیل از 

ارتش و خدمتش توی تفنگداران دریایی مرخص شد و به اسنو 

کریک برگشت . واضحه که این مرد یه قهرمان بود و اون 
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جایزه و مدال افتخار هم دریافت کرد ولی این خبر و گرفتن 

دیگه جز همین روزنامه مدال افتخار اون در هیچ کجای 

محلی پخش و چاپ نشد و منم فقط اسم شما رو ته مقاله 

 "محلی پیدا کردم 

 

 "متاسفانه من نمیدونم که تو داری درباره چی حرف میزنی "

 

شاید تو اسمت رو اونجا ته مقاله نمیخواستی اما بود خانم "

تو  ?چرا این خبر توی اخبار ملی چاپ نشد  ?مادگان . چرا 

گار شبکه ملی خبر بودی . این مرد یک قهرمان بوده . و خبرن

نباید خبر به این مهمی , قهرمانی این مرد و این امر به این 

 ?مهمی توی صفحات اول همه نشریات ملی پخش بشه 

و یا اون نباید مدال افتخار  ?نباید توی اخبار شبکه بوده باشه 
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جایزه رو به نباید تالون استیل اون  ?رو دریافت کرده باشه 

 " ?دست میاورد 

 

 

 اون طرف خط , وندی مادگان گلویش رو صاف کرد 

 

 "خانواده استیل خیلی مردم خاص و پوشیده ای هستن "

 

این حداقل از سال پیش بود و مطمئنم این حرفش یه نوع 

 کتمان حقیقت و دست کم گرفتن این خانواده بود 

 

محلی چه جوری میدونی که داستان توی این مقاله کوچک "

 ?"به پایان رسید 
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 "متاسفانه نمیدونم "

 

خوب , این به وضوح داستان تو بوده و تو این مقاله رو چاپ "

 "کردی 

 

 "شاید اسم من فقط یه غلط چاپی و اشتباه بوده باشه "

 

 من نمیتونستم به خنده ی نرمم کمکی کنم 

 

, من  خانم مادگان , تو یه روزنامه نگار موفق هستی . االن"

ممکنه یه وکیل جدید باشم ولی بهتر میدونم این خزعبالت و 

چرندیاتی که داری پشت سر هم واسه من ردیف میکنی رو 
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باور کنم یا نه . مطمئنم که یه دلیلی وجود داره که این 

 "داستان توی اخبار ملی نبود و چاپ نشد 

 

متاسفم من با گرفتاری ها و مشکالت تو همدردی میکنم "

 "اقعا نمیتونم کمکی بهت بکنم ولی و

 

خط قطع شد و صدای قطع شدنش به گوشم رسید . من فقط 

دو هفته در حال تحقیق بودم ولی از قبل هم میدونستم که 

کی داره بهم دروغ میگه . این شماره یه کد منطقه دنور 

داشت و با داشتن بانکهای اطالعاتی که به عنوان وکیل شهر 

راحتی آدرس تلفن ثابت اونجا رو پیدا  در اختیار من بود , به

راحت ترین راه  ?کردم . االن باید چه جوری به دنور برم 

 واسم پرواز هوایی بود از اونجایی که من ماشین نداشتم . 
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 به میشل زنگ زدم 

 

 " ?بله "

 

 ?میشل , میتونی واسم اولین پرواز به دنور رو جور کنی "

 "منو به فرودگاه برسونه و به جورج هم زنگ بزن تا  ?لطفا 

 

 " ?منظورت اینه که امروز میخوای بری "

 

اگه امکانش باشه , هر چه زودتر بهتر , هنوز زوده ولی من "

باید تا بعد ظهر به اونجا برسم . اگه جایی و صندلی ای باقی 

مونده باشه که بتونم بعد ظهر به اونجا برم و شب هم با 

 "عالی میشه  همون پرواز منو برگردونه اینجا
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 " ?باید اینو با لری هم اوکی کنم "

 

لری اینجا نیست . و اون هم از من خواست که در این مورد "

و یه پرونده ای اطالعات کسب کنم . فکر میکنم که احتماال 

با این موضوع اوکی باشه و هیچ مشکلی توش نبینه . این یه 

 "مسافرت خیلی عادی و ارزونیه 

 

 بودم که میشل دروغم رو قبول کنه . من فقط امیدوار 

 

 "البته , برات ردیفش میکنم و حواسم بهش هست , جید "
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پانزده دقیقه بعد , من یک صندلی برای پرواز توی هواپیما 

داشتم که من رو دو ساعته به دنور می برد . وندی مادگان , 

 همونجا بمون که من دارم میام . 

 

 

 

 سیزده_فصل#

 

 

 تالون #
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کچلی که روی میز جلویی نشسته بود و بدنش به شدت مرد 

 ;پر از خالکوبی بود به من گفت 

 

 " ?چه کمکی میتونم بهتون کنم  ?بله "

 

 "من باید توبی رو ببینم "

 

 "اون امروز نیستش , االن فقط من و هیلی هستیم "

 

 آه کشیدم .

 

البته , دیشب یه زن به اسم جید رابرتز اومده بود اینجا که "

 " ?خالکوبی کنه , تو بهش کمک کردی 



 obsession مترجم :راحیل

 

426 

 

 "نه , اون مشتری هیلی بود "

 

 "پس میشه بهش بگی که االن بیاد اینجا "

 

 "اون االن وسط کشیدن یه طرحه "

 

گوش هام سوختن . مطمئن بودم که همین االناست که دود 

از گوش هام بیرون بیاد . پوستم روی آتش بود . چند 

 خوان انداختم اسکناس بیست پوندی روی پیش

 

این باسنت رو االن از اینجا بلند کن و برو بهش بگو که باید "

 "باهاش حرف بزنم 
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اون یارو با حلقه ای که توی انگشتش بود با لبش بازی کرد و 

 ;پول رو برداشت . بدون اینکه بلند بشه , فریاد کشید 

 

 "هیلی یه یارویی اینجا اومده و میخواد که تو رو ببینه "

 

 یک صدایی اومد 

 

 "سرم شلوغه "

 

این مردیکه کچل گوشه لبهاش رو واسه زدن یه پوزخند بلند 

 کرد . 
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فکر میکنم که اون ارزشش رو داره که یه خورده وقتت رو "

 "براش بذاری 

 

(* که در هر  gothچند ثانیه بعد , یک دختر به سبک متال )

 جاییش هم خالکوبی کرده بود اونجا ظاهر شد 

 

 "من هیلی ام  ?بله "

 

یه زن دیشب اینجا اومد و ازت خواست که خالکوبی کنه , "

 " ?جید رابرتز 

 

 هیلی سرش رو تکون داد 
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آره مثل یه زن بازرگان مقید بود که ساق پوش های مشکی "

پوشیده بود با توجه به ظاهر و بر و شکلش من واقعا تعجب 

 "کردم که اون چرا یه خالکوبی میخواد 

 

و هنرمندی هستی که با اون کار میکرد و میخواستی براش ت"

 ?"خالکوبی بزنی 

 

 

____ 

#goth 

 

برای فردی به کار برده میشه که معموال به سبک خواننده 

های متال لباس میپوشه و لباس تیره میپوشه و ارایش اون 
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مشکیه و معموال چشم هاشون رو خیلی آرایش تیره میکنن و 

 سیخی در بعضی موارد دارن موهاشون هم حالت سیخ

 

هیلی دوباره سرش رو تکون داد و یه کپه آدامسی رو که توی 

 دهنش می چرخوند , باد کرد . 

 

اون یک تصویر خاص میخواست . یه ققنوس , میتونی بهم "

یا اون تصویر رو  ?بگی که این تصویر رو از کجا پیدا کرد 

 " ?داری 

 

اب های ما پیدا کرد . اون , اون تصویر رو توی یکی از کت"

این کاری نبود که قبال انجام داده بودم ولی من به راحتی 

میتونستم اون رو براش کپی کنم . میخواستیم بریم پایین تا 
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براش خالکوبی کنم حتی طرحش هم زده بودم ولی دیشب یه 

 "تماس تلفنی بهش شد که مجبور شد از اینجا بره

 

ده بود . اگه شب گذشته خدا رو شکر که مارج به اون زنگ ز

جولی توی خونه من حاضر نشده بود و به اونجا نیومده بود , 

جید میتونست همین چیز لعنتی رو به طور دائم و برای 

همیشه پشتش داشته باشه . سرم رو تکون دادم . حتی 

فکرش هم باعث میشد اعصابم به شدت متشنج بشه . 

هرم شکر گذار هیچوقت فکر نمیکردم که به خاطر دخالت خوا

 باشم ولی باید از اون ممنون میبودم . 

 

گوش کن , بهت نیاز دارم که اگه اون احیانا اینجا اومد این "

 "خالکوبی رو براش انجام ندی 
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هی رفیق , من هر کسی که دلش بخواد خالکوبی کنه براش "

خالکوبی میکنم . این کاریه که من میکنم واسه ادامه زندگیم 

ین کار منه . اصال میدونی چه جوری میتونم واسه اینکه ا

 " ?صورت حساب ها و قرض هام رو بدم 

 

دو تا صد هزاری از کیف پولم بیرون کشیدم و جلوی اون 

 انداختم 

 

 " ?این کافیه که تو رو متقاعد کنه تا براش خالکوبی نکنی "

 

خوب , این کافیه تا من رو متقاعد کنه تا برای اون خالکوبی "

ولی من واسه تمدید و شارژ کردن خالکوبی هم پول نکنم , 

میگیرم که میشه سه درصد از پنجاه درصد مبلغ کل خالکوبی 

 ", پس سیصد دالر دیگه رد کن بیاد 
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سیصد دالر برای نقاشی کردن روی بدن یه  ?اون جدی بود 

غیر واقعی بود . وقتشه که یک جور دیگه باهاش  ?نفر 

تتو زن کلرادو نیست . به جهنم ,  برخورد کنم . این زن تنها

حتی تنها هنرمند خالکوبی زن اسنو کریک هم نیست . من 

توبی رو میشناختم . میتونستم مستقیم برم طبقه باال و بهش 

بگم که برای جید خالکوبی نکنه . البته این باعث میشه که 

جید از دستم عصبانی بشه . چیزی که به نظر میرسه که من 

 ی عصبانی کردن اون خوب هستم . در این کار تو

 

اوکی , تو میتونی این رو نگه داری و اون پول رو داشته "

باشی . این وقت توئه که دیشب هدر رفته . چیزی که االن 

احتیاج دارم اینه که اون کتابی که جید ققنوس رو توش پیدا 

 "کرد رو بهم نشون بدی 
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 "مشکلی نیس "

 

 ان گذاشت . هیلی چند کتاب قطور روی پیشخو

 

ققنوس ها توی بخش موجودات اساطیری هستن و ممکنه "

عکس اونها رو زیر عکس پرنده های دیگه پیدا کنی . یه نگاه 

بهشون بنداز من دیگه باید برگردم سر کارم . وسط زدن یه 

 "خالکوبی ام 

 

 سرم رو واسه تایید تکون دادم 

 

 "فهمیدم, ممنونم , یه نگاهی به اینها میندازم"
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قلبم در حالی که کتاب رو با انگشتهام ورق ورق میزدم , 

شروع به تند تپیدن کرد . حس میکردم که قلبم خودش رو به 

در و دیوار های سینه ام میزنه. به سرعت به طرف قسمت 

پرندگان برگشتم . یه طاووس نر درب و داغون عکسش از 

رسه به کادر بیرون رفته بود . این یه مرغ ترکی هم نبود چه ب

طاووس ! حتی توی صفحه ها مرغ و بوقلمون هم بود . کدوم 

البته با وجود  ?خری بوقلمون رو , روی خودش تتو میکنه 

ققنوس دیگه این مهم نیست . چرا من با موجودات اساطیری 

بخش الزم رو پیدا کردم و شروع به برسی  ?شروع نکردم 

 ودن . دقیق تک تک اونها کردم . انگشتهام عرق کرده ب

 

بعضی هاشون , بعضی از اون اژدها ها خیلی خوب بودن . به 

آرومی صفحات رو ورق زدم و هیچی پیدا نکردم . چند دقیقه 

 بعد , هیلی به سمت جلو یورتمه رفت . 
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رفیق , من فراموش کردم که اینو بهت بگم موقعی که طرح "

و تصویرش رو کشیدم شماره صفحه کتاب هم نوشتم . 

 "باشه  ۳۰۷افسانه ای باید توی صفحه موجودات 

 

 

 

یخ به پوستم نفوذ کرد . دو طرف کتاب رو .... ۳۰۷صفحه 

گرفتم و به خاطر فشار و تنشی که روم بود پنجه و سر 

 انگشتهام به خاطر تنش سفید شده بودن . 

 

پرنده ی قرمز , بالهای رنگارنگ که به شعله های آبی , 

نارنجی و نیلگونی ختم می شد .... معده و شکمم فرو ریخت 

و اسید از گلویم باال رفت . تقریبا شبیه به هم بودن نه درست 
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حس میکردم که همونه یا تقریبا به همون دلیل بود که 

غول  عکسه پرنده درست روی یه بازو بود . توده بزرگ و

پیکری از بغض که توی گلویم گیر کرده و خوابیده بود رو فرو 

 ?دقیقا عکسش همون بود , آره  ?دادم . همینطوری بود 

زانوهام خم شدند و من پیشخوان رو برای پشتیبانی و زمین 

نخوردنم گرفتم . گلویم رو صاف کردم , با ناامیدی سعی 

م رو بسته بود از کردم غده سوزاننده و توده بزرگی که راه گلو

 خودم بیرون کنم . 

 

خونسرد باش , خونسرد باش , تالون . ولی تصاویر مدام توی 

ذهنم می چرخیدن و خودشون رو از تاریکی ها بیرون می 

اوردن طوری که پس زمینه های همه این تصاویر , شیطان 

ها خودشون رو پنهان میکردن . دیوار ها پر از عکس هایی از 

ای بتونی خالکوبی شده بود که به جلو خم شده بودند . دیوار ه

و سیمانی .... رنگ های پر انرژی که مثل امواج ضربان دار 
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میتپیدند . شروع به لرزش کردم . نه , نه , زمان گذشته نه , 

 فالش بک به گذشته نه , اینجا نه , االن نه . 

 

 

 

 

 "هی, هیلی! "

 

فریاد زدم . اتاق دوباره در حال چرخیدن بود . سرم گیج 

تمرکز کردم , سرم رو برگردوندم و  میرفت , دوباره شروع به

پیشخوان رو با دستم محکم گرفتم . هیلی یورتمه کنان به 

 طرف پیشخوان اومد , عصبانی به نظر میرسید . 
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 " ?بله"

 

همه ی این عکس ها از خالکوبی در اینجا توی اسنو کریک "

 " ?انجام شدند 

 

رباره من هیج ایده ای در مورد اینها ندارم و واقعا هیچی د"

 "اشون نمیدونم بعضی از این عکس ها خیلی قدیمی هستن 

 

 ;پرسیدم 

 

 ?"قدیمی بودنشون ممکنه به بیست سال هم برسه "
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اوه , آره , احتماال . توبی برای مدتی پیش این مکان رو از "

 "چند تا از رفیقاش خرید اون بهتر از من میدونه 

 

 " ?کی اون اینجا میاد "

 

ظهر امروز , فکر میکنم یه قرار مالقات رو احتماال بعد از "

 "برنامه ریزی کرده باشه 

 

اون به سرعت به طرف مشتریش که داشت براش خالکوبی 

میزد برگشت . به آرومی عکس رو از کتاب بیرون کشیدم . 

رنگ هاش محو شده بودند . آره , درسته , این یه عکس 

هم میکردیم قدیمی بود . من و توبی باید یه صحبتی حتما با 

. 
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 سر هیلی داد زدم .

 

 ?"شماره تماس توبی چنده "

 

 "مطمئن نیستم که باید شماره اش رو بهت بدم "

 

بیست تا اسکناس دیگه رو بیرون کشیدم و برایش با همون 

 پول دست تکون دادم 

 

 " ?حاال چی "

 

هیلی خندید و باز به طرف پیشخوان برگشت . اون شماره ای 

 تجاری سیاه رنگ نوشت .رو پشت یه کارت 
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بفرمایید , حاال دیگه میتونی بری , همکاری و معامله با تو "

 "واقعا لذت بخش و باعث افتخارم بود

 

 

پسر معده اش رو خالی کرد . اون مطمئن نبود که آنها چرا به 

خودشان زحمت میدهند که به اون غذا بدهند . به هر حال , 

ماند . مچ دستهای اون  آن غذا خیلی در معده اش باقی نمی

به طرز قابل توجهی الغر تر از زمانی بود که آنها اون رو به 

اینجا به این انبار تاریک و سرد آورده بودند . آنها به اون 

میخندیدند , دستش می انداختند و اون رو با طعنه زدن 

 شماتت میکردند . 
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تو نمیتونی اون رو مثل یک مرد توی  ?استفراغ میکنی "

 " ?مت نگه داری شک

 

هیچ مردی نباید آنچه که این پسر بچه تحمل میکرد به تمام 

حس های خوبی که از این پسر دزدیده بودند رو قبول کند . 

هیچ مردی نباید به این سرنوشت دچار شود . هیچ زنی هم 

همینطور . به خصوص , پسر بچه یا دختر کوچولو . نه , 

 هیچکس , هیچکس به جز او .

 

ها شده بود . هیچکس به دنبالش نیامده بود و هیچکس اون ر

نخواهد آمد . هیچکس حاضر نبود . یعنی اون لیاقت همچین 

این سرنوشت هولناک که  ?سزاوار این بود  ?چیزی رو داشت 

اون البد سزاوراش بود چون  ?بر اون چیره و تحمیل شده بود 

 هیچکس نیامد . 
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 کرد .  مرد خالکوبی دار سر پسر رو وارونه

 

تو میدونی هر وقت که بخوای استفراغ کنی کتک میخوری "

 ". پسر , اما باز هم اصرار داری که استفراغ کنی 

 

جلوی دهان پسر رو گرفت و اون رو با خشونت کشید . پسر 

تقال کرد و با دهان بسته نفس کشید . درد شدید از ضربه و 

مشت مرد خالکوبی دار به سرش باعث شد که آب در 

چشمهایش جمع شود و از این درد هولناک از چشمهایش 

اشک سرازیر شود . هیچ چیزی در معده اش باقی نمانده بود 

 که بیرون بیاید .
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دل و روده اش به هم خورد . یکی از آن سه مرد با لگد به 

باسن لخت اون ضربه زد و سرش محکم به دیوار سیمانی 

مبارک شده فرو  برخورد کرد .  پسر خوشبختانه به تاریکی

رفت . جایی که هیچ دردی وجود نداشت . هیچ مرد نقاب 

 داری نبود . هیچ پرنده شعله وری وجود نداشت . 

 

 فقط هیچی و هیچ چیز خوب بود . 

 

 

*** 
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 به سرعت به شماره ای که هیلی بهم داده بود زنگ زدم 

 

 " ?بله "

 

 "هی توبی , تالون استیلم "

 

طمئن نیستم که قبال به من زنگ زده م ?استیل , چه خبر "

 "باشی 

 

شماره ات رو از هیلی توی مغارتون گرفتم . نیاز دارم که "

 "باهات صحبت کنم . به صورت حضوری

 

 " ?درباره چی  ?بله "
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 خدایا قلبم داشت هر لحظه از سینه ام بیرون می جهید .

 

یه خالکوبی توی یکی از کتابهای شما بود . خالکوبی "

ه که روی بازوی یک نفره . میخوام بدونم که چه کسی ققنوس

 "این خالکوبی رو انجام داده 

 

 "استیل , من به حریم خصوصی مشتری هام احترام میذارم "

 

کاری میکنم که ارزشش رو داشته باشه تا اطالعاتی که "

میخوام رو بهم بدی . میشه من رو توی کافه ریتا مالقات 

 ?"کنی 
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**** 

 

 ;توبی گفت 

 

 "صادقانه آرزو میکنم که کاش میتونستم بهت کمک کنم "

 

توبی موهای بورش روی پیشانیش و چشمهاش افتاده بودن , 

اون پشت میز کافه ریتا جلوی من نشسته بود و داشت جرعه 

 جرعه قهوه می نوشید 

 

ولی چیزی که میتونم بهت بگم اینه که این خالکوبی مال ما "

نزده سال پیش خریدم و این کار نیست , من این مکان رو پو

 "توسط یکی از افراد قبلی اونجا انجام شده
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 ?"تو میدونی این خالکوبی چه موقع انجام شده "

 

 توبی سرش رو تکون داد 

 

درست مطمئن نیستم ولی میتونم بهت بگم که این مغازه رو "

 "از کجا خریدم , این ممکنه که بهت کمک کنه 

 

عی کردم که اسم مغازه خالکوبی که به مغزم فشار اوردم . س

مال پانزده سال پیش بود رو به یاد بیارم . گُه توش من دقیقا 

بیست سال بود که بیشتر وقت خودم رو توی این شهر صرف 

 مشروب خوردن و کَردن تلف میکردم . بخشکی شانس .
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هر اطالعاتی رو که داری بهم بده , میخوام همه چیزو بدونم "

"  

 

ندی زد . یک دندون طالیی در لبه لبخندش می توبی پوزخ

 درخشید . 

 

پس چقدری واسم ارزش داره که این اطالعاتو واسه تو رو "

 "کنم 

 

 یک بسته صد هزارتایی رو سر میز به طرفش سُر دادم 

 

 ?"برای شروع این چطوره "
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توبی سرش رو برای تاییدش تکون داد , دستمالی که توی 

دستش بود رو توی جیبش گذاشت و اسکناس ها رو برداشت 

 و شروع به شمردن کرد . 

 

 اون با دهان بسته خندید .

 

میتونم بگم که این برای شروع عالیه , خیلی بهتر از عالی . "

 "استیل , این شروع یه رابطه تجاری زیباست .

 

ل . هرگز تعجب نمیکردم که مردم در هنگام مشارکت هه , پو

توی پول چه جوری به شرکت های تعاونی و بورس هجوم 

میبردن وقتی که توی یه وضعیت بغرنج چه جوری درگیر و 

گرفتار پول بیشتر داشتن میشدن . بنابراین من اغلب حاضر 

شدم که درگیر پول نشم و فقط یه زندگی عادی داشته باشم 
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تمام وحشت گذشته ام رو پاک کنم . بارها حاضر  تا بتونم

بودم که تمام ثروت خودم رو از دست بدم فقط برای اینکه 

یک زندگی بدون ترس و معمولی داشته باشم . تا تمام 

شیاطین و ترس های گذشته ام رو از بین ببرم ولی در زمان 

هایی مثل این , من واقعا سپاسگذار بودم که یه عالمه 

 (* . boatloadز داشتم )اسکناس سب

 

 ?"کی این اطالعات رو به دست میارم "

 

من تمام مدرک های ضبط شده و سندهای موجود رو توی "

مغازم دارم . همین حاال بیا با هم بریم . چیزایی که دارم رو 

 "بهت نشون میدم 

 

 عالیه . کامال عالی . 
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 چهاردهم_فصل#

 

 جید #

 

 

 

رس وندی مادگان و جایی که همچنان که در ایوان جلویی آد

 زندگی میکرد ایستاده بودم , ضربان قلبم تند تر شد 

 

خودتو کنترل کن , جید . این کارت هست این فقط جواب 

میده . هیچی بیشتر از این نیست . نفس عمیقی کشیدم و اون 
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رو رها کردم و بعد چند ضربه به در زدم . چند ثانیه بعد در باز 

 ان جلوی من ایستاده بود شد و خود وندی مادگ

 

 ;جواب داد 

 

 ?"بله "

 

 "خانم مادگان , سالم , من جید رابرتزم از اسنو کریک "

 

اون ابروهاش رو باال برد . اما غیر از این , زیاد متعجب به نظر 

 نمی رسید .
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تو واقعا باید باهام شوخی کرده باشی, این همه راه رو تا "

 ?"اینجا اومدی 

 

تو اطالعات الزم رو داری چیزی که من بهش این کارمه , "

 "نیاز دارم 

 

من در این مورد مطمئن نیستم واقعا ترجیح میدم که در "

 "مورد استیل ها با تو بحث نکنم 

 

ببین , تو میتونی با من در موردش بحث کنی یا نه . یا اینکه "

من میتونم برات حکم دادگاه رو بگیرم و مجبورت کنم که 

به عنوان تبصره سوگند ازت پس بگیرم . ولی تا اطالعاتت رو 

 "مجبور نشم واقعا نمیخوام این کار رو بکنم خانم مادگان
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داشتم بلوف میزدم . بدون ثبت دادخواست , من هیچ حقی 

نداشتم تا اون رو عزل کنم فقط هنوز هیچ ایده ای نداشتم که 

دن چرا لری این کار رو میکرد . و تحت تعقیب قانونی قرار دا

رو پیگیری میکرد . در این مورد , من برنامه و دستور جلسه 

 خودم رو داشتم . 

 

اون آهی کشید و خط و چین های خنده و چروک های 

اطراف چشمهاش بیشتر معلوم شد . اون پیر به نظر میرسید . 

 پیر و خسته . 

 

حدس میزنم که باید دیر یا زود انتظار این رو داشته باشم . "

و منو هم وندی صدا کن در حالی که تو داری  بیا داخل ,

 "همین کار رو هم میکنی 
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 لبخند زدم , بالخره ترس و وحشتم رها شد . 

 

از اون حتما قدر دانی میکنم و حتما به اسم صدات میزنم , "

 "لطفا شما هم منو جید صدا کن 

 

وارد خونه اون شدم . خونه ای که صمیمانه به نظر میرسید و 

 حقر , کوچولو و نقلی و خانوادگی بود . خیلی هم م

 

 ;وندی گفت 

 

این خونه مادرمه , چند سال پیش که بازنشسته شدم به "

اینجا نقل مکان کردم . سالمتی مادرم هنوز هم خوبه ولی 

خب توی یک سری کارها به کمک احتیاج داره و به یک 

 "چیزهایی هم با در نظر گرفتن سنش نیاز داره 
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 ;گفتم 

 

واقعا قصد دخالت توی این کار رو ندارم و نمیخواستمم  من"

باعث مزاحمت و یا دردسر شم ولی به این اطالعات نیاز دارم 

 "و باید به دستشون بیارم

 

 اون دوباره سرش رو تکون داد 

 

یا یه  ?قهوه  ?یک فنجون چای  ?چیزی دوست داری "

 " ?بطری آب 
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 چند ثانیه مکث کرد

 

 " ?اسکاچ "

 

 ی سر دادم خنده ا

 

در واقع , یه بطری آب بنظرم عالیه , پرواز همیشه آب بدنم "

 "رو خشک میکنه 

 

به اندازه کافی خوبه , ولی میخوام یک اسکاچ غلیظ "

اسکاتلندی واسه خودم آماده کنم , اگه قرار باشه که در مورد 

 "استیل ها بحث کنیم مطمئنا به اون نیاز دارم 
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ه برای تو ناراحت کننده باشه , حدس میزنم که این ممکن"

 "درباره این قضیه واقعا متاسفم 

 

 "مطمئن نیستم که این کلمه مناسبی باشه  ?ناراحت کننده "

 

 ;پرسیدم 

 

 " ?پس کدوم کلمه ممکنه کلمه مناسبی باشه "

 

مثل جهنم تا اونجایی که من میدونم .  استیل ها ... اون ها "

داشتن اسرار رو انجام همیشه سهم خودشون از مخفی نگه 

 "میدن و اون ها اسرار مربوط به خودشون رو دارن 
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اون پشت به من ایستاده بود و یخچال رو باز میکرد بنابراین 

نمیتونستم حالت چهره اش رو ببینم ولی صدایش حاکی از 

خستگی و فرسودگی بود . خستگیش به دلیل اینکه اون 

ردن در مورد استیل خسته شده بود یا اینکه به خاطر بحث ک

من حدس میزدم که مورد دومیه و به خاطر بحث در  ?ها بود 

 مورد استیل ها هست . 

 

وندی به طرف پیشخوان رفت , قفسه رو باز کرد و یکی از 

اون بطری های اسکاچ رو از اونجا بیرون کشید . مقدار زیادی 

 از مایع کهربایی رو برای خودش ریخت . 

 

 "باش  بفرما بشین , راحت"

 



 obsession مترجم :راحیل

 

462 

اون به صندلی کنار میز آشپزخونه اشاره کرد . نشستم و اون 

 به من پیوست و یه بطری آب رو در مقابلم قرار داد 

 

 ;جرعه ای از اسکاچش رو نوشید و گفت 

 

 " ?خوب در مورد استیل ها چیا میگذره "

 

متاسفانه , بیشتر این اطالعات در این مرحله سِری و "

ونم بهت بگم که چرا اونها تحت محرمانه هستن پس نمیت

 "بازجویی هستن 

 

به خصوص از اونجایی که هنوز نمیدونستم چی به چیه و از 

اونها اطالعات دقیقی نداشتم . ولی همانطور که لری ادعا 

میکرد استیل ها در هیچگونه جرم و جنایت های سازمان 
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یافته ای شرکت نکردند . این رو مطمئن بودم و حاضر بودم 

 ین موضوع حتی زندگیم رو شرط ببندم سر ا

 

من فقط میتونم سوال بپرسم امیدوارم متوجه شده باشی که "

من نمیتونم موضوعات و چیزهای خاص در مورد اونها رو 

فاش کنم , خیلی از این ها بین من و استیل ها محرمانه 

 "هستن 

 

فهمیدم , ولی هرچه امروز بتونی به من بگی در آینده برای "

 "استیل ها بهتر خواهد بود تو و 

 

 ;اون سرش رو تکون داد و باز گفت 

 

 ?"این رو خیلی خوب فهمیدم , چی نیاز داری که بدونی "
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در حال حاضر بزرگترین سوال من اینه که چرا قهرمانی "

تالون استیل توی خارج از کشور انقدر پوشش داده شده و 

 "خبرش اینجوری سرپوشیده و مستور بوده 

 

 

خانم رابرتز ...آ بیخشید اشتباه شد ...جید , بذار که همین اول "

باهات صادق باشم مخفی موندن قهرمانی تالون استیل تنها 

بخش کوچیکی از چیزها و کارهایی هست که تو با اون سر و 

 "کار داری 

 

سرم رو تکون دادم جرعه ای از آبی که داشتم میخوردم رو 

 توی گلویم فرو دادم 
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 "صال منو متعجب نمیکنه این ا"

 

همه چیزی که میتونم بهت بگم اینه که این داستان به "

درخواست برادر بزرگترش , جونا استیل , پوشیده شده و 

 "مستور موند 

 

منظورت اینه که خود تالون ازت درخواست نکرد که این خبر "

 " ?پوشیده بمونه 

 

رو میکرد و  نه , ولی اگه جونا هم نبود , خود تالون این کار"

 "درخواست پوشیده موندن خبر قهرمانیش داشت 

 

 " ?چرا این رو میگی "
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تالون استیل دوست داره خودش رو نگه داره ,  اون خیلی "

 "دورنگراهه 

 

 اوه پسر , دقیقا حق با وندی بود . درست زد توی خال . 

 

منظورم اینه که , اون نسبت به  ?چرا اینجوری فکر میکنی "

  "(* megaهای قهرمان یه قهرمان خیلی بزرگه )تمام مرد

 

 "اون دالیل خودش رو داره "

 

 " ?تو میدونی دالیل اون چی هستن "
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من برای بحث درباره اینکه چه دالیلی ممکنه وجود داشته "

 "باشه آزاد نیستم 

 

 ?"ولی تو میدونی که اونها چی هستند "

 

. اون  وندی لب هایش رو جمع کرد و گلویش رو صاف کرد

چیزی نگفت , با انگشت اشاره اش گونه اش رو نوازش کرد . 

 آره , اون میدونست .

 

 " ?ممکنه توی این دالیل به من یه خورده اطالعات بدی "

 

جید , اگه میدونستم چرا به این اطالعات احتیاج داری , این "

 "کار خیلی به من کمک میکنه 
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در مورد استیل ها  نمیدونستم و برایم مهم نبود که چرا لری

تحقیق میکرد . من خودم میخواستم اطالعات بیشتری در 

مورد تالون استیل و اینکه چرا اون اینجوری بود , بدونم . 

چون من دیوانه وار عاشق این مرد بودم و میخواستم که به 

اون کمک کنم . ولی نمیتونم این رو به وندی بگم . بنابراین 

 ( رو به اون دادم cannedای )من پاسخ از پیش تعیین شده 

 

 

ای کاش میتونستم بهت بگم ولی در این مرحله اینها سِری "

 "و طبقه بندی شده هستن 

 

 اون سر تکون داد 
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البته , میفهمم , من به عنوان گزارشگر و خبرنگار سابق "

بارها از این روش استفاده کردم که حتی میتونم همه این ها 

ین میدونم که این به معنای واقعی رو به خاطر بیارم و همچن

 "چیه 

 

 لبخند زدم و کمی خندیدم 

 

بنابراین فکر میکنم که میدونی که از اون زمان به بعد من از "

 "کجا میام 

 

 

____ 

 

#mega 
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 معنی خیلی بزرگ , میلیون , کالن هست 

 

#canned 

 

در اصل معنی تحت اللفظی اون چیزیه که توی قوطی کنسرو 

 معنی از پیش تعیین شده هم دارهبشه ولی 
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بله , بله . میدونم , ولی من مدت ها پیش قولها و وعده "

 "های زیادی دادم 

 

 " ?قول به کی "

 

 "به برادفورد استیل و همسرش "

 

 " ?تو دافنه رو میشناختی "

 

 اون سرش رو تکون داد 

 

ما خیلی به هم نزدیک نبودیم ولی من اون رو میشناختم "

 "یه زن نگران , دپرس و گاهی طوفانی و آشفته بود  اون
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مدت آشنایی تو با خانواده استیل زمانش چقدر طول میکشه "

? " 

 

دافنه خیلی زود بعد از به دنیا اومدن مارج مرده بود . حدود 

 بیست و پنج سال پیش . 

 

 "من براد رو برای همیشه میشناختم "

 

من یه نگاه حیرت انگیز با حالتی آرزومند توی چشم های 

وندی پیدا کردم انگار که اون به خاطرات گذشته اش سفر 

کرده بود . به زمان قدیم , به یک جای بهتر و شادتر . پس با 

این حالت صورتش کامال مشخص بود که اون عاشق پدر 
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تالون بوده . همین طور هم بود . فقط چطوری میتونم 

  ?یش کنم که اعتراف کنه راض

 

 " ?میفهمم , خب این دقیقا چه معنی ای میده "

 

ما سال ها با همدیگه به مدرسه میرفتیم . من در واقع توی "

 "دامنه و شیب غربی کلرادو بزرگ شدم 

 

 "میفهمم , پس تو و آقای استیل با همدیگه دوست بودین "

 

 اون سرش رو تکون داد 

 

 "یک به هم دوستهای خیلی ....نزد"
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 لبخند زدم 

 

 "فکر میکنم منم منظورم چیزیه که تو داری بهم میگی "

 

ما دلباخته هم توی دوران بچگی بودیم . وقتی که هر "

دومون بچه بودیم عاشق هم شدیم ولی خانواده ام وقتی که 

شونزده ساله شدم به دنور نقل مکان کردن اونموقع براد هفده 

قول دادیم که با هم بمونیم ولی سالش بود . ما به همدیگه 

میدونی که چطوری این کار همیشه انجام  میشه . دوری و 

 "فاصله ها توی روابط بلند مدت و همه چیز دیگه 

 

 "من واقعا میتونم درکت کنم , قبال منم همینجوری بودم "
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 "به عالوه , ما فقط ....خودمون هنوز بچه بودیم"

 

 اون لبخند زد 

 

باکرگیم رو تقدیم کردم قبل از اینکه اون ترکم من به اون "

 "کنه 

 

 سرش رو تکون داد و خندید 

 

 " ?و االن من به چه دلیل کوفتی اینها رو دارم به تو میگم "

 

چونکه تو داری خاطراتت که همیشه توی ذهنت بوده رو "

مرور میکنی ولی وندی نگران نباش این راز تو همیشه پیش 
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هیچ کجایی نخواهد رفت . من به من جاش امنه و خبرش 

همه چیز عالقه مند هستم که بتونی در مورد استیل ها بهم 

بگی ولی بهم اعتماد کن . این واقعیت که برادفورد استیل 

 "بکارت تو رو گرفته توی گزارشات رئیس من نخواهد رسید 

 

وندی با فین فین چشمش که اشکی شده بود رو پاک کرد و 

 مالوند و آب بینیش رو باال کشید .  دستش رو پشت چشمهاش

 

ممنونم به هر حال , خالصه ما به دانشگاه های مختلف "

رفتیم . من توی یه کالج بودم اون توی یه کالج دیگه . بعد 

براد با دافنه ازدواج کرد مطمئن نیستم که براد عاشقش بود . 

دافنه باهوش , خوشگل و با جلوه ولی واقعا آشفته و دردسر 

بود . اونموقع طبق گفته براد , اون گاهی اوقات بدون ساز 

هیچ دلیلی و بدون اینکه کاری رو رسیدگی کنه , یکهو از اون 
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کار به سرعت دور میشده و از زیرش در میرفته . فرار میکرده 

و حالت آشفته ای داشته اینجوری به نظر میرسید . یا یکهو 

 fly off theهیجان زده میشده و از کوره در میرفته )

handle ولی وقتی که اون بزرگترین بچه اشون یعنی .*)

جونا رو باردار بوده براد چیزی به جز یه آقا و جنتلمن برای 

اون نبود . باهاش رفتار خیلی خوبی داشت و اون زمان هم بود 

 "که باهاش ازدواج کرد 

 

 

 

_ 

 

#fly_off_the_handle 
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رفتن میده , یکهو  معنی یکهو هیجان زده شدن و از کوره در

 افسار از دست دادن و عصبانی شدن

 

 

 ?"داری میگی که استیل ها هیچوقت عاشق نشدن "

 

حدس من اینه که اونها هیچوقت عاشق نشدند یا حداقل "

براد عاشق نبود . وقتی کار خودم رو توی شبکه ملی خبر 

(NNN شروع کردم اون منو بعد از اینکه اولین نمونه کارم )

نوان گزارشگر عملیاتی انجام دادم , پیدا کرد . اون منو رو به ع

 "توی خبرنگاری دید و باهام تماس گرفت 
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من جا و جهت خاصی که این گذشته به اون رسیده بود رو 

 احساس میکردم 

 

 ;گفتم 

 

 "ادامه بده "

 

 ;وندی پرسید 

 

میتونم این موضوع که میخوام بهت بگم رو به عنوان مدرک "

 " ?در نظر بگیرم و پیشینه 

 

 سرم رو تکون دادم 
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 "مطمئنا "

 

ما مدت زیادی طول نکشید تا بفهمیم اوضاع از کجا شروع "

شده . براد خیلی خوش قیافه و خوشتیپ بود . بزرگ و قوی 

درست مثل پسرهاش که االن هستند . دلم واسه اون تنگ 

شده بود و من یک سری دوست پسر داشتم که هیچ 

راد نبودن . هیچ کدوم از اون ها حتی به کدومشون مثل ب

اندازه براد هم نبودن پس من هرگز ازدواج نکردم . حاال و بعد 

وقتی که اون رو دوباره مالقات کردم با اینکه اون ازدواج 

کرده بود ...خوب , من بهش افتخار نمیکنم ولی اونوقت 

دوباره , من اون خاطراتی که باهاش داشتم رو مثل یه 

و جواهر واسش ارزش زیادی قائلم و اونها رو عزیز گنجینه 

 "میشمارم 
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 اون یه کمی خندید 

 

من واقعا نمیدونم چرا همه اینها رو بهت میگم . مطمئن "

نیستم که همه این چیزها رو به کسی گفته باشم , و من اینجا 

هستم تا رازهای درونی خودم رو به وکیل دادگستری ای بگم 

مورد زمانیه که براد معشوقه ام بود . که در حال تحقیق در 

پرده از رازهای خانواده ای برداره که یک زمانی عاشقش بودم 

" 

 

گاهی اوقات خوبه که بتونیم با کسی صحبت کنیم , حتی با "

 "یه غریبه 

 

 اون سرش رو تکون داد
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من هرگز نتونستم این رو به مادرم بگم , اون اونموقع فکر "

کاره و سلیطه هستم . اون احتماال میکرد که من یه زن بد

میخواست که روم انگ بذاره و شرافتم رو لکه دار کنه . یا 

حرف سلیطه رو به رنگ قرمز روی بدنم داغ و عالمت گذاری 

 "کنه 

 

 ;پرسیدم 

 

پس کی این اتفاق افتاد که تو و آقای استیل رابطه تون رو "

 " ?دوباره شروع کردین 

 

پسرها به دنیا اومده بودند . فقط حدود سی سال پیش , همه "

رایان که پسر کوچیکتر بود اون زمان یه بچه نو پا بود . براد 
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اونموقع بهم گفت که همسر من روال روزمره و کارهای 

عادیم رو درک نمیکنه و من به خاطر این موضوع سنگدل 

شدم چون که من بدجوری درباره براد دیوونه بودم . خیلی 

 "دوستش داشتم 

 

 م رو تکون دادم سر

 

 " ?در اون زمان که با هم بودین , با همسرش می خوابید "

 

براد به من گفت که نمیخوابه و رابطه ای با هم ندارن و من "

اون رو باور کردم . تا اینکه دوباره دافنه با یک دختر حامله شد 

. براد ادعا میکرد که این هیج معنایی نداره گفت که دافنه 

دیوانه شده و اون این کار رو کرده تا اون رو آرام کنه . من 

این رو باور نمیکنم ولی براد من  این رو باور نکردم و االن هم
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رو نگه داشته بود اون منو توی چنگ عشق خودش گرفته بود 

. جید , نمیتونستم بذارم بره . پس وقتی که اون میخواست باز 

 "به دیدنم ادامه بده , من مجبور شدم 

 

وای , این رو فهمیدم . به راستی این رو میفهمم چون خودمم 

نه ام . تالون هم به من چسبیده بود همینقدر برای تالون دیوو

و همه جوره من بهش خو گرفته بودم مطمئن نیستم که 

 هرگز بذارم از پیشم بره . 

 

پس تو آقای استیل رو با دافنه که اون زمان مارجوری رو "

 ?"حامله بود , می دیدی 

 

 وندی سر تکون داد 
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همونطور که گفتم , بهش افتخار نمیکنم . ولی اگه "

میتونستی بفهمی که اون مرد چقدر من رو تحت تاثیر قرار 

داده بود . من دیوانه و عاشقش بودم . استیل ها , اون مرد 

های قوی ....اونها میتونند هر کسی تحت تاثیر خودشون قرار 

 "بدن

 

من بهتر از اون این چیزها رو می فهمیدم . میدونستم که 

شون کنند ولی استیل ها میتونند هر زنی رو شیفته خود

 نمیتونم این رو به وندی بگم . حداقل نه هنوز . 

 

وندی , من برای قضاوت کردن تو اینجا نیستم . من فقط "

 "اطالعات میخوام 

 

 "اگه براد هنوز زنده بود , من عمرا اینها رو بهت میگفتم "
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فهمیدم , ولی از اونجایی که اون نیست , خوشحالم که "

 "ا من صحبت کنی احساس میکنی میتونی ب

 

اره بیرون اومدن این رازها و سبک شدنم واقعا احساس "

 "خوبی داره 

 

ولی هیچ یک از اینها این رو توضیح نمیده که چرا بعضی از "

چیزها انقدر با ابهام در حال انجام شدن هستن و یا مثل یک 

پازلی هستن که نمیتونم اونها رو درست سر جاشون بچینم و 

برای مثال , چرا جونا و تالون میخوان قهرمانی  قرارشون بدم .

تالون رو مثل یک راز نگه دارند و چرا اصال تالون مدال افتخار 

این دیوانه کننده ست که بگیم قهرمانی  ?رو دریافت نکرد 

 "این مرد اتفاق بزرگی توی کشور نبوده 
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 وندی لبهاش رو به حالت غیر متعارف و عجیبی جوید 

 

 "مدال نامزد و معرفی شد اون برای کسب"

 

 چشمهام رو گشاد کردم 

 

 " ?و "

 

و استیل ها ...اونها میخواستند مدال رو قبل از اینکه کسی "

دیگه ای اون رو پیدا کنه خرد و خاکشیر و له کنن . اونها این 

 "مدال رو نمیخواستند
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اصال چرا  ?کی میخواست مدال رو له و خرد و خمیر کنه "

"? 

 

گرفتن باعث میشه که تو رو به یه شخصیت ببین مدال "

مشهور و سلبریتی تبدیل کنه , تالون اون رو نمیخواست . 

نمیخواست که یه شخصیت مشهور که همه میشناسنش بشه 

 "اون قادر نبود این اوضاع رو کنترل و رسیدگی کنه 

 

به خودم زحمتی ندادم که از وندی چراشو بپرسم چون از قبل 

یدونستم . هر چند که وندی نمیدونه چرا جواب این چرا رو م

اینو من میدونستم . ولی مطمئن بودم که اون هم جواب این 

چرا رو میدونست حتی اگه هر دو ما میدونستیم که چرا تالون 

 این کار رو کرده ولی حرفی در موردش نزدیم . 
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 گلویم رو صاف کردم 

 

د داره متوجهم , ادامه بده , فقط چند تا سند و مدرک وجو"

 "که من نمیتونم سر و ته اونها رو تشخیص بدم 

 

 " ?اون سند و مدرک ها چیا هستند "

 

یکی از اونها گواهی تولد برای مارجوری هست . جوان ترین "

 "فرزند استیل ها, دوست م.....

 

(* جید .  spill the beanراز کسی دیگه رو افشا نکن )

ان یک وکیل در حال حاضر مارجوری باید به تو به عنو

دادگستری فکر کنه که داره اطالعاتی که سر پوشیده بودن رو 
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جستجو  میکنه . نه به عنوان کسی که بهترین دوستش 

 هست و عاشق برادرش . 

 

 " ?درباره چی هستن "

 

من بعضی از جعبه های اسناد قدیمی رو توی خونه استیل "

 "ها پیدا کردم 

 

 " ?ها دسترسی داری و چرا تو به اسناد در خونه استیل "

 

گوه توش . من همین االن به خودم گفته بودم که باید توی 

 نگه داشتن زبونم و رازها مراقب باشم ....
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اون مدرک ها ... به دنبال کشف در یک مورد و پرونده "

 "متفاوت به دادگاه احضار شده بودند 

 

 نجات خوبی بود . 

 

ازدواج برادفورد و به هر حال , شناسنامه مارجوری و گواهی "

 "دافنه بعضی از ابهامات رو به نمایش میذاره 

 

 " ?مگه این پرونده ها چطوری بودن  ?چرا "

 

 ;گفتم 
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اول از همه , گواهی ازدواج بین برادفورد ریموند استیل و "

دافنه کِی وید بود . همه استیل ها اسم وسطی و دخترانه 

نکته جالب تر و  مادرشون رو واِرن به یاد میارن نه وید .

عجیب تر این بود که وقتی سوابق پایگاه داده و اسناد کلرادو 

رو جستجو میکردم فهمیدم که گواهی ازدواج اونها تغییر کرده 

و دستکاری شده بود . که این اسم دافنه کِی وید رو دافنه کِی 

 "وارِن نشون میداد 

 

علی شاید همون چیزی که توی اسناد استیل ها پیدا کردی ج"

 "باشه 

 

من به این هم اتفاقا فکر کرده بودم اما چرا یه نفر باید "

گواهی ازدواج درست کنه که جعلی باشه و اگه این کار رو 

کردن , چرا فقط اسم وسطی و میانه عروس رو عوض کردن 
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به نظر میرسه که اون ها باید به احتمال زیاد تاریخ ازدواج  ?

وراثت و ارثیه این کار رو  رو جعل میکردن یا اینکه به خاطر

کرده باشن و خودشون تمام گواهی ازدواج رو جعل کنن ولی 

هر جوری که فکر میکنم اگه به جعل کردن باشه باید تمام 

گواهی ازدواج رو جعل میکردن نه فقط اسم وسطی و دخترانه 

 "عروس . این اصال مفهومی نداره 

 

یگه ای که بذار در مورد اون فکر کنم . خب مشکل سند د"

 "تو گفتی که یه شناسنامه ست  ?پیدا کردی چیه 

 

آره شناسنامه مارجوری استیله . توی این شناسنامه نشون "

میده که اون به اسم آنجال مارجوری استیل متولد شده . ولی 

پدر و برادرهاش به اون همیشه میگفتن که اون اسم وسطی و 

و وقتی که من میانه نداره و فقط اسمش مارجوری استیله . 
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دوباره پایگاه داده سوابق و اسناد کلرادو رو برسی کردم 

شناسنامه اون هم دقیقا به عنوان اسم مارجوری استیل نشون 

داده میشد در صورتی که توی شناسنامه اصلیش اسم اولش 

آنجال بود .  این یه تغییر دیگه ست که برای من این هم 

ان واسه خودشون اصال مفهومی نداره . اگه اونها میخو

شناسنامه تهیه کنن , چرا تاریخ تولد یا کل اسم رو تغییر 

من اصال  ?و یا چرا فقط اول اسم رو از بین بردن  ?ندادن 

 "نمیتونم این ها رو تشخیص بدم 

 

وندی گلویش رو صاف کرد و باز گونه اش رو با انگشتش 

 نوازش کرد 

 

که گفتی بهت  متاسفانه نمیتونم توی هر یک از این چیزایی"

 "کمک کنم واقعا چیزی درباره اشون نمیدونم 
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من واسه یک دقیقه هم باور نکردم که اون چیزی نمیدونه . 

 من توی خوندن ذهن مردم خیلی خوب بودم 

 

اون هر دو موردی که بهت گفتم خیلی بی ضرر هستن چرا "

نمیتونی چیزهایی که از اون اطالعات و آگاهی داری رو با من 

 " ?شی  شریک

 

 "شاید من چیزی نمیدونم "

 

اون برای بار سوم با انگشت سبابه اش گونه اش رو نوازش 

 کرد
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وندی , منظورم اصال بهت بی احترامی نیست ولی من این "

 "که بگی چیزی نمیدونم رو باور نمیکنم 

 

خوب , این بی اهمیته که من چیزی نمیدونم یا نه . ولی من "

 "قول ها دادم خیلی وقت پیش یک سری 

 

 " ?به کی "

 

 "به براد"

 

اون واقعا نمیخواست تصمیم و نظرش رو عوض کنه 

(budge 1 خطوط خشن فکش که صورتش رو منقبض * )

کرده بود بیشتر از همه این رو بهم ثابت کرد . پس من باید 

 ( * budge 2یه حرکت کوچولوی دیگه ای میزدم )
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باشم . آره , من  ببین وندی , میخوام که باهات صادق"

دستیار وکیل شهرم و آره , من در حال تحقیق کردن در مورد 

استیل ها برای رئیسم هستم . ولی اونچیزی که تو نمیدونی 

اینه که مارجوری استیل بهترین دوست منه . من و اون با 

همدیگه به کالج میرفتیم . واسه چهار سال هم اتاقی با هم 

اون توی خونه مزرعه اشون بودیم و تا یک هفته پیش با 

زندگی میکردم . من به این حقیقت احترام میذارم که تو قول 

هایی به براد دادی و احساس میکنی که باید اونها رو 

نگهشون داری و سر قولت بمونی اما اگه این وعده هایی که 

به اون دادی اون االن به یک مرد مُرده تبدیل شده باشه پس 

اطالعاتی که من نیاز دارم رو بهم  چه ضرری داره که االن

 " ?بگی 

 

____ 
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#budge 

 

در کلمه اول معنی عوض کردن تصمیم و نظر به واسطه یک 

نفر دیگه , مرغ کسی یک پا داشتن و کوتاه اومدن توی 

 پافشاری هست .

 

ولی در دومی معنی اصلی اون یعنی تکون جزئی دادن , جم 

 خوردن و حرکت زدن و تکون دادن هست

 

 

اگه حرفی نزنم این به سود بچه های استیل هست و "

 "براشون خوبه چیزی ندونن 
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بار دیگه چشم هاش کدر و تار شدن مثل اینکه چشمهاش 

دریایی از احساسات بودن و اونها مِه گرفته شده بودن . یعنی 

 ?اون واقعا نسبت به خواهر و برادران استیل احساساتی داره 

گلویم رو صاف کردم , من باید آهسته آهسته با اون پیش 

 میرفتم 

 

, حداقل میتونیم  خیلی خوب , من میتونم این رو بپذیرم"

از یک طرف دیگه خود  ?درباره شناسنامه ها صحبت کنیم 

مارجوری میخواد درباره شناسنامه اش بفهمه . اون احساس 

 "میکنه که حتی نمیدونه خودش چه کسیه 

 

این احمقانه ست , اسم توی شناسنامه چیزی راجع به اینکه "

 "اون طرف چه کسیه نمیگه 
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لی مارج هم یه منظور دیگه ای وندی یک منظوری داشت و

 داشت , به هر حال اون هم دالیل خودش رو داره 

 

درسته اسم شناسنامه باعث نمیشه شخصیت طرف رو "

بشناسیم ولی مارج بیست و پنج سالش هست و تازه فهمیده 

که اون با یک اسم دیگه ای متولد شده خب همه اینها براش 

 "سواله 

 

 وندی آهی کشید 

 

دس میزنم اگه در مورد شناسنامه بهت بگم ضرری البته , ح"

 "نداره 
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خدا رو شکر . اینجوری حداقل میتونستم با یه خورده 

 اطالعاتی که به دست اوردم به خونه مارج برم 

 

مارجوری زودرس متولد شد . توی بیست و چهار هفتگی "

دافنه . انتظار نمیرفت که اون زنده بمونه بنابراین دافنه اسم 

و آنجال مارجوری گذاشت . اسم آنجال از اسم فرشته اون ر

(angel میاد . دافنه اطمینان داشت که بزودی مارجوری *)

یک فرشته خواهد شد . بعد وقتی کودک جون سالم به در برد 

و زنده موند دافنه خواست اسم اون تغییر پیدا کنه . من بهت 

کرد که گفتم که دافنه مشکل دار و طوفانی بود . اون فکر می

 "اگه بچه نام آنجال رو حمل کنه , فرشته میشه !

 

فکر میکنم که با عقل جور در میاد ...مخصوصا واسه یه زن "

آشفته و مشکل دار . ولی چه جوری دافنه تونست شناسنامه 
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به طور معمول , وقتی  ?رو توی پایگاه داده کلرادو تغییر بده 

 "میکنه اسم رو تغییر میدی شناسنامه شما تغییری ن

 

 وندی سرش رو تکون داد 

 

 "من نمیدونم که چه اتفاقی افتاده و یا چراشو نمیدونم "

 

اون داشت باز دروغ میگفت . اون یه حرفی برای گفتن داشت 

چونکه وقتی داشت دروغ میگفت و یا یه حرفی برای گفتن 

حقیقت داشت با انگشت سبابه اش مدام گونه اش رو نوازش 

 میکرد 
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بود که من این دوره درسی یعنی درس زبان بدنی  چیز خوبی

رو توی مدرسه و دانشکده حقوق گذرونده بودم . االن 

 میتونستم حرکات بدنی اون رو تشخیص بدم 

 

خیلی خوب , بدیهیه که استیل ها با شخصی که توی اداره "

ثبت اسناد کلرادو بوده سر و سِری داشتند و اونها تونستند که 

توی بانک اطالعاتی و پایگاه داده تغییر بدن اسم خودشون رو 

. که این ممکنه این کار در اون زمان به صورت دستی انجام 

شده باشه . مطمئن نیستم که چه زمانی سیستم کامپیوتری 

 "سر کار اومد حتما بیست و پنج سال پیش بوده 

 

 "آره از اون زمان تازه شروع به رایانه سازی همه چیز کردند "

 

 اون یه چیزی میدونست .آره , 
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ببین , وندی , من خیلی به مارج اهمیت میدم و به "

برادرهاش هم خیلی بیشتر از اونچیزی که فکر میکنی اهمیت 

میدم . چیز دیگه ای وجود داره که احتماال بخوای به من بگی 

? " 

 

 وندی لبهاش رو لیسید . اون انگار در افکارش ُگم شد . بعد ,

 

ش رسیده . من بعضی چیزها رو به درخواست شاید دیگه وقت"

براد انجام دادم چیزهایی که لزوما در مورد اونها موافق نبودم 

ولی خیلی عاشق اون بودم و میخواستم که اون رو راضی 

ببینم . میخواستم که براد خوشحال باشه . من فقط میتونم 

این رو به تو بگم . حدود بیست و پنج سال پیش اتفاقی توی 

 "واده استیل رخ داد خان
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بیست و پنج سال پیش . این در مورد زمانی بود که حدود پنج 

میلیون دالر به یه حساب انتقال داده شده بود . چیزی که من 

 توی اسناد دیدم که برایم هیچ مفهومی نداشت . 

 

 ;پرسیدم 

 

 " ?دقیقا چه اتفاقی افتاد "

 

اون چند ثانیه چشم هاش رو بست و بعد دوباره اونها رو باز 

 کرد 
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یک چیز زشت و ناسازگار و خیلی وحشتناک .... اونموقع بین "

نفوذ سیاسی و اجتماعی من با رسانه ها و پول براد قادر بودیم 

که اون رو ساکت نگه داریم . در اون زمان من موافق نبودم 

بیمارهای روانی مبتال به یک چونکه بدین معنی بود که خیلی 

جنایت فجیع میتونن توی تبهکاری هاشون در برن . ولی حاال 

 "با اون موافقم . 

 

اون منو نگاه میکرد و در نظر گرفته بود چشمان آبی اون گود 

 افتاده و التماس میکرد . 

 

لطفا توی گذشته دنبال چیزی نگرد . جید , چون اینجوری "

 "ند دید خیلی از مردم آسیب خواه
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 پانزدهم_فصل#

 

 تالون #

 

 

 

  

 

روز بعد برای مالقات با رابرت پرندرگاست توی گراند 

جانکشن سوار ماشینم شدم و به طرف اونجا رانندگی کردم. 

اونجا جایی متفاوت بود که اون به اسم باب بایکر شناخته 

میشد . که صاحب یکی از مجلل ترین سالن پذیرایی خالکوبی 
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توی گراند جانکشن بود . عکس خالکوبی رو توی کیسه 

پالستیکی زیپ دار امن قرار داده بودم . عکسی که منو یاد 

گذشته ام می انداخت . چیزی که از خاطرات محو و مِه گرفته 

گذشته به یاد می اوردم . من اون رو توی پاکتی گذاشته بودم 

 ... بد بود . که مجبور نبودم اون رو ببینم . دیدن اون خیلی 

 

من به باب جلوتر از موعد زنگ زده بودم و اون موافقت کرده 

بود که من رو توی فروشگاهش مالقات کنه . البته , من 

مجبور بودم به خودم قول بدم که این دیدار ارزشش رو داشته 

باشه . فقط چند دالر اضافی باید به بیشتر مردم بدی تا دقیقا 

ی باشی . فقط چند دالر اضافی و تو همون جایی که میخواست

دقیقا کارها همینجور که میخواستی به پایان میرسه . دنیا 

 همینه همینقدر واقعی . 
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این فروشگاه دقیقا شبیه یه یه هنر واقعی بود . هیچ شباهتی 

به اون سوراخ کوچک و سالن خالکوبی لونه مرغی که توی 

چندین هنرمند اسنو کریک بود , نداشت . اونجا وارد شدم و 

خالکوبی زن دیدم که اون پشت کار میکردند . وسایل خاص 

خالکوبی اون ها وزوز صدا میداد . مسئول پذیرش اونجا که یه 

 platinimدختر بلوند که موهاش تقریبا نقره ای )

blonde و بدنش به شدت پر از خالکوبی بود سرش رو *)

 به طرفم تکون داد 

 

 " ?میتونم کمکت کنم "

 

 "ن اینجام تا باب رو ببینم , اون منتظرمه , تالون استیلم م"
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 دختره لبخند زد و ایستاد 

 

 "من اون رو براتون میارم "

 

چند دقیقه بعد , متصدی پذیرش با مردی که مثل کوهی 

 بزرگ هیکلی و با لباس هایی ستی که پوشیده بود برگشت. 

 

گل لباس هاش شامل جلیقه چرمی , کمربند چرمی که یه 

میخ تزیین شده بهش وصل بود و شلوار جین بود. موهاش با 

(* پیچیده شده بود . و یک نوار  do rogیک سربند )

خاکستری توری از شلوارش وصل بود تا زمانی که تا پایین تا 

 شکاف باسنش بیفته , از اون آویزون بود .
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چیزی که اون بود , متاسفانه , وقتی که اون به طرف متصدی 

پذیرش چرخید و یه چیزی رو با اون زمزمه کرد , قابل 

 مشاهده و رویت شد . دستش رو به طرفم دراز کرد 

 

 "بابم "

 

 (* گوشتی اون رو تکون دادم pawدست )

 

از دیدنت خوشحالم , جایی هست که بتونیم با هم صحبت "

 " ?ید یه فنجون قهوه بخوریم کنیم , یا شا

 

 " ?آبجو چطوره "
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 لبهام به هم پیچ خورد 

 

 "چه بهتر "

 

 

ما چند مغازه پایین رفتیم و به یه میخانه کوچیک ایرلندی 

رسیدیم . وقتی فهمیدم که اونها ویسکی های بوربون خیابان 

( و یا برکنریج* رو ندارن , من یه peach streetهلو )

 (* سفارش دادم .  jamesonویسکی جیمسون )

 

باب بایکر در تمام طول مدت مشروب خوردنمون با سفارش 

دادن حلقه های پیاز واسه آبجوش رکورد گینس رو زد . هنوز 

تقریبا صبح زود بود پس این مکان هنوز شلوغ و پر سر و صدا 
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نشده بود . ما میتونستیم صدای یکدیگه و حرف زدنمون با 

 هم رو بشنویم . 

 

 ;پرسید باب 

 

 " ?پس چه جوری میتونم کمکت کنم "

 

خوب این در مورد یه سالن خالکوبی توی اسنو کریکه که "

 "قبال مالک اون بودی , توبی جکسون االن مالک اونجاست 

 

اره , توبی آدم خوبیه , همچنین هنرمند با استعدادی هم "

 "هست 
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 "من اینش رو نمیدونم "

 

 " ?منظورت اینه که باکره هستی "

 

من باید  ?این دیگه چه جهنمی بود که درباره اش حرف میزد 

به همون اندازه گیج به نظر میرسیدم چونکه اون قاه قاه 

 خندید 

 

منظورم بدن باکره ست , بدنی که هنوز خالکوبی نداره . تو "

 " ?چی بدنت خالکوبی داره 

 

 "نه , خالکوبی ندارم "
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و قرار بود همینجوری بمونه و هیچوقت خالکوبی نداشته باشم 

 . 

 

میتونم این رو واست درست کنم . یه آدم خوش قیافه و "

خوشتیپ مثل تو , با این همه عضله و ماهیچه باید یه 

 " ?خالکوبی داشته باشه . یه بانوی خاص پیدا کردی 

 

 خودم رو مجبور به سر تکون دادن کردم 

 

 "نه "

 

( * مطمئنا اون زن عاشق خالکوبی اسم shoot! )وای "

 "خودش روی یکی از ماهیچه های سه سر بدنت میشد 
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جوری که باب به من نگاه میکرد یکم منو ترسوند . دل و 

روده هام شروع به هم خوردن کرد . داشتم باال می اوردم . 

 فکر کنم اون همجنسگرا بود 

 

خیره شدن به من من اینجوری فکر نمیکنم . و دست از "

 "بردار 

 

 نگاهم رو از اون برگردوندم . 

 

_ 

 

#peach_street 
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خیابان هلو یکی از خیابان های معروف کلرادو هست که 

 بوربون های معروفی داره

_ 

 

( شهری در ایالت Breckenridgeبرکنریج )به انگلیسی: 

کلرادو کشور ایاالت متحده آمریکا است که جمعیت آن در 

 است.نفر بوده ۴٬۵۴۰میالدی،  ۲۰۱۰سرشماری سال 

 

#jameson 

 

 ویسکی معروف ایرلندی 

_ 

#shoot 
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معنی های زیادی داره . ولی اینجا یه ندا حاکی از ناامیدی 

 ,دلزدگی و تنفر هست . 

 

 ! , به درک ! مثل اِه ! , کوفت ! , وای

 

آروم و خونسرد باش . من در تمام مدت زندگیم یه مَردم که "

مثل خانم ها هستم . اما به بدن همه نگاه میکنم چونکه این 

یه پوئن مثبت واسه کارمه . این مثل یه بوم نقاشی واسه 

 " ?پیشرفت توی حیطه کاریمه , اینو میدونی 

 

 طلب . حاال هر چی , میخواستم برگردم سر اصل م
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من داشتم توی یکی از کتاب های قدیمی خالکوبی تو "

میگشتم و یه خالکوبی پیدا کردم که یادمه اون رو خیلی وقت 

پیش روی بدن یه نفر دیدم . چه مدتی تو صاحب مغازه توی 

 " ?اسنو کریک بودی 

 

 "حدود یه پنج سالی "

 

گُه بزنن توش . پس ممکنه اون ندونه که این یارو که 

 وبی روی بازوش بود چه خریه . خالک

 

ولی من از زمانی که هجده سال سن داشتم به صورت کار "

 "آموز اونجا کار و شاگردی میکردم 

 

 ( *Eurekaپیداش کردم ! )
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 ?"خوبه , چه با حال . از کی تا حاال اونجا بودی "

 

گفتم که پانزده سال . ده سال بعدش اونجا رو خریدم . و "

 "پیش اون رو به توبی فروختم  حدود پانزده سال

 

سی سال پیش . جالبه . زمانش درست بود . عکس رو با خیال 

راحت و صحیح و سالم از کیسه پالستیکی که توی جیبم بود 

 بیرون کشیدم 

 

 " ?میتونی این کار رو تشخیص بدی "

 

 اون عکس رو از پاکت بیرون کشید و چشمانش روشن شد . 
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ن کار خودمه . اگه بتونم این رو در ای ?این رو تشخیص بدم "

مورد خودم بگم , این یکی از بهترین طرح هایی هست که 

 "انجامش دادم 

 

 قلبم به سرعت تپید .

