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  :من به گیرنده پشت تلفنم گفتم

 .از شهر اسنو کریک_سالم وندی، دوباره جید رابرتزم 

 آهی عمیق از میان خط تلفن بیرون اومد و به گوش من رسید.

 کاری میتونم برات انجام بدم، جید؟ه چ_

_تو می تونی راجع به رابطه بین لری وید و دافنه استیل به 

 .من بگی

 …چند لحظه سکوت حکم فرما شد. بعد 



 ._من نمی دونم که تو داری درباره چی حرف میزنی

الیلی دارم که باور دارم که لری وید و دافنه استیل _ من د

 .برادر و خواهر ناتنی هستن

 .و باز هم سکوتی که پشت تلفن حکم فرما شد

خوای در این کار دخالت دونم که تو نمی_وندی، ببین، من می

 .کنی، اما من درباره استیل ها اهمیت قائل میشم

 _تو فقط کار کثیف لری رو انجام دادی.

و نه . این هر دوی اونها هست، من به دالیل سری و  _آره

مخفی شده در مورد اونها برای اون تحقیق می کنم، اما 

 همانطور که میدونی من دستور کار خودم رو دارم.

 ...باز هم سکوت بیشتر



_چرا یک نفر باید در مورد گواهی تولد و گواهی ازدواج 

اسم  فکر تغییردافنه استیل مداخله کرده باشه؟ چرا کسی به 

اول و میانی پدرش نبود؟ در حالی که اونها در اونجا بودند، 

 و اسم داشتن؟

_من نمیدونم که تو داری درباره من چه اشتباهی میکنی، ولی 

منو وارد این قضیه نکن، من هیج ارتباطی به این جریانات 

دونم چه ندارم و داری تالش بیهوده میکنی، جید، اما من نمی

 .کنیتاده که تو داری درباره اون صحبت میاتفاقی اف

_ببین، من احمق نیستم. آخرین اسم براساس گواهی ازدواج 

و تولد دافنه وید هست، گواهی تولد اون میگه که اسم پدرش 

 .جاناتان کنراد وارنه و پدر لری وید ، جاناتان کنراد وید هست

 .بازم یک آه سنگین دیگه



 :اون گفت

و شواهد رو کنار هم جمع کن و قرار  _پس تو وکیلی، مدارک

 .بده

وام خ_من قبال اونها رو با هم ترکیب کرده بودم. چیزی که می

 .بدونم اینه که چرا مدارک اینطوریه

 ._متاسفانه من نمی تونم این رو بهت بگم

 چرا نه؟_

 شناسم._چون مطمئن نیستم که خودم رو می

 .البته که من حرفش رو باور نکردم

نی من،  اون رو می دیدم که داشت گونه اش رو در چشم ذه

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 



جانکشن بگیرم تا با اون صحبت کنم وقتی که اون مایل به 

 .همکاری نبود

  :گفتم

به حال احساس فهمم. اگه تو تا _بسیار خوب، وندی. می

متفاوتی نسبت به چیزها داشته باشی، لطفا بهم زنگ بزن. 

 شماره منو که داری.

ما پشت تلفن خداحافظی کردیم و تماس رو قطع کردیم. من تا 

آخر روز تمرکز خودم رو به یک زن و شوهر به خاطر 

 .منتقل کردم 1رانندگی در حال مستی

                                                             

1 Driving under influence مشروبات تاثیر تحت رانندگی 

 الکل



شرکت کنم.  من صبح برای دادگاه می خواستم توی دادگاه

عالوه بر این، باید برای چند ساعت بیخیال استیل ها میشدم. 

 اش بودمبه همون اندازه که من عاشق تالون و بقیه خانواده

 الزم بود تا چند ساعتی از اون فرار کنم.

اگه فقط برای چند ساعت.... و این تحقیق عوراض و هزینه  

 اون در حال به نتیجه رسیدن بود.

وی پرونده رانندگی در حال مستی تموم شد، من وقتی کارم ت

توی اینترنت بودم که به خالکوبی ها توی مغازه ها در گراند 

کی رفتم تا یجانکشن نگاه کنم. شاید من آخر هفته به شهر می

از اونها رو برسی کنم... شاید یه تصویر جدید پیدا کنم، 

 تصویری که تالون رو خیلی زیاد ناراحت نکنه.



ی سرش رو داخل دفتر من پایین آورد و درگاه در وقتی لر

ورودی دفترم سرش رو فرو کرد، من داشتم بطری آب رو 

 .خوردمروی میزم می

 :اون گفت

رم، جید، قبل از بیرون رفتنم، به _من خیلی زود بیرون می

 چه چیزی نیاز داری؟

 من چند تا از اسناد رو روی میزم هل دادم.

 .ا_فقط امضای تو روی این ه

 ._ 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 

 .پوشیده بود 2الی انگشتی

 لبخندی زدم. 

 _میخوای بری لب ساحل؟

_ای کاش میشد، نه فقط با نوه هام بعد از ظهری میرم بیرون، 

 ات برنامه ای داری؟ تو برای آخر هفته

 ._ من می خوام اگه بشه به گراند جانکشن برم

 _آها آره، واسه چی؟

 کنم.کوبی برای زدنش فکر می_دارم به یک خال

                                                             

2 flops-flip. 



 .تلفنم وزوز کرد و زنگ خورد

 ._برای یک دقیقه منو ببخش

 گوشی رو برداشتم

 _بله؟

  :میشل گفت

 ._تد مورس پشت خطه و کارت داره

 ن به من زنگ زده بود؟پدر کالین؟ چرا او

 ._ 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 

 .بررسی دقیق کرد

 :پشت تلفن گفتم

 ._جیدم، بفرمایین

تا جواب نیاز دارم که تو باید جوابش  _تد مورسم، من به چند

 .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 

روز به ظاهر دادگاه با پرواز هوایی به خونه برگرده، از 

 .ندیدهکس اون رو هیچ زمانی که اینجا رو ترک کرده



 هام 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

تماس پشت خط قطع شد. کالین کجا بود؟  ترس و وحشت به 

 وهایطرف ستون فقراتم خزیده شد و سینه مال رفت و در م

 زیبای پشت گردنم جای گرفت.

 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.

ا رو کج_پس تو یه خالکوبی می خوای، میشه ازت بپرسم که 

 برای خالکوبی زدن  میخوای؟

 ._من هنوز نمیدونم، شاید یه فروشگاه توی گراند جانکشن

 .اون خندید

 ._منظورم اینه که کجای بدنت میخوای خالکوبی بزنی

 ._اوه، مطمئنا، توی قسمت پشتم

 _جای خوبیه، اولین بارته که میخوای خالکوبی بزنی؟

 .برای تایید سر تکان دادم

 .ا مثل جهنمه_ صدمه اونه



_ 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. 

جید نذار که اون بره، تو باید دیگه به خاطر خودت و عشقت 

 .به تالون و خانواده اش چیزهایی رو بفهمی

دونم، چیزهایی که فقط اون من نیاز داشتم چیزهایی رو ب

تونست به من بگه. و االن هم که کالین ناپدید شده بود. من می

شک داشتم که لری ربطی به این قضیه داشته باشه ، اما می 

ترسیدم که این کار تالون باشه. لعنت بر شیطون ، من می 

 .خواستم بعضی از سواالتم پاسخ داده بشه

شغلم رو به خطر  خواستم پس منمن 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

  :کردم. به خاطر سالمت عقل خودم. پسمی

 _لری؟

 .اون به طرفم چرخید

 _بله؟ 

_قبل از اینکه بری، باید ازت سواالتی در مورد تحقیقات 

 .سماستیل ها بپر

_خوب همون طور که قبال بهت گفتم بیشتر اونها سری هستن 

 .ولی اگه بتونم کمکی بهت میکنم

 نفس عمیقی کشیدم و دل و جرات خودم رو جمع کردم.

 ._من می خوام درباره خواهرت، دافنه استیل بدونم



چشمهاش به طرز عجیبی تیره و تاریک شد و اون به طرف 

 .من و میز کارم قدم زد

تونست اینجا چیکار بکنه؟ ما توی اما اون می.لرزیدم به خودم

یه دفتر عمومی بودیم و میشل و دیوید درست اون بیرون 

 بودن.

من نگاه عصبانی اون رو دیدم و بعد خودم رو رها کردم و 

حالی که برای اینکه قادر نبودم به  ردبه زمین انداختم. 

 کردم.چشمهای اون نگاه کنم خودم رو سرزنش می

پایی های الی انگشتی ارزون..... اما چیزی در اون کامل دم

 نبود و باقی نمونده نبود .....

لری یک انگشتش رو از دست داده بود... انگشت کوچیکش 

 رو توی پای چپش از دست داده بود. 



 مقدمه پایان

 

 

 

bark up the wrong tree 

 شتال گرفتن اشتباه رفتن، خطا به ادم تیر میشه معنیش

 کردن گم را دعا سوراخ کردن، دهبیهو

 

 

 bark up the wrong tree اصطالح درباره توضیح



 اشتباهی درخت زیر" اصطالح این اللفظی تحت ترجمه

 یهودهب تالش یا گرفتن اشتباه معنای به و است" کردن پارس

 فارسی اصطالح نزدیک معادل اصطالح این. است کردن

 تحت معنی که میکنی پارس اشتباهی درخت چه زیر داری

 حل برای کردن سعی یعنی جمله  این. هست اون اللفظی

 کی درباره داشتن اشتباه ذهنیت یا اشتباه، راه از مشکل یک

 کندمی واق واق درخت یک پای که سگی مثل درست. چیز

 !تنیس گربه از خبری درخت باالی که حالی در

 بتوان شاید بخواهیم، فارسی در را عبارت این معادل اگر

 دهمر توش کنیمی گریه سرش باالی که گوری این: “گفت

 .”نداره

"سوراخ دعا را گم کردن” میباشد. گفته بهش من نمیدونم تو 



 اولفصل 

 

 جید

 

 _تو به من چی گفتی؟

 صدای لری از خشمی وحشتناک تیره بود.

نگاهم رو از روی پاهاش بلند کردم و مستقیما به اون و 

 ردم.چشمهای آبی و نافذش نگاه ک

 ._ من گفتم که می خوام درباره دافنه استیل بدونم

 یه که تو گفتی؟زچی_مطمئنی این 



ن تونست اعصاب متشنج متپید. یعنی اون میقلبم به شدت می

 رو حس کنه؟

به اون نگاه کردم.... به چشم های آبی یخ زده اون...، دهانش 

 به یک خط مستقیم  تبدیل شده بود، سر تاس چندش اور اون،

خشم و خستگی و عصبانیت شدیدی در اطراف و لبه مرز 

 کنترل اون موج میزد... من اون رو برای کاری که بود دیدم.

ستیز بود و من میترسیدم که فقط یک  لری وید یک جامعه

خط به منطقه خطرناک اون عبور کرده باشم . آب دهانم رو 

رو  قورت دادم و سرم رو به نشانه موافقت تکون دادم. خودم

به خاطر ترس از این کار سرزنش کردم، این ترس واقعا مثل 

یک تیکه گوه چندش و مزخرف بود اما اون خیلی به من 

 نزدیک شده بود و خشمگین به نظر می اومد.



سرما از بدنش بیرون می اومد و یک حس ترسناکی از اون 

ن ما منتشر میشد و هوای کیپ و یخ زده و ترسناک در بی

 ون رو حس کرد.کامال میشد ا

حتی با وجود اینکه دیوید و میشل در خارج از دفتر کار 

تونستم با سوال پرسیدن در مورد روابط کردند، نمیمی

 ها پیش برم.انوادگی احتمالی اونخ

شد که در اون لحظه نداشتم. بنابراین این باعث شجاعتی می

 من تصمیم گرفتم  با اون مدرک بازی کنم، دوباره بدون مرجع

موز از اون سوال کنم ، و اون رو به برداشت مر” خواهر”

 پنج میلیون دالری مرتبط کنم.

خوام درباره دافنه استیل اطالعاتی داشته باشم. _آره، من می

 کنم این کار به تحقیقات کمک خواهد کرد.من فکر می



 .من فکر کردم تو چیز دیگه ای گفتی_

 .گلویم رو صاف کردم

ن نی. البد اشتباه حرف مو اشتباه تعبیر ک_نه. تو نباید من ر

 .رو شنیدی

اون یکی از ابروهاش رو باال برد.. خدای من، اون قیافه 

نحسی داشت و خیلی شیطانی و بد شگون و فاسد به نظر 

 .یدمیرس

 خواد چیزی بگه.نبودم که اون می برای یک لحظه مطمئن

 ها بیست و پنج سال پیش مرده بود._دافنه استیل تن

 .پایینیم رو جویدم لب



دونم. این هم درست توی حدود زمانی که این _من این رو می

های استیل ها به دالری از یکی از حساب انتقال پنج میلیون

 .به یه گیرنده ناشناس فرستاده شدهمکانی نامعلوم و 

تر شد، اما فقط لری به آرومی عقب رفت و وحشت من کم

نستم از پشت میزم بپرم یک کم. اگه مجبور بودم، می تو…

و خودم رو به سمت در بکشونم و از اونجا فرار کنم.  اگرچه 

ردم کو میبلند من، اگه این کار ر با وجود دامن کوتاه و پاشنه

 ریسک و کار بزرگی بود.

  :لری گفت

 .این زاویه به این فکر نکرده بودم_جالبه، از 

 .یک دقیقه هم حرفش رو باور نکردم من برای



در حال بررسی استیل ها توی شهر و سکه های ده سنتی من 

شهر بودم، اما این موضوع برای لری خیلی خصوصی بود، 

با وجود این که اون اولین باری بود که همدیگه رو مالقات 

 هستن.” مردم های خوبی ”استیل ها کردیم بهم گفت که 

چرا کسی خواسته این واقعیت رو پوشش بده و حقیقت رو 

یگه دو مخفی کاری کنه که اون و دافنه استیل با هم  دستکاری

 خواهر و برادر ناتنی بودند؟

البته، من می تونستم بفهمم چرا استیل ها نمیخوان با اون در 

واقعی بود. اخالقیات قبال  3ارتباط باشن. اون یک آدم کثیف

هیچ معنایی برای اون نداشت، و حاال سردی چشم های اون 

 نم ترسونده بود.جه بود که منو مثل

                                                             

3 Sleazebag       :،جلف و کثیف هرزه 



_تو بهم گفتی که به دنبال هر چیزی که از دنیای عادی خارجه 

 .م این وضعیت خارج از وضعیت عادیهکنبگردم. من فکر می

 .اون سر تکون داد

_به نظر عجیب میاد، تو هیچ شانسی برای فهمیدن جایی که 

 ت حساب به اونجا رفته پیدا کردی؟برداش

ت، من فرصت این کار رو سرم رو تکون دادم.  در حقیق

نداشتم تا بیشتر از این در این مورد تحقیق کنم. خیلی سرم 

شلوغ بود تا پیوند بین لری و دافنه رو کشف کنم و دلیل 

پوشاندن خبر قهرمانی تالون و مدال شجاعتی که به دست 

 .و اون رو نخواسته بود بررسی کنم آورده بود

پوشش میدن، و من _ اونها مسیر های خودشون رو به خوبی 

 .فعال نتونستم به هرچیزی برسم و به اون دسترسی پیدا کنم



با این حال، من شک داشتم که عقب نشینی من هیچ ارتباطی 

 زدم که این به هربا دافنه استیل داشته باشه ولی من حدس می

چیزی مربوط باشه که وندی مادگان در مورد اتفاقی که بیست 

 د بهم نگفته بود.ل پیش افتاده بوو پنج سا

  :لری گفت

_صادقانه بگم، من دیگه سراغ بحث دافنه استیل نمیرم و 

نمیخوام در موردش تحقیق شه، از چیزی که من در موردش 

می دونم، اون خیلی ناراحت بود و مشکل داشت. تحقیق 

عات مربوط به اون درباره یک زن مرده به هیچ وجه به اطال

 .منجر نخواهد شد

ون نه. عالوه بر این، اون به همین دلیل تحقیق شاید برای ا

در مورد استیل ها رو با من در میان نذاشته بود ، به غیر از 



ایده اون مبنی بر اینکه گفته میشه اونها در جرایم سازمان 

 صندوق های پولشویی درگیر شده ان.یافته و 

من حرف لری رو حتی برای یک دقیقه هم باور نمیکردم. 

 اره پدر تالون خیلی کم میدونستم.من درب بعد دوباره،

شاید برادفورد جایی برای شروع تحقیقاتم باشه، واضحه  که 

لری نمی خواست من چیز دیگه ای از دافنه استیل پرده 

بردارم و کشف کنم. من به کار کثیف اون ادامه خواهم داد. 

 چون این بدین معنیه که می تونم در این روند و فرایند به

 .مارج و برادرهاش کمک کنم تالون،

همچنین گوش هام رو تیز می کنم و برای گرفتن شغل دیگه 

ای چشمهام رو باز نگه میدارم. من حتی برای یک دقیقه هم 



خواستم بیشتر از اونی که مجبور بودم برای این آدم نمی

 عوضی کـونی کار کنم.

 .کنمدیگه اینجا احساس امنیت نمی من

  :گفتم

این چیزیه که تو میخوای من دیگه بیشتر از این _البته، اگه 

 ر و عصر خودتوارد قضیه دافنه استیل نمیشم، از بعد از ظه

 .با نوه هات لذت ببر

امیدوار بودم که اون این حرف رو به عنوان یک دعوت برای 

گورش گم کردن از اینجا و رفتن قبول کنه در عوض اون با 

ت پلک نزد. نه یه چشمان سردش به من خیره شد و هیچ وق

بار بلکه چند ثانیه بهم خیره شده بود.  به چند تا کار روی 

  :میزم برگشتم. اون وقت بعد



 _جید؟

  نگاه کردم و نگاه لری رو دیدم.به باال

 _بله؟

مارهای نامرئی روی گوشت من خزیده شدند. درست این 

 ی با لری باعث خزیدن پوست من شد.نزدیک

وش شده بود ، و هیچ ربطی به چیزی در اون نبود و خام

، گفتندشده اون نداشت. اگه غرایز من درست می انگشت گم

فراتر از اون بود که از اصول اخالقی قانونی فراتر رفته 

باشه و در اون تخطی کرده باشه. فراتر از تخطی در 

 قیات کارهای قانونی و وکالت اون.اخال

 .رو با لبخندی زیرکانه باال برد هاشاون لب

 ._ آخر هفته خوبی داشته باشی



 رگشت و آهسته از اتاق بیرون رفت.اون ب

بیست دقیقه تمام گذشت تا من به اندازه کافی احساس امنیت 

 .شمکنم که از جام بلند بشم و از دفترم خارج ب
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 …ای ساکت موند، بعد مایکل لحظه دکتر کار

لی یشوخی نمیکردی وقتی که گفتی یه اتفاق خ_ میفهمم، تو 

 ی.وحشتناک رو پشت سر گذاشته ا

 .گلویم رو صاف کردم

 ._نه من شوخی نمیکردم



_نه این که فکر می کردم تو داری درباره اش شوخی 

تر در کمی بیشمیکردی، فهمیدم چیزی شبیه به اینه. می تونی 

 مورد اون صحبت کنی؟

ای که لمه رو گفته بودم... کلمهبه طرز عجیبی، حاال که این ک

خواستم این همه سال توی ذهن خودم نگه داشته بودم... می

خواستم بهش هر اتفاقی که افتاده رو بگم که حرف بزنم. می

خواستم که اون بهم کمک کنه.  اعصابم هنوز خرد و من می

شده بود و توی سرم دنگ دنگ و تلق تلق صدا میداد و 

استم..نیاز داشتم...که خوبود، اما من می ضربان قلبم تند شده

 .ادامه بدم

 ._آره من معتقدم که میتونم

 ._بسیار خوب، ادامه بده



نزدیک به دو ماه، ا منو بیشتر از یه ماه حبس کردن،_  اونه

اگرچه من اون زمان رو نمی دونستم که چه روزهایی میگذره 

شده بود و . روزها و شبها با همدیگه واسم تیره و تار و مبهم 

م یا چه روزی از من نمی دونستم چه مدت در اونجا بوده ا

 اونجا خارج شدم.

 ها وجود داشتن ؟_ پس سه تای اون

 .سرم رو برای تایید تکون دادم

ها به یاد ندارم. اونی که _من خیلی چیزها در مورد اون

رهبری اونها رو به دست گرفته بود یه خالکوبی ققنوس روی 

ای تیره ای داشت. من  شت. و چشم های قهوهبازوی چپش دا

اخیراً چشم هاش رو به یاد آوردم طی اون هیپنوتیزم راهنمایی 

 .که شدم



که بیشتر خشمت به اون رسه که اون کسی باشه _به نظر می

 .معطوف شده

 ها ندارم، باور کن.یچ یک از اون_من هیچ عشقی برای ه

ای ه که بر_ پس چرا روی اون تمرکز کردی؟ اون کسی

 .کشتنش رویا و خواب دیدی

اونها تا اعماق چرا اون توی رویاهام بود؟ من از هر سه تای 

 روحم متنفر بودم.

اما اونی که خال کوبی داشت..... اون پرنده اسطوره ای و 

افسانه ای که در زندگی من چنین معنای متناقضی داشته.... 

 بیزار بودم و نفرت عمیقی داشتم. من از اون

ن تا اون لحظه نمی دونستم که چنین درجه ای از نفرت م

 وجود داشته. اما بله، من بیشتر از همه از اون متنفر بودم



 

_همونطور که گفتم اون یه جورایی رهبر بود یا حداقل 

 ه نظر میومد، و اون بزرگترین....اینطوری ب

 مخواست برم اونجا؟ دلم میخواست باز ذهنخدایا، واقعا دلم می

 اون گذشته وحشتناک برگرده؟به 

 _بزرگترین چی؟

آب دهانم رو قورت دادم. من در این لحظه همه نکته ها رو 

گه هم یگفته بودم. دیگه نمیتونستم دست نگه دارم و راستش، د

 نمیخواستم دست نگه دارم. 

تی ق_اون بزرگترین آلت رو داشت. بدترین صدمه رو دیدم و

 .که اون اولین بار سراغم اومد



هاش بود و لب حرکت روی صندلی نشستهکتر کار مایکل بید

 کمی نازک شده بودن.

_من می دونم که صحبت کردن در مورد این برات خیلی 

خیلی سخته ، تالون. بنابراین اگه تو نیاز به  متوقف شدن 

 داری فقط بهم بگو، من جلسه ای بعد از تو ندارم پس اگه

 دوست داری می تونیم ادامه بدیم.

خبر جهنمیه؟ باغ های میوه میتونست منتظر بمونه.. اکسل چه 

مرد خوبی بود. اون قبول کرده بود که مراقب همه چیز باشه 

 کارها رو رسیدگی کنه. و

، دکتر، اما کشه که ادامه بدمدونم چقدر طول می_من نمی

 تونم امتحان کنم.می

 .و_ میفهمم، ولی اگه تو نیاز به متوقف شدن داری فقط بهم بگ



 ..._البته

 .دکتر کارمایکل گلویش رو صاف کرد

 .درباره اون دو نفر دیگه بهم بگو _

 و قورت دادم.چشمانم رو بستم و آب دهانم ر

_اونها هیچ وقت برای من واقعی نبودند همانطور که مرد 

خالکوبی دار واقعی بود. در واقع، من شروع به فکر کردن 

یگه از اون افراد که درباره اون و خالکوبیش کردم و یکی د

صدای ضعیف و آرومی داشت. نه این که صداش به طرز 

غیر طبیعی یا هر چیزی غیر عادی بود. احتماال اون قدرها 

هم که برای من صداش ضعیف و آروم بود پایین نرفته بود. 

تُن صداش رو خیلی پایین احساس میکردم. شاید فقط بلندتر 



که ده سالم بود، به  زد، اما در اون زمان، وقتیحرف می

 و پایینی داره. د که صدای آهستهنظرم رسی

 _میفهمم،  و سومین نفر چی؟

زمینه زیاد بود. اون کسی بود که  _سومی به نوعی در پس

کرد، جایی آورد و سطل رو عوض میهمیشه برام غذا می

 .انجام میدادم که من کار خودم رو توی سطل

و آزار بهت شرکت  رض و اذیتگی اون توی تع_تو می

 نکرد؟

_اوه، نه، اون توی تعرض شرکت کرد. اون به نظر بیشتر 

 گه میومد، میدونی که منظورم چیه؟دنبال کننده اون دو تای دی

_چه احساسی نسبت به این واقعیت داشتی وقتی که برات غذا 

 می آورد؟



چه احساسی داشتم؟ من اصال نمیدونستم و هیچ ایده ای نداشتم 

برسه و میخواد وارد چه مایکل میخواد به کجاها  دکتر کار

 بحثی بشه.

_منظورت اینه که من قرار بوده به خاطر اینکه اون بهم غذا 

 یه نوع محبتی به اون داشته باشم؟میداده ، 

 .اما اون کسیه که بهت غذا میداده _ البته که نه،

 داخل ریه هام فرو و بیرون دادم. چشمهام رو بستم و نفسم رو

که به خوک ها  4ون به من غذای پس مونده آشپزخونه_ا

میدادن رو میداد، دکتر. این غذا بیشتر وقت ها برای خوک 

                                                             

4 Slop   و رقیق غذای مزه، بی و آبکی خوراک آشغال، و آت 

 ها خوک به که آشپزخانه های مانده پس اینجا در ولی مزه بی
 هست دهند می



 یمردم، بنابراینها هم مناسب نبود. اما من داشتم از گرسنگی م

 اون رو میخوردم.

 ._میفهمم

فهمید؟ دکتر کار مایکل تمام مدت ها رو میاما اون واقعاً این

خص روی صورت خودش نگه یرقابل مشیک نگاه گنگ و غ

 داشته بود.

ار ن در خوندن افکنمیتونستم اصالً اون رو بخونم.  نه اینکه م

 مردم خوب بودم.

 _ متاسفم تو....

 ناگهان ایستادم.

 ..._انگشت اون

 _منظورت چیه؟ 



_ من اخیراً یه چیزی در مورد شخص سوم به یاد آوردم، 

رو  انگشت کوچیکشکسی که برای من غذا می آورد، اون 

 .توی پای چپش از دست داده بود

بی .. خالکو_ واقعاً؟ پس ما یه نفر با خالکوبی ققنوس داریم.

 روی کدام بازوش بود؟

 ._بازوی چپش

 .مرو مالید دوباره به عقب روی صندلی نشستم و شقیقه هام 

_ اوکی، پس ما یک نفر با خالکوبی ققنوس روی بازوی 

ای تیره ای داره، و یکی از ی قهوهها چپش داریم که چشم

و ضعیفی داره ، حداقل همان طور  افراد دیگه صدای آهسته

که اون رو به خاطر میاری و نفر سوم انگشت کوچکش رو 

 توی پای چپش از دست داده، درسته؟



 .برای تایید تکون دادم سرم رو 

_ تالون، تا حاال به این فکر کردی که سعی در دستگیری و 

به عدالتی که سزاوراشونه این مرد ها بکنی و اونها رو گرفتن 

 برسونی؟

_ برادرهام هر از گاهی به این موضوع اشاره میکنن و این 

رو خاطر نشان میکنن، اما دکتر، من هرگز نمیخوام دوباره 

اونها رو ببینم.  به هر حال، اگه اونها توی خیابون هم با من 

دم.. اونها همیشه ماسک قدم بزنن نمیتونم اونها رو تشخیص ب

داشتن و صادقانه بگم، اگه ما اونها رو گیر آوردیم، من هم به 

ها خالی زودی با یک نوع عدالت با روش خودم روی سر اون

 .خواهم کرد و اجراش میکنم



_ من مطمئنا احساست رو درک می کنم، اما تو میدونی که 

م اجرای عدالت از نوع و روش خودت باعث میشه که تو تما

ی ونجا توزندگیت رو توی زندان به سر ببری و اینطوری هم

 .زندان برای همیشه بمونی

 .که این رو میدونم، من احمق نیستم_ البته 

_ من منظورم این نبود که به تو بگم احمق، اما این رو میدونم 

که گاهی اوقات نیاز به انتقام جویی باعث میشه که فردی رو 

کامال از و وجود اون فرد رو  تحت الشعاع خودش قرار بده

 .بین ببره و پایمال بکنه

_ واقعاً این دیگه مهم نیست ما هرگز اونها رو دستگیر 

کنیم و اگه اونها حسی داشتن، خیلی وقته دیگه اونها از نمی

 .بین رفتن



 .رنو_بله، احتماال اینط

_برادر بزرگتر من، جو، اون دوست داره کسی رو استخدام 

میشه به اون نه نه اونها رو پیدا کنه، من هکنه که تالش ک

 ام.گفته

 _چرا؟

یخوام دوباره همه چیز رو باز _ از اونجایی که من فقط نم

 .کنم

 ت که ما االن داریم انجام میدیم؟_این چیزی نیس

 وبه که التیام پیدا کنم، مگه نه؟_ بله، اما این برای من خ

دها نی که آیا اون مر_ تو دقیقا حق داری. تو باید التیام پیدا ک

 .زنم که این حرف منهو من حدس می دستگیر میشن یا نه.

 .آه کشیدم



_من فکر نمی کنم فرصتی توی جهنم وجود داشته باشه که ما 

همیشه بتونیم اونها رو پیدا کنیم، دکتر. اونها بیست و پنج سال 

پیش توی این منطقه بودن و برای ربودن بچه ها برنامه 

م که دت نفر از ما رو ربودن و من تنها کسی بومیریختن و هف

 .بین این هفت نفر زنده موند

 م ها بچه های دیگه رو هم ربودن؟_ تو مطمئنی که همون آد

ین رو فرض کردم و بهش فکر مطمئن بودم؟ من همیشه ا

 .میکردم

ین موضوع وجود نداره، به جز _هیچ راهی برای دونستن ا

 یکی.

 .وک_دوست تو، پسری به اسم ل

 .سرم رو برای تایید تکون دادم



 ._ تو گفتی که اون هرگز پیدا نشد

 .آخرین نفری بودم که اون رو دیدم _پیدا نشد، ولی من

 اون زنده ست؟ _دیدی که 

 ._نه

سرم رو تکون دادم، قلبم میکوبید.توی قلبم مثل گله گوسفندی 

 اکوبان رمیده شده بودن تپش داشت.که پ

 ._اون قبال ُمرده بود

 .ی هست که من می خوام تو درک بکنی_ تالون، چیز

 _چی رو؟

 ._ هیچ یک از اینها تقصیر تو نیست

 ._این رو میدونم



اما من واقعا میدونستم ؟ در تمام اون روزهای وحشتناک که 

اومد، من روی اون پتوی  کس برای من و سراغم نمیهیچ

کهنه و مندرس در اون سرداب و انباری تاریک احمقانه 

 کردم که من هیچ ارزشی ندارم.می شسته بودم و فکرن

ت تا کسی برای من و دنبالم هیچ دلیل دیگه ای وجود نداش

 نیاد.

 .ر میکنم که میدونم_ یعنی، فک

 .اون سرش رو برای تایید تکان داد

_ منظورت اینه که تو این رو به صورت عینی میدونی، این 

 این فقط شانسیکه به عنوان یک آدم بزرگسال، میدونی که 

بوده که تو دزدیده شدی و این به راحتی می تونست هر پسر 

کوچک دیگه ای در این منطقه باشه.  تو بیش از هر کودک 



ه و برات رخ دیگه ای با توجه به این بالیی که سرت اومد

البته که تو این رو میدونی، اما این داده سزاوراش نبودی،

 ا االنزندگی تو رو توحشت هنوز توی درون تو زنده ست و 

 .تحت تاثیر خودش قرار داده

 ن حقیقت لعنتی برای اطمینان بود.ای

 تونی یک_بنابراین با وجود اینکه تو این رو میدونی و می

قدم به عقب برداری و به وضعیت عینی خودت نگاه کنی و 

به خودت بگی که "این تقصیر من نبوده ،" هنوز هم این توی 

و بر طرز فکر تو و نحوه مشاهده  کنهدرونت زندگی می

 خودت تاثیر میذاره.

 زنم که این همون جاییه که تو وارد اون شده_من حدس می

 ای، دکتر.



اشک های ریخته نشده  چشم های درخشانش بااون لبخندی زد.

 پر شده بود.

_ممکنه آسون نباشه، اما من بهت قول میدم، متوقف نمی شم 

ونه که ما بهت نیاز داشته برستا زمانی که تو رو به جایی 

 باشیم.

 ._دکتر؟ من حالم خوبه

 هاش سرازیر شد.قطره اشک از گونهیک 

 .به. و تو قراره که حتی بهترم بشی_می دونم که تو حالت خو

 _پس چرا اشک ریختی؟

 برای _ چون به همین دلیله که من یک درمانگر شدم، تالون،

 .روزهایی مثل امروز

 مورد امروز وجود داره ؟ ای در_چه چیز ویژه



هوه برداشت و چشمانش اون یک دستمال از جعبه روی میز ق

 رو پاک کرد.

_امروز همون روزی بود که تو اعتراف کردی که چه اتفاقی 

افتاده. این اولین قدم درست در فرآیند درمانت بود. ما این کار 

انجام نمیدیم. ممکنه از اینجا به  5رو با یک روش ناممکنی

م ک ر دست، زیبا نباشه، اما من بهت قول میدم که این کابعد

 در سراشیبی خواهد بود.

 

 

 دوپایان فصل 

                                                             

5 not by a long shot 
 ناممکن طریقی و روش هیچ به نه، هرگز اصطالح،



 سهفصل 

 

 جید 

 

 

تونستم خودمو به خونه مزرعه خواستم تنها باشم، اما نمینمی

برسونم و تا اونجا رانندگی کنم. امروز جمعه بود و مارج 

رد لری توی کالس آشپزی خودش توی شهر بود. من در مو

ین ناجور عصبی و دمدمی و همچنین در مورد گم شدن کال

 شده بودم.

م خواستمن مطمئنا همه رابطه ام با کالین تموم شده بود اما نمی

 اتفاق بدی برای اون بیفته. 



داشتم، اون یک زمانی مردی بود که من اون رو دوست می

ه ک تقریبا تمام عمر خودم رو با اون سپری کرده بودم. بدیهیه

کردم، دور شده بود و من دیگه اون از مردی که من فکر می

اصال اون رو نمیشناختم چون اون آدمی نبود که قبال در 

موردش فکر میکردم اما من هنوز هم برای اون مریضی و 

ناراحتی رو آرزو نمیکردم. اون کجا بود؟ تالون مطمئنا هیچ 

مکنه یدم که مترسمی ربطی به ناپدید شدن کالین نداشت اما من

 داشته باشه.

تالون و برادر هاش مردهای خوبی بودند.  اما حتی رایانی 

که آروم و مالیم هم بود در آخرین برخوردش با کالین به 

 کردن اون آشفته و عصبی شده بود.خاطر تحریک 



بدجوری دلم می خواست تالون رو ببینم.  اما اون توی خونه 

ست من رو ببینه؟ آخرین خوابود؟ نمیدونستم. اون دلش می

باری که با هم بودیم، بهم گفته بود که یک چیزی بر سرش 

اومده و یک اتفاق غیر قابل تصور برای اون افتاده. اون 

احتماالً درمورد اتفاقی که موقع حضور اون توی ارتش و 

تفنگداران دریایی رخ داده بود صحبت می کرد. ولی شاید..... 

چه اتفاقی افتاده، هیچ چیزی در  من بهش گفتم که مهم نیست

رد و این حقیقت مورد احساس من به اون تغییر نخواهد ک

 صادقانه خدا بود.

فرنگی درست  من برای خودم یک ساندویچ پنیر و گوجه

کردم و روی مبل راحتی اون رو کشیدم تا اون رو با یک 

لیوان شراب قرمز بخورم.  من عشق خودم رو به تالون داده 



ن به اون اعتماد کرده بودم و به اون اعتمادم رو داده بودم. م

بودم. به اون اطمینان دادم که احساسات من تغییر نخواهد کرد 

. دیگه چیکار و مهم نیست که اون چه اسراری رو پنهان کرده

میتونستم بکنم؟ تالون باید پیش من می اومد. اون اطمینان 

اره و الیق من داشت و متقاعد شده بود که لیاقت من رو ند

نیست. نمی تونستم حدس بزنم که چرا اون چنین احساسی 

کرده. چه بالیی سر اون اومده بود که اینقدر وحشت زده شده 

بود؟ که سعی کرده بود وقتی خارج از کشور بوده خودش رو 

به کشتن بده؟ اون هم به اندازه من این رو پذیرفته بود و اقرار 

 بود. کرده

نوان یک قهرمان بودن فکر نکرده بود، اون به خودش به ع

حتی با وجود اینکه بقیه آدم های دنیا.... یا حداقل اون هایی 



که از اتفاقی که افتاده بود خبر داشتن اون رو قهرمان 

 میدونستن.

وندی مادگان کار خوبی رو برای پوشش دادن خبر قهرمانی 

لون ااون در بیشتر نقاط جهان انجام داده بود. شش نفری که ت

در اون روز نجات داده بود، باید درباره اون چی فکر کنند؟ 

مطمئنا تالون برای اونها قهرمان بود. اگه وقت داشتم، هفته 

آینده اونها رو جستجو می کردم. شاید اونها بتونن به اونچه 

که برای تالون اتفاق افتاده که به اینجا رسیده، نگاهی انداخته 

رو واسم روشن کنن. ساندویچ و  بشه و بتونن یه سری چیزها

شرابم رو تموم کردم و ظرف هام رو به آشپزخونه بردم... یا 

بیشتر از اون طرف اتاق که میشد اون رو اشپزخونه صدا 

کرد. آپارتمان کوچک استودیوی من دنج و گرم و نرم ولی 



راحت بود. من در حال حاضر درآمد خوبی داشتم و 

رو برای پرداخت یک ماشین تونستم به سرعت پول خودم می

انداز کنم. وقتی این کار رو کردم و تونستم یک ماشین  پس

یک جای بهتری نقل مکان می  برای خودم جور کنم من به

 کردم.

وقتی که تلفنم زنگ خورد من تلفن همراهم رو برداشتم. پدرم 

 .د که با همدیگه صحبت نکرده بودیمبود. ما مدتی بو

های تلفنی نبود، فقط گاه و  ی تماساون یکی از طرفدار ها

بیگاه یک متن و پیامک برای من میفرستاد و با روش خودش 

پرداخت. اعصابم از جا پرید. اگه اون به این موضوع می

 فت احتماالً به دالیلی خوب نبود.گرتماس می

  :گفتم



 هی، بابایی، چه خبرا؟ چیزی شده؟ _

 ._سالم، شیرینم

 _تو حالت خوبه؟ 

 .لویش رو صاف کردپدرم گ

 ._من خوبم، جید

 _پس چرا تماس گرفتی؟ 

 .در مورد مادرته، اون تصادف کرده _این

قلبم به سرعت تپید و روی دور مسابقه رفت. بین من و مادرم 

هیچ عشقی وجود نداشت. من آخرین بار اون رو چند هفته 

پیش دیده بودم، وقتی اون و دوست پسر فعلیش توی گراند 

ند. اون من رو به یک شام گرانقیمت مهمان کرده جانکشن بود

بود، به من اجازه داده شده بود که توی استخر هتل پنج ستاره 



که اون با دوست پسرش بود شنا کنم و همه اش همین بود. و 

گونه ام ازم  اون آخر سر با یک بوسه روی هوایی روی

 خداحافظی کرده بود.

 _اوه خدای من، اون حالش خوبه؟

ا اون خوب به نظر نمی مام جزئیات رو نمیدونم، ام_ من ت

 .رسه، عزیزم

با دوست پسرش به آیووا  _چی ... اون کجاست؟ اون مگه

 برنگشته؟

_نه، اون توی گراند جانکشن بود. فهمیدم که تو میخوای بری 

شم و به طرف اونجا ماشین میپیشش. من فردا صبح سوار 

 .میام



تونم از این موضوع مراقبت _تو مجبور نیستی، بابا، من می 

کنم، اون مادرمه.اون دیگه همسرت نیست. مدت زیادیه که 

هیچ چیزی رو به اون بدهکار همسرت نیست. تو واقعا دیگه 

 .نیستی

_ می دونم و تو هم هیچی به اون بدهکار و مدیون نیستی، 

جید. اما من اون رو یک بار دوست داشتم. اون بهترین هدیه 

م که برای تو اونجا رو بهم داد و من میخوا دنیا که تو هستی

 .باشم. شیرینم

 ننفسی از سر آسودگی کشیدم. اگه پدر قوی من اینجا بود ای

 تر میکرد.  کار رو خیلی راحت

 :گفتم



_باشه، بابا، اون توی کدوم بیمارستانه، من همین االن از 

 اینجا به طرف گراند جانکشن میرم.

 :اون گفت

یست، تنها چیزی که میدونم اینه که اون _بیمارستان والیکر

م ، چند دقیقه پیش که تماس گرفتخیلی بد و به شدت زخمی شده

تونستم امشب همراه تو اش میتوی اتاق عمل جراحی بود. ک

 .باشم

 بایی، من حالم خوبه. دوستت دارم._نگران این نباش، با

تماس رو تموم کردم.  اولین غریزه من این بود که به مارج 

زنگ بزنم. اون بهترین دوست من توی تمام دنیا بود و اون 

همون کسی بود که من هر وقت به یک نفر احتیاج داشتم به 

رفتم. اما من همین االن مارج رو نمی خواستم. طرف اون می



من برادرش، تالون، رو میخواستم. بهترین راه برای مالقات 

 تم.ود، ولی من به اون احتیاج داشاون با مادرم نب

اگه ازش درخواست میکردم اون می اومد؟ فقط یک راه برای 

 .یدنش بود، من شماره اون رو گرفتمفهم

 ._سالم، چشم آبی

  :پاسخ دادم

 _سالم 

 _چی شده؟

ش امشب با من به گراند جانک_ من باید ببینمت، لطفاً، میتونی 

 بیای؟

_ من روز سختی داشتم، چشم آبی، چرا امشب باید به شهر 

 بری؟



_ من خیلی متاسفم که تو روز بدی داشتی، واقعا هستم. ولی 

بهت نیاز دارم، مادرم....اون تصادف کرده. اون االن توی 

بیمارستان والیکریست توی گراند جانکشنه، اون االن توی 

اتاق جراحیه، به من گفته شده که اون حالش خوب به نظر 

 .و این تنها چیزیه که من میدونم نمی رسه

البته که من با تو به اونجا زیزم، من خیلی متاسفم، _اوه، ع

 .میام

 قلبم از جا پرید.

_ من میتونم با ماشینی که بهم دادی به خونه مزرعه بیام و 

 .و سوار کنمتو ر

خوام وقتی ناراحت هستی _نه، خودم میام دنبالت. نمی

 رانندگی کنی. حدود نیم ساعت دیگه اونجا خواهم بود.



  :پرسیدم

 جر چی؟ _پس را

 .و دوست داشتنی تالون اشاره کردم به سگ کوچولو و ناز

 .هم امشب توی شهره _ مارج

_من به ری پیام میدم و بهش میگم اون رو تا صبح نگه داره، 

 د.نش نباش، اون حالش خوب خواهد بونگرا

  :توی گوشی زمزمه کردم

 .تالون، خیلی خیلی ممنونم، ممنونم_

ام رو باال کشیدم، اما هنوز بینیبدنم بی حس شده بود. آب  

تونستم خودم رو برای مادرم به گریه بیندازم. من حتی نمی

اون رو دوست نداشتم، اما اون کسی بود که هنوز برای من 

 ارزش و معنی داشت. 



 _تو حالت خوبه، چشم آبی؟

 .دوباره آب بینی ام رو باال کشیدم

 ._ آره

ون، من قبل از _همه چیز درست میشه، حاال همون جا بم

 .و اینکه بدونی اونجا خواهم بود اطالع تو

 :سکوت کرد و بعد

 ._و دوستت دارم

 قلبم اندازه اش دو برابر شد. 

 دوستت دارم، تالون _منم 

 

**** 



 

ما در طی رانندگی به شهر به هم چیزی نگفتیم. وقتی وارد 

تالون من رو از ماشین ورودی پارکینگ بیمارستان شدیم 

 د.پیاده کر

_ برو داخل و ببین چه خبره، من یه مکان واسه پارک کردن 

 .و درست در اونجا پیشت خواهم بود ماشین پیدا می کنم

در ماشین رو بستم و به سرعت وارد محوطه بیمارستان شدم 

 .ی میز پذیرش بیمارستان توقف کردمو جلو

 .بروک بیلی _ من باید مادرم رو پیدا کنم،

توی کامپیوتر چیزی رو تایپ  زن مسئول پذیرش داشت 

 .میکرد

 ._ من چیزی اینجا نمی بینم



 ._اون تصادف کرده

 .س تو باید بخش اورژانس رو چک کنی_پ

 وی اتاق عمله! مسلماً تو باید..._ ولی اون ت

چک کنی. پایین  _ متاسفم خانم. باید بخش اورژانس رو

 .راهرو، سمت راستت

تر و گستاخ تر باشه؟  ممکن بود این خانم از این هم بی ادب

به سرعت چرخیدم و تقریباً تا پایین راهرو دویدم. البته که 

اتاق اورژانس پر بود. مجبور شدم توی صف لعنتی و طویلی 

از آدما صبر کنم. اگه مادرم قبول و اقرار کرده بود، چرا 

ای از اون نداشته؟ حدود ده دقیقه بعد،  بیمارستان سابقه

ی بودم تا با متصدی پذیرش حرف هنگامی که در صف بعد

 بزنم، تالون از راه رسید.



  :اون پرسید

 _هنوز خبری نشده؟

 .سرم رو تکون دادم

 نوز منتظرم که بفهمم چه خبر شده._من ه

 و شخصی که جلوتر از من ایستاده بود، روی صندلی نشست

 متصدی پذیرش به من اشاره کرد.

 _بله؟ چه کمکی میتونم بهت کنم؟ 

گردم، بروک بیلی، اون تصادف دنبال مادرم می _من دارم

 .کرده

خدایا، من حتی نمی دونستم که چه نوع سانحه و تصادفی رخ 

 داده، فرض کردم که ماشین اون خراب شده.



 .یرش چیزی توی کامپیوترش تایپ کردمسئول پذ

 ._ بله، اون توی اتاق عمله

 اتفاقی افتاده؟ اون حالش خوبه؟  _ چه

اید با بگم. تو بتونم چیزی بیش از این بهت می_متاسفانه من ن

 دکترش صحبت کنی.

 .ا به جلو گذاشتتالون پ

_ این مسخره ست،  این دختر اونه، محض رضای خدا، یعنی 

 ی یه ذره آرامش فکری به اون بدی؟تو اصال نمیتون

ز ندامسئول پذیرش وقتی نگاه خیره اش تمام تالون رو برا

 د.کرد، چشمهای سختش نرم شدن

تونستم، آقا، درک میکنم که اون باید چه _ ای کاش می

 احساسی داشته باشه.