 

 ?کَس دیگه ای در مغازه این طراحی خاص رو انجام میده "

" 

 

 اون سرش رو تکون داد

 

نه , خیلی از هنرمند ها از طرح های هنرمندان دیگه ای "

نمیکنن . مگه اینکه کسی آن خالکوبی خاص رو استفاده 
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بخواد و هنرمند دیگه ای هم در دسترس و موجود نباشه . این 

یه نوع حسن نیت حرفه ای هست . ولی من به درخواست 

توبی نسخه ای از کپی کاری که انجام داده بودم رو توی 

مغازه اون گذاشتم . تا در صورتی که کسی به دنبال این 

بیاد , چیزی باشه که من به اون معروف شدم  خالکوبی خاص

 ". این بخشی از توافق و معامله ما بود .

 

این توضیحی بود که چرا توبی عکس این خالکوبی رو توی 

 مغازه اش داره .

 

___ 

 

#Eureka 
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جمله منتسب به ارشمیدس هنگام کشف طریق سنجش 

اکتشاف خلوص طال . یافتم ! , پیداش کردم ! ابراز پیروزی از 

 چیزی هست .

  

 " ?تو این یارویی که خالکوبی رو انجام داده یادت میاد "

 

این مال خیلی وقت پیش بود , مَرد . خیلی از مردم این "

خالکوبی رو دوست داشتند . من از اون استفاده های زیادی 

 "کردم 

 

همه اونها چنین کاری رو , روی بازوی خودشون انجام داده "

 " ?ان 

 

 ش رو تکون داد . اون سر
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اکثر اونها اون رو , روی شونه یا کمرشون داشتن . بعضی "

هاشون روی بازوی باالیی . من سعی میکنم که به یاد بیارم 

..." 

 

پیشخدمت اومد و برای هر یک از ما نوشیدنی دیگه ای 

سفارش گرفت . باب بشقاب دیگه ای از حلقه های پیاز رو 

 سفارش داد 

 

د که میخواست این طرح رو , روی بازویش فقط یک نفر بو"

داشته باشه . این ممکنه اولین باری بود که این طرح خاص 

رو انجام دادم . ولی فکر میکنم که یه نفر دیگه هم بوده که 

این طرحو روی بازویش میخواست چون عکسش به اون 
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شکل نشون داده بود . به طور مشخص , اون وقت ممکنه که 

 "وجود داشته باشه یک نفر دیگه هم 

 

هیچی دیگه , و ممکنه یک نفر دیگه هم وجود داشته باشه ! 

  ?اصال چرا وقتم رو دارم اینجا هدر میدم 

 

اسم اون کسی که این کارو روی بازویش انجام داده به "

 " ?خاطر داری 

 

مرد , کاش میتونستم بهت کمک کنم . ولی این خیلی وقت "

 "پیش لعنتی بود 

 

احی رو در هر زمان دیگه ای توی شغل خودت تو این طر"

 " ?انجام دادی 
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نه , نمیتونم بگم که دارم . من  ?دقیقا همین طراحی رو "

اون رو در اختیار خودم توی نمونه کارهام نگه میدارم . به 

همون خوبی که اون طرح رو با توبی تنها گذاشتم . ولی به 

ن . اونها حدود نظر میاد که دیگه مشهوریت ققنوس ها مرده ا

بیست سی سال پیش خیلی مشهور و محبوب بودن . ولی 

دیگه زمان اینجور خالکوبی سر اومده . مدتی اونها برگشتن با 

هوس و جنون هری پاتر زندگی جدیدی به دست اوردن . ولی 

 "از اون زمان , نه دیگه خواستار اونها زیاد نیست . 

 

ن کشیدم و اونها رو , من یه مقدار پول زیاد رو از کیفم بیرو

 روی میز به طرف اون سُر دادم 

 

 " ?این کمکت میکنه که اسمش به یادت بیاد "
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اون جرعه ای از آبجویی که داشت میخورد رو قورت داد و با 

 صدای خشنی خندید 

 

 "کاش این پول کار میکرد ولی من یه مرد صادقم , استیل "

 

 ;گفتم 

 

واسم گذاشتی قدر دانی نگهشون دار , من از وقتی که "

 "میکنم . باب , اگه چیزی یادت اومد , بهم تماس بگیر 
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مرد , مطمئنم که ای کاش میتونستم کمکت کنم , چون "

مطمئنم با این پول چند تا ملک آزاد دیگه و سالن واسه 

خالکوبیم میتونم عرضه و رسیدگی کنم . به این حتما فکر 

اندازه جهنم این رو به یاد نمیارم میکنم ولی در حال حاضر به 

. من خیلی از سال های اولیه ام رو مست و توی عالم هپروت 

 "( *stonedبودم )

 

من کامال مطمئن بودم االن هم توی عالم هپروته با توجه به 

اینکه چطوری منگ بود و چه جوری داره حلقه های پیاز 

فکری  همراه با آبجوش رو استنشاق و نفس میکشه . باید یک

به حالش میکردم مطمئن بودم که اون پول بیشتری 

 میخواست . 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

529 

وقتی که دومین شات ویسکی جیمسونم رو تموم کردم یک 

بسته صد هزار دالری برای بار دیگه به طرف اون فرستادم . 

 مطمئن بودم نمیتونه با این پول مقاومت کنه . 

 

یاد مخت رو یه تکون کوچولو بده مطمئنم حافظه ات هم م"

 "سر جاش! 

 

باب پولها رو از روی میز فرز و چابک دست کش رفت و 

 شروع به خندیدن کرد 

 

حتما تمام تالشم رو میکنم , اگه نظرت رو در مورد خالکوبی "

عوض کردی و از بدبینی در مورد مغازه ی من دست برداشتی 

, خوشحال خواهم شد که تو رو به خالکوبی هم عالقه مند و 

 "( * hookجذب کنم)
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 با دهان بسته خندیدم 

 

 "نه در این زندگی ! "

 

به هر حال این نظر توئه , راستی تو چطوری به عکس این "

خب اگه عالقه و هیچ احساسی به  ?خالکوبی رسیدی 

خالکوبی زدن نداشته باشی این خیلی غیر منطقی به نظر 

میرسه . به چیزی که عالقه نداری روی بدنت آزمایشش کنی 

 "اونقدرم درباره فهمیدنش مصر باشی . معنا اصال واسم نداره 

 

 "این خالکوبی رو دو......."
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روی لبه ی لبهای من نشسته بود . این  "دوست دختر "کلمه 

کلمه خودش تمام اراده من رو تهدید میکرد که از دهانم 

بیرون رانده بشه . همش توی وجودم تشر میزد که این کلمه 

یرون بیندازم . ولی جید دوست دختر من نبود . رو از دهانم ب

اگه با خودم صادق باشم , کلمه دوست دختر شروع به 

توصیف جید و اونچه که با من میکرد , نبود . اون خیلی خیلی 

بیشتر از اینها بود .... اون همه چیز من بود . تمام جان و 

 روحم رو . 

 

 گلویم رو صاف کردم 

 

داشت. میخواست که بره  یه دوست طرحش روی بدنش"

 "خالکوبی کنه ولی االن اون این کار رو نمیکنه 
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یک تتو عالی واسه یه دختر چیز خیلی خوب و  ?چرا که نه "

( * اون trampقشنگیه . البته بعضی از بدکاره و فاحشه ها )

رو باالی باسنشون مثل یک نشان واسه کارشون میزنن . خب 

یادم هست کارهای زیادی  ?اینم یک نوع کاره میدونی که 

 "مثل این رو انجام دادم 

 

اون خانم دیگه نمیخواد خالکوبی اینجوری داشته باشه . یا "

هر چیزی که بخوام در موردش بهت بگم مطمئنا خالکوبی 

  "زدن اون توش نیست 

 

من اینو نمیفهمم که تو چرا اینقدر علیه خالکوبی ها هستی , "

 " ?پسر 
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ی گردن منو گرفتند و روی پوست سرم عنکبوت های نا مرئ

ریختند . حس میکردم عنکبوت ها روی پوستم میخزن و 

سینه مال میرن . تمام بدنم مور مور شده بود . جمجمه ام از 

عصبانیت در حال متالشی شدن بود . خشم و عصبانیتم از جا 

 برخاست . 

 

 "منو پسر صدا نکن * "

 

باش . اما جدا , چرا از  هی , قصد بی احترامی نداشتم . آروم"

 " ?خالکوبی خوشت نمیاد 

 

 "من دالیل خودم رو دارم "
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یا باید بگم ,  ?پس چرا به این خالکوبی خاص عالقه داری "

چرا تو به اون کسی که این خالکوبی رو من براش زدم عالقه 

 " ?داری 

 

یک بار دیگه مقدار زیاد تری پول از کیف پولم بیرون کشیدم 

و اون ها رو , روی میز به طرف باب ُسر دادم . تمام پول ها 

 رو داخل دستهای گوشتی و زمخت اون چپوندم . 

 

اینقدر از من سواالی بیخود نکن . و دیگه هرگز این سوال "

 قبلت رو ازم نپرس . اگه چیزی در مورد اینکه کی این

خالکوبیو روی بازوش زده یادت اومد فقط بهم تماس بگیر. 

 " ?گرفتی که 

 

 "اوکی , همینکارو میکنم "
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چند تا اسکناس ییشتر واسه مشروب هایی که خورده بود روی 

 میز انداختم 

 

این پول هم باید نوشیدنی ها و حلقه های پیازت رو پوشش "

 "بده 

 

 "(*  obligedممنون )"

 

نظامی داد و بقیه آبجوی خودش  باب به من سالم

(Guinness . رو توی معده اش فرو داد *) 
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چرخیدم و از بار خارج شدم. تمام بدنم به لرزه افتاده بود .حس 

خارش و سوزش داشتم و میخواستم باز دچار تشنج بشم . من 

روی نیمکتی در بیرون از یک مغازه بستنی فروشی نشسته 

یلمی از گذشته در ذهنم شروع به بودم . پاهایم می لرزیدن و ف

 بازی کرد . 

 

صدا زد که تالون روی کلمه پسر خیلی  boyباب تالون رو 

 حساسه 

 

 

 نوعی آبجو ایرلندی با رنگ تیره
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**** 

 

گاهی اوقات پرنده ای روی دیوار های سیمانی زیر زمین و 

انبار سرد آنجا ظاهر میشد . اغلب شب ها , وقتی که آنها 

داشتند به پسر نزدیک میشدند . پرنده هم تبدیل به یک 

تهدید و هم یک پناهگاه و مخفیگاه شده بود . این به پسر 

ل آرامش می بخشید , چیزی که باید هنگام وقوع غیر قاب

تصور و توصیف روی آن تمرکز کند . ولی پرنده شعله ور 

گاهی اون رو می ترساند . به دلیل اینکه نماینده یکی از آنها 

بود که وحشت رو به اون تحمیل کرده بود . آن هم یک 

طاعون بود که شبها اون رو تسخیر میکرد , اون رو مسخره 

 میکرد . حتی در خواب هایش اون رو تحقیر میکرد . 
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تو بی مصرفی , بی ارزشی پسر . ناچیزی . پوچ و بی معنی 

هستی. زباله دانی هستی که مورد استفاده قرار می گیره , که 

خوار و مورد آزار قرار میگیره . سطل آشغالی هستی که اینجا 

 باقی مونده تا زمانی که بمیری ....

 

بالهای شعله ور اون االن در تاریکی خاکستری و سفید رنگه . 

پرنده ای که به سمت اون بال و پر میزند و بال هایش رو 

برای پسر گشوده میکند و شاید به پسر در و وری می گوید . 

آن پرنده به طرف اون نزدیک میشود و همراه با آن دیوارهای 

 .  سیمانی ضربان دار میشوند و تکان می خورند

 

 بی ارزش و بی مصرف ....ناچیز و حقیر ....مانده تا بمیرد ....

 



 obsession مترجم :راحیل

 

539 

اما به همان اندازه که پسر میخواست بمیرد , اون هرگز 

 نمیمرد و خالص نمیشد . 

 

**** 

 

  

 

 شانزدهم_فصل#

 

 جید #
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لطفا توی گذشته دنبال چیزی نگرد , جید , چون اینجوری 

حرفهای وندی خیلی منو خیلی از مردم آسیب خواهند دید . 

غافلگیر کرده بود و به نوعی با درک نکردن گذشته آزارم 

میداد . همونطور که جورج منو با تاکسیش به طرف خونه 

مزرعه استیل ها میبرد , مدام به حرفهاش فکر میکردم . 

جورج منو خونه استیل ها رها کرد . امروز یکشنبه بود . پس 

من اون چیزهایی که درباره  مجبور نیستم به سر کار برم .

شناسنامه مارج فهمیده بودم رو حتما بهش میگم . نمیخواستم 

که به اون راجع به وندی مادگان و ماجراها و رابطه اش با 

پدرش چیزی بگم . ولی مارج سزاوار این بود که از ماجرای 

 اسمش توی شناسنامه اش خبر داشته باشه . 

 

خت کردم . و به نظر میرسید پول کرایه تاکسی جورج رو پردا

که پول اضافی و نقد من مدام واسه رفت و آمد کردن به جلو 
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و عقب خونه مزرعه استیل ها استفاده میشه . مجبور بودم با 

توجه به هزینه های زیاد تاکسی یک ماشین بگیرم . به 

 زحمت و پیاده راه رو تا دم در طی کردم و در زدم . 

 

در شیشه ای ظاهر شد . تالون به راجر , سگ تالون , پشت 

من از پشت شیشه نگاه کرد . اون سرش رو از پنجره 

مستطیلی کنار در به داخل کشوند . وای خدا اون خیلی مثل 

یه پسر کوچولوی ناز و با مزه بود . چند ثانیه بعد , در باز شد و 

چارچوب ماهیچه ای و بدن عضالنی تالون به من خوش آمد 

رد . بدنم لرزید و تپش داشت . فقط نزدیکی گفت و استقبال ک

 با اون و اینقدر اون من رو تحت تاثیر قرار داده بود .

 

همونطور که گفتم و به همون اندازه هم که میخواستم راجع  

به اون شب و جربان خالکوبی ازش پرس و جو کنم , 
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میدونستمم که این کار بی فایده ست . اون چیزی بهم 

 نمیگفت . 

 

 ;دگی گفتم به سا

 

 "سالم , اومدم که مارج رو ببینم "

 

 ?"اون اینجا نیست , کالس آشپزی رفته . یادته که "

 

لعنتی , فراموش کرده بودم که مارج برای یه کالس آشپزی 

آخر هفته ها توی گراند جانکشن ثبت نام کرده بود. که این 

کالس ها جمعه شب و تمام روز شنبه و یکشنبه برگزار میشد 

 . 
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من واقعا متاسفم , جریان این کالس رو فراموش کرده بودم "

" 

 

 ?"میخوای یه پیغام از طرفت به اون بدم "

 

به اون نگاه کردم , سرم رو تکون دادم . یعنی واقعا قرار بود 

در اونجا وایسه و وانمود کنیم که ما همدیگه رو از نزدیک و 

کنار  در همون لحظه راجر ?به طور صمیمی نمی شناسیم 

پاشنه پاهام نفس نفس زد . به پایین خم شدم تا روی سرش 

 رو پنجول بکشم و سرش رو بخارونم .

 

نه , پیغامی ندارم که بهش بدی , ولی اگه یه فنجون چای "

 "داشته باشی مایلم که اینجا بخورم
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این معامله برای توئه , اگه تو دو تا از اون ساندویج های "

( * و cheddar cheeseر )مخصوصت که با پنیر چدا

پنیر کباب شده با گوجه فرنگی رو که قبال واسم درست 

 "کردی رو االنم درست کنی, منم چای رو آماده میکنم 

 

نمیتونستم به لبخندی که روی لبام شکل گرفته بود کمکی 

 کنم 

 

 "اوکی , من این معامله رو قبول میکنم"

 

بزرگ شدم .  وقتی اون در رو پشت سرم بست , وارد راهرو

زانو زدم و گذاشتم راجر روی زانوهام بپره . اون صورتم رو با 

 یه بوسه سگی پوشوند و لیس زد . 
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مضحک و خنده داره , به غیر از من , تو تنها کسی هستی "

 "که این سگ کوچولو رو بیشترین لمس کرده

 

من عاشق سگام , ولی هرگز سگی ندیدم که منو دوست "

ته به جز راجر کوچولو . فکر میکنم که سگ داشته باشه . الب

 "ها حس تشخیص باالیی دارن و ادراک اونها خیلی زیاده 

 

اواخر روز تابستون خنک تر بود . و من یه جفت شلوار جین 

تنگ و یه بلوز رکابی بدون آستین صورتی مدل پُفی پوشیده 

بودم . تالون توی چکمه ها , شلوار کتان تیره اش و تیشرت 

خیلی خوش پوش , لذیذ و خوشمزه و شهوت انگیز و سبزش 

 شیرین به نظر میرسید . 
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 "خب برم واسه شروع درست کردن ساندویج ها"

 

به طرف آشپزخونه رفتم , در یخچال رو باز کردم و داخلش یه 

 نگاهی انداختم 

 

اینجا هیچ پنیر چداری من نمیبینم ولی پنیر کلبی جک "

(colby jack به مقدار * ) کافی وجود داره . با اینم ساندویج

 "ها خیلی خوب میشن 

 

پنیر رو از یخچال بیرون کشیدم . یه گوجه فرنگی رو از سبد 

روی پیشخوان برداشتم و کارد و تخته واسه برش دادن گوجه 

و پنیر رو هم برداشتم . و مشغول آماده کردن ساندویج ها 

 شدم . 
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ی تابه گذاشتم تا به محض اینکه ساندویج ها رو توی ماه

سرخ بشن , چرخیدم . و تالون رو دیدم که پشت میز 

 آشپزخونه نشسته بود و داشت بهم نگاه میکرد . 

 

 "فکر کردم که میخوای چای رو آماده کنی"

 

 "متاسفم , من فقط از این منظره و تماشای تو لذت میبردم "

 

پوستم گرم و سوزان شد . منظره و تماشای اونم خیلی خوب 

بود . اون ایستاد و به سمتم اومد . مثل یه گرگ گرسنه که 

واسه شکارش کمین کرده بود به نظر میرسید . با احتیاط و 

گرسنه به طرفم قدم میزد و حرکت میکرد . میدونستم که اون 

 زدیکتر بشه . قصد داره منو ببوسه قبل از اینکه حتی به من ن
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__ 

#cheddar_cheese 

 

پنیر چدار . نوعی پنیر سفت , صاف , زرد و یا نارنجی 

 انگلیسی هست که از شیر گاو تهیه میشه . 

 

 

و وقتی لبهاش روی لبهای من فشرده و چلونده شدن , من 

تقریبا نزدیک بود که همونجا در هم شکسته شم . زبونم رو 

تا بیشتر با زبونش به هم  چرخوندم و به گردش در اوردم

 تالقی و برخورد کنه . 
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برق در بدنم جرقه میزد . بوسه ی سرکش , سرسخت و 

محکمی بود . بوسه ای که واسه درمانه . بوسه ای که مثل 

مواد مخدر اعتیاد آوره . بوسه ای که روح و جان هردومون 

مالقات میکنه و درون هم رو میبینیم . روح ها به هم پیوند 

خورن و متصل میشن . ما واسه چند دقیقه ای دهان می

همدیگه رو مثل غذا خوردیم تا اینکه من ازش سریع جدا 

 شدم . 

 

 "وای متاسفم , ساندویج ها ..."

 

به سرعت به طرف اجاق گاز رفتم تا اونها رو به طرف دیگه 

 اشون بچرخونم 

 

 "اوه , خوبه . اونها قهوه ای و برشته شدن ولی نسوختن "
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 تالون کمر منو از پشت گرفت و من رو به طرف خودش کشید 

 

 "فاک توی ساندویج ها "

 

 "تالون "

 

اینو جلوی لبهاش گفتم ولی اون زبونش رو توی دهنم فرو 

برد و درونش شیرجه رفت . ما به شدت و شور و اشتیاق, 

حرص و ولع و تشنه وار و گرسنه وار همدیگه رو می بوسیدیم 

, بوسه هایی که هر دومون توش بی فکر . بوسه های سخت 

و خواستار هم بودیم . با شور و عشق و احساسات شدید 

همدیگه رو میبوسیدیم و دهان هم رو میخوردیم . نفسم رو 

حبس کردم و مایل به بیشتر بودم . بوسه هایی که من با 
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حسرت توشون سبقت و پیشی میگرفتم . حلقه های نا مرئی 

 د میداد , وصل میکرد. که ما رو به هم پیون

 

متاسفم , آژیر خطر به صدا در اومد باید اجاق رو خاموش "

 "کنم . واقعا نمیخوام خونه رو دود بر داره

 

لعنتی , این بوسه به تنهایی میتونست همه چیز رو خاموش 

کنه . به طرف اجاق گاز رفتم و ساندویج ها رو از ماهی تابه 

ای روی میز گذاشتم . برای برداشتم و اونها رو توی بشقاب ه

هر یک از بشقاب ها یه دستمال واسه پاک کردن دستها و 

 دهانمون گذاشتم 

 

 " ?خب چایی کجاست "
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تالون جوابی نداد . به طرف یخچال رفتم و دو بطری آب 

 ازش بیرون کشیدم 

 

 "جای نگرانی نیست . با این آبها هم کارمون راه میفته "

 

 ویج ها رو درست روی میز گذاشتم . بطری آبها و بشقاب ساند

 

 "بیا اینجا بشین و ناهارت رو بخور "

 

اون ساندویجش رو برداشت و میخواست که یه گاز به 

 ساندویجش بزنه که من متوقفش کردم 
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 ?یادته آخرین بار که ساندویج واست درست کردم چی شد "

 "سقف دهانت سوخت . بذار که اول یه کمی خنک بشه 

 

نان رو از ساندویجم بیرون اوردم و گذاشتم دود از پنیر داغ 

 بیرون بیاد . بعد از اینکه خنک شد یه گاز به ساندویجم زدم 

 

هیچی مثل مال مارج نیست . من نمیتونم مثل خواهرت "

 "آشپزی کنم ولی من یه پنیر کباب شده خوب درست میکنم 

 

 اون ساندویجش رو امتحان کرد 

 

 "وبه آره , خیلی خ"
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چرا احساس میکردم که هیچوقت چیزی برای مکالمه و حرف 

شاید اگه ما توی تخت نبودیم و لباس های  ?زدن نداریم 

یکدیگه رو از تن هم باز نمیکردیم , میتونستیم در واقع یک 

گفتگو داشته باشیم . من یه تاکتیک رو امتحان میکنم شاید 

 اینجوری چند تا جواب پیدا کنم . 

 

 "گذشته من یه مقاله جالب پیدا کردم هفته "

 

 " ?آره "

 

 "آره , اون مقاله درباره ی تو بود "

 

ابروهای تالون تقریبا به سمت موهاش باال رفتن و تکون 

 خوردن . چشمهاش رو تنگ کرد ولی اون چیزی نگفت 
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اون مقاله درباره زمانیه که تو از عراق برگشتی . چرا بهم "

 " ?افتخار رو دریافت کردی  نگفتی که مدال و جایزه

 

 " ?از کدوم گوری اون رو پیدا کردی "

 

 

 "در یه بایگانی مقاله های محلی "

 

 " ?واسه چی توی مقاله های محلی میگشتی "

 

یه لقمه از ساندویجم رو قورت دادم . نمیتونستم به اون بگم 

 که لری ازم خواسته در موردش تحقیق کنم . 
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یه چیز دیگه ای واسه تحقیق میگشتم من در واقع به دنبال "

ولی داستان تو جلوی چشمم اومد و توی ظاهر سازی اخبار 

 "تیترش رو دیدم 

 

اون ساندویج خودش رو پایین انداخت دستش رو به طرف 

 بطری آب برد ولی اون رو چنگ نزد . 

 

 "اونها نباید این داستان رو چاپ میکردن"

 

اید کامال اون رو چاپ اونها ب ?داری باهام شوخی میکنی "

میکردن . اصال این خبر به این مهمی باید توی اخبار ملی 

بوده باشه , تالون , نه تنها توی یه روزنامه مردمی و محلی 

 "توی یه شهر کوچیک غربی 



 obsession مترجم :راحیل

 

557 

 

نمیخواستم کسی هیجان زیادی راجع به من ایجاد کنه . "

 "نمیخواستم که این خبر سر و صدا کنه

 

یعنی چی که نمیخواستی که  ?در مورد تو هیجان و هیاهو "

تو یه  ?کسی در مورد خبر به این مهمی جنجال به پا نکنه 

 "قهرمان خدادادی و تمام عیار بودی

 

من یه قهرمان نبودم , چشم آبی . بهم اعتماد کن , من "

 "هیچوقت یه قهرمان نبودم 

 

تو اون آدم ها رو نجات دادی . تو جون خودت رو واسه "

اونها توی معرض خطر بزرگی قرار دادی . لعنتی , تو نجات 

 "میتونستی که ُکشته بشی
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 اون مشت خودش رو , روی میز کوبوند 

 

 ?تا به حال به این فکر کردی که چرا این کار رو کردم "

 "شاید من این کار رو نکردم تا یه قهرمان باشم 

 

 به پشتی صندلی تکیه دادم . تنش و فشار عصبی از من باال

رفت . من در حال حاضر به طغیان های تالون عادت کرده ام 

 ولی هنوز هم اونها روی من تاثیر میذاشتن . 

 

مطمئنم که این کارو نکردی تا یه قهرمان باشی ولی اینو "

مطمئنم که تو به فکر سربازهای زخمی و افتاده توی جنگ 

 بودی . آدرنالین* و انرژیت احتماال توی نیرو و قوای کامل
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بوده . تو به این فکر میکردی که دوستانتون رو از محل جنگ 

 "بیرون بیاری 

 

اون پوزخندی زد . به شکل کنایه آمیزی دهن کجی کرد و 

 لبهاش به هم پیچ خورد که نمیتونستم اون رو بخونم .

 

 "بهم اعتماد کن, من به فکر اونها نبودم "

 

 " ?پس به چی فکر میکردی "

 

که چه جوری یه خمپاره و بمب بخوره توی به این فکر بودم "

 "باسنم و کُشته بشم , جید 
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__ 

هورمون قسمت مرکز غده فوق کلیه هست که  ;آدرنالین #

 باال برنده خون و فشار خونه . 

 

 

 

 

 هفدهم_فصل#

 

 تالون#
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دهان زیبایش به شکل مستطیل شکلی افتاد که بارها از اون 

رد . من قهرمان نبودم . و دیده بودم . اون هرگز درک نمیک

اونها جایزه لعنتی رو به من دادند... و سعی کردند مدال افتخار 

رو به من بدهند . ولی من این مدال رو واسه نجات جان شش 

نفر توی اون روز نمیخواستم . خوشحال بودم که تونستم اونها 

رو نجات بدم . زندگی اونها ارزش خیلی بیشتری از زندگیه 

هنمی من داشت . ولی هر دفعه که من یکی دیگه کوفتی و ج

از اونها رو از محل جنگ و کشتار بیرون میکشیدم , هنوز هم 

از آسیب های روحی و جسمانی خودم خالص و رها نشده 

بودم . با بی توجهی و با بی احتیاطی یکی از زخمی ها رو , 

روی زمین انداخته بودم و دوباره به داخل محل جنگ دویده 

. به جای اینکه یکی دیگه رو توی امنیت قرار بدم و اون  بودم

رو توی محوطه محفوظ و امن ببرم به داخل محل کشتار 

دویده بودم به امید اینکه سر لعنتی و گاییده شده خودم رو 
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منفجر کنم و کشته بشم . سرانجام زمانی فرا رسید که راجر 

گه داشته واترز و چند نفر دیگه به معنای واقعی کلمه منو ن

بودند و اجازه بهم نداده بودند که به محل نبرد برم و برای 

نجات مرد دیگه ای به اونجا برگردم . اون ها یه خورده از 

افکار من رو میدونستند . میدونستند که من میخوام به محل 

 کشتار برم و دیگه هیچوقت از اونجا بیرون نیام . 

 

شفافش که من رو  جید کنار من نشسته بود ...چشمهای آبی

غرق خودشون میکرد و تمام وجودم رو اون چشمهای زیباش 

طالیی زیباش که مثل _فرا گرفته بود , موهای قهوه ای 

آبشارهای مواج روی شونه های خامه ایش ریخته بودن , اون 

لبهای قرمز خوشگل یاقوتی رنگش که من اونها رو بارها و 

و در مدت طوالنی ای ,  بارها بوسیده بودم ...برای اولین بار

شاید برای همیشه ...در واقع من واقعا خوشحال بودم ...به 
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طرز لعنتی ای خوشحال بودم ...که اون روز سرم منفجر نشده 

 بود و کشته نشده بودم . 

 

چقدر که من دوستش داشتم . چقدر که عاشق این زن بودم . 

رو درست در یک  "دوستت دارم "دهانم میخواست کلمات 

حظه تشکیل بده و اونها رو به جید بگه . و اگه اون ل

و  ?میدونست که من چقدر دوستش دارم چی فکر میکنه 

اینکه با توجه به پیغام هایی که توی این چند مدت و ماه ها 

برای اون فرستاده بودم , با توجه به حرفهایی که قبال بهش 

 میگفتم که هیچوقت عاشق نمیشم احتماال اون ازم میپرسه

 که چطور میدونستم که عاشقشم . 

 

 " ?میخوای که چیزی بگی , چشم آبی "
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اون لبهاش رو به یک لبخند نصفه نیمه ای به هم کشید . یه 

 لبخند اجباری . 

 

 "من واقعا مطمئن نیستم که چی میخوام بگم , تالون "

 

  

 

#part_170 
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 "اولین چیزی که به ذهنت خطور میکنه رو بگو  "

 

 اون ابروهاش رو باال برد و سرش رو تکون داد 

 

من خوشحالم که تو نمردی , تالون , به  ?چی میتونم بگم "

طرز لعنتی ای به وجد اومدم و جذبت شدم . در واقع تو برای 

من یه معنایی داری . تو ممکنه این رو درک نکنی ولی آره تو 

عنا داری واسه من معنا داری . تو واسه مارج و برادرهات هم م

. تا به حال به چیزی که اگه تو رو توی یه کیسه جنازه می 

میدونی با  ?اوردنت چه بالیی سر اونها می اومد فکر کردی 

میدونی حتی اگه یه بالی کوچولو سرت  ?اونها چیکار میکرد 

تا به حال به کسی به  ?بیاد چه به من و خانواده ات میگذره 
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من  ?میخوای بمیری  چرا ?جز تالون استیل فکر کردی 

 "نمیفهمم 

 

من جوابی ندادم . نمیتونستم جوابش رو بدم . اون در دو مورد 

حق داشت . ولی اون متوجه نمیشد که من به خودم فکر 

نمیکردم . ولی شاید من به هیچکس به جز خودم فکر نکرده 

بودم . حقیقت این بود , که من در قلبم میدونستم که 

بودن من بهتر میشن و زندگی بهتری  برادرهام و مارج بدون

 دارند . 

 

 ;اون ادامه داد 

 

 "و صادقانه بگم , من شگفت زده شدم "
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 این حرفش منو به خودش گرفت 

 

 " ?چرا تو باید شگفت زده باشی "

 

چون بیشتر مردم غریزه زنده موندن و بقا دارن . این یک "

که  چیزیه که وقتی به مردم خودت اهمیت میدی باعث میشه

افرادت رو نجات بدی . نسبت به اونها احساس مسئولیت 

میکنی . این روی همه رفته کامال مجموعی از فداکاری های 

دیگه ای هست که بدون توجه به زندگی خودت همه 

 "چیزهات رو به اونها اختصاص میدی

 

غریزه زنده موندن . غریزه بقا و زنده موندن لعنتی . این 

من نبود . خدای من , چیزهایی که  مفهوم چیز جدیدی برای

به اونها گفته بودم و چیزهایی که انجام داده بودم , چیزهایی 
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که مجبورم کرده بودن تا انجامشون بدم فقط زنده موندنم و 

ادامه حیات واسه من در یه کابوس وحشتناک هست . ولی 

بعد از دو دهه زندگی با خاطرات های وحشتناک با اونها , 

و زنده موندن من به جهنم شوت و پرتاب شده بود . غریزه بقا 

 و من توی جهنم زندگیم رها شده بودم . 

 

از اونجایی که نمیتونستم هیچکدوم از اینها رو بشنوم , باز هم 

 هیچی نگفتم . 

 

میخوای اینجا جلوی من بشینی و هیچ جوابی بهم  ?واقعا "

 " ?ندی 

 

 "چیزی برای گفتن وجود نداره , چشم آبی"
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 اون سرش رو تکون داد 

 

خوبه , حداقل بهم بگو که چرا تو نخواستی این خبر جز "

 ?"اخبار ملی باشه 

 

 چون این راه آسونی بود . 

 

نمیخواستم کسی راجع بهم سر و صدا کنه . نمیخواستم "

کسایی از من حرف بزنن و بگن این کارش چه اقدام و عمل 

میدونستم این از خود گذشته انی بوده . در صورتی که 

کارهای لعنتیم از خود گذشتگی نبوده . این یه کار خیلی 

 "خودخواهانه لعنتی بود

 

 اون دستش رو به طرف دستهای من ُسر داد و لغزوند 
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تالون , قصد و نیت تو و اهدافت هر چه که بوده , نتیجه "

نهایی یکسان هست . و تمام اون سربازهایی که نجات دادی 

 "فراتر از قدر دانی و سپاس هستند  و خانواده هاشون

 

لمس جید هر دو هم به من آرامش میدادن و هم مضطربم 

 میکردن . اون خیلی چیزها رو درک نمیکرد . 

 

 ;چشم هام رو توی حدقه چرخوندم و گفتم  

 

میدونم , باور کن , من خیلی یادداشت های تشکر و سپاس "

زمان جنگ از  , و بسته های مراقبتی و بهداشتی زیادی توی

 "اونها دریافت کردم ....
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 " ?و این چیز بدیه "

آره   این چیز بدی بود , جید . این آدمها از من تشکر "

میکردن . میخواستن برای من کارهای زیادی انجام بدن , 

میخواستن به نحوی به خاطر حفظ و زنده موندن هر یک از 

کاری که  عزیزانشون اینو واسم تالفی و جبران کنن و تنها

من اون زمان سعی کرده بودم انجامش بدم این بود که خودم 

 "رو به کشتن بدم 

 

ولی همونطور که گفتم , نتیجه نهایی همون بوده , تو جون "

 "همه اون مردها رو نجات دادی 

 

 "همه اشون مرد نبودن , یکیش زن بود "
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 تو شاید جون مادر یه نفر رو نجات داده باشی , این یه چیز"

 "عالیه 

 

 "اون جوان بود , بچه ای نداشت "

 

 آه بلندی کشیدم 

 

داشتن یه داستان محلی به اندازه کافی واسه من بد بوده . "

مردم برای اوردن هدایا و کادوهای تشکر به خونه امون می 

اومدن . اونها از مزرعه هاشون محصوالتشون رو واسه ما می 

شیدنی های مختلف , اوردن . شراب , مشروب های الکلی , نو

کیک و بیسکوئیت و انواع شیرینی ها , گوشت و طاس کباب 

و انواع غذاهای مختلف که با گوشت درست میکردن و اینجا 

می اوردن . هرگز تمام نمیشد , جونا و رایان میزبان بودند و 
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وقتی که مارجوری از مدرسه بر میگشت اون هم به اونها 

بعد از برگشتنم از عراق کمک میکرد و من فقط میخواستم 

 "تنها باشم 

 

لعنتی , اگه این خبر جز اخبار ملی میشد , شبکه ها به دنبال 

من می اومدن . برای مصاحبه , برنامه های گفتگوی زنده 

لعنتی ...و من واقعا نمینونستم هیچکدوم از این ها رو تحمل 

امم کنم . من قبال به جید گفتم , اینو بارها و بارها به برادره

گفتم که من یه قهرمان نبودم . جید ایستاد , هنوز دستهاش 

 توی دستهای من بود

 

من اونموقع تو رو نمیشناختم و نمیدونم چرا اون زمان اینقدر "

مصمم بودی که خودت رو به کشتن بدی ولی االن بذار یک 

 "چیز رو بهت بگم 
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 " ?چی "

 

وشحالم که من , به عنوان یک نفر االن به طور لعنتی ای خ"

تو زنده هستی. ای کاش میدونستم که چرا تو احساس 

میکردی که باید به زندگیت پایان بدی . ولی خدا رو شکر 

 "میکنم که تو اینجا هستی . با من , االن 

 

اون منو از صندلی تا به سمت پاهایم کنار کشید و بازوهاش 

 رو دورم حلقه کرد و صورتش رو به قفسه سینه ام چسبوند 

 

 "بوی تو خیلی خوبه "
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برای یک ثانیه , من احساسات اون رو تکرار کردم . به طرز 

لعنتی ای خوشحال شدم که اون روزها نمرده بودم . عطر و 

بوی نارگیل موهای اون رو استنشاق کردم و بوی خوش 

 موهاش رو با نفس عمیقی توی ریه هام فرو بردم . 

 

 "پس پیشم بمون , چشم آبی "

 

 "ترکت نمیکنم هیجوقت "

 

اون فقط منو بغل کرد و توی آغوشش نگهم داشت . اون 

سعی نکرد منو ببوسه . برآمدگی آلتم که حاال توی شلوارم 

دیده و نمایان شده بود رو سعی نکرد چنگ بزنه و توی 

دستهاش بگیرتش . اون فقط منو نزدیک خودش نگه داشته 

ز لعنتی ای بود و لعنتی , احساس خیلی خوبی داشت . به طر
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از بغل کردن اون حس خیلی خوبی داشتم . باالی سرش رو 

بوسیدم . موهای ابریشمی و خوش بوی لطیف اون بینی ام رو 

قلقلک داد . اوه , من اون رو میخواستم . دلم میخواست 

درست همین االن واسه همین دقیقه اون رو پایین بیارم و 

واژنش فرو  لخت کنم و آلتم رو توی گرمای مرطوب و خیس

کنم . ولی این نزدیکی این آغوش اون رو هم میخواستم . 

 این مهربانی و صمیمیت و احساسات اون ...

 

اون رو محکم تر توی آغوشم فشردم و سعی کردم این لحظه 

 قشنگ رو تا جایی که میتونستم طوالنی تر کنم . 

 

 "من ..."

 

 ;اون آهی کشید و پرسید 
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 " ?چیه "

 

رو بگم . این رو به طرز  "دوستت دارم "ون میخواستم به ا

خیلی بدی میخواستم به اون بگم . این کلمات برای اینکه از 

 دهان من بیرون بریزن درد میکردن .

 

 

ولی نمیتونستم این کلمه ها رو از دهانم بیرون بریزم . 

نمیتونستم اونها رو جلو زبونم بیارم . بعد عجیب ترین اتفاق 

دور شد و با نگاه آبی رنگش نگاه خیره ام رو  افتاد , اون از من

سوراخ کرد . چشمهای آبی رنگش من رو می سوزوند و تمام 

 دیوار های اطرافم رو نابود و خراب میکرد . 
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 "تالون , دوستت دارم "

 

زانو هام تقریبا زیر پاهام دوال و خم شدن , لبهام لرزیدن . 

حرف زدن درباره  اون باید حتما اشتباه کرده باشه که آماده

اینه ولی اون اشتباه نکرده بود چونکه با دو تا از انگشتهاش 

 جلوی دهان من رو پوشوند 

 

الزم نیست تو هم این حرفو پس بزنی و چیزی در عوضش "

بگی . میدونم که احتماال آماده نیستی . تو ممکنه هرگز منو 

دوست نداشته باشی , من این رو درک میکنم . نمیخوام که 

ه هر چیزی که در موردش آماده نیستی تو رو تحت فشار ب

قرار بدم . میدونم که قبال گفتی دوستم نداری و هرگز دوست 

نخواهی داشت و این اشکالی نداره . ولی میخوام بدونی که 

من دوستت دارم . میخوام بدونی که واسه من خیلی پر ارزشی 
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خاطر اینکه  و واست احترام خیلی زیادی قائلم . عاشقتم نه به

جون کسایی که دوستشون دارم رو نجات دادی . عاشقتم نه 

به خاطر اینکه تو یک قهرمانی . نه به خاطر اینکه تو برادر 

بهترین دوستم هستی و نه به خاطر اینکه تو خیلی زیبا, با 

جلوه و عضالنی و ماهیچه ای هستی و به طور فیزیکی و 

 "رابطه جنسی تو عالی هستی .

 

 اون لبخند زد 

 

عاشقتم فقط به خاطر اینکه تو تالون استیل هستی و واقعا "

خوشحالم که با تو آشنا شدم که تو توی زندگیه من هستی . 

حتی اگه چیزی که من باهات دارم بیشتر یه دفعه بعد  و 

لحظه ای هم باقی نمونه ولی هنوز هم خوشحال خواهم شد 

نمیشم که عاشقت شدم  که با تو آشنا شدم . و هرگز پشیمون

" 
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چشمانم سوخت . اشک توی اونها حلقه زد . بدنم همزمان بی 

حس شده بود و بدنم با هر احساسی که قابل تصور و درک 

باشه احساسات توی اون جریان داشت . منم دوستت دارم , 

 جید , منم دوستت دارم .

 

 

 ;اون ادامه داد 

 

خوابت بیام و باهات  و االن , من واقعا میخوام که توی اتاق"

 "عشق بازی کنم 

 

آلته سخت من فکر میکرد که این ایده خیلی خوبیه . ولی 

چیزی که واقعا من میخواستم این بود که اون رو دوست 
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داشته باشم . تا طعم و مزه عشق رو از اون بفهمم . تا این 

عشق , این حس زیبا رو واسه اون بسازم . چیزی که برای 

چیزی که لیاقتش رو داشته باشم . تا این  اون خوب باشه ,

موضوع رو بهش بگم که چقدر دوستش دارم . تا طعم لذت رو 

بهش بدم و از اون لذت ببرم . واقعا میخواستم بهش بگم که 

چقدر زیاد عاشقش شدم این رو بیشتر از هر شب دیگه ای 

میخواستم . و شاید , فقط شاید , بتونم کلماتی که اون بهم 

ود رو تکرار کنم . بیشتر از این هرگز آرزو نکرده بودم گفته ب

که این کلمات رو االن بهش بگم . ولی واقعا میترسیدم . 

ترس از اینکه من اون چیزی نبودم که اون فکر میکرد ...و 

میدونمم اون چیزی که درباره ام فکر میکنه نیستم . 

اون میترسیدم که وقتی درباره ام , درباره گذشته ام بفهمه 

 دیگه من رو دوست نداشته باشه . 
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گونه اش رو گرفتم و لمس کردم و با شستم اون رو آهسته و 

 نرم نوازش کردم 

 

تو نیازی نداشتی که همه این ها رو بگی , چشم آبی , من "

 "خوشحال میشم که با تو عشق بازی کنم 

 

من این ها رو به خاطر هیچ دلیل دیگه ای از اونچه که "

بگم , نگفتم . اگرچه , فکر میکنم که این اولین میخواستم 

باریه که تو به جای کلمه کَردن به عمل عشق بازی اشاره 

 "میکنی 

 

 اون شروع به خندیدن کرد 

 

 "باهام بیا "
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من اون رو از راهرو به اتاق خودم راهنمایی کردم . راجر ما رو 

.  دنبال میکرد . این دفعه اون رو به آرومی به تخت میبردم

این دفعه آهسته آهسته اون رو میکردم و به نرمی لمسش 

میکردم . این دفعه همه چیز فرق میکرد حتی با وجود اینکه 

 آلتم درد گرفته و سفت شده بود

 

  

 

 

ژاکت صورتی اون رو از روی سرش بیرون کشیدم و اون رو , 

روی صندلی پرتاب کردم . سوتین اون رو باز کردم و سینه 

های زیباش رو آزاد کردم . نوک پستون های اون سفت و 
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سخت و محکم شده بودن و من نوک یکی از پستون های 

 صورتیش رو با انگشت شستم نیشگون گرفتم . _قهوه ای 

 

 ن خورد و لرزید اون تکو

 

 "خدایا , من عاشق اینم وقتی که تو این کار رو میکنی "

 

پس من انجامش دادم . نوک پستون ها و سینه های اون یه 

اثر هنری لعنتی بودن . زیبا , خوشمزه و به طور لعنتی ای 

باجلوه . بهترین هنرمند ها و پیکر تراش ها نمیتونستند چیزی 

د , چیزی زیباتر از سینه هاش رو به این زیبایی رو خلق کنن

 کنده کاری کنند . 
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دستهای اون به تیشرتم رسیدن ولی من دستهاش رو دور 

 کردم 

 

 ;گفتم 

 

 "بذار , بذار این بار من ازت مراقبت کنم "

 

اون رو به ارومی روی تخت هل دادم , صندل هاش رو از 

پاهاش در اوردم و بعد زیپ شلوار جینش رو باز کردم و 

وارش رو از روی باسن و لگنش به طرف پایین سُر دادم و شل

لغزوندم . فقط شورت خال خال پلنگیش بین من و بدن لذیذ , 

دلپذیر و خوشمزه و شهوت انگیزش باقی مونده بود . من 

نمیخواستم که مستقیم سراغ آلت داغش برم حتی اگه 

میدونستم که همین االن هم آلتش خیسه . میتونستم بوی 
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انند و شیرین آلت اون رو حس کنم که این داشت مشک م

منو دیوونه میکرد . بدجوری باعث دیوانه شدنم میشد . نه , 

فعال من باید کاری واسه اون انجام میدادم . حتی اگه نتونسته 

ام کلماتی که اون بهم گفت رو بهش پس بدم . حتی اگه 

 چیزایی که با حرفهاش بهم داده بود رو منم بهش بگم ولی

حداقل میتونستم با بدنم به اون محبت و مهربانی بدم و اونها 

 رو با تمام وجودم تقدیمش کنم . 

 

به اون تکیه دادم , هنوزم کامال پوشیده از لباس بودم , به 

آرومی و نرمی لبهاش رو بوسیدم . اون دهانش رو باز کرد تا 

با زبونم بیشتر مالقات و برخورد کنه ولی به جای اینکه 

نش رو با لبهام بگیرم , با دهانم به طرف گونه هاش زبو

حرکت کردم . باران بوسه های ریز و درشتمو روی سیب 

گلویش گذاشتم , باالتر تا شقیقه اش رو بوسیدم و بعد تا 

 پایین تر تا نرمه و الله گوشش رو بوسیدم و مکیدم . 
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با مالیمت با لبهام الله گوشش رو کشیدم و دور پوسته 

گوش اون رو گاز زدم و نیشگون کوچولو گرفتم . جید  بیرونی

به نرمی و اهسته آهی کشید . با زبونم داخل گوش اون رو 

کاوش و جستجو کردم و بعد تا پایین تر تا گردن اون به سُر 

دادن و لغزوندن زبونم روی اون ادامه دادم . با بوسه های 

خیس مسیر های کوچولو تا فکش تا گونه هاش تا گوش 

یگه اش رو با زبون و لبهام حرکت میدادم و دنبال میکردم . د

جایی که اون رو باز هم میبوسیدم و عمل و حرکت خودم رو 

 تکرار میکردم 

 

 "چقدر زیبایی "
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بعد از اینکه گردنش رو بوسیدم و گاز زدن های کوچولو و 

دوست داشتنی ام رو به اون دادم , از مکیدن های سخت و 

روی گردنش صرف نظر و خود داری کردم .  عالمت گذاری

حتی با وجود اینکه دلم میخواست این کار رو بکنم و مشتاق 

بودم که عالمت خودم رو , روی اون بذارم ولی با اون آهسته 

و نرم پیش رفتم . مسیر بین قفسه سینه اش تا شونه هاش رو 

بوسیدم . پایین تر تا بازوهاش تا دستش رو بوسیدم و زبون 

م . جایی که هر کدوم از انگشت های دستش رو توی زد

 دهانم فرو بردم و اونها رو نرم مک زدم . 

 

دوباره با زبونم به باال به طرف بازوهاش رسیدم و اونجا رو 

بوسیدم . مسیر های لبهام رو به طرف سینه اش رسوندم و از 
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شیرینی گوشت نرم سینه هاش لذت بردم . نادیده گرفتن اون 

ی شگفت انگیز که تمام عزم و اراده منو میخواستن سینه ها

کار خیلی سختی بود ولی من این کار رو کردم . مصمم شدم 

تمام محبت و عشقی که هرگز تصورش رو نمیکردم به اون 

نشون بدم . بهش نشون بدم که اون فراتر از رابطه فیزیکی 

 بود . 

 

بغل های بازوی دیگه اش رو بوسیدم و با لبهام روی پوست 

 نرم اون رو خراش دادم و از گوشت نرم اون تغذیه کردم 

 

 "تالون , لطفا , نوک پستون هام "

 

 ;روی پوست نرمش گفتم 
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شیشش , توی زمان مناسبش عزیزم , توی وقت خوبش به "

 "اونها هم میرسم , فعال از همه اش لذت ببر 

 

یک طرح مارپیچی دور سینه هاش رو بوسیدم . من با 

بوسیدنم رو متوقف نمیکردم تا اینکه لبهام رو به هاله کوچولو 

و دور نوک پستون های قرمزش رسوندم . بعد ممه هاش رو 

گرفتم و فشردمشون و با لبهام به طرف دیگه سینه هاش 

 حرکت کردم 

 

 اون زیر و اطرافم پیچ و تاب خورد 

 

ا دیوونه میشم , تالون نوک پستونهام به لبهات من دارم اینج"

 "نیاز داره 
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من در حالی که دور تا دور سینه های دیگه اش با لبهام چرخ 

میزدم در برابر پوست نرم و ابریشمی اون با دهان بسته 

خندیدم . وقتی اون رو میبوسیدم , پوستش مثل بهترین 

ه گردش در ابریشم زیر لبهای من بود . زبونم رو توی اون ب

اوردم و چرخوندم و بافت و شالوده نرم و صاف پستون هاش 

 رو چشیدم و مزه مزه کردم .

 

جید بیشتر به خودش پیچ و تاب خورد ولی از من درخواست 

نکرد که دوباره از نوک پستون هاش لذت ببرم . زبونم رو تا 

پایین تر تا شکمش سُر دادم و لغزوندم و باران بوسه های 

روی اون به جا گذاشتم .وقتی که به آلت زیبای بین  داغم رو,

پاهای اون رسیدم باید هر اونس از کنترل و نفس خودم رو 

مدیریت میکردم . نادیده گرفتن آلت داغ اون اراده آهنی 

میخواست باید هر اراده و کنترلی که توی وجودم بود رو می 

کنم طلبیدم و احضار میکردم تا مسیر زبونم رو منحرف و کج 
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. و مسیر لبهام رو به طرف پایین تر تا رون های اون کج کنم 

ولی این کار رو کردم . تمام اراده لعنتیم رو واسه لذت دادن به 

 اون مدیریت کردم .

 

تمام مسیر های رون هاش , زانو هاش , تمام پاهای زیبا و  

تراشیده اش , و انگشت های الک خورده صورتی روشنش رو 

ت پاهای زیبای قرمزش رو توی دهنم فرو بوسیدم . انگش

بردم و لیس زدم . هر یک از انگشت شست پاهایش رو 

بوسیدم و دوباره به عقب برگشتم . از آلت اون صرف نظر و 

پرهیز کردم و پاهای دیگه اش رو به پایین لغزوندم طوری که 

 به پایین به طرف لبهام سُر و لیز بخوره . 

 

از زندان بود . آماده انفجار و از  آلت من آماده بیرون اومدن

هم پاشیده شدن تا اینکه از بند زندانی بودن رها شه و درون 
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آلت داغ اون رها شه ولی من مصمم و با اراده بودم که فقط 

به اون لذت بدم . دوست داشتم تمام هنرم رو واسه لذت دادن 

به اون بذارم هر چند که این آزمون سختی بود و پشتکار 

میخواست ولی اون لیاقتش رو داشت . اون خیلی کارها زیادی 

برای من کرده بود , بارها و بارها سعی کرده بود که هر چیزی 

که در مورد منه رو درست کنه و خونه خرابه زندگیم رو باز از 

اول بسازه . باعث شده بود تا من از اون زندگی جهنمی و 

ع آرامش رو گوهی که داشتم به جایی برسم که منم بتونم طم

 داشته باشم . همه اینها واسه اون بود . این زمان اون بود . 

 

بوسه هام رو به عقب برگردوندم . برگشتم تا شکمش رو 

ببوسم و بالخره , وقتی که زبونم رو , روی یکی از نوک 

پستون های متورم و باد کرده اش تند تکون تکون دادم , اون 

 ناله ای کرد .
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 "رهاوه , خدایا , آ"

 

 آه کشید 

 

من منتظر اون بودم , به اون نیاز داشتم . هیچکس نوک "

پستون های من رو اینجوری مثل تو نمیخوره و نمیمکه , 

 "تالون 

 

اینها مال منن , هیچکس به جز من حتی جرئت نگاه کردن "

به ممه های تو رو نداره . چشم آبی , نوک پستون های 

تو اینقدر زیبا و با شکوه هیچکس به اندازه نوک پستون های 

 "نیستن . فقط تو 
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من نوک یکی از پستون هاش رو توی دهانم گرفتم و مکیدم 

و نوک دیگه پستونش رو بین انگشت شست و سبابه ام 

گرفتم و نیشگونش گرفتم . اون زیر من به خودش پیچید و 

پیچ و تاب خورد و عطر و رایحه خوشبو و مشک دار اون به 

ه سمت بینیم حرکت کرد . بوی اون رو عمیقا سمت باال , ب

استنشاق کردم و با یه نفس عمیق رایحه خوش عطر اون رو 

توی بینیم فرو بردم و نفس کشیدم . هنوز هم داشتم نوک 

پستونش رو می مکیدم . خدایا , من به طرز لعنتی ای سخت 

شده بودم . آلتم واسه رها شدن و فرو رفتن و غرق کردن 

مای واژن مرطوب و پر آب اون درد میکرد . خودش توی گر

ولی من مصمم بودم تا هر چیزی که اون میخواد رو بهش 

بدم . و در حال حاضر اون میخواست به نوک پستونش 

 رسیدگی و برخورد شه . 
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هیچ سختی برای تمرکز کردن روی نوک پستون هاش وجود 

نداشت . واسه من اونها سفت و سخت بودن و تمرکز روی 

ردن و مکیدن اونها هیچ مشکلی نداشت . من اونها رو خو

مکیدم , نیشگون گرفتم , گاز گرفتم , بوسیدم ...و جید زیرم 

همچنان به خودش می پیچید و اون پایین پیچ و تاب خوردن 

خودش رو ادامه میداد ...تکون میخورد , آه میکشید , اسمم رو 

گفتن های اون مثل  ناله میکرد ...آه ها و ناله ها و تالون تالون

شهد و شربت قندی و شراب شیرین و لذیذ خدایان یونانی 

 واسه گوش هام بود .

 

اون با دو مشت تیشرت من رو گرفت و سعی کرد اون رو از 

روی باال تنه ام باال و به سمت خودش بکشه و من به یکی از 

 نوک پستون هاش یه گاز سفت و سخت زدم 
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 "هنوز نه , چشم آبی "

 

باز دوباره سعی کرد تیشرتم رو به سمت باال بکشه و منم  اون

 باز نوک پستونش رو گاز زدم . 

 

آه ....اون از گاز زدن های سخت نوک پستون هاش خوشش 

میومد . اون , اون شب دیگه ای که من نوک پستون هاش 

رو بین گیره انگشتهام سفت و سخت و محکم گرفته بودم 

زی بازی کردن های خشن نوک خوشش اومده بود . اون از با

پستونش خوشش میومد . به طرز بدی اینو دوست داشت. اینو 

 میتونستم کامال احساس کنم . 

 

من مسلما چیزهای بیشتری رو از اون در اختیار داشتم ولی 

امروز سعی داشتم که نرم و لطیف و مهربان با اون باشم . 
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های  دیگه نوک پستون هاش گاز زدن ها و نیشگون گرفتن

بیشتری نمیخواست حتی اگه جید سعی کنه که پیراهن منو از 

 باالی سرم بیرون بکشه . 

 

بالخره , وقتی که روی نوک سینه هاش به قدر کافی و خیلی 

خوب کار کردم , شورتش رو به طرف پایین سُر دادم و 

لغزوندم . اون اجازه داد دستم رو میون پاهای اون فرو کنم و 

مت از چین های ابریشمی و لبه های بچرخونم و هر قس

 خیس آلت اون رو از هم جدا کنم .

 

خدایا , آلتش خیلی خیس و خیلی آبدار و جا افتاده و با طراوت 

 واسم بود . 
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دو تا از انگشت هام رو داخل سوراخ واژنش هل دادم و با 

(* آلت اون رو ماساژ g spotانگشت دیگه ام نقطه جی )

 ور ناگهانی تکون خورد و حرکت کرد دادم . اون زیرم به ط

 

 "خدایا , تالون , من میخوام که آبم خیلی بد بیاد"

 

اوه , عزیزم , تو همین کارم میکنی . امروز تو میخوای که "

 "آبت خیلی خیلی زیاد بیاد 

 

درست بعد از گفتن این کلمات , من کلیتوریس اون رو پیدا 

کردم و با انگشت کردنش جید رو به لبه اوج و ارضا شدنش 

 فرستادم 

 

___ 
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#G_SPOT 

 

نقطه جی, نقطه و ناحیه ای توی قسمت داخلی واژن خانم 

هاست که با انگشت لمس شه به زن حالت انزال و ارضا شدن 

 دست میده

  

 

ها و ارضا شد , فریادی از حس های تسلی اون وقتی که ر

دهنده و آرامش بخش کشید . آروم شد و من رو محکم تر 

 گرفت و سفت بهم چسبید 

 

 "اوه , خدایا , تالون , دوستت دارم , دوستت دارم"
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اون میفهمید  ?اون متوجه شده بود که این کلمات رو گفته 

ن توی او ?که با گفتن این کلمه ها با من چیکار میکنه 

دنیای دیگه ای بود . دنیای نیروانا و بهشت , دنیایی پر از شور 

و شوق و احساسات شدید , دنیایی پر از خلسه و از خود بیخود 

شدن ...ولی با این وجود , این کلمات درونم پرواز میکردند . 

به سمتم اوج میگرفتند و از وجودم باال میرفتند . این کلمات 

 , امید میدادند .  به من قدرت میبخشیدند

 

بین پاهاش زانو زدم و دهانم رو به واژن خیس اون فشار دادم 

و چسبوندم . آلتش هنوز بعد از ارگاسم می تپید و شیره و 

عصاره و آب آلتش دهانم رو گرم میکرد . زبونم رو توی 

دیواره ها، شکافها و تو رفتگی های عمیق آلت اون هل دادم 

خیس اون تکون دادم.  عطر و  و نوک زبونم رو توی بافت

طعم و مزه ی اون مثل سیب های آبدار و با طراوت با رایحه 

و بوی مشک زنانه بود.  مثل سیب های سرخی که با مشک 
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های خوشبو پوشیده شده باشن.  حتی بهترین سیب های 

غربی کلرادو از باغ های میوه من نمیتونه با عطر و طعم شدید 

 ز ارگاسم و اوج لذتش رقابتی کنه و خوشبوی خاص جید بعد ا

 

من آلت اون رو حریصانه و با صدا خوردم , طوری اون رو 

لیس میزدم که صدای چلپ چلپ کردن های خیس دهانم 

فضای ساکت بین ما رو گرفته بود , جید به خودش میپیچید . 

با آلتش توی دهانم عیاشی کردم . مصمم بودم که هر چیز 

نش و آخرین آب و خامه های کوچولو از شهد شیرین بد

شیرینی که از واژنش بیرون اومده بود رو مک بزنم و 

حریصانه ببلعم . طوری که تمام خیسیش رو توی دهانم 

 بکشم و خشک کنم . 
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بعد زبونم رو به طرف کلیتش چرخوندم . لبهام رو اطراف اون 

پیچوندم و مکیدم و جید به اوج دیگه ای پرواز کرد و به 

 شهوانی فرستاده شد .  نهایت لذت

 

اون سرم رو که بین پاهاش بود چنگ زد و صورتم رو بیشتر 

 جلوی آلتش سایید . 

 

خدایا , آره , تالون , درست همینه , منو بخور , من رو "

 "خشونت آمیز بخور

 

  

 

کلمات اون به من تغذیه می شد به تمام تمایل و خواستن ها 

و آرزوهایی که به جید داشتم تغذیه می شد همانطور که من 
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دوباره کلیتش رو می مکیدم . این بار نه دو تا بلکه سه تا از 

انگشت هام رو عمیقا داخل مجرا و ورودی واژنش چپوندم و 

اژ دادم و نقطه فرو کردم . من اون نقطه خاص واژنش رو ماس

جی اون رو مالیدم و دوباره جید رو به لبه اوج و ارضا شدنش 

 فرستادم . 

 

بعد دوباره , اون پیچ و تاب خورد , لرزید و مرتعش شد و آبش 

روی صورتم پاشید و در هم شکسته شد . اون ازم خواست تا 

 دیگه بس کنم و خوردن آلتش رو متوقف کنم 

 

 "نیاز دارم , االن , لطفا  کافیه , تالون , به آلتت"

 

ولی من قرار نبود امروز منصرف بشم امروز روز اون بود امروز 

خانمه من و معشوقه ام باید آبش بیاد و بیاد... امروز اون به 
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اومدن آبش ادامه میداد و ادامه میداد .... تا زمانی که بدنش 

 خیلی سیر و خیلی خسته شه .

 

ز این که جلوی من بخوابه و اون هیچ کاری نمی خواد بکنه ج

من بهش بازم و بازم لذت بدم . اگرچه بعد از ارضا شدن و 

ارگاسمش , سریع خودش رو به طرف باال سُر داد و ساکشن 

ها و مکیدن های من روی آلتش رو با صدای بلندی مثل 

 اووم و ماچ صدا دار شکوند . 

 

خودم  تالون , من دیگه بیشتر از این نمیتونستم صبر کنم و"

رو نگه دارم , من باید االن آلتت رو داشته باشم , همین حاال 

 ", لطفا 
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اون نشست و مشتش رو به طرف تیشرت سبزم برد و اون رو 

چنگ زد . تیشرتم رو از روی باال تنه ام باال کشید . این بار 

نتونستم نه بگم . دستهام رو بلند کردم و به اون اجازه دادم تا 

 تنم جدا کنه و از شرش خالص شه .پیراهن رو از 

 

بعد اون کمربند منو باز کرد , گیره کمربندم بدون مقدمه باز 

کرد , زیپ شلوار جینم رو با شتابزدگی پایین کشید و قبل از 

زیر اینکه شلوار جین منو کامل از پاهام در بیاره لباس 

 باکسری منو از روی باسنم به طرف پایین کشید

 

و براق نقره ایش موقعی که بهم خیره  چشمهای آبی شفاف

 شد , خاکستری دودی شدن . 

 

 ;از طریق دندون های فشرده به هم گفت 
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 "االن "

 

بدون اینکه حتی چکمه ها و شلوار جین خودم رو از پاهام 

بیرون بیارم جید رو به پشت روی تخت هل دادم و آلتم رو 

کردم  داخل گرمای پر استقبال و خوش آمد گوی واژنش فرو

 و فشار دادم . تمام طول آلتم داخل سوراخش چپونده شد .

 

اوه , با شکوه و سر بلند ...همه ی این زن با عظمت و  

درخشان بود . با شکوه و افتخار آمیزی که فقط واسه من 

کشف شده بود . بدن فرشته مانندی که فقط برای من 

 مجسمه سازی شده بود .
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این احساس های خوب , به  همه این چیزهای باشکوه ,همه

خاطر این چیزی بود که توی وجود جیده . همه اش به خاطر 

خود جیده . هیچکس مثل اون منو گریبانگیر خودش نکرده 

بود . هیچکس مثل اون به من اونچنان نیرو و امید نداده بود 

.هیچکس مثل اون اینجوری مثل یک دستکش مناسب و 

 نکرده بود. کاری که اون االن باهام میکنه ,

 

درون اون آلتم رو فرو کردم , چپوندم و فشار دادم و داخلش 

عمیقا رخنه کردم . و بعد از اون مجبور شدم صبر کنم مایل 

 بودم که ارضا شدنم رو معطل کنم . 

 

نمیخواستم به این زودی ها آبم بیاد . مایل بودم اوجم رو به 

بار دیگه تعویق بیندازم و دست نگه دارم . می خواستم یک

بیشتر داخل اون آلتم رو فرو ببرم.  درونش شیرجه برم و 
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خودم رو غوطه ور کنم و آب منی و هسته و بذرم رو اونجا 

رها کنم . مثل یک حیوان , میخواستم آب منیم رو درونش 

گسترش بدم و پخش کنم . عشقم , همسرم رو حامله کنم . 

ولی اون طوری با زنم جفت گیری کنم که اون  آبستن شه 

قرص ضد بارداری مصرف میکرد بنابراین این اتفاق نمی افتاد 

. 

 

من قبل از اون هیچ وقت بچه نمی خواستم اما فکر شکم ورم 

کرده اون درحالی که بچه من رو بارداره منو هیجان زده می 

کنه . مثل شادی اولیه و قدیمی که توی وجودم موج میزد 

 میگذره . مثل خوشحالی که درونم با فکر بهش 

 

بازم آلتم رو بیرون کشیدم و باز داخلش فشار دادم و فرو کردم  

. اون زیر من آهی کشید . اون آه نرمی که همیشه مثل 
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نسیمی شیرین از دهانش فرار می کنه وقتی که من با آلتم 

وارد واژنش میشم . دهانم را به طرف پایین اوردم و اون رو 

مدیگه پیچیدن و در هم فرو عمیقاً بوسیدم . زبونهامون با ه

رفتن. گذاشتم که طعم و مزه آب آلت خودش رو از روی 

دهانم بچشه و مزه مزه کنه. جید اونقدر پر شور و با عشق و 

احساسات شدید منو در عوضش بوسید که فکر کردم درست 

همین االن آبم داخل واژنش فوران میکنه و تا آخرین قطره 

 اش درونش خالی میشه

 

م ارضا و رها شدنم رو به تعویق انداختم . مصمم بودم ولی باز

این کار رو انجام بدم . مصمم بودم که به یکباره این موضوع 

رو درباره اون مطرح کنم و بهش بگم که همه چی درباره اونه 

نه برای من . اون رون های خودش رو به طرف باال حرکت 

دایا , داد طوری که زانوهاش درست زیر بغل من بودند . خ

زاویه خیلی عمیق و خیلی عالی بود . آلتم رو داخلش فشار 
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دادم و فشار دادم و فشار دادم و بازم بارهای بیشتری درونش 

فشار دادم و فرو کردم و چپاندم ...و بعد با انفجار ستاره هایی 

که پشت سرم بود , آبم رو داخل آلت شیرین و عسلی اون رها 

 کردم . 

 

یلی سریع دورنش حرکت کرده و رها نفسم در حالی که خ

شده بودم حبس شده بود , قلبم تند تند میزد و شلوارم هنوز تا 

نصفه توی پاهایم بود . من هیج حرکتی نکردم فقط گذاشتم 

آلتم در گرمای خیس واژنش باقی بمونه و درونش نهفته و 

چرخید و اطرافم با حس جای بگیره . احساسات درونم می

وه به گردش در می اومد . منو می سوزوند و های غلیظ و انب

کرد . و وقتی که باالخره چشم هام رو باز کردم و له نابود می

نگاه شفاف و آبیش رو دیدم که با اون جفت چشمهای 

خاکستری نقره ای شفاف و نافذش بهم خیره شده و منو با 
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اون چشمهاش سوراخ میکرد , دیگه نتونستم جلوی کلمات رو 

 ونها رو متوقف کنمبگیرم و ا

 

 "خدایا , جید , دوستت دارم , خیلی دوستت دارم "

 

 

 هجدهم_فصل#

 

 جید #

 

 

گرمای یک روز تابستونی گرم به سراغم اومد و در میون من 

جاری شد . تمام وجودم رو گرم کرد . یعنی اینو ازش درست 
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نمی تونستم ازش بپرسم از ترس اینکه اون  ?شنیده بودم  

لمات رو پس بگیره . شاید فقط به خاطر ارضا ممکنه این ک

شدن و ارگاسمش بوده این ها رو به زبون اورده . نه , اینطور 

نیست . امکان نداره فقط به خاطر ارگاسم شدنش اینها رو 

گفته باشه اون بارها و بارها با من به ارگاسم رسیده بود ولی 

یلی هیچوقت این کلمات رو به زبون نیورده بود . تالون خ

بسته بود دیوارهای خیلی زیادی دور خودش محاصره کرده 

بود کلماتی که نخواد رو هیچ وقت به زبون نمیاره . چیزی که 

 منظورش نباشه رو هرگز بیان نمیکنه. 

 

وقتی به چشمهای تیره خیره و درخشان و سوزانده اش خیره 

شدم می دونستم که اون حقیقت رو گفته بود . به همون 

می خواستم از اون خواهش کنم که کلمات رو  اندازه هم

تکرار کنه و بارها و بارها اونها رو بگه . اونقدر بهم بگه تا 

وقتی که از شنیدن اونها خسته بشم..... چه مزخرفاتی . من 
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هیچوقت از شنیدن اونها خسته نمیشم . ولی من از اون 

نخواستم که اینها رو تکرار کنه . میتونم بگم , گفتن این 

کلمات و به زبان اوردن اونها برای تالون خیلی سخت بوده و 

آخرین چیزی که میخواستم این بود که اون حرف هاش رو 

پس بگیره و یا از گفتن اونها پشیمون بشه . چیزی که من تا 

آخر عمرم حسرت اونها رو میخورم . من نمی خوام یکی از 

م بهش اون زنان نیازمند باشم که معشوقش مجبور باشه مدا

اظهار عشق کنه و از خودگذشتگی و فداکاری و وفاداری 

خودش رو بارها و بارها بهش نشون بده . من قبال با کالین 

همینجوری بوده ام. ولی با کالین ...اوضاع هرگز با کالین 

 اینچنین نبود .

 

حسی که به تالون دارم هیچ وقت به کالین نداشتم . به همون 

اشق کالین هستم این احساسات کنار اندازه که فکر میکردم ع

اونچه که االن برای تالون احساس میکردم مسخره و صفر 
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بود و هیچ عشقی نسبت به کالین درونم احساس نمی شد . 

هرگز چنین نیروی اولیه و قدیمی نبود , هرگز چنین عشقی 

منو در بر نگرفته بود . هرگز اینجوری خواسته هام اطاعت و 

با تالون , خواسته هام بهش و عشقم به  تمکین نشده بودن .

اون همه چیز بود .شهوت , هوس , میل و آرزو , خواستن , 

 شور و عشق و اشتیاق و عالقه شدید و این ....عشق بود .

 

عشق , چیزی که هرگز قبل از تالون ندیده بودم و یا تصورش 

 رو نمیکردم . 

 

من فقط به تالون به سادگی لبخند زدم و امیدوار بودم که این 

لبخند به اون چیزی بگه که من از کلمات می ترسیدم و بیم 

داشتم . اون گونه من رو نوازش کرد و لبهاش رو به آرومی و 
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با احساس روی لبهای من فشار داد . بعد از جایش بلند شد و 

 ید .کنار من روی تخت حالت طاق باز دراز کش

 

اون چکمه ها و جوراب خودش رو در اورد و بعد شلوار جین و 

لباس زیر باکسریش که هنوز تا نصفه توی پاها و اطراف 

زانوش بود رو کامل در اورد و کنارم دراز کشید.  هنوز ساکت 

بود برای اولین بار سکوتش به نظر طبیعی میرسید.  من در 

بود، در اون عشقی اون،  در اون احساسی که اطرافمون غلیظ 

که ما با هم شریک بودیم لذت میبردم و توی پوست خودم 

 نمی گنجیدم 

 

من خودم رو گول نزدم که فکر کنم این عشق ممکنه یه چیز 

دائمی باشه... با وجود اینکه من با هر چیزی که توی وجودم 

بود آرزو داشتم این کار ممکن باشه و بتونه واسه همیشه 
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ن هنوزم بیش از حد به کمک نیاز داشت.  دائمی باشه.  تالو

که اون هنوز خیلی مونده بود تا بتونی بفهمی چیا درونش 

میگذره تا بشه بفهمی چه جور میشه کمکش کرد. خیلی نیاز 

به کار کردن توی ابعاد شخصیتیش بود و عالوه بر این... 

وقتی که اون بفهمه که من در مورد خودش و خانواده اش 

ق میکنم چی درباره ام فکر میکنه؟  چه برای لری تحقی

معضل و مسئله بغرنج و پیچیده ای بود.  نمیدونم با این 

دغدغه و موضوع پیچیده چیکار باید کنم.  من نمیخواستم که 

کارم رو ترک کنم و استعفا بدم من به این کار احتیاج داشتم 

حتی اگه احترام زیادی برای رئیس خودم قائل نبودم.  و از 

و بعد شخصی،  میخواستم درباره تالون و خانواده اش نظر 

اطالعات بیشتری کسب کنم.  میخواستم بدونم وقتی که 

داشته جون همه اون افراد و سرباز های توی جنگ رو نجات 

میداده چرا سعی کرده که خودش رو به کشتن بده.  چرا 

میخواسته توی اون جنگ بمیره؟  یه چیزی درون اون رو 
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بود و اون نیاز داشت روی اون چیز سمی توی  مسموم کرده

درونش کار کنه قبل از اینکه فکر کنیم میتونیم در این مدت 

طوالنی با همدیگه باشیم.  ولی در حال حاضر،  من به 

سادگی میخواستم کنار اون دراز بکشم،  بهش نزدیکتر باشم 

 و گرمای اون رو احساس کنم

 

که توی وجود اون  با تمام وجودم،  میخواستم هر چیزی

آزارش میداد رو از بین ببرم و بهش کمک کنم.  هر چیز 

اعصاب خورد کنی که اون رو آزار میداد با تمام جان و روحم 

 نابود کنم. 

 

من هنوز مطمئن نبودم که اون برای این کار آماده بود یا نه 

ولی باید با تمام نیرویی که درونم نهفته بود به اون کمک 

ید به اونچه که در این لحظه ممکن بود برای اون میکردم.  با
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هر کاری که در حال حاضر میتونم رو انجام بدم.  هر کاری 

که توش رضایت و خرسندی باشه رو انجام بدم.  هیچوقت 

ترکش نکنم  .  اون بهم نیاز داشت و منم با تمام وجودم به 

بودنش نیاز داشتم.  باید هر کاری که باعث رضایت خودم 

ه رو برای اون برای هر دومون انجام بدم.  و در حال میش

حاضر و درست توی همین لحظه،  این کاری که باید 

انجامش میدادم این بود که واسه اون اینجا باشم، عاشقش 

باشم و بذارم اون بفهمه که چقدر و چه جوری واسم مهمه. 

 واسم اهمیت داشتنش رو بهش نشون بدم

 

  

 

 ;اون گفت 
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 "هت که رسوندم منظورم ب"

 

 دوباره لبخند زدم و به سقف نگاه کردم 

 

 "خب منم منظورت رو گرفتم "

 

به سمتم چرخید و سرش رو توی دستهاش گرفت و بعد 

 دستهاش رو به طرف شونه هاش بلند کرد 

 

 "ولی من نمیدونم اگه بتونم که ..."

 

 دو تا از انگشتهام روی لبهاش فشار دادم
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االن واسه هر چیزی نگران نباش , فقط بدون که من " 

عاشقتم و من هیچ توقع و انتظاری ندارم , تنها چیزی که نیاز 

دارم اینه که االن میدونم که تو ام منو دوست داری, الزم 

نیست در مورد چیزهای دیگه از پایان امروز فکر کنیم حداقل 

 "االن نه 

 

 اون گلویش رو صاف کرد

 

یزی هست که من باید در موردش باهات صحبت خوب یه چ"

 "کنم 

 

نگاه خیره اش مشتاقانه و آتشین بود . چشمهاش جدی بودن 

. 
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 ?"البته , درباره چیه "

 

  "من نمی خوام که بری خالکوبی کنی"

 

 عشق آرامش بخش من باعث یه گره تدافعی توی شکمم شد.

 

 " ?چرا نه "

 

 "من فقط نمیخوام "

 

آه کشیدم . آرزو کردم که آرامشم برگرده ... و توی این 

موضوع شکست نخورم . من سالها بود که رویای خالکوبی ها 

رو توی خوابم میدیدم . عاشق اونها بودم و من واقعا احساس 
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میکردم که خالکوبی ها میتونن هرکدوم داستانی واسه 

هر خودشون داشته باشن . بخشی از وجودم به طور ذاتی با 

 کدوم از خالکوبی ها هم پنداری میکرد 

 

من واقعا نمیدونم که تو چرا اینقدر علیه خالکوبی ها هستی "

" 

 

 "من از خالکوبی ها متنفرم "

 

 "پس دیگه  الزم نیست که یه خالکوبی روی بدنت بزنی "

 

اون نشست , به طور واضح آشفته و پریشون بود . در حالی 

 ته بودن . که تمام لباسهاش تخت رو گرف
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 "من هرگز چیزی به این کصافطی رو , روی بدنم نمیزنم "

 

این انتخاب توئه , تالون , و من بهش احترام میذارم . فقط "

تو هم باید به نظر و عقیده و انتخاب من احترام بذاری.  من 

فکر می کنم که خالکوبی ها اگه به زیبایی تمام روی بدن 

. و من قصد دارم یکی از  انجامش داد خیلی ام زیبا هستن

 "اونها رو روی بدنم حتما خالکوبی کنم

 

  

 

من با این گوه به بدنم آسیب نمیرسونم . این رو واست "

ممنوع و قدغن میکنم . بهت اجازه نمیدم چیزی به این گوهی 

 "رو بری روی بدنت خالکوبی کنی 
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این بار من بودم که نشستم . این بار حالت تدافعی که به 

م گرفته بودم تبدیل به خشم شد . گره دفاعی با حالت خود

 شدیدی از خشم و غضب از جای برخاست . 

 

اینو ازت درست شنیدم که تو منو از انجام یه کاری منع "

 ?"کردی 

 

اون بهم نگاه کرد . چشمهاش خیره کننده و پر تابش ولی 

خشم آلود بودن . منم عصبانی بودم , هر دو با حالت حاکی از 

 م به هم خیره شده بودیم خش

 

 ;گفت 

 

 "آره درست شنیدی , من اینو واست منع کردم "
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 خنده ای کردم و سرم رو تکون دادم 

 

من واقعا نمیتونم باور کنم که تو این رو بهم گفتی . تو "

 "نمیتونی من رو از خالکوبی زدن منع کنی 

 

 " ?دقیقا همین کار رو میکنم , نمیتونم "

 

 س هایم رو جمع کردم ایستادم و لبا

 

 "من دوستت دارم , تالون "

 



 obsession مترجم :راحیل

 

627 

اوه , من واقعا عاشقش بودم . علیرقم سنگدلی اش باز هم 

عاشقش بودم . با وجود همه اینها , بدون در نظر گرفتن هر 

 چیزی دوستش داشتم . 

 

ولی اگه نحوه ارتباط تو اینجوری باشه من مطمئن نیستم "

 "کنمکه بتونم باهات توی این مشارکت 

 

اون منو گرفت و روی تخت انداخت . منو به طرف پایین 

چرخوند پس اینجوری حالت دمر روی شکمم روی تخت 

 افتادم و اون یه سیلی محکم و سخت روی لمبر باسنم زد 

 

اون بدنم رو با بدنش پوشوند و یه گاز روی گردنم زد . تکون 

رد لذت خوردم و لرزیدم , درد لذت آوری درونم پیچید و اون د

 آور چنان شدید بود که همچون گردبادی از من گذشت 
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 ;توی گوشم زمزمه و پچ پچ کرد 

 

من نمیخوام بدن زیبات با اون تصویر وحشتناک خدشه دار "

 "شه و صدمه ببینه

 

  

 

تصویر وحشتناک؟  ققنوسی که از خاکستر بر می خاست؟ این 

اینقدر زیاد اون یک تصویر زیبا با نماد گرایی معنا دار بود. چرا 

از این تصویر نفرت داشت؟  چونکه دقیقا شب دیگه ای هم به 

این تصویر واکنش شدید نشون داد و اون شب رفتار و 

واکنشش خیلی خشونت آمیز بود.  چیزی در مورد ققنوس اون 

رو اذیت میکرد و عذاب میداد.  یعنی چی میتونه باشه؟  من 
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ن حاال،  با بدن گرمش بالخره این رو می فهمیدم.  ولی همی

که بدن من رو پوشونده بود،  آلتم درست دوباره شروع به 

 خیس شدن کرد 

 

آلت سخت و مثل سنگ سفت شده اون به سوراخ چروک 

شده باسنم ضربه ناگهانی میزد،  اون رو سوراخ میکرد و آلتش 

مثل سیخ به پشتم سیخونک میزد.  اون رو کامال احساس 

ه که بدنش با بدنم انجام میداد، پوستم میکردم.  خدایا، اونچ

رو تنگ و محکم کرده بود و هسته و جوانه آلتم رو می لرزوند 

و به خاطر اون تپش داشت.  من میدونستم که اون آماده ست 

که دوباره منو بکنه و دوباره تصاحبم کنه و همچنین 

 میدونستم که من مقاومتی نخواهم کرد.  

 

 توی واژنم فرو کرد  اون آهسته و آروم آلتش رو
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تو اون خالکوبی رو نمیری انجام بدی،  دیگه بیشتر از این،  ”

 ”این رو واست روشن و واضح کردم؟

 

جوابی ندادم،  بدنم از گرمای اون، از گرما و داغی آلتش،  از 

 شور و اشتیاق و میل و تمایل و خواستن اون خیلی پر بود.  

 

تو اون رو با جوهر رنگی بدنت مال منه،  جید،  مال منه،  ”

 ”نمیکنی 

 

اون دوباره آلتش رو درونم فرو کرد و فشار داد،  منو پر کرد،  

منو تکمیل و کاملم کرد.  در این لحظه،  ممکنه من با هر 

چیزی موافقت کنم ولی دهانم رو بسته نگه داشتم.  تالطم 

 شور و عشق و غلیان احساسات منو در هم نمی شکست
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اینکه این رو بفهمم , داشتم در یک ارگاسم انفجاری قبل از 

رها میشدم . لبم رو گاز گرفتم , ناله کردم , تخت و مالفه ها 

 رو واسه تسلی دادن خودم با مشتم چنگ گرفتم .

 

 "مال منی "

 

 اون این کلمه رو با آهنگ و حالت کشیده ای میخوند 

 

 "مال منی , مال منی , مال منی "
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و ادامه داد . سخت تر و سخت تر , محکم تر اون کردن من ر

و محکم تر ...و آلت من شروع به سوختن کرد . من بیشتر 

میخواستم و بازم بیشتر و بیشتر و بیشتر ...تا اینکه یک اوج 

دیگه بر من پیشی گرفت و از تمام بدنم رد شد . دوباره واسه 

 رها شدنم و راحتی خودم تخت رو با مشتم چنگ زدم و مالفه

 ها رو به قالب و شکل مشت هام در اوردم .

 

اینو بگیر , جید , منو بگیر , همه ی منو بگیر , تو مال منی , "

 "جید , مال منی 

 

اون یکبار دیگه آلت سخت شده اش رو درونم فشار و هل داد 

و بعد , آلتم از دو اوج انفجاری خیلی حساس رها شد . اونم 

رها شد . من هر اسپاسم از آلتش رو موقعی که خودش رو 

 درونم رها میکرد , احساس میکردم . 
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عرق اون روی گردنم , روی شونه هایم می چکید و من از 

یبردم . هر قطره کوچیک ازعرق اون که همه اون لذت م

پایین روی پوستم مثل رود جاری میشد لذت میبردم و دوست 

 داشتم اون رو با رغبت بخورم . 

 

وقتی که اون بالخره آلتش رو از درونم بیرون کشید , من رو 

چرخوند . و به عقب روی بازوها و پیشونیش دراز کشید . از 

, روی پیشونی خودش من دور شد در حالی که دستش رو 

گذاشته بود و به عقب دراز کشیده بود . دراز کشیدنش مثل 

موقعی بود که سر پست نظامی خودش بوده . و حالت نظامی 

 و سر پست بودن خودش رو نشون میداد .
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من هم به پشتم چرخیدم و رویم رو به طرف دیگه ای  

برگردوندم . جوری برعکس خودم رو به طرف دیگه ای 

 دم تا بدن هامون با هم لمس نشه .لغزون

 

  

 

به همون اندازه که میخواستم توی بغلش باشم, خودم رو توی 

آغوشش و بازوهای محکمش بپیچونم و توی حس های اون 

و تمایل های خودم توی آغوشش غلت بخورم به همون اندازه 

 هم میخواستم راهی برای این مشکلمون پیدا کنم .

 

اهی برای مقاومت اون نسبت به به همون اندازه باید ر

خالکوبی ها پیدا کنم و با اون سر و کله بزنم . من همیشه 

قصد داشتم یک خالکوبی روی بدنم داشته باشم. و االن هنوز 
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هم قصد داشتم که برم و خالکوبی کنم . یعنی ققنوس فقط 

تصویری بود که تالون اینقدر روش حساسیت داشت و نسبت 

یا به طور کلی نسبت به همه  ?بهش مقاومت میکرد 

 ?خالکوبی ها اینقدر مقاومت میکرد و مخالف بود 

 

رو شده بود . اوه محض  مطمئناً قبالً با خالکوبی ها رو به

رضای خدا, اون قبال در ارتش بوده . و رک و پوست کنده به 

خودم بگم , من همون اولش هم  تعجب کردم که خودش 

یکی از اون خالکوبی ها رو , روی بدنش نداره .  مردهای 

 توی ارتش همیشه پر از خالکوبی هستند . در حال حاضر

ساکت بودم , نفس میکشیدم , و هنوز پس از دو ارگاسم 

انفجاری که با این مرد داشتم و بعد از اون عشق بازی شدید 

 آروم بودم و خودم رو به آرامش دعوت میکردم . 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

636 

پاهایم در انتهای تخت آویزون بودند و به زودی من روی 

اونها احساس گرما کردم . از خنده خودداری کردم , نشستم و 

راجر رو دیدم که داشت انگشت های پایم رو لیس میزد . من 

اون رو , روی تخت کشیدم و اون رو به یه بغل بزرگ کردم و 

 به خودم فشارش دادم و چلوندمش . 

 

چه پسر خوبی هستی تو , چقدر تو ناز هستی و خیلی ام با "

 "مزه ای 

 

 صورت کوچولوی خز دار اون رو نوازش کردم . تالون هنوز رو

به صورت خودش دراز کشیده بود و دست و بازویش هم روی 

چشمهاش گذاشته بود . من راجر رو آزاد کردم و سگ مستقیم 

به طرف صاحبش دوید و روی اون رفت . راجر صورت و سینه 

اون رو لیس زد . بدون شک صورت و سینه تالون بعد از اون 
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عرق  عشق بازی های داغ و بعد از این رابطه آخرمون پر از

 بود و شور و نمکین و خیلی عالی و خوب بود . 

 

تالون , با یک دست آزادش دست دراز کرد و راجر رو نوازش 

کرد . هنوز چشمهاش رو باز نکرده بود و یا دست دیگه اش 

رو هم حرکت نمیداد . چقدر عاشق تالون بودم که االن مثل 

از کشیده پسر کوچولوها اینجا با حالتی ناراحت و یا عصبانی در

. من عاشق این بودم که تالون این پسر و سگ کوچولو رو 

دوست داشت . مردی که عاشق سگ ها بود ...چیز بهتری از 

من هرگز به مردمی اعتماد نکرده بودم که  ?این وجود داشت 

از سگ ها خوششون نمی اومد و قصد آزار این حیوان های 

 بیچاره رو داشتند .
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ا بودم.  اونها حیوانات وفادار و من شخصا عاشق سگ ه

مهربانی بودند و من هفت سال گذشته رو به خاطر درس های 

سنگینم توی مدرسه و دانشکده حقوق داشتن یکی از این 

سگ های کوچولو و با مزه رو توی زندگیم از دست دادم.  

چون اونها نیاز به مراقبت و توجه داشتند و من وقت برای نگه 

تم.  شک داشتم که سارا،  صاحب خونه ام،  داری اونها نداش

اجازه بده که یکی از این حیوان های با مزه رو توی آپارتمان 

 کوچیکی که باالی مغازه زیباش اجاره کردم داشته باشم.  

 

اگه من هنوز اینجا زندگی میکردم،  میتونستم که هر وقت از 

راجر سر کار به خونه میام هر وقت که از در وارد خونه میشم 

رو ببینم که واسه سالم دادن بهم جلوی در ظاهر بشه و واسم 



 obsession مترجم :راحیل

 

639 

دم خوشگلش رو واسه خوش آمد گویی تکون بده. اگه من 

هنوز اینجا زندگی میکردم، خیلی چیزها رو از دست میدادم. 

ولی باز هم دلم برای همه چی برای کلی خاطره توی این 

قصد  خونه مزرعه تنگ میشد. به نظر نمیرسید که تالون

حرکت کردن داشته باشه.  حاال احتماال زمان و وقت مناسبی 

 نبود که باز هم موضوع خالکوبی رو مطرح کنم.  

 

خم شدم،  گونه ام رو به گونه اش چسبوندم و گونه هاش رو 

 بوسیدم 

 

 ;گفتم 

 

تالون،  من االن باید برم خونه، امروز شنبه ست و من چند تا ”

 ”ا دارمکار واسه انجام دادن اونه
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 اون خِرخِر و غرغر کرد 

 

لباس های خودم رو پوشیدم و سریع یه بار دیگه راجر رو 

نوازشی کردم و ...گندش بزنن . من هیچ راهی ندارم که چه 

جوری از خونه مزرعه به خونه ام برم . جورج هم که نبود . 

دوباره روی تخت نشستم و با آرنجم به تالون که روی تخت 

 د اشاره کردم دراز کشیده بو

 

 ”?تالون تو میتونی با ماشینت منو ببری خونه ام "

 

 ;اون بازوهاش رو تکون نداد . گفت 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

641 

کلی ماشین اینجاست . تو فقط سوئیچ ماشین فورد "

( بردار . سوئیچش توی ford mustangموستانگ )

گلدون سرامیکی کوچیکی هست که روی پیشخوان آشپزخونه 

نیست که تو از اون استفاده کنی میدونم قرار داره . واسم مهم 

 "که واسه مارج هم فرقی نداره

 

 "واقعا , من نمیخوام خودم رو تحمیل کنم"

 

 چشم هاش رو هنوز با دستش پوشونده بود 

 

ببین , من آرزو دارم که تو اینجا بمونی . ای کاش هنوز "

پس لطفا اونقدر منو با این  ?اینجا پیش من بودی , باشه 

یوانه نکن . من ازت درخواست و خواهش کردم که حرفت د
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اینجا برگردی ولی تو مثل همیشه لجبازی . حداقل ماشین رو 

 "ببر , تو به حمل و نقل نیاز داری 

 

آب دهانم رو قورت دادم . حق با اون بود . البته با بخشی از 

حرفهاش موافق بودم . من به حمل و نقل نیاز داشتم و من 

تاکسی خیلی هزینه کردم . گرچه احتماال واسه کرایه های 

جورج به طرز گمراه کننده ای از اینکه از شرم خالص شده 

 خوشحال میشه . 

 

 ”البته , ممنونم , این پیشنهاد باشکوه و بخشندیه"

 

اون بازم غرغر کرد و نالید . به طرف آشپزخونه حرکت کردم , 

 سوئیچ رو برداشتم و اونجا رو ترک کردم 
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*** 

 

 

بل از برگشتن به آپارتمانم تصمیم گرفتم که در مغازه توبی ق

متوقف بشم . شاید بتونم تصویر متفاوتی پیدا کنم تصویری 

که باعث ناراحتی تالون نمیشه. هیلی پشت میز پذیرش 

 نشسته بود 

 

 ;گفتم 

 

هیلی , من واقعا متاسفم که اونشب مجبور شدم به خاطر یه "

 "کاری از اینجا بیرون برم 
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اون به طرز عجیبی بهم نگاه کرد, لبش رو گاز گرفت و با 

 حلقه آویزون توی بینیش بازی کرد . 

 

 "بذار برم به توبی بگم بیاد"

 

 ?"واسه چی "

 

اون جوابی بهم  نداد . فقط به پشت مغازه حرکت کرد و بعد با 

 یک مرد جوان بلوند برگشت

 

میخواست  این توبیه , توبی , این جیده , همون خانمی که"

 "همون شب یه خالکوبی ققنوس بزنه
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 ;گفتم 

 

سالم , توبی , میخواستم که کتابها رو بررسی کنم و ببینم "

آیا میتونم تصویر متفاوتی برای خالکوبی زدن پیدا کنم یا نه , 

من یه چند تا مسائل و مشکل کوچولو ... با تصویر اولی 

 "داشتم

 

 توبی سرش رو تکون داد 

 

 "هیلی یه مسائلی رو برای تو توضیح دادهمطمئنم که "

 

 ابروهام رو باال بردم 
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 " ?هیلی چیزی رو برای من توضیح نداد . منظورت چیه "

 

توبی گلویش رو صاف کرد , عالئم و نشونه های توی 

 صورتش اون رو مضطرب و پریشون نشون میداد 

 

 "متاسفم , خانم رابرتز , ما نمیتونیم "

 

 " ?نظورت چیه م ?چیو نمیتونین "

 

منظورم اینه که ...ما نمیتونیم توی اینجا برای خالکوبی زدن "

 "بهت کمک کنیم

 

 نوزدهم_فصل#
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 تالون#

 

 

راجر در کنار من خودش رو جمع و جور کرده بود و خوابیده 

بخشی واسم بود . با بدن گرم و کوچولوش حضور آرامش 

داشت . دلم واسه جید تنگ شده بود. چرا ازش درخواست 

من میخواستم که اون توی  ?نکردم که اینجا پیشم بمونه 

همه زمان ها اینجا با من باشه , میخواستم که اون همیشه 

نارم باشه , میخواستم که از اون مراقبت کنم و مواظبش ک

باشم . اما من کی بودم که از کسی مراقبت کنم وقتی که 

جید بعد از این , سواالت  ?نمیتونستم از خودم مراقبت کنم 

بیشتری از من خواهد داشت . در مورد خالکوبی ها , در مورد 

ه هیچ جا هنوز اخبار ملی , در مورد مقاله ها و داستان هایی ک
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خبرش ول و رها نشده بود ولی چاپ هم نشد . اما اینجا , در 

 مورد اینکه چرا من میخواستم ... که این خبر چاپ نشه . 

 

 خدایا , من از رفتن به اونجا متنفرم , خیلی زیاد متنفرم 

 

*** 

 

شورشیان عراقی ما رو کمین و به ما حمله کرده بودند . پس 

ای از درختان که در مجاورت یک دهکده  از تاریکی, در بیشه

کوچک شمالی قرار داشت. من یکی از افسران مسئول دو 

واحد خنثی کردن مواد منفجره بودم که همه مردها و افراد 

داوطلب به جز یک پرستار استخدام شده بودند . یک افسر 

 دیگه و مافوق و برتر من , کاپیتان درک واترز بود .
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و گلوله های توپ در اطراف ما منفجر بمب ها, خمپاره ها 

میشدند و انفجار کر کننده و آتش دشمن از طرف کوهستان 

ها فوران میکرد .صدای خون در رگهایم جریان داشت .صدای 

بلند خون سربازانم در رگهای من به صدای انفجارها غلبه 

(* white noiseداشت و این صداها به صدای سفید )

 تبدیل میشد 

 

#white_noise 

 

صدایی که دارای همه بسامدهای شنود پذیر توسط انسان 

 هست . صدای چند بسامدی
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من سر سربازانم داد کشیدم که بدوند و فرار کنند . صدایم 

مبهم و دور دست بود. من هم مثل جهنم دویدم و فرار کردم 

. 

 

وقتی که از جنگل و آتش و اسلحه و تیراندازی فرار کردم ,  

نگاه کردم . هیچ کس پشت سرم نبود.  به چه دلیل به عقب 

نکته دیگه  ?کردن لعنتی و گاییده شده ای اونها فرار نمی

 ?اینجاست , چرا من به خودم زحمت دادم که فرار کنم 
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لعنتی , چرا من وقتی که واسم بهتر بود که در حال مرگ 

 ?باشم و بمیرم کارهای زیادی رو توی زندگیم انجام داده ام 

  ?چرا من فقط اونجا نموندم  ?چرا بی حرکت موندم 

 

هنوز هم ایستاده ام ,چشمهایم رو بستم و به آسمان نگاه 

ن می کردم ..... و باید اونجا می موندم و خودم رو به کشت

 ?دادم 

 

آره, باید خودم رو به کشتن بدم . پایان همه مشکالت من  

..... اما اینجا ایستاده ام . مثل یک ابله و پخمه و بی کله ی 

 لعنتی . واترز و دو سرباز دیگه به سوی من هجوم اوردن . 

 

 ;واترز پرسید
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 ”?استیل, حالت خوبه ”

 

اطر انفجار ها به سرم رو تکون دادم . واترز و دو سرباز به خ

زمین برخورد کردن و نفس نفس زنان روی زمین افتادن و 

 هنوز من ایستادم.

 

و جواب چراها منو گرفت و بهم اصابت کرد .  من داخل نبرد 

برمیگردم . به بهانه نجات دادن افرادم , به امید نجات دادن 

سربازانم و تمام کسایی که در اونجا بودند و سالم به خونه 

 وندن اونها به محل کشتار بر میگردم .برگرد

 

و به بهانه نجات دادن اونها, بلکه یک تیر به مغزم شلیک شه  

 و من به جهنم فرستاده شم
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از جام بلند شدم و به طور غریزی به سمت آتش و محل 

تیراندازی دویدم , آتش هایی که به سمتم پرتاب می شد 

 می دادم خودم رو به سرعت کنار می کشیدم و جا خالی

 

اولین نیرویی که با اون رو به رو شدم یکی از افراد ثبت نام 

شده من به نام کالنسی براون بود . اون از درد فریاد 

کشید, پاش تیر خورده بود. اون نمیتونست بلند بشه , خون می

از اندام تحتانی و پاش بیرون می جهید و می پاشید . شونه 

رو , روی پشتم گذاشتم و  هاشو گرفتم و بلندش کردم و اون

 مثل جهنم دویدم تا اون رو از منطقه تیراندازی بیرون ببرم

 

وقتی که باالخره از بیشه درختان در هم برهم رد شدم و اونها 

رو جلوی رویم صاف کردم و از آتش دشمن فرار کردم , اون 

رو به جای امن بردم و بر زمین نهادم . بدون توجه به واترز 
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نشسته بود و بر سرم داد میکشید که همونجا  که روی زمین

بمونم باز هم به منطقه تیراندازی رفتم و به راه خودم ادامه 

 دادم

 

واترز بلند فریاد می کشید و سرم داد میزد که همونجا بمونم 

ولی من به داخل منطقه کشتار راهی شدم و گروهبانم , 

زدم و از جنسن , فرمانده دومم رو پیدا کردم .  اون رو چنگ 

اونجا بیرون کشیدم و اون هم بهم التماس کرد که دیگه به 

 اونجا برنگردم

 

سُتوان ما بهت احتیاج داریم ! تو به طرز لعنتی ای دیوانه "

 "هستی , این کار رو نکن ! اونجا نرو 
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ولی من اون رو هم نادیده گرفتم و به عقب به محل 

ودم رو به خطر تیراندازی برگشتم . و دوباره وقتی داشتم خ

انداختم به طور غریزی از آتش دشمن فرار میکردم و جا می

خالی می دادم . به طور غریزی و هوشیارانه از بیشه های 

 درختان و تیر اندازی و آتش دشمن رد می شدم . 

 

همه بهم می گفتند که اونجا نرم ولی من چهار نفر دیگه که  

شامل یک زن به اسم سلین یکی از پرستارانی که با ما بود رو 

 هم بیرون بردم .

 

 برگشتم و با عجله به سمت جنگل پیش رفتم و هجوم بردم . 

 

 "لعنت بهت , استیل ,نه ! "
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و  واترز دور گردن من رو گرفت. ولی من مانع شدن اون 

 گرفتن گلویم رو به 

راحتی شکستم . می خواستم باز به محل کشتار برم که 

فورستر یکی از فرمانده هایی که با واترز از محل تیراندازی 

 فرار کرده بود با من گالویز شد و من رو به زمین انداخت

 

 "ما بهت نیاز داریم , ستوان "

 

جلو را  من با کمی تالش فورستر رو از خودم جدا کردم و به

افتادم . و دوباره واترز به کمک جنسن , فورستر و اون پرستار 

سلین بازم منو متوقف کردن . اون زن خیلی قوی و چنگ پر 

 زور و مادر قحبه ای داشت

 

 واترز مثل خوک بر سرم فریاد زد و نعره کشید 
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من رتبه و مقامم از تو باالتره استیل , تو دیگه اونجا بر "

 "نمیگردی 

 

 

 قال کردم تا آزادیم رو به دست بیارمت

 

 "مرد های تو اونجا هستن ! توئه حرومزاده ! "

 

به هر حال با وجود همه آدرنالین که در وجودم جریان داشت 

باز هم با تقال خودم رو آزاد کردم و دوباره بدنم رو به جلو 

پرتاب کردم . فورستر دوباره باهام گالویز شد و منو نگه 

 داشت
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 "ن , بذار برم , فورستر , این یه دستور لعنتیه !ولم ک"

 

واترز به طرف من دوید و خودش رو , روی من و فورستر 

 انداخت 

 

تو همینجا میمونی ,استیل , و این یه دستور لعنتیه . تو یه "

احمق گوه هستی . تو فکر میکنی من به اندازه تو به جون 

مال من هستن . نیمی از اونها  ?اون سربازها اهمیت نمیدم 

ولی لعنتی , اونها االن مردند . تو اگه بمیری واسه هیچکس 

 "خوب نیستی

 

یک بار دیگه تقال کردم تا خودم رو آزاد کنم . قدرت و زورم 

 (*thudغیرقابل تصور بود ولی بعدش ....گرومپ ! )
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فورستر با مشتش محکم به بینیم مشت زد و سلین , بله , 

من فوران کرد ...سرم رو وارونه سلین روی پیشانیش خون 

 کردن و بعد با یه صدای دنگی چیزی توی سرم ضربه خورد .

 

من هیچ دردی احساس نکردم . هنوز هم آدرنالین توی 

رگهایم بیش از حد جریان داشت . ولی من به سمت پایین 

رفتم , به طرز لعنتی و گاییده شده ای پایین رفتم و وقتی 

 چیز سیاه شد . سرم به زمین خورد , همه

 

به غیر از یک ضربه مغزی ناچیز, من از اونجا صدمه و 

خسارت ندیدم . من رو واسه پانسمان کردن سرم و زخمهام 

 به پایگاه نظامیمون بردن . 
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اونجا نشسته بودم , سالم مثل یه اسب , هنوز زنده ی لعنتی . 

من تمام تالش خودم رو کردم تا خودمو به کشتن بدم . تا 

خمپاره بهم اصابت کنه و باسنم تکه تکه شه و به قسمت یک 

 های مختلف رنده رنده شم ولی این هم کار نکرد 

 

___ 

#thud 

 

صدای ضربه ی سنگین یا افتادن چیز نرم و سنگین( گرمب، 

تاالپ، هلف، تاپ تاپ، گرمب گرمب کردن، تاالپ تاالپ 

 کردن، تپ تپ کردن، )قلب( تپ تپ کردن، )با صدای بلند(

تپیدن، تاپ تاپ کردن، ضربه ی سخت یا سنگین، )سخت( 

کوبش، کوبه، صدای خفه واهسته ایجاد کردن، ضربه های 

متوالی ضربه، تپ تپ، هف هف، صدای خفه و آهسته ایجاد 

 کردن
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 صدای آهسته ای مثل بستن در

 

 

*** 

 

 

در حالی که من روی تخت دراز کشیده بودم , راجر رو نوازش 

سرد شده بود . به درستی که قهرمان نبودم .   می کردم . بدنم

من جونم رو به خاطر افرادم به خطر ننداختم . من به دنبال 

 مرگ خودم رفته بودم
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چشمانم باز شد . خوشحال بودم که نمرده ام . به طرز لعنتی 

ای خوشحال بودم . جید این کار رو برای من انجام داده بود و 

 م بدم . من باید کاری برای اون انجا

 

من باید از هر طریقی که شده این هرج و مرج و آشفتگی که 

توی زندگیه من بود کار کنم تا بتونم شایسته اون باشم . چه 

فکر مسخره ای کردم . من هرگز از عشق اون و الیقش 

نبودم . من اون رو دوست داشتم ولی آیا واقعا منو دوست 

فکر  جید از نوع آدمهایی نبود که دروغ بگه . اون ?داشت 

میکرد که منو دوست داره اما واقعیت این بود که اون منو 

 نمیشناخت 
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اون تالون استیل واقعی رو نمیشناخت . اون مردی که در 

خارج از کشور کشته بود نمیشناخت ... و کسی که هنوز 

 رویای کشتن سه نفر رو از گذشته اش داشت . 

 

ن استیل غیر نه , اون تالون استیل رو دوست نداشت . این تالو

 قابل تحمل و دوست نداشتنی بود . 

 

*** 

 

پسر روی پتوی ژنده پوش و کهنه خود نشسته بود و می 

لرزید. آنها بیش از یک روز نمی آمدند و اون مدت ها بود که 

غذای ناچیز و لیوان آب کوچکی رو که از اون به جا مانده بود 

 به پایان رسانده بود.
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ن بود و بوی بد و تعفن و نامطبوع سطلش پر از زباله های او

اون سطل چشمانش رو به آب و سوزش انداخته بود. اون  باید 

تا حاال به آن عادت کرده بود ولی پسر عادت نکرده بود.  جان 

کندنش و هدررفتن اون در میان کثافت ها و چرک و آلودگی 

 های خودش....اون واقعا هیچ چیز نبود.

 

اما اون بعضی اوقات خواب می دید وقتی که می توانست 

بخوابد. اون خواب میدید که فرار کرده و به یک مرد قوی و 

بزرگ تبدیل شده..... و اون سه شیاطین نقاب دار و ماسک دار 

رو شکار کرده..... چاقو ها رو توی قلب آنها فرو برده......و 

ته و تیره شده و وقتی آنها چهره شان از درد توی هم فرو رف

کشند اون به آنها و چهره کدر و آخرین نفس خودشان رو می

 مات شده و در حال زوالشان خندیده. 
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ولی دیوارها..... روی دیوارهای بتونی و سیمانی، چهره ققنوس 

 بیرون آمده بود 

 

 ” این هیچ وقت اتفاقی نمی افته، تو فقط یه تیکه کثافتی”

 

 و خندیدپرنده اون رو سرزنش کرد 

 

تو ارزش هیچی نداری،  هیچی بیشتر از اون پتوی ” 

خاکستری کوچک و کهنه که اونها بهت دادند،  تو اینجا 

خواهی مرد ، و اونها هرگز بابت کارهایی که در حقت انجام 

دادند بهاشون رو نمی پردازند. تو استحاق هر ذره ای از اون 

 ”رو داری، تو مستحقش هستی 
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تی اگر پسر چشم های خودش رو می بست و و بعد از اون ح

از درون به حال خودش گریه می کرد و فریاد می کشید اشک 

 از چشمانش جاری نمی شد.

 

هایش رو به دور زانوهایش باز کرد و لرزان روی پسر دست 

زمین دراز کشید وقتی که دیوارها به اون نزدیکتر.... 

 نزدیکتر....نزدیکتر می شدند.

 

شدن درب در باالی پله ها، دیوارها از حالت تلو  تا هنگام باز

تلو خوردن و چرخیدن دور سرش به حالت عادی خود 

بازگشتند. پسر چشم هایش رو تنگ کرد و به تکه نقره فام 

نور نگاه کرد. صدای پاها تکرار شد و یکی از آن سه نفر از 

باالی پله ها به پایین آمد که فقط شورت و تیشرت پوشیده 

 ..و البته نقاب اسکی سیاه.بود...
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پسر در گوشه ای خودش رو جمع کرده و کز کرده بود. 

 خواهش می کنم، خواهش می کنم، لطفاً دوباره نه.

 

معموال وقتی آنها تصمیم می گرفتد به اون تجاوز کنند و از 

اون سو استفاده کنند همه با هم می آمدند و دورش جمع می 

 نبودشدند.اما پسر هیچ وقت مطمئن 

 که اگر وقتی یکی از آنها تنها بیاید چه اتفاقی می افتاد.

 

اون شیطان کفش نپوشیده بود معموال آنها همیشه کفش 

پوشیدند. و وقتی جانور تنها به سوی پسر برگشت و می

چرخید، اون غذایش رو حمل می کرد. پسر از مدتی پیش 

پسر  گرسنه شده بود ولی با این حال، اون هنوز می دانست که

 احتیاج به غذا خوردن دارد.
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شکم اون خالی و خراشیده و خونین بود. اون باید برای بیشتر 

زنده ماندن و دوام آوردن غذا بخورد.  همیشه برای زنده 

 ماندن و دوام آوردن..... 

 

 ”بفرما، حرومزاده ”

 

کسی که غذا رو برای اون آورده بود مرد خالکوبی دار و یا مرد 

و آروم هم نبود. این یکی بیشتر اوقات تقریبا  با صدای ضعیف

نامرئی بود و به ندرت حرف میزد ولی اون هم نوبت خودش 

رو در تجاوز به اون مانند دیگران می گرفت. اون سینی رو 

کنار گذاشت. پسر سرش رو بلند کرد و به چشمان آن شیطان 

خیره نگاه کرد ولی پسر نمی توانست رنگ چشم های آن مرد 

ر تاریکی و در زیر نقابش حدس بزند.  سرش رو پایین تر را د
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آورد. اون به بدن آن شیطان نگاه کرد تا پاهای زشت و برهنه 

اون.  یک،  دو،  سه، چهار،  پنج،  شش،  هفت، هشت،  

نه...... نه انگشت پا.  بدون انگشت کوچک پا روی پای چپ 

 اون.  بدون انگشت کوچک پا...... 

 

 

 

*** 

 

 مت راست شلیک کردم و تیر زدم. من به س

 

یکی از اون حرومزاده ها انگشت کوچیکش رو توی پای  

 چپش از دست داده بود.  این یه چیز غیرعادی بود؟
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اون میتونست به این ترتیب و خدادادی متولد شده باشه یا  

میتونست انگشت خودش رو در اثر تصادف از دست داده باشه.  

 من اهمیتی نمیدادم.

 

اس خودم رو پرتاب کردم از سالن به طرف دفتر کارم دویدم لب

 زده و با انرژی روشن کردم. و کامپیوترم رو هیجان

 

من قصد داشتم تمام مردهایی که یک انگشت کوچیک توی  

 پای چپشون رو از دست داده بودند جستجو کنم

 

 و یکی از اونها میخواست به من جواب بده 
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 بیستم_فصل#

 

 جید#

 

 ”ببخشید؟  ”
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اول به توبی نگاه کردم و بعد هم به هیلی. دختر متالی 

(goth باز لبشو گاز گرفت و با حلقه توی بینیش بازی *)

 کرد

 

 ”تو در تالشی که مشتری هات رو از خودت دور کنی؟”

 

 توبی گفت؛

 

هر شرکتی حق داره از خدمات به هر کسی امتناع بورزه و ” 

 ”دمت به کسی رو رد کنه هر تجارتی حق داره که خ

 

 ”ولی چرا من؟  من هیچ کاره ام ”

 



 obsession مترجم :راحیل

 

673 

 ”متاسفانه من نمیتونم کمکت کنم ”

 

توبی دستپاچه و ناشیانه و ناراحت ایستاده بود و وزن خودش 

 رو بین دو پاهاش تنظیم کرد 

 

 ”تو تنها فروشگاه خالکوبی توی اینجا هستی ”

 

من مطمئن کلی فروشگاه توی گراند جانکشن وجود داره، ”

 ”هستم که تو میتونی اونچه رو که میخوای اونجا پیدا کنی

 

 ”ولی من کار هیلی رو دیدم و عاشق کارش شدم”
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هیلی یه هنرمند خیلی خوبیه، اما خیلی های دیگه هم هستن ”

 ”که میتونن بهت خدمت کنن

 

 سرم رو تکون دادم

 

 ”درباره چه جهنمی حرف م..... ”

 

و جواب بهم اصابت کرد و منو گرفت. تالون  اینجا بوده و اون 

مطمئناً کلی از پولش رو از دست داده بود تا این آدمها رو 

متقاعد کنه که واسه من خالکوبی انجام ندن.  اون از خالکوبی 

نفرت داشت.  اون این کار رو به وضوح و کامال روشن انجام 

کوبیه که به تنها مغازه خالداده بود. اما کارش به جایی رسیده 

شهر بره و پول به اونها پرداخت کنه تا واسه من کاری انجام 



 obsession مترجم :راحیل

 

675 

ندن؟  فقط یه راه برای فهمیدنش هست. با اوقات تلخی 

 چرخیدم و از در بیرون رفتم و اون رو به هم کوبیدم.

 

به سمت مزرعه برگشتم، خشم در من جریان داشت. به چه  

و بکنه؟ تقریباً موقعی که به خونه حقی جرات میکنه این کار ر

مزرعه برگشتم نزدیکای وقت شام بود و مارج داشت با 

 ماشینش درست مثل من به طرف باال می اومد 

 

جید،  چه عالیه که میبینمت،  تو با موستانگ چیکار میکنی؟  ”

 ”چطوری تو در حال رانندگی با اونی؟  

 ”تالون این رو بهم قرض داد ”

 

اگرچه فکر میکنم که جورج همه کرایه هایی که  اوه،  خوبه،”

 ”بهش میدادی رو دیگه از دست میده 
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اصال توی حالت و مودی نبودم که حتی با مارج هم خوب 

 رفتار کنم 

 

 ”اومدم که تالون رو ببینم ”

 

مطمئنًا،  اون احتماالً داخل خونه ست، چرا تو برای شام ”

 ”نمیمونی؟

 

ودم.  با احتیاط با مارج به داخل شام؟  من به سختی گرسنه ب 

 خونه قدم زدم

 

 ”تالون! ”
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 ”آروم باش، جید، ما اونو پیدا میکنیم ”

 

به طرف اتاق خواب اون دویدم و در رو باز کردم حتی به 

خودم زحمت تق تق زدن به در اتاقش هم ندادم.  راجر سرش 

رو بلند کرد و توی جایی که قبالً کنار پاهای تالون میخوابید 

 بهم نگاه کرد. 

 

تالون هیچ جایی در دیدرس نبود.  راجر نفس نفس زد و به 

 اون حیوان خانگی دادم سمت من دوید.  من یه بغل به 

 

 ”بیا پسر،  بیا تو رو بیرون بذاریم ”
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من گذاشتم تا راجر از اتاق بیرون بره و بعد به طرف مارج 

 چرخیدم

 

 ”اون کدوم گوریه؟ ”

 

بنشین و آروم باش، من هیچ نظری ندارم که اون کجا رفته ”

” 

 

 ”اون تا یه ساعت پیش همین جا بود”

 

 ”اوه، تو اینجا بودی؟ ”

 

 سرم رو واسه تاییدش تکون دادم 
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 ”ماشینش االن اینجاست؟ ”

 

 مارج گفت؛ 

 

 ”نمیدونم،  من نگاه نکردم”

 

  

 

بیرون دویدم.  مرسدس بنزش توی پارکینک بود ولی وانت 

(pickup اون اونجا نبود.  اون باهاش به یه جایی *)

 رانندگی کرده بود.
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 زیر نفس هام گفتم؛ 

 

 ”لعنت بهش”

 

 مارج از داخل به طرف من اومد و بازویم رو گرفت 

 

جید،  دقیقا االن چه کوفتی سرت اومده که اینجوری شدی؟ ”

” 

 

برادر تو،  برادرت دقیقا باعثش شده،  اونه که در مورد من ”

 ”اشتباه میکنه، مارج

 

 یک هوف از عصبانیت بیرون دادم 
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 ”اون واقعا این بار از حد و مرزش گذشته”

 

 ”درباه چی داری حرف میزنی؟ ”

 

بنا به دالیلی،  اون نمی خواد که من یه خالکوبی انجام بدم.  ”

اون دلیلش هم به من نمیگه که چرا اصال این رو نمی خواد 

به جز اینکه نمی خواد من به بدنم آسیب برسونم و اون رو 

ناقصش کنم.  من بزرگ ترین و عالی ترین تصویر رو انتخاب 

ققنوس، شبیه به اونچه که روی بازوی دوست پسر کردم. یک 

مامانم دیدم. این تصویر واقعاً باهام حرف می زد و پس از 

ها جستجوی تصویر مناسب، فکر کردم که اون رو پیدا سال

کردم ولی تالون دیوانه شد و منو از رفتن به خالکوبی انجام 

یی دادن مخصوصاً این خالکوبی ققنوس منع کرد. منم از اونجا
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که میدونی از دستور دادن های اون و امر و نهیش با احترام 

رفتار نمی کنم واسه همینم امروز به سالن خالکوبی رفتم تا یه 

قرار مالقات برای انجام دادن خالکوبی از توبی بگیرم و به من 

گفته شد که اونها واسم خالکوبی انجام نمیدن. میتونی چیزی 

 ”به این لعنتی رو باور کنی؟ 

 

 ”مطمئنم که توضیحات خیلی خوبی واسش وجود داره ”

 

واقعا؟ تو هم اینطوری فکر می کنی؟ به خاطر خدا، توبی ”

یک تاجره و من هم یه مشتری ام که مایل به پرداخت پول 

خیلی خوبی برای گرفتن یه خالکوبی هستم و اون واسه من 

لون اینکار رو نکرد و منو برگردوند. یعنی چی؟ یعنی اینکه تا

استیل قبلش برای اونها چکی که برای من خالکوبی انجام 

 ”نشه رو نوشته بوده 
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 مارج لبش رو گاز گرفت

 

اگه تو یه خالکوبی داشته باشی چرا اینقدر  تالون این باید ” 

 ”واسش اهمیت داشته باشه؟ 

 

چشمهام رو توی حدقه چرخوندم و انگشتهام رو با کالفگی 

 پیچوندمتوی موهام تاب دادم و 
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تو بهم بگو که هر دومون با هم اینو بدونیم، برادرت فقط ” 

دیوانه ست. خیلی ساده دیوانه ست. توضیح دیگه ای واسش 

 ”وجود نداره 

 

 مارج آه کشید 

 

من نمی دونم که اون دیوانه ست ولی اون مشکالت و ”

 ”مسائلی داره 

 

اید مشکالت و مسائل؟ این فراتر از مسائله. برادرت فقط ب”

این رو درک کنه که من متعلق به اون نیستم. من به گراند 

جانکشن میرم و کل بدن لعنتیم رو خالکوبی می کنم تا لجش 

رو در بیارم و دق دلیم رو سرش خالی کنم و اونو خشمگینش 

 ”کنم 
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 مارج خنده ای سر داد

 

 ”نه،  تو این کار رو نمیکنی ”

 

 ”خوب،  باشه، این کار رو نمیکنم”

 

فس عمیقی کشیدم و اون رو بیرون دادم و سعی کردم تا ن 

 ناامیدانه خودم رو آروم کنم

 

اما من قصد دارم به گراند جانکشن برم و یه خالکوبی کنم و ” 

 ”مهممم نیست که اون چی میگه 
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مسلما حق با توئه، در حالت عادی،  میدونی که من هیچ ”

یخوای وقت بهت نمیگم که کاری رو انجام ندی که تو م

 ”انجامش بدی ولی.....

 

ولی چی؟ مطمئناً تو نمی تونی به من بگی که با اون موافق ”

 ”هستی

 

 ”من اینجور چیزی نگفتم” 

 

 اون لبخند زد 

 

( یا بچه shirley templeو با من مثل بچه سیاستمدارا )”

 *”هایی که الکلی نیستن اداش رو در میارن حرف نزن 
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___ 

 

 آمریکایی که بعداً سیاستمدار شدستاره فیلم کودک 

 

به خنده افتادم و در یه خنده انفجاری از هم پاشیدم. به مارج 

 اعتماد کردم که با جوک های احمقانه اش منو آروم کنه

 

میبینی, من میدونستم که میتونم تو رو بخندونم. بیا به ” 

آشپزخونه بریم و یه لیوان شراب بخوریم بعدش با همدیگه 

 ”ی صحبت می کنیمدرست حساب
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در حالی که فلیشیا مشغول آماده کردن شام در آشپزخونه بود، 

مارج دو لیوان شراب ریخت و ما به طرف درهای فرانسوی و 

 پاسیون و نشیمن اونجا که فضای بازی داشت رفتیم

 

 مارج گفت؛ 

 

 ”حاال حرفهاتو بریز بیرون،  اینجا دقیقا چه جهنمی میگذره؟ ”

 

 آه کشیدم 

 

 ”کاش خودم میدونستم  ای”
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نگاهم رو به پایین به لیوان شراب توی دستم انداختم و کمی 

 مایع توی لیوان رو چرخوندم 

 

 ”اون امروز بهم گفت که دوستم داره”

 

 ”اوه خدای من، این خارق العاده اس! ”

 

 مارج با دستهاش کف زد 

 

 ”نمیتونم این رو باور کنم ”
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نمیتونستم باور کنم، منظورم اینه که،  منم همینطور،  اصال ”

یعنی، باور می کنم ولی باورم نمی شد که این حرف رو زده 

 ”باشه 

 

 ”تو هم در عوض بهش گفتی که عاشقشی؟”

 

 ”در واقع، من اول بهش گفتم که عاشقشم ” 

 

 ”وای ”

 

به اون گفتم که مجبور نیست جوابش رو بده و بهم بگه که ”

دوستم داره که من درک کردم که اون نمیتونه عاشق من 

باشه. بهش گفتم که همه چیز خوب پیش میره و من میتونم 
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درک کنم و با این قضیه مشکلی ندارم، اما من فقط به اون 

 ”نیاز داشتم تا تالون بدونه چه احساسی بهش دارم.  

 

 مارج یه جرعه از شرابش رو نوشید 

 

تالون هیچ وقت بدون منظور حرفی رو نمیزنه. اون بدون ”

اینکه دوستت نداشته باشه همچین حرفی رو نمیزنه پس 

 ”منظورش رو بهت گفته و عاشقته 

 

 سر تکون دادم.

 

این همون چیزیه که من فکر میکردم به اون فشار نیارم. من ”

کردم.  حتی از اون نخواستم که حتی اون رو بهش ذکر هم ن

اون رو تکرار کنه و بهم باز بگه که دوستم داره.  من فقط 
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میخواستم از این حرفش لذت ببرم و نمی خواستم به اون 

 ”فرصتی بدم تا حرفش رو پس بگیره 

 

 

  

 

 

 ”فکر کردن در مورد تو و تالون... عجیبه”

 

 ”میدونم”

 

من منظور اون رو میفهمیدم.  برادرش و بهترین دوستش.... 

این برای اون عجیب و غیر عادی بود. اما عجیب تر از این 
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هم این بود که تالون خودش خیلی.... دور خودش دیوار 

کشیده بود.  و توی حصارها و دیوار های نفوذی دوربرش 

ع محصور شده بود.  اون خیلی تو دار بود.  وقتشه که موضو

رو عوض کنم.  هنوز در مورد گواهی ازدواج و جریان 

شناسنامه و چیزی که وندی مادگان در مورد شناسنامه بهم 

گفته بود چیزی به مارج نگفته ام. یک دقیقه لبم رو گاز 

گرفتم و یه جرعه شراب نوشیدم.  من نمیتونم به اون بگم که 

 لری در حال تحقیق در مورد اون و خانواده اش هست.  

 

یه نفس عمیق کشیدم و بعد نفسم رو به صورت بازدم بیرون 

 دادم.  

 

به هر حال،  وقتی که داشتم کار میکردم به یه مقاله ”

برخوردم.  من تحقیقاتی به صورت روتین انجام میدم که توی 
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تحقیقاتم این مقاله رو دیدم.  این مقاله توی یه روزنامه محلی 

سال پیش از عراق به بود در مورد زمانی که تالون سه 

 ”کشورش برگشته 

 

 اون گفت؛ 

 

 ”آره،  کارهای زیادی در این مورد وجود داشت _

 

 ”چرا هرگز به من نگفتی که اون چنین قهرمانیه؟”

 

اون میخواست همه ما این رو ساکت نگه داریم.  اون از ما ”

خواهش کرد که این کار رو نکنیم.  هنوز مطمئن نیستم که 

اس کردم که مدیون و بدهکار اون هستم.  چرا.  ولی احس



 obsession مترجم :راحیل

 

695 

داستان اون بود که چیزی برای گفتن داشت نه مال من که 

 ”درباره اش حرفی بزنم 

 

وقتی چند ماه قبل پیش رایان رفتم و از اون سواالتی درباره 

تالون جویا شدم رایان این کلمات رو دقیقا به من گفته بود.  

بلکه داستان تالونه و  که بهم گفت که این داستان من نیست

اون چیزی نداره درباره تالون بهم بگه.  ولی چه داستانی؟  

یعنی رایان داشت در مورد شجاعت و قهرمانی تالون در جنگ 

حرف میزد؟  یا در مورد زمانی که توی ارتش بوده؟  من اصال 

 هیچ ایده ای نداشتم

 

من فکر میکردم که ما هیچ رازی از هم پنهون نداریم، ”

 ”ارجم
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گونه های مارج صورتی شدن.  من اون رو خجالت زده کرده 

 بودم. 

 

میدونم،  جید،  ولی تالون به این قضیه به شدت حساس بود ”

 ”و به این موضوع فکر کرد که.... 

 

تو هیچ نیازی نداری چیزی به من توضیح بدی.  و من ”

فراموش نکرده ام که تقریبا حدود یک هفته قبل یک راز از 

 ”ن گنده تر از تو مخفی نگه داشته بودمای

 

 اون لبخند زد
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به هر حال، وقتی داستان تالون رو خوندم به این اسنادی که ”

ما توی زیرزمین هم پیدا کردیم فکر می کردم. پس من یه 

جستجوی بانک اطالعاتی برای شناسنامه تو انجام دادم. و 

اطالعاتی و نکته عجیب این بود که شناسنامه ات توی بانک 

پایگاه داده های کلرادو تو رو به عنوان مارجوری استیل نشون 

میده.  این سند رسمی در بخش سوابق کلرادو و اداره بایگانی 

 ”اونجاست

 

ای که توی طبقه پایین پیدا کردیم  خوب، پس چرا شناسنامه”

 ”میگه اسم کوچیک من آنجالهه؟ 

 

در انتهای مقاله  خوب، من کمی تحقیق در این مورد کردم. ”

در مورد تالون اسمی به نام وندی مادگان وجود داشت. اون 
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قبال خبرنگار توی شبکه ملی خبر بوده.  تو اسم اون رو 

 ”میشناسی؟ یا میتونی تشخیصش بدی؟

 

 ”وندی مادگان؟ نه من نمیشناسمش ”

 

من قصد نداشتم که این حقیقت رو فاش کنم که پدرش 

با خبرنگار سابق شده بوده.  درسته، چندین دهه درگیر ارتباط 

که ما قرار نبود اسراری از هم مخفی داشته باشیم.  ولی.... 

 مارج برای این آماده نبود.

 

 

من به اون تماس گرفتم چون کنجکاو شدم که بدونم چرا ”

این خبر و قهرمانی تالون فقط به صورت محلی توی یه 

به درخواست  روزنامه کوچیک منتشر شده. معلوم شد که اون
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جونا از قدرت خودش استفاده کرده بوده تا جلوی جهانی شدن 

 ”این خبر و رفتنش به اخبار ملی رو بگیره

 

 ”من رو غافلگیر نکن ”

 

به هر حال،  من در مورد شناسنامه تو هم ازش سوال کردم ”

 ”و اون بهم گفت که این خودش یه قصه کاملی داره

 

ره اسم مارجوری و مادرش من به سرعت اونچه که اون دربا 

بهم گفته شده بود رو نقل کردم و بهش گفتم موقعی که بچه 

بوده اون نارس بوده و وقتی که جان سالم به در برده و زنده 

 مونده مادرش اسم آنجال رو از روی اول اسمش حذف کرده

 

 ”شوخی نکن؟ من نارس بودم؟ ”
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 ”تو این رو نمیدونستی؟”

 

 اون سرش رو تکون داد

 

تو مطمئنا که نمیتونی به من نگاه کنی و این رو بگی که ” 

من نارس بودم. من حدود یک و هشتاد و سه سانت بیشتر قد 

 ”لعنتی دارم 

 

موقعی که بچه بودی نسبت به هم سن و سالهای خودت ”

 ”کوچولو بودی؟
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نه من همیشه بلندترین دختر توی کالس بودم.  خدایا،  ” 

طناب میزدیم این خیلی دردآور بود.  قبل از ورزش و زمانی که

من حتی از بچه های کالس باالتر از خودم هم بلندتر بودم و 

 ”حتی بعد از اون، من هنوز از نیمی از اونها قد بلندتر بودم

 

 لبخند زدم

 

شرط میبندم،  که تو زیبا ترین و با جلوه ترین زن هستی و ”

 ”بودی

 

 رو عوض کنم ولی من مجبور شدم که دوباره موضوع بحث

 

من میدونم که این موضوع چقدر برای تو سخت بوده ولی ” 

 ”دقیقا چه چیزی درباره مادرت میدونی؟
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من چیزهای زیادی نمی دونم حداقل نه از جانب خودم،  ”

چون اون رو به خاطر ندارم و به یاد نمیارم.  من یه چند تا 

عکس از اون دیدم که کمی شبیه اون هستم.  هر چند که 

رنگ چهره ام مثل پدرم هست. درست مثل برادر هام.  ولی  

 ”صورتم مثل اون شکل گرفته و لبهام فرم لبهای اون هست

 

 سر تکون دادم

 

من میدونم که اون ناراحت بود و آشفتگی داشت و پریشون ”

 ”بود. منظورم اینه که چرا اون باید خودش رو بکشه؟

 

دوباره سر تکون دادم.  احتماال مارج بهترین فردی نبود که  

بتونه درباره دافنه استیل چیزهایی رو به من بگه.  پسرها اون 
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رو به یاد می اوردن و میتونن درباره مادرشون بیشتر به من 

 بگن.