تونی توی کامپیوتر خودت تایپ کنی و به ما _مطمئنا تو می

کنه و توی بگی که خانم بیلی برای چه چیزی داره عمل می

 اتاق جراحیه ، مگه نه؟

 ی که من فکر می کردم لبخند زد...ااون برای لحظه

ربان، من اجازه ندارم اطالعات پزشکی بیمار رو _متاسفم ق

بیرون بکشم. تو باید با دکتر یا پرستارش حرف بزنی. من به 

نکه ایدم که شما اینجایین و به محض پرستار مسئول خبر می

 بتونه باهاتون صحبت میکنه.

 .اون بهم نگاه کرد

 _اسمت چیه، خانم جوان؟

 ._جید، جید رابرتز، من دخترشم

 .کلید کامپیوتر تایپ کرد رو روی صفحه اون چیزی



ودی پرستار به ز_ فقط یه صندلی پیدا کن و روی اون بشین، 

 .با شما خواهد بود

  :تالون آهی کشید و گفت

 .کنیموبه، ما از کمکت قدردانی می_خ

تالون بازویم رو گرفت و من رو طرف دو صندلی خالی برد.  

ر ها محاصره شده بودیم ما بین گریه های بچه ها و ناله بزرگت

تونستم خودم رو راضی کنم که برام مهم باشه. ضربان اما نمی

 .به طور بریده بریده نفس میکشیدم قلبم تند شده بود و من

یعنی من واقعا به مادرم اهمیت میدادم؟ این یک چیز جدید  

برای من بود. اشک ها داشتن چشمهام رو خفه می کردند تا 

ن با جنگ درون سرم و قلبم مبارزه کردم. به پایین بریزن و م

 دلم می خواست برای مادرم گریه کنم. چرا؟ 



 .تالون دست من رو فشرد

 _ حالت خوبه؟ 

و باالخره سد دفاعی من منفجر شد و ترکید. اشک هایی که 

توی چشمهام به عقب نگه داشته بودم از چشمانم جاری شدند 

کردم که ای و من به آرومی سکسکه ای کردم. آرزو می 

 از این به هم نریزم و شکسته نشم.کاش بیشتر 

تالون دستمال جیبی گلدار و سرخی رو از جیبش بیرون کشید 

و اون رو توی دستهای من گذاشت. چشمانم رو پاک کردم و 

ستمال دمیدم. من چه مرگم شده بینی ام رو باال کشیدم و توی د

 ؟بود



م زندگی داده بود جواب واضح بود.اون مادر من بود، اون به

و من باید سپاسگزار این باشم. اما برای اون من اینجا نبودم. 

 کنار مردی که عاشقشم نشسته بودم.من اینجا 

تالون دستم رو گرفت و ما ساکت نشسته بودیم تا زمانی که 

 .ستاری پوشیده بود به طرف ما اومدزنی که روپوش سبز پر

 _خانم رابرتز؟ 

 ._بله، جید رابرتز

 و برای بروک بیلی اینجا هستی؟ _ت

؟ چیزی داری _ بله من دخترشم، چه اتفاقی برای اون افتاده

 در موردش به ما بگی؟



_اون ضربه به سرش برخورد کرده، اون در صندلی کنار 

یربگ و کیسه هوا درست راننده نشسته بوده و متاسفانه ا

 .مستقر نشده

 .آب دهانم رو فرو دادم

 _کی رانندگی میکرده؟

_یکی از دوستان اون، اون به شدت زخمی نشده بود و صدمه 

آنچنانی ندیده بود، تنها وقتی که ماشین توی تصادف بوده اون 

سرش به ایربگ و کیسه هوا برخورد کرده و چند تا کبودی 

دنده اش هم شکسته. اون  کوچولو داشت ، احتماال یک

 .مرخص شده

 _و مادرم؟ 



ییدگی شدید. زانوی شکسته، _زخم های عمیق و گرفتگی و سا

دنده ها، لگن کبود شده و کوفته، آسیب های احتمالی و 

جراحات داخلی و ممکنه مغزی هم باشه. در حال حاضر، 

 تالشند تا حال اون رو تثبیت کنن.پزشک ها در 

 آسیب مغزی؟

 ._اوه خدای من

 د.تالون دستم رو فشر

ر دوده. _ خوشبختانه اون کمربند ایمنی خودش رو پوشیده ب

 غیر این صورت اون مرده بود.

 ربگ یا کیسه ی هوا رو باز نکرده؟_ چرا ای

 نم رو دور این موضوع متمرکز کنم.تونستم ذهنمی



ای هوا همیشه محفوظ از خطا ه _ ما نمیدونیم خانم، کیسه

 .نیستن

 _کی با اونه؟ 

_یک مرد به اسم نیکو کاستاس، اون توی سالن انتظار اتاق 

 .هعمل جراحی

 .نفس کشیدم

ی از مادرم _اون دوست پسرشه، اونها هیچ سابقه و گزارش

 .برای بستری شدن ندارن

_اونها باید این کار رو بکنن. اگرچه گاهی اوقات برای 

کشه تا به روز رسانی های اطالعاتی ما کمی طول میپایگاه

شه. اون حدود دو ساعت پیش پذیرفته شد. ما اسم و شماره یه 



انسی اورژ ی کیف پولش پیدا کردیم که بهش تماسنفر رو تو

 .گرفتیم، برایان رابرتز

ی کنه، اون توی _ پدرمه، اون فردا به سمت اینجا رانندگی م

 .دنور زندگی میکنه

_ شما دو تا میتونین با دوست پسرش توی اتاق انتظار عمل 

جراحی منتظر بمونین، زود باشین، من کسی رو می فرستم 

 .نجا بفرستهوتا شما رو به ا

تالون از جاش بلند شد و به من کمک کرد تا از روی صندلی 

بلند شم. ما پرستار رو به صورت منظم دنبال کردیم. مرد 

جوانی ما رو از آسانسور به طبقه باال برد و در کنار یک 

سالن به محل انتظار اتاق عمل برد. نیکو نشسته بود، سرش 

لوار مدل نیروی روی توی دستهاش گرفته بود. کت و ش



دریایی به رنگ آبی به تن داشت و کراوات قرمز و سیاه راه 

 و بود. راهی هم پوشیده بود که هنوز به گردنش بسته شده

 کفش چرمی براقی ام پوشیده بود

 .به اون نزدیک شدم 

 ._نیکو، سالم

 .سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد اون

 _دختر بروک؟

 ._بله، جید

حال حاضر چندان خوب کار هن من در _البته. جید، ذ

 کنه.نمی

 ._درک میکنم



 .به تالون نگاه کردم

 _این دو......

چیه من ؟ دوست من؟ این دیگه خیلی توهین آمیزه، دوست 

 توی دبیرستان نبودیم. معشوقه من؟پسرم؟ ما که 

 ._تالون استیل

ای قبل از اینکه دستش رو به نیکو برگشت و برای لحظه

ن خیره شد و اون رو در نظر راز کنه به اوسمت تالون د

 گرفت.

 ._نیکو کاستاسم

اون دست تالون رو تکون داد و بعد انگشت هاش رو توی 

 .وهای خیلی سیاه و زغالیش فرو کردم

 :پرسیدم



 _چه اتفاقی افتاده؟ 

 .نیکو سرش رو تکون داد

_ همه چیز تار و مبهمه. ما بعد از صرف شام در جاده استیلر 

کردیم، همه جا ساکت بود و ناگهان یک کامیون  حرکت می

از ناکجا آباد جلوی راه ما سبز شد و ماشینش شاخ به شاخ با 

ما شد و سر کامیون به طرف سر ماشین ما پرت شد و اصابت 

کرد، راننده دیگه اصال مثل من زخمی و مصدوم نشده. و من 

 .و کیسه ی هوا افتاده بود نمیدونم چه اتفاقی برای ایربگ

 من...

و قطره اشکی از اون  اون چشمانش رو بست و به هم فشرد

 بیرون اومد.

 :گفتم



 ._این تقصیر تو نیست

م، ئن نبودبه امید اینکه دارم حقیقت رو میگم چون کامال مطم

 .اون چشمهاش رو باز کرد

ز تونم بمونم. باید یه پروا_خوشحالم که اینجایی. من دیگه نمی

 ام.و من همین االنش هم دیر کردهبه دیس مونیئس بگیرم ، 

 ظورت اینه که تو نمیتونی بمونی؟_من

 یک ذره هم به مادرم اهمیت میداد؟اصال اون 

ا خارج بشم. _ای کاش میتونستم. اما من نمی تونم از اینج

 بروک درک خواهد کرد.

کرد و اون رو میتونست درکش شاید بروک این کار رو می

رز جهنمی این کار رو نمیتونم کنه، اما من مطمئنم که به ط

 .بکنم



 .یلی خوب، پرواز خوبی داشته باشی_خ

من یک صندلی برداشتم و روی اون نشستم.  همانطور که 

 کرد، تالون کنار من نشست.ترک مینیکو محل انتظار رو 

 :از تالون پرسیدم

 یه، ها؟_آدم خوب

  :اون گفت

 یی باشه که باید باشه، اگرچه... _شاید اون جا

 اگرچه چی؟_

 .تالون لبهاش رو به هم فشرد



_اون وقتی ما رسیدیم اینجا به نظر می رسید که نگران و 

که از اینجا جیم شد و  مضطربه، ولی حاال یکهویی چی شد

 ؟6فرار کرد

  :گفتم

 کنم،_ دقیقا این همون چیزیه که من دارم در موردش فکر می

، ادرم باشمولی االن وقت ندارم که نگران باسن دوست پسر م

 .ن باید درباره وضعیت مادرم بفهممم

_برای یه مدتی توی اتاق عمل بوده. یه نفر باید به زودی یه 

 .و بیاد بهمون درباره وضعیتش بگهچیزی بدونه 

تالون لبخندی زد.  خدایا، لبخند اون، اون حاال دیگه لبخند 

 بیشتری میزد. وقتی چند ماه پیش برای اولین بار با اون آشنا

                                                             

6 take off  
 کردن فرار و نشد جیم اینجا در



شدم و اون رو دیدم لبخند زدن از اون مثل بیرون کشیدن 

د ولی االن دندون هاش به صورت یکی یکی از دهانش بو

 داشت بهم لبخند میزد.

 .تالون ایستاد

خوام یه چیزی یا جایی پیدا کنم که این اطراف _من می

 دنی داشته باشه، تو چیزی میخوای؟مشروب و یا نوشی

 رفتم.به دستشویی میم، اما باید من تشنه نبود

_نه، اما تو میتونی واسه یه دقیقه اینجا بشینی تا اگه کسی 

ه یاز بخبری داشته باشه بتونیم خبر دار بشیم، چون من ن

 .استفاده از دستشویی دارم

 .اون دوباره روی صندلی نشست

 ._مطمئنا



ی رون رفتم تا دستشویباالی سر اون رو بوسیدم و به طرف بی

 .رو پیدا کنم

همان طور که پیچ راهرو رو به راهروی دیگه ای رد 

کردم، ایستادم. در انتهای راهرو، نیکو ایستاده بود و با می

و از  زد.... اون لری بود؟ من زیر چشمییکی حرف می

 گوشه چشم بهشون نگاه کردم.

راهروی طوالنی و درازی بود، اما لعنت به اینکه این مرد 

 رد؟که، اون اینجا چه غلطی میباششبیه رئیس من، لری وید ن

یکو نمردی که شبیه لری بود چرخید و به من نگاه کرد و بعد 

 و کناری کشوند. رو در گوشه

به سرعت راه رفتم و شروع به دویدن کردم، اما وقتی به 

انتهای راهرو رسیدم، دو مرد ناپدید شده بودند. اون لری بود؟ 



مه چیز خوب نبود حتی اون مرد هم نیکو بوده؟ حواسم به ه

 انوهام خم شدند. چه خبر شده بود؟و خوب عمل نمیکرد. ز

به دیوار تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم. وقتی باالخره حس 

ا ها رو پیدمحیط اطرافم رو پیدا کردم، برگشتم و اتاق خانم

کردم. چند دقیقه بعد، به محوطه انتظار برگشتم. تالون هنوز 

 زد. ی رو ورق میشنشسته بود و یک مجله ورز

  :پرسیدم

 _هنوز خبری نشده؟ 

 .اون سرش رو تکون داد

 ._نه هنوز

 قرار شدم. کنار اون نشستم و بی 

 :اون پرسید



 _ مشکل چیه؟

 ط من فکر کردم که یکی رو دیدم..._ هیچی، فق

کی رو دیدم؟ دوست پسر مامانم که داره با رئیس هرزه و  

 که چی؟ یزنه؟ کثیف و به درد نخورم حرف م

 _کیو دیدی؟

 ._هیچی، من خوبم

تونستم با چیزهایی که دیده بودم و چیزهایی که ممکن بود نمی

چه معنایی داشته باشه و چه پیامدهایی در اون باشه، کنار 

حال مادرم  سر و  بیام. در حال حاضر، من مجبور بودم با

 .کار داشته باشم

 خوامم؟ می_تا چند دقیقه دیگه مشکلی نداری تا من برگرد

 نی رو پیدا کنم. تو چیزی میخوای؟برم و اون نوشید



 سرم رو به عالمت نفی تکون دادم.

تالون چند دقیقه بعد با یک بطری نوشابه برگشت و نشست.  

دستش رو دور من حلقه کرد و من در آغوشش فرو رفتم و 

 محکم و آرامش دهنده اون چسبیدم. به شونه های

در لباس  ساعت بعد، زنی و منتظر موندم. حدود یک

 .پرستاری به ما نزدیک شد

 _خانم رابرتز؟

 ._بله

_من دکتر روزنبلوم، جراح ارتوپدی مادرتون هستم. جراح 

ال آسیب های داخلی دکتر ملوین هستش و اون هنوز در ح

 .جراحی مادرتون توی اتاق عمله

 _اون حالش خوبه؟



یه زن داشته. مادرت  گه_اون حال خودش رو خیلی خوب ن

 .قویه

 _ پس، چه خبر شده؟

_اون یه زانوی خرد شده داره و لگنش کبود شده و به شدت 

دیده، شانس اورده که لگنش نشکسته. بهبودش شش  آسیب

ماهه ست، اون همچنین چندین استخوان و دنده شکسته داره، 

تا جایی که میتونستم زانوی اون رو تعمیر کردم، اما اگه 

درست انجام نشه، ممکنه نیاز به تعمیرات و ترمیم من 

تعویض زانو داشته باشه، اما در حال حاضر، استخوانهای 

اون کمترین نگرانی ما رو دارن. مادرتون خونریزی داخلی 

داشت. دکتر ملوین االن این تعمیرات رو تموم کرده، دکتر 



ملوین وقتی کارش تموم شد، برای دیدن تو از اتاق جراحی 

 .بیرون خواهد اومد

 ین میتونه خونریزی رو متوقف کنه؟_دکتر ملو

کنیم، دکتر ملوین یکی از بهترین _ بله ما اینطور فکر می

جراح های مرد توی این بیمارستانه، اون وقتی که از اتاق 

 .شتر درباره وضعیت مادرت بهت میگهعمل بیرون بیاد بی

 _پس این خوبه، درسته؟

 خورد. نه اشارهی ناون لب هاش رو به هم فشرد. سرش تکون

 .ای، نه تکونی

_ بله، خونریزی داخلی بهبود پیدا می کنه، اما خانم رابرتز، 

 .ماست و ممکنه ضربه مغزی شده باشهمادرتون توی ک

 _چی؟



_ما یه متخصص مغز و اعصاب خواهیم داشت وقتی اون 

 .باشه ارزیابی دقیق رو انجام بده وضعیتش پایدار و با ثبات

خدا، االن این کار رو ایدار بشه؟ به خاطر _ وقتی که حالش پ

 .انجام بدین

 .تالون دستم رو کشید

 _جید... 

 .و از اون دور کردمدستم ر

 _نه، تالون 

 .به دکتر نگاه کردم 

_ همین االن این کار رو بکنین، هر کاری که باید انجام بدید 

 .رو انجامش بدین



اری که از _ خانم رابرتز، لطفاً حرفم رو باور کن، ما هر ک

بهبودی حال مادرتون  دستمون بر بیاد رو همین االن برای

 .انجام میدیم

 گفت.ت رو مینگاهش حقیق

  :پرسیدم

 _ مادرم شانس این رو داره؟ 

 د.اون لبخندی ز

. شانس خوبی داشته باشه کنم_از چیزی که دیده بودم، فکر می

 ن...اوه، حاال اون خودش اینجاست.ملوی اما دکتر

مد. وبزرگ که لباس جراحی پوشیده بود به سمت ما ا یک مرد

 .دستش رو به طرف من دراز کرد

 _خانم رابرتز؟ 



 سرم رو برای تایید تکون دادم

های  _ مادرت االن وضعیتش پایداره، اون به بخش مراقبت

بح وضعیتش رو ارزیابی ویژه منتقل شده، ما دوباره فردا ص

 .خواهیم کرد

هایی درباره وضعیتش من باید سوال آب دهانم رو فرو دادم.

ها به ذهنم یک از اونپرسیدم، اما دقیقا همین االن هیچ می

 نمی اومدن.

  :دکتر رزنبلوم با مالیمت گفت

_ اون اینجا به بهترین شکل ازش نگه داری و مراقبت میشه، 

ما حداقل کمی بخواب و نمیتونم بهت بگم که نگران نباش ا

 .استراحت کن

 .ون رو ببینم_میخوام ا



 .دکتر ملوین سر تکان داد

_خیلی خوب، اما فقط برای یه دقیقه و می خوام بهت هشدار 

ر اون بدم که اون زخم ها و کبودی های زیادی داره که ظاه

 .به نظرت طبیعی نخواهد اومد

های ویژه هدایت کرد و من وارد دکتر من رو به بخش مراقبت

اومد. اون به دستگاه محفظه مخصوص مادرم شدم. نفسم بند 

های بیشماری وصل شده بود و پوستش خاکستری و خیلی 

رنگ پریده شده بود. لبهاش بریده شده و از هم قاچ خورده 

بودن، زیر هر دو چشمش کبود شده بود، یکی از چشمهاش 

کهاش به داخل اون چرخیده اونقدر متورم و باد کرده بود که پل

 .شده بود

  :دکتر رزنبلوم گفت



اون در نهایت ممکنه نیاز به بازسازی چهره داشته باشه، _ 

و زنده  اما واضحه که ما در حال حاضر بیشتر برای حفظ

 .موندن اون تمرکز می کنیم

 .اون به آرومی تیک تاک صدا میداد مانیتور ضربان قلب 

 :پرسیدم

 _ چرا اینقدر قلبش ضعیف میزنه؟

  :دکتر گفت

نیست. وقتی که مواد مخدر _این به خاطر بی هوشیه، مشکلی 

و مورفین اثرش از بین میره به حالت عادی برمی گرده، اون 

برای تسکین دردش در حال حاضر خیلی از داروهای مسکن 

 کنه.استفاده می

 صدای وزوزی به مغزم رسید.



 :دکتر رزنبلوم گفت

 _گوه توش، وسایل احیا قلبش!

به  صدای وزوز کردن و صدای بوق از دستگاه هایی که

مادرم وصل بود به گوشم رسید. قلب من همراه با تجهیزات 

 محکم کوبیده شد و پوستم یخ کرد.اونجا 

 :دکتر گفت

 ._ تو باید همین االن بری

 .با عجله به طرف بیرون هدایت کردو من رو  

 _اما مادرم!

 ونیم برای اون انجام خواهیم داد.ت_ما هر کاری که می

 د.اون من رو از در بیرون بر
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 چهارمفصل 

 

 تالون

 

 

جید با گیجی تلو تلو خورد و با رنگ و روی پریده و سکندری 

 .طرف اون دویدمخوران به اتاق انتظار برگشت. ایستادم و به 

 _مشکل چیه؟

_ مادرم فکر کنم تشنج کرد، اونها به من چیزی نگفتن، ولی 

ن، من هیچی دستگاه های اون شروع به صدا دادن کرد

 نمیدونم.



ن رو توی آغوشم فشردم من اون رو توی بغلم کشوندم و او 

 و له کردم.

خواستم اون رو نگه دارم و هر اونچه که در این دنیای می 

ل اشتباه بود از اون محافظت رحمانه و سنگد ظالمانه و بی

 کنم.

من قادر نبودم از خودم محافظت کنم، اما لعنت بر شیطون، 

رحمی و شیطان هایی که  ون در برابر شرارت و بیمن از ا

کردم. اما دور و بر همه ما احاطه شده بودن محافظت می

تونستم. من هیچ کنترلی روی اتفاقی که برای مادرش افتاد نمی

نداشتم. من حتی قادر نبودم که مادر خودم رو نجات بدم، و 

 تونستم حتی جید رو نجات بدم.نمی



د و توی آغوشم هق هق گریه کرد و من اون به من نزدیک ش

به اون کمک کردم که روی صندلی بشینه. حاال تنها کاری 

 تونستیم انجام بدیم این بود که صبر کنیم.که می

 پزشک زن بیرون اومد. جید ایستاد.نیم ساعت بعد، 

 _مادرم؟ 

 :دکتر گفت

 ._اون برای االن وضعیتش پایداره

 _ خدا رو شکر 

 صندلی لم داد.جید دوباره روی 

_ باید یک کمی بخوابی، خانم رابرتز، تو با این وضعیت و 

حالت برای مادرت خوب نیستی، برو خونه و استراحت کن، 



توی حالش ایجاد شد، بهت من بهت قول میدم که اگه تغییری 

 .تلفن کنم

 :گفتم

 ._ حق با اونه

 .جید سرش رو تکون داد

 .هیچ جایی برم _ نه، من نمیخوام

 .توی هتل برای استراحتت پیدا کنم حداقل بذار یه اتاقی _ پس

 .ن کرد و آب بینی اش رو باال کشیداون فین فی

تر از دو بلوک از اینجا دور _ خیلی خوب، اما نمیخوام بیش

 .باشه

 ._ ما میتونیم به اون رسیدگی کنیم، چشم آبی



 .به طرف دکتر چرخیدم 

 داری؟اطالعات تماس ما رو _ از کمکت ممنونم، 

ه تماستون رو پشت میز _ وقتی که دارین شما میرین، شمار

 .جلویی بذار

 .ا جید به طرف آسانسور حرکت کردمسرم رو تکون دادم و ب

 امشب شب طوالنی ای بود.

 

**** 

 

به اون یارو که پشت میز پذیرش هتل آتالنتیک کارلتون سیتی 

 :نشسته بود گفتم



 ._دو تا اتاق

ده بود و چشمهاش برق میزدن و از جید به بازوی من چسبی

اشک میدرخشیدن . کارت اعتباریم رو به اون یارو دادم، 

 های کلیدی رو برداشتم.دم و کارتامضا کر

 بقه پنجم اتاق هامون بود.  خوبه.هر دو توی ط

 .اوکی، بیا، چشم آبی_ 

اون رو به طرف آسانسور هدایت کردم و شماره پنج  

قدم به بیرون از آسانسور گذاشتیم  آسانسور رو زدم. وقتی که

به طرف راست به طرف اولین اتاق چرخیدم. کلید رو توی 

 فت در چرخوندم و در رو باز کردم.چ

 :گفتم

 ._ بفرمایید، این اتاق توئه



 .اون چرخید

 _منظورت چیه؟ اتاق من؟ 

 .میدونستم که جریان از چه قراره

 .اق توئه، من اتاقم پایین راهروئه_ ات

 .مونی. امشب بهت نیاز دارم، تالوننه، تو با من می _اوه،

تونم این کار رو بکنم.... دونی که من نمی_عزیزم، تو می

 قی افتاد وقتی که باهات خوابیدم؟یادت باشه دفعه قبل چه اتفا

من خودم هرگز فراموش نمیکنم که وقتی بیدار شدم دستهام 

ک نستم ریسرو دور گردن جید پیدا کردم. دیگه هرگز نمی تو

بکنم. واسه خطری که ممکن بود دوباره اتفاق بیفته اون رو 

به خطر بندازم. حتی اگه من با درمانگر خودم روی این 

موضوع کار کرده بودم ولی هنوز آماده نبودم که با اون 



رصتی ف بخوابم. نمی تونستم به اون صدمه بزنم و نمی تونستم

 .برای صدمه زدن به اون بدم

 .با حرارت زیاد سرش رو تکون داد واون شدیدا 

 ._نه، خواهش میکنم، نه

_من درست پایین راهرو خواهم بود. قول میدم. اگه به من 

 .داشته باشی ، فقط بهم تماس بگیر نیاز

کردم که اون این _ تالون، لطفاً، این مادرمه، من فکر نمی

قدر واسم ارزش و معنا داشته باشه, تعجب می کنم که من 

دلشوره و اضطراب دارم, ولی همه اینها به طور  اینقدر

ناگهانی واسم اتفاق افتاده, من مامانم رو خیلی زیاد می خوام، 

 زمانی از فردا اینجا خواهد بود. پدرم توی راهه، اون یه

 .اون به پایین به ساعتش نگاه کرد



_ اوکی، یه زمانی از امروز ، ولی اون دیر میرسه، اون داره 

جا رانندگی می کنه، خواهش دنور به طرف این با ماشینش از

 .می کنم

 .نم این فرصت رو قبول کنم_ نمیتونم، چشم آبی، نمیتو

اون به سرعت بازوم رو کشید و من رو داخل کشوند . در 

هام رو گرفت و من رو بوسید و هتل بسته شد و اون گونه

 .ک بوسه من رو به طرف لبهاش کشوندواسه ی

 بوسه هایی مثل این داشتیم و همدیگه رو بوسه خشن بود. قبالً 

. جید بود همینطوری بوسیده بودیم، بله، اما این یکی متفاوت

 خیلی ... نیازمند بود.

معموالً، من نیازمند بودم. من به کسی که بهم احتیاج داشته 

باشه عادت نداشتم. مطمئناً، برادرهام و مارج بهم میگفتن که 



نها این کار رو نمیکردن. نه واقعا، به من احتیاج دارن، اما او

هیچ کسی تا به حال اون طوری که جید االن بهم نیاز داشت 

 .احتیاج نداشته بود

اون طوری به من چسبیده بود که انگار زندگیش به این وابسته 

سش بند اومده بود ، و بعد بوسه رو شکست در حالی که نف

 .بود و نفس نفس میزد

چیز دیگه ای  نکن، هیچ وقت ازت_ لطفاً تالون، منو ترک 

 .نمی خوام، قول میدم

چیزی در چشم هاش بود که باعث شد بمونم. اون ترسیده بود، 

جدا از ترس از دست دادن مادرش، من هرگز صداش رو این 

مدلی نشنیده بودم. اما بعضی وقتها احساسات چنان عمیق توی 

یک شخص بودند که حتی خود شخص نمی دونست که این 



اسات اینجا توی وجودش هستن. من از همه مردم این رو احس

فهمیده بودم. سرم رو کمی تکان دادم. حداقل تا زمانی که جید 

به خواب بره می موندم. اتاق دو تا تخت خواب داشت، 

میتونستم توی اون یکی تخت خواب بخوابم یا بعداً که جید به 

 ق خودم برم،د به اتاخواب بره به اتاق خودم برم. بله، من بای

 اما  بعداً.

 با صدای بلند و هق هق کردن کرد.اون شروع به گریه شدید 

 .ونم امشب تنها باشم، فقط نمیتونم_خواهش میکنم... من نمیت

 :جلوی موهاش زمزمه و پچ پچ کردم 

_شیییش، من تو رو تنها نمیذارم، عزیزم، من اینجا برای تو 

 .، هر کاری که تو نیاز داشته باشیهستم



کلمات حقیقی هرگز از دهان من قبل از این عبور نکرده 

بودند. من برای اون اینجا بودم و هر کاری که اون ازم 

دادم.  هر کاری که الزم بود. هر کاری خواست انجام میمی

که اون نیاز داشت. تنها کاری که باید اون میکرد این بود که 

راش هر ازم درخواست می کرد و من برای اونجا بودم و ب

 دونستم.این رو در اعماق روحم میکاری می کردم. 

اون کمی عقب رفت، نگاه خیره و آبی رنگ شفاف 

 خاکستریش با چشمان من تالقی کرد.

_ من بهت احتیاج دارم که باهام عشق بازی کنی، تالون، 

که چه چیزی در زندگی واقعا  عاشقم باش، بهم نشون بده

 .مهمه



ی مقعد اون رو با سکس مقعدی از آخرین باری که باکرگ

)سکس آنال( گرفته بودم با همدیگه نبودیم و خودم هم در این 

جریان وحشت زده بودم و فرار میکردم. اما حاال وقتش نبود 

که به خودم فکر کنم. من باید به فکر جید باشم، نیازهای اون 

رو باالتر از حد خودم قرار بدم و می خواستم نیازهای اون 

ر از حد خودم و نیازهام قرار بدم . این احساس جدیدی رو باالت

برای من بود. من بیشتر زندگی و عمرم رو صرف یک 

مارپیچی از ترحم برای خودم کرده بودم که هیچ وقت فکر 

نمی کردم دیگران به چه چیزی احتیاج دارن و هر اونچه که 

ممکن بود دیگران به من احتیاج داشته باشن رو در نظر 

بودم. البته، من کار خوم رو در مزرعه پرورش دادم، نگرفته 

وظیفه خودم رو در این کشور انجام دادم. من همیشه کاری 

رو که ازم انتظار داشتن رو انجام داده بودم، اما هیچ وقت به 



چ وقت نگران کس دیگه ای به جز خودم نبودم . هی نفع هیچ

 کسی جز خودم نبودم.

حال خودم رو پاره و سوراخ جید پرده و نقاب دلسوزی به 

کرده بود و زیر دیوار های دفاعیم خزیده بود. آیا اون واقعاً 

زیر این دیوار خزیده بود؟ آیا اون واقعاً این پرده رو برای 

ترک برداشته شدن باز کرده بود؟ یا من بهش اجازه می دادم 

تا از دیوارهای من بیاد داخل؟ هیچ کس تا به حال تا زمان 

سته بود به دیوارهای من حمله کنه.... نه برادرهام، جید نتون

نه خواهرم و نه کس دیگه ای. اما جید وارد شده بود. من 

میخواستم که اون وارد بشه... یعنی واقعا هنوز عاشقم میمونه 

وقتی که اون همه چیز رو میدونست؟ اون به همون اندازه این 

ه در اده باشرو گفته بود و بهم گفته بود که هر اتفاقی افت



احساسش به من هیچ تغییری نخواهد کرد و اون آخرین باری 

که با هم بودیم بهم نشون داده بود که چقدر به من اعتماد داره. 

 بود و بهم اعتمادش رو داده بود. اون اعتماد کرده 

کس به من  قبل از این در اون سطح اعتماد رو نداده بود. هیچ

کشور. اونها مجبور بودند به  نه حتی افراد من توی خارج از

من اعتماد کنند. زندگی اونها به این بستگی داشت و مرتبط 

 ا اونها من رو اصال نمیشناختند. بود. ام

اونها مجبور بودن که به من اعتماد کنند چون من فرمانده و 

افسر اونها بودم. ولی جید.... هیچ کس اون رو مجبور نکرده 

ولی اون این اعتماد رو به اراده بود که به من اعتماد کنه. 

آزاد خودش بهم داده بود و به من اعتماد کرده بود. عجب 



کار و از این دادم که از این ای بود. به اون اجازه نمیهدیه

 اعتماد پشیمان بشه.

بازوهام رو دور اون حلقه کردم، اون رو به سمت خودم  و 

و آغوش توی آغوشم فشار دادم، اون رو به داخل بازوهام 

 بزرگم هل دادم و پوشاندم که امیدوار بودم قوی و آرامش

بخش باشه. درست داشتن اون در این نزدیکی با خودم، آلت 

من رو سخت کرد، مثل همیشه وقتی که در اطراف جید بودم. 

آغوش و نگه داشتن اون توی بازوهام رو سفت تر کردم و 

 پوشوندم. فشار دادم و توی آغوشم جید رو بیشتر به خودم

بی شفافش با چشمان من چانه اون رو باال کشیدم تا نگاه آ 

 .تالقی کنه



خوای _تو مطمئنی، عزیزم؟ اشکالی نداره اگه تو فقط می

بری توی رختخواب و گریه کنی. من توی آغوشم نگهت 

 تونی تمام شب رو گریه کنی.ای میدارم . اگه بخومی

 .اون سرش رو تکون داد

ودم رو از گریه و زاری خواهم گرفت. اما _فکر کنم سهم خ

همین االن من میخوام باهات عشق بازی کنم، لطفاً، تالون، 

 .که چه چیزی توی این دنیا زیباست بهم نشون بده

 .عشقی خالص قلب من رو پر کرد

 .، تو در این دنیا زیبا هستی، جید_تو

 .اشک از گونه هاش جاری شد

کنم، خیلی خوب، ادامه  _ ای کاش می تونستم این رو باور

 .بده



 چیه؟ غیر از این مگه چه خبر شده؟_منظورت 

 .اون دوباره سرش رو تکون داد

 _ من حاال دیگه نمیخوام درباره هر یک از اونها حرف بزنم،

 .لطفاً، تالون، من رو به تخت ببر

خواستم بدونم که غیر از مادرش چه چیزی اون رو آزار می

ما آلتم توی شلوار جینم منقبض شد و میده و ناراحت میکنه، ا

خواست که آلتم رو توی به هم پیچید و گره خورد و منم دلم می

گرمای خیس واژن اون فرو کنم و فشار بدم و توی اونجا آلتم 

رو غرق کنم. اون رو به طرف رختخواب کشوندم و بردم ، 

جایی که آرام آرام اون رو لمس کردم، لباس هاش رو در 

سته اون رو لخت کردم . جید شلوار جین و تیشرت اوردم و آه



باس پوشیده بود. اون باید بعد از سر کارش این رو با ل

 مخصوص کارش تغییر داده باشه.

سوتینش رو باز کردم و گذاشتم که اون روی زمین انداخته  

بشه، سینه های پر و زیباش به نرمی و آرومی جلوی قفسه 

مثل همیشه برای من سخت  سینه اش افتادن. نوک پستون هاش

و قشنگ و خوش بر و رو بودن. من مجبور بودم در برابر 

میل شدیدم برای رسیدن به جلو و دستم رو دراز کردن و 

فشار دادن و نیشگون گرفتن اونها در مسیری که اون همیشه 

 نم.دوست میداشت مقاومت ک

لباس زیر توری اون رو روی باسن باریک و پاهای بلند 

ش اون بیرون آوردم و پاک کردم. اون شورتش رو خوش ترا

کامل از پاهاش بیرون آورد و لخت در مقابل من ایستاد. 



پذیر جلوی من ایستاده بود. اون دستش رو جلو برد و آسیب

 های پیراهن من کرد.ز کردن دکمهشروع به با

وقتی به دور کمرم رسید پیراهنم رو از شلوار جینم بیرون 

هام کشید و پیراهن روی رو از روی شانهکشید و بعد اون 

زمین انداخت. اون شلوار جینم رو باز کرد و بعد زیپ شلوارم 

رو پایین کشید و باز کرد و بعد شلوارم و شورت باکسرم رو 

از روی باسن و لگنم به پایین فشار و هل داد. و آلتم همان 

طور که من براش همیشه سخت بودم به بیرون پرید. اون 

ای از پیش آبم که روی نوک آلتم بود رو  زد و قطرهزانو 

ر کردن لیسید و مک زد. مجبور شدم همین االن جلوی منفج

 .و ارضا شدن خودم رو بگیرم



بعد اون ایستاد و من رو به پایین روی تخت هل داد. جایی که 

اون بوت هام، جورابهام، شلوار جین و لباس زیرم رو کامل 

 اون روی زانوی من نشست.از پاهام درآورد و بعد 

 .من نگه داشتاون سینه هاش رو برای 

 .نوک پستون های من رو ببوس، تالون_ 

نوک پستون های اون به رنگ قهوه ای_ صورتی بودن که 

از قبل به خاطر برجستگی و برآمدگی سخت داخلش تنگ تر 

و سفت تر شده بودن. زبونم رو روی یکی از نوک پستون 

. اون آهی کشید... این نجوا و آه نفس های اون تکون دادم

 رو دیوانه می کرد.گیرش من 

من زیر اون سخت بودم و آرزو داشتم که آلتم رو توی واژن 

اون فرو کنم و فشار بدم. در عوض، باران بوسه های ریزم 



رو روی یکی از هاله قهوه ای نوک پستون های اون گذاشتم 

 گه از پستون هاشو با انگشتهام به راحتی روی نوک یکی دی

ردیابی کردم. اون دوباره آهی کشید، باسنش رو تکان داد و 

 ش رو روی آلتم ُسر داد و لغزوند.آلت خیس

 :جلوی گوشت نرم سینه هاش گفتم

_ تو بهم میگی که چی میخوای، عزیزم، هر چیزی، چشم 

 .بهم بگو که به چه چیزی نیاز داریآبی، فقط 

ت داد و بعد اون به سمت اون باسنش رو به سمت باال حرک

ن اومد و واژنش توی آلتم پایین روی آلت سخت شده ام پایی

 .فرو رفت

 .به تو نیاز دارم، تالون، فقط تو _ من



هنوز جلوی ناله ای کردم و یه آه از دهانم بیرون اومد. دهانم 

 .گوشت نرم سینه هاش بود

 :گفتم

 .م، هر چیزی که نیاز داری رو بگیر_ همینه، عزیز

ن در برابر میل خودم برای باال بردن جید و نشوندن سریع م

اون روی آلتم و باال بردن سرعت تلمبه ها و فشار دادن و 

فرو کردن بیشتر آلتم توی واژنش مقاومت کردم. به جید اجازه 

دادم تا با سرعت و ریتم خودش روی آلتم حرکت کنه. اون 

گاه کردم، چشم هاش رو بست و دوباره آهی کشید، به باال ن

خدای من،  اون خیلی خوشگل بود. مژه های سیاهش همچون 

ای نرم روی پوست شفافش نقش بسته بودن و گونه هاش  پرده

به رنگ تمشک های زیبا بودن. موهای قهوه ای_ طالیی اون 



های آشفته و پریشون  در هم ریخته و آشفته بودن و در رشته

 .ایش افتاده بودن نه های خامهاطراف شو

سینه هاش متورم و باد کرده و سرخ بودن و نوک پستون 

هاش هنوز محکم و سفت شده بودن و برای لمس و لبهای من 

کردن. به جلو خم شدم و نوک یکی از پستون های التماس می

اون رو توی دهانم گرفتم. اون رو مکیدم همونطور که جید 

ت کردن روی آلتم رو ادامه می همون موقع موج وار حرک

 .داد

 .بده، بهم نشون بده که چی زیباست _تالون، بهم نشون

 :همان چیزی رو که قبال گفته بودم تکرار کردم 

 .و اون چیز زیبایی، عزیزم، فقط تو_ت



یکی از دستهای اون به پایین کشیده شد و شروع به بازی  

کردن و انگشت کردن ُکلیت خودش کرد. دندون هام رو به 

چسبوندم و آرزو کردم که من زودتر هم فشردم و گره زدم و 

 از اون و قبل از موعد مقرر آبم نیاد.

تماشای اون که داشت خودش رو لمس می کرد من رو دیوانه 

می کرد. اون خیلی خوشگل بود، خیلی شهوانی. جید سریع 

تر روی آلتم حرکت کرد. به همون اندازه که میخواستم آلتم 

خودم رو توی واژن  رو توی اون فرو و شیرجه ببرم و آلت

اون غوطه ور کنم و منفجر و ارضا و رها بشم، خودم رو 

 خواستم اونچه که جید نیازبرای نیومدن آبم نگه داشتم. من می

ید اون چیزی که الزم جداشت رو به اون بدم و میخواستم 

بازی  داره رو از من بگیره. اون اولین باری که با هم عشق



و به من گفته بود. و در حالی که ذهنم کردیم دقیقاً این کلمات ر

ر کردم، هرچند که دبه گذشته برگشته بود و به عقب نگاه می

دونستم، عشق ما رو به خود مشغول کرده بود اون زمان نمی

و ما همان زمان هم با همدیگه عشق بازی کرده بودیم. اون 

بدون هیچ شرایطی خودش رو به من پیشنهاد کرده بود و بهم 

ود اونچه که ازش نیاز دارم رو از اون بگیرم. حاال منم گفته ب

ز ه ازم نیاهمین رو به اون پیشنهاد کردم. می خواستم اونچه ک

 داره رو از من بگیره.

اون میزان سرعت خودش رو روی آلتم افزایش داد. روی 

 .دش رو درونم گم کرد و از دست دادآلتم سواری کرد. خو



تم بود و مثل همیشه طوری آلت اون خیلی شیرین اطراف آل

مل و عالی و داشت آلتم رو به طور کاکه جید دوست می

 .پرشکوه نوازش می داد

دستهام رو روی رون های اون ُسر دادم و لغزوندم و دو 

طرف اون رو باال کشیدم، و بعد عقب برگشتم و لمبرهای 

باسنش رو چنگ زدم. نمیتونستم به خودم کمکی کنم. شروع 

سریع  وت دادن باال و پایین سریع تر و سریع تر کردم به حرک

 .تر....جید روی آلتم کردم

 :اون گفت

 .ه، درست مثل همینه_اوه آره، درست مثل همین

تنش توی من افزایش یافت. مصمم بودم تا زمانی که اون 

 ارضا و رها نشه آبم نیاد.



 ،اون کلیت خودش رو خشمگینانه و با ناله مالید، ناله ای کرد

 خودش پیچید، تا زمانی که...به 

 ره! آره، تالون، داره آبم میاد!_آ

 .م و کوبوندمبه سمت باال آلتم رو توی واژنش فرو کرد

شو(، روی همه من و تمام _آره، عزیزم، واسه من بیا )ارضا 

 .آلتم بیا

اون همچنان سواری کردن روی آلتم ادامه و حرکت میداد و 

داد و هر من تشنج هل میآلتش رو به طرف پایین روی آلتم 

 روی آلت فوق حساسم احساس میکردم.رو 

اون اوج خودش رو ادامه داد و ادامه داد، تا اینکه دیگه طاقتم 

 .شد و دیگه نمیتونستم طاقت بیارم طاق



به طرف باال آلتم روی توی واژن فرو کردم و فشار دادم و 

ن درونش تلمبه زدم. من واسه اینکه قسمت پنهانی وجود او

رو لمس کنم، اون رو تصاحبش کنم، درد میکشیدم و من توی 

 که عاشقش بودم رها و آزاد شدم. واژن زنی

جید جلوی سینه من فرو ریخت و افتاد. پوستش گرم و پوشیده 

از عرق بود و برق میزد. ما به همدیگه چسبیده و تکیه داده 

 بودیم. هر دومون آزاد و رها شده بودیم، و از درون یکدیگه

گرم می شدیم و همونطور که همیشه باید باشیم به هم پیوسته 

کشیدیم. عطر و رایحه بودیم. هر دومون به سرعت نفس می

سکس در هوا غلیظ بود. اون حرکتی نکرد تا از من دور شه 

و توی آغوشم که گلوله شده بود کنار بره ، بنابراین پس از 

کنارش دراز چند دقیقه خم شدم و اون رو روی تخت کشیدم و 



کشیدم تا اینکه هر دو روی تخت دراز کشیده بودیم و هنوز 

 به همدیگه ملحق و پیوسته بودیم. هم

  :جلوی پیشانی اون زمزمه و پچ پچ کردم

 _دوستت دارم

ن ددونستم صدام رو شنیده یا نه. چشم های اون بسته بونمی 

 و اون چیزی نگفت.

ه دیگه قبل از اینکاون به خواب احتیاج داشت. یک نیم ساعت 

خودم رو از اون دور کنم اون رو بغل کردم و توی گرمای 

 مالیم بازوهام اون رو توی آغوشم نگه داشتم.

به آرومی اون که خواب بود رو بلند کردم و با پتو و مالفه 

 .پوشوندم و به نرمی لب هام رو روی لب های اون کشیدم

 



  :گفتم

 ._شب بخیر، عشق من

تاق دیگه رفتم.  روی تختخواب رفتم . من و بعد به طرف ا

همین االنم دلم برای بدن گرم جید که به بدنم چسبیده شده بود 

تنگ شده اما من قصد نداشتم با اون بخوابم تا زمانی که نمی 

دونستم فرصت و شانسی نیست که بتونم رویایی داشته باشم 

و سعی کنم دوباره اون رو آزار بدم و توی خواب به اون 

دمه بزنم. من تا زمانی که از خودم مطمئن نبودم که ممکنه ص

ای وارد کنم با اون توی رویاها و خواب هام به اون صدمه

 نمی خوابیدم.

من کمی نگران بودم که حتی در یک اتاق و توی تخت دیگه 

تونستم به اون اجازه بدم که بیدار شه با اون بخوابم، اما نمی



پیدا کنه. امشب نه. امروز.... یا و من رو رفته شده از اونجا 

پریروز.... یک موفقیت و پیشرفت خیلی بزرگ برای من 

بوده. من به دکتر کار مایکل چیزهایی رو گفته بودم..... در 

واقع با کلمات واقعی چیزی رو به اون اعتراف کردم.... که 

قبالً هرگز به کسی نگفته بودم، حتی به برادرهام. زمان برای 

و حتی برای خواهرم فرا … خودم برای برادرهامباز کردن 

ونه رسیده. جونا راست میگفت. مارجوری حق داشت که بد

 چرا هرگز با مادرش آشنا نشد.

به هر سه اونها پیامک دادم و از اونها خواستم روز یکشنبه 

به خونه مزرعه بیاین، جایی که همه ما بتونیم با همدیگه 

 رایان پیامک دادم. قط به جونا وصحبت کنیم. بعدش ف

 رو بگیم.زمانیه که به مارج همه چیز 
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به طور راست توی تختخواب پیچیدم، چیزی من رو بیدار 

کرده بود، تالون کجا بود؟ نشستم، ذهنم درهم رفت و آشفته 

شد و گیج شدم. بعد ضربه ای به در خورده شد. اما این چه 

بود که من رو بیدار کرده بود؟ لخت و کامال آشکار و  چیزی

برهنه از تخت بیرون اومدم. خوشبختانه اینجا هتل کارلتون 

بود و یک ردای بلند سفید به در حمام آویزان شده بود. یکی 

از اونها رو پرت کردم و یکی دیگه اش رو پوشیدم و به 



الون بیرون رو نگاه کردم. ت طرف در رفتم و از سوراخ در

 بود.

 .در رو باز کردم

 _کجا رفته بودی؟ 

_متاسفم. برای چند تا تماس تلفنی از راهرو پایین رفتم. من 

 ت بشم. یادم رفت کلید رو بردارم.خواستم که مزاحم خوابنمی

 .م روی دور مسابقه رفتقلب

؟ تو میدونی که من بهت _چطور تونستی من رو ترک کنی

 .نیاز دارم

توی اون اتاق رفتم و بازم برگشتم پیشت _ عزیزم، من دیشب 

و توی تخت بغلی بودم، تمام شب رو هم گوش به زنگ بودم، 

 .فقط یه خورده االن واسه کاری بیرون رفتم



 _ ساعت چنده؟

تالون لبخندی زد و وارد اتاق شد، به طرف پرده ها رفت و  

و تقریباً من راونها رو باز کرد، آفتاب و نور درخشان بیرون 

 کرد، صبح بود؟ کور

 .هره، جید تو دوازده ساعت خوابیدی_ ساعت یک بعد از ظ

 .قلبم از سینه ام به بیرون پرید 

 _چی؟ نه

_ بله، من مجبور شدم به میز جلویی زنگ بزنم و در آخر 

م تا ساعت سه از اینجا اون ها رو چک بکنم، ما مجبور نیستی

 .خارج بشیم

 .با عجله برداشتم هام روم و لباسبه اطراف اتاق دوید

 ، من باید برم و مادرم رو ببینم!_ اما مادرم



_چشم آبی، مادرت حالش خوبه، من امروز صبح به 

بیمارستان زنگ زدم و وضعیت و به روز رسانی حال اون 

ه، اما وضعیتش رو پرسیدم و چک کردم، اون هنوز بی هوش

 .با ثبات و پایداره

 .کمی خیالم راحت و آسوده خاطر شدم

 .اما من باید پیش اون برم _

 برات یه اتاق توی هتل رزرو کنم؟ _ میخوای امشب

یدونم که برنامه های اون چی _ پدرم امروز میاد و من نم

 .هستن

یک پیامک برام اومد. از شتابی که داشتم، تلفنم رو قاپیدم.. 

آره، مطمئن بودم که یه پیام از طرف بابام بوده. اون همیشه 

 .امم میدادجای زنگ زدن پی



  :پیامش رو خوندم، نوشته بود

 ”ر توی بیمارستان باشی،عزیزکمباید ساعت سه بعد از ظه”

 .به طرف تالون چرخیدم

توی هتل _اون در عرض چند ساعت اینجا خواهد بود. ما رو 

 بیمارستان مالقات میکنه.

 .تالون سرش رو تکون داد

م میتونست نآبی. ای کاش م _من باید برگردم به مزرعه، چشم

 بمونم.

 شکمم فرو ریخت.

 ._ لطفاً، من نمیتونم تنها باشم



ا نجا میمونم ت_ تو تنها نیستی جید، پدرت داره میاد، من همی

 .اون به اینجا برسه

 بغض گلویم رو گرفته بود.

 .ن بهت نیاز دارم، تالون، فقط تو_نه، م

اون آهی کشید و من رو به سمت خودش کشید و موهام رو 

 کرد.وازش ن

م، بمون_بسیار خوب، چشم آبی. اگه تو بهم احتیاج داری که 

 من تا مدتی اینجا میمونم.

 م_ممنون

داری _ من ازت می خوام که دوش بگیری، بعد من و تو مق

 غذا رو با هم بخوریم، باشه؟

 .سرم رو تکون دادم



 _نه، ما باید به بیمارستان بریم.

. اون ش رخ نداده_من بهت که گفتم، هیچ تغییری توی وضعیت

کنم، دونه که تو اونجا هستی. عزیزم، خواهش میحتی نمی

 .تو هم باید مراقب خودت باشی

 ، سرم رو جلوی تیشرتش تکون دادم.حق با اون بود

_ بسیار خوب، اما االن خیلی زوده که دوش بگیرم، من می 

خوام تو که برای سفارش غذا رفتی در عرض پانزده دقیقه 

 گردی، باشه؟به این جا بر

 اون به من سالم نظامی کرد.

 ._اطاعت میشه، مادام

بعد از اینکه تالون رفت، شروع به لرزیدن کردم.  اعصابم 

خورد و مدام تشنج توی وجودم باال میگرفت. نه، به هم می



جید، خودت رو جمع و جور کن. ردا و پیراهن بلند خودم رو 

اشک هام ریخته بیرون کشیدم و دوش گرفتم، اجازه دادم تا 

بشن، به هر حال من دیروز به طرز گوهی از اینکه گریه 

میکردم خوشم میومد، پس االن این اهمیتی داشت؟ تالون من 

رو توی بدترین حالتم دیده بود و من هم اون رو توی بدترین 

رو بیشتر از هر چیزی حالتش دیده بودم و هنوز هم اون 

 دوست داشتم.

نکرده بودم پس مجبور شدم لباس هام رو دیروز عوض 

هایی که دیروز پوشیده بودم رو باز بپوشم. بد و تقریباً لباس

چروک شده بود اما دیگه چاره ای نداشتم، باز به حموم 

برگشتم و موهای خیسم رو شانه زدم و تصمیم گرفتم تا 

سشوار و خشک کن مو استفاده نکنم و بذارم موهام توی حالت 



. بعد کیفم رو برداشتم و یه مقدار طبیعی توی هوا خشک بشن

ماتیک لب روی لب هام زدم، همین بود، من انرژی برای 

هیچ چیز دیگه ای نداشتم. تالون با همبرگر و سیب زمینی 

سرخ کرده و یک فهرست از غذا برگشت، اونها واسم مزه 

م قدر دانی کرد و دادن اما معده من از این هخاک اره می

 سپاسگزار بود.

خواستم اون رو چنگ بزنم و تالون رو ن اندازه که میبه همو

به رختخواب برگردونم، خودم رو درونش از دست بدم، و از 

 کردم. باید به پیشواقعیت فرار کنم، ولی خودم رو کنترل 

 .رفتممادرم می

به محض اینکه ما به اونجا رسیدیم متوجه شدم که حق با  

 هیچ تغییری در کار تالون بوده، اون وضعیتش پایدار بود و



نبود. بیشترین کاری که می تونستم بکنم این بود که یه چند 

دقیقه ای پیش تختش بشینم. اونها نمیذاشتن که تالون باهام بیاد 

و وارد اتاق شه. بنابراین من تنها کنار تختش نشستم و دستش 

رو گرفتم، نبضش ضربان کوتاهی داشت و دستگاه پالس 

 .منظم تیک و ضربه می خوردبه طور  هم 7اکسیمتر

میخواستم چیزی به اون بگم حتی اگه میدونستم اون صدام رو 

نمیشنوه، ولی نمیدونستم که چی به اون بگم، ما هیچ وقت به 

 یک نبودیم. هم اونقدر که باید باشه نزد

اون هیچ وقت به اندازه کافی برای نزدیک شدن به من اهمیتی 

ت من پانزده سالم بود زمانی نمی داد، وقتی که به خونه برگش

که شوهر دومش بهش خیانت کرده بود و تمام پول و ثروتی 
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که از راه مدلینگ به دست آورده بود رو به باد داده بود. اون 

به پدرم و من کامالً آس و پاس و بی پول برگشت، و هیچ 

کدوم از ما نمی خواستیم که به اون کاری داشته باشیم. و من 

پشیمون نبودم، اون در سال های سازنده من  از این انتخاب

یاز داشتم پیش زمانی که من داشتم بزرگ می شدم و بهش ن

 .من و برای من نبود

اون شغلش رو به من ترجیح داد و با همین شغلش تمام 

. اما اون مادرم بود و من نمی 8ها و پولش هم سوختدارایی

فتم. گودم میخواستم که اون بمیره. این چیزی بود که من به خ

 فس عمیقی کشیدم و دستش رو فشردم.ن

                                                             

8 stone broke 
 پول بی و پاس و آس ورشکست کامالا 



_متاسفم که این اتفاق برای تو افتاد. مامان، من واقعا متاسفم، 

اما اینجا پیشت هستم. بابا هم توی راهه، نیکو هم باید به دس 

 .گردهکرد. مطمئنم به زودی بر میمونیئس پرواز می

ه. حقیقت نداردونستم که این حرفم به هر حال و یه جورایی می

نیکو هنوز برنگشته بود و مطمئنم که برنمیگرده . اما 

 ود.هوش ب م بگم، حتی اگه اون بیتونستم این رو به مادرنمی

_ میدونم که ما هرگز به هم نزدیک نبودیم، اما تو مادرم 

 .ستی، و من به هر حال، دوستت دارمه

 اومد و عالئم حیاتیش رو چک کرد. یک پرستار

 :پرسیدم

 _ وضعیتش چطوره؟



_ کاری که ما انتظار داشتیم انجام بدیم رو به خوبی تونسته 

هاش حرف میزدی، این تا االن انجام بده، شنیدم که داشتی با

 .به نظرم خوبه

 .گاز گرفتملب پایینیم رو 

ه، حتی نمیدونه که من اینجا _ اون نمیتونه صدای من رو بشنو

 .هستم

 .پرستار بهم لبخند زد

های ویژه مشغول به  زده ساله که توی بخش مراقبت_من پان

کار هستم و بسیاری از بیماران مثل مادرت رو دیده ام، 

اونهایی که بهترین کار رو میکنن کسانی هستن که اعضای 

گیرن و با خانواده اونها با اونها میشینن، دستهاشون رو می

 اونها حرف میزنن، مثل همون کاری که تو االن داری انجام



ستی، تو میتونی روی اون میدی، مادرت میدونه که تو اینجا ه

 .حساب کنی

اون یعنی می دونست؟ اون اهمیت می داد؟ چند هفته پیش که 

اون من رو دعوت کرده بود تا باهاش و نیکو شام بخورم، 

دونستم و فکر میکردم که اون یک حرکت و ژست اجباری می

نی که من بزرگ شدم یع میکنه. یعنی بیشتر از این بوده؟ حاال

اون میخواست و داشت سعیش رو می کرد که رابطه مون 

رو ترمیم کنه؟ سوال بهتر اینه که... من میخواستم که رابطه 

مون از این باز تر بشه؟ مادر من که یه زمانی مدلینگ جذاب 

و دربایی بود االن کوفته شده و زخمی و کبود شده بود و 

کرد، زندگی ای که االن توی داشت با زندگیش مبارزه می

سکوت حکمفرما بود. سکوتی که االن به درازا کشیده شده 



بود و جواب این سوال توی ذهنم پدیدار و ظاهر شد، آره، منم 

مکان دلم میخواست تا رابطه ام رو با مادرم در صورت ا

 اصالح و ترمیم و جبران کنم.

اتمام  ه بهپرستار تمام عالئم حیاتی مادرم رو با صبر و حوصل

رسوند و بعد به سراغ بیمار بعدی رفت. چشم هام رو بستم و 

دم، دستهای اون رو هنوز آروم کنار تخت مادرم نشسته بو

 .ی خودم داشتماتوی دسته

 ._سالم، شیرینم

چشم هام رو باز کردم، پدرم در آستانه در ایستاده بود، 

میان آغوش و  دستهای مادرم رو رها کردم، بلند شدم و

 .ازوهای پدرم دویدمب

 ._ بابایی، خیلی خوشحالم که اینجا هستی



 _منم همینطور، اون حالش چطوره؟

_ اونها میگن که حالش پایدار و با ثباته، اما اون زانو شکسته 

و و دنده های شکسته و لگن کبود و کوفته شده ای داره، اون 

 .ه گوه شدهاالن شبی

 .م جلوی موهام با دهان بسته خندیدپدر

ی دونست که شبیه چی _ بروک بیچاره، ای کاش اون االن م

 .به نظر میرسه

نتونستم جلوی خنده پدرم رو بگیرم و این حقیقت صادقانه 

 کردوجه بهش نگاه نمیبود. مادرم از اینکه اون به بهترین 

 متنفر بود.

 :پدرم گفت



کنم بروک تا به حال نفهمیده باشه که اون _ میدونی، فکر نمی

 .است، ما اوقات خوشی با هم داشتیمیبچقدر ز

کمی از پدرم عقب کشیدم و اون رو برانداز کردم، چشمهای 

آبی اون خیلی تیره تر از چشم های من و گود افتاده و پژمرده 

ها با چند نفر قرار گذاشته و غمگین بودند. پدرم در این سال

 نکرده بود. یعنی اون هنوز ممکن بود بود، اما هرگز ازدواج

یه احساس عاشقانه نسبت به مادرم داشته باشه؟ اون با عجله 

به طرف اینجا رانندگی کرده بود تا کنار مادرم باشه ولی من 

 اون به خاطر من به اینجا اومده. فکر می کردم که 

پدرم من رو می پرستید و تحسین می کرد، بنابراین این 

به اینجا  خاطر بروک هماحتماالً درست بود، اما یعنی اون به 

 ؟اومده بود



 :گفتم

 .رف نمیزنی_ تو هیچ وقت زیاد درباره اون ح

 .پدرم سرش رو تکون داد

تونستم. این احساس برای مدتی خیلی خام بود، و _ نه، نمی

خواستم به خاطر تو در این مورد صحبت کنم. بعد من نمی

خواستم که تو بیش از پیش که مادرت رو عزیزکم، من نمی

 .ه بودی، اون رو از دست بدیست داداز د

_ اما توام اون رو از دست داده بودی و دلت براش تنگ 

 .د، من این رو هیچ وقت نمی دونستممیش

 ه_ من باید برای تو قوی باشم، یه روزی زمانی که خودت بچ

 .دار شدی، تو این رو درک می کنی

 آب دهانم رو قورت دادم.



 .ضحه که مادرمم چنین احساسی نداشت_ وا

 .پدرم شونه های من رو گرفت

دونم _گوش کن، جید، تو برای من همه چیز هستی و من می

که این روشیه که تو نسبت به بچه های خودت بعداً احساس 

کنی. مادرت بهترین تالش خودش رو کرد تا به روش می

 .ن هرگز از چیزی که بود راضی نبودخودش عمل کنه، او

وپر مدل معروف بشه، اون _ اون از من فرار کرد تا یک س

بده، یعنی اون این میتونست هر دو این کار رو با هم انجام 

 رو نمی دونست؟

_ من مطمئن نیستم که اون این کار رو کرده باشه، درسته من 

یه دقیقه پیش گفتم بروک هرگز نمی دونه که چقدر زیباست، 

منظورم اینه که، اون از چندین جهات شبیه این بود، اون 



از هیچ چیزی راضی نبود. اون فکر میکرد که میخواد  هرگز

یک بروک بیلی باشه که سوپر مدله، نه یک بروک بیلی باشه 

که مادر و همسره، هیچ وقت به ذهن اون خطور نکرد که 

میتونه هر دو رو با هم باشه، که اون به اندازه کافی خوبه که 

حرفه  بتونه هر دو رو با هم باشه، اون حتی هرگز از شغل و

خودش هم راضی نبود به همون اندازه که از زیبایی و 

ه نمی کرد که بهترین ب جذابیتش راضی نبود، اون هرگز فکر

 .نظر میرسه

با فکر کردن به اون پوستر معروف لباس شنا آبی که مادرم 

درست کرده بود، سرم زمانی که من نوجوان بودم از خودش 

 .رو تکون دادم

 :گفتم



 .ست، اون به طرز وحشتناکی زیباستی_ باورکردنی ن

 .پدرم آهی کشید 

_ حتی اگه توی تخت بیمارستان به خاطر تصادف ماشین ها 

هم گیر کرده باشه، صورتش در هم شکسته شده باشه، اون 

 .لیه و اون هنوز زیباستهنوز بروک بی

به چشمهای پدرم نگاه کردم و بیش از این غم و ناراحتی رو 

دم، طوری که من به تالون نگاه می توی چشم های اون دی

کردم و روشی که تالون به من نگاه می کرد، من عشق رو 

دیدم. خدای من، چطور می تونستم انقدر کور باشم که این رو 

 .درم بودنبینم؟ پدرم هنوز عاشق ما

 .آب بینی ام رو باال کشیدم



کنم که اونها بهت اجازه دادن که به اینجا _ تعجب می

ه به ط یه نفر میتوننها به من گفتن در این زمان فقبرگردی، او

 .اینجا برگرده

_ اونها دقیقا همین چیز مشابه رو به من هم گفتن، اما من 

خواهش و التماس کردم و به اونها گفتم که من شوهرش هستم 

و اون به جفتمون و دخترش احتیاج داره، یه دروغ کوچولوی 

 .صلحتی هرگز به کسی آسیب نمیرسونهم

 .آره، اون هنوز عاشق مادرمه

ر رو نف_ چرا برای یک مدتی اینجا نمیمونی، بابایی ؟ من یه 

 .دارم که برام االن منتظره

_اوه، راستی؟ وقتی از منطقه انتظار وارد شدم هیچکس توی 

 اونجا نبود.



دیگه بخره.  خواسته یه سودا و یا یه چیز_ اون احتماالً می

 .اون عاشق کوکاکوالئه

یعنی با مردی توی قرار تو داری.... کسی رو میبینی؟  _ جید

 گذاشتنی؟

چه سوال پر بار و البته مزخرفی. من حتی متوجه نشده بودم 

ر ام. ولی لعنت بکه هرگز درباره تالون به پدرم چیزی نگفته

شیطون، من به مارج.. بهترین دوستم و خواهر تالون هم.... 

مطمئن نیستم که چرا،   برای دو ماه اول  چیزی نگفته بودم.

خبار مربوط اما من احساس نمی کردم که بتونم در اون زمان ا

 به اون رو منتشر کنم.

_ آره، در واقع، من یکی از برادرهای مارج رو دارم میبینم 

 .هاش توی قرارمو با



 .پدرم چشمهاش رو گشاد کرد

 ._ اونها خیلی بزرگتر از تو هستن

دم. چیزهای زیادی درباره وای، من همچین چیزی ندیده بو

تونست همه این موضوع ها رو تالون وجود داشت که اون می

مورد هدف قرار بده، اما من حتی به تفاوت سنی هم فکر 

نکرده بودم. اگه این موضوع اون رو آزار می داد هر چیز 

 ئناً به اون کابوس هاش رو میداد.دیگه ای درباره تالون مطم

برادر اون، جونا و رایان رو مالقات _ در حقیقت، من فقط دو 

کرده بودم، من االن دارم با برادر وسطی اون قرار میذارم، 

تالون، یادته؟ اون توی خارج از کشور بود زمانی که من و 

 .میرفتیممارج به کالج 

 _ اون چند سالشه، جید؟ 



 گاهم رو از نگاه پدرم برگردوندم.قرار بودم، نبی

 ._اون سی و پنج سالشه

 .اما تو بیست و پنج سالته، جید_

 .بابا، من ریاضیات رو پاس کرده ام_ بله، میدونم، 

 ._ این یه تفاوت بزرگه

 .تو شش سال از مادر بزرگ تر بودی _

 .آهی کشید و کنار تخت مادرم نشست اون 

 و از بیرون_درسته،  و می بینی که به کجا رابطمون رسید 

 .چه جوری به نظر میرسه

نی که من رو داشت هجده سالش بود و اون خیلی _ مادر زما

خواست، تفاوت خیلی جوان بود و اون یه شغل رویایی هم می



له بیست و پنج سا بزرگی بین یک دختر هجده ساله و یک زن

 .بالغ وجود داره

پدرم لبخندی زد، اون هنوز خیلی خوش قیافه بود، و 

ت داشچشمهاش آبی تیره ای مثل نیمه شب بود و خیلی فرق 

با رنگ آبی روشنی که من از مادرم به ارث گرفته بودم. اما 

موهاش؟ موهاش دقیقاً مثل موهای من بود. تنها فرقش با چند 

رگه خاکستری توی شقیقه هاش بود. قهوه ای_طالیی و 

فقط کمی سانتی متر و  183ضخیم و پر پشت ، قدش حدود 

 از قد مادرم بلندتر بود.

ری منطقی تر و بهتر از کاری که _ آره، ولی تو باید کا

مادرت انجام داد رو انجام بدی، این برای اطمینانه و فکر 



یش اومد ن پنمیکنی که بعد از کل قضیه و چیزهایی که با کالی

 این یه کمی زود بوده؟

 .کالین.... عجب گندی اون زده بود کل قضیه

_ میدونی چیه، بابا؟ من متاسفم که تو اون روز عروسی کلی 

ول از دست دادی، و اگه این آخرین کاریه که من قراره انجام پ

از دست دادی بدم، مطمئن میشم که هر پنی که توی اون روز 

 .بهت باز پرداخته بشه

 .ن نگران نباش, این تقصیر تو نبود_ در مورد ای

_ من این رو میدونم, اما من فکر می کنم هیچ وقت عاشق 

اون چیزی که عشق باشه  کالین نبودم، رابطه ما بیشتر از

بیشتر یه عادت کردن بود، که بعد از مدتی ما به هم دیگه توی 

 کنم این اتفاق هاییاین رابطه عادت کرده بودیم و من فکر می



 کردم که منکه افتادن باید اتفاق می افتادن، فقط آرزو می

 سی بودم که اون رو تشخیص میدادم.اولین ک

 ستی بوده.، اگه مطمئنی که کار در_خوب

 العاده رور فوق_ مطمئنم، و این به این دلیله که من یک نف

 ام.مالقات کرده

 .اون آهی کشید

 ._خیلی خوب

_ببین، اگه نگران تالون هستی چرا به محوطه انتظار نمیری 

 .نی؟ اون احتماالً تا االن برگشتهو اون رو مالقات نمی ک

لی االن دلم کنم، عزیزکم، و_ من بعداً باهاش مالقات می

میخواد مدتی کنار تخت بروک بشینم، تو برو کمی استراحت 

 .کن و خودت رو به یه خوردنی و یا نوشیدنی دعوت کن



نگاهی که توی چهره پدرم انداختم همونی بود که قبالً توی 

اش ندیده بودم. توی چهره االنش غم و اندوه، نگرانی چهره

ه االن اینجا باشه. و.... عشق وجود داشت. اون نیاز داشت ک

 ست مادرم رو گرفته بود.اون د

_ باشه، پس اگه به من نیاز داشته باشی فقط بهم یه پیامک 

بده، من بیمارستان رو ترک نمی کنم، حداقل نه تا فردا شب، 

برای اینکه سر کارم ولی باید روز دوشنبه به اسنو کریک 

 باشم برگردم.

 :پدرم گفت

انتها رو انجام میدم. ما توی کارها _من دارم این یه اقامت بی

چند تا پروژه داریم، اما من به مردانم اعتماد دارم که از پروژه 

 .ها مراقبت کنن. اونها اوضاع رو میدونن



 .لبخندی زدم

 .و برای مدتی در اینجا داشته باشم_ خوبه که تو ر

 .بعد دستم رو روی دهانم گرفتم

واهد مدتی طول خ_ نه اینکه فکر کنم برای بهبودی اون 

 …کشید. منظورم این نبود که 

_ جید، مشکلی نیست، من میدونم اینجا با چیا سر و کار 

 .باشم داریم، می خوام اینجا برای تو و بروک

 .سر تکون دادم 

 ._ بهم پیام بده اگه نیاز داشتی

از بخش مراقبت های ویژه خارج شدم و به سمت عقب به 

حالی که هنوز گرمای  سمت محوطه انتظار برگشتم. در

وجودش رو احساس می کردم  برای اینکه خودم رو به 



آغوشش بچسبونم، توی گرمای وجودش مچاله و جمع بشم، 

و اون با محبتش من رو به خودش بچسبونه، به سمت تالون 

یزی چ میرفتم. این چیزی بود که دکتر به من سفارش داده بود،

 بود که من بهش نیاز داشتم.

م احتیاج داشته باشه که دست مادرم رو بگیره، منم ممکنه پدر

 به تالون احتیاج داشتم. ولی تالون توی سالن انتظار نبود. 

 

 

 

 

 پنجپایان فصل 

 



 ششمفصل 

 

 تالون 

 

 

بینگ صدا داد و قبل از اینکه من نگاهی به تلفنم  موبایلم بینگ

 پاسخ داده.بیاندازم میدونستم که جیده که به پیامکم 

 ”که داری میری؟ تو گفتی میمونی. ت چیهمنظور”

نفس عمیقی کشیدم، من یه ترسو بودم، حقیقت رو بهش گفتم 

 .این رو بارها و بارها بهش می گم و



 پدرت مالقات متاسفم، چشم آبی. من هنوز آماده نیستم که با”

 ”میترسم.… کنم. من 

 .ادد به صدا در بیای گذشت تا گوشی من با پاسخ جیچند لحظه

 ”وکی خوبه، هر کاری الزمه بکنا”

یعنی این حرف رو با درک و خشم و دلخوری ادا کرده بود؟ 

 نتی. تصمیم گرفتم که سؤالی نکنم.پیامک لع

 گردم اگه به سواری برای برگشتنمن دارم فردا شب بر می”

 ” .به اسنو کریک نیاز داشته باشی

 پیامک نداد، بعد، دوباره، هیچی برای چند دقیقه 

 ”ه. پدرم میتونه من رو برگردونه خودت زحمت ند به” 

 ”خیلی خوب”



ه ای کبرای یک لحظه تایپ کردن رو متوقف کردم. سه کلمه 

این همه برای من سخت بود، که اونها رو بگم، حاال در نوک 

پلکید. چرا گفتن اونها آسون تر از تایپ کردن انگشتانم می

 .یدمانگشتانم بیرون کشونها رو از اونها تبدیل به پیامک بود؟ ا

 ”دوستت دارم ” 

منم دوستت ”چند دقیقه صبر کردم، اما اون پاسخی نداد و 

رو نگفت. نه اینکه سرزنشش کنم و اون رو مقصر ” دارم

بدونم. وقتی که اون بهم احتیاج داشت من از اونجا فرار کرده 

بودم. مجبور شدم که به مزرعه برگردم. من به پسرها و مارج 

ودم که فردا باهام مالقات کنن. این کاری بود که باید گفته ب

کردم و حقیقت چیزی بود که من به اون گفته بودم. من می

کامال آماده نبودم که پدرش رو مالقات کنم. آره، عاشق جید 



بودم، و آره، من اون رو برای زندگی میخواستم. اما قبل از 

القات کنم، این که بتونم با مردی که اون رو بزرگ کرده، م

کسی که به شکل دادن شخصیت شگفت انگیز جید کمک کرده 

بود، چیزهای بیشتری برای ساختن خودم داشتم. در حال 

حاضر، من هنوز به اندازه کافی برای دختر کوچولوش 

ین دید دقیقا متوجه امناسب نبودم. اون زمانی که من رو می

 میشد و به خوبی تشخیصش میداد.

تم. یه پیامک از طرف ونه مزرعه برگشیک ساعت بعد به خ

 مارج داشتم.

پیغامت رو گرفتم، من امشب توی گراند جانکشن میمونم، ” 

می خوام به بیمارستان برای دیدن جید و مادرش برم، فردا 



 ئن میشمچه ساعتی می خوای که من و بچه ها رو ببینی؟ مطم

 ”که در اون زمان برگردم 

 :در جوابش پیام دادم

 ”هار چطوره؟وقت نا” 

خوبه چه باحال، پس من فردا ظهر در اونجا خواهم بود، ” 

اما انتظار نداشته باش که آشپزی کنم، نگران نباش، فلیشیا رو 

زی آشپدارم که بهش بگم چیزایی که ما نیاز داریم رو برامون 

 ”کنه و بعدش از اونجا بره 

 :بعدش به بچه ها پیام دادم

زرعه، میشه شما پسرها فردا مارج فردا ظهر میاد خونه م”

 ”ساعت یازده هر دوتاتون اینجا باشین؟ دیگه وقتشه 

 



*** 

 

به طور نامرتب خوابیدم، هر چند که چیز جدیدی نبود. چند 

بار به جید پیامک داده بودم تا حال اون رو بررسی کنم. او 

توی اون "منم دوستت  فرستاد کهبه من متون رباتیکی می

 دارم" نبود.

ن رو سرزنش نکردم. وقتی همه چیز رو تموم کردم، من او

کرد. من فقط امیدوار بودم که اون به اندازه اون درک می

کافی دووم بیاره. جونا و رایان درست ساعت یازده رسیدند. 

 ی بوربون خیابان هلو ریخته بودم.من قبالً برای خودم ویسک

 :رایان با شوخی گفت 

 _یه کم زوده، ها، تال؟



 .دمآهی کشی

خواست شما بچه ها زودتر _دلیلی وجود داره که دلم می

م که دقیقاً بگبیاین، قبل از اینکه به مارج بگیم، من باید به شما 

 .چه اتفاقی افتاده

 .رایان لبخندی زد

 ._ما اینجا برای تو هستیم

 .جونا شونه من رو گرفت 

 :اون گفت

 ._آره، ما اینجا برای تو هستیم

سکیم رو خوردم و گذاشتم تا گلویم رو جرعه بزرگی از وی

 .بسوزونه



_ میدونم، برای من آسون نیست که این رو بگم، ولی می 

خوام همین االن این رو بهتون بگم و شما بچه ها براتون آسون 

نیست که این رو بشنوین، اما روز جمعه توی درمان من 

 .ی حاصل شد و این زمان دیگه وقتشهپیشرفت

 :رایان گفت

 .مطمئن باشی_ اگه 

برادر کوچکتر من، اون همیشه پشتم بوده و هوام رو داشته. 

اون هیچ وقت نمی خواست من رو به چیزی که نمیخواستم 

بار همانطور که  هل بده. من قهرمان اون بودم. برای اولین

 در مورد اون فکر می کردم، احساس کردم که شاید ایمان اون

 نسبت بهم اشتباه و نابجا نبوده.



من آماده ام،  و من این رو به شما بچه ها و خودم مدیونم،  _

یه نوشیدنی برای خودتون اگه نیاز دارین بریزین، و من رو 

 .توی پاسیون و نشیمن با کف ساز چوبی مالقات کنین

از درهای فرانسوی بیرون رفتم و به طرف درختهای بزرگ 

ه بو مجلل توی عرشه و نشیمن بزرگ با کفساز چوبی رفتم. 

جای اینکه پشت میز عصرونه بشینم، یکی از صندلی های 

ی کنار وان داغ رو برداشتم. حداقل می خواستم که 9راحت

راحت باشم و اگه قرار بود که من این کار رو انجام بدم، 

ای من روی صندلی تاشو سبز مایل به زرد دفتر برای لحظه

 یمطب دکتر مایکل هم نشسته بودم. چنگ زدن به دسته ها

چوبی صندلی اونجا احساس خوبی در برابر دستهای من 

                                                             

9 chaise longue 



خواهد داشت و انعطاف پذیر نسبت به اون چرم براق و نرم ن

 نبود. 

جونا و رایان بیرون اومدن... جو با چیزی که شبیه به عرق 

یرون بود، و رایان با یه قوطی نوشابه ب 11و تونیک 10جین

 اومده بود.

  :اون وقتی به قوطی نگاه کردم، گفت

یازده ظهر برای الکل  _متاسفم، من فقط معده ام توی ساعت

 .آماده نیست

سر تکان دادم، بعد از این همه، رایان کسی نبود که بخواد 

 .12باز کنه و همه چیز رو افشا کنه سفره دلش رو

                                                             
 آید می دست به سیاه جو تخمیر از که الکلیه و عرق 10
 زاانرژی و میشه،سودا مخلوط دیگه هم با غیره و جین عرق و ودکا از که گازدار آب 11
12 spill one's guts  دل سفره کردن، افشا رو چیز همه کردن، اعتراف چیز همه به 

 .کردن باز رو



_ من از شما بچه ها خواستم که قبل از رسیدن مارج به اینجا 

، و شما 13به اون بگمبیایین، چون من نمیتونم همه چیز رو 

 .دونین برای لوک چه اتفاقی افتادهاستحقاق این رو دارین که ب

 .جونا چشمهاش رو گشاد کرد

 ی که برای لوک چه اتفاقی افتاده؟_تو می دون

 ._ آره

لوک واکر چند هفته قبل از اینکه من گرفته شم اون از دست 

رفته بود. اون هم سن و سال من و یه بچه کوچولو الغر 

و یه خرخون اساسی بود.  14ردنی با دندون های خرگوشیم

اون به عنوان یک دوست نزدیک من نبود. اما من تصمیم 

                                                             

13 Divulge   دادن لو کردن، افشا 
 

14 buck teeth     خرگوشی دندون 



گرفته بودم که اون رو از قلدر هایی که همیشه باعث اذیتش 

میشدن و دنبالش می اومدن تا اون رو آزارش بدن و کتکش 

بزنن نجات بدم. و بعد یک روز لوک ناپدید شد. من اولین 

 ری که به ذهنم رسید این بود که قلدر ها اون رو گرفتن امافک

بهترین دوست جونا، برایس اونها این کار رو نکرده بودند.

سیمپسون، پسر عموی لوک بود. و سه نفر از ما و رایان 

ه ر لوک اومده و چتصمیم گرفتیم که بفهمیم که چه بالیی س

 اتفاقی افتاده.

 .گلویم رو صاف کردم

 .ونها من رو گرفتن لوک رو دیدمه ا_ روزی ک

 :رایان پرسید

 _ اون زنده بود؟



 .نفسی بیرون دادم 

 _ نه، اون قبلش مرده بود.

 .کردم، تصمیم و موضعم رو عوض کردملحظه ای مکث 

_اون کلبه قدیمی که دو تا از اون یاروها اونجا بودن. لوک 

ک لو ای داشتن که با دونم اونها چه نقشهرو اونجا داشتن. نمی

و خونه اشون این قدر بهش و خونه اش نزدیک باشن یا 

اد، اون قبلش ُمرده حضور من در اونجا نقشه اونها رو تغییر د

 بود ولی....

 :جونا پرسید 

 _ولی چی؟

چشم هام رو بستم ولی تصویر اون خاطره مثل دستگاه 

 کالئیدوسکوپ مدام دور سرم می چرخید.



 1880د. بروستر در وسیله سر. دستگاهی بصری که به)

اختراع و بعداً بازیچه متداول شد. این دستگاه مرکب است از 

ای که درون آن، در امتداد محور لوله، دو یک لوله استوانه

اند که منشوری طور متقاطع چنان قرار داده شدهآینه مسطح به

 وسیله یکدهند یک انتهای لوله بهمثلث القاعده تشکیل می

ای، که میان آنها یگرش با دو صفحه شیشهدیدگر و انتهای د

شیشه خارجی کدر،  :ای وجود دارد. بسته شده استمحفظه

ولی شیشه داخلی شفاف است. درین محفظه قطعات شیشه 

ریزند. چون چشم را مقابل دیدگر قرار دهیم، رنگین می

صورت شکلی ها بهتصاویر مکرر قطعات شیشه در آینه

شود. با درجه باشد( دیده می ۶0 پر )اگر زاویه دو آینهشش

 ( .ها را تغییر دادتوان تنوع رنگچرخانیدن لوله می



_ اونها اون رو با تبر قطعه قطعه و تکه تکه کردن. اونها.... 

کردند که این تکه تکه شدن لوک رو اونها من رو مجبور می

دم، می پریتماشا کنم،  و اگه جیغ میزدم و یا از ترسم به باال 

 .من رو هم میکشتن اونها

چشم هام رو باز کردم، چهره هر دو برادر من مثل ارواح 

رنگ پریده و سفید شده بود. هیچکس حتی یک کلمه هم حرف 

 اونها چه حرفی برای گفتن داشتن؟ نزد.

ها چیزی رو که از بدنش باقی مونده بود در یک کیسه _اون

ا در نهایت آسا و بزرگ قرار دادن، نمیدونم که اونهزباله غول

کاری که با کیسه انجام دادن چی بود، اونها کیسه رو توی 

عقب وانت گذاشتن، دست و پاهای من رو بستن و من رو به 

صندلی عقب وانت هل دادن، فکر می کنم در حالی که اونها 



کردن هوشیار بودم، ولی نمیدونم دقیقا چه مدتی رانندگی می

 .اونها رانندگی کردن رو

 .هنوز ساکت مونده بودند ادرهای منبر

_سخته که جزئیات رو به یاد بیارم. ولی فکر میکنم وقتی به 

که  رسیدیم هوا تاریک بود و به نظر میومدهر جایی که می

 .کردیمها رانندگی میما ساعت

  :جونا گفت

 ..._تال

 .صداش ترک برداشته بود

 کردین، چطور وقتی فرارها رانندگی می_اگه شما ساعت

 ، اون رو به خونه برگردونی؟کردی

 .سرم رو تکون دادم 



_من اصال نمیدونم و هیچ نظری ندارم، خیلی از این چیزها 

رسیم. اما فعال باید مبهمه، تا یه مدتی دیگه به فرار من هم می

 .ه دکتر کار مایکل گفتم بهتون بگمچیزی رو که ب

 .د سر تکون دادندبرادر هام برای تایی

پشت کامیون بیرون کشیدند و پاهام رو باز _اونها من رو از 

ها  کردند. اونها من رو به یک خونه قدیمی هل دادند و از پله

پایین بردند و به زیر زمین تاریکی رفتند، من شلوارم رو 

خیس کرده بودم، ولی مهم نبود چون که اونها شلوار و شورت 

 دمن رو ازم دور کردند، تمام چیزی که داشتم پیراهن من بو

 کستری کهنه پاره پاره بهم دادند.و یک پتوی کهنه خا

در حالی که چشم هام رو بسته بودم و به همدیگه اون ها رو 

 .می فشردم، ایستادم



 :رایان گفت

 .ین مشکلی نیست، تال، همه چی خوبه_ ا

رد کصدای اون ضعیف تر از گذشته بود. اون سخت تالش می

لوی دوست داشتنی ، برادر کوچوتا به خاطر من قوی باشه

 من.

اما این خوب نبود، از اون موقع تا حاال هیچ چیزی توی 

زندگیه من خوب نبود و اگه قراره که دوباره خوب بشه من 

 . باید از پس همه چیز بر میومدم.باید از پسش بر بیام

_ یکی دیگه هم توی اون خونه قدیمی بود که ماسک اسکی 

شه، توی اون کلبه قدیمی سیاه پوشیده بود، ری، اگه یادت با

نزدیک خونه واکرها فقط دو تا از اون یارو ها با ماسک 

 .اسکی سیاه بودند



 .رایان سر تکون داد 

_ به هر حال، وقتی که از اون زیر زمین تاریک و سردابه 

نجا بودم. سرد بیرون کشیده شدم، فهمیدم که چرا اصال او

 اونها هر کدومشون.....

 .دمآب دهانم رو فرو دا 

 .ا هر کدومشون... بهم تجاوز کردند_ اونه

چهره برادرهای من غیرقابل خوندن بود. اونها از این 

اعتراف من متعجب به نظر نمی رسیدند. اما چرا باید متعجب 

باشند؟ پس چرا و به چه دلیلی سه تا آدم روانی فاسد یه پسر 

جوون رو به مدت ماه ها توی زندان نگه دارند و به بدترین 

وضع زندانیش کنند؟ مطمئناً اونها میدونستند و یا حداقل 

حدسش رو زده بودند. من بعد از برگشته شدنم به پزشک و 



متخصص اطفال که متخصص سیخونک زده شدن به پشت و 

جراحات و زخم های مربوط به اون بود منتقل شدم، بنابراین 

قت در پدر و مادرم باید می دونستن، هرچند که من هیچ و

 رد اون صحبت نکرده بودم.مو

ر تونستم د_وقتی کارشون باهام تموم شد من باال اوردم و نمی

این مورد به خودم کمکی کنم. اونها من رو ترک کردند و من 

روی اون پتوی کهنه و پاره پاره سرد، درد کشیده و زخمی 

ها یه و لرزون دراز کشیدم، چند ساعت بعد، یکی از اون

ویچ برام اورد، همراه یه سطل رنگ و لیوان آب و یه ساند

رو رفته قدیمی که به من گفتن که باید توی اون بشاشم و 

برینم، ساندویچ رو خوردم و آب رو نوشیدم، گاهی اوقات من 

رو با آب عذاب میدادن، یه لیوان آب یخ و خیلی عالی رو 



توی دستشون می گرفتن و لیوان آب رو از دسترس من که 

ک بودم خارج میکردن، بعضی وقتها و خیلی تشنه و هال

 .ها من در این مورد کابوس میبینم بعضی از شب

 .جونا گلویش رو صاف کرد

 ._ این کامالً قابل درکه

 .بود. به برادر بزرگترم نگاه کردمالبته که قابل درک 

انگیز رو میدونی، هنوزم آرزو می _ حاال تو تمام جزئیات غم

 بودی؟کنی که به جای من تو اونجا 

دونستم. اما جو همیشه آرزو این سوال ناعادالنه بود، می

کرد که ای کاش اونجا برای محافظت از من میبود. می می

خواستم که برادرهام خوشحال باشند که این اتفاق و این بال 

برای اونها نیفتاده. من این وحشت رو برای هیچ کدام از اونها 



یچ کس دیگه ای آرزو آرزو نمی کردم. این وحشت رو برای ه

که این کار رو با نمی کردم به جز اون سه تا روانی آشغال 

 من کرده بودند.

برای اونها، من هر چیزی و همه چیز ترسناکی که توی جهنم  

ارائه میدادن رو آرزو می کردم و من هر چیزی که توی 

 و به خوبی میدونستم و آشنا بودم.جهنم ارائه می شد ر

  :جو گفت

 .باید جواب این رو بدماقعا نمی دونم که چه جوری _ من و

فتاده و نی_ فقط بهم بگو که خوشحالی که این اتفاق برای تو 

 .این بال سر تو نیومده

 .جونا سرش رو تکون داد

 ._ نمیتونم



آه کشیدم. برادر بزرگم با شیاطین خودش کلنجار میرفت. این 

م به اون تونستای کاش می دونستم. آرزو کردم کهرو می

تم تونسکمک کنم، اما تا زمانی که به خودم کمکی نکنم نمی

 و برای کس دیگه ای هم انجام بدم.یک کار لعنتی ر

 :رایان پرسید

 رار کردی؟_ چطوری ف

_ من واقعاً یادم نمیاد، هر بار که اونها اونجا رو ترک می 

کردن در باز می شد و یه بار جرات کردم که فرار کنم، هر 

کردم که فرار کنم اونها من رو میگرفتن و به سعی می بار که

خاطر این تنبیهم می کردن، واسه همین دیگه سعی نکردم که 

نم دوفرار کنم. یک روز در باز بود و اونها نیومده بودن. نمی

اونها فراموش کرده بودن که من رو به داخل زندانی کنن و 



به طرف باال دویدم،  ها دست و پاهام ببندن یا نه. اما من از پله

تنم بود و شلواری توی پاهام فقط تیشرت کهنه و پاره پاره ام 

 .نبود

 :رایان گفت

های خودت رو پوشیده _ اما وقتی که تو پیدا شدی، تو لباس 

 .بودی

 :گفتم

_این یکی از چیزهایی هست که من نمیتونم بفهممش، یادم 

شکافش باز ها باال رفتم و دری رو که قبال میاد که از پله

مونده بود رو باز کردم. دوان دوان خودم رو به بیرون 

و خیز و پرسه  رسوندم و در اون سوی بیابان پهناوری جست



میزدم. و چیز بعدی که به یاد دارم اینه که من لباس پوشیده 

 .ف و حومه اسنو کریک حرکت می کردمبودم و در اطرا

 :جونا گفت

 هوش شده باشی. _شاید تو بی

 :مگفت

تونستم لباس ها رو می _شاید،  اما من ده سالم بود، از کجا

 پیدا کنم؟

 .جونا فکش رو مالید

ی و از اش_شاید تو یه خونه پیدا کرده باشی و به اونجا رفته ب

 .اونها تقاضای لباس کردی

 .سرم رو تکون دادم



 کرد_ نه این هیچ مفهومی نداره، چون اگه کسی منو پیدا می

و ر داد با اون وضعیت اسف بارم یا پدرمرو میو بهم لباسها 

 .کرد یا حداقل پلیس روخبر می

 :رایان گفت

 ه._درست

  :جونا پرسید

 ست که بخوای در موردش بهمون بگی؟_چیز دیگه ای ه

  :گفتم

_ نه، تو میتونی بقیه رو به نتیجه برسونی، این بارها اتفاق 

اون اید افتاد. من شمردن روزها رو متوقف کردم، چرا ب

بعضی چیزها واسم تار و عددها رو به خاطر می اوردم؟

مبهمه، اما چیزی که هیچ وقت مبهم نیست کاری بود که اونها 



با من کردند. من تمام جزئیات درد و حقارت رو به یاد میارم. 

 .من چیزی که امروزه هستم رو ساختهو متاسفانه، این از 

 :رایان گفت

ن دو ماه شخصیت وجودی تو یا_ تو اشتباه می کنی، تال، 

رو تعریف نمی کنه، تو آدم خوبی هستی، تو یه قهرمان توی 

 .کشور بودی، و تو قهرمان من هستی خارج از

_ فقط به خاطر اینکه اون روز تو رو نجات دادم، و بذار 

 بهت بگم، که به طرز خیلی لعنتی ای خوشحال هستم که تو

 .فرار کردی

داد. هیچ یک از برادرهام هرگز برادر کوچکتر من پاسخی ن

تونستن قبول کنن که اونها خوشحال بودند که این اتفاق نمی

براشون نیفتاده. من درک نمیکردم، اما شاید منظور من این 



نبوده. اونها مسائل مربوط به خودشون رو داشتن که باید از 

ها کار میکردن.  مخصوصا جونا. اون بار و طریق اون

ی روی دوشش احساس می کرد برای اتفاقی احساس گناه زیاد

که اون روز برای من افتاده بود. من سعیم رو کرده بودم که 

اون رو از شر این حس عذاب وجدان و احساس گناه خالص 

 کنم اما موفق نشده بودم.