 

 

 

ولی تا اون زمان،  اونها راجع به هر چیزی در مورد خانواده 

 شون حرف نمی زدند

 

 ادامه داد؛  مارج 

 

 ”دیوونگیه، پس من قرار بوده توی بچگیم بمیرم؟”

 

 ”آره، و من مطمئنم که خیلی خوشحالم که تو زنده موندی ”
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 ”منم همینطور ”

 

 ما با هم خندیدیم و کمی شراب نوشیدیم

 

از روی کنجکاوی، من گواهی ازدواج والدینت رو هم ” 

میگه که اسم بررسی کردم و  نسخه رسمی توی پایگاه داده 

میانه و دخترانه مادرت وارِن هست. همونطور که شما بچه ها 

 ”همیشه فکر می کردین که اسم دخترانه اش واِرن هست

 

 ”این عجیبه” 

 

 یه جرعه از شرابم رو قورت دادم.
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من واقعا نمی دونم که چه جوری این موضوع رو سر ” 

ر که به سامون بدم و درستش کنم. احتماال مدت ها قبل یه نف

پایگاه داده و بانک اطالعاتی دسترسی داشته به اونجا رفته و 

این تغییرات رو توی سوابق دائمی اونجا انجام داده. و برای 

دسترسی باید کسی باشه که توی دولت خیلی خرش بره و 

 ”مقام بلند و باالیی داشته باشه 

 

یا اینکه پدرم بابت این دسترسی پول هنگفتی پرداخت کرده ”

 ”باشه 
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میخواستم دقیقا حرفش رو بگم ولی خوشحال شدم که 

 خودش این حرف رو زد 

 

منم دقیقا یه چیزی که گفتی فکر کردم و احتماال همین ”

طوری بوده.  کامال مطمئن هستم.  به خصوص بعد از اینکه 

پسر دومش آقای تالون استیل به سالن خالکوبی توبی رفته و 

خت کرده تا برای من خالکوبی انجام پول زیادی به اونها پردا

 ”ندن 

 

خوب، من به خصوص به اون افتخار نمی کنم.  ولی یکی از ”

مزایای داشتن این نوع پول اینه که ما توانایی خرید چیزهای 

 ”خاص رو داریم 

 

 فلیشیا در رو باز کرد و سرش رو بیرون اورد
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 ”شام آماده ست، و آقا تالون هنوز خونه نیومدن؟”

 

 مارج آه کشید 

 

اگه از دهنم این حرف بیرون بپره که شام رو اینجا میخوریم ”

کتک نمیخورم؟! فلیشیا، اگه برات اشکالی نداشته باشه، فکر 

 ”می کنم که من و جید شاممون رو همین بیرون میخوریم

 

نه اصال مشکلی نیست. من شام رو واستون بیرون میارم.  ” 

 ”خانمها؟ شما شراب بیشتری می خوایین، 

 

 مارج ول خندید 
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 ”البته”

 

فلیشیا دو بشقاب اسپاگتی و کوفته قلقلی که درست کرده بود 

رو همراه با بطری شرابی که در آشپزخونه باز مانده بود 

واسمون اورد.  بوی غذا رو استنشاق کردم. ممم،  گوجه 

 فرنگی و گوشت گاو روستایی.  هیچ چیزی بهتر از این نیست.

 

یشیا برگشت ما توی خوردن غذای خودمون فرو رفته وقتی فیل

و غرق شده بودیم و درباره هیچ چیز خاصی صحبت نمی 

 کردیم 

 

منو ببخش، خانم جید،  ولی اینجا آقای کالین مورس اومده ”

 ”که میخواد تو رو ببینه 
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 یک_و_بیست_فصل#

 

 تالون#

 

 ”چیه، تال؟ ”

 

جز یک نیم تنه جونا توی خونه اش ایستاده بود و چیزی به 

 برای شنا نداشت

 

 ”می خواستم کمی توی استخر شیرجه بزنم” 

 

 ”عالیه، منم بهت ملحق میشم ، ما باید با هم صحبت کنیم” 
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از کنارش گذشتم و وارد راهرو اصلی شدم و بعد از  آشپزخونه 

تا حیاط خلوت جایی که استخر شکل گردش منتظرمون بود 

 رفتم.

 

 ”خودت اوردی؟تو لباس شنا واسه ” 

 

 سرم رو تکون دادم 

 

من همون شورت باکسریم رو میپوشم. تو که میدونی من به ” 

 ”این چیزها اهمیت نمیدم 

 

 توده و بغضی که در گلویم شکل گرفته بود رو فرو خوردم
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 ”من... من به جید گفتم که عاشقشم”

 

 جونا با سیلی محکمی به پشتم زد 

 

 ”واقعا؟  این عالیه، تال” 

 

 ”واقعا؟ یعنی این واقعا عالیه؟” 

 

 انگشتهامو توی موهام چال کردم 

 

تو میدونی که من هیچ کاری ندارم که عاشق کسی باشم و ” 

 ”با هر کسی درگیر بشم



 obsession مترجم :راحیل

 

712 

 

تو به اندازه هر کس دیگه کسب و کار داری و سر خودت ” 

رو با کار کردن شلوغ کردی مخصوصا اگه دوباره برای دیدن 

 ”بری  دکتر کار مایکل

 

من نمیدونم که آیا میتونم این کار رو بکنم یا نه. من باید ”

این همه چیزی که توی وجودم هست رو حل و فصل کنم 

مخصوصا که بهم یادآوری هم میشن. امروز یه افشاگری 

 ”عجیب و غریب داشتم

 

 ”خوب؟ اون چی بود؟” 

 

یکی از اون آدمها و تمام چیزهایی که قبالً به یاد داشتم رو ”

دارم به یاد میارم یکی از اونها که یه خالکوبی ققنوس لعنتی 
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روی بازوش رو داشت یادته؟ و اوه، تو هیچ وقت نمیتونی این 

 ”رو باور کنی که جید میخواد دقیقا همون خالکوبی رو بزنه

 

 داد جونا سرش رو به جلو تکان ناگهانی

 

 ”یه بار دیگه بگو،  چی؟” 

 

آره، اون خالکوبی رو توی یکی از کتابهای توبی دیده.  از ”

بین تمام اون خالکوبی های لعنتی دقیقا رفته همون رو 

انتخاب کرده. غیر واقعیه، پس من رفتم کمی تحقیقات انجام 

دادم  . مردی که این خالکوبی رو طراحی کرده نمی تونه به 

ه واسه چه کسی خالکوبی رو انجام داده ولی بهم یاد بیاره ک

گفت که این یکی از طراحی های نسبتاً محبوبش هست که 

حدود بیست و یا سی سال پیش انجام داده.  اون فقط به یاد 
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میاره که دقیقا همین طراحی رو، روی بازوی چند نفری چند 

 ”م بار انجام داده. میخوام ببینم که میتونم سوابق اون رو بگیر

 

 

 

 ”البته اگه هنوز اون مدرک ها و سوابقش رو داشته باشه”

 

 آهی کشیدم 

 

آره میدونم، بایکر یه یارو پیر و سالخورده ای هست که ” 

میگه توی جوانیش نصف عمرش رو منگ و مست و توی 

عالم هپروت بوده. می خوام که حکم دادگاه و دستور اون رو 

 ”ق اون رو مرور کنم صادر کنم یا چیزی پیدا کنم تا سواب
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من باید داشته باشم.  من خیلی نگران همه چیز بودم و ”

 ” ترسیده بودم که به این چیزا فکر اصال نکردم 

 

 چونه ام رو مالیدم 

 

حاال که تو به اون اشاره کردی،  این همون چیزیه که من ”

همین کار میکنم.  اون خیلی همکاری میکنه وقتی که من یه 

 ”س جلوش پرت کنم چند تا اسکنا

 

 جونا با دهان بسته خندید
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اکثر آدمها همین جوری ان. همینقدر پول پرستن، داداش. ”

 ”این چیزی بود که تو میخواستی به من بگی؟

 

 سرم رو تکون دادم 

 

 ”نه، همونطور که گفتم، داره یه چیزایی یادم میاد” 

 

 ”خب چی یادت اومده؟ ”

 

روی بازوش خالکوبی داشت و  یکی از اون آدمها. نه اونی که”

نه اونی که صدای خیلی ضعیف و آرومی داشت. نفر سوم، 

کسی که به نظر می رسید بیشتر دنبالگر و نوچه اونهاست. به 

هر حال....اون انگشت کوچکش رو توی پای چپش از دست 

 ”داده بود. 
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 چشم های جونا از حدقه بیرون زده بود

 

 ”ون رو به یاد اوردی؟چطوری انقدر به طور ناگهانی ا”

 

لعنت به من اگه بدونم،  بعضی وقتها یه سری چیز ها واسم ” 

بک و یا یه پیش میاد. چند هفته پیش،  من یه رویا یا فالش

چیزی داشتم. من اون آدمها رو به یاد اوردم که با یه لیوان 

آبی که درست بیرون از دسترس من بود من رو دست می 

 یت می کردند. انداختند و مسخره و اذ

به طور ناگهانی یه حسی به من دست داد که چرا همیشه 

نیمه شب ها از خواب بیدار میشم، من یه لیوان آب برای 

خورم خودم میریزم و بعد به اون خیره میشم و اون آب رو نمی

” 



 obsession مترجم :راحیل

 

718 

 

تالون، تو متوجه نیستی که اگه باز به دیدن دکتر کار مایکل ” 

نها کمکت کنه. چرا اینقدر کله بری اون میتونه توی همه ای

شقی؟ اون احتماال میتونه خاطرات بیشتری رو از اون موقع به 

 ”یادت بیاره که باهاش روبرو بشی 

 

 پوزخندی زدم و با نیش و کنایه بهش متلک پروندم

 

تو فکر می کنی که من می خوام اون خاطرات گوه، اون ” 

 ”ونها رو به یاد میارملعنتی ها رو به یاد بیارم؟ به اندازه کافی ا

 

ولی تو متوجه نیستی؟ اینها سرنخ هستند.  ما هنوز هم ”

 ”میتونیم اون افراد رو بگیریم 
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داری باهام شوخی می کنی؟ این افراد اگه بدونن که ما ”

دنبالشون هستیم باید خیلی دور باشند. برای اونها اگه بدوند 

ا رفته باشند. چه چیزی براشون مفیده باید مدت زیادی از اینج

 ”تو میدونی همه جنایتکاران و مجرمان احمق نیستند 

 

پس چرا اینقدر دوندگی کردی تا سرنخ خالکوبی رو دنبال ”

 ” کنی؟

 

به جهنم، نمی دونم.  چون..... چون مجبور بودم یه کاری 

بکنم. ولی چرا؟ من تا به حال هیچ میلی به این کار نداشتم.  

یک مشکلی که من اون رو  این یک یوق به گردنم بود،

 bear one’sتحمل میکردم،  با اون زندگی میکردم.  )

cross*) 
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 ”نمیدونم”

 

 جونا گفت؛ 

 

 ”منم فکر میکنم که دیلیش رو نمیدونی”

 

_________ 

 

bear one’s cross 

 

با نامالیمات برخورد کردن. مشکالت، سختی کشیدن،  مانند 

در راه ایمان به عیسی صلیب را بر دوش کشیدن. ریاضت 

 خاطر وجدان
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we have our cross 

 همه ما مشکالتی داریم

 

  

 

 

 

جای تعجب نیست،  برادر بزرگتر من فکر می کنه که اون  

 همه چیز رو درباره من و گذشته ام میدونه 

 

 ”تو هیچ گوهی نمیدونی”
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 اون خندید 

 

شاید نه،  ولی فکر می کنم میدونم که چرا به دنبال اینی ” 

که االن کاری انجام بدی، چرا تو دنبال اون خالکوبی هستی، 

تو میخوای بالخره حرکتی بزنی، باالخره کاری واسه خودت 

انجام بدی و به سمت جلو حرکت کنی،  همه اینها هم به 

 ”خاطر جیده

 

جید، اون در جایی در اعماق ذهنم همیشه هست،  توی تمام  

های وجودم.  من واقعاً فکر می کنم که میتونم شفا شکاف

پیدا کنم؟ میتونم درمان بشم؟ میتونم شایسته و سزاوار عشق 

اون باشم؟ برادر من همه چیز رو میدونه؟ با دهان بسته به 

ی ممکنه خودم خندیدم نه اون همه چیز رو نمی دونست ول

درباره این درست گفته باشه و حقیقت رو بگه. لعنت به من 
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اگه می خواستم به اون اعتراف کنم و به اون همه چیز رو 

 بگم

 

 برادرم پرسید؛ 

 

 ”تو چیزی برای گفتن بهم نداری؟” 

 

 ”نه” 

 

 جونا قاه قاه خندید

 

خوب این معنیش اینه که تو فکر می کنی که حق با منه و ” 

 ” در موردش میگم دارم درست
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 ”هیچ نظری ندارم”

 

 اون سرش رو تکون داد و خندید 

 

به راهت ادامه بده،  اما برگردیم سر اصل مطلب، هر ”  

سرنخی از هیچ چیز بهتره. تا االن یه خالکوبی ققنوس داریم 

که روی بازوی چپ  یکی از اون آدمها خالکوبی شده و یه 

ه اش از دست انگشت کوچیک که توی پای چپ یکی دیگ

داده شده ولی اکثر مردهای توی جهان میتونن دقیقاً این 

 ”ها رو داشته باشندویژگی

 

آره، منم به این فکر کردم. پس به طرف کامپیوترم دویدم و ” 

توی اون جستجو کردم ولی هیچ اطالعاتی از اون حاصل 
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نشد. مطمئن نیستم که به چی فکر می کردم. هیچ بانک 

مهایی که انگشت کوچیکشون مفقود شده اطالعاتی از آد

 ”وجود نداره

 

میدونم که تو هرگز قبالً نمی خواستی این کار رو انجام ” 

بدی، ولی شاید زمان اون رسیده که ما یه هکر و یا برنامه 

نویس و کارگاه مخفی استخدام کنیم. اون یاروها رو هنوز هم 

نچه که سر می تونیم پیداشون کنیم. اونها هنوز هم میتونن او

تو اوردن و کارهایی که باهات کردن رو بهاش و تاوانش رو 

 ”بپردازن

 

اگه من یکی از اونها رو پیدا میکردم اون تقاصش رو پس می 

داد، با دستهای خودم. با این وجود، نمی تونستم این رو به 

 برادرم بگم 
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کنم، ولی چه شانسی برای شاید، به این موضوع فکر می”

ای بی مصرف و عوضی و بچه کونی اواخر این گرفتن آدم ه

 ”بازی وجود داره؟ این بیست و پنج سال پیشه،  جو 

 

 ”آره میدونم ، اما من در مورد چیز دیگه ای فکر کردم ” 

 

 ”درباره چی؟ ”

 

فکر می کنم دیگه زمانشه که ما به مارجوری حقیقت رو ” 

 ”بگیم، درباره هر چیزی
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مارجوری؟ بهترین دوست جید؟ اونها با همدیگه اصال رازی  

 ام از هم پنهون دارن؟ اوه، لعنتی،  نه.  

 

 ”کنم که این ایده خوبی نباشهمن فکر می”

 

 ”چرا نه؟ ” 

 

اون فقط...... به اندازه کافی بزرگ نیست که بتونه اون رو ”

 ”تحمل کنه و بهش رسیدگی داشته باشه

 

لشه،  بقیه ما وقتی نصف اون سن اون بیست و پنج سا”

داشتیم مجبور بودیم که روی اون رسیدگی داشته باشیم و این 

 ”مسائل رو کنترل کنیم
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 ”خوب.... ”

 

 و حقیقت برمال شد و اون از دهانم بیرون اومد 

 

 ”اون به جید میگه”

 

نه،  اگه ما بهش بگیم که به اون نگه مارجوری هم به اون ”

 ”نمیگه

 

و،  تو و رایان و من مدتها پیش تصمیم گرفتیم که ببین،  ج” 

گذشته به بهترین شکل به خاک سپرده بشه و همونجور باقی 
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بمونه و ما قرار نبود که اون رو از خاک بیرون بکشیم. به 

 ”همان اندازه به خاطر تو و هم برای من 

 

ولی این خودتی که داری اون رو از خاک بیرون میکشی،  ”

؟ با دنبال کردن این موضوع در مورد نمی خوای ببینی

خالکوبی و دوندگی برای اون و االن هم که پیگیری واسه 

انگشت پای از دست داده شده. االن هم میخوای اجازه بدی 

هر چیزی که تا االن دنبالش بودی همینجوری رها بشه؟ اگه 

قصد تو این بوده، اگه این رها کردن نقشه ات بوده، پس چرا 

ن خالکوبی تا گراند جانکش رفتی که طراح این به دنبال او

 ”خالکوبی رو پیدا کنی؟ 

 

 آه کشیدم 
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 ”یه ویسکی خیابون هلو برام بریز،  میتونی؟ ”

 

جو به سمت آشپزخونه رفت و دقایقی بعد برگشت،  اون یه 

 نوشیدنی دستم داد 

 

 ”بیخیال،  زود باش بیا بریم کنار استخر بنشینم”

 

(* chaise longueصندلی راحتی )ما خودمون روی جفت 

قرار دادیم و من یه جرعه آروم از بوربونم رو نوشیدم. لعنتی، 

 های خیابان هلو حرف ندارن. جنس

 

شناختم و تشخیصش من اون تضاد توی وجودم رو می 

دادم.  در اینجا، این من بودم که هنوز می خواستم حقیقت می

شکار اون غاز وحشی  رو دفن کنم.  با این حال، من به دنبال
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رفته بودم تا اون خالکوبی رو شکار کنم و حاال همه ی من 

هیجان زده بود که چیز دیگه ای راجع به یکی از اون عوضی 

ها  های الشی به یاد اورده بودم. و از طرف دیگه، ما مدت

پیش تصمیم گرفته بودیم که این گذشته رو دفن کنیم. جونا 

 ود، گفت؛ انگار که ذهنم رو خونده ب

 

میدونم که خیلی وقت پیش این تصمیم رو گرفته بودیم.  ” 

های بی تجربه و نابالغی که  ولی ما بچه بودیم تالون، بچه

زده، تحقیر نمیدونست باید چیکار کنه و  تو دستپاچه و خجالت

و خوار، و آسیب دیده شده بودی و ما همه این رو درک می 

اال همه ما بزرگسالیم، همه ما کردیم، حتی مامان و بابا.  و ح

توی دهه سی سالگی هستیم و برادریم.  درد و رنجی که تو 

میکشی همه ما هم این عذاب رو با تو می کشیم و تا زمانی 

که هیچ کدوم از ما با این مسئله روبرو نشه قادر به ادامه 
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حرکت هم نیست.  پس باید همه مون با همدیگه با این 

 ”برو بشیممسئله که جلومونه رو

 

 

 سرم رو تکون دادم 

 

 ”نمیدونم اگه میتونستم کاری انجام بدم باید چیکار کنم” 

 

 ”تو واقعا عاشق جیدی؟” 

 

آرزو کردم و ای کاش می تونستم به اون دروغ بگم. با این  

ولی این رو نمیتونم « نه نیستم»حال، کاش میتونستم بگم 

یست که جید بگم چون من عاشق جید بودم و این هم دروغ ن
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بهتر از منه و لیاقتش خیلی بیشتر از این حرفاست و این یه 

دروغ نیست که اون برای این کار خیلی بهتره.  ولی من 

نمیتونم انکارش کنم که عاشق اونم.  نمیتونم به جو دروغ 

 بگم پس سرم رو واسه تاییدش تکون دادم

 

 ”آره،  عاشقشم ”

 

 ”تو یه زندگی با اون میخوای؟”

 

اره آرزو کردم که ای کاش میتونستم به خاطر جید دروغ دوب

 بگم 

 

 ”آره بدجور میخوام ”
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اگه یه رابطه با جید و یا هر کس دیگه ای میخوای باید با ”

اون رابطه روبرو بشی. باید گذشته ات رو پشت سر بذاری، 

تنها راه برای قرار دادن گذشته پشت سرت اینه که با اون 

راهش اینه که با اون روبرو بشی. تا زمانی مقابله کنی.  تنها 

که از این گذشته که داری باهاش نجنگیدی و با اون روبرو 

نشدی اون توی وجودت مثل یه خوره میمونه.  پس گذشته 

ات رو بپذیر و یه راهی پیدا کن که با اون روبرو بشی و برای 

 ”مقابله باهاش کنار بیای 

 

 ”هی،  بچه ها ”

 

به طرف ما حرکت کرد.  یه لباس ورزشی  رایان سر رسید و

 تنش بود و یه حوله دور گردنش پیچونده بود 
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هی تال، من نمیدونستم که تو هم  اینجایی.  من فقط اومدم ”

 ”تا یه نوشیدنی بزنم و توی استخر اینجا شیرجه بزنم

 

 جونا خنده ای سر داد  

 

رایان تو یه استخر کامال خوب توی خونه مهمان واسه ”

 ”ودت داری خ

 

 ”شاید دلم میخواست آویزون داداشهام بشم ” 

 

 ”تو حتی نمیدونستی که ما اینجا هستیم”
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 رایان یه خنده بلند سر داد  

 

درسته، به اندازه کافی حرفت حقیقت داره، ولی تو اینجا ”

 ”مشروب خوب داری

 

 ”مرد، تو خودت کارخونه شراب سازی داری ”

 

عه از اون بوربون های خیابان هلو هی، من اجازه دارم هر دف” 

میل کنم. من کارخونه شراب سازی دارم ولی بوربون های 

خیابان هلو خیلی ویژه ان، تال یه شب دیگه تمام شیشه 

 ”بوربون من رو تموم کرد

 

 اون دستش رو دراز کرد 
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 ”بلند نشین! من فقط به خودم کمک می کنم ” 

 

 اون با یک نوشیدنی و بطری برگشت

 

خب، اینجا با شما بچه ها چیا میگذره؟ خبرهایی هم هست؟ ”

” 

 

 جونا گفت؛ 

 

 ”خوب،  برادرت در اینجا عاشقه”

 

 ”خوب،  این رو شنیده ام ”
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 جونا گفت؛ 

 

 ”آره، ولی این بار به جید هم گفته که عاشقشه ”

 

 

 رایان گفت؛ 

 

چرت و پرت نگو؟! اوه، تالون این رو گفته؟! این واست عالیه،  ”

تال، تبریک میگم،  هر چند که فکر نمیکردم تو این کار رو 

 ”کرده باشی
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این حرف چرت و پرتش،  وقتی که همچین چیز گوهی رو  

میگفت خیلی منو اذیت میکرد. رایان همیشه بشاش و خندون 

بود. خوب درسته، البته که بشاش بود. هیچ اتفاقی برای اون 

ت داده بودم. لبهام رو نیفتاده بود. من اون روز جونش رو نجا

 جمع کردم و جوابی ندادم

 

 جونا گفت؛

 

کنم من فقط داشتم به تالون می گفتم که من فکر می” 

 ”زمانیه که باید به ماجوری حقیقت رو بگیم

 

 رایان سرش رو تکون داد 

 

 ”نه، من موافق نیستم ”
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 گفتم؛  

 

 ”ممنونم، داداش، این حرفیه که منم دقیقا بهش گفتم”

 

 رایان گفت؛  

 

چرا حاال باز همین حرف چرت و پرت رو دوباره مطرح ”

 (*”dredgeمیکنین؟)

 

 جونا گفت؛ 
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چونکه تالون عاشق شده. لعنت بر شیطون، اون هرگز قادر به ”

زندگی عادی با جید نخواهد بود مگه اینکه تا همه ما با این 

 موضوع کنار بیاییم، چرا فکر میکنین  که هیچ کدام از ما

 ”هرگز رابطه جدی نداشته و نمیتونه داشته باشه؟ 

 

 رایان گفت؛ 

 

من اساساً دوست دارم در این زمینه بازی کنم و نقشی ایفا ” 

کنم و تا اونجایی که من می دونم به خاطر کنجکاوی هام 

فکر کردم که شما هم مثل من هستین و تا حاال رابطه جدی 

ر می کنم االن شاملش با کسی نداشتین،  البته تالون دیگه فک

 ”نمیشه 

 

 جونا گفت؛
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محض رضای خدا،  من سی و هشت سالمه. دیگه وقتیه که ” 

منم با این موضوع کنار بیام و حل و فصلش کنم و یه جایی 

یه آشیانه واسه خودم داشته باشم، و شما دو تا هم جوان 

نیستین، رایان تو سی و دو سالته و تالون هم سی و پنج 

 ”خوایین؟ دو تا بچه نمیسالش، شما 

 

 سرم رو تکون دادم

 

داری باهام شوخی می کنی؟ من یه کودک بی گناه رو به ” 

 ”این دنیای وحشتناک نمیارم

 

تال،  اتفاقی که واسه تو افتاد افتضاح و خیلی بد و ” 

ناخوشایند بود. فجیع و غیرقابل تصور، اما این برای اکثر بچه 
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ها زندگی خوب دارد و به اطراف  ها اتفاق نمیفته، بیشتر بچه

کنند.  به همه چیزهایی که داریم خودشون با شادی نگاه می

نگاه کن، همه اینها مال ماست و ما برای ترک اون به وارث 

 ”نیاز داریم 

 

 

 رایان گفت؛

 

ها رو واسه مدت اگه ما بچه گیرمون بیاد مارج بعضی از بچه” 

میکنه. اون خودش کوتاهی مال خودش میکنه و لوسشون 

 ”هنوز مثل یه دختر کوچولو هست

 

 ”شاید،  ولی ما باید اسم استیل رو ادامه بدیم ”
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 جونا شقیقه اش رو مالید 

 

شاید اون بچه ها رو از پیوند زناشویی و ازدواج بر حذر کنه،  ”

 ”و همه رو پیش خودش نگه داره 

 

 رایان ویسکی توی لیوانشو چرخوند و بعد اون رو خورد

 

 ”ها ها،  من جدیم،  وقتشه که ما با این قضیه روبرو بشیم ”

 

 گفتم، 
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من میدونم بچه ها،  این واقعًا هیچ ارتباطی به هیچ یک از ”

شما نداره، این همه چیزش، همه ی فشارش روی منه، این 

 ”تصمیم منه 

 

 جونا سرش رو تکون داد

 

ا از من از گفتن این به طرز لعنتی ای بیمار میشم، واقع” 

گفتنش به طور بدی حالم بد میشه ولی باید این رو بگم، 

تالون، این روی هر سه ما تاثیر میذاره، ما هممون اون روز 

مرده بودیم،  من و رایان به اندازه تو اون روز عذاب کشیدیم،  

به طرز بدی کشیدیم و من این رو کامالً میفهمم، ولی من 

ازت محافظت می کردم. و  باید برای تو اونجا میبودم، من باید

رایان اگه اینجاست اون فقط به خاطر تو و فداکاریت 

اینجاست. از اونجایی که تو از اون محافظت کردی من باید 
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همینطور کاری رو برای تو انجام می دادم. تو از برادر 

کوچکترت محافظت کردی ولی من نتونستم کاری برای تو 

وی ما از جهنمی که انجام بدم.  تو فکر می کنی که هر د

دوربرمون بوده ازت محافظت و نگهداری کردیم که االن 

اینقدر تو احساس گناه می کنی و عذاب وجدان داری؟ 

میدونی که ما باید چیکار کنیم،  من میگم وقتشه که همه ما 

 ”با هم رو به جلو ببریم و با این مشکل روبرو بشیم 

 

 گفتم؛پوزخندی زدم و با تمسخر و دهن کجی بهش 

 

 ”این برای تو گفتنش خیلی آسونه، جو” 

 

میدونی چیه؟ نه،  این اصال گفتنش واسم آسون نیست. فکر ” 

می کنی که من مشتاقانه خواهر کوچولوی عزیزم رو جلوی 
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خودم مینشونم و توضیح میدم که دقیقاً بیست و پنج سال 

پیش چه اتفاقی افتاده؟ داری باهام شوخی می کنی؟ ولی اون 

سزاوار و مستحق اینه که بدونه چجوری به این دنیا اومده؟  

چرا با نام کوچیکش به اینجا اومده،  چرا محض رضای خدا، 

 ”چرا مادرش به طرز لعنتی ای خودکشی کرده 

 

دهانم رو باز کردم تا حرف بزنم ولی جو درست همون موقع 

 سرم داد زد و با فریاد گفت؛

 

راوانش زحمت برای سرپوش بابا خیلی وقت پیش با پول ف”

گذاشتن توی این قضیه رو به دست اورد، ولی من تعجب 

کنم که آیا همه ما رو با این کارش به خطر انداخت و یا می

نه.  این بیشتر زیان بخش واسمون بوده.  دیگه چیزی 

 ”نمیدونم
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 جونا نفس عمیقی کشید و باز گفت؛ 

 

سئله کنار بیاییم، جراتی ما هیچ وقت اجازه نداشتیم با این م”

مالی کردیم  واسمون نمونده بود،  پس ما اون رو ماست

(sweep under the carpet مامان بیچاره امون ،*)

نتونست اون رو تحمل کنه و خودش رو به طرز لعنتی ای به 

 ”کشتن داد. االن وقتیه که دیگه همه چیز تموم بشه 
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ه روی صندلی اون دستش رو محکم به کنار تخته چوبی ک

راحتی نشسته بودیم کوبید و سرش رو با ناراحتی پایین 

انداخت. لب های رایان لرزیدن اما حرفی نزد. این ری بود، 

داداش من، ولی اون این کار رو پذیرفته بود که این تصمیم 

منه.  من برادر بزرگتر اون بودم، قهرمان اون بودم، من اون 

ون هرگز مخالف خواسته روز جونش رو نجات داده بودم و ا

های من نخواهد بود. من این رو میدونستم و همچنین 

میدونستم که اسم من تالون جان استیله. اگه من در این در 

کردم، رایان پشت من در می اومد و مورد با جونا مبارزه می

هوای من رو داشت.  ولی ارزشش رو داشت؟ ارزش مبارزه 

ه ما رو داشت؟ اگه من کردن بیشتر و جنگ اعصاب واسه هم

این کار رو می کردم و به حرف جونا گوش می دادم و اون 

لعنتیا هنوز زنده باشند، آیا می تونم با جید یه زندگی داشته 

باشم؟ چون که زندگی با جید همون چیزیه که من واقعا 

میخواستم.  برای اون درد میکشیدم و فکر بهش ضربان قلبم 
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هرگز بدون اون نمیتونم زندگی رو سریع تر می کرد  . من 

کنم.  اون وسواس و دلبستگی من شده بود و به همون اندازه 

واسم حیاتیه که مثل اکسیژن از اون تنفس می کنم. من 

بدون اون هیچی نبودم و اکسیژنی واسه ادامه حیاتم و نفس 

هام نداشتم. بنابراین سخت ترین کاری که تا به حال انجام 

 دادم.  به طرف رایان چرخیدم و گفتم؛ ام رو انجام  داده

 

 ”دیگه وقتشه که با گذشته روبرو بشیم”

 

 

 دوم_و_بیست_فصل#

 

 جید#
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کالین اینجا بود؟  نامزد سابق من که به اندازه کافی غم و 

اندوه رو به من بخشیده بود که تا آخر عمرم با فکر کردن 

 بهش سر درد داشته باشم اینجا بود؟

 

بگی بره؟، فلیشیا، شنبه شبه و من نمیخوام می تونی بهش ” 

 ”اون مزاحمتی واسه همه مون ایجاد کنه

 

 ”البته خانم جید”

 

چند دقیقه بعد کالین روی پاسیون و نشیمن با فضای باز  

 اونجا اومد

 

متاسفم خانم جید، اون همچنین از کنارم رد شد که نمی ” 

 ”تونستم جلوی اون رو بگیرم
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 ”فیلیشیا، تو حالت خوبه؟ خدای من، متاسفم ” 

 

 ”البته اون بهم دست نزد و یا هر چیز دیگه ای” 

 

به کالین چشم دوختم با آخرین زوری که دندون هام از  

 عصبانیت به هم فشار میدادم بهش گفتم؛ 

 

ای لعنتی، هر چیز خوبی بوده رو خراب می کنی، یا این بار ”

م شخصی و این من باشم که تو رو به خاطر تجاوز به حری

 ”حمله و خشونت دستگیر کنم
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حرفم اشاره به حمله تالون به اون و کتک زدن و ضرب و  

شتم از طرف تالون و بازداشت شدنش بود ولی نمیتونستم 

بهش بگم خیلی متاسفم چون این مرد کسی بود که چند ماه 

 پیش من رو در محراب ترک کرده بود 

 

له ات اینجا پیدا به چه دلیل گوه و جهنمی باز سر و ک” 

 ”شده؟

 

دوست پسر جدید تو و من روز دوشنبه وقت دادگاه داریم، ”  

 ”فراموش نکردی که؟

 

من با وکیل تالون باهاش مذاکره کردم تو حتی الزم نیست ” 

 ”اینجا باشی، کالین
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ولی من یه چند تا کلمه حرف برای گفتن به دادگاه دارم ” 

 ”ا تو کردم خوشحال نباشممثل اینکه شاید من از توافقی که ب

 

تو قراره به طور کامل جبران خسارت کنی و پول دیه ات رو ” 

 ”بگیری

 

به جبران کردن پول اونم با همچین گوهی اهمیت نده، ” 

جید، من به پول استیل ها اهمیت نمیدم من پول خودم رو 

 ”دارم، می خوام اون مرد در زندان ببینم که اونجا بپوسه 
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خاطر تجاوز به قانون به زندان نمیره، مهمم نیست  اون به” 

که تو چه فکری می کنی یا میخوای چیکار کنی، فراموش 

 ”کردی که ما شاهد عینی داریم؟ که خودم هستم؟

 

آره، ولی خوب یه چیزی هم هست،  تو وکیل دادستان شهر ” 

در مورد این پرونده ای که میشه چی؟ یعنی اینکه به هیچ 

الت مستقیم توی این پرونده کنی، هیچ راهی وجه نباید دخ

 ”وجود نداره چون جزء اختیاراتت نیست

 

دهانم رو باز کردم ولی سریع اون رو بستم.  حق با اون بود.  

من خیلی در این مورد اختالف داشتم و جزء حیطه کاری من 

نبود ولی رئیسم، لری وید، غیر اخالقی اصرار داشت که من 

 ام کنمتوی این پرونده اقد
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 کالین لبخند مغرورانه زد و با پوزخند زشتی گفت؛

 

اگه قوانین و اساس نامه کلرادو رو به درستی مطالعه کنم، ” 

اون میتونه به شش ماه حبس به خاطر تخطی از قانون و 

 ”حمله و ضرب و شتم محکوم بشه 

 

آره ولی به عنوان وکیل دادگستری این پرونده من فکر ” 

پول بیشتر و زمان گذاشتن برای پیگیری  کنم که ارزشنمی

این مسئله رو داشته باشه، من کامال مطمئنم که دادگاه با من 

 ”موافقت خواهد کرد

 

 کالین سرش رو تکون داد 
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مطمئنًا، واسه این که استیل ها صاحبخونه تو هستن،  ” 

استیل ها احتماال ممکنه پول تو جیب قاضی هم گذاشته 

 ”باشن  باشن و اون رو خریده

 

 بعد مارجوری با عصبانیت قدم به جلو گذاشت

 

کالین، دیگه داری زیاد از حدت فراتر میری، حرفت رو پس ”

بگیر، خانواده من ممکنه پول زیادی داشته باشند ولی ما 

شهروندان شریفی هستیم و مردم رو واسه اهداف خودمون 

 ”نمیخریم 

 

 کالین چشمهاش رو توی حدقه چرخوند
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کنی که من دیروز به دنیا اومدم که هیچی عا فکر میتو واق” 

 ”ندونم، مارج؟

 

اوه خدای من، جید، چطوری تونستی هفت سال از عمرت ” 

 ”رو با همچین آدم نفهم و االغی بمونی؟ 

 

  

من هیچ سرنخی نداشتم که هفت سال از زندگیم رو به گوه 

 کشونده بودم که بعدش هم گندش از حماقت هام در اومد.

 

اگه من با اون ازدواج میکردم چی میشد؟ اون همون جا  

ایستاده بود. موهای بلوند براق روشنش به عقب کج شده بود 

و به نظر می رسید که همیشه در لباس های کت و شلوار آبی 

تیره و کراوات زردش مقدسه. چه کسی دیگه ای به جز اون 
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س دیگه کراوات زرد میپوشه؟ بابا، کالین؟ این مدل لبا

پوشیدن مال دهه هشتاده االن دیگه همه چیز و دوره زمونه 

 عوض شده. 

 

حاال اینجا چیکار می کنی؟ تاریخ دادگاه تا دوشنبه ادامه پیدا ”

نکرده، میتونی به راحتی تا اون موقع یه اتاق توی هتل برای 

 ”خودت بگیری، چرا منو ول نمیکنی که آرامش داشته باشم؟ 

 

 ”رون ببرمتمیخوام برای شام بی” 

 

نه این که من بخوام با تو شام بیرون برم ولی من و مارج ” 

خوردیم، فلیشیا اسپاگتی نشسته بودیم داشتیم شاممون رو می

 ”العاده ای درست کرده بود های فوق
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 ”کنیاوه،  من فکر میکردم که تو دعوت شامم رو قبول می” 

 

 ”و به چه دلیلی جهنمی این فکر رو کردی؟ ”

 

ن اگه این کار رو نکنی من خودم شرایط رو تا صبح چو”

 ”دوشنبه واسه تو و تالون استیل خیلی خیلی دشوار می کنم

 

قلبم کمی محکم زد و تلو تلو خورد ولی امیدوارم که اون رو 

پنهان کنم. آرزو می کردم تا خودم رو آروم نشون بدم و اون 

 ام متوجه نشهچیزی از چهره

 

تهدید کنی؟ تهدید یه افسر دادگاه؟ جدی؟ می خوای منو ” 

 ”تهدید یه مدافع؟ 
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 نگاهی به مارج انداختم

 

تو شاهد و مدرک من هستی، اون فقط تهدید کرد و تشر ”

 ”بهت زد 

 

 کالین گفت؛

 

این فقط تهدید نبوده، جید، این فقط یه واقعیت بود. تو فکر ” 

تو  کنی این کار در دادگاه همیشه اتفاق نمیوفته؟ خدایا،می

 ”چقدر ساده لوح هستی

 

 مارجوری گفت؛
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اگه همین االن اینجا رو ترک نکنی من به پلیس تماس ” 

میگیرم و تو به جرم مزاحمت توی ملک شخصیم بازداشت 

 ”میشی 

 

(* مارج، این بین جید و simmer downآروم باش)” 

 ”منه

 

خوب، جید، در حال حاضر دوست و دارایی منه و در حال ” 

 ”حمایت منه  حاضر، تحت

 

 کالین با مسخره خِرخِر کرد و گفت؛
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تحت حمایت تو؟ تو کی هستی؟ فرشته نجاتش؟ یا االن یه ” 

 ”گنگستری واسه خودت؟ 

 

 مارج گفت؛ 

 

این خیلی واست چیز خوبیه که برادر های من در اینجا ”

نیستن چون اگه بودن همچین درکونی و لگدی بهت میزنن و 

گوه پرتت می کردن بیرون که بدونی  تو رو از این خونه مثل

چه جوری با خانم ها حرف بزنی، و هیچ کدوم از ما دو تا اونها 

 ”رو متوقف نمیکردیم.  

 

 کالین گفت؛
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تو بهتره اونچه رو که میگی اول بهش فکر کنی، چون به ”

 ”نظرم میرسه برای من مثل یه تهدید محسوب میشه

 

ن کار رو باهات فقط یه حقیقته ، چون اگه بودن همی” 

 ”میکردن

 

____________ 

 

#simmer_down 

 

فرو نشستن خشم، مالیم شدن، فروکش کردن خشم، ساکت 

 شدن، آروم شدن فروکش کردن آهسته عصبانیت
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 saccharineمارج لب هاش رو به یک لبخند تصنعی )

smile  .جمع کرد و پیچ داد*) 

 

 سرم رو تکون دادم

 

به طرز خیلی لعنتی ای باهوش  کالین، تو فکر می کنی که”

هستی ولی واقعا اونچه که تو میتونی باشی یه آدم متکبر و از 

خود راضیه، تو هیچ چیزی در مورد نحوه کار قانون نمیدونی، 

 ”حاال هم از اینجا گورت رو گم کن و برو بیرون 

 

 ”نه تا زمانی که قبول کنی که باهام شام بخوری”

 

 مارج گفت؛ 
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 ”کاری رو انجام نمیدهاون اینجور ”

 

اون یه دهان داره که خودش بتونه حرف بزنه نه اینکه تو ” 

 ”براش تعیین تکلیف کنی، بذار خودش حرف بزنه 

 

خوب، من بهت میگم چی به چیه، اگه موافقت کنم که ”

باهات شام بخورم تو روز دوشنبه به دادگاه نمیری که با 

ه خیر بشه؟ رضایت معامله وکیل توافق کنی و همه چیز ختم ب

 ”میدی که این معامله اتفاق بیفته؟

 

 کالین لحظه ای ساکت موند، فکش منقبض شده بود، بعد،
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خیلی خوب،  منم واست یه معامله دارم امشب با من شام ” 

 ”میخوری و منم روز دوشنبه در دادگاه حاضر نمیشم

 

 ”خوبه”

 

_________ 

 

#saccharine 

 

شیرین بسیار شیرین و قندی ولی معنی اصلی این کلمه معنی 

 اینجا معنی لوس و تصنعی بودنه

 

 مارج شروع کرد
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 ”جید.... ”

 

 ”مارج هم واسه شام با ما میاد بیرون ”

 

 ”اوه،  نه،  این یه توافق و معامله بین ما نیست”

 

تنها توافق این بود که من باهات شام بخورم، کالین، تو ”

کسی میتونه مشخص نکردی که یه شام خصوصیه یا 

 ”باهامون بیاد

 

 ”بیخیال،  تو میدونی که دقیقا منظورم چیه” 
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من بهترین ژست و قیافه آدم معصوم و بی گناه رو گرفتم و  

 قیافه ام رو حالت آدم ساده ای گرفتم که از هیچی خبر نداره

 

متاسفانه نمیدونم منظورت چیه، تو که میدونی من چقدر ”

 ”ساده لوح هستم

 

، شام رو فراموش کن،  من روز دوشنبه راس گاییدمش” 

ساعت نه صبح میام دادگاه، سر یک ساعت مشخص اونجا 

 ”هستم و تو رو اونجا خواهم دید البته با قدرت 

 

اون به سرعت از نشیمن چوبی و پاسیون اونجا بیرون رفت.  

 مارج داشت لب پایینش رو می جوید

 



 obsession مترجم :راحیل

 

770 

اقعاً بد و دشوار نکنه امیدوارم که اون اوضاع رو برای تالون و” 

” 

 

 سرم رو تکون دادم

 

 ”فکر نمیکنم که اون بتونه” 

 

 من به خدا امیدوار بودم که حقیقت رو بگم.  

 

من وکیل شهرم، این احضار نامه و درخواست منه، تا زمانی ” 

 ”که قاضی با درخواست موافقت کنه.....

 

 ”چی؟” 
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 این زمانی بود که من داشتم لبم رو گاز میگرفتم 

 

 

 

من در مورد قاضی دادگاه شهرداری اسنو کریک چیزی نمی 

دونستم.  یعنی کالین هم میتونست اون رو بخره ؟ کالین 

مطمئناً پول داشت و همین حاال هم دقیقاً مثل یه سگ هار 

 . عصبانی شده بود و دنبال یه حرکت زدن و انتقام گرفتن بود

 

اون فکر میکرد بعد از اینکه چند هفته پیش تالون اون رو مثل 

یه خمیر لهش کرد و به زمین انداختش و اون رو کتک زد 

 میتونه االن دق دلیش رو سر تالون خالی کنه. 
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کرد تالون باز دست از سرش بر میداره و اون رو به یا فکر می

نه ولی حال خودش میذاره تا هر کاری که دلش می خواد بک

 تالون بعد از اون کتک زدن ولش نمی کرد. 

 

 ” تو از قاضی چیزی می دونی مارج؟”

 

 اون سرش رو تکون داد 

 

 ”نه، خوب نیست، با این حال همه میدونن که ما کی هستیم”

 

حتی اگه بر فرض کالین نتونه قاضی رو با پول بخره باز هم 

اتی که در میتونست در دادگاه حضور پیدا کنه و تمام اختالف

دادم و معامله رو درست و این مورد داشتم شرحشون می

راست و ریست کرده بودم رو خراب کنه. و به نوعی اونها رو 
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به هم بپیچونه و شرایط رو دشوار کنه. نمی تونستم این 

فرصت رو به دست بیارم و نمیتونستم دستی دستی همه چیز 

ور شدم از رو خراب کنم و این فرصت رو بهش بدم. من مجب

تالون محافظت کنم. بدون گفتن کلمه دیگه ای به مارج، من 

از اون طرف خونه دویدم و کالین که داشت سوار ماشینش 

 میشد رو گرفتم. 

 

نظرم عوض شد، امشب باهات شام میام بیرون، اگه قول ” 

بدی دوشنبه از این جا بری و دیگه توی دادگاه مراجعه پیدا 

 ”نکنی

 

 

 دوم_و_ستبی_فصل_پایان#
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 سه_و_بیست_فصل#

 

 تالون#

 

 

برادرهام و من واسه گرفتن یه جشن کوچولو به طرف شهر و 

بار مورفی رانندگی کردیم. این برای ما خاص بود.  این طوری 

نبود که ما هر روز تصمیم بگیریم گذشته رو حفاری کنیم تا 

 بتونیم یه بار برای همیشه اون رو کامل دفن کنیم 
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توی بار من بوربون خیابان هلو رو سفارش دادم. جونا البته که 

( سفارش داد و رایان cap rockیه مارتینی مارک کپ راک)

 یه گیالس شراب مخصوص کارخونه خودش رو سفارش داد 

 

شان مورفی، مسئول بار وقتی که داشت واسش یه شات 

 شراب توی لیوانش میریخت با دهان بسته خندید

 

پولی که میتونی خیلی راحت و رایگان تو اینجا اومدی و ” 

داشته باشیش رو می پردازی. شرابی که مخصوص کارخونه 

خودته رو به جای رایگان داشتنش بهاش رو می پردازی، ری، 

 ”حاال تو واسه من یه مشتری خوب لعنتی هستی 

 

ما دوست داریم که کسب و کار توی اسنو کریک رو حمایت ” 

 ”کنیم 
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رو واسه به سالمتی بلند کرد. شان که رایان لیوان شراب 

متصدی بار بود چرخید و روی کارهایی که در دست داشت 

 متمرکز شد و ما رو تنها گذاشت تا با هم صحبت کنیم. 

 

حدس میزنم که باید باز برای دیدن دکتر کار مایکل مراجعه ” 

 ”کنم

 

خودم شنیدم که این حرف رو گفتم چون واسه خودمم زدن  

 این حرف عجیب بود.

 

 جونا گفت؛ 
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این عالیه، معنیش اینه که من دیگه مجبور نیستم جید رو به ”

جلو بفرستم تا تو رو مجبور کنه که به دیدن دکتر کار مایکل 

 ”بری، دیدن دکتر واسه تو به شدت توصیه میشه 

 

هفته پیش اسم اون و کارت ویزیتش رو جو کسی بود که چند 

 به من داده بود

 

 ازش پرسیدم؛ 

 

به هر حال،  تو چه جوری به اسم دکتر مالنی کار مایکل ” 

 ”رسیدی؟
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برادرم نگاهش رو به مارتینی اش انداخت. حتی در تاریکی  

هاش که یه کمی سرخ و صورتی شده  بار هم میتونستم گونه

 بودن رو ببینم

 

 ”خوب؟ ” 

 

 ”من..... یه شب اون رو توی بار گراند جانکشن مالقات کردم 

 

 سرم رو یک وری کردم و گوش هام رو تیز و راست کردم 

 

جدی میگی؟ تو منو پیش یه روانشناس فرستادی که فقط ” 

 ”یه بار توی بار اون رو دیدی و انتخاب و بلندش کردی؟ 
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 اون گیالس مارتینیش رو آهسته تکون داد 

 

، چیزی مثل این نبود که تو فکر میکنی، من چند ماه نه، نه”

پیش توی کنفرانس کشاورزی که برگزار شد بودم، میدونی،  

که توی کنفرانس کشاورزی که اونجا برگزار شد کنفرانس 

 ”روانشناسی هم توی همون هتلی که ما بودیم برگزار شد 

 

 ”پس تو اونجا هم دیدیش؟”

 

 ”آره ” 

 

 یه جرعه نوشیدم
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چرا شما دو تا جوری رفتار کردین که انگار همدیگه رو  پس” 

نمی شناسین موقعی که توی اتاق اورژانس اونو دیدی بعد از 

 ”اینکه من بیهوش شده بودم؟ 

 

جو در میون موهای سیاهش که با موهای نقره ای تزیین 

 شده بود انگشتانش رو از میون موهای سیاهش رد کرد

 

اِ چه خوبه که تو رو »بهش بگم نمیدونم، نمیخواستم که ” 

بعد از اون هم،  اون ممکنه که منو به یاد « دوباره میبینمت

 ”نیاره.... 

 

 داشت خوب میشد. جو از اون خوشش می اومد

 

 ”اوکی، خوبه، پس چه اتفاقی توی بار افتاد؟ ” 
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من عصر اونجا بودم و داشتم با بعضی از بچه ها گپ می ”

شتباه شد،  دکتر کار مایکل...... تنها زدیم که مالنی.... اِم ا

 ”توی بار اومد 

 

 ”و تو اون رو بلند کردی؟”

 

نه، من اون رو بلند نکردم، اون تنها بود، و اون به نوعی به ” 

 ”نظر می رسید که..... نمیدونم،  تو اونو دیدی، اون خوشگله

 

 ”آره،  بلوند و خوشگل، قد بلندم هست” 
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لب کرد. اون ابروهاش رو باال ببرد این توجه رایان رو هم ج 

 اما چیزی نگفت

 

به هر حال، یه چهارپایه خالی کنار من بود و اون ازم پرسید ”

که این جای کسی هست که اون رو گرفته باشه یا نه، من 

بهش گفتم نه، افرادی که من داشتم باهاشون صحبت 

میکردم خودشون یه بهونه هایی رو سر هم جمع کردند و 

بعد ما دو تا اونجا بودیم. ما فقط یه کمی با هم  رفتند و

صحبت کردیم و کارت های تجاری خودمون رو با همدیگه 

تبادل کردیم،  اون بهم گفت که مشغول نوشتن یه کتاب در 

 ”مورد بهبودی از ضربه روحی ناشی از دوران کودکیه

 

 ”پس تو هم به طور طبیعی اون موقع به من فکر میکردی؟”
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 ”آره خوب....” 

 

 ”و این همه چیزه؟ اینه که اون رو به شدت توصیه میکنه؟ ”

 

در واقع، اون شدیداً توصیه میشه، وقتی که فهمیدم  اون ” 

چیکاره ست و واسه زندگی چند نفر چه کارهای مفیدی رو 

انجام داده، من اسم اون رو توی گوگل جستجو کردم و 

مورد تو بوده رو هایی که مثل  فهمیدم که اون خیلی از پرونده

کنترل و رسیدگی میکنه. من هم با بعضی از حضار توی 

کنفرانس روانشناسی در موردش صحبت کردم. ظاهراً اون 

توی کارش بهترینه و چند تا کالس روانشناسی برگزار کرده 

ای که توی اون کالس ها شرکت کرده حاال  که هر آموزنده

فید و خوب و چه به صورت تکی و یا زوجی خیلی واسشون م

 ”آموزنده بوده 
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 رایان زیر لب گفت؛

 

 ”و تو برای اون حشری شدی و داغ کردی؟” 

 

 جو سرش رو به شدت تکون داد

 

هیچی مثل این اتفاق نیفتاده، قسم میخورم، من خیلی وقته ” 

که یه زن نداشتم... خوب، خیلی طول کشید تا حقیقت رو 

 ”بهت بگم 

 

هنوز توی بازار عرضه نشده؟ این کتابی که داره مینویسه ”

 ”شاید کتابش رو بخونم



 obsession مترجم :راحیل

 

785 

 

البته این مهم نبود. من انبوهی کتاب و تحقیقات روی پرونده  

های زیادی خونده های خودم رو مطالعه کرده بودم.  کتاب

بودم و در مورد مواردی مثل گذشته خودم تحقیق هم کرده 

کنم  بودم و این همه کتاب به من کمک نکرد تا بهبود پیدا

هایی مثل من زیادن و ولی به من کمک کرد تا بدونم که آدم

 من در جهان تنها نیستم

 

 جو سرش رو تکون داد

 

نه، تا اونجایی که من میدونم هنوز کتابش بیرون نیومده، ” 

 ”خوب... من هر چند وقت یکبار این رو چک میکنم

 

 ”تو چک میکنی؟ ”
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 ”موضوع  عالقه مند هستم آره، مگه چیه؟ من کامالً به این ”

 

جو، تو یه احساساتی نسبت به اون داری،  تو واقعاً برای اون ”

 ”حشری شدی و داغ کردی

 

 رایان این رو گفت و خندید 

 

 ” من اون رو جذاب می دونم، موضوع چیه؟” 

 

 ”هیچ چیزی از جایی که من ایستاده ام وجود نداره، داداش”
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 رایان یه جرعه شراب نوشید

 

پس حاال جفت برادرهای من زن ذلیل شدن و تحت تاثیر ” 

 ”زنها قرار گرفتن

 

 اون دوباره خندید

 

 گفتم؛ 

 

 ”آره، اون خوب به نظر می رسه ” 

 

 البته، اون هیچ چیزه جید نبود  
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این واسه من واقعا اهمیتی نداره، اون میتونه به ما کمک ”

 ”کنه؟ 

 

گذاشت و برگشت و جو جرعه ای نوشید و بعد لیوانش رو کنار 

 به من نگاه کرد

 

 ”ای، مگه نه؟ تال،  واقعا دیگه آماده” 

 

 ”گفتم که آماده ام، مگه نگفتم؟”

 

 جو سرش رو تکون داد  
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من میدونم که تو چی گفتی، اما این آخرین حرفیه که تو ”

میزنی، حرف آخرته که این کارت دیگه همه چی رو محکم 

 ”و ثابت میکنه کاری میکنه و واسه من همه چی ر

 

 ”آره؟ این چیزیه که من گفتم؟”

 

تو گفتی که اون میتونه کمک ما کنه؟ نگفتی که اون ” 

میتونه کمک من کنه؟ از کلمه ما استفاده کردی، تو باالخره 

فهمیدی که ما اینجا یه تیم هستیم این خودش یه دنیا 

 ”اهمیت داره

 

 آروم بیرون دادمهوا رو توی ریه هام فرو بردم و بعد اون رو 

 

 ”من همیشه فقط این شکلی بودم،  جو، این فقط.... ” 
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این دقیقا همون چیزی بود که اونها از اون عبور نکرده اند، 

های خاص خودشون رو داشتند که به خاطر  بله، اونها شیطان

اون می جنگیدند ولی اونها توی زندگیشون وحشت نکرده اند،  

نگرفته اند، گرسنگی و تشنگی  مورد ضرب و شتم قرار

 نکشیده اند، مورد آزار و اذیت شده قرار نگرفته اند

 

 ”این فقط....”

 

 جونا دست خودش رو، روی بازوی من گذاشت  
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 ”من درکت می کنم، من همیشه درکت می کنم”

 

شاید اون همیشه به روش خودش من رو فهمیده بود.  شاید  

نکرده بودم، شاید اعتماد و من به اندازه ی کافی بهش اعتماد 

اعتبار کافی که من رو بفهمه به اون نداده بودم. آنقدر سرم 

شلوغ بود و به بدبختی های خودم فکر می کردم، آنقدر 

مشغول برگزاری مهمانی ترحم برای خودم بودم و سعی 

میکردم خودم رو نابود کنم که قادر نبودم اون رو بفهمم.  ولی 

ودم رو نابود کنم. دلم میخواست من دیگه نمی خواستم خ

« جید»زندگی کنم، باالخره یه چیزی پیدا کردم که برای 

زندگی کنم و دوست داشتن جید چشم های من رو باز کرده 

بود و بینایی من به اطراف و به هر چیزی که داشتم رو احیا 

کرده بود. باالخره میتونم ببینم چه چیزهای دیگه ای همیشه 
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ونجا بوده.... جو، رایان، مارجوری، مزرعه من برای زندگی در ا

 و خودم. من میخواستم واسه خودم زندگی کنم.  

 

دهانم رو باز کردم تا این کلمات رو به برادر هام بگم تا سعی 

کنم این موضوع رو به برادر هام بسپارم ولی جو بازوی من رو 

 فشرد 

 

 ”مشکلی نیست، تال، تو الزم نیست که چیزی بگی”

 

توده و بغضی که راه گلویم رو بسته بود رو قورت دادم.  یه 

 بزخمتی و به طور خشن و ناهنجاری گفتم؛

 

 ”ممنونم ” 
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 ”تو الزم نیست که از من تشکر کنی”

 

 رایان گفت؛ 

 

من هم همینطور، در واقع من باید ازت تشکر کنم و ممنونت ”

 ”باشم 

 

الزم نیست تو این حرف رو بارها و بارها گفتی، ری، دیگه ”

 ”بیشتر از این بگی
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سکوت ناراحت کننده ای چند لحظه ای بین ما حکم فرما شد 

 تا این که جو گلویش رو صاف کرد 

 

خب، چطور میخوای از پسش بر بیای، تال؟ تو نقش اصلی ” 

رو توی این به بازی میگیری، میخوای اول بری دکتر و 

ه دکتر بریم و ببینی؟ یا میخوای که اصالً همه مون با همدیگ

باهات بیایم؟ یا ترجیح میدی که اصال نریم؟ ما این کار رو به 

 ”روش تو انجام میدیم، مگه نه،  ری؟ 

 

 رایان موافقت کرد؛

 

 ”مطمئناً، هر چی که تال بگه ”

 

 دوباره گفتم؛
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ممنونم، من اول خودم میرم، این مشکل خواهد بود و من ” 

 ”رو...... ببینیننمی خوام که شما چیزی مثل این 

 

 رایان شروع کرد؛ 

 

 ”تال، تو مجبور نیستی که....”

 

 جونا گفت؛ 

 

 ”نه، رایان، این طلب اونه ”

 

 برادر جوانترم سرش رو تکون داد
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 ”باشه” 

 

اما اگه شما بچه ها میخوایین برین، منظورم اینه که اگه 

 ”احساس میکنین که مشکالت خودتون...

 

 آهی کشیدم

 

می پذیرم، با همدیگه میریم و انجامش میدیم  من این رو” 

این موضوع همه ما رو تحت تاثیر قرار داده و من نتونستم درد 

کسی به جز خودم رو ببینم و از این بابت متاسفم و پشیمون 

 ”هستم
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 جونا گفت؛ 

 

تال، من فکر می کنم این اولین باریه شنیدم که تو میگی ”

این چیزی که باهاته عقب  متاسفم بدون اینکه بخوای اونو از

 ”بکشی و بی اونکه از اون یکه بخوری

 

 اون خنده ای رو سر داد 

 

 ”کنم که این روزها اوضاع کمی متفاوتهفکر می”

 

 رایان خندید و گفت؛  

 

 ”یه زن خوب میتونه این کار رو بکنه” 
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 ”من نمی دونم که این جیده که.... ”

 

 بول نمیکننآره درسته،  اونها هیچ وقت این رو ق

 

 باز گفتم؛

 

اوکی، می دونم که این همه اش درباره جیده، مراقبت ” 

کردن و مواظب بودن برای اون، اهمیت دادن بهش،  لعنت 

خدا بر شیطون، عاشق جید شدن باعث شده که من همه چی 

رو واضح ببینم، نه تنها چیزی که فقط برای اون احساس می 

ها، مارجوری و خودم هم بچهکنم من به جز اون واسه شما 

احساس می کنم، حاال همه چیز متفاوت به نظر میرسه و من 

 ”میدونم که در گذشته ام خودخواهی کردم 
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 رایان شروع کرد؛

 

 ”تال.... ”

 

نه،  رایان، بذار که این رو بگم، فقط به خاطر اینکه من به ”

جهنم رفتم و از اون جهنم گذشتم به من حقی نمیده که یه 

دم عوضی باشم، من یکی بودم که توی جهنم بودم.... باید آ

 ”بهت بگم....، خدایا، این شرم آوره..... 

 

جو شروع به حرف زدن کرد ولی من دستم رو باال گرفتم تا 

 جلویش رو بگیرم، باید این کار رو میکردم
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وقتی که به گراند جانکشن میرفتم بعضی وقت ها کارم این ” 

(* hook upتوی کلوپ رابطه جنسی) بود که با یه هرزه

 ”برقرار کنم ولی بعضی وقتهای دیگه..... 

 

 ”چی؟”

 

بارها..... از میان ردیف های آدمهای بی خانمان و قتلگاه ها ” 

رفتم و به عمد سعی میکردم که بی سورتمه کنان راه می

اعصاب باشم و بهشون حمله کنم پس اینجوری می تونستم 

 ” مهاجم ها رو کتک بزنم

 

به چهره شوکه شده برادرهام نگاه کردم باز هم می خواستن 

 اونها حرف بزنن ولی من دستم رو باال گرفتم
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نه، نگران نباشین، من هیچ وقت آسیب ندیدم، لعنت بر ” 

شیطون، من به همون اندازه که اون دوست پسر سابق کونی 

 ”جید رو کتک زده بودم کتک و شکست نخوردم 

 

گاه کردم، لعنتی، از اون شیطان لعنتی و به سمت پنجره ن

عوضی که درباره اش صحبت کردم سر و کله اش اینجا پیدا 

 شد.

 

 در حالی که خشم زیر پوست من موج میزد، ایستادم

 

 ”ای حرومزاده لعنتی ”

 

( بیرون اومد. enizoاونبر خیابون اون از رستوران انیزو )

 رایان و جونا ایستادند
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 رایان گفت؛

 

 ”جیده؟ یا این.... این” 

 

سرم رو تکون دادم و از در بیرون رفتم. ضربان قلبم از خشم  

تند شد. برادرهام با شتاب به طرف من و پاهام نزدیک شدند، 

اونها هم پشت سر من برای اینکه مانع من بشن حرکت 

 میکردن.

 

سریع تر از یه رعد و برق از خیابون گذشتم و آماده شدم تا   

رو بکوبونم و لهش کنم. ولی وقتی جو بازوی  اون حرومزاده

 من رو عقب کشید از عصبانیت غریدم
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آروم باش، تال، تو روز دوشنبه وقت دادگاه داری  ، اینو ” 

 ”یادته که؟ 

 

خشم سریع و قرمزی و عصبانیت شدیدی به درونم جاری شد 

و طغیان کرد. تمام اونچه که می تونستم ببینم این بود که 

اون کالین مورس عوضی مشکوک و با حالت پوزخندی به من 

 نگاه می کرد و دستش رو، روی بازوی زن من گذاشت.  

 

من اون با حالت بد طینت و کینه جو و پر آزار و خطرناکی به 

نگاه می کرد. این دیگه مثل دفعه قبل نیست که فقط لهش 

کنم. این اتفاق همین االن میوفته و من این بار اون لعنتی رو 

میکشم. کامالً و مطلقاً اون رو میکشم. اون رو داغون و از بین 

میبرمش همونطور که من دشمن های خارجی خودم توی 
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از ریخت  جنگ رو از بین بردم. طوری میزنمش که کامال

 انداخته بشه و اون انگل رو از دنیا نابودش می کنم. 

 

 بازویم رو از دست جونا بیرون کشیدم

 

 ”تو اینجا داری با اون چه غلطی می کنی؟”

 

 این رو به سمت جید به زبون اوردم 

 

 ”تالون.... تو اینجا چیکار می کنی؟ ” 

 

می  اومدم تا با برادرهام نوشیدنی بخوریم، اینجا چیکار”

 ”کنی؟
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 ”ما با هم..... فقط شام خوردیم..... چون.... ” 

 

مشت خودم رو باال بردم تا به خدمت اون مادر جنده حرومزاده 

برسم و اون رو مچاله و لهش کنم ولی رایان سریع مثل یه 

 پلنگ جلوی من اومد

 

نکن، تال، همه چیزهایی که در مورد اون صحبت کردیم رو ”

 ”نکنبا این کارت خنثی 

 

از میون دندونهای به هم فشرده و با حالت جوش اومده ای  

 از خشم غریدم؛
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 ”از سر راهم برو کنار ” 

 

نه، نمیتونم، نمیذارم که اجازه بدی باز دستی دستی خودت ”

 ”رو بندازی توی دردسر، نمیذارم که تو این کار رو بکنی

 

 کالین با حالت متلک و طعنه به اون گفت؛

 

، بذار که اون این کار رو بکنه، من از این معامله که اوه، لطفاً ”

زده نیستم، به هر دوشنبه میخواد انجام بشه اصال هیجان

حال، شما بچه ها برید کنار، بیا جلو، منو بزن، منو توی یه 

کمای لعنتی قرار بده، به این ترتیب، شاید تو هم به زندان 

ه این بری و تا آخر عمرت همونجا بپوسی،  همونطور ک

 ”شایسته و سزاوار توئه 
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رایان بین کالین و من ایستاد. برادر کوچیکتر من همیشه 

متعادل و معقوالنه رفتار می کنه، اون کسیه که خودش رو 

(*,  لعنت بر take a bullet forسپر بالی من میکنه )

شیطون،  اون کسیه که واسه من همیشه خودش رو فدا 

وپ هم به خاطر من بخوره، میکنه، حتی حاضره گلوله یا ت

کسیه که االن تند و سریع واسه کاری که من نکنم به طرفم 

 حرکت می کنه و شیرجه میزنه تا از من محافظت کنه. 