 :جو پرسید

 مقدار از اینها رو به مارج بگیم؟_چه 

 .آه کشیدم



ی کردن  و تکه ، که قطعاً قصاب15_ فقط کمترین حد ممکن

تکه شدن لوک توی اون نیست، من نمی خوام که بیشتر از 

چیز الزم خواهر کوچولوی عزیزمون تحت فشار قرار 

ت رو روی دوش شما بچه بگیره، متاسفم که بار این مسئولی

 .ها گذاشتم

 .جونا سرش رو تکون داد

 ._ نه، تال، ما باید میدونستیم

ون ها به روش خودشون درسته، اون ها باید می دونستن، ا 

 .ین رو با من پشت سر گذاشته بودندا

                                                             

15 the bare minimum  های چیز حداقل ممکن، حد کمترین 

 ضروری



ها میخواین با من مدتی رو به این روش درمانی _ شما بچه

مراجعه کنین؟ یا خودتون برین؟ من مطمئنم که دکتر 

 .دیدن شما دو تا خوشحال خواهد شد کارمایکل از

 :رایان گفت

 .ه تو از ما بخوای رو انجام میدیم_ هر کاری ک

 :مگفت

_رایان، تو مجبوری همه اینها رو به خودم واگذار کنی، من 

تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم و روی خودم کار کنم، 

می خوام این کار رو انجام بدم، نه برای شما بچه ها و نه 

حتی برای جید، بلکه این کار رو می خوام برای خودم انجام 

بدی، شاید تو اونچه رو بدم، و تو هم باید این کار رو انجام 

که من طی کردم طی نکردی، اما تو هم با روش خودت با 



این قضیه سر و کار داشتی و با اون کنار اومدی، اینکه تو به 

ودت صمیم گرفتن خدنبال کمک به من باشی اینه که به دنبال ت

 .باشی، نه مال من

 .جونا یه لبخند کوچک به لب آورد

 تال. _تو آدم عاقلی هستی،

کرد؟ من به اندازه هر مرد روی عاقل؟ اون داشت شوخی می

 .ادمکره زمین از مرد عاقل بودن دور بودم. سرم رو تکان د

_ نه گوش کن ببین چی میگم، ممکنه یه مدت زیادی طول 

کشیده باشه اما تو باالخره پیشمون اومدی و به این نتیجه 

ین ر ارسیده بودی که به کمک احتیاج داری، هیچ شرمندگی د

کار نیست حاال هم خودت این رو میدونی، هیچ شرمندگی 



برای اتفاقی که برای تو افتاد وجود نداره، شرم بر اون افرادی 

 .داره که این کار رو با تو کردند تعلق

های دکتر کار دادم، به حرفهای جو گوش میوقتی به حرف

 نکردم. اون بهم گفته بود که ممایکل چند روز قبلش فکر می

کنم که هیچکدام از این چیزها تقصیر به طور واقعی درک می

من نبوده و حق با اون بود، من این کار رو کرده بودم. مشکل 

ن ذهن هشیار من نبود، بلکه ذهن نیمه هشیار  و ناخودآگاه م

 کردم.بود و من روی اون کار می

 :مارج صدا داد

 ._ هی، بچه ها

 .اون توی حیاط خلوت قدم گذاشت

 .ستادمای



 _هی، وضعیت مادر جید چطوره؟

 .توی سینه اش حبس کرد و بیرون دادمارج نفسش رو 

_ اون وضعیتش مثل قبله و تغییری نکرده، جید میخواد امشب 

 به هر حال، یهبرگرده چونکه فردا باید به سر کار بره، اون 

 .کمی از تو رنجیده

بود که  _ میدونم، اما اون با پدرش بود و من اینجا چیزهایی

روزی همه اینها رو الزم داشتم بهشون رسیدگی کنم، اون 

 .درک خواهد کرد

 _ااا آره؟ کی؟

خواهرم دستهاش رو به کمرش زده بود و با عصبانیت جلوی 

من ایستاده بود. اون به نوع خودش یه آتیش پاره لجوج و کینه 

 .توز بود



 .آهی کشیدم

 و بهت توضیحن، من همه چیز ر_ خیلی خوب، بیا اینجا بشی

 .میدم

وی من  قرار گرفته بود مارج به لیوان خالی ویسکی که جل

 نگاه کرد.

 کل خوردی؟ال_توی ظهر 

من فقط یه شات از _ آره، ولی من باید این کار رو میکردم، 

 .ویسکی رو خوردم

به طرف خودش کشید مارج یکی از صندلی های راحتی رو 

 .و روی اون نشست

 ن درباره چی باهام حرف بزنین؟وای_ شما بچه ها می خ



ای صحبت نکردیم اما وقتی که جو  هیچ کدوم از ما لحظه 

ست هام رو به طرف باال دهانش رو باز کرد من یکی از د

 .نگه داشتم

 ._ نه، جو، من باید خودم بهش بگم

 .به طرف مارج چرخیدم 

_حق با تو بود که یه چیزایی مشکوک بود، ما یه چیزی رو 

کردیم، و این تصمیم من بود، چون چیزی که از ازت مخفی 

 .م اتفاقی بوده که برای من افتادهتو دور و مخفیش می کردی

 _اوه خدای من، تو حالت خوبه؟

 .گلویم رو صاف کردم

 رسم.یا حداقل دارم به اونجا می _حالم خوبه.

 اون رنگش پریده بود.



 .؟ تالون، تو داری من رو میترسونی_ منظورت چیه

ها و اخبار رو که توی خونه جو پیدا اون دسته از مقاله _ تو

و  ستکردی، میدونی؟ درباره کودکی که توی این منطقه بی

 پنج سال پیش آدم ربایی شده؟

غذاخوری بزرگ و گشاد شده  های اون به اندازه بشقابچشم

 بودند.

کسی که هرگز کسی  _یک بچه دیگه هم برده و ربوده شد،

 ازش خبر نداشت.

 .خودم رو راضی کردم که آروم باشم مهام رو بستم،چش

 ._اون بچه من بودم

 

 ششمپایان فصل 



 هفتفصل 

 

 جید 

تریا ترک کرده بودم و  من پدرم رو کمی برای رفتن به کافه

مقداری غذا برای خودمون تهیه کرده بودم. همان طور که 

 رفتم، تلفن همراهم وزوز صداداشتم با چند تا ساندویچ راه می

ای که من تشخیصش ندادم. من خیلی خسته و  داد، شماره

کوفته و داغون بودم، فکر کردم که تلفن رو جواب ندم اما 

 .خره حس کنجکاویم بر من غلبه کردبال

 _سالم؟

 _جید؟ 

 _بله؟ این شماره کیه، لطفاً؟



 ._ دوباره تد مورسم

 چه جوری شماره من رو پیدا کردی؟ _

 .زهای پسرم پیدا کردمره رو توی چی_من این شما

 دی رفت.بدنم رو به سر 

 کالین که هنوز پیداش نشده؟ شده؟ _

 :تد گفت

 ._نه

 .تن صدای اون اتهام آمیز بود

 .و آخرین کسی هستی که اون رو دیده_ و به نظر میرسه که ت

_ تد، من بهت اطمینان میدم که اصالً نمی دونم و هیچ ایده 

 .ای ندارم که اون کجاست



به من فشار آورد. من دیگه کالین رو دوست نداشتم. نگرانی 

لعنت بر شیطون، من دیگه اون رو خیلی دوست نداشتم. اما 

 استم هیچ اتفاقی برای اون بیفته.خومن نمی

_من با پلیس تماس گرفته ام. اونها از وقتی که تو آخرین 

دیده، باهات در تماس خواهند شخصی بودی که اون رو زنده 

 بود.

ت و به شد یعنی اون فکر می کرد که کالین ُمرده؟ قلبمزنده؟ 

 وحشیانه تپید و لرزید.

یم، سه نفر _این درست نیست. آخرین باری که اون رو دید

 دیگه هم با من بودند.

من از خدا برای عذر، و حضور تالون و برادرهاش تشکر 

زد و نحوه صحبت کردم. همونجوری که تد داشت حرف می



رو گردن کردم ممکنه بخواد این قضیه یکردن اون، فکر م

 من بندازه.

 _و اون ها چه کسایی هستن؟

_تالون استیل و برادرهاش، جونا استیل و رایان استیل، من 

و کالین از یه رستوران بیرون اومدیم و خانواده استیل از یه 

 .ف خیابون همون موقع بیرون اومدندبار اون طر

 .دتد با عصبانیت توی تلفن هوف کشی

 .ن_بدون شک، اونها مست بود

_نه، اونها مست نبودن، همچنین شب جمعه و هوا گرم بود. 

توی اطراف ما پرسه و قدم افراد دیگه ای هم وجود داشتن که 

 .زدندمی

 _ و این آخرین باریه که پسرم رو دیدی؟



اومد. تد مورس مرد از تن و لحن صداش خوشم نمی

وکیل، بهتر از آن میدونستم قدرتمندی بود و من به عنوان یک 

 ه کی اسرار و حقایق رو افشا کنم.ک

_ تد، اگه میخوای با من بیشتر از اون چیزی که نیاز داری 

حرف بزنی باید یه موقع دیگه زنگ بزنی، من همین االن 

توی بیمارستان هستم، مادرم تصادف سختی کرده و اون در 

 .ههای ویژه بیمارستانبخش مراقبت حال حاضر توی

 برای یه لحظه سکوت شد، بعد، 

 ._متاسفم که این رو میشنوم

 صالً حاکی از اندوه و تاسف نبود.تن و لحن صدای اون ا

تونم بیشتر از این کنی که چرا نمی_پس مطمئنم درک می

 .حرف بزنم. خداحافظ، تد



تماس رو قطع کردم. مارج چند ساعت پیش اینجا رو ترک 

بلوا علیه تالون رو به خاطر اینکه کرده بود و قول یک فتنه و 

اون اینجا من رو تنها گذاشته بود داده بود. بدجوری دلم 

خواست به تالون زنگ بزنم تا صداش رو بشنوم. در می

 اتاقی که پدرم نشسته بود برگشتم.عوض، به 

ندویچ ا_ چیز خیلی زیادی توی بوفه پایین نبود، فقط چند تا س

 .ژامبون گوشت و پنیر گرفتم

 ._ ممنونم، شیرینکم

 ._ مشکلی نیست

یه ساندویچ رو باز کردم و یه گاز از اون زدم. من نمیخواستم  

که در حال حاضر در مورد تد و کالین صحبت کنم بنابراین 

 این چیزی که توی ذهنم بود رو گفتم.



اون رو تونم بیشتر از این دوست پسر مامانم که _من نمی

 اینجا ول کرده گیر بیارم.

 :درم موافقت کردپ

 ازش خبر داری؟ و اون رو میشناسی؟_این عجیبه, چقدر 

_زیاد نه، مادرم گفت که اون یه سناتور از ایالت آیووا بوده 

که تا به حال اسمش رو نشنیده بودم. اما اینطور نیست که من 

با کسی که سناتورها در ایالت آیووا هستن سر و کار داشته 

ن مطمئن نیستم که مامان چه باشم. راستش رو بخوای ، م

دید. اون به اندازه کافی خوش قیافه و خوش چیزی در اون می

بر و رو بود، پوست زیتونی، با یه سر عالی پر از مو که 

درست و حسابی هیکلش رو ساخته بود. اما اون یه نگاه تنفر 

انگیز و چندش آور داشت، میدونی؟ من واقعا نمیتونم انگشت 



ز خاموش در اطرافش بذارم، اما واقعا یه چیاتهامم روی اون 

 .به نظر میرسید

 _ تو از اون خوشت نمیاد؟

تونم همچین حرفی بزنم. تنها کاری که با اون _من واقعا نمی

یارو کردم شام خوردن و شنا کردن بود. اون کامال با من 

مودب بود و اون یه خالکوبی زیبا ققنوس روی بازوش داشت. 

برای یک مدت خیلی طوالنی خالکوبی  دونی که منتو می

ن برای زندگی من خیلی مناسب میخواستم، و این تصویر اال

 بود.

 پدرم سرش رو تکون داد.

 خالکوبی تشویق نکردم، مگه نه؟ _من هرگز تو رو از اون

 .لبخندی زدم



خوام یه چیزی رو فاش کنم. هر چند _. متاسفم، بابا من می

ریزی کرده مون اول برنامهدونم زمانش کیه، من در هنمی

ها رو  بودم که این آخر هفته به شهر بیام. بعضی از فروشگاه

برای یه طرح خالکوبی نگاه کنم ، اما بدیهیه که تصادف مادر 

 .باعث شد قصدم منتفی بشه

_متاسفم که مادرت در اینجا رنج می بره، اما اگه چیز خوبی 

ردن دور نگه از خالکوبی ک در اون باشه، اینه که تو رو

 .میداشت

 اون بهم لبخندی زد.

 اون رو به تعویق انداختم، بابایی_ من فقط 

تالون هم به طرز وحشتناکی به ایده خالکوبی زدن من واکنش 

نشون داده بود. در اصل ققنوس.... چیزی بود که اون نسبت 



بهش حساس بود و اون رو خیلی ناراحت و عصبی کرده بود. 

 ه ققنوس بود؟را اون اینقدر علیچ

ولی همین حاال نمی تونستم در مورد اون نگران باشم. 

میخواستم یه گاز دیگه به ساندویچ بزنم و بعد دوباره به 

ید پرستار های جد موضوع نیکو کاستاس برگردم که یکی از

 به بیرون اومد.

 .رابرتز، خانم بیلی به هوش اومده _ آقای رابرتز، خانم

اشاره از دستم به پایین قهوه خودم با سریع از جام بلند شدم و 

 .ریخته شد

 ._خدایا، من خیلی متاسفم

 .پرستار لبخندی زد



ز ا _همیشه توی اینجا اتفاق میفته، االن فقط میتونم به یکی

 .شما اجازه بدم که پیشش بره

 .به پدرم نگاه کردم

 :اون گفت

 ._ تو برو، جید، اون مادرته

نبال کردم. مادرم هنوز به سرم رو تکون دادم و پرستار رو د

همه دستگاه ها متصل بود، و چشمانش هنوز شکاف داشتن، 

 ههر چند ورم ها کمی فروکش کرده بود. در شگفت بودم ک

 یک روز چه تفاوتی ایجاد میکنه.

 ._ اون مثل قبل به نظر میرسه

_اون به هوش اومده، فقط بهش سالم بکن و بهش بگو که 

 .االن اینجا هستی



 .رم رو گرفتمدست ماد

 _مامان؟ 

 .ط با یک تماس کوچولو تکون خوردندچشم هاش فق

_ مامان، منم، جید،  تو تصادف کردی و االن توی بیمارستان 

 .خوشبختانه داره حالت بهتر میشه هستی و

هاش شروع به حرکت هایش دوباره به لرزه افتاد و لبپلک

اعث ت بگفمی تونستم کاری کنم. هر چیزی که اونکرد. نمی

 .بدتر شدن حالش میشد

ه دونم ک_خوبه. الزم نیست سعی کنی حرف بزنی. فقط می

یز خوب خواهد بود و اینجام. بابا هم همین جاست، همه چ

 .خوب پیش میره



هاش رو تکون داد و یک کلمه با صدای دورگه اون دوباره لب

 :گفت

 _نیکو

در برابر وسوسه شدید چرخوندن چشم هام جلوی پرستار 

قاومت کردم. دخترش اینجا بود، شوهر سابقش اینجاست، م

خواست دوست پسرشه که از اون اما تنها کسی که اون می

شب اول نه سر و کله اون رو دیده بودیم و نه حتی اون به 

 ن برای پرسیدن وضعیتش اومده بود.بیمارستا

 .به زودی اینجا خواهد بود، مامان _نیکو

خواستم اما من نمی لعنتی بود، به احتمال زیاد این یه دروغ

 کنم. تاون رو ناراح



دیگه پاسخ به  چشمانش بسته شد. دست اون رو فشردم، اما

 چیز دیگه ای نبود.

 پرستار گفت:

_ به نظر می رسه که اون دوباره بیهوش شده، اما این نشانه 

مان اون خیلی راضی و خوبی بود. دکترها از پیشرفت در

 .خوشحال هستن

 .آسودگی خیال کشیدم آهی از سر

 _ پدرم میتونه بیاد داخل؟

اد اما مادرت دیگه _اون برای چند لحظه میتونه به اینجا بی

 .هوشیاری نداره

 و بهش گفتم که چه اتفاقی افتاده.من رفتم پیش بابام 

 :پدرم گفت



 .دوست دارم که نیکو رو مالقات کنم_ من 

 :گفتم

بی ارزش همیشه  _مطمئنم که دیر یا زود بر می گرده. آدم

 16.جلو روت هم ظاهر میشه

 

*** 

 

صبح روز بعد سر کارم خیلی خسته و کوفته بودم. پدرم دیشب 

ساعت نه من رو از گراند جانکشن به اسنو کریک با ماشینش 
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 به ایرانی المثل ضرب توی میشه، ظاهر روت جلوی همیشه ارزش
 میشه سبز هم اش لونه در همیشه میاد بدش پونه از مار معنای



رسونده بود و بعد هم به گراند جانکشن توی هتلی که در اونجا 

که  داقامت داشت برگشته بود. من به سرعت به میشل و دیوی

پشت میز کاریشون نشسته بودن سالم کردم و بعد تقویم رو 

 ای رویدادهای روزانه تنظیم کردم.بر

امروز بعد از ظهر یک جلسه اجرایی شورای شهر داشتم، و 

چون االن وقتم آزاد بود. من از بعضی چرند ها و کارهای 

ه م و بعد تحقیقات من ادامی مدیریتی مراقبت کردیراشغال و ک

 یافت.

 اونوقتی میشل به در ضربه زد من از اینترنت خارج شدم. 

 سرش رو به داخل دفتر من برد.

 _جید؟

 _بله؟ 



 _ امروز از لری شنیدی؟

 سرم رو تکون دادم 

 .ه، آخرین باری که دیدمش جمعه بود_ ن

شبح اون که توی راهرو در حال صحبت با نیکو ایستاده بود 

که اونی که توی  به درون سرم فرو رفت. من مطمئن بودم

راهرو ایستاده بود لری بود. اگرچه آخرین باری که اون رو 

توی دفتر دیده بودم اون شلوارک و دمپایی ال انگشتی پوشیده 

 ون رو تویبود. البته نزدیک به نصف شب بود زمانی که ا

 بیمارستان دیده بودمش.

تونم در خونه یا تلفن _اون به من زنگ نزده و من نمی

به اون دسترسی پیدا کنم. ده دقیقه دیگه به دادگاه همراهش 

 باید میرسیده ، جید. می تونی این رو پوشش بدی؟



 _چی؟

 شکمم فرو ریخت.

ها رو هتونی همه پوش_این فقط دوشنبه صبحه. احتماال تو می

 .در روی میز لری پیدا کنی

 کنی؟ من آماده نیستم...._داری باهام شوخی می

 و تنها چیزی هستی که، تو باید بری. ت_این مهم نیست، جید

 االن داریم.

 :سراسیمه از جام بلند شدم و گفتم

_ بسیار خوب، خوبه. همه چیز رو در دفتر لری پیدا کن تا 

سرعت من رو باال ببره. همین االن به دفتر دادگستری میرم، 

و تو به محض اینکه میتونی اطالعات رو جمع کن. من به 



تفاقی داره میفته، پس من نمیخوامم شبیه گم که چه اقاضی می

 .ر بیامعیار به نظ یک احمق تمام

من رو مایوس  داد که لریقاضی به احتمال زیاد اهمیت نمی

 و تنها گذاشته بود.

اون انتظار داشت من اونجا باشم.  دفتر ثبت دعاوی حقوقی 

دوشنبه مال همون روز دوشنبه هم بود. و اگه وکیل شهر برای 

به اون در دسترس نباشه، باید دستیارش در دسترس  رسیدگی

 ، دستیار لری من بودم.باشه و متاسفانه

به پایین به شلوار رسمی خاکی رنگ و زیر پوش ابریشمیم 

ه دونستم که بنگاه کردم. به سختی لباس دادگاه بود و اگه می

 پوشیدم.ری میرم، کت و شلوار میکاخ دادگست



دور صندلی من پیچیده شده خوشبختانه، یک ژاکت مشکی 

وی بود که همین واسم کار می کرد و می تونستم اون رو ر

 لباس زیر پوش ابریشمیم بپوشم.

 :دوباره به میشل گفتم

ر س _ اطالعات رو هرچه سریعتر که میتونی واسم بیار، من

 .صفحه هر اطالعات رو می خوام

 به هر حال، لعنت به لری وید.

 

*** 

 

م تمام شد. من با قاضی گونزالز در مورد چند ساعت بعد, کار

آمادگی و آماده سازی کافی خیلی خوب صحبت کرده بودم. 



مند نبود. اون حتی یک ذره هم به ارائه من توی دادگاه عالقه

مدافع شهر که لری وید باشه فرار  حقیقت این بود که وکیل

کرده بود. قضات، قضات سختگیری بودند همانطور که باید 

به بعد آمادگی بیشتری من قول داده بودم که از این  باشن و

 .داشته باشم

 :وقتی به دفتر رسیدم به میشل گفتم

_میشل، از این به بعد می خوام که همه پرونده ها بهم توصیه 

بشه، همه قرارهای دادگاه، چه لری به شهر رفته باشه چه یا 

 نه، من در تقویم همه اون ها رو می خوام، و می خوام به

طور کامل از هر کدوم از اونها مطلع باشم، لطفاً مطمئن شو 

 .مه این اطالعات رو دریافت می کنمکه من ه



به طرف اتاق دفترم رفتم و در رو محکم بستم. منظورم این 

ادبی کنم این دیگه تقصیر اون نبود، به  نبود که به میشل بی

 همون اندازه که تقصیر من هم نبود. اما درخواست تعویض

توی لیست « جام شدهکارهای ان»لباس از طرف قاضی هرگز 

 یک وکیل نبود.

قاضی گونزالز در مورد پرونده تالون با من منصفانه رفتار 

کرده بود، و اون کامال در این مورد حق داشت که از من 

انتظار داشته باشه که آماده باشم تا وظایف دادستان شهر رو 

 .به عنوان دستیارش به عهده بگیرم

این اتفاق دیگه هرگز تکرار نخواهد شد. نشستم و گوشی تلفنم 

ی همون رو برداشتم، آماده بودم که به پدرم زنگ بزنم ول

 موقع موبایل من زنگ خورد.



 .شخیص نمیدادمشماره ای که من اون رو ت

 _الو؟ 

 ._من به دنبال جید رابرتز میگردم

 م، میتونم بپرسم که کی زنگ زده؟ _خودم هست

، من کارآگاه جورج سانتوس در کالنتری دنورم . من _بله

 .ن کالین مورس رو دارم انجام میدمتحقیق در مورد ناپدید شد

 ، فقط کاری که االن الزم نداشتم.اوه، گوه توش 

 .در مورد این نمیدونم_ متاسفانه من هیچی 

ستی که _درک ما از این پرونده اینه که تو آخرین فردی ه

 .قات کردیآقای مورس رو مال



_من یکی از چهار نفری بودم که اون شب اون رو دیدم. من 

به همراه سه نفر دیگه هم با اون همراه بودم و تعداد زیادی 

ما افراد دیگه هم توی جمعه شب در اطراف شهر و نزدیکی 

 .مشغول تردد بودن

 :اون با تمسخر و طعنه گفت

سه اونها، ایم. هر  اسنو کریک در تماس بوده 17_ما با پلیس

یدن شما خواهد اومد، خانم یکی از افسران خوب اونها برای د

 .رابرتز

 :گفتم

یش ی پصبر می کنم تا بفهمم که چه اتفاق 18_من با اضطراب

 .اومده و به جلو نگاه میکنم

                                                             
17 pd    کالنتری مخفف 
18 with bated breath   تادهاف اتفاقی چه و اومده پیش چی که بفهمید تا میمونید منتظر اضطراب با شما که زمانیه شده حبس های نفس با 



حرفم طعنه آمیز بود. می دونستم، اما بهتر از این بود که با 

رام مهم نبود و یه پلیس وراج گپ بزنم. اما این کار چندان ب

های من نبود. من خواستم که کالین حالش خوب توی اولویت

تم که بیش از حد نگران باشه، ولی چیز های دیگه ای هم داش

 اون باشم.

تنها کاری که می خواستم انجام بدم این بود که وضعیت مادرم 

 رو چک کنم و بعد از اونکه کار تموم شد، برم تالون رو ببینم.

وده و بیش از حد زیاده رویه که امشب با مارج یعنی خیلی ز

رو  تماس بگیریم و یکی از وعده های غذایی خونگی خودم

 از اون درخواست و تقاضا کنم؟

من مطمئنا می تونم از اون استفاده کنم. و من مطمئناً می تونم 

 از دوز سنگین آرامش بخشی تالون هم استفاده کنم.



و دیوانه بودم که من  من هنوز خیلی از دست اون عصبانی

رو شنبه تنها گذاشته بود اما شاید اون واقعا برای مالقات با 

عاشق اون بودم اون پدرم آماده نبود. شاید اونقدری که من 

 عاشق من نبود.

یکه کرد، اما این فکر به من صدمه زد، قلب من رو تیکه ت

 تالون، تالون بود

اندازه که  خورد، و به همونچیزی داشت درون اون رو می

 خواستم کمکش کنم،می

 داد تا بهش کمک کنم.من اجازه میاون اول باید به 

تماسم با کارآگاه قطع شد و من توی تماس هام رفتم تا با یه 

قع صدای در اتاق خط تلفن به پدرم زنگ بزنم ولی همون مو

 من به گوش رسید.



 :گفتم

 ._بیا داخل

ا، این روز د. خدایشناختم وارد شمیشل با افسری که من می

 کاری اصال تموم میشد؟

 .افسر دوگان باید باهات صحبت کنه _ جید

 .ئنا، لطفاً بیا داخل، افسر دوگان_ مطم

 .هام اشاره کردمبه یکی از صندلی

 ._ اینجا بشین

 _من اینجام تا...

 .دستم رو باال گرفتم



تلفنی با  همین االندونم که چرا این جا هستی. من _من می

تری شهر دنور حرف زدم و قطع کردم. پیش برو و کالن

 سواالت خودت رو بپرس. اما من چیز زیادی نمیدونم.

 ی که اقای مورس رو دیدی کی بود؟کنم آخرین بار_درک می

_ اون من رو دو هفته پیش توی شب جمعه به شام دعوت 

اومدیم برادرهای  کرد. وقتی ما از رستوران انیزو بیرون می

موقع از بار مورفی بیرون می اومدن،  ما توی  استیل همون

اون زمان پنج تایی با هم دیگه یه خورده گپ زدیم و بعد کالین 

 .دامه داد و رفتبه راهش ا

واقعاً حرف مناسبی برای اونچه که پیش « گپ و گفت و گو »

اومده بود نبود، اما من اساساً واقعیت رو گفته بودم. خدا رو 



از پیش همدیگه رو مشت نزده بودند.  شکر که که اونها بیش

 یکدیگه رو فقط تهدید کرده بودند.هر چهار نفر 

 ؟_ اون بهت گفت که کجا میخواد بره

_ نه، اون به من چیزی نگفت، من حدس زدم که اون می 

خواد به جایی که توی گراند جانکشن هست بره، اون بهم گفت 

و نشون که میخواد روز دوشنبه توی زمان دادگاه خودش ر

 .ار رو نکرد و توی دادگاه هم نبودبده، ولی اون این ک

 د؟_ چه کلمه هایی بین تالون استیل و اون رد و بدل می ش

من یه افسر دادگاه بودم و نمیتونستم به یه افسر قانون دروغ 

 .مشتیبگم و واقعا نیازی به دروغ نبود چون ما کلی شاهد دا

 .و بدل شد ی کلماتی بین اونها رد_ بله, یه سر

 _ دقیقا چه نوع کلماتی؟



_ تالون به طور واضح از دیدن کالین خوشحال نبود، هیچ 

کدام از برادرهاش خوشحال نبودن، اما من واقعا به یاد ندارم 

 .چه کلماتی بین اونها رد و بدل شدکه دقیقاً 

 دست نزدن؟_هیچ کدوم از برادرهای اون بهش 

 لون کالین روبیارم. تا چشمهام رو بستم، سعی کردم به یاد

و جونا هر دو دستش رو به سمت کالین  گرفته بود؟ نه، اون

رو لمس نکرده بودن. خدا رو  ها اونبلند کرده بودن، اما اون

 شکر!

 ._نه، اونها این کار رو نکردن

 ._خوبه

 استیو آشکارا خیالش راحت شد.

 _ آخرین چیزی که کالین گفت قبل از این که بره چی بود ؟



من دقیقا یادم نمیاد اون چی گفت ولی به یاد دارم که اون  _

به توی دادگاه خودش رو نشون بهم گفت که صبح روز دوشن

 .میده

 .ه خودش رو توی دادگاه نشون نداد_ و اون روز دوشنب

 ._درسته

 گی؟ _چیز دیگه ای هست که بتونی در موردش بهم ب

 سرم رو تکون دادم

 .، افسرهمه چیزی که میدونم همینه _

 .تو میتونی من رو استیو صدا کنی _

 دی زد و من در جوابش لبخندی زدم.اون لبخن

 ._ البته،  استیو، تو هم منو جید صدا کن



 ._اوکی، جید

 اون عصبی بود؟لبش تکان خورد. 

نی به من ملحق _آه...  می خوای بعد از کار برای یه نوشید

 شی؟
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_من دیروز به خواهرم در مورد اتفاقی که برای من افتاده 

 تمگف

دستم رو مثل همیشه به دسته صندلی آشنای سبز نزدیک به 

 طب دکتر کار مایکل چنگ زده بودم.رنگ زرد دفتر م

  :اون پرسید

 _چطور پیش رفت؟ 



_تقریبا همان طور که انتظار داشتم. اون عصبانی و رنجیده 

 به اون اعتماد نکرده بودیم و اطالعاتی که شده بود که ما قبال

داشتیم رو به اون نگفته بودیم، اون سواالت بی شماری 

پرسید، میخواست تمام جزئیات رو بدونه، جزئیاتی که به 

 ن اونها برای من اصال راحت نبود.اشتراک گذاشت

 و چه جوری اونها رو رسیدگی کردی؟_ 

ط یه سری از جزئیات _ نمی خواستم به اون دروغ بگم، من فق

تم خواسرو با برادر هام زودتر به اشتراک گذاشته بودم، نمی

مارجوری تمام جزئیات وحشتناک رو تحمل کنه، من فقط 

 یبهش گفتم که جزئیات زیادی رو به یاد نمیارم و به نظر م

 .رسید که اون اینها رو قبول کرد



گی دتمام جزئیات رو رسی_ چرا احساس می کنی که نمیتونی 

 و حل کنی؟

_ حدس میزنم به این خاطر نیست که فکر می کردم که اون 

نمیتونه اینها رو کنترل و رسیدگی کنه، میدونی که، اون 

خواهر کوچولوی عزیز منه و من نمیخواستم که اون مجبور 

 .بشه اینها رو کنترل و رسیدگی کنه

 .دکتر کار مایکل سر تکون داد 

 کنش نشون داد؟کنم. اون چطوری وا_ درک می

_ اون جیغ زد و گریه کرد و اون گفت که االن این موضوع 

البته می خواست به اون بگه بهش کمک کرده تا درک کنه، و 

 که...

 _به چه کسی؟



ه جید بگه، جید بهترین دوست _ اون می خواست این رو ب

 .اونه

 .دکتر کار مایکل گلویش رو صاف کرد 

 _ تو به اون چی گفتی؟

 .قول گرفتم که این رو به جید نگه _ من ازش

 اد؟_ و اون قول د

 .به جید میگم، وقتی که آماده هستم_ من خودم این رو 

کنم که این رو کنم که این ایده خوبیه، فکر می_  فکر می

له ای ن کار هیچ عجخودت باید به جید بگی، البته نباید توی ای

 .هم به خرج بدی

؟ من عاشق این زن هستم _ چطور میتونی این حرف رو بزنی

و اون هم بهم گفت که عاشق منه، من هر روز با این حقیقت 



ای میتونه من رو  العادهشگفت زده میشم که چنین زن فوق

 .دوست داشته باشه

_ دقیقاً به همین دلیلم هست که میتونم این رو بگم، تالون، تو 

راه زیادی برای رفتن داری، تا با همه مشکالت و چیزایی 

که توی وجودته روشون کار کنی، تو باید بفهمی که ارزش 

سیدی که بفهمی عشق اون رو داری ولی تو هنوز به اونجا نر

 .ارزش عشقش رو داری

ودم بحق با دکتر کار مایکل بود. من هنوز به اونجایی نرسیده 

 .که این رو کامال مطمئن باشم

 ._ حق با توئه، من نمیتونم

بخوای امروز در مورد اون _ خوب، پس چیزی هست که 

 صحبت کنی؟



 از کجا باید شروع میکردم؟ 

ای ندارم که از کجا شروع کنم، دکتر. که چه _من هیچ ایده

 .تاثیر قرار دادن تاتفاقی افتاد، و خیلی از اونها من رو تح

_ آخرین بار تو بهم گفتی که اونی که خالکوبی ققنوس داشت 

 .تاسترسید که رهبر اون دو نظر میبه 

  :گفتم

 .جای خوبی برای شروع باشه، ققنوس _شاید این

 _ چی در مورد ققنوسه؟ 

 .مشابه ققنوس رو یه مدت پیش دیدم_من تصویر 

 _اوه، کجا؟

 .آروم نفسم رو به بیرون دادمنفس عمیقی کشیدم و 



_جید. اون قصد داشت تصویری تقریباً یکسان داشته باشه که 

ون برای خال کوبی نقاشی ادر قسمت تحتانی کمر و پشت 

 .شده بود

 .تر کار مایکل چشمهاش رو گشاد کرددک

 _ واقعا؟ چطور این اتفاق افتاده؟

 .رو مالیدم، سرم به درد اومده بودشقیقه ام 

_ از کدوم جهنمی باید این رو بدونم، اون بهم گفت که این 

های نمونه خالکوبی توی تصویر رو توی یکی از کتاب

سنو کریک پیدا کرده، من برای فهمیدنش فروشگاه محلی ا

صویری ه تفراتر رفتم و لعنت به این تصویر که دقیقا مشاب

 که به خاطر میارم نبود.

 .ب کرده_عجیبه که جید همون تصویر رو انتخا



 .برای تایید سر  تکون دادم

_بیش از حد عجیبه، اون گفت ققنوس براش یه نمادی بوده، 

و ترک شده بود و مورد تحقیر  اون توی محراب کنار گذاشته

واقع شد و ققنوسی که از روی خاکستر برخاسته، راه رو 

 ازه و بهتر برای خودش نشون داده.برای زندگی ت

 :دکتر کار مایکل گفت

 .رسه_این کار منطقی به نظر می

 .ی نداشت و منطقی به نظر نمی رسید_ این برای من معنای

ز این تصویر نکه تو ا_این برای تو مفهومی نداشت؟ یا ای

کردی که تو حتی به اون فکر نمی خیلی ناراحت بودی که

بفهمی این تصویر در اصل چه معنایی داره و اون رو حس 

 کنی؟



 .اون بود از این موضوع متنفر بودمخدایا، وقتی حق با 

 …برام سخته که … _این تصویر 

 و بستم و دسته صندلی رو چنگ زدم چشمهام ر

 

**** 

 

ه به پرنده رنگارنگ روی بازوی اون متمرکز شدم.... دوبار

تنها کاری که می تونستم روی اون متمرکز بشم تا خودم رو 

از جیغ کشیدن و یا خالی کردن معده ام باز نگه دارم. این یه 

 ید بود، اما مکان امن من هم بود.تهد

 :مرد خالکوبی دار گفت



 .یراین رو بگ _ آره، پسر ، درست مثل همینه، همه

اون درون من تلمبه میزد. مردی با صدای ضعیف و آروم و 

 رو دست انداختند و مسخره کردند. دیگری خندیدند و من

نی، اون دوست _ خودشه، این رو به اون خوب بده، میدو

 .داره که تو رو بکنه

دوباره به پرنده شعله ور روی بازوی اون خیره شدم. یاد 

یگن بحث نکنم. اونها واقعا ها مگرفته بودم با چیزی که اون

فکر میکردن من از این خوشم میاد؟ چطور کسی میتونه 

 همچین چیزی رو دوست داشته باشه؟

من از این نفرت داشتم، من از این در تمام اعماق روحم متنفر 

 .کردمکه باید برای زنده موندن میبودم. اما کاری رو کردم 



نه، من از این  »چند بار اول، وقتی که من فریاد زدم که 

 شدید از اونها تنبیه شده بودم.  با کتک خوردن« متنفرم! 

 هکردم کها آرزو می چرا سعی کردم زنده بمونم؟ بیشتر وقت

ای کاش مرده بودم. اما با این حال،  هر دفعه که اونها به 

اومدن، من کاری رو کردم که برای زنده موندن  سراغم می

 .مجبور بودم

 ی رو. هر دفعه لعنت

 

**** 

 

 چشم هام رو باز کردم

 .ان به بعد بخشی از زندگی من بوده_ این ققنوس از اون زم



 چطوری؟ _پس

 .آب دهانم رو قورت دادم 

_من همیشه فکر می کردم که تک تک جزئیات وحشتناک 

اونچه رو که ازش گذر کردم و سرم اومده رو به خاطر میارم. 

ید توی زمان های اما راستش، دکتر، همیشه خاطرات جد

مختلف توی ذهنم میومدن، مثال، من فقط جدیدا اون یارویی 

ور که یه انگشتش رو از دست داده بود یادم اومد. چط

 تونستم این رو فراموش کنم؟می

_ تالون، ذهن تو اونچه رو که برای زنده موندن باید انجام 

 میداده، انجام داده. تو فقط ده ساله بودی، طبیعیه که بعضی

 .یزا رو توی ذهنت مسدود کرده باشیچ



_اما چیزی به این معنا بود که یکی از گروگان گیر های من 

چند تا انگشت داشت؟ چرا باید یکی رو انتخاب کنم که اون 

رو از ذهنم بیرون بکشم و بقیه رو توی ذهنم مسدود کنم وقتی 

 یزهای وحشتناک رو به یاد میارم ؟اون همه چ

کنیم. راهی برای فهمیدنش پیدا می دونم، اما یه_نمی

 .ر که تو ققنوس رو به خاطر میاریهمونطو

 درسته.

_برای مدت زیادی، ققنوس تنها چیزی بود که در مورد تمام 

تجربه ها به یاد می اوردم. به غیر از سو استفاده، تجاوز و 

تعرض هایی که بهم شده بود. متاسفانه این برای مدت زیادی 

بود، در اصل، این همیشه توی ذهن من  توی ذهنم حک شده

 .تونستم اون رو فراموش کنمحک شده ست، کاش من می



 :دکتر گفت

_ فراموش کردن چیزها و مسدود کردن چیزها با مشکالت 

خودشون همراهه، و این در بسیاری از موارد با مشکالت ما 

به وجود میان، گاهی انقدر خاطرات توی ذهنت تلخ و دردناکه 

اون رو به فراموشی میسپاره، این حقیقت که تو این  که ذهنت

رو به یاد داری در واقع به نفع توئه ، تا جایی که درمان ادامه 

داره،  در اصل، فراموش کردن چیزها این خودش یه نوع 

ون داشته باشی و باهاشکتمان حقیقته، تو باید این ها رو به یاد 

 .مقابله کنی

ری درباره این چیزها صحبت _ مطمئنم که تو میدونی که دا

ه یاد آوردن همه اینها یه می کنی، اما بذار بهت بگم که ب

 .نفرینه



_ نفرین این اتفاق هایی بوده که برای تو افتاده، اما به خاطر 

داشته باش که همه اینها به یاد آوردنش باعث میشه که تو از 

ن توی روند درمان بهت کمک این مشکالت بگذری و ای

 .میکنه

 .امیدوارم که حق با تو باشه _

_ بیا برگردیم به موضوع قفنوس، تو بهم گفتی که ققنوس تنها 

 شتی و چرا تو بهگیرهات به یاد دا چیزی بوده که از گروگان

 این فکر می کنی؟

من تازه شروع به حل معمای ققنوس کرده بودم. از تمام اون 

سم سالها گذشته بود. محض خاطر خدا، گندش بزنن، من ا

اسبم رو هم ققنوس گذاشته بودم. یک پوستر از ققنوس برای 



ققنوس برای من مدت زیادی توی اتاقم داشتم. با این حال 

 نماینده جهنم بود.

_دکتر، ققنوس چیزی بوده که دائم در همه چیز توی زندگی 

و ذهنم حضور داشته. تنها چیزی که در مورد اون یارو یادم 

کردن، بهم تجاوز به من حمله می… می اومده و وقتی اونها 

میکردن ، اجازه نداشتم جیغ بکشم، یا زمانی که کتک 

میخوردم. من اجازه نداشتم باال بیارم، یا اون موقع کتک 

دادم این بود که میخوردم. در واقع تنها کاری که من انجام می

ققنوس رو مثل یک مرد قبول کنم، همان طور که اونها دوست 

ن مرد نیستم. پس مجبور شدم که یه چیزی داشتن بگن که م

پیدا کنم که روی اون متمرکز بشم و من روی ققنوس روی 

 .بازوی اون تمرکز کردم



 س تبدیل به پناهگاهی برای تو شد._پس به هر حال، ققنو

 .نم اون رو دقیقا در موردش چی بگم_ نمیدو

نی که بگی ققنوس پناهگاهت _ چرا نمیتونی این حرف رو بز

 ؟ بوده

_چون ققنوس نماینده کسی بود که برای من سخت ترین آلت 

رو داشت، نماینده بدجنس ترین آدم بین سه نفرشون، رهبر 

 .اونها و ققنوس روی بدن اون بود هر سه تای

 .کرده واستک راه فراری فراهم می_با این وصف، ی

_شاید. ققنوس یه چیزی بهم داد که روش تمرکز کنم و بعد، 

عجیبیه. پنج سال بعد، وقتی پونزده سالم شد، پدرم اینجا چیز 

یه اسب عالی برام گرفت. یه اسب مشکی که مثل نیمه شب 



بود. من اسم اون رو ققنوس تیره و براقیش هم مثل کفش جیر 

 .گذاشتم

 .ای از موی بلوندش رو چرخاند رهدکتر کار مایکل ط

 _ واقعاً؟ چرا ققنوس؟

اصال به این موضوع فکر  _راستشو بخوای؟ تا همین اواخر

 .رسیده، چون این اسم مناسبیهم مینکرده بودم. چنین به نظر

_ممکنه مناسب باشه. اما دلیل دیگه ای هم وجود داره که تو 

اسم اسب خودت رو بعد از تصویری که از اون تنفر داری 

ه از ققنوس ققنوس نام گذاری کردی و این به این خاطره ک

 .بدت نیومده. نه کامال

 ._ نه من ازش متنفرم



_من این رو انکار نمیکنم،  قسمتی از اون که ازش متنفری 

برای تو نماینده جهنم بوده، ولی قسمتی از اون راه فرار تو 

هم بوده، و چه اسم بهتری برای یه اسب سیاه زیبا و با شکوه 

و می تونی که می تونه مثل باد باشه و مثل باد بدوه، که ت

 ر کنی؟سوارش بشی و فرا

وای، ققنوس افسانه ای بود...... مثل زنده شدن مسیح..... حق  

با دکتر کار مایکل بود. در اعماق وجودم و توی تمام استخوان 

 … ق با اونه، حتی با وجود اینکه دونستم که حهام می

 فهمم._ من فقط این رو نمی

کن. این کار منطقی _به موقعش خواهی فهمید. به من اعتماد 

 .رسهظر میبه ن



ریکی، دیوارها به _اما من وقتی من تنها بودم، شب ها توی تا

ها  به من نزدیک میشدن، بعضی وقت نظر میرسیدن که

دونم که همه اینها توی ذهنم بود، زدن. میدیوارها حرف می

رسید که در اون زمان واقعی بود. و بعضی اما به نظر می

ققنوس میشدن و اون  ها هم فقط دیوارها نبود. دیوارهاوقت

خره میکرد و بهم طعنه بود که با من حرف میزد و من رو مس

 .انداخت می

_این ققنوسی بوده که برای تو مظهر و نماینده جهنم بوده اما 

تو  یاسمی که تو روی اسبت گذاشتی ققنوسی بوده که برا

 .نماینده و نشونه فرارت بوده

دکتر. واقعا منطقی کنم، _ من اونچه رو که تو میگی درک می

فهمم چطور این کار ممکنه رسه. اما من نمیبه نظر می



 معنی تونه دومنطقی به نظر برسه. چطور یک تصویر می

 متضاد برای من داشته باشه؟

این در  _ چون در اون زمان دو معنی متضاد برای تو داشته،

 .یه چیز مشترک عادالنه ست

 هام و فکم رو به هم فشردم. دون دن

 _ اگه تو اینجوری میگی پس..