 

تال، اجازه نده که اون با حرفهاش روت تاثیر بذاره، نذار که ” 

به هدفش برسه و این کارو باهات بکنه، اون اصال ارزشش رو 

بخوره، یادته قبلش داشتیم در مورد چی نداره که حتی کتک 

 ”حرف می زدیم؟ تو یه چیز، یه دلیل واسه زندگی کردن داری

 

 کالین قاه قاه خندید
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یه چیز واسه زندگی کردن؟ این دیگه چه مزخرفیه؟ بیا ”

 ”دیگه، انجامش بده، منو بزن 

 

 جید گفت؛ 

 

میتونی کال خفه خون بگیری، کالین؟ ببین، تالون، هیچ ”

ی بین من و اون نیست، من مجبور شدم باهاش شام چیز

 ”بخورم، چون اون.... 

 

 جونا پرسید؛
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چون اون چی؟ چرا جید؟ چرا رفتی با اون شام بخوری؟ تو ”

 ”که میدونی تالون در موردش چه جوری احساس میکنه.. 

 

 ”این بخاطر خود تالونه که من این کار رو انجامش دادم ”

 

کالین لبهاش رو با حالت مسخره ای تغییر ناگهانی داد، رو به  

 من کرد و با مسخره گفت؛

 

آره، این به خاطر توئه، اون با تو رابطه اش رو تموم کرده، ما ”

 ”دو تا بازم به همدیگه برگشتیم 

 

 جونا این بار بین ما حرکت کرد. اون به کالین گفت؛ 
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تو تا به حال دبیرستان و به هر حال، تو چند سالته؟ اصال ” 

مدرسه متوسطه رو هم پاسش کردی؟ چون که رفتارت مثل 

 ”یه نوجوان احمق به نظر میرسه

 

 نامزد سابق جید گفت؛ 

 

من باید بعدش حال تو یکی رو هم بگیرم و دهنت رو ”

 ”سرویس کنم 

 

 جونا گفت؛ 

 

زیاد دور برندار، من به اندازه برادرم قوی هستم و یه جهنم ”

میتونم خیلی واضح جلوی چشمهات بیارم و نمیذارمم که رو 

 ”توئه آب زیر کاه و پست فطرت راحت از زیرش در بری 
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 کالین جلو افتاد 

 

 ”تو االن داری منو تهدید می کنی؟”

 

 جید بازوی اون رو چنگ زد 

 

تو اول اون رو تهدید کردی، کالین، محض رضای خدا، فقط ” 

 ”خفه شو

 

 اون به طرفم چرخید
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میتونیم با هم به یه جایی ببریم و در موردش صحبت کنیم؟ ”

تالون، به خدا قسم می خورم که یه توضیح خوب برای این 

 ”وجود داره 

 

 ”مطمئنًا، ولی اول باید دهن این عوضی رو سرویس کنم ” 

 

 رایان گفت؛ 

 

 ”نه، تو نمیخوای که دهن اون رو سرویس کنی،  تالون” 

 

جید بهم نگاه کرد، چشمهای آبی رنگش غمگین و.....وحشت 

 زده بودن؟ 
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تالون، خواهش می کنم، فقط نفس بکش، نفست رو بده ”

داخل و بیرون بده، اون حتی ارزشش رو نداره که نفست رو 

هم حرومش کنی، اون ارزشش رو نداره، به من گوش می 

 ”کنی؟ اون، ابدا... ارزشش رو نداره 

 

ماتش، با گفتن این کلمات شیرین و دلنشین و و خدایا، کل

هیپنوتیزم کننده اون خشم من سریع شروع به پراکنده شدن 

کرد. من از این بابت هنوز عصبانی بودم، به هر حال، چرا جید 

با اون بود؟ اما من میخواستم در این مورد از اون بپرسم و 

وده جید بهم این رو میگفت و توضیحش میداد که چرا با اون ب

و من میتونم از اون عصبانی باشم ولی مجبور نیستم با مشت 

(* halfwitو کتک زدن و ضرب و شتم به این آدم احمق )

 آینده خودم رو به خطر بیندازم و نابودش کنم
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_______ 

stupid person 

 

 یعنی آدم احمق و کودن

 

 گفتم؛ 

 

هم  خوبه، بیا باهام، اون طرف خیابون یه بار هست، بیا با” 

بریم و تو هم میتونی به من بگی که اینجا چی میگذره و چه 

 ”اتفاقی در حال رخ دادنه

 

 کالین مداخله کرد؛ 
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 ”من اینجوری فکر نمیکنم، اون امشب با منه” 

 

 جونا دوباره قدم به جلو گذاشت

 

رد، من نمیدونم داری به چی فکر میکنی که داری ٓ  ببین، م”

ولی تو اونچه که میخوای رو با این کارها رو انجام میدی،  

 ”این کارهات به دستش نمیاری،  من نمیذارم

 

 ”اونوقت من باید به کی بگم؟ اصال تو کی باشی؟”

 

 ”به من بگو، من بهت میگم که کی میتونم باشم” 
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جونا بازویش رو بلند کرد تا به اون مشت بزنه. رایان بازوی  

 جونا در یه مشت چنگ زد و گرفت

 

 ”یگه نه جو تو د”

 

 برادر جوانترم رو به کالین کرد و گفت؛ 

 

رد، یه لطفی در حق خودت بکن،  و همین حاال ٓ  ببین،  م”

گورت رو از اینجا گم بکن،  میدونم دقیقا دنبال چی هستی، 

 ”بهتره که گورت رو از اینجا گم کنی 
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 کالین گفت؛

 

من اینجوری فکر نمیکنم، شما عوضی های کونی صاحب ” 

 ”ن شهر نیستینای

 

 رایان با دهان بسته خنده ای سر داد و با خنده به اون گفت؛ 

 

بذار یه چیزی رو واست روشن کنم، ما کارهای زیادی در این ”

زمینه و توی این شهر انجام میدیم ، کاالها و چیزهای زیادی 

رو هم توی این شهر داریم که همه اش رو اینقدر بخشنده 

هستیم که اعطاشون کنیم و یا به خیریه ببخشیم، تو هم االن 

م که تو رو توی پیاده روی عمومی ایستادی، پس من نیست



 obsession مترجم :راحیل

 

818 

وادار به حرکت میکنم، پس لطف کن خودت گورت رو از 

 ”اینجا گم کن 

 

 ”البد اینم تو میتونی ”

 

 رایان دوباره با دهان بسته خندید و سرش رو تکون تکون داد 

 

آره من میتونم، یعنی ما هر سه تامون با همدیگه نمیتونیم ” 

حال تو یکی رو جا بیاریم؟ ما میتونیم تو رو اینقدر مشت بزنیم 

ها بعد هم ریختت درست  و بکوبونیم و لهت کنیم که تا قرن

نشه و جا نیفته، ولی مسئله اینه که چرا باید آتو بدیم دست 

ا این مسئله و مشکل ما آدم احمق و عوضی ای مثل تو؟ واقع

نیست، گرفتی که؟ نمیخوام که این کار رو بکنم، نمیخوام 

بزنم لهت کنم، چونکه میدونم دقیقا واسه کتک خوردن و آتو 
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گرفتن از ما داری اینقدر تالش میکنی،  مهم نیست که چقدر 

به تالون طعنه میزنی و تحریکش میکنی که کتکت بزنه، 

جور دوست دارم تو رو بزنم و مهمم نیست که چقدر خودم نا

بکوبونم و لهت کنم، چقدر میخوام توئه بدبخت رو دهنتو 

سرویس کنم، ولی این رو به دستش نمیاری، چونکه ارزشش 

 ”رو نداری 

 

 کالین گفت؛

 

 ”پس حاال تو خیلی متمدن شدی؟” 

 

نه، کله خر، من و برادرانم متمدن نیستیم، این متمدن بودن ” 

رد های اهل کار سخت و سخت کوش از ما دوره، ما م

هستیم، ما هر روز با کت و شلوار پوشیده شده و لم داده روی 
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باسنمون توی دفتر کارمون نیستیم، ما روی زمین کار 

کنیم، بهم اعتماد کن، ما خیلی سر سخت تر از شما می

 ”هستیم 

 

اوه لطفاً، شما احتماالً از کار برده ها برای کار کردن توی ” 

 ”ای خودتون استفاده می کنینزمین ه

 

 ”اوه، محض رضای خدا”

 

رایان پیشونی اش رو مالید، بالخره اون هم شروع به از دست  

 دادن خونسردیش کرد

 

 ”تو واقعا میخوای که بزنم دهنت رو سرویس کنم؟ ” 
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 جید گفت؛ 

 

 ”کالین، فقط برو، لطفاً” 

 

 ”متون خوبه، میرم، پس من روز دوشنبه توی دادگاه میبین” 

 

 جید سرش رو چرخوند

 

 ”ببخشید؟ ما با همدیگه یه توافق و معامله ای داشتیم ” 

 

 ”من که اینجوری فکر نمیکنم ”
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 گفتم؛ 

 

 ”چی؟ ”

 

 سرم رو چرخوندم 

 

تو یه قراری با اون داشتی که بری باهاش شام بخوری تا با ” 

 ”اون معامله کنی؟

 

بهترین کار رو انجام تالون، من سعی و تالشم رو کردم تا ” 

 ”بدم، به خاطر تو
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نزدیک نبودن تو به هر جایی که اون هست این بهترین کار ”

 ”واسه منه، چشم آبی 

 

 ”چشم آبی! ”

 

 کالین چشمهاش رو توی حدقه چرخوند

 

 ”خدایا! ” 

 

به طرف کالین برگشتم و سعی کردم از مشت زدن به اون و 

کنم و خودم رو صورتش رو در به داغون کردن جلوگیری 

 خونسرد نگه دارم
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ببین، تو دوباره به اون نزدیک نمیشی، من اهمیتی نمیدم ” 

که تو با اون چه نوع معامله ای داشتی، مهمم واسم نیست که 

تو روز دوشنبه توی دادگاه حضور پیدا میکنی، مثال میخوای 

سعی کنی چیکار انجام بدی؟ پول بدی قاضی رو بخری و 

 ”رشوه بهش بدی؟ 

 

من الزم نمیدونم که بیام برنامه هام رو بهت بگم و واست ”

 ”اونها رو نشون بدم

 

خوبه، نشون نده، به درک، من اهمیتی نمیدم، ولی تو دیگه ” 

 ”جید رو تنها میذاری

 

دندون قروچه ای کردم و از طریق دندون های فشرده به هم  

 گفتم؛ 
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 ”یه بار دیگه به اون نزدیک نمیشی”  

 

برای کسری از ثانیه، من ترس واقعی رو توی چشم های  

 اون دیدم، خوبه.

 

 جید گفت؛

 

حق با اونه، کالین، من نمیخوام هیچ ارتباطی با تو داشته ” 

 ”باشم، فقط تنهام بذار 

 

 رایان گفت؛ 
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تو این رو از یه خانم هم شنیدی، بیا جید، ما تو رو به خونه ” 

 ”می بریم

 

ها میدونین که من فقط یه  ت، شما بچهاین کار الزم نیس” 

 ”بلوک پایین تر از اینجا زندگی می کنم 

 

 ”من تو رو به خونه ات میبرم ”

 

 بازویش رو چنگ زدم

 

 ”مجبور نیستی، هنوز تمام راه تاریک نیست، خودم میرم ” 
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من نمیخوام و بهت اجازه نمیدم که تو از جلوی چشمم دور ”

حمق و نادون هنوز توی شهره، بشی، در حالی که این آدم ا

فرض می کنم که اون تا دوشنبه که وقت دادگاه توی 

اینجاست بمونه و اینجا رو ترک کنه پس تا اون زمان انتظار 

 ”ندارم که اون طرف من و تو بیاد 

 

 چهار_و_بیست_فصل#

 

 جید#

 

تالون من رو چند خیابون پایین تر به طرف آپارتمانم که طبقه 

باالش یه فروشگاه زیبا بود کشوند. اون کلید های من رو از 

دستم گرفت، در بیرونی رو باز کرد و بعد من رو از پله ها به 
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طرف باال به زور کشوند.  هنوز کلید های من رو در دست 

 به اطراف نگاه کرد.  داشت، در رو باز کرد و وارد خونه شد و

 

 ”نسبتاً پراکنده اس” 

 

این مبلمان و وسایل سارا صاحبخونه ام هست ، من فرصتی ” 

 ”برای خرید چیزی ندارم

 

 سرم رو تکون دادم 

 

اصالً چرا من برای تو عذر می خوام؟ همینه که هست، این ” 

چیزی که من در حال حاضر توان مالی اون رو دارم، تو مجبور 

 ”نجا باشی، میدونی کهنیستی ای
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آها، آره میدونم که مجبور نیستم، ولی تا زمانی که این آدم ” 

 ”احمق توی این شهره من باید ازت محافظت کنم 

 

از من محافظت کنی؟ من کسی نیستم که وقتی اون توی ” 

شهره به محافظت احتیاج داره، ظاهراً که کار اون بوده، طوری 

 ”بودین که...  که تو برادرهات در کمین اون

 

حرفم رو ادامه ندادم، الزم نیست که به اونجا برم، در حقیقت، 

جونا و رایان بار دیگه تالون رو از کتک زدن و ضرب و شتم 

 به کالین بازداشتن و به خاطر همین ممنون و سپاسگزارم. 

 

تالون به اطراف اتاق نگاه کرد، نگاهش روی مبل نامرتب من 

ایی که روی اون خوابیده بودم بیرون ثابت موند، هنوز از ج
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کشیده شده بود و مرتبش نکرده بودم، یعنی اون من رو اونجا 

می برد؟ البته که اونجا می برد.  معلومه که خوشش میاد، 

میتونستم آتش رو در چشمانش ببینم، اون این کار رو می 

خواست، پس منم انجامش میدادم. ولی لعنتی، اون متعلق به 

اول جریان خالکوبی که چقدر از دستش عصبانی من نیست.  

 بودم و حاال این.

 

  

 

 اول باید اون یه سری چیزها رو می فهمید

 

 ”تالون، ما نیاز داریم که حرف بزنیم” 

 

 ”درباره چی؟” 
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درباره اینکه تو منو به اینجا به زور کشوندی، این یک، اما ” 

و اونو  مهمتر از همه، در مورد اینکه پول دادی به توبی

 ”خریدی تا واسه من خالکوبی انجام نده

 

تو حق نداری یه خالکوبی داشته باشی، تو خالکوبی نمیکنی! ” 

” 

 

 با صدای بلند خندیدم

 

اوه، آره، من میرم انجامش میدم، من یه عمره که این رو ”

برای همیشه ام می خواستم، بالخره تصویر درستی رو که 

 ”میخواستم پیدا کردم
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 ”ن تصویرنه ای” 

 

چه مشکلی با این تصویر داری؟ ققنوس زیباست، یه ” 

 ”نمادگرایی شگفت انگیز داره، سمبلی که خیلی معنا داره

 

 ”نه این تصویر”

 

چشمانش وقتی که این کلمات از دهانش خارج شد منو 

سوزاند و بعد اون منو به سمت خودش کشید. ترسوند. منو می

ردن و به زور مالقات سینه های ما به همدیگه برخورد ک

 داشتن و تالون لبهاش رو به لبهای من فشار داد و چلوند.  

 

من فورا دهانم رو برای اون باز کردم، نمی تونستم در برابر 

اون مقاومت کنم.  من دیگه سعی نکردم مقاومت کنم، بدن 
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های ما همیشه به هم جواب می داد و حتی وقتی به اندازه 

دیوانه بودم و یا در مورد چیزهای  جهنم از دستش عصبانی و

دیگه نمی تونستم مخالفت کنم. اونم به وضوح به اندازه من 

از دستم عصبانی بود. مخصوصاً بعد از اینکه کالین رو دیده 

 بود.

 

انتظار داشتم که بازجویی در مورد کالین از طرف اون انجام  

الون دونستم که این اتفاق به زودی خواهد افتاد و تبشه و می

 اون رو هرگز فراموش نمی کرد ولی در حال حاضر.... 

 

چه بوسه محکم و مثل ماده مخدری بود....بوسه ای که منو از 

کرد تا اینکه فقط هر چی که ناراحت و اذیتم کرده بود دور می

 تالون باقی مونده بود.
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 فقط تالون. 

 دنیای من. 

 عشق من.  

 

شد. دو نفر که ودیم میاین همون چیزیه که وقتی ما با هم ب

به هم پیوند می خوردن.  فقط ما دو نفر که در سطح های 

متناوب و مختلف جهان وجود داشتن و بدن های ما همیشه 

به هم جواب میداد و بدن هامون مثل هیچکس به یکدیگه 

داد و فقط با همدیگه بود که میتونست یکی بشن.  پاسخ نمی

وح.  چقدر که عاشق تالون و ما یکی شدیم.  یک بدن در دو ر

 بودم. 

 

من ادعا نکردم که اون رو بشناسم اما هنوز هم دوستش  

 داشتم. چطور همچین چیزی ممکنه؟
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دستم رو دراز کردم تا برآمدگی در شلوار جینش رو نوازش  

کنم. اجازه دادم تا آلتش رو لمس و نوازش کنم.  به طرز 

لعنتی ای سخت بود. سخت مثل سنگ خارا.  من این آلت 

 زیبا رو توی دهانم میخواستم.  

 

بوسه رو شکوندم و به پایین خم شدم و روی زانوهام فرود 

رو باز کردم. قزن قفلی سگک  اومدم. سگک کمربند اون

شلوار جینش رو خیلی سریع رها کردم و زیپ شلوار جینش رو 

پایین کشیدم.  خیلی سریع و فرز جین و شورت باکسریش رو 

از روی باسن خوش فرم و زیباش کنار زدم.  آلتش مثل 

درخت آبنوس با شکوه بود و مثل فنر از شورتش از جا پرید و 

 شکوه. بیرون اومد.  سخت و با
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نوک آلتش از پیش آبی که ازش بیرون اومده بود مثل  

مروارید میدرخشید. مایع روی نوک آلتش رو لیسیدم و زبونم 

 رو دور کالهک آلتش چرخوندم.  

 

 اون ناله کرد؛ 

 

 ”اوه،  جید، خدایا،  این خیلی خوبه”

 

یعنی اون دوباره بهم میگفت که من رو دوست داره؟ من 

تم. در واقع، من کامالً مطمئن بودم که اون انتظارش رو نداش

احتماال از گفتن این موضوع پشیمون شده. با این وجود، 

شنیدن این کلمات به عنوان یکی از ارزشمند ترین لحظه 

های من در ذهن و قلبم باقی می موند. من اونها رو در نظر 

 گرفتم و به این فکر کردم که چقدر اون رو دوست دارم.



 obsession مترجم :راحیل

 

837 

 

ه تصمیم گرفتم که بهترین ساک زدن آلت همانطور ک

(blow job.لعنتی رو به اون بدم.  اون لیاقتش رو داشت *) 

 

لبهام رو به آلت اون کلمپ و محکم کردم و اون رو مکیدم.... 

اون قدر مکیدمش که حس می کردم هر آن انقباض ناگهانی 

سریع از هم پاشیدن اون رخ میده. ولی نه،  من با اون زیاد 

 کار داشتم 

 

______ 

 

#blow_job 
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منظور سکس دهانی یا همون سکس اورال هست که میشه 

 )ساک زدن(   دمیدن و مک زدن آلت

 

ناله های اون میل و اشتیاق من رو برای لذت دادن به اون و 

خوشحال کردنش بیشتر میکرد و باعث میشد تا بیشتر تالش 

واسه ساختن لذت به اون بکنم.  تا جایی که میتونستم آلت 

اون رو توی دهانم کشوندم تا اینکه آلتش به پشت گلویم 

 اشاره شد.

 

ه زبونم رو، روی آلتش سُر دادم و من عقب کشیدم و دوبار 

لغزوندم. آلتش رو مکیدم، یه دستم پایه استوانه آلتش رو 

گرفت و پوست شق و سفت شده اون رو محکم توی دهانم 

کشوندم. بعد، من به عقب کشیدم و دوباره سر آلتش رو 

مکیدم همانطور که قبالً در حال انفجار های کوتاه بود. تالون 



 obsession مترجم :راحیل

 

839 

، من می تونستم این رو از واکنش اون از این خوشش میومد

 بگم.  

 

 ”خدایا ،جید، خیلی خوبه” 

 

من حمله و اظهار عشق خودم رو ادامه دادم. آلتش رو تا  

تر یواش یواش خوردم و گاز زدم تا اینکه به پایین تر به پایین

تخم های اون رسیدم. جایی که بوسه های ریز و درشتم رو، 

روی کیسه هاش دنبال کردم و بعد هر یک از تخم های اون 

 رو توی دهانم فرو بردم و مکیدم.

 

نند اون و رایحه خوش آلتش رو استنشاق کردم بوی مشک ما

و چشمانم رو بستم، با لذتی وصف ناپذیر اون رو حس کردم، 

 اون رو چشیدم و مزه کردم و از مزه لذیذ تالون لذت بردم
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باسن اون رو چنگ زدم و کفل )باسن( اون رو ماساژ دادم،  

زمانی که داشتم بوسیدن روی تخم هاش رو ادامه میدادم و 

 بخش درونی رون هاش رو با زبونم لمس کردم  بعد

 

وقتی که باالخره دوباره به آلت اون روی اوردم بوسه های 

خیسم رو روی تمام طول و درازای آلتش پاشیدم تا اینکه به 

 سر آلت اون رسیدم

 

  

 

تالون پشت سرم رو گرفت و دهانم رو به سمت پایین روی 

ته روی آلتش نگه آلتش فرو و غوطه ور کرد.  دهانم رو بس

داشتم.  حس میکردم آلتش به ته گلویم برخورد کرد. ولی 
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خودم رو کنترل کردم. من دلم میخواست اون رو راضی و 

 خوشحال کنم و همه چیز رو به اون بدم.

 

هر چیزی که اون می خواست، هر چیزی که من می  

 تونستم، هر چیزی که من بودم. 

 

 ”چشم آبی،  خیلی خوبه   همینه،  آلتم رو با دهانت بکن،”

 

اون سرم رو به عقب و جلو بر روی آلت خودش حرکت داد و 

ریتم خاص خودش رو پیدا کرد. دوباره پایه استوانه آلتش رو با 

دستم گرفتم با دهانم باال و پایین آلتش رو مکیدم،  عقب 

 کشیدم و زبونم رو، روی اون ُسر دادم و لغزوندم  
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یخوام که آبم خیلی بد توی دهان تو خدایا،  عزیزم،  من م”

 ”بیاد 

 

 ”انجامش بده ”

 

این رو موقعی که سرم رو گرفته بود و اون رو به جلوتر روی  

آلتش میلغزوند گفتم.  دلم می خواست که اون آبش خیلی بد 

 بیاد و من آبش رو خیلی بد از گلویم به پایین ببرم.

 

کون میدادم، همچنان که سرم رو، روی آلتش به عقب و جلو ت

مکیدن آلت اون رو هم ادامه می دادم. تا اینکه باالخره اون 

 یه ناله بزرگ از گلویش بیرون داد

 

 ”عزیزم، آره، داره آبم میاد، چشم آبی” 
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و آب منی داغش توی دهان من جهش کرد و پاشید.  من 

فورا اون رو قورت دادم و بقیه آب اطراف کالهک آلت اون رو 

حریصانه و با صدا خوردم. آلت اون شل و نرم شد و با زبونم 

مدتی طول کشید تا اون دوباره آبش بیاد.  این خوب بود، 

 چون ما باید با هم حرف بزنیم، به این صحبت نیاز داشتیم

 

تالون با این حال نقشه ها و برنامه های دیگه ای داشت. اون  

و اون ایستاد و شورت باکسری و شلوار جینش رو باال کشید 

 رو پوشید، بعد من رو، روی کاناپه هُل و ولو کرد.  

 

اون کفش من رو در اورد و شلوارم رو پایین کشید و لباس زیر 

 توری من رو از روی باسن و مفصل رون هام بیرون کشید.  
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 اون به باسنم یه ضربه سریع و تندی زد 

 

 ”حقته که اسپنکت کنم ”

 

 یه ضربه دیگه هم به باسنم زد 

 

 ”این واسه امشبه که با کالین بودی ”

 

من حق داشتم با هر کسی که می خواستم باشم ولی لعنتی، 

سوزش و گزیدگی باسنم و شدت و قوت ضربه.... من دوباره 

میخواستم که اون به باسنم ضربه بزنه.  لبم رو بستم تا حرفی 

نزنم.  میترسیدم که فریاد بزنم و با جیغ از اون خواهش و 

 کنم که به من بازم درکونی بزنه.التماس 
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معلوم شد که نیازی به التماس کردن ندارم.  کف دستش 

دوباره روی باسنم فرود اومد.  سوختگی ناشی از ضربه به 

لذت تبدیل شد.  آتش اشتیاق من تبدیل به شادی شد و در 

 رگ هایم جریان یافت و در مرکز من به اوج رسید.  

 

یختگی من در هوا غلیظ شده بود.  آلتم خیس بود.  بوی برانگ

تالون پشت سرم بود و شنیدم که این بوی تحریک شدگی ام 

 رو استنشاق کرد 

 

 ”فاک،  جید،  تو بوی خیلی خوبی میدی ”

 

اون زانوهام رو به جلو هل داد پس اینجوری باسنم در هوا 

 بود.  
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چه باسن کوچولوی ناز و مامانی تو داری، حاال این باسن ”

وی تو به خاطر اسپنکی که شدی خیلی عالی و چه کوچول

صورتی رنگ شده، و حاال من میخوام که تو رو لیس بزنم،  

 ”عزیزم 

 

اون باز با زبونش روی آلت من پیچ خورد و جاری شد.  به 

خودم لرزیدم.  من در اونجام خیلی حساس بودم.  زبونش رو 

اون  به طرف باسنم برد و اونجا رو نیشگون و گاز گرفت. 

همچنان که به لیسیدن من ادامه میداد،  انگشتش رو توی 

( من رو پیدا کرد و اون g spotآلتم وارد کرد و نقطه جی )

رو ماساژ داد.  لعنتی،  این خیلی خوب بود.  به خودم لرزیدم،  

 خونم در حال جوش و خروش بود 
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 نزدیک بود که تقریبا آبم بیاد.  تنها کاری که باید میکرد این

بود که با زبونش به کلیت من ضربه بزنه و من مثل یه 

 آتشفشان داغ فوران میکنم

 

 

ولی اون از کلیت من دور موند،  منو اذیت و آزار داد، شکنجه 

ام کرد. اون در حالی که با زبونش روی باسنم جستجو و 

کاوش میکرد،  با انگشت هاش هم داشت آلت من رو می 

 گایید.  

 

میتونم اینجات رو تمام شب بخورم و چشم آبی،  من ”

هیچوقت سیر نشم،  هیچی مزه و طعمش مثل تو نیست.  

هیچی به این شیرینی و پر طراوتی نیست.  خیلی شیرین و 

 ”آبداری 
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اگه کلمات می تونستند من رو وادار به اومدن آبم کنند این 

خطوط و مسیر های تالون و کاری که باهام می کرد،  بود.  

لبه اوجم بودم،  خیلی آماده،  خیلی مشتاق و مایل. من توی 

اون با انگشت هاش و زبونش سر به سرم میذاشت که نزدیک 

 بود منفجر بشم ولی اون دوباره من رو از اوجم پایین اورد.  

 

خدایا،  کلیت من رو لمس کن.  میخواستم این رو جیغ و 

 فریاد بزنم 

 

ان من که همه تو از این خوشت میاد عزیزم؟ تو از ده”

 ”جاهات و روی تمام تو میچرخه خوشت میاد؟ 

 

 بریده بریده نفس کشیدم
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 ”تو میدونی که خوشم میاد ”

 

برای راحتی و تسلی دهنده ام خودم رو به دست های اون 

 فشردم و کاناپه رو با مشت هام چنگ زدم 

 

من میخوام به زودی زود تو رو بکنم،  عزیزم،  تو رو سخت ”

ه به آرومی و مالیمت، تو باید اونچه که امشب بکنمت،  ن

 ”انجام دادی بهاش رو بپردازی

 

 

تالون عقب کشید و یک بار دیگه به باسنم سیلی زد و اون رو 

اسپنک کرد.  یک بار دیگه هم با کف دستش بهش سیلی زد.  

هر بار که اون این کار رو میکرد و درکونی بهم میزد من آه 
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ه کلیت من اشاره کرد و پایین آلتم رو میکشیدم.  با انگشتش ب

با دستش نیشگون گرفت.  منفجر شدم،  جیغ کشیدم و در 

حالی که در اوجم بودم و ارضا میشدم فریاد زدم.  اهمیتی 

نمیدادم که سارا در همسایگی من بود.  اهمیتی نمی دادم کی 

توی طبقه پایین در مغازه زیبای پایینه، اهمیتی نمی دادم که 

 در خیابان پایین بود.  چه کسی

 

به تنها چیزی که اهمیت میدادم این بود که آبم داشت میومد،  

میومد،  میومد، و باز هم میومد.... امواج اوج در من جریان 

داشت.  در حالی که امواج طغیان کننده منو احاطه کرده بود 

 من حتی در ذهنمم پرواز کردم و به باال اوج گرفتم.  

 

تالون همچنان با انگشت های خودش توی آلتم می کوبوند و 

توی اون حفاری میکرد. و باسنم رو با زبونش کاوش و 
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جستجو میکرد موقعی که ارگاسم و رهایی من ادامه می یافت 

و ادامه می یافت.  هر سلول از بدنم مور مور میشد و پر 

 حرارت و داغ جلز و ولز میکرد.  

 

وجم پایبن اومدم روی لحاف روی کاناپه وقتی که بالخره از ا

نفس نفس زدم.  من کوفته شده و نیروی خودم رو از دست 

داده بودم.  همچنان که روی تشک پهن شده روی کاناپه 

 ذوب میشدم به راحتی لبخند زدم.  

 

بدن تالون وقتی که در کنارم خودش رو ُسر داد و لغزوند منو 

 گرم کرد.  

 

 گفتم؛ روی مالفه ها به اون 
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 ”تو لباس های زیادی االن برته ”

 

 ”میتونم به اون رسیدگی کنم،  عزیزم ”

 

 تشک روی کاناپه وقتی که بلند شد،  کمی از جاش باال اومد

 

من شنیدم که سگک کمربندش رو باز کرد و خیلی نرم زیپ 

شلوار جینش رو پایین کشید.  صدای در اوردن چکمه هاش 

اون دوباره نزدیک من اومد و  رو شنیدم و طولی نکشید که

 کنارم دراز کشید و پوست من رو با پوست گرمش گرم کرد.  

 

اون بازوی خودش رو دور من پیچید و منو از عقب به سمت 

خودش کشید پس من االن چسبیده بهش دراز کشیده بودم.  
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گردنم رو بوسید، آلتش از عقب و پشتم بهم اشاره شد.  لبخند 

 زدم.  

 

 ”ه که تو میخوای؟ این چیزی”

 

بدون اینکه جوابی بهش بدم اون آلتش رو از عقب به آرومی 

توی آلتم ُسر داد و لغزوند.  آه،  چه تکمیل شدن شیرینی بود.  

من هنوز توی حال و هوای ارگاسمم میگذروندم و نمیخواستم 

 حرکت کنم  

 

من فقط میخواستم اینجا دراز بکشم و حضور اون رو توی 

م.  اون واسه یه مدت طوالنی حرکتی نکرد.  ما بدنم حس کن

فقط در اونجا دراز کشیده بودیم،  به هم پیوسته بودیم، پوست 
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هامون همدیگه رو لمس میکرد،  جلوی اون به پشت من 

 چسبیده بود.  

 

اون دستش رو دراز کرد و روی یکی از سینه های من 

قط من گذاشت. اما کاری که اون کرد اصال جنسی نبود. اون ف

رو همونجا نگه داشت موقعی که آلتش رو درونم نگه داشته 

 بود.  من دوباره جلوی مالفه ها آه کشیدم.  

 

من هرگز در تمام عمرم این قدر که به تالون در این لحظه 

نزدیک شده بودم به هیچکسی نزدیک نشده بودم و این 

 احساس رو به جز اون با هیچکسی حس نکرده بودم.  
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 پنج_و_بیست_فصل#

 

 تالون #

 

 

اون کامالً منو به خودش گرفت. حیوان موجود در من این 

اصرار رو داشت که آلتم رو ازش بیرون بکشم و دوباره آلتم رو 

توی گرمای واژنش فرو ببرم و فشار بدم تا خودم رو به یک 

ای برسونم. با این حال، من هنوز هم خودم رو  اوج دیگه

بودم. اوقات فراغتم رو توی بدن گرم و نرم و اونجا نگه داشته 

دنجش پوشونده بودم. بدنی که بدن من رو به خودش 

محاصره کرده بود. از اینکه درون اون بودم، بهش نزدیک 
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بودم یه احساس خیلی قوی داشتم و در عین حال هنوز هم 

 خیلی آروم بودم. 

 

از اینکه اون در کنارم بود احساس خوشحالی و هم زمان 

احساس راحت بودن هم داشتم . و ناگهان یه چیزی مثل یه 

المپ روشن توی افکار و سر من روشن شد. این در مورد 

سکس نبود. من داشتم با اون عشق بازی میکردم. البته که از 

این شک نداشتم اما حتی اون هم مثل من این رو دوست 

 داشت. 

 

هاش همون قدر که من عاشق این زن بودم دوست داشتم با

عشق بازی کنم ولی باز هم دلم می خواست که اون رو بکنم. 

من هنوز از نظر جنسی اون رو تحریک کرده بودم. ولی برای 

االن؟ آره، من میخواستم که اون رو بکنم. خیلی خوب هم 
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اون رو بکنمش. ولی بیشتر از این، فقط میخواستم بخشی و 

دم، توی همه قسمتی از اون باشم، میخواستم که به اون بپیون

چی باهاش متحد باشم،  نمی خواستم که بدونم اون کجا 

 تموم شد و من کی شروع کردم.

 

دلم میخواست که ما دو تا توی یکدیگه کامالً کامل باشیم،  

یکی بودن توی یک بدن. باالی سر اون رو بوسیدم و عطر و 

 رایحه نارگیلی موهاش رو استنشاق کردم.

 

یز درست باشه و بتونه وجود سرکش شاید، فقط شاید، همه چ 

 و داغونم رو آروم کنه

 

 

 اون به راحتی گفت؛ 
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 ”میمونی؟ ”

 

 جلوی موهاش با دهان بسته خندیدم

 

بهت که گفتم تا دوشنبه که وقت دادگاه هست هیچ جا ولت ” 

 ”کنم، یادته؟نمی

 

 اون خندید 

 

 ”آره، تو این رو گفتی” 

 

 ”حرفم، میمونمخوب، از اونجایی که من مرد ” 
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آلتم کمی بیشتر و عمیق تر به آلتش سقلمه زده و اشاره شد.  

بی آن که میل به شیرجه زدن توی آلتش رو داشته باشم 

 دوباره باالی سرش رو بوسیدم. 

 

وقتی که اون باسنش رو به عقب هل داد دیگه نتونستم بیشتر 

 از این اون رو نگه دارم. شروع کردم به تلمبه زدن و فرو

 کردن و فشار دادن آروم آلتم توی درونش.  

 

همیشه آروم، خیلی خیلی آروم، عشق بازی خیلی شیرین و 

 آهسته ای با اون کردم. به جید، به تنها زنی که عاشقش بودم 

 

 جلوی موهاش گفتم؛

 



 obsession مترجم :راحیل

 

860 

 ”خودت رو لمس کن، عزیزم ” 

 

 

همانطور که انگشتهاش رو بین پاهاش جا میداد، درون اون 

حرکت کردم. حرکت انگشت های اون رو احساس می کردم. 

چشمانم رو بستم و اون رو توی چشم های ذهنم دیدم که 

داره اون آلت زیباش رو خیلی آروم نوازش میکنه..... موقعی 

ادم دادم داخلش و سُر میدکه من آلتم رو داخل واژنش سُر می

 کوبوندم.  به بیرون. و درون اون آلتم رو می

 

با این لغزوندن آلتم داخل و بیرون واژنش، به آرومی خودم رو 

 لبه پرتگاه اوج میرسوندم.
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یه دستم رو، روی سینه اون نگه داشته بودم اما نوک  

 پستونش رو با انگشتم اذیت و آزار نمی کردم.

 

ی مردیه که زنش رو نه، این در مورد شیرینی و عشق باز 

دوست داره و زنی که به مردش اجازه می داد که اون رو 

 دوست داشته باشه. 

 

احساست چه جوریه چشم آبی؟ آماده ای که آبت بیاد، ” 

 ”عزیزم؟ 

 

 اون گفت؛ 

 

 ”ممم”
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کرد موقعی رونش و باسنش به آرامی به سمت من حرکت می

 کوبوندممیکه به آرومی و شیرین درونش آلتم رو 

 

 ”هر وقتی که آماده بودی بهم بگو، عزیزم”

 

پوستم اطرافم سفت و تنگ شده بود و تخم هام قدم به قدم 

 به طرف آلتم فرو میرفت. نزدیکای اوجم بودم 

 

 ”اوه،  آره، من آماده ام تالون ”

 

ای آلتم توی کانال واژنش فرود اومد، نفسم رو برای لحظه

سته به هم فشردم و از این تشنج نگه داشتم، چشم هام رو ب
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خیلی کوچیک و درشت که در تخم هام شروع میشد لذت 

بردم. و آلتم واسه بیرون اومدن و رها شدن می لرزید و تپش 

 داشت

 

 گفتم؛ 

 

 ”االن عزیزم، االن بیا )ارضا شو( ” 

 

و آلتش اطراف آلتم مثل گیره بسته و تنگ شد. شیره اش در 

همانطور که من همون موقع آب منیم اومد و اون رو بهم داد 

 رو داخل واژن زنی که عاشقش بودم رها و شلیک کردم. 

 

وقتی که اسپاسم ها شروع به کند شدن کردن و آلت من 

کمی سختی خودش رو از دست داد، آلتم رو از واژنش به 
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بیرون سُر دادم و لغزوندم.  اون جلوی من آهی کشید و به 

 من فشرد. سمت عقب خودش رو توی بغل 

 

کامل اون رو توی آغوشم در بر گرفتم بعد از چند دقیقه ای، 

صدای یک خروپف نرم از گلویش فرار کرد و خارج شد. اون 

توی آغوش من خوابش برده بود. یک بار دیگه موهاش رو بو 

کشیدم. خدای مهربون، عطر نارگیلی لعنتی موهاش باعث شد 

 که من لبخند بزنم.

 

یدونستم اون نمیتونه صدای منو بشنوه، به هر با وجود اینکه م 

 حال صحبت کردم؛ 

 

 ”جید،  دوستت دارم ”
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*** 

 

 

 ”من از این خوشم میاد ” 

 

های نفرت انگیز رو گفت صدایش  پسر وقتی که این کلمه

ترک برداشت. اون این بار هم برای نجات جان خود دوباره به 

ها رو گفت. برای نگه داشتن چاقوی خنکی که  آنها این کلمه

یکی از افراد نقاب دار روی گلویش گذاشته بود. چاقویی که 

مانطور که برد. هآن رو از میان الیه های پوستش فرو می

یکی از آنها از پشت سر درون اون به تندی می کوبید و ضربه 

 می زد دوباره و بعد دوباره این رو گفت و تکرارش کرد؛ 

 

 ”من از این خوشم میاد ”
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کرد پسر خود رو از چیزی در همان حال این کلمات رو ادا می

افتاد جدا کرد. اون برای که بود از چیزی که داشت اتفاق می

ه ماندن این ها رو گفت. اون مجبور بود زنده بماند. چرا؟ زند

 اون همین جا میمرد.

 

پسر این رو می دانست، اون این رو پذیرفته بود. چرا اون این 

کلمات وحشتناک رو برای زنده ماندنش و بقا و برای یک 

ثانیه ماندن دیگر در این کابوس جهنمی گفت؟ انگار که 

ده آنها کافی نبود. اون مجبور شد شکنجه و تجاوز و سوء استفا

با گفتن کلماتی با گفتن چیزهای وحشتناکی  اینکه اون این 

رو دوست دارد خودش رو تحقیر کند.  چون..... اون 

 خواست زنده بماند.می
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بنابراین اون زنده می ماند. مهم نیست که اون چه روزی  

نها کند. وقتی که آراهی برای خروج از این زندان پیدا می

کارشان با اون تمام شد اون رو دوباره با ضرب و کتک روی 

پتو به عقب انداختند. پتوی کهنه ای که تخت اون شده بود. 

حاال این پتوی چرک و پاره پاره مرهمش شده بود و اون در 

 کثافت خودش غرق شده بود .

 

دانست. چه مدت زمان طوالنی اون در اینجا بوده؟ پسر نمی 

والنی قبلش دیگر به شمردنش ادامه نداده بود. اون روزهای ط

اون شمارش روزها رو متوقف کرده بود. گاهی اوقات پسر 

خواب میدید زمانی که اون می توانست بخوابد. زمانی که در 

این رویاهای کم و بیش غرق می شد. رویاهایی که همیشه 

 یکسان و مشابه بودند.

 



 obsession مترجم :راحیل

 

868 

و به بزرگی  اون خواب می دید که قد بلندی داشت. قوی

متر، شانه های پهن و هیکل سانتی ۱۹۲پدرش، بیشتر از قد 

 عضالنی داشت. 

 

تا وقتی که آن هیوالها باز هم با ماسک برای اون ظاهر 

داد میشدند بر آنها غلبه میکرد و تک تک آنها رو شکست می

 و کتک میزد.

 

اجرای حرکات رزمی، لگد زدن ها و ضربه های محکم و  

ربه های فوقانی و کشتی، ضربات دور برگشت، ناگهانی، ض

هایی با چاقو و مشت هایی منظم به  ضربات تیر، مشت

صورت،  بینی و گلوی آنها، همه آنها رو در خواب میدید. و 

وقتی که همه آنها روی زمین نشسته بودند آنها رو کتک 
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میزد. آنقدر میزد که همه آنها به پشت دراز کشیده شده باشند 

 ن خودشان خفه می شدند. و در خو

 

پسر یکی از آنها رو که خالکوبی داشت می گرفت و اون رو بر 

گرفت، روی زمین می انداخت و در میان دو پاهایش قرار می

گرفت و می بست. دستان خودش رو دور گلوی آن هیوال می

 و میگفت؛ 

 

از این خوشت میاد، پسر؟ از این خوشت میاد وقتی که هوا ” 

کشم و دارم خفه ات می ها و شش هات بیرون می رو از ریه

 ”کنم؟ بهم بگو که خوشت اومده، بهم بگو که خوشت اومده 

 

آن وقت مرد خالکوبی دار بریده بریده نفس می کشید وقتی 

 کرد.که داشت با پسر تقال و مبارزه و دست و پنجه نرم می
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 پسر در رویاهایش می گفت؛ 

 

این خوشت اومده، تو یه  بهت گفتم که بهم بگی که از” 

 ”حرومزاده لعنتی هستی 

 

 ”من از این خوشم میاد ”

 

مرد خالکوبی دار این رو خِس خِس کنان می گفت و پسر 

گلوی مرد خالکوبی دار رو خرد می کرد و می شکاند و زندگی 

 رو از اون بیرون می کشید.

 

 پسر از این خوشش می آمد.  
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***** 

 

 شش_و_بیست_فصل#

 

 جید #

 

تالون من رو بوسید.  لبهاش به آرومی و و نرمی روی گونه 

 هام، گردنم و گلویم می چرخید و خراشیده می شد. 

 

بوسه سخت تر شد، گازهای کوچولو و مکیدن های خشن دور 

گلویم، دور گردن و اطراف حنجره ام.  هنوز هم خوبه. آهی 

 کشیدم.
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بکشم  هوا رو استنشاق کردم و.... هوا. می تونستم نفس 

ولی..... به سختی و با محدودیت. باید کمی سخت تر کار می 

کردم . چشم هام باز شدند. یک جیغ ناهموار و خش دار از 

گلوی من خارج شد. گلویم داشت شکافته و دریده و پاره پاره 

 میشد. 

 

 ”بس کن! ”

 

فریاد زدم. اما به محض اینکه نفسم داشت بند میومد این به 

رون اومد. تالون باالی سرم بود. من رو میون زور از گلویم بی

دو پاهاش قرار داده بود، من رو میلرزوند و انگشت هاش رو 

دور گردنم گرفته بود. چشمانش بی نور و بی فروغ و بی حالت 

 شده بود 



 obsession مترجم :راحیل

 

873 

 

اون درست به نظر نمی رسید. اون به نظر نمی رسید که..... 

 خودش باشه.

 

 ”تالون!” 

 

میتونستم با ِخرخِر و صدای سوهان زده ای من هنوز هم 

صحبت کنم اما می ترسیدم که این کار به کجا ختم میشه و 

اصال از کجا شروع شده؟ اون به صدای من پاسخی نداد. قلبم 

جلوی قفسه سینه ام با ضرب و تند تند میزد. خونم توی 

رگهام منجمد شده بود و اعصابم روی دور مسابقه متشنج 

 شده بود.
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ون داشت چیکار میکرد؟ چرا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ بازوهای ا

اون رو مشت زدم، هنوز هم هیچ پاسخی دریافت نکردم. 

پاهای من به درد من االن نمی خورد. موقعیت االنم روی 

 کمرم افتاده بودم و تالون دور کمر و لگن من قرار گرفته بود.

 

که با زانوم یا نمی تونستم به اندازه کافی قدرت داشته باشم  

پام به اون لگد بزنم و داشتم خفه میشدم..... نه، من باید به 

بازوهای خودم وابسته و مربوط باشم و با استفاده از اونها 

بتونم از پسش بر بیام. دوباره و دوباره و باز هم دوباره به اون 

داد. سوزن ها نمیضربه زدم و هنوز هم هیچ جوابی این ضربه

ت من میرقصید. وحشت زده شده بودم. یه در سراسر پوس

وحشت تمام عیار، یه چیزی اشتباه بود، خیلی خیلی اشتباه، 

 این تالون من نبود.
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تا جایی که می تونستم به بهترین شکل نفس های کوتاهی  

کشیدم و سعی کردم تمام خواسته و اراده ام رو جمع کنم.  

د و تنها..... سالحی ناخن هام کوتاه بودند، اما باریک و تیز بودن

 که داشتم.

 

باید جواب می داد، مجبور بودم. چون نمیدونستم که اگه این 

کار رو نکنم دیگه باید چیکار کنم. من تا اون جایی که می 

تونستم دستم رو دراز کردم و بازوهای اون رو باال بردم، ناخن 

هام رو توی گوشت اون فرو کردم و اونها رو به سمت پایین 

دم، پوستش رو چنان چنگ زدم و ناخن هام رو روش چنگ ز

 خراشوندم که خونش رو کشیدم.

 

 ابروهای تالون به سمت باال پرت شدند 
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 ”چی؟ اوه خدای من،  جید! ”

 

هاش رو از دور گلوی من اون خودش رو عقب کشید، دست

اش بیرون اورد و به دست هاش خیره شد. وحشت بر چهره

و استنشاق کردم و بریده بریده نفس جاری شد . سریع هوا ر

 کشیدم. 

 

 فریاد زدم؛

 

 ”تالون! ”
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 صدایم کمی گرفته و خشن بود

 

 ”چه غلطی داشتی میکردی؟ ” 

 

 ”لعنت به من! ”

 

 اون درحالی که می لرزید از تخت پایین اومد. 

 

 ”باید همین االن گور خودم رو بکنم و از اینجا برم بیرون ” 

 

هوا رو توی ریه هام فرو بردم دوباره و بعد دوباره استنشاق 

 کردم. از روی تخت به پایین سُر و لیز خوردم و نشستم. 
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نه،  تو نمیتونی بری، نه تا وقتی که بهم بگی که داشتی چه ”

غلطی می کردی، اصال اون موقع توی چه حالت جهنمی 

 ”بودی؟

 

م های تیره اش اون به طرفم چرخید، آشکارا میلرزید، چش

 غرق شده در آب و محزون و گود افتاده بودند. 

 

 ”چشم آبی، من خیلی خیلی متاسفم ”

 

متاسف بود، اون بهم گفت که پشیمانه و این کلمات که از 

دهانش خارج شد اون رو خفه اش نکرده بود. یه چیزی توی 

اون تغییر کرده بود.  برای بهتر شدن.  من فقط امیدوار بودم 

یزی که در اون رخ داده بود این تغییر رو بال اثر و خنثی این چ

 نکنه.
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همچنان که اون داشت لباس میپوشید در سکوت نشستم. 

کرد که انگار از اون و ذهنش جدا بدنش طوری حرکت می

شده بود. حرکات کوتاه و مختصری داشت، چهره اش از ترس 

م، آره، و وحشت گشاد شده بود. من ترسیده و وحشت زده بود

ولی اون به من احتیاج داشت. به طرفش حرکت کردم، اون رو 

 لمس نکردم

 

 گفتم؛ 

 

 ”میدونم که تو به من هیچ وقت آسیب نمیرسونی ” 
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 ”چطوری این رو میدونی؟”

 

چشمهاش مِه گرفته و دودی شده بودن و تقریباً سیاه و تار  

 شده بود. انگار که روحی توی اونها وجود نداشت. 

 

سعی کردم که تو رو خفه کنم و زندگی رو ازت بیرون  من” 

 ”بکشم 

 

اشتیاق برای دلداری اون منو گیج و مبهوت کرده بود، علیرغم 

اونچه که من قبال بوده ام،  علیرغم اونچه که اتفاق افتاده بود 

و در هم شکسته و پایمال شده بود من خواستار آسایش اون 

 بودم
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نکردی، من نفس میکشیدم، می نه تو نکردی، معلومه که ”

تونستم که حرف بزنم، تو فقط صدای من رو نشنیدی، اتفاقی 

در شرف وقوع بود، یه چیزی پیش اومده، بهم بگو ،تالون، 

 ”بهم بگو که اون چی بود

 

تو واقعا میخوای اینجا بشینی و با من حرف بزنی بعد از ”

 ”اینکه نزدیک بود که تو رو بکشم؟ 

 

 ی چشمهای اون تقریباً قلب من رو شکست نگاه خسته ی تو

 

تو هیچ وقت بهم صدمه ای نزدی، من خوبم، تو هیچ وقت ”

بهم آسیب نمیرسونی، من هرگز نتونستم نفس بکشم یا 

صحبت کنم،  چیز دیگه ای بود، میدونم که تو هیچ وقت بهم 

 ”آسیب نمیرسونی
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 ”زنی، اما به کاری که کردم نگاه کن تو این حرف رو می” 

 

 ”من میدونم که تو چیکار کردی، تو بهم صدمه ای نزدی”

 

داری باهام شوخی می کنی؟ البته که من بهت آسیب ” 

 ”رسوندم، صدای خودت رو گوش بده

 

 گلویم رو صاف کردم

 

صدای من خوبه، به گردنم صدمه ای نرسیده، هرجای ” 

کوفتگی و کبودی روی گردنم نیست، تو اینقدر هم من رو 

 ”نداشتی  محکم نگه
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هام رو به صدای خودت هم گوش می دی، جید؟ نباید دست” 

 ”هر جایی نزدیک گردن تو می گرفتم

 

من این رو میدونم، ولی تالون، من خوبم، خواهش می کنم، ” 

 ”ما فقط باید بفهمیم که چه اتفاقی داشت میفتاد

 

 ”اگه نمی تونستی جلوی من رو بگیری چی؟ ” 

 

انگشت هاش رو در میان موهای ژولیده سرش و موهای  

درهم برهمش فرو برد و اونها رو شونه زد و سر خودش رو در 

میان دستهاش گرفت و نتونست نگاه خیره من رو ببینه.  

بازوهام رو به دور اون پیچوندم، برای تسکین و تسلی دادن 

 درد اون هر کاری میکردم 
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 ”من تو رو متوقف کردم  تو به من آسیبی نمیرسونی و”

 

 چشمانش از سرخی برق میزد

 

 ”اگه دفعه بعد نتونی متوقفم کنی چی؟” 

 

اینقدر سرم شلوغ بود و سعی می کردم که اون رو آروم کنم،  

اینقدر درگیر تسکین دادنش بودم که به این موضوع فکر 

نکرده بودم. اگه اون واقعا من رو خفه کرده بود چه اتفاقی می 

و اگه نمی تونستم جلوی اون رو بگیرم چه عواقبی  افتاد؟

پیش میومد؟ این فکر باعث سرد شدن پوست من شد. با این 

 حال، توی اعماق درونی روحم، من افکارم بهش مثبت بود.
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 مطمئن بودم که اون هرگز به من آسیبی نمی رسونه 

 

 

اون هر دو دستش رو در میان انبوه موهای سیاه و بلندش  

 د کرده بو

 

 ”من دیگه نمیتونم دور و بر تو باشم، جید”

 

خونریزی کرد. نگاه اول به  بدنم، تمام وجودم، با این حرف 

قدری عذاب آور بود و شکنجه توی چشمهاش وجود داشت 

 که قلبم رو برای اون هزار تکه کرد.

 

 ”این حالت قبال هم برای تو اتفاق افتاده؟” 
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 اون سرش رو تکون داد  

 

 ”ی من قبالً هرگز با کسی.... نخوابیده بودمنه، ول”

 

 از جا پریدم 

 

 ”واقعاً؟ تو هیچ وقت شب رو با یه زن نبودی؟ ” 

 

 اون دوباره سرش رو تکون داد

 

 ”چرا نه؟” 
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 ”چونکه قبالً هیچ وقت کسی رو نخواسته بودم ”

 

احساسات توی درونم پیچید، هیجان از من رد شد، این مرد 

این چنین پیچیده بود.  در عرض پنج دقیقه، اون می تونست 

من رو به اندازه جهنم بترسونه و از شرم خالص بشه و بعد 

 من رو توی گودال بزرگ عسل از شادی و شیرینی ذوب کنه. 

 

 اون دوباره گفت؛ 

 

 ”تونیم همدیگه رو ببینیمما دیگه بیشتر از این نمی ” 

 

نه، این گزینه اصالً بین ما نباید باشه، این انتخاب جز  

 اختیارات من نبود.
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 پرسیدم؛  

 

تو هر چیزی رو درباره اش به یاد میاری؟ تو این رو  به خاطر ”

 ”داشتی که چرا میخواستی دستت رو دور گلوی من بذاری؟

 

 اون پیشانی اش رو مالید  

 

نمی خواستم دستهام رو دور گردن و گلوت من هیچ وقت ”

 ”قرار بدم، جید، لطفاً این رو باور کن 

 

من این رو باور میکنم، ولی آیا تو میدونی که چرا این اتفاق ” 

 ”افتاد؟
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 اون آهی کشید 

 

 ”من گاهی اوقات خواب و رویا میبینم” 

 

 ”درباره زمانی که توی تفنگداران دریایی بودی؟” 

 

 اون با تمسخر و استهزا پوزخندی زد و سرش رو تکانی داد 

 

 ”تو این رو نمیفهمی ” 

 

خواستم، خواهش می کنم، می خوام که بفهمم، همیشه می” 

 ”بذار کمکت کنم
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نمیتونم بذارم تو دیگه هر جایی نزدیک من باشی، چشم ” 

آبی، نمیتونم اجازه بدم، اگه من تا به حال کاری انجام دادم و 

 ”بدم که صدمه ای به تو وارد کنم....  یا

 

اش نقش بسته بود، اون به ابراز پشیمانی و ترس در چهره

 وضوح درد می کشید

 

ولی تو بهم صدمه ای نرسوندی، تالون، من تو رو متوقف ” 

 ”کردم

 

 ”اگه نتونستی جلوی من رو بگیری چیکار می کنی؟” 
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ه اما من هنوز هم فکر نمیکردم اون به من آسیبی برسون 

مجبور شدم که این سوال رو هم در نظر بگیرم. اگه نتونستم 

جلوی اون رو بگیرم چی میشد؟ جوابش بالفاصله برای من 

توی اعماق روحم پیشم اومد. من اون جواب رو به عنوان 

 حقیقت ناب و محض می شناختم

 

اون موقع تو خودت جلوی خودت رو میگیری و متوقفش ” 

 ”میکنی

 

 اون گفت؛ 

 

به این آسونیا هم نیست، هیچ کدوم از ما نمی تونیم مطمئن ”

 ”باشیم که بعدش چی پیش میاد 
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اون جوراب هاش رو برداشت و بعد چکمه هاش رو توی 

دستش گرفت، روی تُشک نشست، گردنش از عرق کردنهاش 

میدرخشید و برق می زد، عرق از پیشانیش میچکید.  اون 

وحشت تالون رو ندیده  ترسیده بود، من هیچ وقت ترس و

 بودم. 

 

ایستادم، زانوهام می لرزیدن و به سمت اون حرکت کردم.  

من خودم رو بین پاهای اون مانور و قرار دادم و زمانی که 

 ایستاده بودم موهای اون رو نوازش کردم.

 

 ”همه چی درست میشه، اشکالی نداره” 

 

 سر اون رو بوسیدم  
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 ”نداره، همه این کار رو میکنن بعضی وقتها ترسیدن اشکالی ”

 

 ”من نه ”

 

 سرش رو شدید و با حالت تندی تکون داد 

 

 ”من بیست و پنج سال نترسیده بودم، تا به االن” 

 

 هفت_و_بیست_فصل#

 

 تالون #
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باید برم بیرون، مجبور بودم، باید از اون دور میشدم، برای 

ک کنم خود اون باید این کار رو می کردم، نمی تونستم ریس

 که اون رو آزار بدم و بهش صدمه ای بزنم. 

 

ترس بر من هجوم آورد، همچون طبل زنی که آهسته می  

تپید، به طور قطع درونم ضربان داشت..... مثل تیک تاک 

ساعت.... سرنوشت قریب الوقوع من روی یک تایمر قرار 

داشت..... مرگ قریب الوقوع من هم روی یک تایمر بود.... 

توی یک ساعت شنی دیگه تا وقتی که من به جید هر ماسه 

 صدمه بزنم....

 

چند تا دانه دیگه شنی هم هست تا سقوط کنم تا زمانی که  

تنها چیزی رو که میخواستم رو توی دنیا خراب کنم و بهش 
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آسیب برسونم؟ چرا جید باید بخواد با من باشه؟ من فقط سعی 

 و خفه اش کنم! کرده بودم که زندگی را از اون بیرون بکشم

 

 اون با صدای آروم و شیرینی گفت؛

 

 ”هیچ چیزی واسه ترسیدنت وجود نداره” 

 

اما من بهتر میدونستم، میدونستم که چه کارهایی از دستم بر  

میاد، چون من همیشه توی رویا هام کشتن اون سه تا 

 حرومزاده رو خواب میدیدم. 

 

(* Eodواحد ) من فکر کرده بودم که به ارتش بپیوندم و به

فرمان برای خنثی کردن بمب ها بدم و احتماالً کشتن.... 

کشتن دشمن ها که من بیشتر از این انجام داده بودم.... تا از 
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یک مورد..... بیشتر از یک مورد...... که نیاز من به رهایی از 

شر اون سه نفر، اون سه شیاطین گذشته که سالها پیش منو 

 ام نمی کردن رو انجام داده باشم. برده بودن و هیچ وقت ره

این اتفاق نیفتاده بود. من هنوز هم کشتن اونها رو رویا 

 میدیدم.

 

جید داشت بازوهای من رو نوازش میکرد. این احساس، این 

لمس اون همزمان هم آرامش بخش و هم ناخوشایند بود. مو 

به تنم سیخ شده بود، من سزاوار لمس کردن دوست داشتنی 

 م.اون نبود

 

 خدایا.... اگه من همیشه به اون صدمه بزنم....  
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ولی تو بهم صدمه نزدی، حرفهای اون توی ذهنم تکرار شد.  

 من به طرفش چرخیدم و نگاهش کردم

 

اون هنوز هم لخت بود، بدن زیباش از عرق برق میزد و  

طالیی ابریشمیش در هم _درخشید، اون موهای قهوه ای می

های  مثل ابریشم ژولیده روی شونهبرهم و آشفته بودن، 

ایش آویخته و رها شده بودن، چشمهای آبی اون جستجو خامه

کردند و دنبال چیزی در من می گشتند.... چیزی که اون می

 هرگز پیدا نخواهد کرد

 

#Eod 

 

 ارتش ایاالت متحده آمریکا
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سربازان متخصص دفع و خنثی سازی مواد منفجره, 

ایاالت متحده آمریکا از منظر  سرآمدترین واحدهای ارتش

تاکتیکی و فنی در زمینه مواد انفجاری می باشند. آنها 

جنگجویانی هستند که به طور کامل و ویژه برای ساخت، به 

کار گیری برای ایجاد خرابی های گسترده و خنثی سازی مواد 

 انفجاری شدید آموزش دیده و مجهز شده اند .

 

سالحها شیمیایی،  این مواد انفجاری همچنین شامل

میکروبی، اتمی, ساخت و به کارگیری بمبهای کنار جاده ای 

 نیز می باشند.

 

این متخصصان بهترین و باالترین درجه آموزشهای تاکتیکی 

و فنی را که در دانشکده های نظامی و غیر نظامی وجود دارد 

می بینند. آنها آماده ی انجام ماموریتهایی در حمایت از 
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ش در سراسر جهان در تمام محیطهای عملیاتی واحدهای ارت

 هستند.

 

میالدی به وجود آمد  50این واحد برای اولین بار در دهه ی 

( نیز crabیا کراب ) " EODواحد ای او دی , "و با نام 

-18شناخته می شوند. افراد این واحد پس از دوره خدمت 

 5-3ماه نشان مبتدی را دریافت کرده و پس از طی  24

سال خدمت مفتخر به  15-7مقام ارشدی را و پس از سال 

 نشان استادی می شوند.
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من مدت زیادی بود که با خودم شوخی میکردم. من هیچ 

وقت نمی تونستم جید رو داشته باشم و هرگز نمی تونستم با 

 اون یه زندگی رو داشته باشم. 

 

من خیلی شکسته و داغون بودم، زیادی گند زده بودم، زیادی 

خواستم هرگز اون رو به خطر به فنا و گا رفته بودم و من نمی

 بیاندازم 

 

در این لحظه از خودم متنفر بودم. می خواستم برم یه پل پیدا 

کنم و از اون وسیله های رفت و آمد خودم رو به پایین 

کردن خودم جلوتر پیش برم. من بیاندازم تا به اعماق نابود 

قبالً سعی کرده بودم که زندگی خودم رو بگیرم و خودم رو به 

کشتن بدم وقتی که به بهانه نجات دادن افراد و سربازهام به 
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سمت آتش و تیراندازی دشمن دویده بودم . فقط من کشته 

 نشده بودم. 

 

و من به عنوان کسی که یه قهرمان بود، قهرمان نبودم. یه 

قهرمان.... من حتی نمیتونستم که زنی رو که عاشقش بودم 

در امان نگه دارم..... در امان نگه داشتن از نامزد لعنتی 

 سابقش..... یا حتی اون رو از خودم در امان نگه دارم.

 

من نمیخواستم اون رو ترک کنم. بهش قول داده بودم که تا  

 صبح روز دوشنبه دادگاه در کنار اون بمونم

 

 ”تالون” 

 

 اون بازوی من رو فشرد 
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 ”میدونی توی همه اینها یه چیز خوب هم وجود داره ” 

 

سرم رو تکون دادم و لبخند کوچیکی زدم. یه خنده کوچیک از 

 گلویم بیرون اومد

 

چی توی همه این دنیای لعنتی میتونه خوب باشه، چشم ”

 ”آبی؟ 

 

شید. دستم اون لبخند زد و انگشتش رو از روی بازویم پایین ک

 انگشتهای اون رو در آغوش گرفت 

 

 ”تو باالخره تونستی بخوابی، تو خواب بودی ” 
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نتونستم جلوی با دهان بسته خندیدن خودم رو بگیرم. من یه  

خواب خیلی بد دیدم. وقتی که خواب می دیدم من معموال از 

کابوس های شبانه زجر می کشیدم. درست همانطور که 

 ها بودم. امشب در این کابوس

 

 اون گفت؛ 

 

به عقب برگرد و به چیزهای خوب فکر کن، به این فکر کن ” 

در مورد اینکه چه احساسی داشتی که ما تازه عشق بازی رو 

تمام کرده بودیم، عشق بازی آهسته ای که با هم داشتیم، 

عشق بازی آروم و شیرینی که متفاوت از هر چیز دیگه ای 

اشتراک گذاشته بودیم، پس اون موقع بود که ما قبالً با هم به 

 ”چه احساسی داشتی؟ 
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هام فشردم. جواب رو میدونستم، لبم رو سرم رو توی دست

 گزیدم و من مجبور بودم که جواب رو از لبهام بیرون بیارم

 

من احساس راحتی و آرامش داشتم، چشم آبی ، من ” 

 ”احساس.... خوبی میکردم

 

دوست داشتنی و زیبا. اگه اون اون بهم لبخند زد. یه لبخند  

لبخند بتونه دور تا دور سیاره زمین بچرخه،  به امواج صوتی 

توی جهان برسه و به طور زیرکانه ای در سرتاسر سیاره زمین 

منتقل شه، بدون شک ما شاهد صلح جهانی در تمام دنیا 

 خواهیم بود. 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

905 

من با اون احساس خوبی داشتم، احساس آرامش و راحت 

کردم، احساس خیلی کامل بودن، احساس صلح،  بودن می

 پس..... با اون احساس عاشق بودن و.... عشق رو داشتم. 

 

 اون دوباره بازوی من رو فشرد 

 

پس این چیز خیلی خوبیه، تالون ، تو آروم و ریلکس شده ”

 ”بودی و احساس خوبی میکردی 

 

 نگاهم رو به زمین دوختم

 

 ”نم من باید االن اینجا رو ترک ک” 
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 ”لطفا، تالون،  بمون ”

 

تونی این رو از من درخواست کنی بعد از اون چطور می” 

 ”؟اتفاقی که افتاده

 

هام رو گرفت و منو مجبور کرد که به چشمهاش  اون گونه

آبی تیره اون پر از اشک و مِه _ای  نگاه کنم....چشمهای نقره

 گرفته شدن و قلبم تقریبا شکست.

 

 اون گفت؛ 
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 ”من بهت اعتماد دارم ”

 

هام چکیده  چشمهام پر از اشک شد و یه قطره اشک از گونه

 شد. اون قطره اشک رو دور کرد.

 

 ”همه چی درسته و خوب میشه ”

 

اما این خوب نبود. تصمیم گرفته بودم که به اون کمک کنم، 

گرفتم. باید این کار رو بکنم. و هنوز هم این تصمیم رو می

خواهم کرد که زندگی خودم رو از دست بدم . من دیگه سعی ن

سعی نمیکنم خودم رو به کشتن بدم و زندگی رو از خودم 

 بیرون بکشم. چون حتی بعد از اون اتفاقی که

 خواستم زنده بمونم.همین االن افتاد. من هنوز هم می
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نمیخواستم برادرهام رو بذارم کنار ،نمیخواستم خواهرم از درد 

اغون شه. نمیخواستم خانواده ام رو با از دست دادن من د

 عذاب و رنج از دست دادنم، روبرو کنم. 

 

تلخی هوفی از دهانم بیرون دادم. این آخرین اندیشه  با اوقات

صحیح بود، بله، اما دلیل دیگه ای هم وجود داشت. البته که 

خواستم خواهر و برادرهام رنج بکشن، اما دلیل واقعی من نمی

.... میخواستم برای کسی زندگی کنم. کسی من این بود که

 که درست جلوی من ایستاده بود.

 

کنم. حتی اگه ما می "جید"جید.  من اینکار رو برای  

نمیتونستیم که با هم باشیم، فقط فکر کردن به اون که در 

 این دنیا بود، به من امید میداد.
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. امیدوار امید. امیدوار به اینکه بتونم شفا پیدا کنم و درمان شم

به کسی اینچنین فوق العاده که بتونه برای من احساس کنه. 

 امیدوار که بتونم استقامت کنم.

 

 ایستادم 

 

نمیتونم اینجا بمونم، چشم آبی، من اگه توی رویاهام بلغزم ” 

و توی اونها دفن شم و کاری وحشتناک با تو انجام بدم هرگز 

 ”خودم رو نمیبخشم

 

 اون دستم رو با زحمت کشید.  

 

من این اجازه رو بهت نمیدم،  تو هم به خودت این اجازه رو ”

 ”نمیدی 
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 سرم رو تکون دادم 

 

 ”من نمیتونم این چنین ریسکی کنم و تو رو به خطر بیندازم ”

 

 "بینمون تموم شده؟  …داری میگی این ”

 

لبهای سرخ و خوشگلش به پایین خم شده بودن . لبهاش 

میلرزیدن و نقش غم گرفته بودن. اون اخم کرده بود و 

 چشمهاش پر از اندوه بودن .

 

بود. خدا میدونه که من  گفتم که بله، تمام شدهباید به اون می

 بارها به اون گفته بودم. 
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 قبال و بارها و بارها بهش این رو گفته بودم اما این دفعه نه.

 

  

 

 

یه و رابطه بین ما هیچوقت کنم که این قضنه، من فکر نمی” 

 ”تموم بشه،  جید 

 

گونه های اون رو با انگشت شستم نوازش کردم و انگشتهام 

 رو در میان موهای ژولیده و در هم برهمش کشیدم.
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االن ادامه بدم و تا یه مدتی  …اما من باید این کار رو "

 "همدیگه رو نبینیم 

 

 ”چرا؟ ”

 

 ”ن باید بفهمم فقط یه بعضی از چیزهایی هست که م”

 

 ”چه چیزهایی؟ ”

 

 ”چیزهایی که من در حال حاضر روشون هیچ کنترلی ندارم. ”

 

 تیشرتم رو چنگ زدم و اون رو از روی سرم پوشیدم 
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منظورت چیه ؟  یعنی اون چیزهایی که خارج از کشور اتفاق ”

 ”افتاده، اونجا واست اتفاقی افتاده؟

 

 ” …چیزایی رویه جورایی، من میرم تا یه ”. 

 

خدایا، چرا گفتن این کلمه انقدر برام سخت بود ؟ اون دستم 

رو فشرد و بازوهام رو کمی کشید. و من مجبور بودم تا این 

 کلمه رو از دهانم بیرون بیارم 

 

 ”کمک بگیرم ”

 

  

 



 obsession مترجم :راحیل

 

914 

 

هام سنگینی و درست مثل این، یه بار سنگینی که روی شانه 

رم کمک بگیرم .. میخواستم میکرد به پایین افتاد. من... می

کمک بگیرم نه فقط برای جید، نه فقط برای رایان و جونا و 

 مارج. 

 

برای خودم.  من میخواستم برای خودم کمک بگیرم. دلم  

 میخواست برای خودم این کار رو بکنم.  

 

 اون پرسید؛

 

 ”چه نوع کمکی؟”
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 آه کشیدم.

 

کار رو  این نوع  کمکی که من خیلی وقته باید که این”

 "میکردم .

 

 گونه اش رو بوسیدم. 

 

خیلی متاسفم که من باید االن اینجوری ترکت کنم،  متنفرم ”

 ”که باید برم تا زمانی که اون عوضیه کونی هنوز توی شهره 

 

 ”نگران این نباش . او منو اذیت نمیکنه ”
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خوام نه، اون برنده نخواهد شد. جراتش رو نداره، چون می” 

داشته باشم و بهش بسپارم که این مکان رو شب و کسی رو 

 "باشه بپاد و تماشا کنه. روز تا زمانی که اون از این شهر رفته

 

 ”تالون...... ”

 

 ”هیچ استداللی نباشه ، چشم آبی”

 

این مسخره ترین چیزیه که من تا االن شنیده ام. اینجا به ”

 ”امن ترین شهر روی کره زمین تبدیل شده

 

 امن نبود.  من این رو به خوبی خوب میدونستم نه اینجا 
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 ”عالوه بر این،  تو نباید من رو کنترل کنی،  تالون”

 

حق با اون بود.  من نباید کنترلش میکردم . اما به همون 

اندازه هم می خواستم او رو کنترل کنم، ولی به راحتی کنترل 

کردن اون سخت بود. هیچ کنترل کردنی روی آتیش پاره 

کوچولو که جید رابرتز باشه وجود نداشت. کوچولوی لجباز . 

من خیلی  لجبازتر از خودش نبود. این قسمتی از اون بود که

اما میتونم کالین مورس رو کنترل کنم که …دوستش داشتم 

 هیچ جایی به اون نزدیک نباشه. 

 

 گفتم؛ 
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نگران نباش، هیچ چیزی، هیچ اختاللی توی زندگی روزمره ”

تو وارد نخواهد شد. عالوه بر این، تنها یک روز تا دادگاه 

 ”اینجوری میمونه 

 

 اون گفت؛ 

 

حاضر بشی، این مهمتر از چیزیه که تو بهتره توی دادگاه ”

 ”فکر می کنم متوجه میشی 

 

جالبه. حق با اون بود، من این رو متوجه نشده بودم. اوه، من 

قانون و عدالت رو درک میکردم، چون کتاب های زیاد درباره 

 قانون خونده بودم. 
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دردسری که برای من به خاطر کتک جانانه زدن* به اون 

اومده بود. من متوجه شدم که جید یه عوضی االغ برام پیش 

معامله شیرین بهم داده بود. و من بیش از هر چیز می دونستم 

که چطور زندانی شدن برام احساس میشه و چطوری نسبت به 

اون هستم. قفل شدن و زندانی بودن دوباره ام احتماالً دیگه 

 پایان زندگیم خواهد بود.

 

ه این زندگی رو اما همون طور که در طول دو دهه گذشت

فرو میره.  دادم که این خاطرات توی مغزمداشتم. اهمیت نمی

بیست و پنج سال بود که توی این زندگی موجود بودم. موجود 

در یه مِه خاکستری. چیزی رو حس نمیکردم. زندگی برام 

توی این بیست و پنج سال سرد و بدون هیچ احساسی بود. 

 توی یه مِه غلیظ....
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 االن، من میخواستم که زندگی کنم. 

 

____ 

 

#beat_the_shit_out_of 

 

توی زبان خودمانی کسی رو کتک جانانه زدن، له و لورده 

 کردن اون هست

 

**** 

 

 ”از اومدنت به اینجا دوباره توی آخر هفته بازم ممنونم ” 
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من روی صندلی چرمی بزرگ سبز تیره ای نشسته بودم که 

 اون نشسته بودم و به اینجا اومده بودم. چند هفته پیش روی 

 

 دکتر مالنی کارمایکل سرش رو تکون داد

 

 اصال زحمتی نیست،  تالون، من واقعا”

 ”خوشحال شدم که تو بهم زنگ زدی

 

متوجه ام، چونکه تو توی روز یکشنبه، روز تعطیلی منو ” 

 ”دیدی من آخر کار بهت دو برابر پرداخت می کنم

 

نه معمولی من خوبه. و من در آخر کار بهت نگران نباش. هزی”

 ”صورتحساب میدم
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یک غده بزرگ گلویم رو مسدود کرده بود. باید تمومش 

 کردم... باید با روانشناس رو راست باشم.می

 

 دکتر کارمایکل گفت؛ 

 

پس بهم بگو، من کنجکاوم، چی باعث شده که امروز صبح ”

 ”به من تماس گرفتی ؟

 

 ”داره و واست داغ کرده و حشری شده برادرم بهت عالقه” 

 

من هیچ ایده ای نداشتم که چرا این رو به اون گفتم. این فکر 

توی ذهنم تازه ظاهر شد . جو احتماالً سرم رو میبرد ، اما این 
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آسان تر از این بود که به اون بگم که چرا من بهش زنگ 

هاش کمی صورتی شدن. اون به زدم. اون لبخند زد و گونه

 درخشید.داشتنی می ای دوست هگون

 

 بود. دیدم و متوجه بودم که چرا جونا شیفته اون شده من می

 

اون اگه بفهمه من این رو بهت گفتم احتماال یه درکونی ” 

حسابی بهم میزنه میتونی این رو یه کمی* رازش رو نگه 

 ”داری؟

 

 اون خندید

 

 ”کامال خوبه ”
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 ”من فردا باید به دادگاه برم ” 

 

 ”چرا؟ دادگاه برای چی؟ ”

 

آخرین باری که اینجا بودم رو یادته و بهت گفتم که یه نفر ”

 ”رو کتک زدم؟ 

 

 اون سر تکون داد.

 

 ”یادمه ”
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یه وکیل باهام معامله کرد من باید پانصد دالری پول بدم و ”

تاوان و جریمه این یارو رو بپردازه این دفعه دیگه از زندان 

 ”جلوگیری میشه 

 

__ 

 

#QT 

 

معنی میزان و پیمانه هست،اینجا به معنی کم بودن قلیل 

 بودنه

 

 

 ”این خبر عالی هستش”
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 سر تکون دادم. 

 

اما من شک دارم که این چیزی باشه که تو رو به اینجا ”

 "کشونده 

 

 با طعنه بهش گفتم؛ 

 

 ”اوه چه تو خوب و باهوشی ”

 

من برای خوب، هیچ یک از آموزش و تحصیالت و یا تجربه ”

 ”فهمیدن این موضوع نبود که 
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اون لبخند زد. تشویش و ناراحتی مسیری رو در ذهنم می 

گذروند و بافته میکرد. قطعات دندانه دار شب قبلی ذهنم رو به 

بازی کثیف و مسخره و آشفته ای گرفت.  نمیتونستم از اونجا 

 شروع کنم.  هنوز نه.

 

 ”کنم  من واقعا نمی دونم از کجا باید شروع” 

 

من معموال به بیمارانم میگم که از اول شروع کنن، اما ”

 مطمئن نیستم که

برای تو این کار خواهد کرد. آخرین باری که راجع به گذشته 

 …ات سوال کردم، تو

 ”بیشترین واکنش رو نشون دادی 

 

 ”آره، می دونم، متاسفم ”
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هیچ دلیلی وجود نداره که از غش کردن متاسف باشی، اما ”

ن باید راجع به این واکنش ها بهت هشدار بدم، به این نوع م

های فیزیکی توی بدنت ادامه خواهد داد تا زمانی که واکنش

 ”تو به هر چیزی که توی درونته کار کنی 

 

 ”کنه؟ چی باعث شده فکر کنی چیزی داره منو اذیت می”

 

تالون، من این کار رو برای حدود ده سال انجام داده ام. من ”

می تونم بگم. در واقع، کامالً مطمئن هستم که حتی یه 

 ”شخص غیر حرفه ای در خیابان هم میتونه این رو بگه 

 

 ”منظورت از این حرف چیه؟”
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 موهای تنم از عصبانیت سیخ شده بود

 

آروم باش، منظوری نداشتم، ولی تو به یه دلیل خاص بهم ” 

 ”زنگ زدی 

 

نجا بودن من یا پاسخ به دست هام رو به صندلی گره کردم. ای

العملم مبارزه کردن یا فرار من جنگ و یا گریز بود.* و عکس

 در حالی که اینجا دست و پا میزنم بود.

 

آدرنالین توی درونم سرازیر شد . دلم می خواست از اینجا فرار 

 کنم یا کسی رو بزنم له و لورده اش کنم و کتکش بزنم.

 

 اون گفت؛ 
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 ”این جواب نیست ” 

 

 ”من چیزی نگفتم ” 

 

کنی که کنی. تو فکر مینه نگفتی، اما تو فکرش رو می”

خوای گورت رو از اینجا که واست مثل جهنمه گم کنی می

بینم، توی چشمهای بیرون؟ من اون رو توی زبان بدن تو می

 ”تو 

 

 ”پس حاال تو یه متخصص زبان بدنی هستی؟”

 

 ”روانشناسم بله مطمئنا که من هستم، من یه ” 
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محکم روی صندلی تکیه دادم و آرزو کردم که قلبم در مقابل 

 سینه ام متوقف شه.  تمام بدنم مثل رعد و برق میتپید.

 

 گفتم؛ 

 

 ”البته، من آماده ام ” 

 

 

______ 

 

#fight_or_flight 
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جنگ یا گریز منظور اینه که یا مبارزه کنه یا اینکه از مبارزه 

 کنه.کردن و واقعیت فرار 

 

 هشت_و_بیست_فصل#

 

 جید#

 

 ”جید..... ”

 

 صدای مارج ضروری بود.... 

 

 ”تو باید همین االن بیای اینجا ” 
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زدم تلفنم زنگ خورد و وقتی داشتم دندون هام رو مسواک می

تونستم با خمیر دندون توی دهانم حرف من به سختی می

 بزنم 

 

 ”چه مشکلی پیش اومده؟ ” 

 

 ”پنهانی توی اتاق جونا پیدا کردم  من یه سری مدرک های”

 

 ”تو توی خونه جونا چیکار می کنی؟ ” 

 

من کنجکاو بودم. من از بچه ها خسته شده بودم که بهم ”

چیزی نگن، من برنامه جو رو میدونستم که قرار بود صبح روز 

بعد در مراتع آزاد و مزرعه اونجا باشه، پس من هم از این 
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حفاری و کنج و کو در این اطراف رو موقعیت استفاده کردم و 

 ”انجام دادم

 

 مارج........پس چرا خودش رو به اینجا رسانده بود؟

 

 ”نمیدونی کی برمیگرده خونه؟ ” 

 

هر لحظه ممکنه یا در پایان روز هم ممکنه بیاد، دقیق ” 

خواد مثال دونم و به درستی هم برام مهم نیست، اون مینمی

ود ممنوعه به خونه اش توقیف چی کار کنه؟ منو واسه ور

کنه، مخصوصا بعد از اون چیزی کنه؟ برادرم این کار رو نمی

 ”که پیدا کردم  

 

 ”مگه چی پیدا کردی؟ ” 
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خوام در این باره پشت تلفن حرف خیلی پیچیده اس. نمی”

 ”بزنم. 

 

 صدای اون مضطرب و پریشان و آشفته بود

 

 ”البته، البته ” 

 

چیزی مشغول بود هیچ چیزی نمی  وقتی ذهن مارج به یه

تونست ذهنش رو عوض کنه و به یه چیز دیگه ای فکرش رو 

 مشغول نگه داره
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به محض اینکه بتونم به اونجا میرسم، من تازه از حموم ” 

بیرون اومدم، لباسامو سریع میپوشم و تا اونجایی که میتونم 

 ”سریع میام اونجا 

 

 ”تو باید تاکسی سوار شی؟” 

 

 ”تالون ماشین موستانگش رو بهم داد، یادته؟نه، ” 

 

 ”هوووم، درسته، خوبه،پس خونه جونا میبینمت” 

 

نه به هیچ وجه ، من نمیخوام دزدکی بیام خونه داداشت، ” 

خوام شریک کاری که من به اندازه جهنم مطمئنم که نمی

 ”کردی بشم . تو رو توی خونه بزرگ مزرعه میبینم



 obsession مترجم :راحیل

 

937 

 

 

خونه اصلی مزرعه، البته. من امیدوار خونه بزرگ، به معنای 

بودم که کلمات پیش بینی نشده باشند ...... مارج  پشت تلفن 

 آه کشید

 

خوبه باشه اونجا می بینمت، فقط سریع باش، خواهش می ” 

 ”کنم 

 

 مارج یا یه صدای کلیکی  تلفن رو قطع کرد.
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یک ساعت بعد، من به خونه مزرعه رسیدم. مارج جلوی در 

باهام روبرو شد. راجر پشت سرش بود و پاشنه پاهاش ورودی 

رو لیس میزد. به پایین زانو زدم و به سگ دوست داشتنیم 

 عشق دادم.

 

کنم که تالون کنه، فرض میاز وقتی که راجر تو رو دنبال می”

 "اینجا نیست؟ 

 

 اون سرش رو تکون داد. 

 

بده یکی دو ساعت پیش رفته، اون بهم پیام داد که بهم خبر ”

و بدونم بیرون رفته، نمیدونست که همون زمان من در حال 

کنج و کو و کنجکاوی کردن توی اتاق جو هستم. از پنجره 

 ”اتاقش رفتم داخل!
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 سر تکان دادم. نزدیک بود از خنده منفجر بشم 

 

 ”پس این معامله بزرگ چیه؟ چه چیزی اونجا پیدا کردی؟ ” 

 

 "شراب نیاز داریم.ما برای این کار به یه لیوان ”

 

مارج، االن ظهره، ما به شراب احتیاج نداریم، ما به ناهار نیاز ” 

 ”داریم

 

خوب، امروز یکشنبه ست، پس فلیشیا اینجا نیست. و من ”

تونم صبر کنم تا باهات در مورد اون حرف بزنم. بعد از نمی
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خوریم. و برای خودمون هم مناسبه این که اون هم غذا می

 ”م ، اما االن من به یک لیوان شراب نیاز دارم شراب بخوری

 

 

 اون به طرف آشپزخونه رفت. به دنبالش رفتم.

 

 ”خوبه،  ولی واسه من یه لیوان آب بریز، لطفا ”

 

 مارج نوشیدنی هامون توی لیوان ریخت

 

تونم ریسک کنم. این مدارک رو باید بریم اتاق من، من نمی”

خونه دیگه نمیشه کاریش  از دست بدیم اگه یه نفر بیاد توی

 ”کرد 
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 قلبم شروع به تپیدن کرد. اون به چه چیزهایی رسیده بود؟

 

وقتی به اتاق رسیدیم، تختش پر از کاغذهای پراکنده، روزنامه 

ها و آرشیو مقاله های مختلف بود. اون روی یک جای خالی 

 نشست و جای دیگه ای روی تخت برای من خالی کرد.

 

 ”بنداز  به این یه نگاهی” 

 

من مقاله ای که بهم داد رو برداشتم و موقع خوندن کلمات، 

حالت تهوع بر من پیشی گرفت. این در مورد پسر بچه ای بود 

که ربوده شده بود و هرگز پیدا نشده بود. اون رو گذاشتم و 

 یکی دیگه رو برداشتم.
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توی این روزنامه پسربچه پیدا شده بود ولی توی یک دشت  

الی حالت خفه شده در حال مردن پیدا شده بوده. و مزرعه خ

 یخ و ترس پوستم رو پوشونده بود.

  

 ”مارج اینها همه دیگه چی هستن؟” 

 

تو بهم بگو، من اینها رو توی یه پاکت توی کمد جونا که ” 

 ”باالش پر از اشیا بود و اونجا مخفی شده بود پیدا کردم 

 

 و لبهاش میلرزیدناون سرش رو تکون داد ، رنگش پریده بود 

 

کردم که این یکی از مسائل من تمام این مدت فکر می”

مربوط به تالون هست و حاال من اینها رو توی اتاق برادر 

 ”بزرگترم پیدا کردم، بزرگترین برادرم که.... 
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 ”جمله ات رو تموم نکن،مارج”

 

 ”باور کن، نمیخوام” 

 

 ”برای.....من شک دارم که جونا دالیل دیگه ای ” 

 

نمی تونستم حرفم رو تموم کنم، نمی تونستم جمله ام رو  

 حتی به زبون بیارم. چرا باید جونا اونها رو داشته باشه؟ 

 

 ”نمی تونم تصور کنم که برادرم همیشه.....” 
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میبینی؟ به خاطر این بوده که اون نمی خواسته آدم ربایی ” 

 ”کنه 

 

 خ اونها رو چک کردم برگه کاغذ ها رو ورق زدم و تاری 

 

منظورم اینه که به این مقاله ها نگاه بکن، اونها همه شون ”

تاریخ هاشون بیست و پنج سال یا سی سال هستند، اگه جونا 

به ربودن بچه های کوچیک عالقه داشت به دنبال چیزهای 

گشت و گرنه اون موقع خودش هم تقریباً یه امروزی می

 ”نوجوان بوده

 

شد و تونستم آسودگی رو به سرعت در صورت  چهره مارج نرم

 اون ببینم. 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

945 

 ”خدایا، جید، چرا به این فکر نکرده بودم؟”

 

چونکه خیلی سرت شلوغ بود و خیلی مشغول جیغ جیغ ” 

کردن و فکرای بد کردن بودی، جو بهترین آدم دنیاست،اون 

 ”حتی فکرشم نمیتونه بکنه که چنین کاری بکنه

 

 ”ر رو نمیکنهالبته که اون اینکا” 

 

 گونه های مارج مثل گل سرخ گلگون و صورتی شده بودند

 

ولی باید یه دلیلی وجود داشته باشه که اون این مقاالت رو ” 

 ”داره
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 مارج سر تکان داد 

 

 ”آره، باید باشه، اما چرا؟ ”

 

 لبخند زدم 

 

حاال که تو این کار رو کردی و خیلی ناجور و دمدمی به ” 

یه آدم پدوفیلی )بچه باز( فکر کردی چرا به  برادرت به عنوان

آشپزخونه نریم و تو یه ناهار مفصل و خوشمزه و لذیذ برامون 

آماده نکنی؟* دارم از گرسنگی میمیرم، بعد با شکم پر 

میتونیم اینجا بیاییم و سر اصل مطلب بر می گردیم و اینها رو 

 ”ادنهبینیم که چه اتفاقی در حال رخ دکنیم و میمطالعه می
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#whip_up 

 

 به سرعت غذای آماده کردن و مهیا کردن

 

 معنی شالق زدنه. whipخود کلمه 

 

العاده تولید کرده مزرعه جونا مارج یه مقدار گوشت گاو و فوق

که از باقیمانده غذا پیدا کرده بود رو از فریزر بیرون کشید و 

لیوان شراب خودش رو به پایان رسوند و یه شات شراب دیگه 

واسه خودش ریخت ولی دیگه بعد از اون واسه خودش شرابی 

 نریخت.
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نیم ساعت بعد شکم سیر کردیم و به اتاقش برگشتیم، ما  

مقاله ها رو با دقت تمام ورق زدیم و ترتیب اونها رو به ترتیب 

 زمانی مرتب کردیم

 

روی هم رفته شش نفر ربوده شده بودند که تقریبا همه پسر  

هشت و یازده سال قرار داشتند، به غیر از بودند که در سن 

 یک دختر.

 

فقط یکی از بچه ها که پسر بود پیدا شده بود. پنج نفر دیگه  

بچه ها هرگز پیدا نشده بودند. مقاالت مربوط به بیست و پنج 

سال یا سی سال پیش بودند. تنها پسری که از این شش نفر 

نها از گراند پیدا شده بود از شهر اسنو کریک بود. بقیه او

 جانکشن یا شهرهای دیگه در اون حوالی بودند
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 گلویم رو صاف کردم  

 

پس طی یک دوره از اون چه که پنج سال به نظر میرسه ” 

شش کودک ربوده شده و اغلب اونها پسر بودند. تنها یکی 

اند.... از گرسنگی کشیدن مرده اند پیدا شده و بقیه شون مرده

الی که روی بدن هاشون عالئم و آزار و یا خفه شدند... در ح

 ”اذیت جنسی و جسمی نشون داده میشه 

 

 مارج سر تکان داد

 

کاش می فهمیدم که این مقاله ها و روزنامه ها رو جو چرا ” 

 ”نگه داشته
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ها رو تو فکر می کنی که جونا ممکنه یکی از این بچه” 

 ”شناخته؟ سی سال پیش اون تقریبا هشت سالش بوده؟ می

 

 ابروهای مارج در هم رفت

 

شرط میبندم که همینطوره، شرط میبندم که از اون یارو که ”

توی اسنو کریک بوده و نجات پیدا کرده خبر داره، اسم این 

 ”پسر چی بوده؟ 

 

 مارج از میان انبوه آرشیو مقاله ها جستجو کرد

 

لوک واکر نزدیک به بیست و شش سال پیش ربوده شده،  ”

اون موقع سن داشته که این میگه این کودک جو دوازده سال 



 obsession مترجم :راحیل

 

951 

موقع ربوده شدن و زندانی شدنش نه سالش بوده، تقریباً هم 

 ”های تالون بوده سن و سال

 

 قلبم تکون خورد

 

 ”تو فکر می کنی که تالون اون رو میشناسه؟ ” 

 

شاید، هر چند که این توضیح نمیده که چرا جونا این ” 

 ”مقاالت رو نگه داشته

 

 ”میدونی چه کاری باید انجام بدیم، مگه نه؟ تو” 

 

 مارج پرسید؛ 
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 ”چی؟” 

 

 ”ما باید از جونا در موردش بپرسیم” 

 

 مارج گفت؛

 

با این حساب دو تا مسئله و مشکل وجود داره، اینم به یاد ” 

داشته باش که آخرین باری که رفتیم پیشش چه واکنشی 

رو با واکنش نشون داد، یادته چه جوری جواب سوال هامون 

عصبانی بودنش داد؟ و این بار من دزدکی توی اسناد زیرزمین 

و انباری پدرم سرک نکشیدم، من رفتم خونه اش و دزدکی 

 ”توی اتاقش رو زیر و رو کردم و سرک کشیدم 
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میدونم،ولی این به درد هر دوی ما میخوره تا بدونیم که ” 

 ”ن کنیماتفاقی در حال رخ دادنه و این ابهامات رو روش

 

 مارج گفت؛ 

 

 ”بیا از رایان سوال کنیم” 

 

اون خیلی بیشتر از جو آسون گیر تر و آرام و خوش برخورد ”

تره، ولی اون هم که انقدر سخت گیر نیست و بیخیال تره باز 

هم این راز رو مخفی خواهد کرد. چون که من قبالً تفحص 

یه  کرده بودم و ازش یه سری سوال رو پرس و جو کردم ولی

 ”جورایی من رو پیچوند 
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من تقریباً میخواستم پیشنهاد کنم که این رو از تالون بپرسیم 

اما این خیلی مسخره بود  . تالون در مورد اکثر چیزها کمتر از 

آینده انتظار داشت پس حتی اگه اون چیزی هم در مورد این 

دونست اون به اندازه جونا محکم، کم حرف و مقاالت می

 خاموش می شد.رازدار و 

 

 مارج گفت؛

 

من همین االن به رایان پیام میدم و ببینم که اون میتونه ” 

 ”اینجا بیاد یا نه 

 

من یه مقاله دیگه رو جستجو کردم، این یکی در مورد یه 

دختر به اسم رانین استیونسون توی نه سالگیش بود که هرگز 
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ه پیدا نشده بود. خونم توی رگهام منجمد شد. حدود پانزد

 دقیقه بعد ضربه ای به در نواخته شد

 

 رایان صدا زد؛ 

 

 ”من اینجام” 

 

 مارج هم در عوضش صدا زد؛  

 

 ”عالیه، بیا تو”
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رایان وارد اتاق شد. انگار تازه از حمام بیرون اومده بود. 

چشمانش تیره شده بود و موهاش مثل امواج به دور گردنش 

 چسبیده بودند.

 

 ”تا افتاده؟ چه اتفاقی برای شما دو” 

 

مارج به تخت اشاره کرد. جایی که هر دویمان هنوز روی اون  

 نشسته بودیم. 

 

 ”این ”

 

رایان به جلو قدم گذاشت و چشمانش وقتی که روی تخت 

نشست انگار دو تا نعلبکی و بشقاب شام گشاد شدند. و اون 

 مقاله ها رو به هم زد 
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دونی پیدا  گوه بزنن توش، شما اینها رو از کدام جهنم”

 ”کردین؟

 

قولت میدم اگه بهت بگم تا مرز دیوونگی پیش بری، حاال ” 

 ”بهت بگم قول میدی که دیوونه نشی؟

 

 رایان سرش رو تکون داد 

 

 ”تو نمیتونی از من بخوای که چنین قولی بدم ” 

 

 گفتم؛
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حق با اونه مارج، اگه می خوای چنین کاری رو انجام بدی ” 

شم شدید بعضی از افراد رو هم ریسک و باید از عصبانیت و خ

 ”خطر کنی، چون این باعث میشه خون کسی به جوش بیاد 

 

 ”خوبه، من اینها رو توی اتاق خواب جو پیدا کردم”

 

 فک رایان سفت و سخت شد 

 

و جو میدونه که رفتی توی اتاق خوابش و این کار رو کردی؟ ”

” 

 

یدم که من جواب می خوام، ری، من چند روز پیش فهم” 

زودرس متولد شدم، از مادرم، مادری که هرگز اون رو نمی 

شناختم، که قبل از اینکه من اون رو به یاد بیارم که کی 
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هست مرده، اسم من رو تغییر داده و به یه سری دالیل اسم 

مادر ما.... اسم میانه و دخترانه اون.... توی گواهی ازدواجش 

 ”تغییر کرده 

 

 ”حرف میزنی؟درباره چی داری ” 

 

 ”بهش بگو، جید ” 

 

آه عمیقی کشیدم و چیزی رو که از جونا درباره مدارک هفته 

ها پیش سوال کرده بودیم رو به رایان گفتم و درباره چیزهایی 

 که توی بانک اطالعاتی کلرادو پیدا کردم

 

رایان ایستاده بود و سرش رو تکون می داد، لبخند همیشه  

  روی صورتش غیب شده بود.
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 مارج پرسید؛ 

 

 ”اش بگی؟ نمیخوای چیزی درباره” 

 

 ”این داستان من برای گفتن نیست” 

 

 دستهام رو به باال روی هوا پرتاب کردم 

 

اوه، محض رضای عدالت و عشق خدا، تنها چیزی که مردم ”

 ”میگن همین حرفه؟

 

 رایان گفت؛ 
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 ”ببین، جید، این در مورد..... مسائل خانوادگیه ”

 

 گفت؛مارج 

 

ک و ٓ  اوه، نه، تو این کار رو نمی کنی، تو جید رو از اینجا د” 

پرت نمی کنی بیرون، تا جایی که به من مربوط میشه اون 

ام هست، اون بهترین دوستم در کل دنیا هست و اون  خانواده

 ”عاشق برادرمونه

 

رایان به طور آشکاری آب دهانش رو قورت داد اما به نظر 

فشاگری مارج که من و تالون عاشق هم نمی رسید که از ا

 شده بودیم متعجب شده باشه، بعد اون سرش رو تکون داد
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بسیار خوب، این مقاالت صرفًا همون چیزی هستند که ” 

هستند.  بعضی روانی های جانی بیست و چند سال پیش بچه 

 ”ها رو می گرفتند و می ربودند

 

 

 مارج پرسید؛

 

مورد عالقه جو باشه و این قدر چرا باید اینجور چیزهایی ” 

واسش جالب باشه؟ چرا باید همه اینها رو نگه داشته باشه؟ 

منظورم اینه که خدایا، من اینها رو پیدا کردم و فکر کردم 

 ”بزرگترین برادرم یه آدم منحرف و یا همچین چیزیه

 

 رایان سرش رو تکون داد 
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 ”نه، جو منحرف نیست ” 

 

 مارج گفت؛ 

 

لی چرا جو این مدارک و مقاله ها رو نگه داشته؟ میدونم، و” 

 ”هایی که ربوده شده رو میشناخته؟اون یکی از این بچه

 

رایان وقتی سرش رو به عالمت تایید تکان داد عضالتش  

 منقبض شدند

 

 ”آره ” 

 

 ”همون بچه ای که از اسنو کریک بوده؟ لوک واکر؟ ”
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 ”آره،  اون.... دو... دوست بوده ”

 

 ”جو؟ دوست ”

 

 رایان گلویش رو صاف کرد

 

 ”دوست تالون در واقع” 

 

منطقی به نظر می رسه، اونها هم سن و سالهای هم در ” 

 ”واقع هستن

 

 رایان دوباره سرش رو تکان داد  
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 ”اون هرگز بعدش پیدا نشد ” 

 

 ”پس چرا جو همه این مقاله ها رو نگه داشته ؟ ”

 

داشت و تالون تازه ده جو در اون زمان تقریبا سیزده سال ”

سالش شده بود، زمانی که لوک ناپدید شد این دو نفر سعی 

کردند اون رو پیدا کنند، من هم به اندازه خودم که میتونستم 

کمک کردم و اونها هم بیشتر اوقات به من اجازه دادند که 

کمک کنم، یه جورایی..... مثل بازی بود، کارآگاه جونیور، 

 ”میشناسینش؟ 

 

 پرسید؛مارج 
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درمورد پلیس چی؟ اونها توی پیدا کردنش درگیری و ” 

 ”دخالتی نکردن؟ 

 

 رایان سر تکون داد

 

ها.... رو گرفته هیچ سرنخی هم آره. ولی هر کی این بچه”

نذاشته، اونها باهوش بودن و از بعضی جهات نابغه بودن، 

تونه ها هرگز زنده نموندن، به هر حال، پلیس هرگز نمیبچه

 ”عاتی در مورد آدم ربایان دریافت کنه...اطال

 

 گفتم؛ 

 

تو میگی آدم رباها ، پس این کلمه جمع هست، چیزی هست ”

 ”که باعث میشه تو فکر کنی بیش از یکی آدم ربا وجود داره؟
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 صورت رایان سرخ شد.

 

 ”من نمیدونم، من فقط....این رو حدس زدم ” 

 

می شناختم رایان داشت دروغ گفت. تا وقتی که اون رو 

صورت اون هیچوقت اینجوری قرمز نشده بود. اما من قصد 

 نداشتم به اون فشار بیارم. نه، فقط هنوز نه.

 

 ظاهراً مارج استدالل و دلیل من رو به اشتراک نگذاشته بود 

 

 اون پرسید؛ 
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 ”چرا تو فقط باید این رو حدس زده باشی؟ ” 

 

اگه کسی فقط من نمی دونم. به نظر می رسه غیرممکنه که ”

یه مغز و ذکاوت در پشت اون وجود داشته باشه، می تونه 

خیلی از این بیماری و مخمصه ای که گرفتار شده رهایی پیدا 

 "کنه و هرگز گرفتار نشه 

 

رسید که این امر و حرفها موجب رضایت چنین به نظر می

مارج میشه.... ولی من نه، رایان هنوز هم صورتش قرمز بود. و 

 وز داشت دروغ میگفت.اون هن

 

 

 مارج گفت؛
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تو چطور به لوک واکر اشاره نکردی؟ منظورم اینه که من ”

 ”خواهرتم، و من تا حاال چیزی از اون نشنیده بودم

 

من خودم فقط یه بچه بودم، اون واقعا دوست من نبود. اون ”

شناسی، برایس دوست تالون بود، تو دوست جو رو می

ن پسر عموی لوک بود. مادرهای سیمپسون؟ پسر شهردار؟ او

اونها هم خواهر بودند. پس جو عالقه ای به این کار داشت. 

من فقط اون موقع گرگم به هوا بازی می کردم و دنبال اونها 

 ”بودم 

 

 مارج گفت؛  

 

 ”ای نکرده بود  تالون هیچ وقت به اسم لوک واکر اشاره”
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 ”هتالون هیچوقت به چیز دیگه ای هم اشاره نمیکن” 

 

 خب، رایان در اینجا نظر مثبت همه ما رو داشت 

 

 پرسیدم؛ 

 

پس شما چه نوع کارهایی انجام دادین؟ منظورم اینه که " 

 ”وقتی که شما داشتین کارآگاه بازی میکردین؟ 

 

با پدر و مادر لوک حرف زدیم. اما این خیلی خوب جواب ”

گفتن نداد، چون اونها خیلی پریشان بودند. زیاد حرفی برای 

نداشتن، برای اونها خیلی این ناگوار بود که در موردش 

 صحبت کنند. پس زیاد هم طول نکشید. ما هیچ وقت
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 ”بعد از اولین بار به سراغ اونها دیگه نرفتیم 

 

 پرسیدم؛

 

مامان و بابات هم میدونستن که تو این کارها رو به عنوان ”

 ”کارگاه انجام دادی؟ 

 

 داد رایان برای تایید سر تکون

 

آره، فکر می کنم که اونها این کار رو کردن و میدونستن. به ”

خاطر داشته باش که من خودم فقط یه بچه بودم. جو کسیه 

که می خواست بفهمه و پرس و جو میکرد. اون بین ما 

 ”بزرگترین فرد بود و بهترین خاطرات رو داره
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ه جونا اگه تالون تقریبا ده سالش بود، خاطرات اون هم به انداز

خوب خواهد بود. خنده داره که رایان نگفت که برم از اون 

 بپرسم.

 

 پرسیدم؛ 

 

 ”خب بعد از صحبت با واکرها چیکار کردین؟ ”

 

 

من یادمه که با جونا و تالون به ایستگاه پلیس شهر راه ”

خواستیم رئیس پلیس رو ببینیم، چون ما یافتم، می

ت ما چه کارهایی خواستیم بدونیم که برای کمک به دوسمی
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بازی رو به ما دادند و ما رو به . اون ها مدال اسبابانجام شده

 ”خونه امون و راهی که اومده بودیم برگردوندن 

 

 رایان چشمهاش رو توی حدقه چرخوند

 

جونا خیلی عصبانی شده بود . به یاد داشته باش، که اون ”

اون  تقریبا سیزده سال داشت و خودش رو یه مرد می دونست،

خواست رئیس رو ببینه، بعد اونها ما رو بیرون بردن و تهدید 

 ”کردن که به پدر و مادرمون زنگ میزنن 

 

 اون سرش رو تکونی داد

 

 ”چیز های دیوانه کننده ” 
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 پرسیدم؛

 

 ”واکر ها هنوز اینجا زندگی میکنن؟ ”

 

 رایان سرش رو تکون داد

 

پس از ناپدید اونها مدت ها هست که رفته اند، چند ماه ” 

شدن لوک، اونها امالکشون رو در اینجا فروختن و به اوهایو 

نقل مکان کردن، جایی که خانم واکر از اونجا بود، نمیدونم 

 ”ها افتاد. بعد از اون حادثه چه اتفاقی برای اون

 

 پرسیدم؛ 
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 ”تو اسم اونها رو یادت میاد، رایان؟ ”

 

ا خانم و آقای واکر من هفت سالم بود، جید، برای من اونه” 

 ”بودند

 

 مارج گفت؛ 

 

این دقیقا در این مقاله هم هست، لوک واکر، پسر چیس و ”

فرزند ویکتوریا واکر از اسنو کریک، اونها صاحب یه مزرعه 

 ”کوچک در شمال شهر بودند

 

 اون لبش رو گاز گرفت 
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شمال شهر، من فکر می کنم االن بخشی از زمین های لبنی ”

 ”.کارلتون هاست

 

آره، همینه. لبنیات و گاوداری اونجا رو حدود یک سال بعد ”

خریداری کرد. قبل از رفتن واکرها، من و تالون عادت کرده 

 ”بودیم که.... 

 

 رایان ناگهان ایستاد، صورتش مثل گچ سفید شده بود.

 

 مارج پرسید؛ 

 

 ”چی؟ تو و تالون چه کاری انجام میدادین؟ ”
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 ”مورد با هیچ کسی صحبت کنم من نمیخوام در این ” 

 

رایان با چابکی به سمت تخت جلو رفت  و مقاله و روزنامه ها 

 رو روی هم تلنبار کرد و همه رو روی تخت جمع کرد

 

مارج، این مقاله و روزنامه ها هیچکدومش جز مشاغل و ” 

کارهای شما نیستش، و من اینها رو برای جو بازم می برم و 

 ”برمیگردونم 

 

 آن که حرفی بزنه از اتاق بیرون رفت. اون بی

 

 پرسیدم؛ 
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 ”موضوع چی بود؟”

 

 مارج آه عمیقی کشید

 

لعنت به من اگه بدونم، یه سری چیزها هست که اون به ما ” 

نمیگه، و حاال ما حتی مقاالت رو هم نداریم. حاال ما چطور 

بفهمیم؟ چطوری متوجه شیم که اون مقاله ها چه معنایی 

 ”دارند؟

 

 د زدم. لبخن
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ما به مقاالت نیازی نداریم. بهترین دوست تو این طوریاس، ”

یه وکیل شهره و دسترسی به همه آرشیوها و مقاله ها در 

هایی از اونها رو بیرون تونم نسخهکشور رو هم داره، من می

 بکشم.

 ”این مقاالت فردا توی محل کارم هستند.

 

 نه_و_بیست_فصل#

 

 تالون#

 

 

 شروع کردم؛ 
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وقتی که ده سال سن داشتم،  بچه ای که توی مدرسه هم ”

 ”میشناختمش ناپدید شد 

 

 دکتر کارمایکل پرسید؛ 

 

 ”اون بچه دوست تو بود؟ ”

 

یه جورایی، نه اون برای همیشه دوست یا چیز دیگه ای نبود. ”

اون یه کودک خردسال و الغر و اسخونی بود که پدر و 

کریک اداره میکردن،  مادرش مزرعه ای رو توی شمال اسنو

توی اون زمان یه عملیات واقعی کوچک توی اداره کردن 

مزرعه انجام میدادن ، هیچ چیزش شبیه به اونچه که ما توی 

مزرعه هامون اداره میکردیم نبود. اون برای سن و سالش 

کوچولو و ریزه و میزه بود ولی اون مثل گراز چنگ های تیزی 
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ه واسه آزار و اذیت شدن داشت. پس البته اون توی مدرس

توسط قلدرهای توی مدرسه آماده و بالغ بود، همیشه اونها 

 ”میریختن روی سرش و واسه کوچولو بودنش کتکش میزدن 

 

 ”تو برای اون گردن کلفتی و قلدری میکردی؟ ”

 

 سرم رو تکون دادم. 

 

 ”لعنت بر شیطون، نه، من از قلدری کردن متنفرم”

 

 ”میداد؟ پس اون چیکاری انجام ”
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من ... من واقعاً اون رو زیر مشت های خودم نگرفتم. اون از ”

 اون نوع بچه هایی نبود که من می خواستم با اون کنار بیام.

اما بیش از چندین بار من قلدرها رو واسه مزاحمت برای اون 

و کتک خوردنش باز داشتم. باسن من چندین بار برای دفاع 

 ”دردسر لگد خورده شد کردن از اون و دوری اون از 

 

 دکتر کارمایکل لبخندی زد. 

 

 ”پس تو واسه قلدرها قلدری میکردی ”

 

 با دهان بسته خنده ی کمی سر دادم 

 

 ”حدس میزنم همینه،  یه جورایی ”
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 ”پس تو گفتی که اون ناپدید شد، چه اتفاقی افتاد؟”

 

کس نمیدونه چی شد، اون خوب، این فقط یه چیزه. هیچ”

 ”پیدا نشدهرگز 

 

دونستم که چه ای. من دقیقا می چه دروغ لعنتی و مسخره

اتفاقی برای لوک واکر افتاده. و پنج تا بچه دیگه که در اون 

 شده بودن. اون دهه ی وحشتناک و خوف آور. دهه گم

 

کنی چی باعث شد که بخوای از لوک محافظت فکر می”

 ”میدادی؟ کنی؟ اگه اون دوستت نبود،  چرا به خودت زحمت
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 گلویم رو صاف کردم 

 

 ”این به نظرم کار درستی بود.”

 

 این رو میدونم و تو هم این رو میدونی، اما تو یه بچه ده”

ساله بودی تالون،  بچه ها کارهایی رو که بزرگساالن انجام 

میدن نمی بینن. پس به ذهن ده سالگیت برگرد و بهم بگو، 

لوک رو از قلدری  چه چیزی باعث شده بود که تو بخوای

 ”کردن بچه های توی مدرسه محافظت کنی؟ 

  

چشمانم رو بستم و سعی کردم لوک واکر رو در ذهنم مجسم 

کنم. اون یه چیز کوچک الغر و استخونی منو یاد یه مترسک 

انداخت. رنگ موهای اون حتی مثل رنگ کاه بود.  دو تا می

باقیه دندون دندون جلوی دهان اون مثل گاو پیشونی سفید از 
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هاش جلو اومده بود و خیلی تابلو بود. من حدس میزدم که 

اون احتماالً تازه رشد کرده بود و یا در بعضی از موقع ها پشت 

 بندش رشد خواهد کرد.

 

یا به نظر میرسید که دندون هاش رو باید حتما ارتودنسی* 

کنه. اما ارتودنسی ها در آینده لوک واکر نبودند. لوک واکر از 

 آینده محروم شد.

 

من فقط از اون قلدرها متنفر بودم، از دیدن کارهایی که اون ”

کردن متنفر بودم، اون بچه طوری راه میرفت که ها با اون می

کس نباید مجبور بشه که انگار تمام مدت ترسیده بوده.... هیچ

 ”طوری راه بره که انگار ترسیده و وحشت زده ست

 

 ور باشه.هیچکس در واقع نباید اینج
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خب، آخرش چی کار کردی؟ چطور تونستی از لوک ”

 ”محافظت کنی؟

 

بعضی وقت ها منتظر اتوبوس با اون بودم . این بدین معنی ”

بود که من معموالً اتوبوس خودم رو از دست می دادم، اما جو 

گفتن که اون شدن و به مادرم میو رایان سوار اتوبوس می

 ”ه باید بیاد و منو با خودش ببر

 

 ”و مادرت این کار رو میکرد؟ ”

 

 ”آره،  اون میومد دنبالم، اون یه زن فوق العاده و عالی بود ”

 

___ 
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#braces 

 

وسایلی معموال فلزی هستند که روی دندان هاقرار میگیرند و 

 برای صاف و یکنواخت شدن دندان ها به کار میروند

 

 ارتودنسی

 

بودم. حاال اون ای کاش این رو نگفته  آرزو کردم که

خواست در مورد مادرم صحبت کنه.  روان پزشک ها می

دوست داشتن در مورد بچه ها و مادرانشون صحبت کنند، 

درسته؟ اما در کمال تعجب من، اون همچنان در حال سوال 

 کردن درباره لوک بود.
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کردی چه بالیی سرت می اومد ؟ وقتی ازش محافظت می”

 ”تو میومدن؟ قلدرها بعدا برای کتک زدن

 

بعضی وقتها، اما فقط وقتی که جونا این اطراف نبود اونها ” 

برای کتک زدن من میومدن، جونا تقریبا سیزده سال داشت. 

در اون زمان بلوغش فرا رسیده بود، هر سه ما خیلی زود بالغ 

شدیم ولی جونا جهش رشدی و بلوغ زودرس خیلی باالیی 

 ۱۸۰سالگیش قدی حدود  داشت، اون حتی از قبل توی سیزده

سانتی متر داشت و صداش در اون قسمت چیزی میان صدای 

باال و پایین بود. به خاطر بلوغش صداش بم شده بود، اون به 

خاطر کار کردن توی مزرعه قوی بود. همه ما این کار رو 

میکردیم و اگر بهترین دوستش در کنارش بود.... بهترین 

کس نزدیک لوک و من دوستش، پسر عموی لوک بود، هیچ

 ”نمیشد 
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 ”اما وقتی که جونا در اون اطراف نبود؟”

 

اونها دو بار به من آویزان شدن و بهم حمله کردن.  رایان ”

تنها هفت سال داشت و سعی می کرد به این کار بپردازه و به 

اونها حمله کنه و سر اونها سوار شه اما من بهش میگفتم که 

داره و به سمت خانه فرار کنه . جهنم رو از خودش دور نگه 

 ”معموال اون هم همین کار رو میکرد 

 

 ”واقعی به تو نزده شده، درسته؟ ولی مشخصا هیچ صدمه”

 

یکی از اونها بینی من رو شکست،  اینجاست که این خم ”

 ”کوچولو که روی بینی من هست از اون میاد 
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 بینی ام رو لمس کردم.

 

رو شکوندن، اونها به شدت باد بهم  به غیر از اونکه بینی ام”

ضربه زدند و چشمانم رو چند بار سیاه کردن، که جلوی 

چشمهام تار و کبود شد. چیزی که نمیتونستم از اون استفاده 

 ”کنم

 

 ”ارزشش رو داشت؟ ” 

 

 ”منظورت چیه؟ ”

 

 ”نجات لوک ارزش کتک خوردن رو داشت؟ ”
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تم که زندگی دونسلعنت بر شیطون، معلومه که نه، اگه می

 دادم.برای لوک چه ارزشی داره ، به خودم زحمتی نمی

 

اگه من در زندگی اون دخالت نکرده بودم، شاید اون آن روز 

 جایی نبوده بود. و شاید من اگه اون روز........

 

 ”خوب،  آره،  حدس میزنم ”

 

این یعنی دروغ بود؟ من در اون زمان می خواستم از اون 

چیز دیگه به گذشته برگشتن نگاه کردن محافظت کنم. همه 

 به گذشته و بصیرت نگری بود.
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تو گفتی که اون دوست صمیمی تو و یا هر چیز دیگه ای ”

 ”ای که تو نمیخواستی با اون کنار بیای نبوده ، بچه

 

 هام رو به صندلی فشار دادم.دست

 

شد. این همه این درست همون کاری بود که باید انجام می” 

 ” اش هست

 

و کی به تو یاد داده که ایستادن و دفاع برای یه پسر ” 

 ”کوچولو کار درستی بوده؟ 

 

دونم تا به حال خیلی از کنم پدرم یا پدربزرگم، نمیفکر می” 

ان یا نه. اما من درست از غلط کلمات اینجوری رو به من گفته
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دونستم، و اینکه اون افراد قلدر چه کارهایی با لوک رو می

 ”میکردن که درست نبود

 

 دکتر کارمایکل سرش رو تکون داد

 

 ”.پس تو گفتی که لوک ناپدید شده” 

 

 ”…آره، درست در همین زمان ” 

 

پوستم سفت شد و خون از میان رگ های من به شدت فشار 

 میداد.

 

 ”چند تا نفس عمیق بکش، تالون ” 
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می اطاعت کردم، نفس هام.... به داخل می کشیدم و بیرون 

 دادم....

 

 اون گفت؛ 

 

تنفس عمیق ارزش درمانی داره . فقط دو و یا سه بار نفس ” 

 ”عمیق بکش، تنفس های عمیق  تو رو آرام خواهد کرد 

 

برای آرام کردن خودم بیشتر از دو یا سه بار تنفس های 

عمیق الزمه، اما نفس هام کم کم داشت کمی آروم میگرفت.  

ه روی اون نشسته بودم شل دستم رو روی صندلی راحتی ک

 کردم
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جو با بهترین دوستش، برایس سیمپسون بود همونطور که ”

گفتم، برایس پسر عموی لوک بود و مادرهاشون خواهر بودند 

و اون با لوک و پدر و مادرش و خواهر بزرگتر توی شهر 

کرد. یک دفعه، برایس و جو توی مزرعه لوک زندگی می

ز خونه بیرون  اومده، اون دو تا بودند. وقتی که مادر لوک ا

واسه بازی فوتبال دور هم جمع شده بودن و اون از اونها 

میخواد که لوک را برای شام داخل خونه بفرستن. اونها 

 ”نمیتونن لوک رو پیدا کنن

 

 ”آخرین باری که اون رو دیده بودند کی بوده؟ ”

 

م دلهره و هراس از میان من تراوش کرد، لحظه ای مردد موند

 و بعد،
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، اما بعد اون و برایس نمیدونم، جو گفت که سر ناهار بوده”

رفته بودن که کار خودشون رو بکنن و اونها هرگز اون رو 

 ”بعدش ندیدن

 

 ”خوب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ” 

 

برایس و جو به آقا و خانم واکر گفتن که اونها نمیتونن لوک ”

اونها به جلو پیش رفتن رو پیدا کنند. هنوز کسی نگران نبود، 

و شامشون رو خوردن اما بعد وقتی که لوک هیچ جایی برای 

 ”دیده شدن پیدا نشد، آقای واکر به پلیس زنگ زده 

 

 ”و بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟”
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پلیس اونجا اومده و از واکرها و برایس و جو سواالتی کرده،  ” 

جو هنوز یه  من یادمه که پدرم مجبور شد به اونجا بره چون

بچه کوچولو و نابالغ بود و پلیس نمیتونست بدون حضور پدر و 

مادرش با اون صحبت کنه، اونها توی شب بعدا به خونه 

 ”برگشتن، و پدرم به ما گفت که لوک گم شده

 

 ”و تو چه فکری کردی؟ ” 

 

گره و بغضی که در پایه حنجره ام گیر کرده بود رو فرو و 

 قورت دادم.

 

 ”کردم که قلدر ها اون رو گرفتندمن فکر ” 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

998 

و در واقع قلدرها اون رو داشتند. نه تنها قلدری هایی که در 

 اون زمان فکر می کردم.

 

 ”تو این رو به پلیس گفتی؟ ”

 

 دوباره آب دهانم رو قورت دادم

 

آره، من واقعا احساس بد و وحشتناکی داشتم که اونجا نبودم ” 

بعدش من با قلدرها به  و نتونستم از اون محافظت کنم و

خاطر درگیری با اونها به مشکل مواجه شدم، بذار بهت بگم، 

هرچند معلوم شد، تمام افرادی مورد آزار و اذیت قرارش دادن 

و قلدرها عذر موجه داشتن ، بنابراین بالفاصله اونها تبرئه 

شدند. بعد از اون، کسی واقعاً نمی دونست که کجا رو برای 

جو کنه، پلیس چند روزی رو دور و بر مزرعه پیدا کردنش جست
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ها بود، اما اونها هیچ چیزی پیدا اشون پرسه زد و دنبال سرنخ

کم نه هر چیزی که برای پیدا شدنش کمک نکردن، دست

 ”کنه 

 

نه هر چیزی که برای پیدا کردنش »منظورت از این حرف ” 

 ”چیه؟ یعنی اونها چیز غیرعادی ای پیدا کردند؟ « کمک کنه

 

حالت تهوع در گلویم شکل گرفت، فاسد و گندیده و افتضاح و 

 اسیدی.

 

 ”آره ”

 

 هوا رو استنشاق کردم
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 ”اونها ماسک اسکی سیاه پیدا کردند ” 

 

 دکتر کارمایکل گلویش رو صاف کرد

 

این در اینجا، در کلرادو غیرعادی به نظر نمیرسه، خیلی از ” 

 ”مردم ماسک اسکی میپوشن 

 

 ”خانواده واکرها این کار رو نمیکردن ظاهراً ” 

 

بردن چی؟  در مورد افراد دیگه ای که در مزرعه به سر می” 

 .”به عنوان مثال، برادرت و برایس 
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استیل ها هرگز ماسک های اسکی بزرگ نمیپوشیدن ، باور ”

کنی یا نه. من در مورد برایس نمی دونم. اما بدیهیه که 

به هیچ سرنخی منجر نشد  ماسک اسکی سیاه به هیچ چیزی،

” 

 

دوباره صندلی رو مثل چنگ شیطان محکم چنگ و مشت 

گرفتم. دوباره نفس های عمیق رو امتحان کردم، من مجبور 

بودم این کار رو کنم و ادامه بدم....، مجبور بودم پیش برم ... 

 باید رو به جلو حرکت کنم ...

 

 ”همینجوری خوبه، تالون” 

 

 رو گفت و ایستاد. دکتر کارمایکل این  
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نفس بکش، نفستو بکش داخل و بده بیرون. یک لحظه منو ”

 ”خوام کمی آب برات بیارم ببخش. می

 

 ”نه! ”

 

  

 

 

 دکتر کارمایکل هنوز هم چهره اش غیرقابل خوندن بود.

 

 ”من..... نه”

 

 ”البته،  سودا؟ ”
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 سرم رو تکون دادم 

 

 ”این عالی میشه،  سودا،  لطفا ”

 

 ”دارش یا عادی بدون رژیمی؟ رژیم ”

 

 ”عادیش ”

 

اون با یه کوکا کوال گاز دار برگشت. در قوطی رو باز کردم و 

نوشیدنی رو عمیقا نوشیدم، اجازه دادم مایع سرد گلویم رو آرام 

 کنه و تسکین بده.
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 ”ای که دوباره صحبت کنی؟ آماده” 

 

 سرم رو تکون دادم

 

 ”خوب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ”

 

و روز گذشت و ما چیزی در مورد لوک نشنیدیم، پدرم هر د”

روز برای به روز رسانی اخبار زنگ می زد، اما پلیس هیچ 

نتیجه ای نداشت و چیزی جز نقاب اسکی سیاه پیدا نشده بود. 

من و جو هر دو مون این نوع سختی ها رو به جون خریدیم ، 

میشه چونکه بهترین دوست اون پسر عموی لوک بود، و من ه

یه نوع محافظت از لوک رو داشتم، حتی اگه ما دوستان خوبی 

نبودیم، پس یک روز، جو، رایان و من تصمیم گرفتیم به شهر 

بریم و با پلیس صحبت کنیم. دوچرخه های خودمون رو سوار 
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شدیم. چند ساعت تا اونجا دوچرخه سواری کردیم،  اما ما اون 

ر همونجا قدم زدیم. رو تا حد معمول انجام دادیم و درست د

 ”فکر می کنم شنبه بود

 

چرا شما از پدرتون درخواست نکردین که شما رو اونجا ” 

 ”ببره؟ 

 

ما درخواست کردیم . اون بهمون گفت نه، اون گفت که ما ”

باید کاری کنیم که در اطراف این مزرعه امون انجام میشه، و 

اون هر شب با پلیس تماس می گرفت و هیچ خبر جدیدی 

 ”نبود.

 

فکر می کردین که پلیس یه چیزی رو مخفی نگه داشته؟ ” 

 ”واسه همین هم شما اونجا رفتین؟
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 سرم رو تکون دادم 

 

ما بچه بودیم، دکتر. شخصی رو که می شناختیم گم شده ”

بود . کسی که یه چیزهایی رو برای ما معنا داشته، ما بی تاب 

بدونیم که چه خبر و بدون صبر بودیم ما فقط می خواستیم 

 ”شده و چه چیزهایی پیش اومده

 

 دکتر کارمایکل سرش رو تکان داد

 

 ”میفهمم. پس وقتی به کالنتری رسیدین چه اتفاقی افتاد؟” 

 

 با دهان بسته خندیدم، یادم میومد همون روز چی پیش اومد
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جو درست همونجا قدم زد و خواستار دیدن رئیس پلیس شد. ”

یگه تیرمون به هدف اصابت کرده و اون فکر میکرد که د

ارزش این همه دوچرخه روندن تا پاسگاه رو داشته. اما شنبه 

بود، پس رئیس پلیس حتی در اونجا حضور نداشت. فقط یک 

زن و مرد با لباس افسری اونجا بودن. البته اونها به ما گفتند 

نه، که ما نمی تونیم بدون پدر و مادرمون با کسی صحبت 

اهش میکنیم که اونجا رو ترک کنیم،  جو شروع کنیم، و خو

به الم شنگه کردن * توی اونجا کرد ولی اونها ما رو از دفتر 

 ”پلیس به بیرون راهنمایی کردن 

 

 ”و بعد؟ ”
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بستنی های قیفی یخی گرفتیم و دوچرخه های خودمون رو ” 

سوار شدیم و تا خونه امون دوچرخه سواری کردیم، بابا از 

دیوانه شده بود و دود از سرش بلند میشد که  شدت عصبانیت

ما از اونجا رفته بودیم و نمی دونستیم کجا هستیم. در اون 

 ”روزها هیچ تلفن همراهی هم وجود نداشت.

 

 

#stink 

 

 

بوی گند دادن، بوی تعفن دادن، زننده بودن، نفرت آور بودن، 

شمغند بودن، )خودمانی( بنجل بودن، بدساز بودن، به درد 

ور بودن، گند بودن، )خودمانی( الم شنگه، قیل و قال، جار و نخ

 جنجال
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 در اینجا الم شنگه کردن و سر و صدا راه انداختنه.

 

 دکتر کارمایکل گفت؛ 

 

من حدس می زنم که اون خیلی ناراحت بوده، از این گذشته، ”

یک بچه تازه گم شده بوده و اون احتماالً می ترسیده که 

 ”رزندانش هم رخ بدههمین اتفاق برای ف

 

وای.... من هرگز به این فکر نکرده بودم. پدر در اون روز 

تقریبا باالتر از حد عالی بوده. به طور معمول، اون اهمیتی 

نمی داد که دوچرخه سواری کنیم و به خصوص در آخر هفته، 

 کنیم. با این حال، من صدایش رو در نیوردم.تفریح 
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هم کمک بگیرین. بعدش چی  پس شما نتونستین از پلیس”

 ”شد؟ 

 

هفته بعدش ما برگشتیم مدرسه. بدون لوک اونجا عجیب به ”

 ”نظر می رسید.

 

 ”ولی تو و لوک واقعاً دوستان خوبی نبودین، درسته؟”

 

 ”نه نبودیم ”

 

پس چرا احساس عجیبی داشتی و مدرسه واست عجیب ” 

 ”بوده؟ 
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اقعاً نمی من ... من فقط یه احساس عجیب داشتم، من و”

تونم اون رو با کلمات بهتر از این بیان کنم. نقاب اسکی سیاه 

” ... 

 

 خدایا،  نقاب اسکی سیاه. 

 

به هر حال، من می خواستم به مزرعه لوک برم و به اطراف ”

اونجا نگاه کنم. از جو و رایان خواستم با من بیان، که ما به 

لوک جای اتوبوس خودمون بعد از مدرسه، سوار اتوبوس 

خواهیم شد. جو به ما گفت نه, اون یه سری کارها برای انجام 

دادن توی خونه داشت، ولی گفت شاید اوقات دیگه ای با ما 

 ”همراه بشه 

 

 نفس عمیقی توی ریه هام فرو کشیدم.
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ولی من اون روز بعد از ظهر یه عزم جدی و استوار* داشتم ”

من بیاد و که اونجا برم، و رایان هم تصمیم گرفت که با 

 ”اطراف مزرعه اونجا بگردیم

 

اون دستش « منم باهات میام، تال»یادمه که رایان بهم گفت 

رو توی دست من گذاشته بود.  من بهش گفتم که دیگه این 

کارش که دستهای من رو میگیره خیلی واسش عتیقه ست،  

که پسرها هیچوقت دستهای همدیگه رو نمیگیرن، خدایا، اون 

 ن رو دنبال کرده بود.بچه همه جا م

 

 ”پس تو و رایان به تنهایی به مزرعه لوک رفتین؟” 
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سرم رو تکون دادم، چشم انداز روبروم مبهم و تیره و تار بود 

... اگه فقط می تونستم به گذشته برگردم .... برگردم ..... 

برگردم به زمانی که هیچوقت به مزرعه واکرها در اون روز 

 نمیرفتم.....