رسه، تالون، این امر منطقیه که _این کار منطقی به نظر می

تو اسم اسب خودت رو ققنوس انتخاب کنی.... که احتماال تو 

به سرعت سوار بر اسب خواهی شد و توی ذهنت فرارهای 

زیادی کردی.... پس تنها چیزیه که به تو اجازه داد تا در 

ار کنی، حتی اگه این کار هم به معنای زمان اسارت خودت فر

 .مخالف تو باشه



 .هیچ معنایی برای من نداشته باشه _ترجیح میدم که

کس از هیچ نوع اندوه ذهنی یا _من ترجیح میدم که هیچ

عنیه مبیماری روانی در زندگی عبور نکنه. البته این به این 

 .که من بیکار میشم

 ی در جواب لبخندش زدم. ا نیمه اون لبخندی زد. لبخند نصفه

 ._حق با توئه

_ پس تو گفتی که جید تصمیم گرفته که خالکوبی بزنه و این 

 .ا همون تصویر مشابه اتفاق افتادهدقیقا ب

_ خوشبختانه، اون فقط طرحش رو قبل اینکه با دستگاه 

خالکوبی شه روی بدنش زده بود و من بهش گفتم که هیچ 

 .بی رو بتونه به دست بیارهن خالکوراهی وجود نداره که ای

 _اون چطور نسبت به اون واکنش نشون داد؟



ترین نگرانی من در اون زمان بود. _خوب نبود، اما این کم

من هنرمند اصلی که خال کوبی اصلی رو انجام داده بود 

پیگیری کردم. اما این مال بیست و پنج سال پیشه، بنابراین 

زمانی این کار رو کرده اون نمی تونه به خاطر بیاره که چه 

و برای چه کسی هم این کار رو انجام داده. با این حال، اون 

مرد گفت که طراح اصلی خالکوبی ققنوس روی بازوی اون 

کسی بوده که براش زده ولی یادش نمی اومد که کی بوده و 

 .امش دادهتوی چه زمانی انج

حی _اما این امکان وجود داره که فرد دیگه ای هم همون طرا

 نجام داده باشه یا یه چیز مشابه.رو ا

_ بله این امکان هم وجود داره، اما این خالکوبی توی اسنو 

 .کریک انجام شده و من هم توی اسنو کریک ربوده شدم



_که این طور، فهمیدم. پس تو با کسی صحبت کردی که این 

 .الکوبی رو انجام دادهخ

به یاد بیاره، _ آره، ولی همونطور که گفتم اون نمیتونست 

م یش رو مست و توی عالاون بهم گفت که بیشتر سالهای زندگ

 .هپروت بوده

 اون سوابق و مدارک رو نگه داشته؟_

نظری ندارم، ولی اون قرار شده که یادش اومد یا  چ_من هی

خبر جدیدی شد بهم خبر بده، اون پول هنگفتی همون روز به 

دیگه یه کمی  جیب زد و مطمئنا بیشتر هم گیرش میاد، من

 .دست به دامن اون شدم



_خب، این یه سرنخه. نظرت رو در مورد گرفتن اون یاروها 

عوض کردی؟ که اگه بگیری باهاشون چیکار میکنی؟ تو به 

 .یرسه که توی یه موقعیتی گیر کردینظر م

 .آهی کشیدم

_ من واقعا نمیدونم، دکتر، ولی خیلی دوست دارم ببینم اونها 

پردازن و همونطور که بمن کردن بهاش رو  اونچه رو که با

قبال بهت گفتم، بیشتر از یه خیال و فانتزی، برای اجرا کردن 

 .ی اونها به روش و ایده خودم دارمعدالت رو

 :دستم رو باال گرفتم و گفتم

_ آره، آره، میدونم، من اینکار رو نمیکنم، من به اندازه کافی 

یم رو زندگمیخوام بقیه زندگیم رو توی اسارت به سر بردم و ن

 .هم توی زندان سپری کنم



 ._ایده عالیه

_ برادرهام از من می خوان که سعی کنم که اونها رو پیدا 

ون سه تا رو هم کنم. اونها واقعا میخوان و دوست دارن که ا

 .توی زندان ببینن

 :دکتر کار مایکل گفت

 ._من هم این رو دوست دارم

کارآگاه خصوصی پردرآمد _ من فکر می کنم که بتونم یه 

 .کنم، خدا میدونه که من پول دارمبرای پیدا کردنشون اجیر 

 وز فکرش میکنی و قطعی نیست نظرت؟_چرا هن

 هسوال خوبیه. چرا هنوز قطعی نیست نظرم؟ و سوال بهتر این

 که، چرا نباید نظرم قطعی باشه؟



 _ تو باید من رو درک کنی، من تازه اخیراً اینها رو به خاطر

 .دم و دارم باهاشون مقابله می کنمآور

_ من درکت می کنم، اما حاال که داریم از طریق این چیزها 

ارآگاه و کروی اونها کار می کنیم، شاید زمانش فرا رسیده که ت

 .خصوصی رو استخدام کنی

 .اون داشت درست میگفت

 ._آره زمانش دیگه فرا رسیده

 :دکتر کار مایکل گفت

 .پایان رسیده، تالون ما امروز به _زمان

موبایلم رو از جیبم برداشتم و به اون نگاه کردم.. من توی 

جلسه مشاوره تلفنم رو خاموش کرده بودم. یه پیامک از 

 .طرف جید داشتم



 ”نمت، من بعد از کار میام اینجا من باید ببی”

 

 

 هشتمپایان فصل 

lean on 

 دنکر امِن کسی شدن، توّسل و توکلمتوّسل شدن، دست به د

back and forth 

ی دیگر، عقب و جلو، به عقب پس و پیش، از یک سو به سو

 و جلو

go back and forth 

 گیر کردن در یک موقعیت



 نهمفصل 

 

 جید 

من از تالون در ازای پیامکم پیامکی دریافت نکرده بودم ولی 

به هر حال، به سمت خونه مزرعه روندم. سعی کرده بودم 

ه راحتی دست به سر کنم. استیو دوگان که استیو دوگان رو ب

از من تقاضا کرده بود که باهام قرار بذاره و من به اون گفته 

بودم که فقط چند ماه پیش از یک رابطه جدی جدا شده و 

شکست بزرگی داشتم و دیگه قصد بیرون رفتن با کسی رو 

نداشتم. میخواستم به طرز ناامیدانه ای به اون بگم که من یکی 

و میبینم اما من و تالون هیچ کاری نکرده بودیم که دیگه ر

رابطمون توی عموم علنی بشه و من مطمئن نبودم که اون 



نسبت به این کار چه احساسی داره. فکر کردم بهتره اول در 

 بزنیم.موردش حرف 

 وقتی در زدم، مارج در رو باز کرد. یک اتفاقی براش افتاده

 رسید.بود. اون درست به نظر نمی

  :رسیدمپ

 _تو خوبی؟

 :اون گفت

 ._ بیا داخل

 نبود.« تو خوبی؟» پاسخی به سوالاین چیز  

 _مارج...

 .اون آهی کشید 



 ._ فقط یک روز سخت در اینجا بوده

 ی خونه مزرعه مرتبه؟ _ واقعاً؟ همه چی تو

 .اون لب پایینش رو گاز گرفت

 _آره، فقط.... 

 اون دوباره آهی کشید...

ود و اینکه ما بعضی موقع ها این _ فقط روز سختی ب

 رو داشتیم، اینجا چیکار می کنی؟ روزهای سخت 

 ._ اومدم که تالون رو ببینم

_ اون هنوز توی خونه نیست، من هر زمانی از اون انتظار 

ه اشم که یدارم که نباشه، مشروب می خوای؟ میتونم مطمئن ب

 .نوشیدنی برات درست کنم



 .اری خوبهه، مطمئنا، هر چیزی که د_آر

 یه بطری ویسکی خشک و اسکاچ دارم._من 

 واسه مارج چه اتفاقی افتاده بود؟این اصال شبیه اون نبود. 

غذا  _ مارج، چه مشکل کوفتی پیش اومده؟ اصال تا حاال

 خوردی؟

 .اون سرش رو تکون داد

 _ فلیشیا فقط تازه از اینجا رفت، غذا روی اجاق گازه و اگه

 .امتحان کنمیخوای حتماً از اون 

 _ درباره تو چی؟

 ._ گرسنه ام نیست



بود و یه چیزی در اون مسلماً یه چیزی غلط از آب در اومده  

 .اشتباه بود

 _ مارج بریز بیرون، چی شده؟

 .هت که گفتم، من حالم خوبه_ب

 .شونه های اون رو گرفتم

هم از همدیگه اصراری پنهان _ یادته که بهترین دوستهای 

 ندارن

 .ن رو با ویسکی اسکاچ پر کردلیوا اون

 .، جید، ای کاش میتونستم بهت بگم_ خدایا

 ._ تو میتونی



در پشتی باز شد و تالون وارد شد. راجر در حالی که کنار 

نان از کنار من به پاهای من نفس نفس میزد، نفس نفس ز

 طرف اون دوید.

 .لون وقتی که من رو دید گشاد شدندچشم های تا

 ..._جید

 که من بهت دادم رو دریافت کردی؟ کی _تو پیام

 _آره

 _پس چرا از دیدن من تعجب کردی؟

مارج لیوان اسکاچ خودش رو آهسته تکان داد. یخ به شیشه 

 د.خورد و جیلینگ جیلینگ صدا میدامی

_ این نشونه من برای ترک اینجاست، شام روی اجاق گازه، 

 .بچه ها



 _ مارج؟ این دیگه چه کوفتیه؟

 :تالون گفت

 ._ اون حالش خوبه

_نه، اون حالش خوب نیست، اون شام نخورده، داره مشروب 

اسکاچ میخوره، ظاهر اون طوریه که انگار توی جهنم بوده، 

 .شناسم نیستاین مارجی که من می

شه. روز ن حالش خوب میآبی. او _به من اعتماد کن، چشم

 .سختی بود

کم جواب گفت. چرا به پیام _آره، این چیزیه که اون هم

 ندادی؟

خواستم که _من در یه قرار مالقات بودم. و بعد من فقط می

 .به خونه برگردم



 .اون یک جورایی لبخند زد

 _ وضعیت مادرت چطوره؟

_ بهتره، و ازت ممنونم که این سوال رو می کنی، اون از 

کما بیرون رفته، ای کاش میتونستم زمان بیشتری رو با اون 

 .تکه پدرم اونجاس سپری کنم اما خوشحالم

 .مئنم که این بهت آرامش ذهنی میده_ من مط

 .سر تکون دادم

 .ما باید با هم حرف بزنیم، تالون_ 

 _مارج بهت چیزی نگفته؟

 .ما اون چیزی رو از من مخفی میکنه_ نه، ا

 ._ من مطمئنم که اون هیچ چیزی رو از تو پنهان نمیکنه



طرف یخچال اون نگاهش رو به سمت پاهاش انداخت. به 

 .یه لیوان چای سرد برای خودش ریخترفت و 

 _تو چیزی میخوای؟ 

 _یه لیوان چای عالی خواهد بود.

 .اون برام یه لیوان چای ریخت 

 _ پس میخوای درباره چی صحبت کنی؟

 .گلویم رو صاف کردم 

درخواست کرد که باهاش بیرون  _استیو دوگان امروز از من

 .برم

 .باال رفتطرف ابروهای تالون به 

 _اون چی؟



_خودت رو کنترل کن و آروم باش، بهش گفتم نه. در حقیقت، 

بهش گفتم که تازه از یه رابطه طوالنی بیرون اومدم و من 

استم خوبرای قرار گذاشتن آماده نیستم. اما حقیقت اینه که می

در مورد خودمون به اون بگم. فقط مطمئن نبودم که بتونم. 

 رو توی عموم علنی کنیم؟ ه مونمیشه ما... رابط

 تو میخوای در مورد اون صحبت کنی؟_ این چیزیه که 

 چی حرف بزنم؟_آره. فکر کردی می خوام در مورد 

 .اون آهی کشید

 دمرک کر_من تو رو توی گراند جانکشن توی شب گذشته ت

 .که با پدرت مالقات نکنم

 .ای زدن یک لبخند از هم شکافته شدلبهام بر



ون هم توی لیست منه. و این یکی دیگه از _خوب، آره ، ا

دالیلیه که من مطمئن نبودم که بتونم روابط خودمون رو با 

استیو علنی کنم، منظورم اینه که، اگه تو بگی که برای مالقات 

ی چی؟ به نظرت این چه با پدرم آماده نیستی، این دقیقا یعن

 معنی میده؟

همین کار رو  اشاره کرد که تالون کنار میز نشست و به من

 .بکنم

_ چشم آبی، ممکنه این رو باور نکنی اما من هرگز با پدر یه 

 .ه بودمزن توی زندگیم آشنا نشد

_ من مطمئنم که تو پدرهای زیادی رو مالقات کرده ای، 

 .ی از اونها احتماالً دختر داشتنتالون،  که بعض

 .اون سرش رو تکون داد



 ._ تو می دونی که منظورم چیه

ا پدر دوست دختر آشنا نشده ر خوب. پس هیچ وقت ب_ بسیا

 بودی.

 ._من هیچوقت دوست دختر نداشتم

خشکم زد، ساکت شدم و یخ زدم. قطرات چگالی و بخار  

شد. نمیدونستم که چرا تعجب روی لیوان چای سرد من پدیدار 

 کردم.

تالون از همون اول بهم گفته بود که اون از زن ها استفاده 

ن چه که زنها بهش ارائه می دادن رو می گرفته میکنه ، که او

و هیچی به اونها در عوضش پس نمی داده، و بعد هم به راه 

خودش ادامه می داده. که پس این به این معنیه که اون قبال 

 هرگز رابطه ای نداشته.



_خب، بابای من خیلی راحت تره و راحت گیره، اون به 

یشه واسه من یه هم بزرگی یه پدر بزرگ و عالی خواهد بود.

 .پدر عالی میمونه

به این امید که پدرم آخرین نفری باشه که تالون با اون مالقات 

میکنه. من نمیخوام به این فکر کنم که تالون با پدر دختر های 

دیگه به عنوان دوست دخترش مالقات میکنه. من می خوام 

که بقیه عمرش تنها و تنها دوست دختر اون باشم. اما این 

یلی زود بود که این افکار رو ابراز کنیم، که این فکرها در خ

 ه توی سرمه رو به صدا در بیاریم.مورد رابطه جدی ک

 .دارم که باید انجام بدم، چشم آبیای زیادی _من کاره

_ نمیتونی بهم اجازه بدی که کمکت کنم؟ من میخوام که 

 .کمکت کنم، دوستت دارم



 .اون چشمهاش رو بست

 .تو با استیو دوگان بیرون بری که _نمیخوام

_ تالون، من نمیخوام که با استیو دوگان بیرون برم، اما من 

باید بدونم که من و تو داریم به سمت جلو حرکت می کنیم، که 

ما توی یه رابطه واقعی هستیم، این چیزیه که به معنی ماست، 

و توی رابطه مون معنی داشته باید برای ت« ما»که این معنی 

 .هباش

 اش رو باز کرد.اون چشم های تیره 

_ چطور تو میتونی فکر کنی که این برای من معنی نداره؟ 

من بهت گفتم که عاشقتم. به خاطر خدا، من قبالً هرگز به 

 .نگفته بودم، که کسی رو دوست دارمکسی این رو 



کنم، واقعا درک میکنم و خیلی خوشحالم که دوستم _درک می

ای من همه چیزه. اما ما با همدیگه چی داری. این معنیش بر

 تونم بهکنیم؟ تا به حال، احساس نکرده بودم که میکار می

کسی بگم که توی یه رابطه با تو هستم. تو با این مشکلی 

نداری؟ اگه دوباره استیو دوگان یا هر کس دیگه ای از من 

ر بگم که د بخواد که باهاش بیرون برم و قرار بذارم میتونم

 بطه با تو هستم؟یه را

کر گم ای از چای سردش رو نوشید و ظاهرا در فاون جرعه

 شد. دوباره چشمهاش رو بست.

_ جید، من رابطه با تو رو بیشتر از هر چیزی می خوام، قبالً 

هم این رو بهت گفتم، تو تنها چیزی هستی که تا به حال 

 .خواستم



نم وتمیکنم که ن_تو من رو داری، تالون، پس چرا احساس می

 به مردم در مورد خودمون بگم؟

 ن سخته.... من هیچوقت..._ این برای م

تی. اینو واضح گف _تو هیچوقت چی؟ توی یه رابطه نبودی؟ تو

 اینجا چه خبره؟

 ای دیگه از نوشیدنیش رو نوشید. اون آهی کشید و جرعه

_ من خیلی چیزها دارم که باید روشون کار کنم، جید، نمیدونم 

 .رابطه توی عموم کنار بیام یا نه ستم که با یهآماده ه

_ پس من قراره چی باید به استیو دوگان یا یارو بعدی که ازم 

میخواد باهاش بیرون برم و قرار بذارم بگم؟ و تالون، مردها 

 .اهند کرد که باهاشون قرار بذارم این رو از من تقاضا خو



دم.  من این حرف آخرم رو برای مصلحت تالون اضافه کر

صادقانه بگم، من هرگز به اندازه کسانی که مثل مارج با 

شکوه و خوشگل و زر و برق دار بودند، در بین پسران تقریباً 

تالون با این حرف محبوب نبودم، اما من فکر نمی کنم که 

 .صدمه دیده باشه

تقاضا کنن که باهاشون بیرون  _ من نمیخوام که مردها ازت

 .بری

ای جلوی اونها رو بگیری؟ اینجا یه شهر _ دقیقا چطور میخو

کوچیکه و من هم یه آدم جدید بینشون هستم، اگه حاضر نیستی 

اعتراف کنی که در یک رابطه با من هستی و مردها نمیدونن 

من با چه کسی توی ارتباطم، پس چطور انتظار داری که 



اونها رو از من دور نگه داری؟ چطوری نمیخوای که اونها 

 هاد ندن که باهاشون قرار بذارم؟به من پیشن

_ تو فقط میتونی به اونها بگی نه، تو میتونی اونچه رو که به 

دوگان گفتی به اونها هم بگی، که تازه از شر یه رابطه 

طوالنی خالص شدی و اون رو آسان می کنی و دیگه قصد 

 .هم نداری، این حتی تا حدی درسته یه رابطه طوالنی دیگه

 _یا....

 رو آماده کردم... من خودم

باهاشون _ یا می تونم با افرادی که ازم تقاضا میکنن که 

 .بیرون برم فقط بیرون برم

 اش سرخ شد. چهره

 _چی؟



_ تو شنیدی چی گفتم، استیو دوگان مرد خوش قیافه ای هم 

هست، اون به نظر میرسه که مرد خیلی خوب و رک و سر 

 وشیدنی بخورم؟که من با اون یه ن راستیه، چه ضرری داره

من رو از روی صندلیم اون ایستاد و شونه هام رو گرفت، 

 بیرون کشید.

_ تو با استیو دوگان و هیچ مرد دیگه ای اینجا و یا هر کجای 

 .نی نخواهی داشتدیگه نوشید

_ داری من رو منع می کنی؟ مثل همون کاری که برای 

 م کردی؟ و یا داری تهدیدم میکنی؟خالکوبی زدن منع

 کشید.مانش از آتش زبانه میچش

گاییده شده رو داری باهام _لعنتی، جید، چرا این کارهای 

 میکنی؟



 _مگه چیکار...

لبهاش روی لبهای من پایین اومد. زبونش به خاطر چای 

سردی که خورده بود سرد بود، اما هنوز هم مزه خود 

تالون.... و دارچین شیرین و طعم نعنا و پونه رو میداد. این 

پرده اون بود. ی از بوسه های خام و خشونت آمیز و بییک

ه من مال اون شد کیکی از بوسه هایی که به من گفته می

 هستم, فقط مال اون.

 .کاش مایل بود که این رو با کلمات هم بیان کنه

و ماچ صدا دار از لبهاش جدا  من با یه صدای بلند مثل اووم

 .شدم

 _ تالون، ما....



ی لبهای من فشرده و له شدند. فعالً فایده ای لبهاش دوباره رو

نداره که با اون حرف بزنم. تالون چیزی که الزم نیست، 

چیزی که مجبور نبود رو بهم نشون میداد. جیزی که قبال من 

اون رو خیلی خوب میدونستم. که من مال اون بودم. که من 

حاضر و خواهان و مشتاق بودم که مال اون باشم ، 

شریک زندگی اون باشم، حتی اگه اون رو اش، معشوقه

اینطوری بخواد. اما من قصد نداشتم به اون بگم که چه کاری 

می تونستم و با نمی تونستم انجام بدم. سعی کردم خودم رو 

عقب بکشم اما چنگ اون خیلی محکم بود. ما به هم دیگه 

جذب و مخلوط مثل یه مکش شده بودیم. واسه همین گذاشتم 

من هر  .فاق بیفته. بوسیدن تالون چیز سختی نبودکه بوسه ات

 دقیقه اش رو دوست داشتم.



وقتی که اون من رو سخت با شور و شوق و حرارت و 

شد و به عصبانیت بوسید زبون هامون دور هم چرخیده می

های اون مثل ماده مخدر  هم گره میخورد و پیچیده میشد. بوسه

که من نمیتونستم کرد بود. چیزی درون وجود من نفوذ می

 ز کسیبدون اون زندگی کنم. چیزی رو بهم میداد که هرگز ا

 قبل از اون نگرفته بودم.

وقتی که اون باالخره لب هاش رو از روی لبهای من جدا کرد 

و کند، نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم که عقب برم ولی اون 

سریع من رو نگه داشت. اون گردنم رو با لبهاش نیشگون 

به  با زبونش روی اون ضربه زد و بعد دهانش روگرفت و 

 .طرف باال به طرف گوش من آورد



ی هم کسکس بیرون نمیری، و قرار نیست با هیچ _تو با هیچ

 بیرون بری، من رو میفهمی؟

قبل از اینکه بتونم به اون پاسخی بدم اون دوباره لبهاش رو 

. دروی لبهای من به هم فشرد و با صدای محکمی به هم کوبی

اگر چه می خواستم با اون بحث و مشاجره کنم و به اون بگم 

که اون بهم تعلقی نداره ولی بدنم برنامه دیگه ای داشت. بدنم 

 بودن و من در بوسه اون ذوب شدم. با بدن اون به هم چسبیده

لبهامون در برابر یکدیگه میرقصیدن و میلغزیدن و در هم 

ه خورده بودن و با هم فرو رفته بودن. زبون هامون در هم گر

کردن . پوست من اطرافم محکم شد و بدنم گرم شد. دوئل می

فلش ها و تیرهای خیلی گرم مستقیم به آلت من شلیک شدند. 

نوک پستون هام سخت و سفت شدن و به سوتینم فشار اوردن. 



تالون من رو محکم و تنگ جلوی خودش و توی آغوشش نگه 

شت حریصانه دهانم رو می داشت در حالی که همون موقع دا

تو مال منی، تو » :خورد و می بلعید. بوسه این رو میگفت

مال منی، فقط مال من، نه هیچ کس دیگه ای، فقط منم که تو 

رو توی تصرف خودم دارم، فقط منم که اختیارت رو دارم و 

و این بوسه درست بود. من هیچ کس دیگه « خواهم داشت 

 جلوی شکمم هل داده شد. آلت سختش ای رو نمی خواستم.

یکی از دست هام رو از باالی بازوی اون جدا کردم و آلتش 

رو توی شلوارش توی چنگ گرفتم. تالون توی دهان من ناله 

ای کرد. اون بوسه رو شکست و دوباره قبل از اینکه بتونم 

چیزی بگم اون من رو توی آغوشش بلند کرد و به سرعت از 

ودم زحمتی ندادم که بپرسم کجا آشپزخونه بیرون رفت. به خ



داریم میریم. به خودم زحمتی ندادم که در مقابلش مقاومت 

برد، و اهمیتی نداشت که کنم. اون من رو به تختخواب می

کرده بود که هر « منع »چقدر از این حقیقت که اون من رو 

کاری رو که میخواستم انجام بدم متنفر بودم، و مهم نبود چقدر 

بطه مون رو با مردم و توی عموم علنی کنم، من میخواستم را

همیشه با اون به تخت میرفتم و خواهم خوابید. اون نیازی به 

پرسیدن نداشت. اون می تونست من رو به زور تصاحب کنه 

من هرگز اون رو  و بگیره بکنه و من هم با اون می رفتم.

 انکار نمی کردم.

 یدیم، تالون دراین حقیقت محکم بود. وقتی به اتاق اون رس

رو در حالی که توی اغوشش بودم بست، از داخل اتاق نشیمن 



می... روی تخت به اتاق خوابش رفت و من رو... نه به آرا

 انداخت و پرت کرد.

  :اون گفت

 .ی خودت رو در بیار و برام لخت شو_لباس ها

چشمهای تیره اون از آتش می درخشید،  پوستش از عرق 

و اون انگشت های خودش رو میان  میدرخشید و برق میزد

موهای انبوهش فرو کرد و اونها رو در هم بر هم و سکسی 

 سکسی که از قبلش هم سکسی و آشفته کرد. یه نوع آشفتگی

 تر شد.

امتناع از اون هرگز از ذهنم عبور نکرد. به آرامی پیراهن 

زنانه ام رو از باالی سرم بیرون کشیدم و اون رو روی زمین 



 شرش دم. و بعد قفل سوتینم رو باز کردم و ازپرتاب کر

 خالص شدم،  به همین راحتی.

من سینه هام رو توی دستم گرفتم و اونها رو برای پیشکش 

کردن و پیشنهاد دادن به اون نگه داشتم و نوک پستون هام 

رو به آرامی و نرمی انگشت کردم. نوک پستون هام االن به 

 برای لبهای تالون تشنه سختی گیالس های قرمز سرخ بودن و

 ک پستون سمتبودن. اول نوک پستون سمت راستم و بعد نو

 .چپم رو نیشگون گرفتم

 .ی نفسش فرو داد و نفس عمیقی کشیدتالون هوا رو تو

 ._ خدایا، چشم آبی

من قبالً حشری شده بودم و بدون شک شورت من در حال 

  خیس شدن بود، و فقط چند نیشگون کوچولو با دست خودم



روی نوک پستونهام، اونها رو رسیده و متورم و در حال 

موتور شهوت من رو  بزرگ شدن و پر شدن کرده بود و

 .روشن کرده بود

یان موهای زیباش با چنگش تالون دوباره انگشت هاش رو م

 .فرو کرد

 ._بهت گفتم، لباست رو کامل در بیار، جید

ینه در س لب پایینیم رو گاز گرفتم و اون دوباره نفسش رو

حبس کرد. روی تخت دراز کشیدم، شلوار رسمی خاکی رنگم 

 هایرو از روی باسن و پاهام پایین کشیدم و همراه با کفش

ها رو کنار و لگد زدم. فقط شورت سیاه سبک زنانه خودم اون

 تسمه ای و توریم ، من رو از برهنگی کامل جدا کرده بود. 

 



اریک شده تالون روبرو سرم رو چرخوندم و با نگاه خیره و ت

شدم. با دست چپم، یکی از نوک پستون هام رو فشردم، در 

حالی که همون موقع دست راستم رو به سمت پایین شکمم، 

باالی تپه و برآمدگی آلتم ، و زیر شورت توری و تسمه ای 

رطوبت و خیسی لیز و براق شده روی آلتم می کشیدم. آلتم از 

 .بود

 :گفتم 

 ی خیس _ من خیسم، خیل

 _خدایا...

اون رونهام رو به لبه تخت کشید، پاهام رو از هم پهن و جدا 

کرد و شورت تسمه ای من رو محکم از تنم پاره پاره و 



جریده شکافته کرد، اون رو از پاهام کامل جدا کرد و شورت 

 شده رو به زمین پرتاب کرد.

 بوی تحریک شدگیم رو استنشاق اون بین پاهام نفسی کشید و

 .ردک

_خدایا، چشم آبی ، آلتت بوی خیلی رسیده و جا افتاده ای رو 

 .خیلی پر آب و رسیده شده واسه من میده،

چشمام رو بستم و آهی کشیدم. منتظر موندم تا با زبون 

مخملیش روی چین های خیس و چروک شده آلتم ضربه بزنه 

 .و با زبونش تکون بده و نوازش کنهو اون ر

نیومد، چشمهام رو باز کردم و سرم رو اما زبونش روی آلتم 

کمی باال بردم و نگاهم رو به نگاه خیره و قهوه ای و آتشینی 

 اون دوختم.



 .ه، جید، میشنوی چی میگم؟ مال منه_آلتت مال من

تر بود شاید اون همه من خب، اون یه قدم به من و آلتم نزدیک

طالبه ن حداقل آلتم رو مرو مطالبه و ادعا نکرده بود، اما او

 کرد.می

 :گفتم

 .ئه_مال توئه، این آلت تو

 .نتی، همین طورم هست، فقط مال منه_لع

خ مقعدم تا آخر تا کلیتم اون زبونش رو از روی سورا

 چرخوند.

های من جوش میزد و غل غل به خودم لرزیدم. خون در رگ

میکرد... فقط با یه تماس از طرف این مرد و من مثل مایعی 

 .و ذوب میشدمبودم که گداخته 



نتی خوبه، مزه سیب طرز لع _آلتت مزه خیلی خوبی میده، به

 ها، هلو ها...

اون آلت من رو حریصانه میخورد، صدای آبدار بودن آلتم که 

توی دهانش ملچ ملوچ صدا ایجاد میکرد به گوش هام میرسید 

و این صدا حتی من رو بیشتر از قبل هم حشری و شهوتی 

ون داشت آلتم رو میخورد، دست هام میکرد. همونطور که ا

بازی کردم. رو به طرف سینه هام بردم و با نوک پستون هام 

 خدایا، خیلی خوب بود.

اون زبونش رو داخل کانال و مجرای ورودی و خروجی آلتم 

فشار داد و فرو کرد و بعد زبونش به طرف کلیتم حرکت 

انی مهاش گرفت و اون رو مکید، تا زکرد، کلیتم رو بین لب

که مطمئن شدم از هم جدا خواهم شد و از داخل منفجر میشم. 



و بعد به طرف شکاف و چاک آلتم برگشت، رون های من 

گم رو رو به طرف جلو هل داد و سوراخ مقعد کوچولو و تن

 .با زبونش غلغلک و خارش داد

 .خ مقعد کوچولو و شیرینی، چشم آبی_اووم، چه سورا

گوشت حساس سوراخ مقعدم  این بار زبون خودش رو جلوی

تکون تکون داد. من در لبه اوج بودم، خیلی آماده بودم تا آبم 

بیاد، نوک پستون هام رو بیشتر و سریع تر پیچ و تاب دادم و 

پیچوندم، اگه فقط برای یه لحظه اون به طرف کلیتم برمیگشت 

من کامل منفجر میشدم. اما این به این معنی بود که زبونش 

م رو ترک خواهد کرد، و این واقعا یه مشکل سوراخ مقعد

خواهد بود. دو زبون.... اگه فقط اون دو زبون داشت ... وقتی 



اون با انگشتش توی سوراخ مقعد تنگم رخنه کرد، از جام 

 پریدم و فریاد زدم، تقریباً آماده بودم تا آبم بیاد.

_تو از این خوشت میاد، عزیزم؟ تو این رو دوست داری 

سوراخ باسن کوچولوی تنگت رو میکنم؟ خیلی وقتی که 

کوچولوی مامانی و شیرینی تو شیرینه ، عزیزم ، چه باسن 

 .داری

نوک پستون هام رو سخت تر فشار دادم و نیشگون گرفتم و 

تقریباً تا زمان اوجم اونها رو پیچوندم. چیزی که من به اون 

.. .نوک پستون هام گیره های سفت و محکم با دستهام میدادم 

و بعد دو انگشت تالون وارد آلتم شد. اون دست خودش رو 

داخل و بیرون واژنم فرو کرد و فشارش داد و هر دو سوراخ 

واژن و مقعدم رو پر کرد. و زمانی که لب های اون روی 



کلیت من پایین اومد، از هم پاشیدم و ارضا شدم. ستاره ها 

یدم، هنوز جلوی چشمهام فوران کردن و همراه با اوج جیغ کش

هم داشتم نوک پستون هام رو نیشگون میگرفتم و می پیچوندم. 

 خدایا، خیلی خوب بود، به طرز لعنتی ای خوب بود. 

وقتی که باالخره از اوجم به زمین برگشتم تالون هنوز هم 

انگشتهاش رو داخل و بیرون سوراخ واژن و سوراخ باسنم 

، هنوز حرکت میداد. من نمیخواستم که اون متوقف بشه

احساس خیلی خوبی داشتم، چشمهام رو باز کردم و اون بهم 

 اش از آتش دودی و سیاه شده بودن.نگاه کرد، چشمه

_ همین درسته، عزیزم، اون جفت نوک پستون هات رو پیچ 

 .اری کن که احساس خوبی داشته باشیو تاب بده، ک



ن، من رو بخور، من رو بمک، _آلتم رو بیشتر ببوس، تالو

 .لطفاً 

 ._تو این رو به دست میاری، عزیزم

اون سرش رو پایین اورد و زبونش رو روی آلتم گذاشت و 

چرخوند، انگشتهاش هنوز داخل هر دو سوراخم دفن شده 

بودن. دوباره می تونستم خیلی راحت آبم بیاد، اما می خواستم 

تالون رو ببوسم، آبم و عصاره و شیره آلتم رو روی لبهای 

مزه کنم. آهی کشیدم و گذاشتم که اون هر  اون بچشم و مزه

خواد انجام بده . اگه میخواست دوباره سوراخ چی رو که می

 نه، باز هم به اون اجازه میدادم.باسنم رو با آلتش بک

اون میتونه هر کاری که میخواد رو باهام بکنه. من مال اون  

 بودم.



 ._خدایا، عزیزم

در اورد و پیراهن اون ایستاد و تیشرت کبودش رو از تنش 

رو روی هوا پرتاب کرد و لباسش روی کف زمین به رنگ 

شراب قرمز و تیره فرود اومد. قفسه سینه اون مثل همیشه 

زیبا بود، موهای تیره و پراکنده که اطراف نوک سینه های 

رنگ مسی اون پراکنده شده بودن ، و بقیه موهاش روی شکم 

داشتنی سیاهش  هشت تکه ای اون و ردی از موهای دوست

 بهشت منتهی به آلتش وصل میشد. که به

اون شلوار جین خودش رو باز کرد، شلوار و شورت باکسری 

خودش رو از روی باسن باریکش به پایین ُسر داد، آلت با 

شکوه و با جلوه اش راست شده مورد توجه قرار گرفت. و 



ورتش در اورده شد به بیرون آلتش با حالت فنری وقتی ش

 .پرید

و پهن کن،  _میخوام که بکنمت، جید، پاهات رو از هم باز

 .آلتت رو بهم نشون بده

من فقط از عمل کردن به دستورات اون خیلی خوشحال بودم 

و در طی چند ثانیه بعد ، اون آلت زیبا و شکوهمند و با جلوه 

اش داخل واژنم بود و تالون داشت با آلتش داخل سوراخم 

د و فشار میداد، تلمبه میزد و آلتش رو تلمبه میزد و فرو میکر

خلم توی من غرق میکرد ، تلمبه میزد و باز هم آلتش رو دا

 فشار میداد و فرو میکرد.... 

 ._خدایا، جید



با یک ضربه و فشار دیگه آلتش توی واژنم ، من دوباره توی 

اوج و ارضا شدن دوباره ام بودم و به ماه و ستاره ها با اوجم 

 .اژنم دور آلت اون منقبض و تنگ شده ورسیدم زمانی ک

 _آه، تالون!

و واسه _درست همینه، عزیزم، واسه من بیا )ارضا شو(، ت

 .من آبت میاد، فقط واسه من

اون توی سوراخم تلمبه میزد و تلمبه میزد و تلمبه میزد تا 

اینکه اون با یک ناله بلند خودش رو توی خونه ام )واژنم( 

تونستم هر ون هماهنگ بودم که میخالی کرد. من چنان با ا

نبض آلت اون رو وقتی که آب منیش و بذرش رو که داخل 

واژنم شلیک میکرد احساس کنم. آبش داخلم هنوز فوران 

میکرد و واژنم رو با منیش پر میکرد. اون باالی سر من فرو 



ریخت و افتاد و بعد روی پشت خودش غلتید. شلوار جینش 

کمه هاش همچنان توی بود و چهنوز در اطراف زانوهاش 

 پاهاش بودن.

 :گفتم

 .ایا، تالون، این شگفت انگیز بود_خد

هنوز میدرخشیدن و اون به طرفم برگشت، چشمهای زیباش 

 .با آتش پر بودن

 حتی نزدیک به این کار هم نیستیم._چشم آبی، ما 
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 تالون

خت بود. شگفت زده آلت من تقریباً و خیلی زود واسه جید س

بودم که چطور میتونم اون رو داشته باشم و خیلی سریع باز 

هم اون رو بخوام. اون خیلی زیبا بود، اینجا دراز کشیده بود، 

پاهاش از هم باز و پهن مونده بود و بدن زیبای اون میدرخشید 

و برق میزد. نوک پستون هاش از نیشگون گرفتن های دست 

کردم و بودن، چطوری آرزو می خودش سرخ و گلگون شده

مشتاق بودم که اونها رو بین لبهام بگیرم و اونقدر بمکشون تا 

ای روی  جیغ اون رو در بیاره. موهاش با پرده طالیی و قهوه

ای شفافش خسته  تخت پهن شده بودن ، چشم های آبی _نقره



آلود و سنگین بودن. دهانش به خاطر بوسه هامون  و خواب

م و پف کرده بودن و اون لب پایینش رو لیسید.  سرخ و متور

 اون به طرز لعنتی ای سکسی بود. آه، خدایا،

و آلتش.... حریصانه خورده شده و بلعیده شده، به رنگ شراب 

قرمز.... من عاشق خوردن آلتش بودم، با انگشت آلتش رو 

 شت با سوراخ باسنش بازی کردن....گاییدن.... با انگ

اره اون سوراخ کوچولو و تنگ باسنش دلم می خواست دوب

رو بکنم و اون رو به تصاحب خودم در بیارم اما من برای 

اولین بار که با اون سکس آنال ) سکس مقعدی( داشتم و 

 ه بودم، خیلی خوب عمل نکرده بودمسوراخ باسنش رو کرد

شاید این فکر خوبی نبوده و شاید نباشه، با توجه به سابقه و 

 .ی شایدم.... این ایده خوبی باشهگذشته ام... ول



با این حال، همه چیز خوب پیش رفته بود تا اینکه من 

خواستم همین االن ذهنم رو ببرم اونجا. دیگه نه، فعالً نه. نمی

من هنوز عشق بازی رو با اون درست و حسابی انجام نداده 

بودم و لعنت بر این، هیج چیزی نمیتونه اون رو از من دور 

. اون مال من بود. هیچ کس دیگه ای نمیتونه اون و جدا کنه

رو داشته باشه. هیچ کس دیگه ای نمیتونه اون رو به تخت 

خواب ببره و بکنه و اون رو تصاحبش کنه.... هر کسی که 

سعی کنه و یا بخواد این کار رو انجام بده باید به من جواب 

پس بده. من تنها کسی بودم که صاحبش بودم، تنها کسی که 

تصاحبش می کرد، تنها کسی که صاحب اختیارش بود. به 

پهلو تکیه دادم و یه بار دیگه به بدنش خیره شدم. دستم رو به 

طرف اون دراز کردم و اون بیشتر به آغوشم اومد. به همه 

چیزش خیره شدم. دستم رو بیشتر به طرفش دراز کردم و 



 شبا و کوه مانندشکم صاف و تختش و سینه های درشت و زی

 رو نوازش کردم.

، کردمهمان طور که یک نوک پستونش رو لمس و انگشت می

نوک پستونش زیر دست من سفت شد. اون چشمهاش رو بست 

 های جید و آهی کشید. این آه شیرین فقط میتونست از لب

 بیرون بیاد.

  :اون گفت

 ._ممم، این احساسش خیلی خوبه

دلم میخواد  من می خوام که اون احساس خوبی داشته باشه.

اون اونقدر احساس خوبی داشته باشه که نتونه هرگز به یاد 

بیاره که با کس دیگه ای هم بوده. که نخواد و دیگه مایل نباشه 

 باشه.هرگز با کس دیگه ای هم دوباره 



مطمئنم که اون این کار رو به طور جهنمی نکرده. پس چرا 

 رسیدم؟من از اینکه رابطه مون رو علنی کنم اینقدر میت

که به همه دنیا اعتراف کنم که جید رابرتز مال من بوده؟ شاید 

به خاطر این بود که منظورم این بود که من مال اون هستم؟ 

خواستم با کس دیگه ای باشم. اما این یه مشکل نبود. من نمی

 ه تویتونستم اون رو هم را با اون گند و آشفتگی کآیا می

 زندگیه من بود وابسته کنم؟

میتونستم باعث شم تا اون هم با مشکالت و آشفتگی هایی که  

 ست دست و پنجه نرم کنه؟ هنوز نه.توی زندگیم ه

من آرام و آرام اون رو تماشا کردم و بوی اون رو استنشاق 

 کردم. تماشاش کردم وقتی که آهسته سینه های زیباش باال می

چیز من اومد. اون همه  اومد و روی قفسه سینه اش پایین می



بود.. هر چیزی، هر اونچه که من همیشه و تا به حال 

 خواستم.واستم و تنها چیزی که میخمی

ای که به نظر میومد.. اون واقعا منو و به همون اندازه

خواست. اون میخواست رابطه مون رو علنی کنه. می

میخواست دنیا در مورد ما بدونه. آلتم مثل سنگ سفت و سخت 

 .ن رو میخواستم. بهش سقلمه ای زدمباره اوشده بود. من دو

 ،_بیا اینجا عزیزم، روی صورتم بشین و آلتم رو مک بزن

 بریم. ۶9میخوام که با هم حالت 

اون لبخندی زد و به آرامی حرکت کرد تا کاری که من بهش 

پیشنهاد داده بودم رو انجام بده. وقتی که اون خیلی شیرین 

طراوت و آبدار روی روم نشست، اون آلت شیرین و پر



دیک بود همونجا منفجر صورتم قرار گرفت و من تقریبا نز

 .و ارضا بشم

اون و آلتش خیلی خوشگل بودن. آلتش خیلی قرمز، خامه دار 

و متورم و پف کرده بود. مزه اون خیلی شاداب و پر طراوت 

و پر از شیره و عصاره دار بود و توی دهانم مزه تندی میداد. 

به حریصانه شیره در اومده از آلتش رو لیس من مثل یه گر

زدم. طوری اون رو میخوردم و لیس میزدم که صدای شلپ 

شلپ و حریصانه خوردن آلتش توی فضای بین ما پیچیده بود. 

 .خیلی شگفت انگیز و فوق العاده بود

جید باسنش رو موج دار و نوسان دار کرد  و آلتش روی تمام 

ن خیلی داغ بود و بعد اون به صورتم آغشته کرد. خدایا، ای

جلو خم شد و آلتم رو داخل اون دهان و گرم و مرطوب و 



خیسش گرفت. و هر چه بیشتر اون آلتم رو می مکید، من 

آلتش رو بیشتر میخواستم. آلتش رو لیس زدم و وقتی که اون 

تر آلتم رو به داخل گلوش فرو برد، طعم و مزه آلتش  عمیق

م شد. اون جلوی آلتم ناله ای کرد. این حتی بیشتر از قبل بهتر

ناله دیوانه وارش... این ناله شیرین و سکسیش... این ناله ها 

آلتم من رو دیوانه می کرد. و  و لرزش سکسی دهانش روی

در تمام این مدت، من آلتش رو مکیدم. آلتش رو حریصانه 

خوردم و زبونم رو توی واژنش هل دادم و فرو کردم. بعد به 

وراخ مقعدش حرکت کردم و زبونم رو داخل و بیرون سمت س

اون گلبرگهای داغ و کوچولو داخل سوراخ باسنش تکون 

تکون دادم. اون دهانش رو از روی آلتم بلند کرد تا نفسی 

 .بکشه و هوا رو استنشاق کنه



روی صورتم برون، آلت سختم _ خودشه، عزیزم، آلتت رو 

 .رو بمک

بونم رو توی واژنش هل دادم و و دوباره و بیشتر و بیشتر ز

فرو کردم و تکون تکون دادم. دستم رو به جلو دراز کردم و 

 .نش رو  چنگ گرفتمقسمتی از اون ممه های شیری

دم و اونها رو سخت نیشگون نوک پستون هاش رو پیدا کر

 .گرفتم

 ..._آه

تش اطراف صورتم منفجر اون جلوی آلت من ناله ای کرد و آل

 و ارضا شد.

ر حال غرق شدن در عصاره و آب و شیره در اومده از من د

آلت اون بودم، و اوه، یا مسیح شیرین ، چه راهی برای رفتن 



درون اون بود؟ من نمیتونستم به اندازه کافی از اون بگیرم و 

از اون به دست بیارم. من آلتش رو مکیدم و مکیدم و مکیدم 

ل آلتش رو با کو مکیدم.... برای اینکه بتونم جوهره و اسانس 

بدنم که واسه اون درد میکرد آغشته کنم. تمام بدنم برای اون 

تیر میکشید و واسه اون برانگیخته شده بود. یک بار دیگه 

نوک پستونش رو نیشگون گرفتم و اون دوباره اطراف 

صورتم اوج گرفت و ارضا شد. خدایا، چقدر که عاشق این 

و زبون زدم و بودم. کلیت اون رو مکیدم، واژن خیسش ر

 سوراخ کوچولو مقعدش رو لیس زدم.

اون اطراف صورتم آبش میومد و میومد... و من هر شیرینی 

بلعیدم و توی خیسیش غرق  که از آلتش در میومد رو می

 شدم.می



جید مدام پیچ و تاب می خورد، می خواستم دوباره کاری کنم 

شادابی و اون رو مجبور کنم که آب اون دوباره هم بیاد و در 

و آبداری و پرطراوتی اون صورتم رو شستشو بدم و حمام 

ل نی خودمم تحمکنم اما دیگه نمیتونستم به اندازه خیلی طوال

 کنم و تاب بیارم.

خواستم و مجبور بودم دوباره اون رو داشته باشم. می من می

 .ون دوباره بیادخواستم که آبم توی واژن ا

 .مباسنش رو از روی صورتم بلند کرد 

میخوام که تو _عزیزم، به طرفم بچرخ و روی آلتم بشین، 

 .روی آلتم سواری کنی

اون پیروی و اطاعت کرد. اون همیشه همین کار رو می 

کرد، حداقل در اتاق خواب که این طوری بود. جید به طرفم 



چرخید و اوه، چقدر زیبا بود وقتی که روی آلتم نشست و 

رو کامال با واژنش پوشونده  واژنش با آلتم غرق شد. اون آلتم

 وشش داده بود.بود. مثل یه دستکش رویایی من رو پ

 _روم سواری کن عزیزم، روی آلتم سواری کن و خودت رو

 .لمس کن، پس تو دوباره آبت میاد

دستهام رو به جلو دراز کردم و جفت نوک پستون هاش رو 

چنگ زدم و نیشگونشون گرفتم، درحالی که همون موقع جید 

تش رو به پایین به طرف بخش بیرونی آلت تناسلیش برد دس

 .ه مالوندن کلیت خودش کردو شروع ب

اون خیلی آروم و آهسته روم سواری میکرد. اینقدر به طرز 

لعنتی ای آهسته بود که فکر میکردم قصد دارم که دیوانه بشم، 



اما نمیتونستم جلوی اون رو بگیرم چون این احساس به طرز 

 .خوب بود.  فوق العاده خوب بود ریدیوانه وا

 .به، عزیزم_تالون، این احساسش خیلی خو

 .ناله ای کردم

 .تم سریع تر برون، عزیزم، سریع تر_آره، روی آل

اون مثل همیشه از من اطاعت کرد.  آلتش روی آلت من پایین 

افتاد و غرق شد و روی آلتم باال و پایین رفت، باال و پایین، 

 و پایین و پایین و باال...  در یک گردباد، به پایین و باال، باال

قدری سریع و چنان سخت روی آلتم پایین اومد که من منفجر 

 بدنم به حالت تشنج افتاده بود.  شدم، تمام



چشمهام رو بستم و هر دو نوک پستون هاش رو نیشگون 

تم ادونستم که کلمگرفتم. کلمات از دهانم فرار میکردن اما نمی

 اصال چی دارم میگم.چی هستن و 

و تنها چیزی که جلوی چشم هام می دیدم شور و شعف بود. 

بهشت نیروانا، انگار که من جید با خلسه این اوج توی دستگاه 

کالئیدوسکوپ بودیم و توی لوله اون می چرخیدیم و مارپیچی 

کردیم و تنها چیزهایی که به نظر میومد لذت بود. حرکت می

 می بردیم... لذت می بردیم و لذت ما

اوج و ارضا شدنم ادامه یافت و ادامه یافت..... و همچنان که 

اون کلیت خودش رو مالش می داد، به من در شور و شعف 

و خلسه و از خود بیخودی پیوست و دوباره آبش اومد. اون 

خودش را باال نگه داشت و همچنان سواری کردنش روی آلتم 



ال و پایین... روی آلتم رو ادامه می داد، باال و پایین، با

کرد. وقتی باالخره سرعتش رو رفت و من رو دیوانه میمی

زدیم، عرق بدنهامون رو کم کرد، هر دو نفس نفس می

 ه بود و موهامون خیس از عرق بود.پوشاند

د و کنار من روی اون واژنش رو از آلت من بیرون کشی

 پشتش دراز کشید.