 

انگشتهام رو به صندلی راحتی ام چسبوندم و گره زدم  دوباره

... قلبم به سرعت و تند تند میتپید ... معده ام شدیدا تلو تلو 

میخورد و به هم میپیچید ... روده هام به هم گره خورده 

 بودن...

 

تقال کردم که بلند شم..... و تاریکی مثل پرده سیاهی اطراف 

 من پیچیده شد. 

 

#dead_set 
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 راسخ،  کوشش استوار  عزم

 

  

 

 

پسر حدود یک ساعت با برادر کوچکترش پیاده روی کرده 

بود. شکم آنها پر شده بود. خانم واکر موقعی که آنها در خانه 

اش ظاهر شده و خودشان رو به اون نشان داده بودند، به آنها 

 شیرینی و کلوچه های جو بلغور و هندوانه داده بود.

 

 اون گفت؛ 

 



 obsession مترجم :راحیل

 

1015 

 ”ما دو تا میخواین میتونین این اطراف رو نگاه کنین اگه ش” 

 

 چشم های اون غمگین و متالشی شده و گود افتاده بودند. 

 

فقط زود قبل از تاریک شدن هوا برگردین، مامان بابات ” 

 ”میدونن که شما دوتا اینجایین؟ 

 

 

پسر سرش رو تکان داده بود. این یک دروغ بود، اما برادر 

گفت وقتی آنها به خانه به پدر و مادرشان می هاتر آن بزرگ

 می آمدند.

 

 پسر گفت؛ 
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 ”این همان جاییه که اونها ماسک ها رو پیدا کردند”

 

توجهش رو بیشتر از خودش نسبت به برادرش مشغول 

 شد.میداشت. پسر به اطراف نگاه کرد. هیچ چیز دیده نمی

 

محو شده  حتی خانه واکرها هم از این منظره و فاصله دور و

بود. در این منطقه گاوها و گله های گوسفند نباید میچریدند. 

 چون چمن ها و علفهای آنجا بلند بودند.

 

پسر زانوهایش رو پاک کرد. در فاصله دور کلبه کوچکی قرار 

 داشت.
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 پسر به برادر کوچکترش گفت؛ 

 

 "بیا بریم این کلبه خرابه رو هم چک کنیم.”

 

ها با خستگی و زحمت ان داد و آنبرادر کوچکش سرش رو تک

رو به جلو پیاده رفتند. جنگل خاکستری و پراکنده و چوب ها 

 فرسوده و قدیمی شده بودند.

 

پسر دستش رو دراز کرد تا بیرون سطح گره خورده و پیچیده 

 کلبه رو لمس کند وقتی که....

 

 ”تالون! اوووووغ! ”
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درش که خون اون به طرف فریاد وحشتناک و هراس انگیز برا

چندشناک آنجا دیده بود سرش رو برگرداند ، قلبش به شدت 

میتپید و می لرزید. دو چهره و پیکر از کلبه قدیمی بیرون آمده 

بودند، همه آنها لباس هایی به رنگ سیاه پوشیده بودند، و 

 صورت آنها توسط ماسک های اسکی سیاه پوشیده شده بود.  

 

 رو گرفته بودند. دو دست بزرگ شانه های برادرش

_ 

 

#Auuuughh 

 

 همون یه چیز چندش آور دیدنه.
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 ترس و خشم بر وجود پسر چیره شد.

 

 ”تو برادرم رو تنها میذاری! ”

 

ور شدند، اما قبل از آن که دو دست دیگر به طرف اون حمله

آنها بتوانند اون رو بگیرند، پسر به مردی که برادرش رو در 

 به ساق پاهایش لگد زد.بغل و چنگش گرفته بود 

 

 ”ولش کن بره! ولش کن بره! ولش کن بره! ولش کن بره! ”
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پسر با آن مرد بالغ که برادرش رو گرفته بود هیچ شباهتی 

نداشت، و مرد دیگری هم پشت پیراهن پسر رو چنگ زده 

 بود.

 

با این وجود، پسر لگد میزد، مصمم شد که برادرش رو آزاد 

رس از ستون فقراتش جدا شد و های شکننده تکند. تکه

وحشت هولناکی تمام وجودش رو فرا گرفته بود، اما همچنان 

زد، حتی وقتی که مرد دیگر اون رو از خود کشان لگد می

کشان دور کرده بود و با زور اون رو از مردی که برادرش رو 

گرفته بود میکشید و دور میکرد. اون آخرین ضربه رو با تمام 

ه های ته فلزی و شتر مرغی خود به ساق توانش و با چکم

 پای مرد زد.

 

 برادرش از چنگ مرد روی زانوهایش و
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 در گل و الی کثیف آنجا افتاد.

 

 پسر فریاد کشید؛ 

 

فرار کن! برگرد برو خونه! بابا رو بیار! فرار کن!  فرار کن! ”

 ”فرار کن! 

 

 پسرک کوچک گیج و بی حرکت ایستاده بود

 

 ”م فرار کن! لعنت بهت، بهت گفت”
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مرد دیگر هنوز ساق پاهای خود را در دست داشت و مینالید 

ولی روی پاهایش بلند شد. مرد اولی پسر رو هل داد و پسر 

 توانست برادرش رو ببیند.روی زمین افتاد. دیگر نمی

 

پسر در حالی که روی زمین افتاده بود به آرامی و بی صدا به 

 برادرش در دلش التماس کرد:

 

 ”فا فرار کن، لطفا فرار کن و کمک بیارلط”

 

پسر لگد خورده شد و جیغ دردناکی کشید، باز هم به آنها لگد 

میزد و فریاد میکشید اما آن دو مرد بزرگ برای اون خیلی 

 بزرگ بودند.

 

 آنها اون رو به کلبه کوچک به زور کشیدند. 
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و روی یک تخت کنار دیوار، پسری غش کرده دراز کشیده 

 بود. پسری که اون به دنبالش گشته بود. اون پسر لوک بود. 

 

***** 

 نه_و_بیست_فصل_پایان#

 

 جید #

 

وقتی بیرون از دادگاه با وکیل تالون؛ پیتر اوکیف ایستاده بودم، 

ساعتم رو چک کردم. کالین هنوز خودش رو اینجا نشان نداده 

ود، که من از اون لحاظ سپاسگزار بودم اما تالون هم االن ب

 اینجا نداشتم و اون هم هنوز نیومده بود.
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 از اوکیف پرسیدم؛ 

 

 ”ای؟  با موکلت در تماس بوده” 

 

 اون سرش رو تکون داد

 

آره. ما ایمیل هامون رو رد و بدل کردیم و منم بهش یک ”

 ”ساعت پیش به عنوان یادآوری پیام دادم

 

درست در همان موقع، تالون از پله ها باال اومد و اونجا ظاهر  

شد و سمت ما حرکت کرد. من آهی از سر آسودگی خیالم 

 کشیدم.  
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 اوکیف گفت؛ 

 

کمی جلو تر ما پیش بریم،  اینجور خوبه؟ به نظرت دیر ”

 ”نکردی؟ 

 

 تالون گفت؛ 

 

 ”من اینجام، مگه نیستم؟ ”

 

رسید. با وجود اینکه اون کت و اون مثل جهنم به نظر می

شلوار آبی پوشیده بود ولی لباسش جین و چروک و ژولیده و نا 

مرتب بود. کراوات آبی رنگش کج بود و موهایش کج و معوج 
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و ژولیده و در هم برهم شده بود. در واقع یک آشفتگی و به 

دگاه بود. هم ریختگی سکسی توی اون بود ولی این سالن دا

رسیدن و چشمهایش انگار که پلک هایش پژمرده به نظر می

از حدقه بیرون اومده باشه گود افتاده بودن. انگار که چند 

 هفته رو نخوابیده باشه.

 

دوستم اون نمیتونه شبها بخوابه ولی به نظر من و با اینکه می

اون اصال معمولی و نرمال نمیومد. فقط سری تکان دادم. من 

طرف باشم.  به خاطر بود که در طول این مذاکرات بی الزم

خود تالون این کار رو باید می کردم. دوباره به ساعتم نگاه 

 کردم.. ما اولین نفر توی دفتر دادگاه بودیم و باید هم اولین

 نفر داخل اونجا می رفتیم
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من هنوز روی لبه استرس بودم. ممکن بود کالین خودشو 

شوب به بار بیاره؟ من به سادگی از کنارش نشون بده و اینجا آ

 شدم.رد نمی

 

من طرف دادستان نشسته بودم و تالون و وکیل اون در اون 

 طرف نشسته بودند. در طی یک دقیقه بعد، قاضی وارد شد.

 

 مباشر با صدای رسا گفت؛

 

همه از جاهاتون بلند بشین، دادگاه شهرداری شهر اسنو ” 

ست، ریاست محترمه خانم  کریک در حال حاضر در جلسه

 ”آلینا گونزالس 
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قاضی وارد شد و روی صندلی باالیی مخصوص جای خودش 

 نشست.

 

 مباشر گفت؛

 

شما میتونین بشینید ،  اولین مورد درباره دفتر ثبت و  ” 

 ”کارهای حقوقی جرم ضد مردمی تالون استیله 

 

ه من در حالی که تالون و اوکیف به طرف میز دفاعیه رفتند ب

 طرف میز دادستان حرکت کردم.

 

 من برای دفاع ایستاده بودم. 
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 ”جید رابرتز برای این شهر، خانم قاضی” 

 

 ”پیتر اوکیفم که برای دفاع از موکلم آماده شدم” 

 

 قاضی گونزالس گفت؛ 

 

خوای یک کنم که تو میآقای استیل، من درک می”

 درخواست رو وارد کنی و

 "در این مورد چانه بزنی

 

 تالون گفت؛

 

 ”بله” 
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 اوکیف با آرنج به اون اشاره کرد و تالون در ادامه گفت؛ 

 

 ”خانم قاضی ” 

 

 گلویم رو صاف کردم 

 

ای جناب قاضی، شهر مایل به قبول یک درخواست و معامله”

 با قیمت پنج هزار دالر و جریمه نقدی پانصد دالره.

خیلی  جبران خسارت نسبت به قربانی مذکور در این پرونده

 "منطقیه 
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 چه کسی هنوز این کار رو نکرده بود؟ و خودش رو نشان داده

 نبود؟ بازم خدا رو شکر.

 

 

 ”قبوله، آقای استیل؟و این برای شما قابل”

 

 ”بله سرکار خانم قاضی”

 

از اونجایی که متهم هیچ سابقه دستگیری در پرونده نداره ” 

تایید و  من دلیلی نمی بینم که این شکایت و دعوی رو

موافقت کنم، من وکیل مدافع و دادستان شهر رو تنها میذارم 

تا اونها به جزئیات پرونده برسن، این پرونده از نظر من 

 ”مختومه شد 
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 اون چکشش رو به میز چوبی برای پایان پرونده کوبید. 

 

تپید. خدا رو شکر که کالین خودش  قلبم یک مایل بیشتر می

 نداده بود.رو توی دادگاه نشان 

ای نداشتم، بنابراین کارم اینجا تموم من امروز هیچ پرونده

شده بود. من مجبور بودم برگردم به دفتر کارم و اونجا کار 

کنم و یه روز کامل رو برای کار کردن داشتم. اولین کار من 

 این بود که

هایی از تمام مقاالتی رو که من و مارج در اون  روز  نسخه

ده بودیم رو پیدا کنم.  مقاالتی که کپیش رو پیش از اون دی

 باید پیدا میکردم.

 

من به سمت میز دفاعی رفتم و دست اوکیف رو فشردم و 

 تکان دادم
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ممنونم آقای اوکیف، کار کردن با شما خیلی لذت بخش بود ” 

” 

 

 اون لبخندی زد 

 

 ”پیتر لطفاً ”

 

 ”خیلی هم خوب، پس شما هم منو جید صدا کنین” 

 

 رف تالون چرخیدم به ط

 

 "خوشحالم که همه این کارا انجام شد.”
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اون به سرعت سرش رو تکان داد، اما چیزی به من نگفت. یه 

چیزی درون اون خاموش شده بود. یه چیزی که بیش از حد 

 معمول این بار آشکار و واضح بود.

 

خوب، کالین کجاست؟ کدوم گوری بود االن ؟ بعد از اون 

شب راه انداخت من  حکی که شنبهصحنه مسخره و مض

 بیشتر از اون انتظار داشتم که در دادگاه حاضر بشه.

 

تونستم نه، این اصال با عقل جور در نمیاد. با این وجود، نمی

سعی کنم اون رو کشف کنم.... مجبور بودم که برم سر کارم و 

 کارم رو شروع کنم
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میشل  به سمت ساختمان بعدی رفتم. یه سالم سریعی به

کردم و بعد به سمت دفترم حرکت کردم. چند دقیقه بعد، لری 

 توی درگاه و در ورودی اتاقم ظاهر شد

 

 ”پرونده استیل امروز چطور پیش رفت؟” 

 

اوضاع خوب پیش رفت. قاضی این پیشنهاد رو قبول کرد. ” 

جریمه نقدی داده میشه و قاضی دادخواست مدعی رو پذیرفت 

” 

 

 ”نمیره؟  یعنی دیگه زندان” 
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 سرم رو تکون دادم 

 

نه. با توجه به عدم شدت تخطی از قانون، من احساس می ”

کردم که این به نفع مردمه که یک مقدار قابل توجه پول 

استیل ها رو به دست بیارن تا اینکه پول مالیات دهندگان رو 

 خرج کنند تا اون رو توی زندان نگه دارند، تالون استیل یه

امعه نیست. این اولین گناه و جرم اون از هر تهدیدی برای ج

 ”نوعی بود.

 

به نظر خوب میاد، اگرچه فکر نمی کردم اون رو زندانی ” 

 ”کنن، حداقل برای چند شب.

 

 به عقب پریدم. آیا اینو ازش درست شنیده بودم؟
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لری، چه چیزی باعث شده که این حرف رو بزنی؟ تو با ”

 ”استیل ها پیشینه ای داری؟ 

 

 ن سرش رو سریعاً تکان داد. خیلی سریع... او

 

نه، ولی فقط این سه تا پسر در اطراف شهر قدم می زنن و ”

جوری توی این شهر راه میرن که انگار شهر رو مثل خونه 

خودشون میدونن و اینجوری رفتار میکنن. فقط به این دلیل 

 ”که اونها موفق ترین مزرعه ها رو در کلرادو دارن

 

گرفتم. پسرها؟ هر سه نفر اونها از سر تا پایین  لبم رو گاز

 رئیس من بلندتر بودند
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 ”چرا میخوای دوباره در موردشون تحقیق کنم؟”

 

من قبال این رو بهت گفتم، این محرمانه و سریه، چیزی تا ” 

 ”به حال در موردشون پیدا نکردی؟ 

 

چیزی که قبال به تو توصیه نکرده بودم و شایسته اهمیت ”

گردم باشه که نه، پیدا نکردم اما من امروز به تحقیقاتم بر می

 ”تونم پیدا کنم.و ببینیم چه چیزی می

 

 ”عالیه، ممنون، جید” 
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لری از دفتر من بیرون رفت. پسر، یه چیزی در مورد این یارو 

منو ناراحت و اذیت میکرد... اون یه حس چندش آوری داشت 

ک اون به عنوان وکیل چیزی که فراتر از اخالقیات مشکو

 ادامه داشت

 

 اگه فقط من میدونستم..... 

 

لری وید. فامیلی اون وید بود.  وید آخرین فامیلی بود که بر 

روی گواهی ازدواج اصلی نوشته شده بود. چیزی که ما توی 

زیرزمین خونه مارج پیدا کردیم. اما اسم اون روی اون یکی 

 م نبود.که توی پایگاه داده کلرادو پیدا کرد

 یعنی ممکنه با همدیگه ارتباطی وجود داشته باشن؟
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احتماال نه. وید یه فامیلی معمولی داشت، ممکن بود بقیه هم 

 این فامیل رو داشته باشند. 

 

شاید هم به اندازه عادی به عنوان فامیلی اسمیت یا جونز این 

فامیلی وید هم وجود داشته باشه. خیلی از چیزهای دیگه که 

 نوادگی هم شاملش میشه.نام خا

 

اگر قرار بود درباره رئیسم تحقیق کنم، این کار رو باید توی 

تونستم مخفیگاه دادم. مطمئن نبودم که میخونه انجام می

خودم رو بر روی سرور اینترنتی شهر روشن کنم، بنابراین 

خواستم این کار رو در اینجا انجام بدم. اما حس نمی

 کرد. ام بر من غلبه کنجکاوی
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من به بهترین وجه میتونم تحقیق هام رو دنبال کنم و رد 

پاهایی از تحقیقاتم رو پوشش بدم و می دونستم که چه 

جوری از زمان شروع این تحقیق در مورد استیل ها من اونها 

رو شروع کردم. من احتماالً می تونم با جستجو کردن گذشته 

 دافنه شروع کنم.

 

 

هی تولد داشته باشه، درسته ؟ اگر اون باید در جایی دافنه گوا

در کلرادو متولد نشده باشه، ممکنه هنوز هم تحت اسم اصلی 

 خودش دافنه ِکی وید، باشه

 

به سرعت سوابق تولد کلرادو رو جستجو کردم. لعنت بر 

شیطان! اونجا بود. دافنه کی وارن که در کلرادو متولد شده و 

آدم جهنمی یه  سن اون با همدیگه مطابقت داشت. کدوم
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گواهی تولد رو عوض کرده؟ هر کی این کار رو کرده باید 

میرفت هر کاری رو که باید انجام داده و خیلی گیج و منگ و 

توی هپروت توی اون مقطع به نظر میرسیده . امیدوار بودم 

 بتونم اون رو پیدا کنم.

 

من جستجوی سریع رو در پایگاه داده های ملی انجام دادم. 

ای از اسم های دافنه کی وید و دافنه کی وارن  مجموعه

وجود داشتند، اما هیچکدام از اونها مطابق معیارهای مورد نیاز 

 من نبودند.

 

دافنه واقعاً توی کلرادو متولد شده یود و گواهینامه و سند 

رسمی اون رو به آدم دافنه کی وارن نامگذاری کرده بود. 

حقیقات درباره لری همونقدر که می خواست گوگل کردن و ت

رو برای یافتن اطالعات بیشتر در مورد اون شروع کنم، 
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اولویت من پیدا کردن و گرفتن نسخه از تمام مقاالت خبری 

بود که مارج از زمان  گرفتن رایان نسخه هاش رو پیدا کرده 

 بود و من باید کپی هاش رو به دست بیارم.

 

به آسانی در روزنامه ها رو  به اندازه کافی ساده بود و من اون

 های بزرگ گراند جانکشن. محلی پیدا کردم. روزنامه

 

به نظر می رسید اونها همان مقاالت هستند، بنابراین من اونها 

را به چاپگر ارسال کردم و اونها رو توی یک پرونده و پی دی 

اف ذخیره کردم. بعد از اینکه پوشه مقاالت رو توی کیفم 

م، برای حرف زدن با میشل به بیرون گذاشتم تا به خونه ببر

 رفتم.

 

 اون پرسید؛ 
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 ”به چیزی نیاز داری، جید؟ ” 

 

 گفتم؛ 

 

شاید. من کارهای تحقیقی رو برای لری انجام دادم تا بتونم ”

ام ادامه بدم، راهی ادامه تحقیقاتم رو از کامپیوترم توی خانه

شته های داده کلرادو از خانه دسترسی دا هست که به پایگاه

 ”باشین؟

 

 ”تونی وارد سرور ما شیتو همیشه می”
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دونستم. اما من دنبال رد کاغذ و البته که میتونم، این رو می

 گزارش کار* نبودم.

 

 دروغ گفتم؛ 

 

من این رو اینجا هم سعی کردم، کامپیوتر من از تدارکات ”

 ”اینجا پشتیبانی نمیکنه

 

که چرا من فقط من اصال نمی دونستم و هیچ ایده ای نداشتم 

 این رو گفتم، اما فکر کردم که اون این بهانه رو قبول کنه

 

من امیدوار بودم که شاید بتونم از طریق مرورگر خودم به ”

 ”اونها دسترسی پیدا کنم. 
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 اون لبخندی زد 

 

 ”متاسفانه نه.... نه بدون یه هکر جهنمی”

 

 با دهان بسته خندیدم  .

 

فکر کنم فقط کار خودمو اینجا مطمئنا که من هکر نیستم. ”

 ”انجام بدم. فقط بدم میاد تا دیروقت بمونم 

 

به دفترم برگشتم نمی دونستم که لری االن چیا داره جستجو 

 میکنه اگه هم جستجو میکرد، به این موضوع اشاره نکرده بود.
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این دیگه چه کوفتیه و چه شرایط مزخرفیه که توش گیر 

کلرادو شدم و توی اون اسم لری وید داده  کردم ؟ وارد پایگاه

 مدافع شهر اسنو کریک. رو تایپ کردم،  لری وید وکیل

 

معلوم شد که لری به عنوان وکیل مدافع شهری انتخاب نشده 

بوده اما دو سال پیش اون منصوب شده بود زمانی که وکیل 

پیشین شهر در اواسط دوره خودش استعفا داده بوده تا 

دش رو بگیره پس لری جای اون رو بازنشستگی زودرس خو

 دو سال پیش گرفته بود. 

 

________ 

 

#paper_trail 

 رد پا، مجموعه ای از شواهد و مدرک، گزارش کار
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واسه همین لری خودش رو انتخاب و منصوب کرد و در 

عرض یک سال برای انتخاب مجدد وکیل شهر اون انتخاب 

 خواهد شد.

 

شاید من علیه اون یه حرکتی با دهان بسته به خودم خندیدم. 

زده باشم و یا یه برنامه ضد اون اجرا کرده باشم. خدا می 

 دونست که من می تونم یه کاری بکنم.

 کرد.بهتر از اون کاری که اون می

 

پاتو از گلیمت دراز تر نکن * و اینقدر به خودت مغرور نشو، 

 جید. تو هنوز یه وکیل سال اولی.
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گرفته بود و  کنت وید بود.. طالقلری اسم واقعیش الرنس 

 دو تا فرزند بالغ و

 دو تا نوه داشت. اسم همسر سابقش لنا بود. راجع به خانواده

اش چیزی بیشتر از این هم نگفته شده بود و به اسمی به نام 

 دافنه هم هیچ اشاره ای نشده بود

 

، اما من به هر حال، دونستم که اون کجا متولد شدهنمی

 اطالعاتی کلرادو رو جستجو کردم.پایگاه 

 

در اطالعات پایگاه داده کلرادو اون..... الرنس کنت وید، متولد 

 جاناتان کنراد وید و لیزا ژانت بینز بود.

 

 جاناتان کنراد وید ...
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من این اسم رو از کجا دیده بودم؟ پرینت شده کپی گواهی 

 تولد دافنه استیل رو برداشتم.

 

جاناتان کنراد  …ولد لوسیل لین اسمیت ودافنه کی وارِن، مت

وارن بود. چه شانسی وجود داشت که پدرهای اون ها همان 

 اسم اول و همان اسم دوم رو شبیه به هم داشتند؟

 

پوستم اطرافم منقبض و خونم توی رگ هایم منجمد شده 

بود. اسم جاناتان کنراد وید توی پایگاه داده کلرادو جستجو 

 کردم

 

موس روی اطالعات، من یک مورد مناسب پیدا با چند ضربه 

 کردم و بعد اسم جاناتان کنراد وارن رو جستجو کردم.....
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هیچی نبود... حداقل توی پایگاه داده کلی کلرادو همچین 

 اسمی نبود.

 

 جاناتان کنراد وارن اصال وجود نداشت. 

 

اگه چیزی که من بهش مشکوک بودم حقیقت داشت پس 

و جاناتان کنراد وارن هر دو یکی بودند  جاناتان کنراد وید

 و  دافنه استیل و لری وید برادر و خواهر ناتنی بودند. …

 

و یک نفر کلی خودش رو توی دردسر انداخته بود که این 

 حقیقت رو مخفی کنه.
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 یک_و_سی_فصل#

 

 تالون#

 

 

تو دیروز به تندی از اینجا رفتی میخوای بهم بگی که چرا ”

 ”کردی؟ این کار رو 

 

من دوباره در دفتر و روی صندلی راحتی سبز بزرگ مطب 

 دکتر کار مایکل نشسته بودم و به اینجا بازم برگشته بودم

 

اون درست بعد از روز دادگاه، برای من یه برنامه ریزی درست 

 کرده بود که توی این ساعت بتونم توی اتاق مطبش باشم 
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ین کار رو میکنم، دچار من به سختی خوابم میبره، اما وقتی ا”

 "کابوس میشم.

 

 ”این پاسخ جالبیه به سوالی که پرسیدم” 

 

 دکتر کار مایکل گلویش رو صاف کرد

 

رسم که تو میل نداری در مورد این بنابراین به این نتیجه می”

 که چرا دیروز اینجا رو ترک کردی، صحبت کنی.

صحبت خوای تونیم در مورد هر چیزی که میخوبه. ما می

 ”کنیم.
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 ”من میخوام بهت بگم که چرا به اینجا اومده ام” 

 

کننده و  خیلی مشکل بود که یک صحبت نزدیک به خفه

 مشکل درباره جید با اون داشته باشم.

 

تر از آن بود که از آخرین باری که اینجا رو به مراتب مشکل

ترک کردیم صحبت کنیم. برام حرف زدن خیلی مشکل بود 

این کار رو میکردم. هیکل کوچک لوک....... هنوزم ولی باید 

 تونستم اون رو روی تخت ببینم. می

 

 تونستم فکرم به اونجا ببرم.اما هنوز نمی

 

 دکتر کار مایکل گفت؛
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 ”البته، هر وقتی که خودت آماده بودی شروع کن” 

 

 ”من عاشق شدم ”

 

همان رسیدند. اما در کلمات هنوز برای من بیگانه به نظر می

آمد، بیگانه بود ولی  احساسی که حال که کلمات بر زبان می

انگیخت، درست مثل این بود که در اون کلمات و در من برمی

اند، زبانم و کلمات هر چند که  همیشه این دو با هم بوده

برایم عجیب و غریب بود ولی حس میکردم از زمان طلوع 

 .خورشید، من رو آماده به حرف زدن کرده بود
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من فقط تا حاال اون کلمات رو نمی شناختم. ولی بودن با جید 

باعث شد کلماتی که در گلویم گیر کرده بودن رها و آزاد 

 بشن. 

 

 دکتر کار مایکل لبخندی زد

 

این فوق العاده اس، تالون، اولین باری که به این مطب ” 

 ”اومدی بهم گفتی که هیچ رابطه جدی نداری

 

هیچ وقت نخواستم که رابطه ای داشته نداشتم، حداقل من ” 

 ”باشم، تا وقتی که اون رو دیدم 

 

 ”و اون کیه؟ ”
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من در مورد اون قبال باهات حرف زدم، اون بهترین دوست ” 

 ”خواهرمه، اسمش جیده

 

 ”اسم خیلی قشنگیه ” 

 

  

 

  

 

سرم رو تکون دادم. اسم قشنگی بود. برای جید عالی بود. به 

اسم گرم و مهربون بودن و دادن عشق رسید که این نظر می
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رو نشان میداد. همانطور که جید هم مهربون و دلسوز و غم 

 خوار بود.

 

 ”پس اسمش جیده، خوب چرا به اینجا اومدی؟” 

 

 دوباره سرم رو تکون دادم

 

 ”آره، آخرین باری که با هم بودیم خودم اون رو ترسوندم ” 

 

 ”یعنی چه طوری؟ ” 

 

 ”رابطه داشتیم ما با هم... ”
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 ”یعنی این که باهاش عشق بازی کردی ” 

 

 آب دهانم رو فرو بردم

 

 ”آره، چرا اینقدر گفتنش برام سخته؟ ” 

 

به خاطر اینه که احتماالً تو قبالً هرگز با کسی عشق بازی ” 

 ”نکردی 

 

 ”من تجربه های زیادی داشتم ” 

 

، این با تجربه های زیاد تو منظورت رابطه های جنسی زیاده” 

 ”عشق بازی فرق داره
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 سرم رو تکون دادم. حق با اون بود.

 

 ”خب چه اتفاقی افتاد؟ تو با اون عشق بازی کردی و..... ” 

 

خوابم  …بعد از اون ، ما با هم دراز کشیده بودیم. و من ”

 ”برد.

 

 ”اوکی، هیچی در مورد این غیرعادی نیست ”

 

 

خوابم. و هرگز نمیبرای من غیر عادی بود. من خیلی خوب ”

 ”با کس دیگه ای قبل از اون نخوابیده بودم 
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 ”هیچوقت؟ ”

 

 سرم رو تکون دادم.

 

زمانی که در عراق بودم، من با افراد دیگه در یک چادر ”

 ”متفاوت بود.  …گاهی شریک بودم. اما این 

 

اون دوباره لبخند زد. اون لبخند گرمی و زیبایی داشت. جای 

چرا بهش عالقه داشت و اینقدر واسش  تعجب نیست که جونا

 داغ کرده و حشری شده بود.

 

 ”امیدوارم این متفاوت باشه ”
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تونستم به خنده کوچکی که روی دهانم اومده بود کمکی نمی

 کنم.

 

کردم. من خواستم بخوابم. یا شاید هم همین کار رو مینمی”

خواستم در طول شب با جید بمونم و بودنش رو احساس می

 .”. شب آینده هم همینطور،میخواستم کنارش باشم کنم

 

 ”چرا؟ ”

 

داستانش طوالنیه. کسی که من کتکش زده بودم توی شهر ”

بود، نامزد قبلیش رو میگم، جید رو برای صرف شام بیرون 

برده بود که این منو بدجور عصبانی کرد، که واقعاً می خواستم 

مانی که اون از بزنم اون رو بازم لهش کنم و می خواستم تا ز
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شهر دور نشده و تا زمان صبح روز دادگاه جید رو از جلوی 

 ”چشم های خودم دور نگه ندارم

 

 ”ولی تو اون رو از جلوی چشمهای خودت دور نگه داشتی ” 

 

 ”میدونی، من اینکارو کردم، چون من دیروز اینجا بودم” 

 

 اون سر تکون داد 

 

 ”درسته، چرا؟ ”

 

برد، من توی خواب شروع به دیدن یه وقتی که من خوابم ”

 ”رویا کردم و...... 
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پوست من به دور ماهیچه هام به هم فشرده شد، اعصابم به 

خورد.... پاهایم منقبض شدن و دوباره بازویم رو روی هم می

 صندلی با مشت و چنگ گرفتم....

 

 ”درباره چی رویا دیدی؟ ”

 

 

تونستم به یاد بیارم. سعی کردم چیزی رو به یاد بیارم، اما نمی

دونستم که خواب دیدم. فقط میچیزی که داشتم خواب می

ام. من ذهنم رو جستجو کردم تا به چیزی برسم، اما نمی دیده

 تونستم آنچه را که در آن خواب دیده بودم به خاطر بسپارم.

 

 ”پس چه اتفاقی افتاد؟ ”
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تونستم این حرف ترس از پشت گردنم خشک شد. چطور می

 و بدون صدا بیان کنم؟ مثل یه هیوال؟ر

 

 ”من میترسم...ــ این رو بهت بگم” 

 

هر چیزی که تو بهم بگی یه اعتماد دو نفره ست، و بین ” 

 ”پزشک و بیمار همیشه میمونه، این رو دیگه میدونی 

 

 ”آره میدونم،  اما اونچه که من کردم....” 

 

 ”تو بهش صدمه ای زدی؟” 
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 دم، چشمانم مه گرفته شدندآب دهانم رو فرو دا 

 

 ”نه، یا زیاد نه، اما میتونستم و ممکن بود بهش صدمه بزنم ” 

 

 ”دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟” 

 

من با دستهام که دور گردنش بسته شده بود و داشتم خفه ” 

 ”اش میکردم از خواب بیدار شدم 

 

دکتر کار مایکل از این بابت ناراحت و پریشان نشد.. و بهم 

 نگاه بدی نینداخت. 

 

 ها رو شنیده بود.خب، این کارش بود شاید اون... بدتر از این 



 obsession مترجم :راحیل

 

1067 

 

 ”میفهمم، خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ”

 

 ”اون از خواب بیدار شد” 

 

 ”و وقتی بیدار شد جید چیکار کرد؟ ” 

 

هام تا پایین  هاش رو از شونهناون من رو چنگ زد، ناخ” 

کشید و به سمت من دراز کرد و دستم رو خراشوند و زخم 

 ”کرد
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های روی زخمم که هنوز روی بدنم بودن شروع به خراش

سیخ شدن کردن، اما من اونها رو حس کردم ، بعد ، گویی 

تازه متولد شده بودند. مثل خنجری کوچک در پوستم فرو 

 میرفتن.

 

 ”عی کرده بود تو رو از راه دیگه ای بیدار کنه؟ آیا اون س”

 

هام قادر به جیغ کشیدن نمیدونم. احتماال به خاطر دست”  

 ”نبود. دستهای من دور گلویش پیچیده شده بودن 

 

 دکتر کار مایکل سر تکون داد

 

ای هم دید و  اون از آسیبی که تو بهش رسوندی صدمه” 

 ”بالیی سرش اومد؟ 
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گرفته و خش دار شده بود اما اون بهم گفت صداش کمی ” 

 ”که حالش خوبه 

 

 سرم رو تکون دادم 

 

 ”و این خودش لعنتی ترین چیز از طرف اونه ” 

 

 ”چی؟ ”

 

اون من رو سرزنش نکرد، اون بهم گفت که میخواد بهم ” 

کمک کنه، اون بهم گفت که من هیچ وقت نمیتونم بهش 

صدمه ای برسونم، منظورم اینه که.... اون وقتی بیدار شد که 
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انگشت های من در اطراف گردنش قرار گرفته بودن و اون 

 من رو در حالی پیدا کرد که من داشتم با انگشتانم اون رو

خفه می کردم و بعدش اون میگه که می دونه من هیچوقت 

زنم چه جور آدمی این حرف رو میتونه بزنه، بهش صدمه نمی

 ”کسی همچین حرفی رو میزنه؟ 

 

 ”کسی که بهت اعتماد داشته باشه ” 

 

 سرم رو تکون دادم 

 

 ”من اعتماد اون رو لیاقتش ندارم و سزاوارش نیستم ” 

 

در این مورد نمیتونی حرفی بزنی.  خوب، تالون، تو واقعا”

اعتماد اون مال خودشه و تنها اونه که باید این اعتماد رو به 
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رسه که اون انتخاب کرده که این کسی بده و به نظر می

 ”اعتماد رو به تو بده.

 

من آخرین فرد توی این دنیا هستم که لیاقت اعتماد کسی ”

 .”رو دارم 

 

 ”چرا این رو میگی؟ ”

 

 

 ”... چون من”

 

تونستم این کلمات رو از دهانم شکسته شده و داغونم . نمی

خارج کنم. با استفاده از این کلمه چند تا سوال درباره 
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کرد. که هنوز در چیزهایی که من آماده نبودم اون باز می

موردش حرف زدن برایم سخت بود و من آماده نبودم. اما من 

پنج سال سن داشتم اینجا در دفتر روانشناس بودم. من سی و 

 من برای اولین بار توی زندگیم عاشق شدم.…و 

 

 شاید وقتش بود که در موردش حرف بزنیم. من دیگه جوان

دونستم که این کار رو شدم و در اعماق روحم میتر نمی

 کنم و این هرگز اتفاق نمی افته ومی

هرگز شانسی برای آینده با جید ندارم مگه اینکه گذشته رو 

 ر باقی بذارم.پشت س

 

 به دکتر کار مایکل نگاه کردم.
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چه جوری می تونم از چیزی، از کلمه های خیلی وحشتناک، ”

خیلی خیلی وحشتناک و هولناک و خیلی خطرناک و بیمار 

کننده استفاده کنم ، که بیشتر مردم حتی نمی تونن اون رو 

 ”درک کنند؟

 

 دکتر کار مایکل آه کشید.

 

برای یک …کنی. تو باید این رو بخوای و تو سخت کار می”

نفر دیگه این کافی نیست.. تو باید اینو واسه خودت بخوای، 

کنی. از آخرین باری که چیزی هست که تو پنهان می

همدیگه رو دیدیم از این موضوع خبر داشتم. من اگه مایل 

 باشی میخوام فاصله ها رو با تو پر کنم و نزدیکت باشم،

میخوام با حفظ فاصله درست به سمت درمانت پیش برم، 

خوام به سرعت تو حرکت کنم و با همدیگه تالون، و من می
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به سمت جلو پیش بریم . اما این رو تو باید بدونی. تو در 

نهایت باید اون گره رو باز کنی و به خودت کمک کنی و اگه 

 ”این کار رو کنی، میتونی خودت به خودت کمک کنی

 

 

 

 من بارها و بارها همان کلمات رو از جونا شنیده بودم.

 

 دکتر کار مایکل ادامه داد؛

 

تو اینجا بودی به من نشون دادی که میخوای در این مورد ”

روی خودت کار کنی، این سومین باریه که همدیگه رو 

تونستی کمی بیشتر بعد شخصیتت باز ایم، و تو هر بار میدیده

یه، اما من میدونم چیزهایی هست که شه. خوب این چیز خوب
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ای. من میدونم که دلیلی وجود داره که چرا تو  تو پنهان کرده

هوش شدی . برای همین دیشب برای اولین بار اینجا بی

( شده بودی. من حاضرم تا catatonicتقریبا کاتاتونیک*) 

 .”زمانی که نیاز داری به کندی پیش بریم 

 

 پرسیدم؛

 

تونستم ممکنه اتفاق بیفته؟ چه طور می چطور چنین چیزی”

هام رو دور گردنش این کار رو بکنم؟ چطور میتونستم دست

 ”عاشق اونم  …حلقه کنم؟ من 

 

بیا این موضوع رو برای یک دقیقه تغییر بدیم. بیا درباره ”

عشق تو به اون صحبت کنیم. تو از کجا میدونی که اون رو 

 ”دوست داری؟ 
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 سوال خوبیه.

 

. نمیدونم، من هیچوقت به غیر از والدین و خواهر و من..”

 ”برادرهام کسی رو دوست نداشته ام. و این.... متفاوته.

 

 اون با دهان بسته خندید 

 

 ”البته که متفاوته ”

 

به عنوان هوس و اشتیاق شروع شد و بعدش تبدیل به یه ”

دلبستگی شد... مجبور بودم که اون رو داشته باشم و فکر 

کردم با داشتن اون توی یه زمانی، میتونم از شر میل و می
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آرزو و اشتیاق بهش خالص شم، اما در عوض، هر بار که اون 

د برابر رو داشتم، آرزوی من و آرزو و اشتیاقم برای اون چن

 ”شد.

 

 ”این به نظر شهوته ، نه عشق.”

 

این همون چیزیه که در اولش بود. اما همین که با اون آشنا ”

شدم، بیشتر احساس کردم و شروع کردم به بیشتر احساس 

رسید که کردن در مورد اون، و بعد ناگهان چنین به نظر می

با این احساسات تمام عمرم رو با من گذرونده و تمام زندگیم 

تا این  من بوده و اون رو وادار به زنده کردن اونها کرده

 ”احساسات رو از زندگی من بیرون بکشه 
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___ 

 

 

 Catatonicگسیختگی کاتاتونی )به انگلیسی: روان

Schizophreniaگسیختگی است که (  نوعی از روان

شخص مبتال به آن دچار اختالالت حرکتی شده و گاهی تا 

بدون حرکت یا صحبت کردن ثابت مانده و در مدتی طوالنی 

فعال از خود برخی موارد دیگر افراد حرکات هیجانی یا بیش

 دهند.نشان می

 

 

 ”و آیا این تمایل جسمانی هنوز وجود داره؟”
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خوام. هر بار به محض اینکه چشمم به اون میفته، اون رو می”

 ”همینجوریه 

 

 ”اون هم عاشق توئه؟ ”

 

اشقمه، اما چیزهای زیادی در مورد من وجود اون میگه که ع”

 ”داره که اون نمیدونه

 

اون به تو اعتماد داره، در واقع اون اعتمادش رو برای تو گره ”

 ”ای با اون میخوای؟ گذاشته، تالون، تو آینده

 

این سوال در مورد قرن بود و جواب دادنش سالها طول می 

 کشید ولی پاسخ سوالش بله بود. 
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 ”دایا، البته، آره آره، خ” 

 

من بیش از آنچه که می خواستم نفس بعدی ام از هوا باشه، 

یه آینده ای رو با جید می خواستم . من بیش از هر چیزی که 

 توی این دنیا بود، بیش از هر نفسهام این رو میخواستم

 

تونم اون رو داشته باشم، مگه اینکه روی و میدونم که نمی”

 ”شیاطین خودم کار کنم.

 

فکر می کنم وقتی که این اتفاق با جید رخ داد، میدونستی ”

که در مورد چه چیزی داری رویا میبینی،  مایلی که با من 

هیپنوتیزم هدایت شونده رو پشت سر بذاری؟ ممکنه ما 
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بفهمیم چه عواملی باعث شده که تو دستهای خودت رو دور 

 ”گردن اون بیاندازی و حلقه کنی

 

 

یه جور افسونگری مزخرف و چرت و پرته؟  هیپنوتیزم؟ این” 

” 

 

 دکتر کار مایکل خندید

 

هیپنوتیزم در مرکز اون، حالت استراحت و آرامشه .زمانی که ”

کنی، و تحت فشار هستی، احساس آرامش و ریلکس بودن می

صراحتا، آرامش هر نوع مهربانیش برای تو واقعا خوب خواهد 

 ”بود.
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مکی کنم ولی لبخند کوچکی نمی تونستم به لبخند نزدنم ک

 زدم. اون در این مورد حق داشت

 

نمیدونم، دکتر... من زمان سختی دارم که تسلیم بشم.... ”

 ”و....

 

 اون لبخندی زد

 

 ”کنترل کردن خودت؟” 

 

زنم که من یه جورایی یک موجود بله، کنترل. من حدس می”

الخلقه توی کنترل کردن خودم هستم، مثل یه کتاب عجیب

 "ی که بسته ست، توی اون خیلی وسواس به خرج میدم .درس
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احتماال همینطوره ولی از اونجایی که من در مورد تو یه ” 

این باعث میشه که با عقل جور در بیاد که  …کمی میدونم 

چرا میخوای تو کنترل گر باشی. حتی توی رابطه ات، این یه 

 موضوع روان شناسیه که باعث شده تو کنترل گر باشی،

شناسیم، بنابراین تو و من هنوز درست یکدیگه رو خوب نمی

 ”ممکنه به من اعتماد نکنی که تو رو هیپنوتیزم کنم.

 

 

 ”من واقعا به کسی اعتماد ندارم، دکتر. به جز برادرانم.”

 

 ”به جید اعتماد داری؟ ”
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 ”من هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم.”

 

 ”اون بهت اعتماد داره ”

 

اون فکر می کنه که به هر حال این کار رو می کنه و  آره،”

بهم اعتماد داره، هنوز کارهای زیادی هست که اون انجام 

 ”میده و در مورد من چیزی نمیدونه 

 

تو هرگز نمی تونی همه چیز رو در مورد یه شخص دیگه ”

بدونی... بهم بگو، براساس چیزی که االن می دونی و 

کنی، به جید اعتماد احساس میبراساس چیزی که در موردش 

 ”داری؟
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دونستم جواب این سوال چنان سریع در ذهنم فرو رفت که می

 . تمام مدت آنجا بوده

 

 ”آره، من به جید اعتماد دارم ”

 

 ”و تو کامال مطمئنی که عاشق اون هستی؟ ”

 

کم از وجود یخ زده ام پوشونده شد و یخ رو از پوستم  گرما کم

بهش فکر کردم.... و میدونستم که چقدر  بیرون کشید. فقط

 عاشقشم.

 

 ”صددرصد مثبته که عاشق اونم، دکتر”
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بسیار خوب. به بحث کنترل خودت بر می گردیم. وقتی ”

هیپنوتیزم میشی ، تمرکز و مراقبت از خودت رو افزایش 

میدی، و بیشتر به پیشنهاد خودت بُعد وجودیت باز میشه ، اما 

کنترل رفتار خودت رو از دست نمیدی، مهمه که تو این رو 

کنم که این هیپنوتیزم مفید واقع فکر می…بدونی. من 

خواهد شد، اما تا وقتی که تو این کار رو نکنی و به خوبی 

آماده نباشی این سودی نخواهد داشت. پس اجازه بده 

 ”موضوعات رو به چیز دیگه ای تغییر بدیم. 

 

 ”این برای من خوبه، چی میخوای بدونی؟ ” 

 

فکر می کنم که زمان اینه که تو بهم هر چیزی که توی ده ” 

 ”رو بگی سالگیت اتفاق افتاده 
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پسر دست و دهانش رو بسته بودند و گره خورده و کتک 

ای فورد کهنه خورده روی صندلی عقب یک ماشین قهوه

پرتاب شده بود. اون رد زمان رو از دست داده بود، اما فکر 

ها دست کم یک ساعت به دنبال یک چیزی کرد که آنمی

 هستند و رانندگی میکردند. اون مطمئن نبود. اون

 جایش بلند نشده بود.از 

 

اون از همه انرژی و اراده خودش استفاده کرده بود و سعی 

کرده بود که انرژی اش رو نگه دارد. وقتی یکی از مردان 

نقابدار چاقو رو به روی گلوی خودش گرفته بود، اون استفراغ 

کرد یا از گفتند که اگر سر و صدایی میکرد. و به اون میمی

ز اون شخص کشتند. پس اآمد اون رو میجایش باال می

دیگری رو ... پسر چشمهای خود رو بست و به خود لرزید و 

خودش رو عقب کشید. آنها اون رو مجبور کردند که تماشا 
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کند..... اون رو مجبور به خالی کردن معده یا روده های 

 خودش نکرده بودند.

 

ها و خرد شدن، جمجمه ترشح خون، متالشی شدن استخوان

خون، پراکنده شدن استخوان ها،  خرد شده لوک ... لکه های

لکه های ژالتینی که از جمجمه خرد شده لوک در آمده اند 

 ..... لوک.

 

تکه کرده و اون رو به  دار که لوک رو تکه مردهای ماسک

صورت یک تکه در پارچه ای کهنه پیچیده بودند و در کیسه 

زباله مشکی انداخته بودند. حداقل لوک جیغ نکشیده بود. اون 

 بال مُرده بود.ق
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پسر دوباره شروع به باال آوردن استفراغ کرد. اون قبال از 

ترس مثانه اش رو در خودش خالی کرده بود. شلوار جین اون 

 از ادرار خودش خیس و غوطه ور شده بود.

 

 داشته بود، گفت؛ مردی که تیغه تیز رو روی گردن پسر نگه

 

داریم ولی خیلی زود ما معموال اونها رو بیشتر از این نگه می”

از این یکی خسته شدیم. اون استخونی ملعون با اون دندون 

این قدر خوب کار نکرد و بهمون  …های خرگوشی لعنتیش.

 ”تر از اون هستی. حال نمیداد . عالوه بر این، تو خیلی قشنگ

 

هنگامی که کامیون به حالت تعلیق در آمد و متوقف شد ، 

ر طنین انداخت. پسر از کامیون صدای شیطانی اون در سر پس



 obsession مترجم :راحیل

 

1090 

بیرون انداخته شد. اون به زمین کشیده شد و پاهایش رو باز 

 کرد. 

 

 یکی از آنها گفت؛

 

 ”حالت چطوره، پسر؟ ”

 

 این صدا برای همانی بود که صدای ضعیف و آرامی داشت. 

 

 *”هیچ جا خونه خود آدم نمیشه ” 

 

**** 
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____ 

 

#Home_sweet_home 

 

ضرب المثله به معنی هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، معنی 

 های دیگه اش میهن شیرین من، خونه شیرین آدم هست 

 

 

 

 جید#
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جستجوی کامپیوتری من برای برقراری ارتباطی بین لری وید 

و دافنه استیل، به غیر از دو اسم اول پدرشون، به بن بست 

فترم خارج بشم. رسیده بود . آهی کشیدم و آماده شدم که از د

امروز صبح تالون خیلی عجیب و غریب به نظر می رسید، و 

به دلیل اتفاقی که دفعه قبل با همدیگه برامون افتاده بود، می 

 دونستم که اون پیش من نخواهد اومد. 

 

من به سرعت یه پیامک به مارج دادم تا به اون بگم که من 

 به خونه شون میام.

 

برداشتم و مقاالت و همچنین پوشه مقاالت کپی شده رو 

مدارک تولد لری و دافنه رو توی اون گذاشتم و بعد به سمت 

هایم رو عوض کردم آپارتمانم راه افتادم . توی آپارتمانم لباس

و به طرف خونه مزرعه روندم. مارج جواب اس ام اس من رو 
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کردم وقتی که اون پس نداده بود، بنابراین زیاد تعجب نمی

 ونه مزرعه نبوداالن توی  خ

 

ای به در زدم و تالون به طرف در اومد ، راجر کوچولو ضربه

 نفس نفس زنان کنار  پاشنه کفش اون بود و دم تکون میداد.

 

 اون وقتی که در رو باز کرد گفت؛

 

 ”هی” 

 

مزه و لذیذ و شهوت انگیز اون در یک چشم به هم زدن خوش

های  رمز و چکمهرسید. با تیشرتش با دکمه های قبه نظر می

گاوچرونش. اون با پیراهن یقه دکمه ای* و شلوار جین 

مخصوص و ویژه اون و چکمه های کابوی دلپذیرتر از این به 
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نظر نمیرسید. موهای اون آشفته و ژولیده بود، هر چند 

آشفتگی و در هم برهمی سکسی بود و حلقه های تیره به 

رجسته تر از خاطر کم خوابی زیر چشمانش دیده میشد که ب

 همیشه بود.

 

 در جوابش منم گفتم؛

 

 ”هی، میخواستم بیام اینجا حالت رو بررسی کنم” 

 

 ”واسه چی؟ ”

 

روی کردی و حالت یه جوری امروز تو دادگاه یه کم زیاده” 

 ”بود، میتونم بیام تو؟ 
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 ”کنم که این ایده خوبی باشه من فکر نمی” 

 

من میخوام زمانی رو با  چرا نه؟ ما عاشق هم هستیم، تالون،”

 ”تو بگذرونم و مطمئن شم که تو مشکلی نداری 

 

 ”من.... ”

 

 پرسیدم؛ 

 

 ”تو چی؟ ” 

 

________ 
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button-down 

 

 پیراهن یقه دار، پیراهن یقه دکمه ای 

 

 

 

 ای چشمانش رو بست.... و بعد؛ اون لحظه

 

 ”من.... میترسم که باهات باشم، جید ”

 

 ”این احمقانه ست ”

 



 obsession مترجم :راحیل

 

1097 

 ”من نمیخوام بهت صدمه ای برسونم ” 

 

 ”تو بهم صدمه ای نمیزنی ”

 

 ”چطور اینقدر مطمئنی؟ ” 

 

 ”به خاطر اینکه من تو رو میشناسم ”

 

 اون سرش رو تکون داد 

 

 ”اوه، چشم آبی، تو منو اصال نمیشناسی ”
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پس الزمه که بدونم؟ بهم بگو، تالون، دوستت دارم. من ”

 خوام کهمی

 ”درباره تو بدونم همه چیز رو 

 

ویژگی های چهره اش خشن شد و اون از دیوار کنار در به 

 طرف باالی راهرو رفت.

 

لعنتی، اگه قرار بود اینجا روی ایوان جلوی در پیش اون 

بایستم که اصال اینجا نمیومدم . از کنار اون رد شدم و وارد 

سرسرای اصلی شدم. زانو زدم و اجازه دادم راجر کوچولو 

م رو لیس بزنه در حالی که من اون رو و پشت گوش صورت

 های کوچولوی ناز و بامزه اون رو پنجول کشیدم و خاروندم.
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 ازش پرسیدم؛

 

 ”هنوز غذا نخوردی؟” 

 

 تالون سرش رو تکون داد  

 

پس برای شام چی؟ من مطمئنم که فلیشیا چیزهای ”

 ”ای درست کرده العادهفوق

 

ون باید مادرش رو به مالقات اون امروز صبح زود رفت. ا”

 ”پزشک ببره

 

 ”اون هیچ وقت تو رو تنها و مایوس* ترک نمیکنه” 
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وارد آشپزخونه شدم و در یخچال رو باز کردم. البته به اندازه 

 کافی غذای مکزیکی در طبقه باال یخچال قرار گرفته بود

 

روی قفسه گوشت و پنیر و تمام مواد غذایی با دستورالعمل 

 درست کردن اون هم بود. پختن و 

 

 اجاق گاز رو روشن کردم و غذا رو روی اون قرار دادم.

 

پزی ظرف مدت چهل و پنج دقیقه، توی ظرف خوراک”

 ”سفالی آماده خواهد شد. یا.... 

 

 لبخندی زدم 
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فرنگی دی کمی پنیر چدار و ساندویچ گوجهیا اگه ترجیح می”

 ”که دوستش داری  برات درست کنم.

 

ر جوابم لبخندی نزد. بعد نگاهش رو به پوشه کاغذ اون د

 مانیل که روی میز آشپزخونه گذاشته بودم انداخت.

 

 ”این چیه؟ ” 

 

یه سری چیزایی هست که برای مارج اوردم، اون ” 

 ”کجاست؟

 

 ”زنم که اون بیرونهمطمئن نیستم. من حدس می”
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کیفم رو برداشتم و موبایلم رو چک کردم. مارج به من جواب 

 اس ام اس رو داده بود. که نوشته بود؛ 

 

ببخشید، جید من رفتم به شهر تا شام رو توی رستوران با ” 

های کالس آشپزی و مربی آشپزیمون بخوریم .. بعضی از بچه

ببخشید دیگه،  دلم برات تنگ شده، بیا فردا با هم گپ بزنیم 

” 

 

 به تالون گفتم؛  

 

 ”انگار مارج برای شام رفته به شهر ”
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به خارش افتاده بودم که اون رو لمس کنم. ده دقیقه بود که 

توی این خونه بودم و من هنوز پوستش رو نوازش نکرده 

هاش رو نبوسیده بودم . بدن من در حضور اون بودم، لب

 آتیش گرفته بود و در تب و تاب و میل و هوس اون بود. 

 

 ”تالون، تو هنوز هم من رو دوست داری؟”

 

 

_ 

 

high and dry 

 

تنه خشک و در  -2خشک و دور از آب، بلند و خشک  -1

 اینجا تنها و مایوس
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Rahil: 

خواستم به محض اینکه این کلمات از دهانم خارج شد می

 خودم رو محکم بزنم.

 

من قرار نبود اون دختر نامطمئنی باشم که باید بهش هر پنج 

 ثانیه گفته میشد که اون رو دوستش دارن.

 

باز کرد، اما من سرم رو به طرف اون تکان اون دهانش رو 

 دادم.

 

 ”فراموشش کن که چی پرسیدم ” 

 

 اون گفت؛ 
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 ”دوستت دارم، جید ”

 

 

خواستم این گرما در قلب من جمع شد. تا جایی که من نمی

قدر بهش نیازمند باشم. به همون اندازه که نمیخواستم اون 

ارم اون دختر نیازمند به عشقش باشم ولی شنیدن دوستت د

توی این لحظه واقعا بهم کمک کرد. به طرف اون رفتم و 

اون رو بغل کردم و خودم رو به سینه اون چسبوندم. به آرامی 

آغوش اون و بازوهاش دورم اومد و و بازوهاش رو دور کمرم 

حلقه کرد و من رو در گرمای تند و مردونه اش احاطه کرد. 

رچین و شکنش رو از من عطر و بوی تند و ترد و موج دار و پ

 گردنش استنشاق کردم.
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خیلی مشک دار و خوشبو معطر و مردونه بود. او به پشت من 

ضربه اهسته ای زد و دستش رو روی کمرم کشید. اون با 

دستش ظریف و عاشقانه کمر من رو نوازش کرد. مهربان و  

دوست داشتنی و لطیف، بله، اما هنوز با همین لمس دوست 

مهربونش آلت من شروع به تپیدن کرد. آه کشیدم و داشتنی و 

ای روی گردن برنزه اون لبهام رو به گردنش فشردم و بوسه

خواست. من خیلی خیلی زیاد اون زدم. خیلی دلم اون رو می

 رو میخواستم.

 

خواستم تا که منو توی بغلش گیر بندازه و منو من اون رو می

امروز این اتفاق به سمت اتاق خوابش بکشونه ولی ممکنه 

 نیفته. و من مجبور بودم با این قضیه کنار بیام. 

 

 پرسیدم؛ 
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 ”میتونم برات نوشیدنی درست کنم؟ ” 

 

 اون سرش رو تکون داد و گلویش رو صاف کرد 

 

 ”نه، من فعال خوبم، تو چیزی میخوای بخوری؟ ” 

 

  

 

نه، خوبم.  میخوای به اتاق خانوادگی بری و روی کاناپه ”

بنشینی؟ قبل از این که کارد و چنگال واسه غذا آماده  اونجا

بشه، یه خورده زمان برای آماده شدن مقدمات غذا طول 

 ”کشه می
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اون جوابی نداد، فقط دستم رو گرفت، من رو از آشپزخانه 

بیرون برد، از پله های اصلی آشپزخونه پایین آورد، و به اتاق 

مبل چرمی اونجا خانوادگی بزرگ و با شکوه رفت. ما روی 

نشستیم و من در آغوش اون نشستم و کمر اون رو نوازش 

 کردم، بازوهام رو دور سینه اون حلقه کردم.

 

چشمهام رو بستم و دوباره جوهره و اسانس عطر اون رو 

استنشاق کردم، و از گرمای بدن اون لذت بردم. شاید این 

ن همون چیزی بود که اون االن نیاز داشت تا بدونه که م

برای اون اینجام. که بدونه چقدر من اون رو دوستش دارم و 

برام چقدر بودنش با ارزشه. که من هیچ جا نمیرم، مهم نیست 

چی بعدش پیش میاد ولی من همیشه برای اونم و ترکش 

نمیکنم. خیلی وقت بود که توی آغوش هم روی مبل نشسته 



 obsession مترجم :راحیل

 

1109 

و نشانگر  بودیم..... تا وقتی که زنگ در اجاق به صدا در اومد

 این بود که طاس کبابمون* آماده ست.

 

من خودم رو از اون دور و جدا کردم، بوسه ای سریع روی 

 گونه های اون زدم و

 به آشپزخونه رفتیم تا با هم شام بخوریم

 

شام مختصر و بیشتر ساکت بود. وقتی شام تموم شد و من 

 کردم، تالون پشت سرم اومد.داشتم میز رو تمیز می

 

 گفت؛ اون 

 

 ”بند مروارید زیباست.این یه گردن”
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هام گرم شدند. فراموش کرده بودم به پایین نگاه کردم و گونه

هام رو عوض میکردم، مروارید های دور گردنم که وقتی لباس

 رو بردارم.  غش غش خندیدم 

 

من نمی تونم باور کنم که اون رو هنوز برنداشتم وقتی ” 

یادم رفت برش دارم، احتماالً به نظر آپارتمانم رو ترک کردم 

 ”نمی رسه با تیشرت و برش های اون عالی به نظر برسه 

 

 ”من فکر میکنم این ناز و با نمکه ”

 

ها رو  اون کنار من ایستاد و به من کمک کرد که ظرف

 بردارم و اونها رو توی ماشین ظرفشویی بذارم.
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__________ 

 

#casserole 

 

 

گوشت وارد، ظرف خوراک پزی سفالی  نوعی غذای مرکب از

یاشیشهایمعانی دیگر: دیزی )معموال از شیشه یا سفال که 

دری از جنس خودش دارد و خوراک را در آن آهسته پز می 

کنند و در خود آن سرو می کنند(، کماجدان، خوراکی که در 

این گونه دیزی )معموال در فر( پخته می شود، طاس کباب، 

 ر دیزی و در داخل فر( آهسته پز کردنطاس کباب کردن، )د

 

 

 نزدیکی اون من رو به خارش انداخت.
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یعنی من هم چنین تاثیری روی اون داشتم؟ من به خشتک 

شلوارش نگاه کردم و برآمدگی و ورم کردگی زیر شلوار 

جینش به اندازه کافی مطمئنم کرد که آره منم دقیقا همون 

 تاثیر رو روی بدن اون دارم.

 

نستم به یک لبخند موذیانه که روی لبهام نقش بسته تونمی 

بود کمکی کنم. بله، همان اثر رو توی اون داشتم. رابطه 

فیزیکی ما از نمودار و نقشه کنترل کردن خارج شده بود. 

همیشه همین طور بوده، بدن های ما مکمل همدیگه بود . اما 

در قیاس با عشقی که نسبت به اون داشتم، …مثل این که 

ر مقایسه با عشقی که نسبت به اون با تمام وجود احساس د

 مقایسه نبود.میکردم این رابطه فیزیکی قابل
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طوری که انگار نصف بدنم از دست رفته بود، وقتی که با اون 

دونستم، به همان اندازه نبودم، وقتی که حسش نمیکردم. می

دونستم حق با منه. هرگز چنین چیزی وجود نخواهد که می

شت که تالون به من صدمه ای بزنه، این رو از اعماق روحم دا

می دونستم که اون هیچ وقت به من آسیبی نمی رسونه. می 

 دانستم که تالون همیشه محافظ منه و

به من صدمه نمیزنه. اون قبل از این که از  این همه حس 

دور بشه ، خودش رو متوقف می کنه. اون توی اون شب 

ود، و یک بار که از خواب بیدار شد و دیگه به خواب رفته ب

فهمید که این من هستم، فوراً و بالفاصله متوقف و خاموش 

شده بود. پیش از آنکه تا به حال با کسی خوابیده باشه اون 

فقط با من خوابش برده بود و از اینکه ازم دور باشه جلوی 

 گرفت.خودش رو می
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و اعتماد  خواستم بهش ثابت کنم که بهش اعتماد کردممی

دارم. به پایین به گردن بندم نگاه کردم. این گردن بند جعلی 

بود. جعلی با کیفیت خوب و عالی ، اما با این وجود جعلی بود. 

 خواستم.و من دقیقا همون چیزی رو می دونستم که می

 

شویی آخرین بشقاب رو روی قفسه باالی ماشین ظرف

ماشین ظرفشویی گذاشتم . تالون مقداری مواد شوینده به 

 اضافه کرد و استارت اون رو زد.

 

 وقتی اون ایستاد، من با اون روبرو شدم،

هام رو دور مروارید های گردنم حلقه کردم و پیچوندم. انگشت

 با دست دیگه ام ، با نوک پستون هام توی سوتینم بازی کردم

 

 تالون ناله ای کرد 
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 ”چشم آبی، امشب نه ”

 

ابی االن ازش بگیرم. من به اون شدیدا خواستم جواما من نمی

نیاز داشتم. همچنان به بازی با نوک پستون های خودم ادامه 

دادم تا اینکه با یک برآمدگی تنگ کوچولو و محکم و می

 زده بود، بازی کنم. تنگ از نوک پستونم که از سوتینم بیرون

 

و بعد به طرف سینه دیگه و نوک پستون دیگه ام رفتم، تا 

ه دو تمشک رسیده و آبدار و جا افتاده از نوک پستون هام اینک

زده شرت نخی و پنبه ای من که پوشیده بودم ، بیرونبه تی

 بودند.
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زد و میلرزید و من همین االنم آلت من داشت بال بال می

دونستم که خیس شدم و آلتم برای اون پر آب شده.  می

 م چسبوندم.ها دست تالون رو گرفتم و دستش رو به سینه

 

 اون نوک پستونم رو با انگشت شستش  لمس کرد و سایید.  

 

 ”خدایا، چشم آبی ”

 

 ”من رو لمس کن، تالون، خواهش می کنم، منو لمس کن ”

 

اون نوک پستون هام رو در میان دو الیه لباسم لمس و 

انگشت کرد. شهوت از میان من به سرعت گذشت و توی 

 وجودم رو کامال شعله ور کرد 
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 گفتم؛

 

 ”من میخوامت ”

 

 ”من نمیتونم.....من میخوام.....اوه....فاک ”

 

 اون من رو به طرف خودش کشید و

 های من له کرد و چلوند.لبهاش رو لب

 

  

 

#part_322 
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با تمام اشتیاق و شور و عشق و تمایلی که درونم احساس 

اون کردم اون رو بوسیدم،اجازه دادم زبونم توی دهان می

سرگردان باشه، در حالی که توی دهان اون زبونم رو 

چرخاندم و پیچ و تاب میدادم.  ما همدیگه رو سخت می

 بوسیدیم.
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همانقدر شیرین که قبل از صرف شام با اون روی کاناپه 

 نشسته بودیم و اون هیچ حرفی نمی زد و فقط عذاب میکشید.

 

می خواستم.  االن،  من اشتیاق، آتش، شهوت بی مهار اون رو

لمبرای باسن اون رو چنگ زدم و فشردمشون و اون من رو به 

سمت خودش کشید تا شق شدگی آلتش رو به شکم من فشار 

 بیاره و اون رو جستجو و تفحص کنه

 

اون توی دهان من ناله ای کرد و من در جوابش توی دهان 

 اون ناله ای کردم.

 

دن اون نوک پستون هام هنوز سخت بودن. برای لمس کر

هاش، واسه زبونش درد میکردن و تیر میکشیدن ، واسه لب
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که روی اونها کشیده شه، واسه دهانش که نوک پستون هام 

 رو بگیره و بمکه. من اونها رو به سینه اون فشار آوردم.

 

وقتی سرانجام بوسه رو شکست و نفسی تازه کرد، من سرش 

کوچولو و  رو به طرف خودم کشوندم و الله گوشش رو یه گاز

 تیز زدم و زیر لب گفتم :

 

 ”منو به تختت ببر، خواهش میکنم ”

 

اون جوابی نداد. فقط دستم رو گرفت و به اتاق خوابش 

 راهنماییم کرد.
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#part_323 

 

 

  

 

 

 

 

هام رو لخت کردم و در اوردم تا اینکه من به آرامی لباس

 بندلخت و برهنه در مقابل اون ایستادم. فقط یک گردن

 مروارید بلندی پوشیده بودم و روی گردنم بود.
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بعد به سمت اون حرکت کردم، و به آرامی، با آهستگی با 

حوصله ای و آهسته آهسته، هر دکمه پیراهن اون رو باز 

کردم، حتی اگه کاری که آرزو و میل داشتم رو دوست داشتم 

انجام بدم و کارم این بود که دکمه ها رو کامل از هم بشکافم 

و پیراهنش رو از تنش پاره کنم تا اینکه دکمه ها توی هوا 

 پرواز کنن.

 

وقتی آخرین دکمه بسته هم باز شد، من پارچه نرم پیراهنش 

رو روی شونه هاش سُر دادم و لغزوندم تا اینکه از روی شونه 

هاش به پایین لغزیده شد و پیراهنش روی انبوه و کپه لباس 

 تاق افتاده شد.روی فرش مخمل قرمز تیره کف ا

 

تالون رو روی یک صندلی نشوندم و چکمه ها و جورابهای او 

 رو در اوردم.



 obsession مترجم :راحیل

 

1123 

بعد،  دوباره اون رو از روی صندلی بلند کردم و به طرف باال 

اون رو کشوندم و سگک کمربندش رو باز کردم، که هنوز هم 

این کار رو آهسته و به آرومی و به آرومی درد آوری ادامه 

 میدادم .

 

لوار جینش رو باز کردم و بعد زیپ اون رو باز کردم و به ش

پایین کشیدم. هنوز هم به آرومی، به آرومی درد آوری این کار 

 رو میکردم.

 

شلوار جینش رو به پایین سُر دادم و لغزوندم و شورت کوتاه 

باکسریش رو که مثل زیر شلواری بود رو از روی باسن 

اون به طرف پایین باریکش و کفل های محکم و شق شده 

 کشیدم.
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با این وجود، آروم و آهسته، و هنوز هم به طور آروم درد آوری 

این کار رو میکردم. من هر اینچ از پوست برنزه اون که به من 

نشان داده میشد و برای من لخت میشد رو دوست میداشتم و 

ازش لذت بردم، هر اینچی که دستم رو از روی رون های 

اهای محکم و سفتش باال میرفتم و بیشتر قوی اون و ساق پ

 بدن باشکوهش تنها برای من آشکار میشد.
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اون از شلوار جینش پاهاش رو بیرون اورد و شورت باکسری 

اون هم به توده لباسهای روی زمین انداخته شد و تالون در 

تا مقابل من ایستاده بود، برهنه، با شکوه و زیبا، آلت اون 

جایی که من دیده بودم گسترش یافته و بزرگتر شده بود. به 

خاطر شق شدگیش رگه و شیارهای آلتش نمایان و شایان 

 ستایش و البته خوردنی بود.

 

در مقابل اون زانو زدم و آلت اون رو لیس زدم. اون غرولند و 

ناله ای کرد. چقدر که دلم بدجور می خواست آلت اون رو به 

خودم بکشونم و اون رو سخت بمکم ، تا  قسمت پشت گلوی

به تالون نشون بدم که چقدر اون واسه من معنا و مفهوم داره 
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و چقدر برای بدنش مشتاقم ، اما این چیزی نبود که امشب 

 درباره اون انجام میدادم.

 

امشب در مورد نشون دادن عشق من نبود، امشب در  مورد 

گرفتم و دستش رو نشون دادن اعتماد من بود. دست اون رو 

 به طرف مروارید براق دور گردنم هدایت کردم. 

 

این مهره ها رو بردار، تالون. اونها رو بردار و دست های منو ”

روی تخت باهاشون ببند و گره بزن ، رو به شکم خوابیده و 

 ”حالت دمر باشم 

 

چشمانش از آتش درخشید، و در شدت اون آتش دود سیاه 

تونستم فکر من منصرف شده بود؟ نمیشد. یعنی از از این 

تشخیص بدم، بنابراین منتظر موندم، لبم رو گاز گرفتم، 
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انگشتهام رو روی نوک پستون هام اوردم و اونها رو فشار دادم 

 و نیشگون گرفتم ، آلت من گرم و سوزان شد.

 

اون به من چیزی نگفت، فقط بهم خیره شد. هرگز نذاشت 

ی من دور بمونه و منحرف آتش تاریک چشمانش از چشمها

بشه و چشم های اون با تمام سوزان بودنش روی چشمهای 

 من سرگردان بود.

 

بند بلند مرواریدی رو از باالی سر من بلند کرد و اون گردن

 بیرون کشید. 

 

 ”تو مطمئنی، چشم آبی ”

 

 سرم رو برای تاکید تکون دادم 



 obsession مترجم :راحیل

 

1128 

 

 اون گفت؛

 

 ”کالمی ”
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 ”من مطمئنم که این رو میخوام ”

 

ها و زانوهام رو باال گرفتم و روی به طرف تخت رفتم و دست

 تخت رفتم و هر دو رو به طرف دو میله باالی تخت گرفتم.

 

من رو ببند و گره بزن و منو بکن تالون، منو بکن طوری که ”

هرگز من رو اینجوری سخت نکرده بودی، میخوام که امشب 

و بکنی و اون رو تصاحبش کنی در حالی که تو باسن من ر

من گره زده و بسته ام تو مقعد من رو سخت بکنی، من 

 ”امشب کامال در اختیار توام 
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 ”اوه، خدایا ”

 

 اون ناله ای کرد 

 

 ”آبی؟تو مطمئنی، چشم” 

 

 ”صد درصد مطمئنم ” 

 

سرم رو برگردوندم و به چشمان خیره و سوزان اون نگاه 

 کردم.

 

می خوام که امشب مال تو باشم، تالون. من می خوام به هر ”

طریق ممکنی مال تو باشم. دلم میخواد جوری مال تو باشم 
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که قبالً هیچ کس منو به اونجا نبرده و اینطوری تصاحبم 

نکرده و دیگه هرگز کسی دیگه به جز تو نمی خواد که 

ماد تصاحبم کنه و هیچ کسی به جز تو نخواهد اومد، بهت اعت

دارم این کار رو بکنی، من بهت اعتماد دارم در حالی که روی 

ستون تخت بسته و گیر کرده هستم تو این کار رو انجام 

 ”بدی، فقط تو این کار رو انجام بدی، من بهت اعتماد دارم 

 

 ”کسی تا به حال  هیچ” 

 

 صدایش ترک برداشت....  

 

 ”اون قدر که ممکنه به من اعتماد نداشته”
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#part_326 

 

 

  

 

 

 

 

شک داشتم که این حقیقت داشته باشه. مردانی که تحت 

فرمان اون توی ارتش بودند، احتماال آن قدر کافی و حتی  

 زیادتر از کافی به اون اعتماد داشتند.
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ها انتخابی نداشتند. اما من انتخاب دیگه ای دارم و من اون

 شم.انتخاب کرده بودم که به اون اعتماد داشته با

 

 گفتم؛ 

 

دونم که تو هیچ وقت به من بهت اعتماد دارم، عشق من، می”

زنی. و من میدونم که اگه به تو بگم که من صدمه ای نمی

 ”متوقف شی، متوقف خواهی شد.

 

 اون دوباره ناله ای کرد. 

 

 ”اوه، خدایا ” 
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نوک پستونهام به قدری سفت و سخت بودند که روی تشک 

خوابیده بودم سیخونک و سقلمه  روی تخت که حالت دمر

میزدن و آلت من با احساسات اون و حس نزدیکی به تالون 

خیس خیس شده بود. من مطمئن نیستم که چه جوری 

نداشتن اون آلت سختش رو که توی واژن من با فشار هل 

داده میشه رو تحمل و رسیدگی می کنم ولی من یه چیز 

 با اون کنار بیام.بهتری رو به دست می اوردم و میتونستم 

 

از این راه باشه یا یک راه دیگه، تالون من رو مطمئناً به اوج 

 خودم می رسوند و من توی این شکی نداشتم.

 

تالون به تخت اومد و انگشتهای اون زمانی که یک مچ دستم 

رو با مروارید ها و نوار به میله تخت بسته بود، پوست من رو 

و به مچ دست دیگه من کشید خراشوند و بعد رشته مروارید ر
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و دستهام رو به هم متصل کرد و روی میله جفت دستهام رو 

 بست.

 

تنگ بود، اما انقدر محکم نبود که درد داشته باشه. سعی کردم 

تونستم. اون کارش رو خودم رو سست و شل کنم، اما نمی

 خوب انجام داده بود.

 

 اون گفت؛

 

رای من حاضر کن و باسنت رو بلند کن، عزیزم، خودت رو ب”

 ”بهم تقدیم کن 
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#part_327 

 

  

 

 

 

 

من اطاعت کردم و اون زبون گرم خودش رو از باالی شکاف 

 و چاک آلتم تا پایین تا سوراخ باسنم سُر داد و لغزوند. 
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رنگ رو منفجر کنم و به خاطر های آتش آبینزدیک بود شعله

زبون گرم اون که روی سوراخ مقعدم چرخونده شد به 

 ارگاسمم برسم. 

 

 اون گفت؛

 

 ”خدایا، تو خیسی،عزیزم ”

 

 سرم رو به بالشت تکیه دادم و آهی توی اون کشیدم

 

 ”این احساسش خیلی خوبه، تالون، آلت من رو بخور” 
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تو خیلی خوبه،عزیزم، همیشه  مزه ات خوب بوده  مزه و طعم”

، همیشه خیلی خوبه، مثل توت فرنگی، شامپاین، سیب سبز و 

 ”سکس  

 

اون دوباره آلت من رو لیسید و بعد زبونش رو داخل واژنم هل 

داد و فشار اورد. اون زبونش کمی به سمت پایین حرکت کرد 

انگشتهاش رو و کُلیت من رو خورد و مکید و  بعد دو تا از 

توی واژنم فرو کرد و غوطه ور ساخت و منو به ارگاسم فوری 

 ام رسوند تا اینکه شدید ارضا بشم

 

در حالی که موج شادی و لذت ناشی از ارگاسمم در اطرافم 

 زد، جیغ کشیدمموج می

 

 گفت؛ 
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درست همینه، عزیزم، واسه من آبت رو بیار، اگه بخوایم این ”

اقعاً من باید بهت آرامش بدم و ریلکست  کار رو انجام بدیم، و

 ”کنم 
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کلمات اون در دریایی از شور و اشتیاق و عشق و تمایالت دور 

 اومد. چرخید و با امواج آرام به گوش من میمن می

 

دار بود، من عصبی و پر تنش نبودم، یا حداقل فکر خنده

اما به محض اینکه از اوجم کردم که این طور شده باشم، نمی

دونستم که فکر خوبی به ذهنم اومده.  من پایین اومدم، می

االن دیگه خیالم راحت شده بود و بیشتر هم احساس ریلکس 

 کردم.بودن و آرامش از رابطه مقعدی می

 

اون برای یک دقیقه از تخت بلند شد و چند ثانیه بعد به تخت 

 برگشت.
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 نده اس ، عزیزم، این کار رو آسوناین فقط یه کمی روان کن”

 ”ترش میکنه.

 

یه چیزی خنک و مرطوب و خیس روی سوراخ مقعدم ریخت. 

اون باال تا پایین سوراخ باسنم رو با اون روان کننده خنک 

جمع کرد و اون رو ماساژ داد و انگشت دیگه اش رو هم توی 

 واژنم فرو و وارد کرد  

 

می کردم، نوک خدای بزرگ، من احساس خیلی خوبی 

 پستونهام سخت بودن، آلتم خیلی خیس شده بود.

 

وقتی انگشتش به لبه تنگ سوراخ مقعدم برخورد کرد و توی 

 شکاف سوراخم یه انگشتش رخنه کرد ، نفسم بند اومد.
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آروم باش، عزیزم. همه چیز خوبه، خیلی خوبه . اگه می ”

 ” خوای متوقف شم، فقط بهم بگو

 

 ”من نمیخوام که متوقف شی ” 

 

ماهیچه های سوراخ باسنم دور انگشت اون از حالت منقبض 

بودن به حالت ریلکسی در اومدن و اون شروع کرد به انگشت 

 کردن من. 

 

اون انگشتش رو داخل و بیرون سوراخ باسنم حرکت میداد و 

 با انگشت دیگه اش پشت سر هم آلت من رو میکرد.  

 

 ”یزم؟ چطوره، عز”
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 گفتم؛ 

 

 ”خوبه، تالون،  خوبه ” 

 

در کمال تعجب، من دروغ نگفتم. چه صاف و نرم بود وقتی 

که انگشتش توی اون قسمت ممنوعه من وارد و خارج میشد 

و من احساس خوبی نسبت به انگشت کردنم اونم توی سوراخ 

مقعدم داشتم. هر بخشی از من که لمس می شد احساسش 

 ب بود. خوب بود. واقعا خو

 

همینه عزیزم، باسنت خیلی تنگه، خیلی خیلی تنگ، من ” 

 ”نمیتونم صبر کنم تا آلتم رو توی اون بذارم 
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هام رو به هم فشار میدادم و من دراز کشیده بودم و دندون 

 ناله میکردم.

 

  

 

#part_330 
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 اون گفت؛ 

 

فقط یه انگشت دیگه، و اگه نخوای تو به من میگی که ”

 ”متوقفش کنم عزیزم 

 

 ”متوقفش نکن ”

 

دندونهام به هم فشار دادم و خودم رو بیشتر به تخت فشار 

 دادم و ساییدم 

 

 ”آروم باش، تو به اون عادت خواهی کرد” 
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آتش سوختگی ناشی از انگشت دوم اون که توی سوراخ مقدم 

فرو.رفت، چند ثانیه بعد خاموش شد و این احساس وحشیانه 

تبدیل شد.. خدایا، خیلی احساسش خوب و قوی و به لذت 

مشتاقانه و شدید بود. گره خورده و پیچ خورده شده،وحشیانه 

 مزه به نظر میرسید.گره خورده شده و خیلی خوش

 

شدت انگشتش رو روی آلتم سایه افکنده بود.. کامال و به طور 

 لعنتی ای باور نکردنی بود.*

 

مقعدی )سکس آنال( ،  من از دیگران شنیده بودم که سکس

ه العاده ست ولی خودم هیچ وقت این رو امتحان نکردفوق

بودم و از این ناحیه کامالً باکره بودم، و با اینکه من از انگشت  

کردن توی این رابطه میترسیدم ، ولی این بهترین راه برای 

 نشون دادن به تالون بود که بهش اعتماد کردم.
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____ 

 

In-fucking-credible. 

 

 به طرز لعنتی باور نکردنی بود.
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 اون گفت؛ 

 

ترین قسمت من االن آلتم رو بهت میدم، عزیزم، این سخت” 

شروعشه ، زمانی که کالهک آلتم از اون ماهیچه حلقه ای 

سوراخ مقعدت عبور میکنه و اون رو توش هل میدم . وقتی 

 ”رو بده بیرون، باشه؟که بهت گفتم ، تو نفس بکش و نفست 

 

 ”آره، باشه ”
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نفسم رو حبس کردم. تالون روان کننده بیشتری اطراف باسن 

من و روی سوراخ مقعدم پهن کرد و بعد سر آلتش رو روی 

سوراخ محکم مقعدم اشاره کرد و با آلتش به اون ضربه 

 کوچولویی زد.

 

اون با آلتش به عضالت محکم سوراخ باسنم فشار آورد و 

کش رو داخلش هل داد ولی من خودم سفت گرفتم و کاله

 منقبض کردم، و این نتیجه ای نداد.

 

 ”آروم باش، عزیزم، بذار که داخل بره ”

 

 به آرومی نفس کشیدم و به آرومی نفسم رو بیرون کشیدم.
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و پس از اون تالون سر آلتش رو از میان حلقه محکم عضالنی 

لتش رو فشار داد و فرو سوراخ باسنم عبور داد و توی اون سر آ

 کرد.

 

هایی که تالون اونها رو هام رو دور میلهخدایا، دردش! دست

گره زده بود قفل کردم، جایی که اونها بسته بودند و با صدای 

 بلندی ناله کردم.
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نفس بکش، عزیزم،نفست رو بده داخل و بعد بده بیرون. این ”

 ”وقتی که آماده هستی به من بگو سوزش متوقف خواهد شد. 

 

چند نفس دیگه کشیدم و درد اون خاموش شد. من خیلی پر 

بودم. از آلت تالون خیلی پر بودم و من چیز دیگه ای 

 خواستم. نمی

 

 ”من آماده ام، تالون ”
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خوام سریع داخلش برم. این خیلی خوب، عزیزم، من می”

 ”بهترین راهه 

 

بیشتر و عمیق تر هل داد. من اون آلتش رو توی باسن من 

هیچ وقت اینقدر احساس کامل و پر بودن نداشتم تا حاال 

 اینقدر به کسی نزدیک نشده بودم. من

هیچ وقت نمی دونستم که این کار چه قدر صمیمی به نظر 

می رسه و این رابطه چقدر میتونه حسش عالی باشه و منو به 

 تالون نزدیکتر کنه.

 

ن ببرم و بعد بازم داخلش برگردم. به خاطر حاال باید آلتم بیرو”

تونم هر زمانی اون رو داشته باش، اگه تو نیاز داری من می

 ”متوقف کنم 
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 ”خدایا، نه ”

 

 لبم رو گاز گرفتم 

 

 ”خواهش میکنم، متوقفش نکن ”

 

خواستم باسنم رو تکون بدم و باسنم رو به طرف اون می

سوراخ باسنم به خود  بیشتر فشار بدم و آلت اون رو بیشتر توی

بگیرم و عمیق تر آلتش رو هل بدم ، اما چون بسته بودم، 

 تونستم.نمی
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#part_333 

 

  

 

 

 

 

اون به آرامی آلتش داخلم شد و اون رو واردم کرد و بعد آلتش 

 بیرون رفت و عقب نشینی کرد 

 

خواستم که خواستم سکس سریع بود. میاما چیزی که می

 خواستم. میخواستممن اون رو شدید میواقعا منو بکنه، 

 تا بفهمه که چقدر بهش اعتماد کردم.
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 ”تالون، خواهش میکنم...... ”

 

 ”چیه؟”

 

 گفتم؛

 

 ”بیشتر، سخت تر”

 

اون آلتش رو توی مقعدم فرو کرد و من منقبض شدم و آلتم 

خواست کلیتم رو لمس کنم. من روی آتش تپید. چقدر دلم می

ن بودم، اما دستهام بسته بودن و من نشسته و توی آتش سوزا

 بیشتر از این نیاز داشتم. 
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 ”تو از این خوشت میاد، عزیزم؟ ”

 

سرم رو به بالشت تکیه دادم و توی بالشت برای تاکید سر 

 تکون دادم 

 

 ”آره ”
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خدایا، آره صدمه دیدم و این درد داشت ، با این حال وقتی به  

تک اعضای بدنم احساس لذت زد و به تکمن ضربه می

 کردم.می

 

خدایا، بله این دردناک بود  اما من رو اذیت و آزار کرد، و به 

سمت آخرین عضو توی اندام زیرینم ، سوزش به سمت لذت 

میشد و با سوزش و بردن از بیرون و داخل مقعدم ، شلیک 

درد و البته لذت همراه میشد این اشتباه بود، اما خیلی هم در 

 عین حال درست بود.
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من چطور این احساس رو در کلیتم داشتم؟ ولی من این 

احساس رو داشتم . من همینطور بودم و داشتم لذت می بردم 

دلم می خواست آبم بیاد، می خواستم کلیتم رو به طرز خیلی 

 بدی  لمس کنم . لعنتی و

 

این خیلی خوبه، عزیزم. تو خیلی تنگی. دور تا دور آلت من ” 

رو سفت و تنگ به خودت گرفتی، میتونم اون رو به طرز 

 ”خیلی خوبی دور آلتم احساس کنم.

 

اون سرعت فرو کردن آلتش رو کمی افزایش داد اما هنوز تا 

 خواستم نبود.جایی که من می

 

 توی بالشت گفتم؛ 
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 ”نت بهش، تالون، سریع تر!  من رو سریع تر بکن لع”
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این بار اون از من اطاعت کرد. آلتش رو توی سوراخ مقعدم 

فرو کرد و بعد اون رو بیرون کشید و بعد تندتر و تندتر پیش 

 رفت و توی من بیشتر فرو میکرد و آلتش رو میچپوند.  می

 

 آلتشتلمبه و فشار و فرو کردن 

 

 تلمبه و فشار و فرو کردن آلتش

 

تلمبه و فشار و فرو کردن های بیشتر و بیشتر.... آلتش توی 

 مقعدم....

 

اگه  …تونستم به ُکلیت خودم دسترسی پیدا کنم اگه فقط می

و بعد دیگه اهمیتی نداشت، چون من در اوج لذت و  …فقط 

دم و سرور بودم، انقدر توی شور و هیجان ارگاسم و اوجم بو
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انقدر توی اون زمان هیجان ارضا شدنم داشتم که من 

مطمئن نبودم که این به کجا ختم میشه و من اصال از …

 کجا شروعش کردم.

 

 ”خدایا، تالون، خدایا، داره آبم میاد! داره آبم میاد! ”

 

 ”همینه عزیزم، بیا )ارضا شو( ، واسه من بیا ”

 

در این یکی اوج با  همچنان که در بالشت فرو رفتم، تمام دنیا

شکوهم فرو رفت و آمیخته شد و من با ارگاسمم با این مردی 

که خیلی دوستش داشتم ذوب شدم و باز هم اون داشت آلتش 

رو توی مقعدم هل میداد، فشارش میداد و توی اون فرو 

 میکرد
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بهم بگو که از این خوشت میاد، جید، بهم بگو که از این ” 

 ”خوشت میاد 

 

 

 دوم_و_سی_صلف_پایان#
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 سوم_و_سی_فصل#

 

 تالون#

 

 

به زور از بدن زیبای اون دور شدم و به صورت جنینی در 

پایین تخت روی حالت خم شده قرار گرفتم. در پایین تخت 

موضعم طوری بود که پاهام رو خم کرده بودم و سرم رو بین 

 دستهام گرفته بودم

 



 obsession مترجم :راحیل

 

1165 

اومده، پسر، بهم بگو که از این  بهم بگو که از این خوشت» 

 «خوشت اومده، پسر 

 

تونستم این کلمات رو به اون بگم؟ من دیگه چه چه طور می

 هیوالیی بودم؟

 

 ”تالون؟ ”

 

 خواب به گوش رسیدصدای دلنشین اون از باالی تخت

 

 ”چه اتفاقی افتاد؟ ”
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نفسش بند اومده بود. من وسط ارضا شدنش ارگاسم اون رو 

 بودم. قطع کرده

خواستم  تونستم به حقیقت پاسخ بدم. همان طور که مینمی

 تونستم.جواب حقیقت رو بدم ولی نمی

 

من متاسفم چشم آبی، من فقط شاید برای این آماده نیستم ”

” 

 

 اون گفت؛ 

 

این مشکلی نداره،  همه چیز درسته، میشه مچ منو باز کنی، ”

 ”لطفا؟ 
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کشیده بودم، هنوز توی خودم جمع و جور شده بودم، من دراز 

 کردم، اماشنیدم و اونها رو درک میکلمات اون رو می

قادر به حرکت نبودم. سرم رو به سمت باال تکون دادم. نمی 

تونستم وقتی ازم درخواست کرده بود که آزاد بشه اون رو به 
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 حالت بسته و قفل شده نگه دارم و دستهای اون رو به تخت

 ببندم.

 

 اون دوباره گفت؛

 

 ”لطفا؟”

 

اون به من اعتماد کرده بود و مهم نبود چقدر بهم اعتماد کرده 

کردم . به سرعت عضالتم بود پس باید من به اون افتخار می

رو به حرکت در اوردم و به سمت باالی تخت خزیدم و 

های دست خودش رو دستش رو باز کردم. اون نشست و مچ

 مالش داد.

 

 ”ه اتفاقی افتاد؟چ” 
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 ”من بهت.... که گفتم، من برای این آماده نیستم” 

 

ای از حقیقت وجود نداشت. من قبال توی اون کلمات، ذره

سکس مقعدی داشتم، با وجود گذشته هام.... اما سکس 

 مقعدی با جید......

 

من خودم رو درون اون کرده  …خدای من، لذتش با اون 

بودم، درون اون، آلتم که باسن تنگش رو به خودش گرفته 

 کردم.بود.... حس های همه چیز رو احساس می

کردم که مرد خوشبختی ام ،احساس عشق، احساس می

 …احساس اعتمادش 

 

 اون لبخندی زد 
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تالون، من دوستت دارم، اما این حرفت که گفتی آماده نیستم ”

پرته و هر دوی ما هم این رو میدونیم، تو خودت هم  چرت و

 ”از این رابطه لذت بردی، حاال بهم بگو که چی شده؟ 
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بردم. ولی چرا من بله، من خودمم از این رابطه خیلی لذت می

این کلمات وحشتناک رو به اون بر زبون آوردم؟ چرا به جید 

میاد؟من دیگه چه جور آدمی  گفتم بهم بگه که از این خوشش

 بودم؟

 

 ”من......نمیتونم....”

 

 ”نمیتونی چی؟”

 

 ”نمیتونم... ”
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 ام رو نوازش کرد.با دست لطیفش اون گونه

 

 ”این مشکلی نیست و همه چی اوکیه ”

 

سرم رو تکون دادم. این خوب نبود. اصال خوب نبود. من به 

یکی با اون، اون خیلی به هم نزدیک بودیم، یکی برای اون، 

 و من اون نزدیکی رو خراب کرده بودم.

چشمانم پر از اشک شد، اما آرزو کردم که ای کاش اشک هام 

 از چشمهام فرو نریزن. 

 

 ”باور کردی که من االن بهت اعتماد دارم؟” 
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تونستم حرف بزنم. گلویم رو صاف کردم، اما چند ثانیه نمی

 بعد، 

 

 به نرمی گفتم؛ 

 

 ”ای  تو فوق العاده”

 

 اون دوباره لبخندی زد

 

 ”من.....” 

 

 ”چی؟ ” 
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 ”من شایسته تو نیستم، جید”

 

های سرخ یاقوتی زیبا و سرخش رو به صورت شکل اُ  اون لب

(O.انداخت ) 

 

چه دلیلی وجود داره که تو این حرف رو میزنی؟ چرا اینو ” 

 ”میگی؟ 

 

 ”به خاطر اینکه این واقعیته، جواب چرایت همینه ” 

 

این برای من نیست که خودم تصمیم بگیرم؟ من تصمیم  ”

گرفتم که به تو اعتماد کنم و تو منو رها نکردی، ما یه وقت 

 ”کنیم. مهم نیست.دیگه امتحان می
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 گفتم؛ 

 

 ”این مهمه، چیزهای وجود دارن که تو نمیدونی ”

 

من همین جا هستم. دو تا گوش خوب دارم و یه شنونده ”

ر چیزی رو بگو، من قول میدم که بر خوب هستم. به من ه

این که چقدر تو رو دوست دارم یا چقدر بهت اعتماد دارم، 

 ”تاثیری نداشته باشه 

 

 آهی عمیق کشیدم 
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یه چیزی برای من اتفاق افتاد، یه سری چیز هایی که غیر ” 

 ”قابل تصور بودند 

 

 ”چه نوع چیزهایی؟ ”

 

گردنم سرازیر شد و  ام ورم کرده بودند. لرز از تارهای صوتی

تونستم من فلج شده بودم و نمیتونستم حرکت کنم و نمی

بیش از این حرفی بزنم. پس از یکی دو دقیقه سکوت، اون به 

طرفم خزید و به سمت بدنم متمایل شد و بدنش رو به بدنم 

 چسبوند. پوستش مثل ابریشم بود.

 

 گفت؛ 
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که برای  من هرگز تو رو تحت فشار قرار نمیدم تا چیزی” 

گفتنش آماده و حاضر نیستی رو بهم بگی، ولی بهت قول 

میدم که هیچ چیزی، گوش میدی؟ هیچ چیزی احساسات من 

 ”رو نسبت به تو تغییر نخواهد داد 

 

و در اون لحظه..... در همان لحظه ای که اون اعتماد نهایی 

رو به من نشون داده بود..... من واقعاً اون رو و حرفش رو باور 

 ردمک

 

**** 

 

 

 دکتر کار مایکل گفت؛  
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آخرین بار در پایان جلسه ما، تصمیم گرفتیم که در موقع ده ”

سالگیت در مورد اوچه برای تو اتفاق افتاده صحبت خواهیم 

 ”کرد 

 

من در جای همیشگی خودم نشسته بودم و بازوهام رو به 

صندلی راحتی سبز مثل چند بار قبل گره کرده بودم. سرم رو 

 برای تایید اون تکون دادم

 

میخوای امروز بری اونجا، با هیپنوتیزم به ده سالگیت بری ؟ ”

 ”تو هم به این موضوع عالقه داری؟ 

 

 نمیتونستم به دهان بسته خندیدن خودم کمکی کنم
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کردم تا اون رو حس کنم، ُمرده بودم. و قبل از اگه صبر می”

 ”میشدم.وقوع اون و دفن کردن گذشته ام خودم دفن 

 

من درک می کنم،  ما به این هم خواهیم رسید، تالون، اما ” 

 ”مطلقاً ضروری نیست که امروز اتفاق بیفته 

 

کنی و معطل این کار پس تو داری من رو از قالب رها می” 

 ”میکنی ؟ 

 

تو معطل کسی نیستی.. چیزی که تو گفتی انتخاب خودته که 

این مورد حرف بزنیم،  حرف زدی و اگه تو آماده نیستی تا در

دوست داری امروز هیپنوتیزم هدایت شونده رو امتحان  کنی، 

شاید بتونیم بفهمیم که تو چه زمانی خوابت برده ودرباره چه 



 obsession مترجم :راحیل

 

1180 

چیزی خواب دیدی که باعث شده دستهات رو دور گردن جید 

 ”بذاری 

 

اومد، بیشتر از اون از ایده کسی که توی ذهنم بود خوشم نمی

 باره جید از اون خوشم میومد.چیزی که در

 

فکر کردن درباره بعضی چیزها ، اما من به شدت نیاز داشتم 

که بفهمم که چرا من در این موقعیت با جید باز شده و قرار 

گرفته بودم. چرا و به چه دلیل جهنمی من دستهام رو توی 

 رویاهام دور گردن زنی گرفته بودم که عاشقش بودم.

 

ا باشم،مجبور بودم گذشته رو پشت سر مجبور بودم که اینج

خواستم باید هم به درمانم ای با اون میباقی بذارم ، اگه آینده

ادامه میدادم. همان طور که االن تا اینجا ایستادگی کردم و 
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اینجا توی مطب روانشناسم نشسته بودم، دیگه اون شب رو با 

 اون نخواهم موند، تا اینکه من

 اون صدمه ای نمیزنم.مطمئن باشم که هرگز به 

 

 به دکتر کار مایکل گفتم؛

 

 ”البته، بیا امروز تالش کنیم ” 

 

 اون گفت؛ 

 

بعضی از مردم در طول این جلسه روی مبل راحتی و یا ” 

 ”تر میشینن کاناپه راحت
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تاثیر قرار داد ایده بودن در مبل و کاناپه راحتی منو کمی تحت

 و گفتم؛ 

 

روی صندلی بمونم و ترجیح میدم کنم که بهتره فکر می”

 ”همینجا باشم 

 

کشی تا اجازه بدی خم بشی و چرا دستگیره صندلی رو نمی”

روی صندلی راحت تر باشی. من به تو نیاز دارم که آرام باشی، 

وگرنه این عملی نخواهد شد و تو نمیتونی درمانت رو خوب 

 ”پیش ببری، تالون

 

 اهایم باال بره اهرم صندلی رو رها کردم و گذاشتم پ

 

 گفتم؛ 



 obsession مترجم :راحیل

 

1183 

 

 ”فهمیدم ”

 

 ”کنیم، باشه؟کنم، و بعد شروع میمن نور ها رو کم می”

 

 سرم رو برای تاییدش تکان دادم. حاال و یا هرگز.

 

دکتر کار مایکل برگشت و صندلی رو روبروی من گرفت، 

 صندلی که حالت کاناپه بود

 

 ”داری؟ االن راحت هستی؟ به یک بالشت یا یک پتو نیاز ن” 

 

 سرم رو تکون دادم و گفتم؛ 
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 ”من خوبم ”

 

 اون گفت؛ 

 

اولین چیزی که باید درباره هیپنوتیزم بدونی اینه که این ”

چیزیه که بیشتر حالت استراحت و ریلکس بودنه، این می تونه 

از هر جایی باشه که در اون بعد وجودیت از هم جدا میشه و 

چیزها رو اشاره و یا بیشتر متمرکز میشی و بیشتر میتونی 

حس بکنی چون که بعد وجودی تو باز میشه و و میتونی 

راحت تر با خودت کنار بیای و درباره گذشته چیزهایی که 

فراموش کرده ای و یا خودت خواستی فراموش کنی رو به یاد 

بیاری، تالون، آیا تو تا به حال فالش بک به گذشته ات 

 ”داشتی؟
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دلی رو گرفته و چنگ زده بودم و در حالی که مثل همیشه صن

 خوردم، سرم رو کمی تکون دادم.وول می

 

من می فهمم که این مسئله برای تو پذیرفتنی نیست و ”

خیلی ام مشکله اما من از تو درخواست می کنم، چون می 

خوام این مسئله رو در طول اون دسته از فالش بک ها درک 

پنوتیزم ناشی از کنی، تو به احتمال خیلی زیاد در حالت هی

خودت هستی و من فکر می کنم الزمه تو بدونی که قبل از 

ادامه کار روند رو درک کنی و این رو از قبلش بدونی، چون تو 

همین االنم فالش بک به گذشته ات چندین و چند بار داشتی 

 ”که این به نوبه خودش باعث تنشت میشه 

 

 ”من نمیفهمم ”
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اش نگرانش باشی. من تو رو  چیزی نیست که بخوای درباره”

در جریان هیپنوتیزم راهنمایی خواهم کرد. کار هیپنوتیزم 

هدایت شونده همینه، و اگه تو ناراحت شدی و یا به خاطر 

خوای متوقفش کنی و جلوی اون رو دیگه ای از اینکه می

تونی اون رو متوقف بگیری، مهمه که تو درک کنی که می

 ”و تحت کنترل خواهی موند کنی در هر زمانی که شده، ت

 

لرزشی سراپای وجودم رو فرا گرفت. سرم رو برای تایید تکان 

 دادم.

 

 ”های تو به گذشته میشن؟  بک چه مورد هایی باعث فالش”

 

 ”میتونه هر چیزی باشه ، یک لیوان آب روی میز، یا..... ”
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یا دوست دخترم که یه قسمت از من رو صمیمانه ماساژ  داده 

... و اون قسمت ممنوعه که.....  هنوز آماده نبودم که این بود..

 رو به اون بگم.

 

 دکتر کار مایکل سرش رو برای تایید تکون داد

 

زمانی که فالش بک داری به یک پیشنهاد و موقعیت پس از ”

هیپنوتیزم *واکنش نشون میدی . در غیر این صورت این به 

میشه و ممکنه عنوان یه ماشه و یا سنگ زیر چرخ شناخته 

مانعی برای تکمیل درمانت باشه.در این نوع موارد، هیپنوتیزم 

به هیچ وجه برای همه آرامش بخش و ریلکس کننده نیست. 

” 
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چطور میتونم به یک واکنش پس هیپنوتیزمی واکنش نشون ”

بدم؟ من هیچ وقت قبالً هیپنوتیزم نشده بودم و نمیدونم 

 ”احساس چه جوریه 

 

هست که به عنوان پیشنهاد پس از خواب  این عارضه ای”

مغناطیسی و محیطی شناخته میشه، زمانی اتفاق میفته که 

شخص دچار یک تجربه آسیب زا و ضربه روحی و اختالل 

پس از حادثه* شده و برخی از محرک ها باعث میشن که 

آسیب های عاطفی و جسمی و روحی رو که قبال تجربه کرده 

ارن و و این اتفاق های تلخ گذشته ان، بیاموزن و به یاد بی

تونه ، میشون رو از نو بسازند، برای مثال، کسی که تیر خورده

بعدش،  بعد از اون سانحه تلخی که براش اتفاق افتاده به هر 

صدایی واکنش نشون بده که به نظر شبیه صدای شلیک 

گلوله ست، مثل صدای ترقه یا صدای برخورد دو تا ماشین به 

 ”ن توی بعضی از موارد ممکنه واکنش معکوس بده.هم، که ای
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 لرزیدم.سر تکان دادم، هنوز کمی می 

 

 اون گفت؛ 

 

میخوام همه اینها رو قبل از اینکه شروع کنیم درکش کنی، ”

من نهایت سعی خودم رو برای آرامش و ریلکس بودن تو 

کنم. تو هم آروم باش، اما اگه احساس کردی که داری می

خودت فشار میاری، بهم بگو که تو می خوای محکم به 

تمومش کنی، طبق تمام گفته هام و چیزایی که می خوام 

 ”بهت بگم، سوالم اینه که تو میخوای ادامه اش بدی؟ 

 

___________ 
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#posthypnotic 

 

 

روانشناسی( پس هیپنوتیزمی، ناشی از اثرات بعدی خواب 

 مغناطیسی

 

__________ 

 

ند بعد از یک تاخیر  چند هفته ای و یا می توا PTSDعالئم 

ماه پس از  6چند ماهه شروع گردند.آنها معموآل در طی 

 حادثه ناگوار ظاهر میگردند.
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بسیاری احساس غم عمیق ، افسردگی ، اضطراب، احساس  

گناه و یا عصبانیت می کنند . بغیر از این احساسات  قابل 

 رند :درک ، سه نوع عمده عالئم دیگرهم  وجود دا

 فالش بک و کابوس:  

آن حادثه مداوما پیش چشم تان  تکرار می شود.این ممکن 

بصورت فالش بک در طی روز و یا کابوس در خواب باشد. 

آنها ممکن است آنچنان واقعی بنظر برسند که شما احساس 

کنید واقعا آن حادثه در حال اتفاق افتادن است. شما آن را در 

مکن است احساسات )ترس ،  ذهن خود می بینید اما م

تعریق( و یا حواس فیزیکی )اعم از شنوایی ،  بویایی ،  

 درد(که اتفاق افتاده بود را دوباره احساس کنید.

چیزهای معمولی ممکن است باعث فالش بک شوند. بعنوان 

مثال اگر شما یک حادثه رانندگی در یک هوای بارانی داشته 

فالش بک شود.دوری  اید یک روز بارانی ممکن است باعث

 گزینی و بی تفاوتی:
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دوباره زنده کردن خاطرات ممکن است بسیار افسرده کننده  

باشد بنا براین ممکن است شما بخواهید به آنها بی توجهی 

کنید مثال شما خودتان را با سرگرمی ،  زیاد کار کردن،  یا 

حل کردن جدول و یا معما مشغول می کنید. شما از مکانها  و 

رادی که باعث بخاطر آوردن حادثه می گردند  اجتناب می اف

 ورزید

 

واقعا آماده بودم که همه اینها رو دوباره تکرار کنم؟ چون 

 شکی نبود که این اتفاق می افتاد.

 

 ”دکتر، بذار یک سوال فرضی ازت بپرسم، میتونم؟ ” 

 

 ”آره حتما، بپرس سؤالت رو ” 
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 گفتم؛

 

بیمار داری که تجربه وحشتناکی رو بهم بگو که تو یه یک ” 

، ترومای* دوران کودکی و این آسیب و ضربه تجربه کرده

. اون روحی کودکی اش تمام زندگی اون رو رنگین ساخته

 ”حالش بهتر میشه؟ میتونه بهبود پیدا کنه؟ 

 

من این سوال رو قبال مطرح کردم، اما من نیاز داشتم که 

میدونستم.... که من دارم مسیر  دوباره جواب رو بشنوم.... باید

 درست رو پیش میرم 

 

 ”آیا اون میخواد که بهبود پیدا کنه؟ ” 

 

 چشمهام رو بستم
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 ”خیلی خیلی زیاد ” 

 

پس اون می تونه بهبود پیدا کنه، اما اول باید باهاش، با اون ”

ترومای دوران کودکی اش روبرو بشه که اصال چه بالیی 

ن اون قادر خواهد بود که با اون، سرش اومده، تنها پس از او

 ”با گذشته اش کنار بیاد و به جلو حرکت کنه. 

 

این کلماتی بود که قبال بارها شنیده بودم. گلویم رو صاف 

کردم... این برای برادرانم و کردم. باید این کار رو می

مخصوصا برای جید بود. و بیشتر از همه دلیل هام با هم 

 کردم. ر رو برای خودم میترکیب شدند. باید اینکا

 

 گفتم؛
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 ”من آماده ام، دکتر، بیا انجامش بدیم ” 

 

 ”پس چشمهات رو ببند، و ما شروع خواهیم کرد ”  

 

_____ 

 

#trauma 

 

ضربه روحی، ضربه روحی پس از حادثه، آسیب های روانی و 

 روحی
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ها و گرما صورتم رو پوشانده بود و من چشمانم رو به اشعه

خورشید بستم. بوی ساحل، شن، ماسه، و کرم ضد پرتوهای 

آفتاب،نارگیل ها و اون رایحه کمی که از ماهی رو میشد حس 

 کرد و واقعا مطبوع بود رو استشمام کردم.

 

کردند، صدای اونها به گوشم ها به ساحل برخورد میموج

بخش بود. در هوای شرجی نفس میرسید و برایم آرامش

زون متورم شد از صدای برخورد امواج کشیدم. وقتی الیه اومی

 کرد.انرژی من از جا بلند شد. هوا رو با اکسیژن سوخت می

 

روی یک پارچه مخملی حوله ساحلی و روی نیمکت راحتی 

 دراز کشیدم.  زانوهایم رو باال بردم، کمرم و پشتم آرام گرفت.
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همه چیز با این دنیا درست بود. چشمانم رو باز کردم. در کنار 

 ن جید نشسته بود.م

فام به نظر بدن شاداب و پر طرواتش و با چشمانی که آبی نقره

رسید. که رنگ نقره فام ساحل با چشمهای آبی نقره ای می

شفاف اون مطابقت داشت. اون به من نگاهی انداخت و 

لبخندی زد و قلبم فرو ریخت. انگشتهام رو دور اون پیچوندم 

ون به هم متصل و حلقه و انگشتانم رو به انگشت های ا

کردم. چشمانم رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و به آرومی 

 نفسم رو بیرون کشیدم و رها کردم.

 

تنش از عضالت من بیرون اومد، و من بیشتر درون حوله آبدار 

 و پوشاننده نیمکت خودم فرو رفتم.
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کرد، و بعد نسیم پرتوها و اشعه ی خورشید پوستم رو گرم می

 .خنکی وزید

 

من پاهایم رو روی هر دو طرف نیمکت تکان دادم و 

 های پایم رو توی شن ها تکان دادم.انگشت

 

 ”تو آرام هستی؟ احساس ریلکس بودن میکنی؟ ”

 

 صدایی از آن سوی نسیم به گوش رسید.

 سرم رو کمی تکان دادم. آره. من آرومم.

 

 …صدای اون در گوشم پیچید و زمزمه ای کرد، صداهایی 

ام فرود اومد. . احتماال یه حشره بوده که روی گونهچیزی 
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روی گونه ام فرود اومد ، با دستم برای دور کردن مگس 

ضربه محکمی زدم و روی هوا پرتاب کردم ، اما هنوز اونجا 

 اورد. و نجواها بیشتر شد. بود و روی پوستم فشار می

 

 یک صدا زمزمه کرد؛ 

 

ونی با من مقابله کنی*؟ بیخیال، پسر، تو فکر میکنی که میت”

 ”پس انجامش بده پسر ، بهم نشون بده که چقدر قوی هستی

 

 و بعد یک خنده وهم اور با دهان بسته کرد، سیاه و شیطانی.  

 

از روی نیمکتم بلند شدم تا با عذاب و شکنجه دهنده خودم 

 روبرو بشم
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 ”زودی باش، پسر. بهم نشون بده که چی داری، پسر ”

 

روی شن و ماسه ها غلت میزدم، قوز کردم و از در حالی که 

 ترس دوال شدم

 

تو فکر می کنی خیلی سرسخت و محکم و استوار هستی، ”

مگه نه،پسر؟ تو نمیتونی به من صدمه ای بزنی، تو هرگز 

نمیدونی من کی هستم. من هرگز برای اونچه که با تو انجام 

 ”دادم جواب پس نخواهم داد 

 

____ 
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روع به خندیدن وحشتناکی کرد ،یه خنده و بعد دوباره ش

شیطانی و زودگذر....صدای قهقهه زدنش و قهقه های با 

تمسخرش و قُد قُد کردنش که باعث شد خشم وجودم رو فرا 

 بگیره و عصبانیت شدیدی از من باال بره.

 

ها دراز کشیدم. بلند شو، بلند شو و نشونش بده. بلند  روی شن

گه یه پسر ترسو نیستی. بلند شو، شو و بهش نشون بده که دی

 تالون، بلند شو. 

 

عضالتم منقبض شدند و چیزی رو گرفتم...... احساس کردم 

که دسته چرمی روی صندلی رو گرفتم ، اما وقتی به پایین …

 نگاه کردم، فقط مشتی از شن ها بود.
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بلند شو، خدایا لعنتی، بلند شو. من قدرت خودم رو احضار 

ی از شجاعت و شکیبایی و ثبات که در کردم، به هر قدر

 اختیار داشتم و تسخیر شده بود رو فرا خواندم و من ایستادم.

 

سانتی متریم به باال تر ایستاده بودم و روبروی  ۱۹۴من با قد 

من اون آدم دیوانه و روانی ماسک دار کسی که من رو دست 

می انداخت و متلکم میگفت و منو مورد طعنه و آزارم میداد 

 ایستاده بود

 

به این نتیجه رسیدی که دوباره محکم و سرسخت و قوی و ”

استوار میشی ، پسر؟ به من نشون بده. به من نشون بده که 

 ”چی داری. 

 

 دستهام رو مشت کردم و خودم رو به طرف اون فشار دادم.
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ای و ای، قهوهبرای اولین بار متوجه چشمانش شدم. اونها قهوه

 بودند.شرور و شیطانی 

 

با تمام قدرتم اون رو هل دادم و روی اون و روی شن ها 

 فرود اومدم .

 

 بهش طعنه زدم و با شماتت گفتم؛ 

 

چطوری این رو دوست داری، پسر؟ چطوره؟ این رو دوست ” 

 ”داری، پسر؟ 
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دماغش رو مشت زدم ، خون اون روی صورتم ریخت. و اون 

جویده  میکرد و جویدهوقت، همان طور که اون بود، سرفه 

 حرف میزد، دستم رو دور گردنش گذاشتم تا خفه اش کنم....

 

بازوهای اون و دستهاش رو دو طرفش انداخت و در پهلوهای 

خال کوبی پرنده شعله ور که به نظر خودش می چرخید، 

میرسید در حالی که عضالتش خم شده بودند خالکوبی حرکت 

 میکرد.

 

، پسر؟ تو دوست داری که من تو رو تو این رو دوست داری”

این طوری خفه کنم؟ مگه نه ، پسر؟ بهم بگو، بهم بگو که از 

 ”اون خوشت میاد، پسر 
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با تکانی ناگهانی، دوباره روی نیمکت نشستم، آفتاب روی 

درخشید. جید در کنارم بود و دستش رو هنوز توی صورتم می

 دست من گره زده و متصل کرده بود 

 

 

** 

 

نم رو باز کردم و من هنوز روی صندلی تاشو سبز دفتر چشما

 مطب دکتر کار مایکل نشسته بودم

 

 دکتر کار مایکل پرسید؛
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 ”چطوری احساس کردی؟ ”

 

 

اون لزوما در مورد خواب پس هیپنوتیزم حق داشت که اون 

لزوما آرامش بخش نبود، این درست بود. به من فشار وارد 

ساس تنش و بی قراری در کرده بود که باعث شده بود اح

 بدنم ادامه پیدا کنه.

و اگه این رو میشد حس می کرد، هر دو هم آرام بخش و هم 

 پر تنش بودند

 

 البته این با عقل جور در میاد که

 قسمتی از زندگی من توی بیست و پنج سال گذشته بود.
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 گفتم؛ 

 

 ”من مطمئن نیستم که چه جوری جواب این سوالت رو بدم ” 

 

 ”چیزی در مورد این جلسه به یاد داری؟ تو ” 

 

  

 سر تکان دادم

 

 ”یادمه که من توی ساحل بودم ” 

 

بله، این روشیه که من تو رو به آرامش توی هیپنوتیزم ”

 ”راهنمایی کردم. بعدش چی؟ 
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احساس خیلی خوبی داشتم, جید در کنار من بود و بعدش..... ”

” 

 

 ”چی؟ ”

 

 ”یک مرد ظاهر شد ” 

 

 ”ن مرد رو میشناسی؟ تو او” 

 

آب دهانم رو قورت دادم و سرم رو به نشانه موافقت و تاکید 

ای. مردی که خالکوبی شعله ور تکان دادم. چشمان قهوه
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ای بودند ، یه چیز جدید که از اون داشت و چشمهایش قهوه

 به یاد آورده بودم

 

آره، منظورم اینه که اسمش رو نمیدونم ، و هیچ وقت ”

 ”ندیدم، اون همیشه یک ماسک میپوشه.صورتش رو 

 

 ”اون همیشه توی رویاها و خواب هات ماسک میپوشه؟ ”

 

 آب دهانم رو دوباره فرو دادم

 

هام، زمانی که.... من اون رو توی رویاهام و توی واقعیت” 

 ”میشناختم
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اون مردی بود که تو داشتی گلویش رو میفشردی و خفه اش ”

 ”میکردی؟

 

 سر تکون دادم 

 

 ”آره ” 

 

  

 

 

 

من تو رو وقتی که با جید خوابیده بودی توی هیپنوتیزم ”

 راهنمایی کردم، این
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چیزیه که به خاطر میاری، چیزیه که در مورد زمانی که تو در 

 حال خواب بودی،

 ”هات رو دور گردنش حلقه کردی.دست

 

 سر تکون دادم 

 

 ”پس تو اون رو خفه نمی کردی، تالون”

 

اینکارو نمیکنم ، می دونم که من خفه اش من می دونم که ”

نمی کردم، من هرگز به اون صدمه ای نمی زنم. اما واقعیت 

اینه که، با وجود این که کسی که در رویاهای من داشتم خفه 

اش میکردم جید نبود ولی توی واقعیت بود و توی واقعیت 

 ”دستهامو دور گردن اون حلقه کرده بودم
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 ن داددکتر کار مایکل سر تکو

 

بله، ولی حداقل ما میدونیم که اون کسی نبوده که تو ” 

 ”میخواستی بهش آسیب برسونی 

 

 این چیزی نبود که من رو تسلی بده.

 

 ”اگر دوباره اتفاق بیفته چی ؟ ”

 

کنم که این اتفاق بیفته، حاال که داریم از طریق من فکر نمی”

مبادا با اون به ترسی که کنیم. اما اگه میاون شروع به کار می

 ”خواب میری. تا وقتی که مطمئن باشی اینکار رو نکن 
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 برای لحظه ای چشمانم رو بستم

 

 ”این همون چیزیه که به هر حال من تصمیم گرفته بودم ”

 

 

حاال درباره مردی که اون رو داشتی که خفه اش می کردی ” 

 ”بهم بگو، تو گفتی که اون رو می شناختی 

 

 ”آره ” 

 

 ه تپش افتاد.قلبم ب
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کسیه که از زمانی که تو توی ارتش و پایگاه نظامی بودی؟ ” 

” 

 

اوه، اگه فقط مردم انتظار داشتند که پرسنل ارتش دچار 

اختالل استرس پس از سانحه شوند و انتظار داشتند که در 

مقابله با اون مشکل ها راهکار داشته باشند. اگه فقط همین 

 بود که ساده بود. 

 

 ”ن یک نفر از ارتش نبود.نه، ای”

 

 ”پس چه کسی بوده؟ ”

 

این همان لحظه حقیقت بود. زمان حساب. وقتشه که دل و 

 روده هام رو بریزم بیرون.
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در واقع اون یک مرد بود، یکی از سه مرد....که منو دزدیدن ، ”

منو کتک زدن.....و.... و..... بهم.... بهم تعرض کردن و مورد 

 ”آزارم قرار دادن

 

نه، این کلمه به اندازه کافی قوی نبود و من قول داده بودم 

که اینجا هم با روان شناسم و هم با خودم صادق باشم، پس 

 تالون، این کار رو انجام بده و گفتم. 

 

 مهم نیست چقدر برای من سخت بوده.

 

 گلویم رو صاف کردم 
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 ”اون..... اون..... اون..... منو مورد تجاوز قرار داد”

 

 م هایم بسته شدند. چش

 

 ”وقتی که ده ساله بودم ”

 

 

 جید#

 

 

 من به گیرنده پشت تلفنم گفتم؛ 

 

 ”سالم وندی، دوباره جید رابرتزم از شهر اسنو کریک ”
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آهی عمیق از میان خط تلفن بیرون اومد و به گوش من 

 رسید.

 

 ”چیکاری میتونم برات انجام بدم، جید؟ ”

 

بین لری وید و دافنه استیل به تو می تونی راجع به رابطه ”

 ”من بگی 

 

 …چند لحظه سکوت حکم فرما شد. بعد 

 

 ”من نمی دونم که تو داری درباره چی حرف میزنی” 
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من دالیلی دارم که باور دارم که لری وید و دافنه استیل ” 

 ”برادر و خواهر ناتنی هستن 

 

 و باز هم سکوتی که پشت تلفن حکم فرما شد

 

خوای در این کار دخالت دونم که تو نمیمن میوندی، ببین، ”

 ”کنی، اما من درباره استیل ها اهمیت قائل میشم 

 

 ”تو فقط کار کثیف لری رو انجام دادی.”

 

آره و نه . این هر دوی اونها هست، من به دالیل سری و ”

مخفی شده در مورد اونها برای اون تحقیق می کنم، اما 

 ”کار خودم رو دارم. همانطور که میدونی من دستور
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 باز هم سکوت بیشتر... 

 

چرا یک نفر باید در مورد گواهی تولد و گواهی ازدواج دافنه ”

استیل مداخله کرده باشه؟ چرا کسی به فکر تغییر اسم اول و 

میانی پدرش نبود؟ در حالی که اونها در اونجا بودند، و اسم 

 ”داشتند؟ 

 

چه اشتباهی میکنی، ولی من نمیدونم که تو داری درباره من ”

منو وارد این قضیه نکن، من هیج ارتباطی به این جریانات 

دونم ندارم و داری تالش بیهوده میکنی *، جید، اما من نمی

 ”کنی چه اتفاقی افتاده که تو داری درباره اون صحبت می
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ببین، من احمق نیستم. آخرین اسم براساس گواهی ازدواج و ”

، گواهی تولد اون میگه که اسم پدرش تولد دافنه وید هست

جاناتان کنراد وارنه و پدر لری وید ، جاناتان کنراد وید هست 

” 

 

 

________ 

 

 

 bark up the wrong treeتوضیح درباره اصطالح 

 

زیر درخت اشتباهی پارس "ترجمه تحت اللفظی این اصطالح 

است و به معنای اشتباه گرفتن یا تالش بیهوده کردن  "کردن

سوراخ "است. این اصطالح معادل نزدیک اصطالح فارسی 
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میباشد. گفته بهش من نمیدونم تو داری ” دعا را گم کردن

زیر چه درخت اشتباهی پارس میکنی که معنی تحت اللفظی 

ون هست. این  جمله یعنی سعی کردن برای حل یک ا

مشکل از راه اشتباه، یا ذهنیت اشتباه داشتن درباره یک چیز. 

کند در درست مثل سگی که پای یک درخت واق واق می

 حالی که باالی درخت خبری از گربه نیست!

اگر معادل این عبارت را در فارسی بخواهیم، شاید بتوان گفت: 

 ”.کنی توش مرده ندارهالی سرش گریه میاین گوری که با“

 

 بازم یک آه سنگین دیگه

 

 اون گفت؛
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پس تو وکیلی، مدارک و شواهد رو کنار هم جمع کن و قرار ”

 ”بده 

 

من قبال اونها رو با هم ترکیب کرده بودم. چیزی که ” 

 ”خوام بدونم اینه که چرا  مدارک اینطوریه می

 

 ”بهت بگممتاسفانه من نمی تونم این رو ” 

 

 ”چرا نه؟ ” 

 

 ”شناسم.چون مطمئن نیستم که خودم رو می”

 

 البته که من حرفش رو باور نکردم. 
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در چشم ذهنی من،  اون رو می دیدم که داشت گونه اش رو 

با انگشت سبابه اش نوازش می کرد. اما من حاضر نبودم تا 

دوباره همه چیز رو جمع و جور کنم و یک پرواز به گراند 

کشن بگیرم تا با اون صحبت کنم وقتی که اون مایل به جان

 همکاری نبود. 

 

 گفتم؛ 

 

فهمم. اگه تو تا به حال احساس بسیار خوب، وندی. می”

متفاوتی نسبت به چیزها داشته باشی، لطفا بهم زنگ بزن. 

 ”شماره منو که داری. 
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ما پشت تلفن خداحافظی کردیم و تماس رو قطع کردیم. من 

ز تمرکز خودم رو به یک زن و شوهر به خاطر تا آخر رو

 رانندگی در حال مستی* منتقل کردم. 

 

من صبح برای دادگاه می خواستم توی دادگاه شرکت کنم. 

عالوه بر این، باید برای چند ساعت بیخیال استیل ها میشدم. 

 اش بودمبه همون اندازه که من عاشق تالون و بقیه خانواده

 ساعتی از اون فرار کنم.الزم بود تا چند 

 

اگه فقط برای چند ساعت.... و این تحقیق عوراض و هزینه  

 اون در حال به نتیجه رسیدن بود.

 

وقتی کارم توی پرونده رانندگی در حال مستی تموم شد، من 

توی اینترنت بودم که به خالکوبی ها توی مغازه ها در گراند 
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رفتم تا هر میجانکشن نگاه کنم. شاید من آخر هفته به ش

یکی از اونها رو برسی کنم... شاید یه تصویر جدید پیدا کنم، 

 تصویری که تالون رو خیلی زیاد ناراحت نکنه.

 

وقتی لری سرش رو داخل دفتر من پایین آورد و درگاه در 

ورودی دفترم سرش رو فرو کرد، من داشتم بطری آب رو 

 خوردم. روی میزم می

 

_______ 

 

#dui 
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Driving under influence  رانندگی تحت تاثیر

 مشروبات الکل

 

 

 اون گفت؛

 

رم، جید، قبل از بیرون رفتنم، به چه من خیلی زود بیرون می” 

 ”چیزی نیاز داری؟

 

 من چند تا از اسناد رو روی میزم هل دادم.

 

 ”فقط امضای تو روی این ها ” 
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 ”البته، مشکلی نیست ” 

 

اون وارد دفتر من شد، یک پیراهن خنک مدل هاوایی که  

روی اون چیزی چاپ شده بود ، شلوارک کوتاه و یک دمپایی 

 الی انگشتی پوشیده بود. 

 

 لبخندی زدم. 

 

 ”میخوای بری لب ساحل؟ ” 

 

ای کاش میشد، نه فقط با نوه هام بعد از ظهری میرم ” 

 ”ی؟ بیرون، تو برای آخر هفته ات برنامه ای دار
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 ”من می خوام اگه بشه به گراند جانکشن برم ” 

 

 ”آها آره، واسه چی؟ ”

 

 ”کنم. کوبی برای زدنش فکر میدارم به یک خال”

 

 تلفنم وزوز کرد و زنگ خورد

 

 ”برای یک دقیقه منو ببخش ” 

 

 گوشی رو برداشتم

 

 ”بله؟ ”
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 میشل گفت؛ 

 

 ”تد مورس پشت خطه و کارت داره ”

 

 

________ 

 

flip-flops. 

 

 

 دمپایی الی انگشتی.
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 پدر کالین؟ چرا اون به من زنگ زده بود؟

 

 ”اوکی، وصلش کن” 

 

 به طرف لری چرخیدم 

 

 ”من فقط یه دقیقه دیگه خواهم بود ” 

 

اون سری تکان داد و مدارک رو برداشت و روی صندلی 

مقابل من نشست و مشغول خواندن اونها شد و مدارک رو 

 دبررسی دقیق کر

 

 پشت تلفن گفتم؛
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 ”جیدم، بفرمایین ”

 

تد مورسم، من به چند تا جواب نیاز دارم که تو باید جوابش ”

 ”رو پس بدی 

 

 آیا من هرگز از شر این خانواده خالص خواهم شد؟

 

 ”منظورت چیه؟ ” 

 

پسر من کدوم جهنمیه،  جید؟  کجاست؟ قرار بود بعد از اون ”

یی به خونه برگرده، از زمانی روز به ظاهر دادگاه با پرواز هوا

 ”کس اون رو ندیده هیچ که اینجا رو ترک کرده
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 هایم منجمد شد.خون من در رگ

 

اون توی دادگاه حضور نیافت. آخرین باری که من اون رو ”

 ”دیدم عصر شنبه بود

 

 …چند لحظه سکوت برقرار شد و بعد 

 

 ”من در تماس خواهم بود.”

 

کالین کجا بود؟  ترس و وحشت تماس پشت خط قطع شد. 

به طرف ستون فقراتم خزیده شد و سینه مال رفت و در 

 موهای زیبای پشت گردنم جای گرفت.
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 لری روبروی من نشسته بود و به من خیره شده بود.

 

 ”همه چی روبراهه؟ ”

 

آره، آره. این پدر نامزد سابق من بود، و فقط داشت دنبال ”

 ”اون می گشت 

 

 ”فهمیدم ”

 

 لری امضای خودش رو روی آخرین مدارک هم زد.
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پس تو یه خالکوبی می خوای، میشه ازت بپرسم که کجا رو ” 

 ”برای خالکوبی زدن  میخوای؟

 

 ”من هنوز نمیدونم، شاید یه فروشگاه توی گراند جانکشن ” 

 

 اون خندید 

 

 ”منظورم اینه که کجای بدنت میخوای خالکوبی بزنی ”

 

 ”توی قسمت پشتم اوه، مطمئنا، ”

 

 ”جای خوبیه، اولین بارته که میخوای خالکوبی بزنی؟ ” 
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 برای تایید سر تکان دادم

 

 ”صدمه اونها مثل جهنمه ” 

 

آره یه چیزایی شنیدم، ولی من حالم خوب خواهد بود و ” 

 ”مشکلی باهاش ندارم

 

اون برگشت که بره ، و ضربان قلبم به سرعت دو برابر شد. 

اون بره، تو باید دیگه به خاطر خودت و عشقت جید نذار که 

 به تالون و خانواده اش چیزهایی رو بفهمی. 
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من نیاز داشتم چیزهایی رو بدونم، چیزهایی که فقط اون 

تونست به من بگه. و االن هم که کالین ناپدید شده بود. می

من شک داشتم که لری ربطی به این قضیه داشته باشه ، اما 

این کار تالون باشه. لعنت بر شیطون ، من می می ترسیدم که 

 خواستم بعضی از سواالتم پاسخ داده بشه

 

  

 

خواستم پس من شغلم رو به خطر من یه سری جواب می

انداختم و ممکن بود که شغلم رو به خاطر دسترسی به تمام 

های اطالعاتی از دست بدم ولی باید از االن شروع پایگاه

 ت عقل خودم.  پس؛ کردم. به خاطر سالممی

 

 ”لری؟ ”
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 اون به طرفم چرخید 

 

 ”بله؟ ”

 

قبل از اینکه بری، باید ازت سواالتی در مورد تحقیقات ”

 ”استیل ها بپرسم.

 

خوب همون طور که قبال بهت گفتم بیشتر اونها سری ” 

 ”هستند ولی اگه بتونم کمکی بهت می کنم 

 

 کردم.نفس عمیقی کشیدم و دل و جرات خودم رو جمع 
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 ”من می خوام درباره خواهرت، دافنه استیل بدونم ” 

 

چشمانش به طرز عجیبی تیره و تاریک شد و اون به طرف 

 من و میز کارم قدم زد. 

 

تونست اینجا چیکار بکنه ؟ ما تو یه من لرزیدم . اما اون می

 دفتر عمومی بودیم و میشل و دیوید درست اون بیرون بودند.

 

اون رو دیدم و بعد خودم رو رها کردم و به من نگاه عصبانی 

 زمین انداختم.

در حالی که برای اینکه قادر نبودم به چشمهای اون نگاه کنم 

 کردم.خودم رو سرزنش می
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دمپایی های الی انگشتی ارزون..... اما چیزی در اون کامل 

 نبود و باقی نمونده نبود .....

 

نگشت کوچیکش لری یک انگشتش رو از دست داده بود... ا

 رو در پای چپش از دست داده بود. 
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