 .الونمن، این باور نکردنی بود، ت _خدای

 .یزم، این واقعا باور نکردنی بود_ آره، عز

 :اون گفت

گفت انگیزی کنم، خیلی _تو باعث میشی که من احساس ش

 .دوستت دارم



کردم و به اون به اون تکیه دادم، بازوهام رو دورش حلقه 

 .نگاه کردم

_منم دوستت دارم، االن، بهم بگو که تو با هر کسی، با استیو 

 .ای بیرون نمیری و قرار نمیذاری گهدوگان و یا هر خر دی

 .سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد اون

 اره االن برگردیم به این موضوع؟ _ تالون واقعاً ما باید دوب

روع شده، چیزیه که تو _چرا که نه؟ این چیزیه که االن ش

 .شروعش کردی

 .سرش رو تکون داد

 وقت یاد نمیگیری، اینطور نیست؟  _ تالون، تو هیچ

 _چیو یاد بگیرم؟



خوام با کسی دیگه برم بیرون _که تو به من تعلق نداری. نمی

و قرار بذارم . اما اگه تو مایل نیستی که تعهدی نسبت به من 

داشته باشی، چرا پس این کار رو نکنم؟ تو در این مورد 

د اون خالکوبی دیوونه میشی. مثل همون کاری که در مور

 .لعنتی انجام دادی

  :گفتم

 .م از اینها رو دریافت نخواهی کردتو هیچ کدو_

 .اون دوباره سرش رو تکون داد

_ تو صدای خودت رو میشنوی؟ یا میتونی اصالً صدای من 

 .رو بشنوی؟ تو من رو کنترل نمیکنی

 من تو رو اینجا خوب کنترل میکنم._انگار 



_ این اتاق خوابه، تالون، و من اینجا دوست دارم به تو تسلیم 

ع بشم، این شهوتی شدن و حشری بودن برای هر و مطی

دومونه، اما من در هیچ وجه دیگه ای از زندگیمون مطیع 

 .دم هستمنخواهم شد، من فقط شخص خو

ای باشه که من بخوام؟ مطیع _چی میشه اگه این نوع رابطه

 های زندگیمون؟ لکه در تمام جنبهخواب، بنه تنها در اتاق

های نقره ای_ آبی شفافش هم  اون من رو نگاه کرد. چشم

عصبانی و هم غمگین بودند. چشمهاش رو یه چیزی مثل غبار 

فرا گرفته بود. اون در حالی که اشک توی چشمهاش حلقه 

 :زده بود گفت

_ اگه این واقعا چیزیه که تو میخوای، من متاسفانه زنی که 

 .باید برای تو باشه و تو اون رو میخوای نیستم



اس پوشید و به جمع کرد، به سرعت لب هاش رواون لباس

 طرف در راه افتاد.

  :به خودم گفتم

 ”ار که بره، تالون، نذار که بره نذ”

تنها چیزی که همیشه  خواستم.اون همه چیزی بود که من می 

 خواستم. می

به درستی  یعنی من آماده بودم؟ یعنی آماده بودم که واقعا و

 اون رو مال خودم کنم؟ 

 

 

 دهمل پایان فص



 یازدهمفصل 

 

 جید 

که  کردمدونستم. حداقل، فکر نمیاین پایان نبود. این رو می

این طوری باشه. اما تالون باید این رو درک میکرد که اون 

به من تعلقی نداره و من حق زندگی خودم رو دارم. اگه من 

خواستم که جوهری روی بدن خودم داشته باشم این کار می

نمیتونست به من تعهدی داشته باشه من  رو میکردم. اگه اون

هر حقی داشتم که..... اوه، لعنت بر شیطون، داشتم با کی 

خواستم با استیو دوگان یا شوخی میکردم؟ با خودم؟ من نمی

خواستم. هر کس دیگه ای قرار بذارم.. من فقط تالون رو می



من فقط برای باقی عمرم کسی رو جز اون دوست نداشتم. 

 ه میخواستم فقط اون بود.ها کسی کتن

و هام ر وقتی به آشپزخانه نزدیک شدم، دستهای گرمی شونه

  :نوازش کرد. نفس داغی توی گوشم زمزمه و پچ پچ کرد

 ._نرو

به آغوش گرم تالون چرخیدم . اول چیزی نگفتم، فقط گذاشتم 

گویی  که من رو نگه داره. اون چنان بهم چسبیده بود که

 .بشمترسید من ناپدید می

 :اون دوباره گفت

 ._لطفاً نرو

 .کمی از اون عقب کشیدم

 ._من نمیخوام که جایی برم، تالون



 ._پس این کار رو نکن

 خوای کسی باشم که نیستم.ز من می_اما تو ا

اون رو اطراف در ورودی برگردوندم و به آرامی به طرف 

اتاق خوابش رفتیم. روی کاناپه نشستم و به اون اشاره کردم 

 کنار من بنشینه.که 

بازی با تو هستم، تالون. من از اطاعت  _من عاشق عشق

خوام های تو خوشم میاد. این چیزیه که من می کردن خواسته

خواب انجام بدم. می خوام چیزی رو که از من می  توی اتاق

خوای به دست بیاری، این طوری من عشق خودم رو به تو 

دارم و اعتماد کردم رو  نشون میدم، اینکه چقدر بهت اعتماد

نشون میدم. من همچنین توی راه های دیگه هم عشق خودم 

رو بهت نشون میدم. من ازت نمیخوام چیزی باشی که نیستی. 



بله، من دوست دارم که ما رابطه مون رو علنی کنیم اما اگه 

 .ماده نیستی ما اینکار رو نمیکنیمتو آ

رو انجام می دی،  _ این دقیقا اون طور نیست که تو این کار

مون رو علنی نکنیم هر  جید، تو به من گفتی اگه ما رابطه

 کسی که ازت درخواست کنه که تو باهاش بری بیرون تو

 .باهاش بیرون میری و قرار میذاری

اون رو برای این کار  تونستمزیر لب خندیدم. من نمی

 سرزنش کنم.

ن رو تو بیرون نمیرم، ای _ تالون من با هر کسی به جز

 .نمیخوام

 _ پس چرا این رو گفتی؟

 .سرم رو تکون دادم 



_ نمیدونم، ولی حدس میزنم از اینکه منعم کردی واسه اینکه 

کارهایی رو که دوست دارم رو انجام ندم،  از منع کردنات 

م بود اما هیچ خسته شدم، من مطیع تو توی اتاق خواب خواه

 .وقت برده تو نمیشم

 .ستم که برده من باشیوقت ازت نخوا_ من هیچ 

که اون _نه با این همه کلمات، اما وقتی من رو منع کردی 

 خالکوبی به دست نیارم... 

دور اتاق شد ، کامال عصبی  اون ایستاد و در حال قدم زدن

 بود.

 الکوبی...._اون خ

_ چی در مورد اون خالکوبی لعنتیه، تالون؟ چرا انقدر نسبت 

شون دادی؟ اون قدر واکنشت به این خالکوبی واکنش شدید ن



 اختاون رفتی و کلی پول پرد شدید بود که به طرف مغازه

 کردی که من رو خالکوبی نکنه؟

 ._ تو هیچی در این مورد نمیدونی

ا خیال، یکم اعتبار بهم بده، پس برای چی اونه_اوه، بی

 تجارت به این خوبی انجام میدن؟

 آهی کشید و دوباره کنارم نشست.  اون

اشه حق با توئه، من مطمئن شدم که اونها این کار رو _ ب

 .نمیکنن و واسه تو خالکوبی نمیزنن

_ تو میدونی که نمیتونی از هر مغازه خالکوبی توی کلورادو 

 من خالکوبی نزنن، اینطور نیست؟ پول پرداخت کنی که واسه

 _جید.....

 اون دستم رو گرفت..



ست من رو دو _ دارم ازت درخواست می کنم، لطفاً، اگه

 .داری، این خالکوبی رو نرو بزن

چشمانش حالت جدی خودش رو نشون میداد. من توی 

 یک غم دیدم، یک تصمیم، یک سختی. چشمهاش

_ اگه این برای تو خیلی معنی داره من این خالکوبی خاص 

رو روی بدنم نمیزنم. شاید بتونم تصویر دیگه ای از ققنوس 

 .یدا کنمکه دوست دارم برای خودم پرو 

 ن دستم رو فشرد، فشردنش سخت بود.او

 ._ لطفاً، جید، ققنوس نه

 .آب دهانم رو فرو دادم

 _چرا؟ میتونی بهم بگی چرا؟ 

 .اون سرش رو تکون داد



_ تالون، من میدونم که تو احساسات مخفی زیادی رو توی 

خودت نگه داشتی، احساسات مخفی که همه اونها رو توی 

شروع به کاوش در مورد این  خودت ریختی و من حتی

احساسات نکردم، همه اینها رو میدونم. با این حال من هنوز 

دوستت دارم، این مشخصا به معنای چیزیه که برای تو مهمه 

کنم، اگه دوستم کنم. خواهش میای که من درک نمی، به گونه

یه خالکوبی ققنوس  خوایداری ، لطفا بهم بگو که چرا نمی

 .به دست بیارم

 ._نمیتونم

_ این هیچ مفهومی نداره و با عقل جور در نمیاد، اسبت 

 .قنوس نامگذاری شده، محض رضای خداق



تونم برات توضیح که االن نمی_چیزهایی هست. چیزهایی 

 .بدم

ی از مواردش برای من _یعنی تو میتونی اونها رو توی بعض

 توضیح بدی ؟

های خودش اون به طرفم برگشت، هر دو دستم رو توی دست 

 گرفت، چشمهاش جدی بودن.

 آبی. من صادقانه امیدوارم. _امیدوارم، چشم

 

**** 

 

روز بعد وقتی که به سر کارم برگشتم لری هنوز نیومده بود 

و من به خاطر یه مورد خشونت خانوادگی که اصال در مورد 



اون اطالعی نداشتم دوباره در دادگاه به سر بردم. احساس 

هم با میشل یه مشاجره کوتاه داشتم. ولی  بدی داشتم که باز

 که لری خودش رو نشون نداده بود.تقصیر اون نبود 

وقتی که از دادگاه برگشتم تونستم با پدرم تماس بگیرم تا حال 

بروک رو چک کنم. اون چند بار دیگه هم توی دوره کوتاه 

به هوش اومده بود ولی هوشیاری هاش دوام زیادی نداشتن. 

شت پیش میرفت، و با لری که هیچ جایی برای راهی که دا

وک تا آخر هفته به دیدن بر دیده شدن پیدا نمیشد، وقتش بود که

 برم.

دم در اومد و  نزدیک پایان روز و کار اداریم بود که میشل

 اینجاست که من رو ببینه. بهم گفت که شهردار

 ._ مطمئناً اون رو بفرست داخل



اتفاقی دارد میفته ، اما دستیار ای نداشتم که چه من هیچ ایده

وکیل شهر مسلما نمیتـونه درخواست شهردار رو رد کنه و 

ای و چشمان اون رو قبول نکنه. مرد بلند قدی با موهای نقره

آبی داخل اتاقم شد، که لباس غیر رسمی که شلوار جین و 

 اهن کش داری بود به تن کرده بود.پیر

باس معمولی به تن حتی لری هم بعضی مواقع این طوری ل

نمی کرد به جز اون روز جمعه ای که اون شلوارک کوتاه و 

 دمپایی ال انگشتی پوشیده بود.

 .. _جید.

 .اون دستش رو به طرفم دراز کرد

 _من تام سیمپسون هستم.



من اسم اون رو از مقاله ای که در مورد قهرمانی تالون خونده 

 .فشردمردم. ایستادم و دست اون رو بودم به یاد آو

نم، چه کار میتونم براتون ک_ خیلی خوبه که مالقاتتون می

 بکنم؟

 اون به صندلی من اشاره کرد.

 .فاً بشین_ لط

 روی یک صندلی مقابل میز من نشست.اون 

یا چیزی درباره اون اصال _از لری وید خبری داری؟ 

 شنیدی؟ 

 .سرم رو تکون دادم

د که از دفتر ز جمعه بو_ آخرین باری که اون رو دیدم رو

 .بیرون رفت



من تصمیم نداشتم به اون بگم که توی بیمارستان گراند 

جانکشن لری وید رو اون شب دیدم. چون خودمم هنوز 

چرا واسه خودم  مطمئن نبودم که اون لری وید بوده یا نه. پس

 دردسر ایجاد کنم؟

  :سیمپسون گفت

ایی ج_سعی کردم که با لری وید تماس بگیرم ولی اون به یه 

رفته که به نظر میرسه نه حتی زن سابقش، نه بچه هاش و نه 

ر دحتی کس دیگه ای نمیدونن که اون به کجا رفته، من باید 

 .این اداره تغییراتی ایجاد کنم

گوه توش، لعنتی، من قراره اخراج بشم؟ نه اینکه از این کار 

بردم، که برای چنین حرومزاده غیر اخالقی خیلی لذت می

 کردم، اما برای مدتی پول توی جیبم قرار میداد.کار می



 ه شدم، چه کاری باید انجام بشه؟ _متوج

 .خندی زداون لب

ل مدافع شهر هستی ، _از فردا ساعت هشت صبح، تو وکی

 .خانم رابرتز

 .چشم هام رو گشاد کردم

 _من؟

_من با قاضی گونزالز پیش تر از این توی دادگاه صحبت 

های  داد که تو چقدر خوب از پروندهکردم. اون بهم اطالع 

لری مراقبت و رسیدگی کردی و تقریبا توی همه اونها بدون 

 .داده شدهآمادگی قبلی بودی،  پرونده هایی که بهت 

شیدن اوه، واقعا؟ بعد از اخطاری که در مورد نحوه لباس پو

 توی دادگاه به من داده بود؟



ی درباره همه چیز تو_ممنونم. من قبالً ترتیبی اتخاذ کردم که 

که چنین چیزی حوضه شهر مطلع بشم، فقط در صورتی 

 .دوباره اتفاق نیفته

یشه انتقال تو _خوشحالم که این کار رو کردی. این باعث م

 .تر بشه کمی ساده

 .کنم، شهردار سیمپسونقدردانی می_من از اعتمادت بهم 

 .اون لبخندی زد

در یه شهر کوچیکی  کنم من رو تام صدا بزن. ما_خواهش می

 ک پایبند رسوم و تشریفات نیستیم مثل اسنو کری

 اون ایستاد.

 ت اضافه_اوه، راستی ده هزار دالر افزایش دستمزد به حقوق

 .میشه



ر چند که این کنم، ه_وای، ممنونم، من از این قدردانی می

 همه پول الزم نیست.

ه، _خب، ما امیدوار بودیم بیشتر از این هم دستمزدت باش

جید، اما همونطور که خودت می دونی ما توی یه شهر 

کوچیک هستیم، دادستان شهر به طور معمول در موقعیت 

انتخابی قرار داره، اگرچه من لری رو زمانی که وکیل سابق 

شهر در دوره ریاستش بازنشسته شد منصوب کردم. اگه 

تصمیم گرفتی که دوره فعلی به پایان برسه، مطمئناً این کار 

و می کنی. اگه توسط مردم انتخاب شده باشی، میزان قابل ر

 .وجهی از دستمزد بیشتر خواهی گرفتت

من یه محاسبه سریع توی ذهنم انجام دادم. ماشین نو که بخوام 

تر میشد. من به طور برای خودم بخرم نزدیک و نزدیک



مدتی طوالنی از اینجا مخفیانه امیدوار بودم که لری برای 

 دور بمونه.

 این مدت به پایان میرسه؟ _ چه زمانی

 ._ سال بعد

 .ئنم که به زودی لری وید برمیگرده_خوب، من مطم

_این تاثیری بر موقعیت تو نخواهد داشت، جید مگه اینکه 

اون دلیل خوب و لعنتی ای برای اخراج نشدن داشته باشه من 

 که برگشت استعفای اون رو ببینم. قصد دارم وقتی

سال اولی  هردار... اِم... تام، من یه وکیل_خودت میدونی ش

 .و کامال تازه کار هستم

_بله، من از اعتبار تو آگاه هستم. اما همانطور که گفتم، قاضی 

گونزالز در چند روز گذشته خیلی راضی و مکمل عملکرد 



ا در ت . و ما شهر کوچیکی هستیم. زیاد طول نمیکشهتو بوده

 .همه چیز سرعت و پیش بگیری

 .زد و ایستادلبخندی  اون

 .هت اجازه میدم که برگردی سر کارت_ب

اون به طرف در برگشت و دفترم رو ترک کرد. به پشت 

سلیم به  لصندلیم تکیه دادم. این چیز خوبی بود یا چیز بد؟ عق

 من گفت که چیز خوبیه. 

مدافع شهر، کارها رو به عهده بگیرم   میتونم به عنوان وکیل

 نم این دفتر رو شکل بدم.. میتوو سر و سامون بدم

دیگه هیچ کارهای غیر اخالقی بیشتری وجود نداره که من با 

اونها سر و کار داشته باشم، و بعدش مورد اتهام قرار بگیرم 

و بار مسئولیت اون روی دوشم باشه. عالوه بر این، این یک 



تونستم از این پول استفاده افزایش حقوق بود و من مطمئنا می

ن پرداخت برای خرید تا با این پول هر چه زودتر یه پیشکنم. 

رو به  یه ماشین جدید پرداخت کنم و هر چه زودتر خونه ام

 یه جای بهتر انتقال بدم.

های دانشجویی که من گرفته بودم هر به عالوه اینکه، وام

وقت موعدشون ییاد میتونم وام هام رو پرداخت کنم. بله، همه 

موهای پشت گردنم سیخ شده  د. پس چراها چیز خوبی بواین

 بودن؟

 

 

 یازدهمپایان فصل 

 



 دوازدهمفصل 

 

 تالون 

من قصد داشتم یه ترفیع درست و حسابی به سر کارگرم، 

الکس بدم. اون سر کارگر بزرگ و عالی من توی باغ های 

میوه ام بود و من این اواخر مثل دیگران سخت کار نکرده 

دام به طرف گراند جانکشن بودم چون که برای درمانم م

ماشینم رو میروندم. امروز هم با روزهای دیگه فرقی نمی 

کرد. هر چند که من زود تر و توی صبح زود به طرف گراند 

جانکشن و برای مالقات کردن با رابرت پندرگاست که به 

همون اسم بایکر باب شناخته می شد رفتم. بایکر باب همون 

وس رو انجام داده بود. ققنوس کسی بود که طراحی اصلی ققن



همه زمان روی بدنش خالکوبی ای بود که جید می خواد توی 

 خالکوبی کنه. 

های سبز بیشتری جلوی بایکر  با وجود اینکه من اسکناس

باب پرت کردم، اون هنوز قادر نبود تا مدارک و سوابقی رو 

که برای چه کسی طرح اصلی خالکوبی رو زده بود پیدا کنه. 

م داده ل پیش یا بیشترش انجاوبی که توی بیست و پنج ساخالک

 بود.

حاال هم وحشت زده اینجا روی این صندلی وحشتناک سبز 

مایل به زرد دکتر کار مایکل نشسته بودم و بازوهام رو طبق 

 .به دسته صندلی محکم چسبونده بودممعمول 

 :به اون گفتم



ا که به  اینج_ این عجیبه، من االن برای.... چندین هفته ست 

میام؟ جلسات بیشماری داشتم، با این حال هر وقت که به اینجا 

 .م وحشت زده میشم و باز هم میترسممیا

 .ه باال، به اون نگاه کردمب

 .بدون هیچ قانون شکنی و عذر گناهی_ 

 .اون با دهان بسته خندید

شکنی صورت نگرفته، تالون، درمان _ هیچ تخلف و قانون

مئنم تو این رو میدونی که این درمانهای آسون نیست و مط

االن مثل قدم زدن توی پارک نیست. مطمئناً جلسات درمان 

تو رو وحشت زده میکنه، اما این رو بهم بگو، بعد از اینکه 

کنیم چه حسی جلسه های خوبی رو از درمان برگزار می

 داری؟



 _من احساس میکنم که.... 

 ورد فکر نکرده بودم.گز در این مچه احساسی داشتم؟ من هر

کردم. ای از مه زندگی می من مدت های زیادی توی هاله

زمان هایی که من با جید بودم تنها زمان هایی بود که حتی به 

آرامش هم نزدیکتر میشد اما وقتی این رو در نظر گرفتم، به 

این فکر کردم که چه احساسی دارم، خصوصاً بعد از اون 

راف کردم که بهم تجاوز شده، وزن جلسه ای که در نهایت اعت

شونه های من  و باری که همیشه روی شونه هام بود از روی

 .بلند و رها شده بود

_ صادقانه بخوام بگم نمیدونم دقیقا که چه احساس خوبی دارم، 

اما من احساس می کنم که باری که همیشه روی شونه هام 

ه و من کنسنگینی میکرد االن دیگه اونقدر ها هم سنگینی نمی



کمتری دارم، این به نظرت توی وجودم احساس فشار 

 منطقیه؟

 .لبخندی زد اون

_ منطقی به نظر میرسه،  وقتی که ما با همدیگه به سمت جلو 

رو ترک  حرکت کنیم تو در نهایت با احساس خوبی اینجا

 .خواهی کرد، بهت قول میدم

د که امیدوار بودم که حق با اون باشه. من واقعا دلم میخوا

احساس خوبی داشته باشم. تنها زمان هایی که احساس خوبی 

داشتم زمان هایی بود که جید کنارم بود و با اون وقت می 

یا ممکنه برای گذروندم و اون همیشه در این اطراف نبود و 

 همیشه پیشم باشه؟ 

 _دکتر؟



 _بله؟ 

 ر به داشتن یه رابطه واقعی هستم؟کنی که من قاد_تو فکر می

 ورت با جیده؟ _منظ

 برای تایید سر تکون دادم 

_این چیزیه که من بیشتر از هر چیزی میخوام، اون تنها 

چیزیه که من از چیزهایی که هیچ وقت نخواسته بودم می 

 .ن رو علنی کنهخوام و اون میخواد رابطه مو

 _ و تو این رو نمیخوای؟

 .لبهام رو پیچ دادم 

وقتها دلم میخواد که  _ اینطوری نیست که من نخوام، بعضی

از پشت بام فریاد بزنم که اون مال منه، همه چیش مال منه. 

کنم در مورد اینکه این چقدر غیر منصفانه ولی بعدش فکر می



خورده خودم رو خواهد بود. باید بهش چیه وجود شکست 

 پیشنهاد بدم؟

عا تنها _تو خودت رو داری، من احساسی دارم که تو واق

 .ون میخوادچیزی هستی که ا

دونی که وضعیت من از چه قرار بوده. من شکسته _اما تو می

 .نیستم که هرگز همه چیز تموم بشه شده و داغونم . مطمئن

 :دکتر گفت

_تا حاال هیچ کدوم از ما کامل بوده؟ هرکسی به نوبه خودش 

مشکالت خاص خودش رو داره و همه مسئولیتها و بارهای 

، بیشتر مردم اون نوع باری سنگینی بر دوش دارن. درسته

که تو روی دوشت داری رو ندارن، اما یه ضرب المثل قدیمی 

وجود داره که میگه اگه همه مشکالت خودشون رو توی یه 



دسته قرار بدن و تو مشکالت اونها رو ببینی تو میخوای به 

 .برگردی و مشکالت خودت رو بپذیری عقب

 ام اومده بود رونمیتونستم جلوی خنده کوچیکی که روی لبه

 .بگیرم

_ بعید به نظر می رسه که من این کار رو بکنم و مشکالت 

م، چون که مشکالت من خودم رو بپذیرم و برطرفش کن

 .تمومی ندارن

 :اون گفت 

_ شاید، ولی به خاطر داشته باش که هر چیزی که توی 

زندگیت از اون عبور کردی و گذروندی چیزیه که تو امروزه 

این فردی که تو امروزه هستی کسیه که جید رو ساخته و 

 .عاشق اون شده



لحظه ای نشستم و با خودم فکر کردم. حرف دکتر توی ذهنم 

فرو رفت و من به این پی بردم و کامال هضمش کردم. من 

این موضوع فکر و نگاه نکرده قبالً هرگز به این روش به 

 .بودم

 اقعا چه کسیکردم که اگه اون بفهمه که من و_همیشه فکر می

 .ساساتش نسبت بهم تغییر خواهد کردهستم، اح

اده رو افت فاق_فقط به این خاطر که تمام چیزهایی که برات ات

به این معنی نیست که تو رو برای کسی  بهش نگفتی. و این

که واقعا هستی ندیده. اون میدونه که یه چیزی درون تو وجود 

کنی، این قسمت از داره، یه چیزی که تو باید روی اون کار 

چیزی که درونت میگذره برای هر کسی که نزدیک تو هست 

 کامالً مشهوده و اون از این چیز فرار نکرده، مگه نه؟



 .سرم رو تکون دادم

ون خواهش _ نه، اون فرار نکرده، حتی زمانی که من از ا

 .کردم که بره و ترکم کنه

جع به _ هیچ وقت نمیشه و امکان نداره که همه چیز رو را

شخصی که عاشق اون شدی بدونی، هر کسی چند تا چیز داره 

 .رون خودش نگه میداره، این طبیعیهکه اون رو د

_اما اگه مثال تو وارد یه رابطه بشی، که قراره برای همیشه 

 ، شما دو تا قرار نیست یکی بشین؟ادامه پیدا کنه

 ،ها که با هم متحد هستن، به عنوان یک شراکت _یکی از اون

اما این دو نفر هنوز هم افراد مختص به خودشون هستن. ببین 

ازدواج کردن و رابطه یه چیز مشترکه ولی هیچ وقت نباید 

همه چیز شخصی فرد تغییر کنه. این هرگز تغییر نمیکنه و 



اگه شروع به تغییر کنه ممکنه که ازدواج ها به شکست هم 

سعی کنه مواجه بشن. زمانی که یکی از افراد توی رابطه 

 .خم بشه، رابطه اونها شکست میخورهبرای طرف مقابلش 

 .صور کنم که مقابل من سر خم کرده_ نمیتونم جید رو ت

 .خندیدم

 .ط درباره این به نوعی بحث کردیم_ در حقیقت، ما فق

 و می خوای که درباره اش بهم بگی؟_ ت

 تمن واقعا به اینجا نیومده بودم تا در مورد رابطم با جید صحب

کردن که باید کنم. چیزهای دیگه ای هم بود که اصرار می

درباره اون صحبت کنم و چیزهای مهم تر دیگه ای که بهم 

فشار می اوردن هم بود. اما این چه وضعشه؟ حاال اگه 

 صحبت کنم چه چیز کوفتی میشه؟



انجامش  _ اون از این که من از انجام کارهایی که می خواد

 .یادبده منعش کنم خوشش نم

مالیم و  د خیلیدکتر کار مایکل نیشش تا بناگوش باز شد و بع

 .آروم پوزخندی زد

 .من نشسته ام _ این کامالً قابل درکه از جایی که

 ب..._ اما تو درک نمی کنی، توی اتاق خوا

 _ چی؟

_ توی اتاق خواب هر چه که من ازش درخواست کنم و بخوام 

میخواد باشه رو اون  ههای من هرچی کرو انجام میده، فرمان

 .انجامش میده



 خواب لذت _خیلی از زنها از پذیرفتن نقش مطیع توی اتاق

ع بودن توی بقیه زندگی اون میبرن. این لزوما به معنای مطی

 نیست.

 .یقا همون چیزیه که اون هم گفت_ این دق

ون مثل یه زن باهوش به نظر ام. ا_قبال هم این رو بهت گفته

 .میرسه

طعاً خیلی باهوشه و این کله شقی و مطیع نشدنش دقیقاً _ آره ق

قسمتی از اونه که من خیلی در موردش این رو دوست دارم، 

اون خیلی داغ و سکسیه، منظورم رو اشتباه نگیر، منظورم 

باشکوهه و حتی مغز اون هم  اینه که اون خیلی خوشگل و

 .سکسیه

 .دکتر کار مایکل دوباره لبخندی زد



ا دوست دارن که یه مردی رو مالقات کنن که _ اغلب زن ه

 .چنین احساسی رو بهشون داشته باشه

 د چیزی رو ازت بپرسم، چیزی شخصی._من بای

ت کمک _این واقعا در مورد من نیست، اما اگه این کار به

 کنه، اگه بتونم پاسخ میدم.

_ برادرم بهم گفت که اون تو رو توی گراند جانکشن برای 

گه یه کنفرانس دی نشناسی دیده و اون هم براییه کنفرانس روا

 .در اونجا بوده

 ._ آره، یادمه

_اما وقتی چند ماه پیش به اورژانس به خاطر غش کردنم 

رسیدم، تو اونجا بودی و طوری رفتار کردی که انگار قبال 

 اون رو ندیده بودی.



 .اون کمی سرخ شد

 _ باید اظهار آشنایی میکردم؟

ات که خوشحالم که باه ون دادی و گفتی_بله، تو دستش رو تک

 آشنا شدم.

بیشتر به رنگ  های اون حتیدر صورت امکان، گونه

 .صورتی در می اومدن

 _حدس میزنم که من...

 من، تو مجذوب اون هستی. مگه نه؟ _اوه خدای

 .اینها به تو هیچ ارتباطی نداره _ من نمیفهمم آخه هیچ کدوم از

م، فکر می کنم که برادرم _من نمیخوام که بهت دروغ بگ

ت داره، قبال واسه تو داغ کرده و حشری شده و احساساتی به

 .هم این رو بهت گفتم



ون ادرت رو اخواستم که تو یا بر_صادقانه بگم، من فقط نمی

 زده کنم. روز خجالت

 _ پس تو اون رو به یاد میاری؟

 ._آره

ه اون آهی کشید و موهای بلند و بلوندش رو از گردنش ب

 ری زد.کنا

می ده که این یعنی اون داره داغ می شه و به خودش زحمت 

 حالتش رو نشون نده؟

 .ای استیلیافته، آق _و این بخش از جلسه ما پایان

 ._فهمیدم

اما من به خودم لبخند زدم. باید جو رو برای درمان و معالجه 

 بیارم اینجا یا اینکه هر جفتشون با همدیگه سکس داشته باشن.



 :تر کار مایکل گفتدک

_تو خیلی شبیه اون هستی، همون قد، همون فیزیک و ساخت 

بدنی، اون فقط کمی موهای نقره ای توی موهاش داره و 

نه که دماغ دماغش کمی از تو راست تره و این به خاطر ای

 .تو یه بار شکسته شده

 .ه قلدرها زدن دماغ من رو شکوندن_ آره تو دیگه میدونی ک

 برادر جوان تر از خودت هم داری؟ ای مثل _تو ته چهره

_ آره یه جورایی، ولی رایان به عنوان خوش قیافه ترین و 

تیل توی برادران اس خوشتیپ ترین و داشتن بهترین شخصیت

 .شناخته میشه

 .اون ابروهاش رو باال برد

 _حتی خوش قیافه تر و خوشتیپ تر از شما دو تا؟



 .خندیدم

نا باید با این موضوع کنار من و جو_آره و من فکر میکنم که 

 .بیایم

میخواست این رو توی سرش اون سرش رو تکون داد، گویی 

 .واضح کنه

_ البته، متاسفم، بیا برگردیم به موضوع جید، تو گفتی که اون 

میخواد رابطه تون رو توی عموم علنی کنه ولی تو این رو 

 می خوای، چرا اون این رو میخواد؟ن

کردم یکی از دوستهای منه که من فکر می_خوب، یه پلیس 

 .ن تقاضا کرده که باهاش بره بیروناز او

 پس دیگه اون پلیسه دوست تو نیست؟_ 



که باهاش بره بیرون و _ اون از زن من درخواست کرده 

 .قرار بذاره

_ تالون اون هیچ ایده ای نداشته که جید زن توئه و به خاطر 

رابطه تون رو توی خواد که همین هم هست که احتماالً جید می

 .عموم علنی کنه

 .البته که این رو میدونستم

 _ چرا این واسه من اینقدر سخته؟

 .هستی که میتونی جواب این رو بدی _ فقط خودت

 .و روانپزشک و پزشک دیوانگان هستی_ اما ت

کنم که چطور اون رو اون لبخند زد. همیشه تعجب می

 .نزده بودن و پزشک دیوانه ها صدا روانشناس



_ من فکر می کنم تو خودت پاسخ این رو قبالً دادی، تو فکر 

می کنی جید دیگه عاشقت نخواهد بود وقتی که اون بفهمه که 

 .گذشتی و توی گذشته ات عبور کردی تو از چه چیزهایی

 .، ولی خیلی بیشتر از این چیزهاست_ آره

 _ دیگه چه چیزیه؟

خوام اون سه تا هایی هست که من می _ دکتر، زمان

حرومزاده رو به بدترین نحو بکشم، من درباره کشتن و تیکه 

 .ه کردن اونها خواب و رویا میبینمتیک

 ._میدونم که رویا میبینی

کردم که هوس و _و وقتی که خارج از کشور بودم فکر می

نیاز من با کشتن دشمنان به خاطر خون کافی باشه و برطرف 

نها فقط دشمنهای خالی بودن، من میشه، اما اینطوری نشد او



این رو به خاطر کشورم کردم و از این پشیمون نیستم اما این 

باعث نشد که شیاطین و هیوالهای درون من کشته بشن و 

 .دوار بودم صورت بگیره صورت نگرفتاونجوری که امی

و آفریده ها افرادی نبودن که اون هیوالها ر_نه، چون اون

 نبودن.

شیاطین و هیوالها رو توی وجودشون  _اونها خودشون

 .خاطر تالش برای کشتن من و افرادمداشتن، به 

_ من این موضوع رو میفهمم، اما سعیت رو تا اونجایی که 

ممکنه بکن و اون رو امتحان کن، چون تو نمیتونی اونها رو 

 .بکنی که اونها نماینده اش نیستن مجبور به نمایندگی از چیزی

شم درونم رو کنترل کنم چی؟ چی میشه اگه _اگه نتونم این خ

من نتونم شب رو با جید بگذرونم؟ اگه نتونم رویاهام رو 



هام که دور گردن اونه و دارم کنترل کنم چی؟ دوباره با دست

 خوابم خفه اش میکنم بیدار میشم؟ توی

 :اون گفت

کنم که تو نمی ایم. من فکر _ ما قبال این کار رو انجام داده

 رو بکنی. این کار

 ی کاش من هم مثل تو مطمئن بودم. _ا

تر از اونه که _تو یه روز مطمئن خواهی بود و احتماال زود

 فکر میکنی.

 ._منم به این امیدوارم

کنی این اشکالی نداره که _در این میان، تالون ، فکر نمی

 ابطه تون رو توی عموم علنی کنین؟ر

 ه چی میشه؟_ اگه بعد از فهمیدن همه چیز با من نمون



کنم اون احتماال تو رو به اندازه _ اول از همه، من فکر می

کافی غلیظ و خیلی انبوه و توی سختی و آسونی ها و بدی و 

خوبی های زندگی دوست داشته باشه که باهات بمونه. اما 

اجازه بده نگاهی به بدترین حالتش بیاندازیم. اگه اون اینکار 

ی بیفته و اون رابطه رو قطع رو نکنه چی میشه؟و اگه اتفاق

کنه چی میشه؟ و این موضوع چه ربطی به االن داره؟ تو 

میتونی رابطه تون رو االن تو عموم علنی کنی و بعد اگه 

رابطه به پایان رسید تو میتونی این حقیقت که رابطه به پایان 

رسیده رو به سادگی تو عموم اعالم کنی، این تازه بدترین 

نی که این موضوع علم موشک نیست که حالتشه و تو میدو

 .ین قدر واسه خودت پیچیده اش کردیتو ا



 _ وقتی تو این رو میگی به نظرم این حرفها خیلی منطقی به

 .نظر میرسه و با عقل جور در میاد

با این وجود، اصال نمی تونستم این رو تحمل کنم. در واقع به 

 ر کنم.م فکاتمه می یافت نمیتونستچیزی که بین من و جید خ

  :دکتر کار مایکل گفت

_ببین من می فهمم که این احساسات تو از کجا میاد، من واقعا 

این رو میفهمم، اما تو قبالً از این احساسات گذشتی و یه راهی 

پیدا کردی که با اون کنار بیای، بله هنوز کارهای خیلی زیادی 

کنی، برای انجام دادن وجود داره و تو باید روی اونها کار 

در واقع ما باید کار کنیم و ما با هم دیگه انجامش خواهیم داد. 

اما اگه رابطه تو با جید باعث خوشحالی و لذت تو میشه، پس 



چرا ازش لذت نمی بری؟ و چرا این رابطه رو توی عموم با 

 د نمیزنی؟صدای بلند به جهانیان فریا

 .این رو میگی، منطقی به نظر میرسه_ دوباره، وقتی که 

_ تو مجبور نیستی همین االن تصمیم بگیری، فقط در 

موردش فکر کن و با جید در موردش حرف بزن. بهش اجازه 

 .های تو رو بدونه بذار که نگرانیبده و 

 ._ اون ممکنه که درک نکنه

_ درسته، اون ممکنه که درک نکنه، اما یه شانس خوب هم 

 .هاون ممکنه این کار رو انجام بد وجود داره که

 در مورد اون خالکوبی چی کار کنم؟_من باید 

کنم باید باهاش صادق باشی، تو نمیتونی اون رو _ فکر می

قدغن و منعش کنی که نباید خالکوبی داشته باشه. اون یه زن 



مستقله. و اگه اون بخواد این خالکوبی داشته باشه مطمئنا 

چرا  همیتونه خالکوبی رو داشته باشه. اما اگه تو بهش بگی ک

له، من مطمئنم که اون این خالکوبی خاص برای تو یه مشک

 .درکش میکنه

_ ما قبال از این راه عبور کردیم. در واقع ققنوس برای من 

دو تا مشکله. یه مشکل نیست. چون به گفته تو، هم برای من 

نماینده جهنم بوده و هم برای من یه راه فرار بوده. به طوری 

 .امگذاری کردماسبم رو هم ققنوس ن که

_ درسته، و دیدن این خالکوبی دقیق که مال یکی از متجاوز 

های تو بوده و تو اون رو روی بدن زنی ها و اسیر کننده کننده

که دوستش داری ببینی احتماالً برای تو بهترین چیز توی دنیا 



نیست و من این موضوع رو درک می کنم و تالون، مطمئنم 

 .خواهد کرده اون هم مثل من درکش ک

 ._منم به این امیدوارم، دکتر

 

*** 

 

من به موقع رسیدم خونه و مارج رو با پختن یه گوشت خوک 

 وی خوششده با زیره سبز و لیمو ترش پیدا کردم. ب سرخ

 عطر غذا رو استنشاق کردم.

 ._بوهای خوبی راه انداختی

 به پایین خم شدم تا یه نوازش به راجر حیوون خونگیم بدم.



  :گفت مارج

من فلیشیا رو سمش رو درمان کردن خودم صدا بزن،_ا

خونه قدیمی و فرستادم خونه، به یه سری درمان توی آشپز

 .خوبم احتیاج داشتم

 _ببین، مارج....

_ نکن، من احساس خیلی بد و وحشتناکی درباره اتفاقی که 

برای تو افتاده دارم، تالون، نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم که 

اون فکر کنم و میدونم که تو اون رو از من مخفی  در مورد

 .داشتی تا ازم محافظت کنی نگه

 .اون آهی کشید

 .خبری یه نعمته کنم که بیفکر می_گاهی 

 _تو متاسفی که ما این رو بهت گفتیم؟



 .اون سرش رو تکون داد

_ البته که نه، من نیاز داشتم که درک کنم، و حاال خیلی 

منطقی میان و با عقل ی تو از نظرم چیزها، خیلی رفتارها

 .جور در میاد

 .اون برای لحظه ای مکث کرد

 ._تو باید به جید این رو بگی

 .سرم رو تکون دادم 

 .دادن این کار هنوز آماده نیستم _ مارج، من برای انجام

_ تو عاشقشی؟ منظورم اینه که واقعا عاشق هستی؟ مثل اینکه 

 شه بمونه؟حس عاشقانه که برای همییه نوع 

 .آهی کشیدم



_ مارج، من می خوام تو یه چیزی رو درک کنی، اول می 

خیلی بزرگ و قاطع « بله » خوام پاسخ این سوالت رو با یه 

پاسخ بدم، من واقعا عاشق جیدم، اما هیچ مرجع و چارچوبی 

ن قبالً هرگز یه رابطه نسبت به داشتن یه رابطه ندارم، چون م

 .رو نداشتم

 _تالون.... 

_سی و پنج سال لعنتی، و من هرگز توی یه رابطه نبودم، 

هرگز هیچ زنی توی زندگیم نبود و االن با زیباترین و شگفت 

 .یز ترین زن توی دنیا مالقات کردمانگ

 .ست میگی، جید بهترینه_تو این رو داری در

_پس حقیقت اینه که من فقط نمی دونم که این نوع حس 

 .نهعاشقانه برای همیشه ست یا 



 :مارج پرسید

و تو برای همیشه _ این نوع عشق برای تو همیشگی میمونه؟ 

 احساسش می کنی؟ 

 :صادقانه گفتم

_ آره، برای همیشه این عشق میمونه، اما همانطور که گفتم 

 چ چارچوب و مرجعی ندارم که....من هی

_ همین جای حرفت وایسا، اگه این رابطه چیزیه که به تو 

ه پس این همون چیزیه که هست و اگه تو این احساس رو مید

میخوای رابطه با جید آخرین بارت باشه و برای همیشه 

ماندگار بمونه تو باید با اون صداقت به خرج بدی و بهش 

چیزهایی که پیش اومده رو اعتراف کنی، اون می تونه بهت 

کمک کنه، اون درباره تو ابداً قضاوت نخواهد کرد، حرفم 



به من هم کمک های زیادی توی زمان های  رو باور کن، اون

زندگی هرکس سختی هایی وجود  سخت زندگیم کرده، توی

 .داره

خواهرم « زمان های سخت » من نمی خواستم اونچه رو که 

ممکنه در طول سالهای دانشگاهش تحمل کرده باشه ، تحقیر 

کنم، اما من کامالً مطمئن بودم که اونها تقریبا به اندازه اونچه 

 ازش گذشتم و عبور کردم بد نبودن.من توی زندگیم  که

 _ من میترسم.

 عتماد، نمی_ این قابل درکه، اما روابط بدون صداقت، بدون ا

 .تونه وجود داشته باشه

اعتماد. جید به من اعتمادش رو نشون داده بود. اون بهم 

اعتمادش رو بدون هیچ سوالی نشون داده بود زمانی که من 



این نبودم. یعنی می تونستم من هم همچین  مستحق و سزاوار

 دیه مشابهی رو به اون تقدیم کنم؟ه

توی زمان مشخص _ من به جید این رو خواهم گفت، اما 

 .خودم، این روش منه

 _پس این کار رو بکن.

ع به خرد کردن خواهرم به طرف پیشخوان برگشت و شرو

 .سر کلم بروکلی کرد

ز اون رو ببینم؟ فقط چند روتونستم دوباره لبخند یعنی من می

از زمانی که ما بهش حقیقت رو گفته بودیم گذشته بود. این 

خبر هنوز هم براش تازه و خیلی واقعی بود ولی اون می 

که  تونست که ازش عبور کنه. لعنت بر شیطون، در صورتی



لماً می تونست که ما تونستیم از اون عبور کنیم مارج هم مس

 ازش عبور کنه. 

دندون و معصومانه خواهر  بخند مارج.... اون لبخند بیاما ل

کوچولوی من وقتی که از جهنم به خونه برگشته بودم.... بهم 

 دردهای زیادی رو بتونم تحمل کنم.کمک کرده بود که 

ن اون از _در حال حاضر من باید راهی برای دور نگه داشت

 کوبی پیدا کنم.زدن خال

نمیفهمم، تالون، برای چی  _ این چیز دیگه ای هست که من

 خالکوبی اینقدر برات اهمیت داره؟این 

_ تو متوجه نیستی. این خالکوبی که جید میخواد روی بدنش 

 بزنه دقیقا همون تصویریه که.....



بروکلی برداشت و به طرف مارج دست از خرد کردن کلم 

 .من برگشت

 _ چی؟

یکی  _ یکی از همون آدمهای وحشتناکیه که من رو ربودن،

 .م ها دقیقا همین خالکوبی رو داشتاز اون آد

( انداخت و چاقو از دستش Oمارج دهانش رو به یه حالت اُ )

لغزید و با سر و صدا به روی زمین افتاده شد. فقط نزدیک 

بود که انگشت سبابه اش رو با چاقو از دست بده. خدا رو 

 یشکر که هیچیش نشد. چاقو رو سریع برداشتم و اون رو رو

 گذاشتم. پیشخوان 

 _مارج؟ مشکل چیه؟

 _جید بهت گفته که این تصویر رو از کجا پیدا کرده؟ 



 .سر تکون دادم

ای ه ی از کتاب_ آره، اون گفت که این تصویر رو توی یک

 .مغازه توبی دیده

 اون اولین بار_اون این کار رو کرده. اما این جایی نیست که 

 .این تصویر رو دیده

 .ت و توی رگهام منجمد شدردی رفخونم رو به س

 _پس کجا اون رو دیده؟

بی دقیق رو داشته. _ دوست پسر جدید مادرش این خالکو

 ن.روی بازوی او

 

 دوازدهمپایان فصل 



 سیزدهمفصل 

 

 جید 

مخصوص های وقتی کسی به در خونه من ضربه زد، لباس

 .کارم رو داشتم عوض میکردم

 :فریاد زدم

 . _یه دقیقه دیگه دم درم

من شال گردن سرخ و پیراهن سفید و دامن سیاه مخصوص 

کارم رو روی تخت انداختم و با عجله به طرف یک زیر 

لوراک عرق گیر پوش زنانه و یه تانک سفید و یک ش

 خاکستری رنگ رفتم.

 .به طرف در حرکت کردم 



 _کیه؟ 

مجبور بودم در مورد نصب یک روزنه و سوراخ زیر چشمی 

ارا صاحبخونه ام حرف بزنم. اول از همه روی در خونه با س

اسنو کریک یه شهر کوچیک بود. و من یه زن جوون بودم 

 .بینم کی پشت در خونه ام بودکردم. باید بکه تنها زندگی می

 ._منم، تالون

 بود.  . اون از شدت خشم سرخ شدهدر رو باز کردم

 _وای خدای من، چی شده؟ مشکل چیه؟

 چیه؟ _دوست پسر مادرت، اسمش 

 _نیکو، نیکو کاستاس، چرا؟

تالون به طرف سینک ظرف شوییم دوید و شیر آب رو باز 

 .کرد



لعنتی اون رو فشردم  _خدایا، من اون رو مالقات کردم، دست

 .و تکون دادم

آب داغ شد و بخار از آبشار شیر آب داغ سرازیر شد. تالون 

و هاش رمقدار زیادی از صابون نرم رو بیرون آورد و دست

شست. دستهاش با گرما و بخار سرخ شدن. به سرعت به 

 ویی دویدم و شیر آب گرم رو بستم.ش طرف ظرف

علوم هست که داری چه _داری خودت رو میسوزونی، م

 غلطی میکنی؟

 :اون از میان دندون های به هم فشرده پرسید

 _دوست پسر مادرت کجاست؟



دف کرده و _من..... من نمیدونم، از اون شبی که مادرم تصا

توی بیمارستان بود من دیگه ندیدمش، اون گفت که به سمت 

 .از میکنه اما هنوز اینجا برنگشتهدس مونیئس پرو

 _خدایا.... خدایا لعنت بهش!

ژولیده و در هم برهمش فرو  های خیسش به میان موهایدست

 رفت. 

 ده! _به طرز خیلی لعنتی ای نزدیک بو

 داره میگذره؟ فاً، بهم بگو که چی_تالون، لط

 .من برگشت و شونه هام رو چنگ زد اون طرف

نیکو، چشمهاش  و_چشمهاش چه رنگی هستن، جید؟این یار

 ای هست؟قهوه



ی کنم، من هرگز چنین _آ... آ... آره... اینطوری فکر م

 .توجهی نکردم

 عنتی!_منم همینطور، خدایا لعنتی! اگه فقط.... ل

چه اتفاق گوه و لعنتی _تالون، تو داری من رو میترسونی، 

 بگو که چه خبره که اینجوری شدی؟ افتاده؟ بهم 

 _چرا به من نگفتی؟ 

 _چیو بهت نگفتم؟

ز کجا _بگو ببینم اون خالکوبی ققنوس لعنتی رو ا

 دیدی؟!اصال اون رو دیدی؟ 

 ._دیدمش

های توبی اون رو ب_تو به من گفتی که توی یکی از کتا

 دیدی!



 ل روی...._اونجا هم دیدم، ولی او

ار _آره، تو اون رو روی بدن اون دیدی! روی بدن اون بیم

 روانی جامعه ستیز لعنتی دیدی!

بیمار روانی و جامعه ستیز؟ نیکو کمی حس چندش آور و 

تنفر انگیز به من داده بود وقتی که اولین بار من اون رو دیدم. 

نوع شخصیتی من ولی من این رو به حساب اینکه اون هم 

 اشته بودم.نبود گذ

امعه ستیز _ تالون، مادر من هرگز با یه آدم بیمار روانی و ج

 .قرار نمیذاره

البته من در مورد مادرم خیلی کم می دونستم ولی شاید اون  

این کار رو کرده و با همچین آدمی قرار گذاشته. ولی واقعاً 

 نیکو یه آدم روانی و جامعه ستیزه؟ 



 .قرار گذاشته ه با اون مادر جنده_خوب االن ک

 .نمسرم رو تکون دادم تا اون رو توی سرم واضح ک

 خواهش می کنم بهم بگو که چی.... _تالون، من نمی فهمم،

تالون من رو چنگ زد و دهانش رو پایین روی دهان من 

 عصبانی بود. بوسه تنبیه کننده.  کوبید. این یه بوسه

به  اینکهاما این بار من داشتم برای چی تنبیه میشدم؟ برای 

اون نگفته بودم که روی بازوی دوست پسر مادرم، نیکو، 

خالکوبی رو دیدم؟ اما با این حال من دهانم رو برای اون باز 

کردم. بهش اجازه دادم که اون من رو بگیره، بهش اجازه دادم 

 .لبهاش و زبونش من رو تنبیه کنه که اون با

 اره کرد وو توی تنم پاره پاون بوسه رو شکست و تاپ من ر

 .شکافت



  :اون با خشم دندون هاش رو به هم فشرد و دستور داد

 وی اون تخت لعنتی!ر_برو 

 _تالون من.... 

وادارم نکن که دوباره _ بهت گفتم که برو روی اون تخت، 

 .تکرارش کنم

لبهام لرزیدن. اما اطاعت کردم. بخش های مساوی ترس و 

 .و عبور کردن من با همدیگه گذشتن تحریک شدن توی وجود

هام برهنه بودن و نوک پستون هام روی لبه تخت نشستم. سینه

هم سخت و برای لمس کردن اون مشتاق و آرزومند بودن.  

اون پاهام رو گرفت و شلوارک عرق گیرم رو از روی پاهام 

بیرون کشید و بعد هم شورت توری من رو با یه حرکت نصفه 

 .رو از تنم جدا کرد از روی پاهام جر داد و شکافت و اون



  :اون دستور داد

 .و بذار روی زانوت و خم شو_دست هات ر

وقتی که داشتم اطاعت میکردم، به خودم می لرزیدم. به باسنم 

ی باسنم فرود سیلی زد! کف دستش محکم با یه ضربه رو

 اومد و اسپنکم کرد.

سیلی! سیلی! سیلی! سه بار دیگه هم محکم به باسنم درکونی 

نم از شدت ضربه ها که مثل نیش زنبور بود به زد. باس

میزدم از لذت به سوزش افتاد. در حالی که از دردش فریاد 

 وجد اومده بودم.

 _ لعنت به تو، جید!

 باز هم سیلی! سیلی! سیلی! سیلی!

 _تالون.....



 _ببند دهنتو و خفه خون بگیر! 

 سیلی! سیلی! سیلی! سیلی!.... 

فشردم و آماده ، دندون هام به هم روی کاناپه لم و تکیه دادم

 ضربه دیگه ای شدم.

اما بعدش یه لمس سبک و پر مانند روی من چرخیده شد. اول 

روی باسن پر از سوزشم، بعد روی پشتم و در آخر روی 

 هام. رون

_این طوری که باسنت رو باال دادی و اسپنک شدی، باسنت 

 .م آبیلی قرمزه که روی تختته، چشاالن مثل شال گردن خی

شال گردن ابریشمی سرخ من. این یکی از آخرین هدایای 

کالین بود. من از شر بیشترشون خالص شدم، اما این یکی 

رسید. این شال گردن قرمز خیلی خوب و دلپذیر به نظر می



یل کرنگ و لعاب بیشتری رو به کمد وکالت غیر عادی یه و

 در غیر این صورت فراهم کرده.

  :تالون پرسید

 این چیکار میتونیم بکنیم؟ _ با

 در سکوت آب دهانم رو قورت دادم.

 :اون گفت

 ._برگرد به پشتت، همین االن

اطاعت کردم، باسنم هنوز از شدت ضربه ها سوزش داشت.  

 .کردلون شال گردنم رو لمس میتا

 ن به عنوان چشم بند استفاده کنم._فکر میکنم که میخوام از او



اشتیاق و  سرد بود، ولی با صداش، هرچند محکم و سخت و

 میل و هوس پر شده بود.

_ اول می خوام که چشمهات رو با این شال گردن بپوشونم، 

جید و بعد هم می خوام هر غلطی که دلم می خواد رو باهات 

 بکنم. هر مدلی که خواستم بگامت!

نوک پستون هام خیلی سخت بودن و آدرنالین توی رگهای من 

م بوم بوم میزد. من واقعاً هیچ ایده ای جریان پیدا کرد و قلب

نداشتم که اون می خواد باهام چیکار کنه و واقعاً هم اهمیتی 

ازش آب کنده بود و  نمیدادم. آلتم با عصاره و شیره در اومده

 خیس شده بود.

_دوست دارم که دست هات رو هم ببندم اما تو هیچ پایه تخت 

 .برای بسته شدن و ستون تخت نداری



 .نه، این فقط یه تشکه ه که_البت

_ پس هنوز فقط باید دستهات رو به همدیگه نگه داری و اگه 

 .من مجازات و تنبیهت میکنم، بشیناونها رو جا به جا کنی 

وقتی که اینکار رو کردم اون شال گردن رو روی چشمهای 

من پوشوند و اون رو از پشت گره زد. جنس ابریشم پارچه 

تونستم هیچ چیز لعنتی رو  من نمیروی پلکهام خنک بود و 

 ببینم.

قرار بده،  _ دراز بکش و بازوهات رو صاف روی تختخواب

 .کف دستهات پایین باشه

 .ی که بهم گفته بود رو انجام دادمهمون کار

_ دستهات رو تکون نمیدی و اگه این کار رو انجام بدی 

 .اسپنک های بیشتری دریافت خواهی کرد



الن مثل لبو قرمز و مثل خون شده. تصور کردم که باسنم ا

ه نمیکرد ک اگرچه ایده اسپنک شدن های بیشتر من رو منزجر

 بخوام اون رو رد کنم.

چند دقیقه هیچ اتفاقی نیفتاد. تالون در اطراف آپارتمان من 

کرد. هاش روی زمین غژغژ میکرده بود، صدای قدم کمین

  وقتی که..... کرد؟ من هیچ ایده ای نداشتم تاچیکار داشت می

 _اوه!

 چیزی سرد نوک پستون من رو لمس کرد.. یخ بود.

این یخ روی اون در حال ذوب  _پوستت خیلی داغه، جید،

 .شدنه

رودخانه های کوچکی از آب روی سینه های من جاری شده 

بود، مثل یخ هایی که در حال آب و ذوب شدن بود. یخ نوک 



کشید که آب سرد پستون دیگه من رو هم لمس کرد و طولی ن

 مدگی دیگه سینه های من جاری شد. روی تپه و بر آ

 _چطوری احساسش میکنی، عزیزم؟

 .اما با این وجود لذت بخش بود  این احساس کامالً جدید بود.

  :گفتم

 ._خوبه

رخوت سرد مکعب یخ بار دیگه روی نوک پستون هام کشیده 

در  های من شد. و بعد به صورت مارپیچ در اطراف سینه

تر حرکت کرد و تر و بزرگها و حلقه های بزرگدایره

پیچید. یخ رو به آرامی روی شکمم پایین کشید، برای یک 

چند دقیقه توی ناف من فرو رفت و بعد به طرف موهای 



خ ا یشرمگاه و باالی آلت من حرکت کرد و نوک کیلتم رو ب

 .اشاره کرد و به اون ضربه زد

 _اوه!

ندادم،  اونها رو صاف روی تخت قفل  اما دستهام رو تکون

 .ون میدادم به سختی مجازات می شدمکردم. چون اگه حرکتش

 _خوبه، خوبه 

 .کرداون ناله ای 

_حاال من میخوام این مکعب یخ رو توی اون آلت کوچولوی 

 .رات نداری که دستهات رو تکون بدیداغت قرار بدم، ج

اری و نم جوقتی تکه یخ سرد به داخل تونل و سوراخ واژ

 .پیچیده شد، رون هام لرزیدن



_ تا اونجایی که می تونی پاهات رو از هم باز و پهن کن، 

عزیزم، همین درسته، حاال من می خوام که کلیت تو رو مک 

که  بزنم در حالی که یخ روی آلت توئه و تو جرات نداری

 دست های لعنتیت رو حرکت بدی!

 لرزید.نم میتمام بد

ز اینجات داره آب میاد، آلت کوچولوی داغ _ آره، عزیزم، ا

 .داره یخ رو به خودش ذوب میکنه  تو

دستم رو برای راحتی خودم مشت اون کلیت من رو لیس زد.

گرفتم، و خودم رو راضی کردم که دست هام رو تکون ندم. 

خواست نوک پستون هام رو خیلی بد لمس کنم که بتونم دلم می

نوک پستون هام بازی کنم. اما اونها رو نیشگون بگیرم و با 

من برای تنبیه نشدن مصمم بودم. اون کلیت من رو بین لبهاش 



گرفت و مکید و سرمای یخ درون واژنم نفوذ کرد. خدایا، اون 

توی دهانش هم یه تکه یخ مکعبی داشت. اون با یخ به کلیتم 

ضربه زد و اون رو مکید و یخ توی واژن و آلت من بیشتر 

ها رو چنگ زدم و در اوج و ه زودی مالفهمکیده شد. و ب

ارضا شدن خودم فرو رفتم و سقوط کردم. اوجم اونقدر 

ا ئن نبودم برای یک لحظه کجانگیز و شدید بود که مطمشگفت

 هستم.

مام صورت _آره، عزیزم، واسه من بیا )ارضا شو(، روی ت

 لعنتی من آبت رو بیار!

ده باشم، چون که من باید تمام یخ ها رو توی واژنم ذوب کر

در اون زمان انگشتهای تالون توی سوراخ واژنم بودن، با 

انگشتهاش توی واژنم تلمبه میزد، من رو برای هر آخرین 



شیره رو از آلت من بیرون قطره ارگاسمم شیر می داد و 

 .میکشید.اون دوباره کلیت من رو مکید

 .ه آبت رو بیار، ارضا شو_واسه من دوبار

ان اون، من این کار رو کردم. تمام بدنم لرزید به دستور و فرم

ه با اوجم به سوی ماه و بازم ارضا شدم و احساس کردم ک

 .حرکت میکنم

_خودشه، عزیزم، بیا )ارضا شو(، بیا، هر وقت بهت بگم که 

 و باید هم آبت رو واسه من بیاری!باید آبت رو بیاری ت

چیزی به این رون هام از سرما می لرزید. آیا تا به حال هنوز 

خوبی اتفاق افتاده بود؟ به نظر من که به میل خودشون بود، 

هام به طرف یک نوک پستون هام کشیده شدن چون که انگشت

و شروع به بازی با جوانه و شکوفه سخت نوک پستونم کردم. 



ولی تالون متوجه شد و در پشت ذهنم، میدونستم که اون 

از دستوراتش تنبیهم  متوجه خواهد شد و به خاطر نا فرمانیم

 خواهد کرد. 

خاطر  ه_ بهت گفته بودم که دستهات رو حرکت ندی، پس تو ب

 .این تنبیه میشی

کمم انداخت و به اون به سرعت و با یه تلنگر من رو روی ش

 باسنم سیلی زد! 

 سیلی! سیلی! سیلی! سیلی!

 .، باسنت خیلی قرمزه، خیلی خوشگله_خدایا، عزیزم

! و بعد زبونش، یخ های بیشتر، درست سیلی! سیلی! سیلی

باالی سوراخ مقعدم بودن. به لرزه افتادم و ناله کردم، صورتم 

 رو برای راحتی خودم توی تشک در هم کوبیدم .



ی من توی _ تو از این خوشت میاد، عزیزم؟ تو از زبون یخ

 سوراخ باسنت خوشت میاد؟

 ._آره، آره

 .کشیدم خودم زیر لبی حرف زدم و آهبرای راحتی 

وقتی یخ آب و ذوب شد، آب از سوراخ مقعدم سرازیر شد و 

روی لبه های آلت نرم و متورم و باد کرده من فرو رفت. آب 

 رت دادم و دوباره لحاف رو گرفتم.دهانم رو قو

این مکعب یخ رو  _االن آروم باش، عزیزم، من قصد دارم

 .توی باسنت بذارم

ی باز شدن پاره سردی مکعب یخ سوراخ مقعد من رو برا

پاره کرد و شکافت تا بیشتر سوراخ مقعدم باز شه.  آرزو 

کردم که بتونم خودم رو آروم کنم و وقتی تالون با مکعب یخ 



نه و نفوذ کرد، نفس توی حلقه ماهیچه ای سوراخ مقعدم رخ

 عمیقی کشیدم.

راخ مقدت خیلی سریع داره آب _آره، عزیزم، یخ توی سو

 .میشه

 کردم جریان آب سرد بود.احساس مییزی که به زودی تنها چ

 _تالون، خدایا.... خدایا.... 

 .درست همینه، عزیزم، این باسن منه_

و بعد زبون داغش سردی سوراخ مقعدم رو تسکین داد و 

آروم کرد. اون سوراخ مقعدم رو زبون زد و بعد انگشت هاش 

رو دوباره توی سوراخ واژنم فرو و وارد کرد. من اینجا 

شتم دقیقاً دیوانه می شدم و به زودی به یه میلیون تکه تبدیل دا

 .شدم و با اوجم به آسمون صعود کردم



 .به آلتت داخلم نیاز دارم، لطفاً _ تالون، لطفاً، من 

من صدای تق تق و دست و پنجه نرم کردن با سگک 

کمربندش و باز کردن زیپ شلوارش رو شنیدم و بعد..... اون 

، سوراخ من رو با آلتش کامل تش پر کردواژن من رو با آل

 .کرد

 .، عزیزم، آلتت احساسش خیلی خوبه_خدایا

 ._آره، خیلی خوبه

_ باسن شیرین تو خیلی قرمزه، تو وقتی که بهت درکونی 

کردن هام خوشت زنم خوشت میاد، عزیزم؟ تو از اسپنک می

 میاد؟

 ._آه، آره، خوشم میاد



یه کردم. اون توی من روی تخت راحتی از لذت هق هق گر

واژنم آلتش رو فشار میداد و فرو میکرد، فشار میداد و فرو 

 رد، فشار میداد و فرو می کرد... می ک

 تلمبه.، تلمبه، تلمبه......

_ می خوام که تو دوباره آبت واسه من بیاد، عزیزم، می خوام 

 .رو به اون ستاره های لعنتی ببرم که تو

و پرتگاه رسوند، دوباره به کلمات اون من رو به لبه اوج 

به اوج با شکوه خودش دوباره بهشت نیروانا وارد شدم، و آلتم 

 .رسید

 ._خدایا، تالون، خدایا

شو، روی تمام آلت من آبت  _درست همینه، عزیزم، ارضا

 ر.رو بیا



دوباره با آلتش توی واژنم فرو کرد و فشار داد و فرو 

د و فرو کرد.... با تمام کرد.....فشار داد و فرو کرد... فشار دا

 ی بیشتری زد.لذت درونم تلمبه ها

 تلمبه، تلمبه، تلمبه......

با یه ناله آخر همون طور که از ارضا شدنم داشت آبم میومد 

و داشتم از اوجم پایین می اومدم من هر اینچ از آلت اون که 

درونم فشار داده میشد رو احساس می کردم و بعد رهایی اون 

ردم. همونطور که داشت درون من خودش رو رو احساس ک

می کوبید، با یه ناله بلند رها و ارضا شد و و من هر نبض و 

تپیدن آلت اون رو درونم احساس می کردم و من دوباره به 

 .اوج و ارگاسم دوباره ام فرو رفتمشکل مارپیچی در گرداب 



اون واژنم رو با آب منیش پر کرد. و هنوز آبش میومد و 

و میومد...... بعد از اینکه کامل منی خودش رو داخل میومد 

من خالی کرد آلتش رو از واژنم بیرون کشید و روی تشک 

 .به طرفش چرخیدم و رو به اون کردمدراز کشید، من 

شال گردن رو از روی چشمهام برداشتم و اشک از چشمانم 

جاری شد. بنا به دالیلی، این حالت چهره اون منو بیش از حد 

رو متاثر کرده و تکون داده  ساتی کرده و این رابطه مناحسا

 .بود

 _تالون....

 .ش رو باز کرد و به طرف من برگشتاون چشمها

 ._عزیزم، گریه نکن

 ._ نگران نباش، این ها اشک های خوبی هستن



 _ بهت صدمه ای نزدم؟ 

 سرم رو تکون دادم

یچ وقت _ نه، تو هیچ وقت به من صدمه ای نمی زنی، تو ه

 .می تونی بهم صدمه برسونین

_ ای کاش می تونستم از این موضوع مطمئن باشم که هیچ 

وقت نمی تونم بهت صدمه ای برسونم، من به طرز خیلی 

 .ا اومدملعنتی با عصبانیت زیاد به اینج

_ متاسفم که بهت نگفتم که خالکوبی رو از کجا دیدم، من فکر 

 .چیز مهمی باشه و بند خیلی بزرگ وکردم که این یه زد نمی

گی دوباره واضحا به درونش اون آهی کشید. پریشانی و آشفت

 .برگشت

 ._تو هیچی نمیدونی



_ باهام حرف بزن، تالون، بهم بگو که چه خبره، بهم بگو که 

 .کاستاس برای تو چه معنی ای داره این نیکو

 ._اون یه شیطان لعنتیه

 رم.تکون سریعی بخورم و از جا بپ نزدیک بود از تخت

 ی این رو میگی؟_ چرا دار

 .میتونم وارد این موضوع لعنتی بشم_ االن ن

 .نشستم

_ تالون مادرم داره با این فرد قرار میذاره، و اگه این یارو 

ن رو از ید اوصفته من باید بدونم، با به گفته تو یه آدم شیطان

 .مادرم دور نگه دارم

 دادی.نمی کردم که تو زیاد به مادرت اهمیت_ من فکر می



_ اون هنوز مادر منه، اون بهم زندگی داده و با دیدن اون که 

بیمارستان انقدر ضعیف و بی پناه دراز کشیده  روی اون تخت

بود من یه جورایی قلبم رو نسبت به اون عوض کردم، من 

می خوام سالمتی و بهبودی اون رو ببینم و وقتی اون بهبود 

فردی که بده قرار بذاره و  پیدا کرد من نمیخوام اون با یه

 .و بگذرونه و اطراف اون یارو باشهوقتش ر

 .تالون سرش رو تکون داد 

 ._ چشم آبی، تو هیچی نمیدونی

_ پس بهم بگو، خواهش می کنم، فقط باهام صادق باش، من 

 .گفتی رو قبول کنم، بهت قول میدممیتونم این چیزی که 

نیستم، جید، ولی _ ای کاش که می تونستم، من هنوز آماده 

 .لطفاً مادرت رو از اون دور نگه دار



_ تا به حال مجبور نشدم که نگران این موضوع باشم، 

همانطور که بهت گفتم، بعد از اون شبی که توی بیمارستان 

خودش رو به من و تو نشون داد و رفت و بهم گفت که به دس 

از اون شب به بعد اون رو  مونیئس بر میگرده، من دیگه

 .دیدمن

 .لون گلویش رو صاف کردتا

 .من تعجب نمی کنم که دیگه برنگشته_

 _ چرا؟

_ نمیتونم االن وارد این موضوع بشم، اما من پیداش می کنم، 

 .خواهم کرد، این رو بهت قول میدمجید، اون رو پیدا 

 

 سیزدهمپایان فصل 



 چهاردهم فصل 

 

 تالون

نمیداد  ر هلجید بیشتر از این من رو برای صحبت کردن بیشت

تا در مورد خالکوبی نیکو صحبت کنم و من به خاطر این از 

اون سپاسگزار بودم. اما هنوز با وجود این، یک نگاه که توی 

صورت زیبای اون بود......یک نگاه که میگفت این رو رها 

کنه و بیخیال این موضوع نمیشه. انتظار نداشتم این کار نمی

 شناختم.رو خوب می این مورد اونرو هم بکنه. در 

 .اون نشست و یه ناله سر داد

 :پرسیدم

 _حالت خوبه؟



 :اون با دهان بسته خندید و با خنده گفت

 .یه کمی زخمی و درد آور شده _آره، باسنم

_ متاسفم، چشم آبی، تو باید به من اجازه بدی که بدونم که آیا 

من خیلی خشن میشم یا نه،  شاید زمان اون رسیده که ما 

 .لمه امن صحبت کنیماره یه کدرب

 _کلمه امن؟

_ برای اینکه این ابزاریه که برای سلطه گر و حکمفرما و 

نی یه جورایی معسلطه پذیر استفاده میشه و معنی این کلمه هم 

 .رو میده« بس کن»

 استفاده نکنیم؟« بس کن » ز کلمه _ چرا فقط ا

 .تلخ خندیدم



های خودشون  تزی_ چون گاهی اوقات افراد دوست دارن فان

رو با آزار و اذیت و تجاوز و حمله کردن اجرا کنن، و فریاد 

 .بخشی از این فانتزی هاست« بس کن » زدن 

خیال و فانتزی های _ من میتونم بهت اطمینان بدم که هیچ 

 .مثل این ندارم

بس کن »_خیلی خوب، پس ما توی رابطه مون از کلمه امن 

 .استفاده میکنیم« 

 .ه من کار میکنه_ این واس

 بهم نگفتی که این رو متوقف کنم؟ _ پس چرا امشب

 _ چون....

 .اون طفره رفت 



_ چون من می خوام که تو رو خوشحال کنم، تالون، می خوام 

که تو رو بیشتر از هر چیزی که توی این دنیا هست خوشحال 

کنم و واضحه که تو امشب به این نیاز داشتی، تو نیاز داشتی 

 یدلیلی بهم در کونی بزنی، تو خیلی عصبانی بود که به هر

 .و من میخواستم که بهت کمک کنم

که من نیاز داشته  _ آسیب زدن به تو هرگز چیزی نیست

 .باشم، چشم آبی

_ من این رو میدونم ولی اگه به نقطه ای رسیده باشم که نتونم 

اصال این رو تحملش کنم، من بهت میگم که تو متوقفش کنی 

مه امنمون استفاده میکنم، اما من خیلی چیز ها رو و از کل

میتونم تحملشون کنم و ازت می خوام که تو اون چیزی که 

ازم نیاز داری رو از من بگیری و استفاده کنی.  میدونم. اگه 



کار به جایی برسه که واقعا از پسش بر نمیومدم بهت میگم 

 .یامعا من از پس خیلی چیزها بر مکه تمومش کنی. ولی واق

انگیز دیگه ای به جز اون توی دنیا  آیا تاکنون یک زن شگفت

؟ یه زن که فقط برای من ساخته شده؟ چون این  وجود داشته

 کنم که خود جید باشه.من فکر می چیزیه که

اون باشم. و همچنین  من مصمم بودم که شایسته اون و عشق

 اعتماد اون.

 .آبی که من می خوام بهت بگم، چشم _ چیزی هست

 .اون گونه هام رو نوازش کرد

 _ چی میخوای بگی؟

عنوان یه نقطه ضعف _ من نمیخوام که تو این رو از من به 

 .ببینی



 .ردی هستی که من تا حاال می شناسمترین م _تالون تو قوی

_ چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟ تو من رو توی حالت 

توی  شتمکه داعصبانی، دیوانه، توهمی و مالیخولیایی، زمانی 

 .خواب خفه ات میکردم دیدی

 .هر بار از این حالت هات خارج شدی_ و تو 

 .درنگ و مکث کردم. بعد آهی کشیدم ایلحظه

 ._من یه درمانگر رو مالقات کردم

زد و پلک هاش تکون هم نمی اون حتی یک چشمش رو به

 .نداد

 _اوه، واقعا؟

 .روشون کار کنم _ آره، البته من چیزهای زیادی دارم که باید



هایی که توی خارج از کشور و توی  _ منظورت از اتفاق

ا نجنگ برات افتاده؟ یا چیز های بیشتری وجود داره؟ مطمئ

 .چیزهای خیلی بیشتری وجود داره

اون من رو خیلی خوب می شناخت، بیشتر مردم فکر 

کردن که من زمانی که توی جنگ و خارج از کشور بودم می

شدم. راستش رو  19استرس پس از حادثه دچار سانحه و

هایی که در زمانی که توی خارج از کشور  بخوایین، اتفاق

کیم افتاده دبودم به مراتب نسبت به اتفاق وحشتناکی که توی کو

 .بود کمتر ترسناک بود

 ._ آره، چشم آبی، بعضی چیزهای دیگه هم وجود داره
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 دادن دست از و تصادف یا و تجاوز یا و زدگی جنگ مثل بد
 هب که میشه حد از بیش استرس دچار فرد افتهمی اتفاق خانواده

 میشه منجر خود از تنفر و شدید عصبانیت خوابی،بی



 یتونی االن درباره اون بهم بگی؟ _ م

، قول میدم که این ، چشم آبی، ولی بعدها بهت میگم_هنوز نه

 .کار رو می کنم

خدایا، من عاشق اون بودم. اون من رو برای صحبت کردن  

بیشتر در مورد این موضوع هل نداد. در عوض اون صحبت 

  :کردن رو ادامه داد

_ میتونم به همه بگم که در حال حاضر توی رابطه با تو 

اییه که همه چیز توی اون نجا جهستم؟ منظورم اینه که ای

 .شروع شد

همه چیز بر سر من فریاد کشید که به اون بگم نه، من برای 

این کار آماده نبودم. اما مجبور بودم راه سر باالیی رو ادامه 

 بدم و از فراز و نشیب و سختی ها باال برم.



رج بشم. این شروع مجبور شدم از محدوده راحتی خودم خا 

 .دخوبی خواهد بو

کنم و _ آره، چشم آبی، من از اینکه با تو هستم افتخار می

 .نن که من در یه رابطه با تو هستممفتخرم که همه بدو

اون با زیبا ترین و با شکوه ترین لبخندش بهم لبخند زیبا و 

هاش لبهای من رو ملیحی زد و روی من باال رفت، لب

ه من سوزوند. ما حریصانه همدیگه رو بوسیدیم، تا اینک

 وع به سفت و سخت شدن آلتم کردم. دوباره زیر اون شر

اون این سخت شدن من و کوبیدن آلتم توی آلتش رو از دست 

نداد. سوراخ واژنش رو روی آلتم فرو و غرق کرد و روم 

سوار شد، این بار آهسته و آروم و آروم.... یه عشق بازی 

 شیرین و آروم کردیم.



 :گفت

 ._دوستت دارم، تالون

شت با نوک پستونهاش بازی میکرد وقتی که همزمان داشت دا

 .اال و پایین میشد و سواری می کردروی آلت من ب

 ._خیلی زیاد عاشقتم

 ._و منم عاشقتم، جید

من هر ذره از عشقم رو از اعماق روحم بیرون کشیدم و به 

م که اون این اون کلمات ریختم و به اون دادم. امیدوار بود

 .کنهعشق زیاد رو حس 

ما با هم هماهنگ اوج گرفتیم و ارضا شدیم، و با هماهنگی 

کامل در هم فرو رفتیم مثل هماهنگی کامل دو رشته یک 



ویولن که با همان موسیقی نوازش و اجرا و نواخته میشه ما 

 ردیم.هم در هماهنگی کاملی روی هم حرکت میک

وقتی کار هردومون تمام شد و ما همدیگه رو کامل کردیم، 

 .کرد و توی آغوش و بازوهام پیچید ن من رو رهااو

 _تالون؟ 

 ؟ _بله

 ._ من باید یه چیزی رو بهت بگم

 _چی شده، چشم آبی؟ 

 اون نفسش رو بیرون داد

 ._کالین

 .هام جاری شدبدنم منقبض شد. آشوب توی رگ



 بازی زیبا بحث اون رو میاری وسط؟_ بعد از این عشق 

ست که من بخوام بحث اون _ تالون هیچ چیزی شبیه این نی

رو بکشم وسط، بهت قول میدم، فقط اینکه پدرش دو بار به 

 .نظر میرسه که کالین ناپدید شده من زنگ زده و به

 :گفتم

 !20_به درک

 رئیس _ این موضوع خیلی جدیه، اون ناپدید شده و همچنین

 .من، لری وید هم ناپدید شده

بدون هر دوی  تونم بگم که دنیا جایی بهتر_خوب، من نمی

 دونم.نمی اونها نیست، اما من چیزی در این مورد
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 :اون گفت

_ من فقط ازت می خوام که مراقب باشی، هیچ رازی در کار 

نیست که بین تو و کالین عشقی وجود نداشته باشه. مردم 

ه که استیو دوگان بمیخوان سوال بپرسن. به همین دلیلم بود 

 دیدن من اومد 

 .نیومده _اون هنوز سمت من

_ آره، اون این کار رو نکرده، من مجبور شدم به استیو 

دوگان حقیقت رو بگم، بهش گفتم که آخرین باری که کالین 

رو دیدم جمعه شبی بود که وقتی تو و برادرهات ما رو با 

همدیگه پیدا کردین، یادته؟ یادته که اون خندید و بهمون گفت 

 داشته باشه؟  به توی دادگاه حضورکه قراره روز دوشن

 ._ و اون خودش رو توی دادگاه نشون نداد



 .اون فکر کرده که این براش بهتره _ و من حدس زدم که

 .کردمهمون چیزیه که من هم فکر می_ این 

_تالون، اما بعدش، وقتی که به عقب و گذشته نگاه می کنم 

من فقط خدا رو شکر می کنم که اون خودش رو نشون نداد، 

بیه رفتار اون نبود، اون قول داده بود که دردسر این اصالً ش

نه، کدرست کنه، و معموال زمانی که کالین به چیزی فکر می

 .بینه و میخواد عملیش کنهاون می دردسر رو هم از طریق

_ پس تو فکر می کنی که یه اتفاقی برای اون افتاده، بین 

 مانروز دوشنبه که ز زمانی که ما شب جمعه اون رو دیدیم تا

 .دادگاه بوده

_ این میتونه حدس من باشه، چون من از کالین انتظار داشتم 

 .که اون توی دادگاه حضور داشته باشه



 می خوای من بررسیش کنم، چشم آبی؟_و تو 

_ نه،  تو خودت خیلی درگیر کار ها و مشکالتت هستی، یکی 

برای درمان کردن خودت و یکی هم اداره کردن مزرعه 

رو درک می کنم و خوشحالم که میدونم که تو  هات، من این

 .تباطی با ناپدید شدن اون نداریهیچ ار

_ من این رو انکار نمیکنم که از این یارو متنفرم، ولی آخرین 

که تو هم آخرین بار اون رو  باری که اون رو دیدم زمانی بود

 .ویدی

 _و برادرهات چی؟ 

ی چیز غیرقانون _ چشم آبی، برادرهام قبل از اینکه درگیر هر

بشن عقل کافی دارن و منطقی عمل میکنن، بهم اعتماد کن، 



خر  من اونی هستم که همیشه اونها نگرانم هستن، اونها کله

 .نیستن، هر دو منطقی و معقولن

_ من میدونم که اونا منطقی و معقول هستن، به این اعتقاد 

 رایان دارم، اما کالین واقعاً پا روی دم همه گذاشته بود، حتی

 .وله در آخر عصبی و مضطرب شده بودکه اینقدر معق

ه ری رو تحریک به عصبی بودن _درسته، هیچ چیزی نمیتون

 .کنه

 ._ولی کالین این کار رو کرد

ان برای من هر درسته کالین این کار رو کرده بود ولی رای

 .دادکاری انجام می

ا ب _اگه این باعث می شه که تو احساس بهتری داشته باشی،

کنم، اما من میتونم با نود و نه و نیم برادرهام صحبت می



ارتباطی به ناپدید شدن درصد دقیق بهت بگم که اونها هیچ 

 .اون ندارن

 ._باشه، خوبه

ناپدید شدن اون هم جریان  _و موضوع گم شدن رئیست چیه؟

 داره؟

_ آره، این عجیب ترین چیزیه که میدونم، اون روز جمعه 

ر وکالت رو ترک کرد تا نوه های خودش رو کمی زودتر دفت

به یه جایی ببره، و بعد تقریباً مطمئن شدم که اون رو شب 

توی راهرو بیمارستان دیدم که داره با نیکو صحبت میکنه، 

ها رفته بودن، اما در یک چشم به هم زدن، هر دوی اون

تونستم اشتباه کرده باشم. از اون زمان به بعد بنابراین من می

 .ها رو ندیدم، هیچ کدوم از اونهم



دوباره بدنم منقبض شد.. لری وید. من خیلی کم در مورد اون 

دونستم، به غیر از اینکه اون به شهر اومده بود و وقتی می

که وکیل شهر قبل که پیرمردی کار بلد بود بازنشسته شد، اون 

وکیل شهر شده بود و جای وکیل قبل رو گرفته بود. ولی اگه 

م . ستون فقراتقتش رو با نیکو کاستاس میگذروند....اون و

 سرد و منجمد شدن.

 :جید ادامه داد

 کس نمیتونه_به هر حال، شهردار ناراحت و عصبانیه که هیچ

ل و به عنوان وکیپیداش کنه. در حقیقت، اون برای مدتی من ر

 شهر منصوب کرد.

 _این چیز خوبیه، درسته؟

 .اون خنده ای سر داد



های من، سر خم نو میگم، دیگه در قبال مسئولیت_ منم همی

 .تخطی از اصول اخالقی وجود نداره کردن و

ود که من _خوب، این تخطی کردن توی اصول اخالقی اون ب

 رو با کالین در انداخت.

 م_به اندازه کافی حرفت درسته، ولی تالون لری وید یه آد

 کثافت هرزه و زننده ست که....

چیز دیگه ای هم  قطع کرد، انگار که رواون ناگهان حرفش 

خواست بگه، اما فکر بهتری به اون دست داد یا بود که می

 .اینکه فکر کرده که بهتره اول بهش فکر کنه

 _و... 

 .رو برای صحبت کردن بیشتر هل دادممن اون 

 _ و چی؟



 ._ بیخیال، چیز مهمی نیست

 فشار و به همان اندازه که کنجکاو بودم، اون من به چیزهایی

هل نداده بود که برای حرف زدن درباره شون آماده نبودم، 

دادم تا چیزی که نمیخواست به خاطر همین بهش فشار نمی

 .ت کنه رو ادامه بدهصبح

ولی بعد یکهو و به طور ناگهانی اون از حالت دراز کشیده 

 .اال به حالت نشسته شده حرکت کرد به سمت ب

 ._وای خدای من

 _چی شده؟

ی بهم رکنی ناپدید شدن کالین و ناپدید شدن لکه فکر نمی_تو 

 شه؟ فکر میکنی؟ مربوط می



 الین قبل از لری_من نمیفهمم چرا اونها اینطوری شدن، ولی ک

 .وید ناپدید شده

_ فقط به خاطر اینکه.... یه سری چیزا همه چیزشون 

عجیبه... چرا و به چه دلیل مهمی لری وید از اوج کارش با 

رآمد خوب سقوط کنه؟ اون به عنوان وکیل مدافع شهر این د

درآمد خوبی داشت و توی موقعیت خوب کاری قرار گرفته 

بود, آره می دونم، اون یه آدم مزخرِف تخم حروِم کثافت زننده 

بود ولی تا اونجایی که میدونم اون با نوه های خودش ارتباط 

ش بذاره ت سر خودخوبی داشت. چرا باید اون همه اینا رو پش

 و از اینجا بره؟

_ نمیدونم، چشم آبی، ولی اگه میخوای در مورد اون تحقیق 

 .کنی میتونم اسم چند تا کارآگاه مخفی خوب رو بهت بدم



 :اون گفت

_من توی دفتر و اداره دادستانی همه چیز رو در حال حاضر 

 تونم درباره اون تحقیق کنم.م میدر اختیار دارم. خود

 م دراز کشید و به آغوشم چنگ زد.راون دوباره کنا

 _تالون، امشب رو باهام میمونی؟

خواست که تنها و دوباره بدنم منقبض شد. اون از من می

تونستم به اون بدم رو بهش بدم. نه بعد از چیزی رو که نمی

 .در حال خفه کردنش توی خواب بودماون شبی که 

 _چشم آبی، نمیتونم و تو میدونی که چرا نمیتونم 

 

 



همچنان که دسته های صندلی سبز مایل به زرد رو طبق 

معمول محکم در آغوش گرفته بودم، دل و روده هام به هم 

خورد. من نمیتونستم فکر کردن درباره دوست پسر مادر می

جید رو متوقف کنم. مردی به اسم نیکو کاستاس. وقتی که 

برگشتم به خونه توی گوگل در مورد اون جستجو کردم. 

رنت چیز زیاد و قابل ارزش چندانی رو با توجه به اینکه اینت

 ستمدار بوده در اختیار من نذاشت.احتماالً اون یک سیا

 :دکتر کار مایکل بهم تذکر داد

زهای دیگه _ امروز بیش از حد معمول و نسبت به رو

 .مضطرب و آشفته تر هستی

 .ه از کجا باید شروع کنماصال نمیدونستم ک

 :گفتم 



ی که گفتم رو به یاد داری؟ ققنوسی که جید می _ خالکوب

م عالمت گذاری و خواست اون رو روی بدنش به طور دائ

 رنگ آمیزی کنه؟ 

 .ار مایکل برای تایید سر تکون داددکتر ک

_ من دیشب چیزی رو فهمیدم، جید در اصل خالکوبی رو 

های توبی اول پیدا نکرده، اون اول این خالکوبی توی کتاب

 .یه شخص دیده، روی بازوی یه شخص  دنرو روی ب

 .مایکل چشم های سبزش رو گشاد کرد دکتر کار

 _ کی؟

_ دوست پسر مادر اون، اسمش نیکو کاستاسه، اون ظاهراً 

سناتور ایالت آیووا بوده ولی اون دروغ میگه. هیچ مدرکی 



مبنی بر اینکه اون سناتور بوده در هیچ کجا وجود نداره، من 

 .باره اش جستجو کردموی اینترنت درت

 .به خودم لرزیدم

_من اون رو مالقات کردم، به اون حرومزاده دست دادم و 

 .های مادر جنده اش رو تکون دادم دست

_من میفهمم که این برات سخته. ، ولی میدونی، تالون، فقط 

به خاطر اینکه این فرد یه خالکوبی مشابه روی بازوش داشته 

یاری، این به این معنا نیست که که تو خالکوبی رو به یاد م

عذابت این فرد همون شخصیه که تو رو ربوده و شکنجه و 

 .داد و بهت تجاوز کرده

من این رو میدونستم، توی تمام مغز استخوانم میدونستم که 

دکتر کار مایکل داره حقیقت رو میگه اما یه چیزی که توی 



انه ریپشت گردنم بود و احساس میکردم، یه چیزی که مثل مو

پشت گردنم مور مور می شد و ور می رفت و موهای پشت 

گردنم رو سیخ کرده بود این مربوط به این موضوع بود و 

ها و تمام وجودم احساسش من این رو با تمام مغز استخوان 

 کردم.می

_ دکتر، همه چیز و این قضیه برای من خیلی وهم آور و 

همون خالکوبی وحشتناک به نظر میرسه، این که اون دقیقا 

 .داشته باشه، دقیقا روی بازوی چپشکه من به یاد میارم رو 

  :اون گفت

، _آره، من می فهمم که این خیلی خیلی وهم آوره، اما هنوز

 تو هیچ گونه شواهد و سرنخی....

 _لعنت بهش!



 .م روی دسته چرم صندلی پایین اومدمشتم محک

این رو  _ من نمیدونم این رو چه جوری توضیح بدم, فقط

میدونم که این یارو  میدونم, این رو در تمام اعماق روحم

 .همون یاروئه

 تو گفتی که اون رو مالقات کردی؟ _

_آره، مالقاتش کردم، مادر جید در یه تصادف رانندگی بوده 

و اون راننده بوده. اون بدون آسیب و زخمی شدن از اونجا 

تقر نشده و رفت، اما ایربگ و کیسه هوا مادر جید درست مس

 .اون به شدت زخمی شده و آسیب دیدهباز نشده و 

 _ وای خدای من، اون حالش خوبه؟



 کنن، اما بیشتر وقتا اون بیهوشه،_ دکترها که اینطور فکر می

ند ه روبینی دربارولی وضعیتش روی حالت پایداره و پیش

 .بهبودیش خوبه

ی قت_خوب، حداقل خوبه. بذار چیزی ازت بپرسم، تالون،  و

که اون مرد رو دیدی احساس آشنایی داشتی؟ یا احساسی، 

می شناختی در موردش احساس چیزی که قبالً اون رو 

 نکردی؟

 .سرم رو تکون دادم

_ دکتر، اگه من اونها رو توی یه خیابان فرعی هم میدیدم هیچ 

وقت نمی تونستم اونها رو تشخیص بدم، اونها همیشه ماسک 

در مورد بدترین فرد بین اونها به  میپوشیدن، تنها چیزی که

 .یاد دارم



ش یکی این بود که اون خالکوبی رو روی بازوی چپ خود

 ای داشت. داشت و چشمهای  قهوه

 ای داشت؟های قهوهنیکو، اون چشم_ و این مرد 

 .چشم هام رو بستم

کنم که اون _ من با دقت به اون نگاه نکردم ولی فکر می

های جید هم فکر میکنه که اون چشم ای داشت وهای قهوهچشم

ای داشت، ای داره، میدونی، اون یه ظاهر مدیترانهقهوه

پوست زیتونی و موهای سیاه، پس به احتمال خیلی زیاد 

 .چشمای اون هم قهوه ایه

 :دکتر کار مایکل گفت



_ شاید تو باید این کار رو دنبال کنی، تالون، این میتونه یه 

، اما حداقل تالش کردن 21کی باشهتیر رها کردن توی تاری

دس زدن واقعیت و ایده برای حدس زدن چیزهایی بدون ح

 .های قطعیه

_ منم قصد دارم که هر چیزی که در مورد اونه رو پیگیری 

 .ه این یارو آب شده رفته توی زمینکنم، ولی به نظر میرسه ک

و همچنین رئیس جید هم همین طوری بود و اون ناپدید شده  

ه تعنی ممکن بود که بین اون دو تا ارتباطی وجود داشبود. ی

 باشه؟

 ._متعجبم که..

                                                             

21 a shot in the dark ایده و ها واقعیت بدون چیزی زدن حدس برای تالش 

 قطعی های



 _چی؟

قع به اون اسمت رو _ تو اون رو مالقات کردی و تو اون مو

 گفتی، درسته؟

تونم درست به خاطر _ یا من این کار رو کردم یا جید. من نمی

 .کنم که جید من رو معرفی کردر میبیارم، ولی فک

نمیدونم تالون، این ممکنه مالقات تصادفی _هوووم، دقیق 

باشه که بعد از دیدن تو ناپدید شده ولی ممکنه این مالقات 

دیدنت خودش رو از عمد مخفی طوری بوده باشه که بعد از 

 .کرده

خدایا، در حال حاضر، این برای من خیلی زیاد بود. یعنی 

ه دواقعا امکان داشت که یکی از آدم رباهای خودم رو پیدا کر

باشم؟ فقط برای اینه که اون ناپدید شده؟ ذهن من برای مقابله 



با این موضوع آماده نبود، بنابراین تنها کاری که در اون 

دادم و موضوع صحبت رو  لحظه تونستم انجام بدم رو انجام

 عوض کردم.

 .ز من خواست که شب رو باهاش بمونم_ جید دیشب ا

لی رو محکم چنگ دسته های سبز مایل به زرد لعنتی صند

 .زدم

  :دکتر کار مایکل گفت

 _و؟

 .نستم و تو میدونی که چرا نتونستم_ و من نتو

 _تو هم این رو میخواستی؟

 ._ البته، بیشتر از هر چیزی



و این دقیقا همون حقیقت صادقانه خدا بود. من این رو بیشتر  

از هر چیزی میخواستم. هیچ وقت نمی خواستم که اون رو 

 مای خودم دور کنم.چش از جلوی

میخواستم با هر چیزی که بودم ازش محافظت کنم اما 

دونستم که هنوز برای این کار آماده نیستم. قبل از اینکه می

دادم التیام می بتونم از اون محافظت کنم، باید خودم رو شفا و

 و درمان میکردم.

 تونی شب رو با اون سپری کنی؟می کنی کی_تو فکر می

 اگه هرگز نتونم چی؟ یدونم،_ نم

 .دکتر کار مایکل لبخندی زد 

_ تالون، هرگزی وجود نداره، این رو مطمئنم تو این رو 

کنیم و تو از طریق میتونی، ما روی این حسابی کار می



چیزهایی که برات اتفاق افتاده بوده عبور می کنی و یه روز 

 .کنی یمیرسه که تو میتونی با زنی که عاشقشی شب رو سپر

ه اون حق رو با خودش داشته ن از صمیم قلبم امیدوار بودم کم

 باشه.

 :اون گفت

ن در مورد امروز _من دوست دارم چیزی برای صحبت کرد

 رو پیشنهاد کنم.

این برای من مشکلی نداشت. این باعث می شد که چیزی که 

من نفهمم که در مورد اون باید چه جوری حرف بزنم رو 

 د.نجاتم میدا

 میخوای درباره چی صحبت کنی؟ ناً _ مطمئ

 اون یک تکه کاغذ به دستم داد.



 ..._این

این یه رونوشت از مقاله محلی روزنامه اسنو کریک بود که 

 «قهرمان محلی به خانه می آید »  تیتر اون هم نوشته بود

لعنتی، اما فهمیدم که دیر یا زود باید در این مورد حرف بزنیم. 

 خورد. بم به هم میسی کردم، اعصامقاله رو برر

 

**** 

 

این هفته گذشته، یکی از ساکنان محلی و برنده و دریافت کننده 

جایزه افتخار تالون استیل به خانه اش در اسنو کریک 

بازگشت. تالون به عنوان ستوان دوم وارد ارتش تفنگداران 

دریایی شد و به دلیل زحمت و تالش سخت و زیاد و قهرمانی 



و سپس کاپیتان رو به  رجه ستوان اولکه داشت به سرعت د

 دست آورد.

اون اول به افغانستان و بعد به عراق اعزام شد. اون موفق به 

دریافت جایزه افتخاری و غرور ملی از فرماندار کلرادو شد. 

به خاطر نجات جان شش نفر از سربازان آمریکایی و ارشدان 

ه دجنگ که در یک محله کشتار جنگی توسط دشمن گیر افتا

بودند. کاپیتان استیل در زمان بازگشتش به خانه به سن سی 

و دو سالگی رسیده بود. اون در این زمان بهش اجازه 

 خصی شرافتمندانه در جنگ داده شد.مر

 :به گفته فرمانده شهر که گفته بود

کاپیتان استیل برای همه ما قهرمانه و نمونه ای عالی از یک »

 « شهروند نمونه کلرادوئه



مچنین سرهنگ و ستوان فرماندار هم در سخنرانی اش و ه

 :گفت

ما افتخار میکنیم که اون رو در خانه و در کشور بزرگمون »

 «داریم 

 

*** 

 

از خوندن دست کشیدم، اما به آخرین سطر نگاه کردم. کاپیتان 

  :استیل فقط یه نظر داشت که در سخنرانی گفت

 « ار رو نکردم که یه قهرمان باشممن این ک» 

 آهی کشیدم



که تو باالخره این رو پیدا _بسیار خوب. من فکر میکردم 

 .میکنی

 .بوده، تو واقعاً یه قهرمان بودی_ این شگفت انگیز 

قهرمان. این کلمه خودش به تنهایی معنی های زیادی داشت 

ولی من به اندازه جهنم مطمئن بودم که قهرمان نیستم. اکثر 

به صورت من پرتاب کنن و مردم دوست داشتن این کلمه رو 

بارز ترین شخصی که خیلی دوست داشت این رو بهم بگه 

برادر کوچکترم بود. ولی من به هیچ عنوان یه قهرمان نبودم. 

 .رو با تمام وجودم احساس می کردم این

 میکنی، تالون؟ _ این مقاله تو چه جوری در موردش احساس

 چرا االن حقیقت رو اعتراف نکنم؟



ه باعث میشه که احساس تقلبی بودن بکنم، یه آدم _ این مقال

 .حیله گر، چون که من قهرمان نیستمشیاد و 

_ من اینجا رو اصال با تو موافق نیستم و شرط میبندم که همه 

مردم هم با نظر من موافقن، تو جون شش نفر رو نجات دادی، 

این توی ذهن و چشمهای من یعنی قهرمان بودن و مطمئنم که 

 .و چشمهای دیگران هم همینطوره ذهنتوی 

 .اون روز تا چه حد یک قهرمان بودم_بذار بهت بگم که من 

 .رو محکم چنگ گرفتم و فشار دادمدسته صندلی 

_من اون روز به منطقه کشتار برگشتم و جون اون همه آدم 

رو نجات دادم فقط به خاطر اینکه امیدوار بودم توی این رفت 

دادم یه تیر بهم خورده بشه نجات میو آمد هایی که اونها رو 



ه کشتن دادن و خودم رو به کشتن بدم، در اصل من واسه ب

 .خودم اونجا برمیگشتم

 زد.اون یک چشم به هم نمی

_ واقعاً؟ بیا کمی در مورد اون صحبت کنیم، چرا تو تالش 

 خودت رو به کشتن بدی؟ می کردی که

یام، این به _ چون من نمی تونستم با زندگی خودم کنار ب

 لگیر کننده ست و تو غافلگیر شدی؟نظرت غاف

خواستی این قدر بد _نه، اصال تعجبی نداره، اما اگه می

چرا خودت زندگی خودت  بمیری، چرا خودکشی نکردی؟ و

 رو نگرفتی؟

 اون فکر کرده بودم. سوالی که بیشتر از یک زمانی به



 رو بکشم، _ نمیدونم، من به این هم فکر کرده بودم که خودم

 .کرداما یه چیزی من رو متوقف می

 .ندن، غریزه انسانی برای بقا قویه_ اراده تو برای زنده مو

چشمهام رو بستم و به چیزهایی فکر کردم، چیزهایی که در 

اون دوره زمانی وحشتناک اتفاق افتاد. چطور من تونسته بودم 

دن که این کلمه های وحشتناک رو به که اونها وادارم میکر

 ؟رو به زبون بیارم؟ فقط واسه اینکه اونها من رو نکشن

کلمه های وحشتناک که وقتی اونها سراغم می اومدن و بهم 

دادن که بگم از این همه کردن و اذیت و آزارم میتجاوز می

 یاد؟ فقط برای غریزه زنده موندن؟آزار و شکنجه خوشم م

 :اون پرسید

 _ داری به چی فکر می کنی؟



کردم که واقعا دلم بخواد تا همین اواخر فکر نمی _من هرگز

زندگی کنم. این حقیقت که من اسیر گرفته شدم، و من رو 

کشن.....چیز تهدید کردن که اگه کاری انجام ندم، من رو می

وحشتناکی بود. چیز واقعا وحشتناک و من این کار رو انجام 

 .به خاطر این از خودم متنفر بودم میدادم و

 .ر رو برای زنده موندن انجام دادیاین کا _ اما تو

وزه من انگشت هام رو فکم رو چنگ زدم. ته ریش چند ر

 .خراش میدادن

_ اما اینها هیچکدومش منطقی به نظر نمیرسه، من بیشتر 

اوقات آرزو میکردم که ای کاش مرده بودم. پس چرا من 

میخواستم زنده بمونم؟ چرا کاری رو کردم که اونها مجبورم 

 ردن برای زنده موندن انجام بدم؟ ک



  :اون پرسید

_ اونها چه نوع کارهایی انجام میدادن؟ و باعث می شدن که 

 تو چه نوع کارهایی رو انجام بدی؟

اعتراف به این هم شکنجه بود. فرض کنیم این شکنجه باشه، 

م بودم که این کار رو انجام اما من تصمیم گرفته بودم و مصم

 بدم.

ا، اونها مجبورم کردن که بهشون بگم که ه _خیلی وقت

 .من....

آب دهانم رو قورت دادم و حالت تهوعی که توی وجودم تهدید 

 .رد رو به عقب توی گلوم قورت دادممی ک

 .ها باهام انجام میدادن خوشم میاد_ که من از کارهایی که اون



ز شدت شتهام امن وقتی دسته صندلی رو محکم گرفتم، بند انگ

 .د شده بودنفشار سفی

_من میدونم این برات سخته که این رو بگی... اما این هم 

 غیر از این چیز دیگه ای هم هست؟ بخشی از درمانه، 

_ اونها من رو تهدید کردن که اگه باال بیارم من رو خواهند 

 مانی که اولین بار دیدمشون که...کشت، حتی ز

 اونها رو دیدی که چیکار میکردن؟ _

واکر، همون بچه ای که من و رایان دنبالش _ دوستم لوک 

گشتیم وقتی که به اون جنگل رفتیم.... وقتی که من ربوده و 

دستگیر شدم.... به هر حال، اون قبال مرده بود، ولی اونها 

 ر کردن تماشا کنم که....من رو مجبو



پوستم سرد و بدنم سفت و سخت شد و این تنشی که توی 

م اسفت و منقبض بشه، و معدهوجودم بود باعث شد اطرافم 

ید و شکمم تهدید به خالی به صدا در اومد، روده هام می جوش

 .شدن کرد

_خوبه، مشکلی نیست. نفس بکش. وقتی اوضاع و چیزها 

زندگی  سخت میشن، همیشه بهتره که به ماهیت ساده

 برگردی، ماهیت نفس کشیدن.

 .ل ریه هام فرو دادم و بیرون دادمنفسم رو به داخ

 .نفس کشیدم و نفسم رو بیرون دادم 

 .نفس کشیدم و نفسم رو بیرون دادم 

نفس کشیدم و نفسم رو بیرون دادم.... اما هنوز تنش توی 

 بود.. وجود من آروم نشده بود و این تازه یه شروع



 وارم از ترس_ اونها بهم گفتن که اگه باال بیارم یا توی شل

 برینم....اونها.... 

ذهنی من شکل گرفت. لوک واکر، این وحشت در چشم 

خوشبختانه قبال مرده بود، همان طور که بدنش از هم جدا شده 

های خرد شدن  و تکه تکه شده بود، سالخی شده و تراشه

رسید که همه جا پخشه، تموم هاش به نظر میاستخون 

ده بود. خون اون استخون هاش ترک خورده و له و خرد ش

 همه جا پخش بود.

ه سرش رو له کرده و کوبونده بودن، مغزش و در حالی ک

 .زده بودن هاش از حدقه بیرون شمچ

 _نفس بکش، تالون 

 



*** 

 

_ جرات نمی کنی که حالت تهوع داشته باشی و باال بیاری، 

 .دوچولو، تماشا کن، چشمهات رو نبنگربه ترسو و ملوس ک

و ربه خودم می لرزیدم، دهانم رو بستم و با ناامیدی آب دهانم 

ی من جای قورت دادم و سعی کردم حالت تهوعی که در گلو

 گرفته بود رو آروم کنم.

_این رو میبینی؟ این چیزیه که وقتی ما کارمون تموم شد 

شه باهات تموم باتفاق میفته، این چیزیه که وقتی ما کارمون 

 .برات اتفاق میفته

زانوهام خم شده بودن، اما چون یکی از مردها من رو گرفته 

 .بود به زمین نمیفتادم



هاش رو روی شونه هام و باالی بازوهام گرفته بود و دست

 …اشته بودن، در حالی که اون یکی من رو همچنان نگه د

حداقل لوک جیغ نکشیده بود. اون از قبل مرده بود. هیچ کس 

نباید بدونه متالشی شدن مغز چه شکلیه، هیچکس نباید تالش 

من همه اینها رو یاد بیاره اما کنه تا چیزهای سخت رو به 

 میدونستم.

من برای بقیه عمر کوتاهم همه اینها رو میدونستم... ژله 

 ن و ترشح خون.... تراوش کردنش...چسبناک خون... پاشید

 .ر کوتاهم، همه اینها رو میدونستمتا آخر عم

 

**** 

 



_اونها اون رو تکه تکه و سالخی کردن، دست ها و پاهاش 

 .ای من از هم جدا و قطع کردنچشمه رو جلوی

 آب دهانم رو قورت دادم.

_به سرش ضربه زدن و بعد هم سرش رو از تنش جدا کردن 

اش رو  و اون رو قطعه قطعه کردن، تمام بدن متالشی شده

 .توی یه کیسه مشکی انداختن

لبهای دکتر کارمایکل لرزیدن، فقط یه کم، اما من دقت کردم 

کرد که خودش رو خونسرد نگه و متوجه شدم، اون سعی می

 .داره

اون متخصص ضربه روحی و آسیبها و ترومای دوران 

کودکیه، اما می تونستم بگم که این تا االن بدترین چیزی بوده 

 که اون شنیده. اما من نمی خواستم در موردش سوالی بپرسم



 :اون گلویش رو صاف کرد و گفت

توی  ببینی و _خیلی متاسفم که تو مجبور شدی این چیزها رو

 .این چیزها عبور کنی

کنم و فقط یه چیزی رو ها به عقب نگاه می _بعضی وقت

فهمم، دکتر. چرا، در صورتی که هر اتفاقی برای من نمی

 م؟ جنگیده موندن این قدر سخت میافتاد.... چرا بازم برای زند

 

 

 

 چهاردهمپایان فصل 

 



 پانزدهمفصل 

 

 جید

ز پدرم دریافت کردم که بهم گفت حدود ظهر یه تماس تلفنی ا

که مادرم پس از چند ثانیه باالخره به هوش اومده و دلش 

خواسته که من رو ببینه. از اونجایی که امروز روز جمعه می

رو به بود و من االن وکیل دادگستری شهر بودم بقیه روز 

 .خودم استراحت و مرخصی دادم

شین موستانگی من از میشل و دیوید خداحافظی کردم و با ما

که از استیل ها قرض گرفته بودم به سمت بیمارستان 

 .الکستریت توی گراند جانکشن روندمو



ظر من بود و پدرم بیرون از اتاق مراقبت های شخصی منت 

 .یه بغل سریع بهم داد

ه، جید. اما هنوز بروک بیلی رس_اون داره بهتر به نظر می

 .نیست

 .اون لبخندی زد

 .ه اون توی آینه به خودش نگاه کنهنمیدیم ک_ ما بهش اجازه 

ه روی لب هام اومده بود رو نمیتونستم جلوی خنده کوچکی ک

 .بگیرم

 .احتماالً اون رو ویران خواهد کرد_آره این 

ولی شاید حاال مادرم می فهمید و این رو یاد میگرفت که 

 .ظاهر مهم ترین چیز توی دنیا نیست



درباره اون یارو درت مدام _ اون از تو سوال کرد، ولی ما

 .نیکو سوال میکرد

خون من با شنیدن اسم این یارو یخ زد و روشی که تالون با 

اسم اون واکنش نشان داده بود من واقعا می خواستم و سعیم 

 .تا اون رو از مادرم دور نگه دارمکردم رو می

 :امیدوارانه پرسیدم

 اده؟ه این اطراف خودش رو نشون ند_ خوب اون یارو ک

 .پدرم سرش رو تکون داد  

من اون رو هم ببینم _تا اونجایی که من میدونم نه، البته اگه 

 .تشخیصش نمیدم



_ اون قدی بلند و هیکل تنومند و قوی داره و قیافه اش 

هره با داشتن چ ای هست، و به اندازه کافی خوش قیافهمدیترانه

 .خوب به نظر میرسه

 .ای بروک میخرهاال چیزای قشنگ بر_و اون احتم

پدرم لبخندی زد. نمیتونستم جلوی لبخند زدن خودم رو در 

  :ازای لبخندش بگیرم، پس به پدرم لبخندی زدم و گفتم

 _باید برم توی اتاق؟

 .پدرم برای تایید سر تکان داد

 .نم که اون از دیدنت خوشحال میشه_مطمئ

های ویژه  دست پدرم رو فشردم و بعد به سمت اتاق مراقبت

حرکت کردم. یک پرستار همراه با مادرم بود و عالئم حیاتیش 

 .رو چک می کرد



 دم. باید چند دقیقه دیگه برگردم؟_متاسفم که مزاحم ش

 .انحنا پیدا کردن خورده مادرم کمی به سمت باال لبهای ترک

 .دخترمه، من میخوام که اون بمونه _ نه این

 ار لبخند زد و کارش رو تمام کرد.پرست

 :بهم گفتاون 

_ شنیدی که بیمار چی گفت، من اینجا کارم تمومه، به هر 

حال، فقط چند دقیقه دیگه میتونی اینجا بمونی، خانم بیلی به 

 .دی خسته میشه، زیاد خسته اش نکنزو

 ._متوجهم

 .روی صندلی کنار تخت مادر نشستم

 _ حالت چطوره، مادر؟ 



 .اون آهی کشید

 ._ البته، بهتر از این نمیشه

 د.داش نرم و خسته بوص

 .حال، خوشحالم که اینجا میبینمت  _ به هر

 تونم اینجا باشم.ه این هفته نمی_متاسفم ک

یز رو توضیح داد. کارت _نگران این نباش. پدرت همه چ

 .مهمه، جید

زدم؟ مادر من که همیشه این مادر من بود که باهاش حرف می

میداد؟ و بروک رو اول و هر چیز دیگه ای رو دوم قرار 

گفت که کار ؟ مامانم میدادبروک رو به همه چیز ترجیح می

 من مهمه؟



_ اگه بخوای میتونم احتماال آخر هفته رو اینجا بمونم، ولی 

باید برای روز دوشنبه به سر کارم برگردم، من االن یه 

 .هرم، پس الزمه که توی دفترم باشممدافع ش جورایی وکیل

 فاق افتاد؟ی؟ چطور این ات_ تو االن وکیل مدافع شهر

 .سرم رو تکون دادم

یدم، ضیح م_این داستانش خیلی طوالنیه، مامان، بعدا برات تو

 .وقتی که تو قوی تر شدی

 .یداون آهی کش

 .، اگه فکر می کنی که این بهترینه_ بسیار خوب

دوباره یکه خوردم، این واقعاً بروک بیلی بود که داشتم باهاش 

لی هرگز قبالً به چیزی که از نظر من حرف میزدم؟ بروک بی

بهترین بود فکر نمی کرد و هرگز قبالً به چیزهایی که دیگران 



کردن بهترینه به غیر از فکرهای خودش اهمیت نمی فکر می

 .نها نگرانیش خودش و فکر هاش بودنداد و نگران نبود. و ت

 ب، میدونی که چه بالیی سرت اومد؟_خ

 .گ درست مستقر نشدهواضحه که ایرب _یه تصادف.

  :گفتم

 .قعا خوش شانس بودی که زنده موندی_درسته، تو وا

شانس بودم، فکر می کنم دیگه  _ آره حدس میزنم که خوش

روز های مدلینگ من به پایان رسیده، هر چند که اون هم 

 .ای مدت دیگه ای به پایان می رسیدبر

 _تو درد زیادی داری؟



و بهم مورفین و مواد مخدر  _ نه اونا ازم مراقبت می کنن

برای تسکین دردم دادن، من نمیخوام به این فکر کنم که زانوم 

 .و خرد شده چه احساسی خواهد داشت که شکسته

_ اونا در اینجا به خوبی ازت مراقبت می کنن، تا االن که 

 .ردن، دکترها زندگیت رو نجات دادناونا این کار رو ک

 .زی رو درک نمیکنمونم، فقط یه چی_من این رو مید

 _چیو درک نمیکنی؟

_نیکو کجاست؟ چیزی هست که مردم اینجا به من نمیگن، 

واب دادن به مگه نه؟ اون که....نمرده، مگه نه؟ پدرت توی ج

 .سواالت من طفره رفت



گرفته بود فرو خوردم.  بغضی رو که در گلویم شکل

 متیم سالخواستخواستم به مادرم دروغ بگم، اما من نمینمی

 اون رو به خطر بیندازم.

روی بهتر شدن حال _در مورد نیکو نگران نباش، تو باید 

 .خودت تمرکز کنی

 تونست گشاد کرد.تا جایی که می هاش رواون چشم

_جید، پدرت.... اون همیشه یه نقطه نرم برای من داشت و 

مهم نبود که چه اتفاقی افتاده، همیشه با نرم بود، حتی وقتی 

نزده ساله بودی و من به زندگی شما دو تا برگشتم و که تو پو

می خواستم به خونه برگردم اون حاضر بود که به من اجازه 

این رو بده اما ترجیح داد این کار رو به خاطر تو نکنه چون 

 .تو مخالف این بودی



_ مامان این نوع بحثی نیست که سطح استرس تو رو با توجه 

 .باید باشه پایین نگه دارهشار که به سطحی از استرس و ف

 ._لطفا، جید، بذار که بگم

 .آه کشیدم

 ._خیلی خوب، ادامه بده

کرده از من محافظت کنه، مهم نبود _ پدرت همیشه سعی می

ز کرد، اما اکه چه اتفاقی بیفته اون همیشه از من محافظت می

طرف تو میدونم که میتونم حقیقت رو به دست بیارم، حاال بهم 

 گو، چه اتفاقی برای نیکو افتاده؟اً بهم دروغ نبگو، لطف

 و به آرامی نفسم رو بیرون کشیدم.نفس عمیقی کشیدم 

_ مطمئنی که میخوای همین االن در مورد این موضوع بحث 

 کنیم؟



 .اون برای تایید سر تکان داد

_ بسیار خوب، نیکو حالش خوبه، ایربگ و کیسه هوای اون 

 راشمیتونم بگم بدون یه خخوب عمل کرده و اون به سختی 

 .از این بیمارستان بیرون اومد

 _پس چرا اون االن اینجا نیست؟

_ نمیدونم, اون رو به طور مختصر شب تصادفت توی 

بیمارستان وقتی که برای دیدنت اومده بودم دیدم و بهم گفت 

بعد از که از اینجا میره و به دس مونیئس پرواز داره ولی 

 .دیدماون من دیگه اون رو ن

این دقیقا حقیقت نداشت، چون من اون رو توی راهرو 

بیمارستان دیدم که داره با کسی صحبت میکنه که فکر می 



کردم لری بود. اما نیازی نبود که این موضوع رو مطرح 

 .کنم

ه نظر نمیرسه، اون..... _ این هیچ چیزش شبیه به نیکو ب

 .عاشق منه

ئنم اون دلیل خوبی _ البته که اون عاشق توئه، مادر، مطم

 .نیست داره واسه اینکه االن اینجا

من برای یک دقیقه هم حرف خودم رو باور نکردم اما 

ت یخواستم مادرم رو بیشتر از اینی که توی این وضعنمی

 شکننده قرار داشت ناراحت کنم.

 :اون گفت

_ چیز دیگه ای هم هست که می خوام درباره اش باهات 

 .صحبت کنم، جید 



 ن چیه؟_و او

_ من امیدوارم که تو اجازه بدی که منو به زندگی خودت 

برگردونی، جید، چیزی تقریباً شبیه مردن توی تصادف نیست 

ه چیزهایی براش مهمه و ارزش که آدم رو متوجه میکنه که چ

 .داره

آره برای اون اول از همه چیز مهم دیگه ای هم بود. نیکو.  

وع برسه درباره اون چون اون قبل از اینکه به این موض

خواستم اون رو ره نمیسوال و صحبت کرده بود. اما دوبا

 .ناراحت کنم

انی که تو قوی تر هستی _ مادر، میتونیم درباره این زم

 .صحبت کنیم



اش صحبت کنم، من اشتباه  _ نه، من می خوام االن درباره

کردم، در مورد خیلی چیزها اشتباه میکردم، وقتی که تو می

این دنیا اوردم باید اول از همه مادر تو میشدم اما من  رو به

 .رفتم که بروک بیلی سوپر مدل باشمتصمیم گ

 .اون سرفه ای کرد

زه کافی ا_ بیخیال، مادر، االن تو قوی نیستی و نمیتونی به اند

 .این کار رو ادامه بدی

_ نه، لطفاً بهم گوش بده، من باید حتما بهت بگم، قبال به پدرت 

 .، میدونی، اون اولین عشق من بودکه چقدر متاسفمگفتم 

ردم کبله من تمام داستان پدر و مادرم رو میدونستم. فکر نمی

 که این یه معما باشه که چرا پدرم دوباره ازدواج نکرده بود.

 مادرم تنها عشق اون بود.



پدرم مرد خوش قیافه ای بود و خیلی از زنها در طول این 

القه کرده بودن اما پدرم زندگی خودش سالها به اون ابراز ع

 رو به کار کردن و من اختصاص داده بود و تمام توجهش رو

 .به زندگی من و شغلش انداخته بود

 .ها تو رو بخشیدهدر طول این سال _ پدر

_ این چیزیه که خودش هم بهم گفت، صادقانه بگم،  تا حاال 

که می تنها چیزی  این رو نمی دونستم، اما در حال حاضر

 .خوام بخشش توئه

نمیدونستم که چی بگم، مادرم اینجا بود و اون از من طلب 

کرد، اون به تازگی از یه تصادفی که نزدیک بود بخشش می

برده بود و بهبود پیدا اون رو به کشتن بده جون سالم به در 

 کرده بود.



دقیق نمیدونستم چی بهش بگم، بعضی وقتا دوست داشتم و 

نه من تو رو »زد که بهش بگم فریاد می این توی وجودم

 ها بود که من توی قلباما دقیقا این کینه مدت«نخواهم بخشید 

 م و دوست نداشتم این رو بهش بگم.خودم محفوظش کرده بود

این احساس کینه ای که به دل گرفته بودم رو باید تا یه جایی 

رفت و اون قطع میکردم، تالون داشت پیش روانشناس می

، کرداش رو فراموش میت برای اینکه خوب بشه گذشتهداش

 م نباید دقیقاً این کار رو بکنم؟من ه

 م.دیگه االن زمانش بود. آهی کشید شاید

 ._ خیلی خوب, مادر من میبخشمت

خیلی سخت تالش کردم تا کلمات رو معنا کنم. اون چشمهاش 

 .رو بست



یدوارم _ ممنونم، من می خوام بخشی از زندگی تو باشم، ام

ر رو بکنم و بخشی از زندگیت که تو بهم اجازه بدی که این کا

 .باشم

این یه چیز دیگه بود. یعنی من توی زندگیم جایی برای زنی 

که من رو ترک و رها کرده بود داشتم؟ چه کسی خودش رو 

مقدم بر تنها فرزندش قرار می داد؟ من باید در مورد این 

 لکه میتونستم در حاموضوع خیلی فکر کنم، تنها چیزی 

 حاضر بهش ارائه بدم بخششم بود.

_ مادر تو باید برای یه مدتی اینجا باشی، اما وقتی که حسابی 

ا با همدیگه صحبت قوی و سالم شدی، ما درباره همه اینه

 میکنیم، باشه؟

 .دوباره چشم هاش رو بست



_ خیلی خوب، جید، اگه این روشیه که تو میخوای من تو رو 

 .نم و منتظر میمونماین کار نمیک وادار به

 .ست اون رو گرفتم و دستش رو فشردمد

_قول میدم که ما در موردش حرف بزنیم. البته وقتی که تو 

توانایی انجام این کار رو داری. در ضمن، تنها کار تو اینه 

که روی سالم و قوی تر شدنت تمرکز کنی، میشه این کار رو 

 ، باشه؟ من انجام بدی کنی؟ میشه این کار رو به خاطر

 .تکان داد، چشمانش هنوز بسته بودناون سرش رو کمی 

 .نم این کار رو بکنم، به خاطر تو_ من میتو

اون به خواب فرو رفت، دست اون رو فشردم و بعد به بیرون 

 .ه انتظار برگشتم. پدرم اونجا بودبه طرف محوط

 :گفتم 



 ._اون االن به خواب رفته

 .برای اونه_ این بهترین چیز 

 .ه تو بهش گفتی که اون رو بخشیدی_مامان بهم گفت ک

 .یقت، من مدتها پیش اون رو بخشیدم_بخشیدمش، در حق

_ میدونم که اینکارو کردی و اونو ببخشیدی، پدر، چرا بهم 

اون  هنگفتی که میخوای یه شانس دیگه ای بهش بدی وقتی ک

 ده سال پیش به خونه برگشت؟

 .دادپدرم سرش رو تکون 

ال و فقط پانزده س نستم. تو پر از خشم و کینه بودیتو_نمی

 سن داشتی و اولین وظیفه من تو بودی ، دخترم.

 _ اگه تو بهم گفته بودی...



_ نه، من هیچ کینه ای نسبت به تو ندارم، جید، من موقع رفتن 

مادرت باهات عهد کردم و قسم خوردم که هم پدرت باشم و 

ن اولویت من باشی، نیازها و خواسته هم مادرت، و تو اولی

 .های تو اولین اولویت های من بودن

 ساله بودم یک _شاید به من کمک کرده بود که وقتی پانزده

 .مادر داشته باشم.

_ به همون اندازه که عاشق بروک بودم ولی اون آماده نبود 

که مادر یه دختر پانزده ساله باشه، این فقط اوضاع رو بدتر 

بدتر از اون چیزی که بین ما بود و هیچ تضمینی  می کرد،

وجود نداشت که اون به زندگی که برگشته بود وفادار بمونه 

و پیش ما بمونه. مهم نبود که اون چی گفته بود. نمیتونستم 

بهش یه شانسی بدم که دوباره این کار رو باهات بکنه و ترکت 



 نکه من عاشقشده بود، با ایکنه، کاری که قبالً باهات انجام دا

 .بودم

 :گفتم

 .باره این کار رو بکنه و ترکم کنه_ آره، اون ممکن بود دو

_ دقیقاً، و این حتی بیشتر از قبل بهت صدمه می زد و من 

بروک رو  نمیتونستم این کار رو بکنم، هر چقدر هم که

 .میخواستم ولی نمیتونستم

 .به پدرم یه بغل بزرگ دادم

که  ، خیلی متاسفم که نتونستی زنی_ من خیلی متاسفم، بابایی

 .ش بودی رو به خاطر من داشته باشیعاشق

_ تو چیزی برای متاسف بودن نداری، تو تنها تمرکزم بودی، 

جید، تو برای من همه چیز بودی و االن هم همه چیزم هستی، 



و رو تم تگاهی اوقات دلم برات خیلی تنگ میشد که نمیتونس

 .مستقیم و سر راست ببینم

شد، اما خیلی هم دور نیستیم، دل منم برات خیلی تنگ می_ 

بابایی، تو میتونی باهام تماس بگیری یا بهم پیامک بدی یا 

 .نجا که همدیگه رو مالقات کنیماصال بیای ای

های تلفنی متنفرم. اما من فکر دونی که من از تماس_تو می

 .شاید بتونم بیشتر به دیدنت بیام کنم کهمی

 .دم رو بیرون کشیدم و لبخندی زدمن خواز آغوش او

 ._من از این ایده خیلی خوشم میاد

 

 

 پانزدهمپایان فصل 



 شانزدهم فصل 

 

 تالون

 .رای بقا قویه_غریزه انسانی ب

 داد.های دکتر مایکل ادامه میرفذهنم همچنان به ح

کردی که میخواستی در اون ماه _ تو ممکنه که فکر می

دی بمیری، اما توی درون خودت، وحشتناک که در اسارت بو

توی ذات و شناسه خودت... قسمت کنترل نشده شخصیتت که 

شامل محرک های اساسی و غریزی توئه... می خواستی که 

زنده بمونی. تو می خواستی که زندگی کنی و به همین دلیل 

هم بوده که تو اون کلمه ها رو به اونها به خاطر... زنده موندن 

 .میگفتی



 :ش گفتمدر جواب

 _ اما من هر بار که به اونها میگفتم که از تجاوز شدن بهم

 .خوشم میاد از خودم متنفر میشدم

_انسان ها اغلب کارهایی رو انجام میدن که برای زنده موندن 

که  ین نفری هستیاز اون کارها متنفر هستن. تو به سختی اول

 .چنین کاری میکنی

اشتم و ازشون متنفر در اعماق وجودم، حتی از شرایطی که د

 خواست زنده بمونم؟واقعا دلم می بودم،

_ اما در مورد این مقاله خبری چی؟ من به اون منطقه کشتار 

برگشتم تا جون اون افراد رو نجات بدم اما کامال میدونستم که 

 .اصل می خوام خودم رو به کشتن بدمدر 



ه ناس_ شاید غریزه زنده موندن تو دوباره وارد اینجا شده، ش

و ذات وجودیت، تو در  اصل برای کشته شدن و مرگ وارد 

اون منطقه کشتار شدی. اما به حکم غریزه ات، از آتش دشمن 

فرار میکردی و دیگران رو از اونجا بیرون می کشیدی، 

اونجا بیرون سربازهای آموزش داده شده ات رو از 

 .میکشیدی، این غریزیه

 :با تمسخر و طعنه گفتم

کنی که همه فکر اری من رو مثل قهرمانی می_حاال تو د

 کنن که هستم.می

دکتر کار مایکل از روی صندلیش بلند شد، چشمانش جدی و 

چهره اش محکم و سخت بود. اون درست جلوی من ایستاده 



کرد، نگاه سبزش در چشمان من نفوذ بود و به پایین نگاه می

 .با چشمهای سبزش به نگاه من زل زدکرد و می

مان اون رسیده که تو چیزی رو درک کنی، تو یه _ ز

قهرمانی، تو اون روز جون شش نفر رو نجات دادی که 

نمیتونستن جون خودشون رو نجات بدن و حتی بیشتر، تو یه 

پسر ده ساله ترسیده رو نجات دادی، تو جون اون رو نجات 

دادی، تالون، وقتی که نبرد سر باالیی، دشوار و غیر قابل 

، 22ه نظر می رسه وقتی که آماده ای که تسلیم بشیپیروزی ب

این رو به خاطر بسپار که قوی باشی، نیرو و قدرت خودت 

و داری، تو سزاوار رو به خاطر بسپار. تو ارزش چیزی ر

 .خوشبختی هستی

                                                             

22 throw in the towel  دست شدن، تسلیم انداختن، لنگ افکندن، سپر 

 آوردن کم زدن، جا شدن، خیال بی کشیدن، کنار آمدن، کوتاه کشیدن،



 

***** 

 

جید به من پیامک داده بود که به گراند جانکشن رفته تا 

کنه. بعد از اینکه مادرش رو که به هوش اومده بود مالقات 

رفتم تا کارهای اکسل رو کارم با درمان تموم شد، به باغ ها 

 چک کنم.

همه چیز خوب به نظر می رسید، بنابراین من به خونه 

برگشتم تا برای یکی از شام های جمعه شب عالی فلیشیا آماده 

 .ا دوباره مارج توی آشپزخونه بودبشم. ام

 :گفتم

 .پزی داریکردم امشب کالس آش_فکر می



_ تصمیم گرفتم که نرم، فقط توی چهار چوب درست فکری 

 .منیستم که بتونم فکرمو باز بذارم و چیزی یاد بگیر

خواهر کوچولوی بیچاره من، شاید من به اون با گفتن داستان 

و سرگذشت گذشته ام بیش از اندازه سختی داده بودم که بتونه 

 .کنار نیومده بود لی خوب با قضیهاین رو تحمل کنه. اون خی

  :اون گفت

، حدود درست میکنم 23_من دارم مرغ سرخ کرده با شراب

 .نیم ساعت دیگه آماده میشه

 .گشتهام رو توی موهام فرو کردمان

 .بین، مارج، من واقعا.... متاسفم_ب

                                                             

23 coq au vin 
 و قارچ و پیاز با قرمز شراب در که کرده سرخ مرغ( فرانسوی آشپزی)

 است شده جوشانده چاشنی



_ تو متاسفی؟ تو چیزی نداری که متاسف باشی، چرا تو باید 

از همه این اتفاقات  تومتاسف باشی؟ من از این متنفرم که 

 .24عبور کردی

_ میدونم که تو متنفری، اما من متنفرم که تو رو اینطوری و 

هت اد که ای کاش ما باین شکل ببینیم، بعضی وقتا دلم میخو

 .نگفته بودیم

شده از روی پیشخوان رو  اون یک ذره از آب گوشت ریخته

 پاک کرد.

 …قط این طوری احساس نکن... این فکنم، _خواهش می

من متوجه شدم. اون نمیتونست کلمات رو بر زبون بیاره. این 

مخلوطی مخوف و ترسناک از ترحم و دلسوزی برای من و 

                                                             

24 bear one's cross  (غیره و وجدان خاطر به یا ایمان راه در )نامالیمات 

 نکشید دوش بر صلیب( عیسی مانند) کشیدن، سختی کردن، هموار برخود را



وحشت از اوضاع بود. من قبالً از طرف برادرانم با اون 

روبرو شده بودم و از این ترحم متنفر بودم، اما نمی تونستم 

خاطر چنین  خودم رو سرزنش کنم که خواهر کوچولوم رو به

 احساسی مقصر می دونم.

 .تو وقتی که ناراحتی آشپزی می کنی_ 

ن _ این ذهن من رو از مشغول شدن دور نگه میداره، تو ای

 دونی؟ حتی واسه همین....رو می

حتی با وجود این هم اون معلق و دلواپس و دودل بود. من این 

ر ن این رو چقدرو میفهمیدم و اون هیچ ایده ای نداشت که م

 زیاد فهمیده بودم.

 .زمان تغییر دادن موضوع بود

 .مادرش توی گراند جانکشن میمونه  _پس جید امشب با



 :مارج گفت

ه خوبه ک_آره، اون بهم پیام فرستاد و این رو گفت. به نظرم 

 .بروک بالخره به هوش اومد

_ اون این رو هم بهت گفته که شهردار باعث شده که اون 

 ه؟وکیل شهر بش

 .سر تکون دادمارج 

_ آره کی میتونه این رو کشف کنه؟ چطور لری وید ممکنه 

 واب بیدار بشه و بعد ناپدید بشه؟یه روز از خ

 .اون تنها کسی نیست که ناپدید شده_ 

 _ دیگه کی ناپدید شده؟

_ کالین، نامزد سابق اون، ظاهراً از شب جمعه ای که جید 

 .ه نشدهرو برای شام دعوت کرده دیگه هیچ جایی دید



 .فک مارج باز مانده بود

این موضوع رو به من اشاره کنم که چرا جید _ تعجب می

 نکرده؟

_ هیچ نظری ندارم، استیو دوگان درباره این موضوع بهش 

گفته و بعد اون احمق عوضیه آشغال از جید درخواست کرده 

 .که باهاش بره بیرون و قرار بذاره

ها یه لبخند روی از مدت این باعث خنده خواهرم شد و من بعد

 .لب های اون دیدم

ضوع هم زیاد با تو خوب پیش _ شرط میبندم  که این مو

 .نرفته

مارج چقدر به خوبی من  ها تعجب می کردم کهبعضی وقت

 ت.رو میشناخ



رابطه مون رو توی _نه، پس من به اون گفتم که ما میتونیم 

 .عموم علنی کنیم

قعی لبخند وا دش تقریبا مثلمارج لبخندی زد و این بار لبخن

 .اون به نظر می رسید

 ._ واقعاً؟ این فوق العاده ست

_ امیدوارم که اینطور باشه. امیدوارم بتونم هر چیزی که اون 

 .من فقط بعضی وقت ها مطمئن نیستم مستحقشه رو باشم.

_تالون، با وجود اونچه ممکنه فکر کنی، تو یه فرد کامل 

ر و کار داری. همه جید و نیازهاش هستی. تو با این مسئله س

باید کسی باشه که بیش از هر چیزی اون رو دوست داشته 

و  مطمئنا مستحق باشی، اگه تو بتونی این کارو بکنی پس

 .سزاوار اون هستی



 ._ امیدوارم که حق با تو باشه

ه در مورد کالین هست کامال _ حق با منه، اما این چیزی ک

 .عجیبه

 :گفتم

رسه که جید و جو و رایان لی خوب به نظر نمی_میدونم، خی

و من آخرین کسانی بودیم که اون رو دیدیم. اما اون شب با 

 ای برایجید به خونه اش رفتم، پس من و اون میتونیم بهانه

من بیشتر نگران جو و رایان  هنگام وقوع جرم نباشیم اما

 .هستم

 .های خودشون رفتنحتماال به خونه ها ا_اون

 .، احتماالً هیچکس اونها رو ندیدهو پس از اون _ آره

 ._ تالون، برادرهای ما هیچ ارتباطی به این مسئله ندارن



_ من میدونم که اونها اینکار رو نکردن، اما اونها قراره مورد 

قبالً مورد  بازجویی و سوال قرار بگیرن.... اگه احتماالً 

 .بازجویی قرار نگرفتن

بازجویی قرار گرفته بودن، ها مورد پرسش و _اگه اون

 ماال ما درباره اون شنیده بودیم.احت

گفت اما چیزی هیچ شکی نبود که اون داشت حقیقت رو می

د و در پشت گردنم مور مور می مثل خوره به جانم افتاده بو

 .شد

چیزی  کنم که_ من نمیدونم چرا مارجوری اما من احساس می

 .در شرف وقوعه، یه چیز بزرگ

 

 شانزدهمصل پایان ف



 هفدهمفصل 

 

 جید

در نهایت با رانندگی به اسنو کریک برگشتم. برنامه ریزی 

کرده بودم که آخر هفته رو توی شهر بمونم و با مادرم تا 

اونجایی که میتونم وقت بگذرونم اما پدرم به نظر می رسید 

که نیاز داشت که با اون باشه. و من نمی خواستم در زمان 

ا هم بودن مزاحمشون بشم و دخالت کنم و مشترکی که اونها ب

بازگشت من به اسنو کریک هم این دروغ نبود اما دلیل اصلی 

 نبود.

من هیچ مقاومت کنترل شده ای نداشتم که با تالون نباشم. 

ساعت هشت بود که به خونه مزرعه رسیدم. در زدم و تالون 



 ر کنار پاشنه پاهاش نفسبه من اجازه داد تا وارد بشم. راج

 .نفس میزد

ید. رسبوی فریبنده سیر و آویشن از آشپزخانه به مشامم می

 .میقی کشیدم و بو رو استشمام کردممن نفس ع

 :تالون گفت

_ مارج مرغ سرخ کرده با شراب درست کرده، اگه بخوای 

 .لی از غذا مونده که میتونی بخوریخی

 شدم که از گرسنگی چیزی نخورده بودم، و با کلماتش، متوجه

 میرم.ارم مید

 اشه خودم میتونم این کار_ممنونم، اگه برات اشکالی نداشته ب

 .رو بکنم



شقاب از قفسه کابینت اون با من به آشپزخانه رفت و یه ب

 بیرون کشید.

 .ن، من می تونم از این مراقبت کنم_ برو بشی

یه بشقاب از شاهکارهای مارج برای خودم درست کردم، اون 

خودم یه لیوان شراب  م کردم و برایرو توی مایکروویو گر

 قرمز ریختم.

 :از تالون پرسیدم

 _تو هم شراب قرمز میخوای؟

اون سرش رو برای عالمت نفی تکون داد. روی صندلی 

 .و به صندلی کنار میزم اشاره کردمنشستم 

 .ذا میخورم_ بیا باهام بشین، وقتی که دارم غ



مورد مکالمه ام  بین گاز گرفتن های لقمه هام من به تالون در

 با مامانم گفتم.

 :تالون پرسید

 س میکنی؟ چه احساسی بهت دست داد؟_ االن چطوری احسا

 .ند زدنم رو بگیرم اما لبخندی زدمنمیتونستم جلوی لبخ 

 توی درمانت بودی، این طور نیست؟ _ قطعاً تو

 این حرف چیه؟_منظورت از 

ه پرسی ک میکنم که این اولین باریه که تو از من _ فکر می

 .چه احساسی بهم دست میده

 ای آشفته شد. اش برای لحظه هرهچ

 ._جید، من خود خواه بودم



 رو که گاز گرفته بودم قورت دادم.مزه ای  تکه مرغ خوش

 چیه؟ این حرفت دیگه از کجا اومد؟_منظورت از این حرف 

_من خیلی درگیر مشکالت خودم بودم، نسبت به همه چیز 

 از این بابت متاسفم.… ودم. و من ابینا بتوی اطرافم ن

 در مورد درمانت؟_ میخوای بهم بگی؟ 

داد و سرش رو تکان قورت می اون آشکارا آب دهانش رو

 داد.

تم، لطفاً باهام صبور _ من هنوز برای این کار کامال آماده نیس

 .تش صبوری کنقباش و به و

واهم _ من به اندازه طول عمرم هر وقت که بخوای صبور خ

بود، تو برای من معنی همه چیز رو داری، به درمان خودت 



ادامه بده و بدون هر وقت که الزم شد من اینجا پیشت خواهم 

 .اشته باشی من اینجا برای تو هستمبود، هر وقت بهم نیاز د

این حرفت چقدر برای من _ جید، تو هیچ ایده ای نداره که 

 .معنا داره

 .لبخندی زدم

 .که بدونم_ فکر می کنم 

 .بهم نگاه کرد، چشم هاش جدی بودن اون 

 چ وقت به سوال من پاسخ ندادی._ تو هی

م دآخرین تکه مرغ خوشمزه فرانسوی رو توی بشقابم تموم کر

 .و آخرین جرعه شرابم رو نوشیدم

 _سوالت چی بود؟



اعث شد که چه _ من ازت پرسیدم که مکالمت با مادرت ب

 .احساسی بهت دست بده

خواست بدونه. این مطمئناً برای ی زدم. اون واقعا میلبخند 

اون یه جهش و پرش بزرگ خواهد بود. من هرگز به این 

فکر نیفتاده بودم که تالون خودخواهه و اون رو این طوری 

جلوه بدم اما اون در دنیای کوچیک خودش و دیوار هاش 

محصور شده بود و من واقعا هیچ چیزی از اون دنیایی که 

رونش بود نمی دونستم. هنوز حقایق دقیق اون دنیای اون د

کوچکی که اون در اختیارش بود رو نمیدونستم. اما من به 

اون گفته بودم که برای فهمیدنش صبور خواهم بود  با این که 

بیشتر از هر چیزی توی دنیا میخواستم که بدونم که چه خبره 



موردش  بشه تا باهام دراما صبر خواهم کرد تا اون آماده 

 صحبت کنه.

_ صادقانه بگم؟ دقیقا نمیدونم که چه احساسی داشته باشم، 

احساساتم دقیقا مثل یه ترن هواییه که به باالترین درجه و 

حدش رسیده و بعد یکهو به سر جای اول خودش برگشته. این 

زن دقیقا کسیه که فرزند خودش توی زمانی که خیلی بهش 

سا من رو رها کرد، اون کسیه نیاز داشته رها کرده، اون اسا

که شغل خودش و همچنین شوهر دومش رو به فرزند 

کوچکش ترجیح داده و به جای انتخاب من اونها رو انتخاب 

کرد ولی اون باز هم مادرمه، اون تنها مادریه که تا به حال 

خواد که اون رو بشناسه داشتم و بخشی از وجودم واقعا می

 .ون سزاوار این بخشش من نیستکنم که ااما بعد احساس می



یخوای اون رو مجازات _ چشم آبی، به نظر میرسه که تو م

 .و تنبیه کنی

 .بکنم چی؟ اون قطعاً سزاوار اینه _ خوب، اگه من اینکار رو

_ آره اون مطمئناً حقش اینه، سزاوار این هست چون اون 

نباید بچه خودش رو رها می کرد. اما با مجازات شدن اون، 

 صدمه می زنی؟ اول کی اذیت میشه؟ ر اصل به کیتو د

 ._خوب، اون

_درسته، اون هم تنبیه میشه ولی در اصل تو خودت رو 

مجازات میکنی، از اینکه نتونی مادرت رو داشته باشی به 

ش به خودت اول از همه خودت حروم میکنی و با انکار کردن

 .آسیب میرسه

 .مم جلوی خنده کوچیک خودم رو بگیرنمیتونست



تالون، تو بینش زیادی  _درمان برای تو خیلی خوب بوده،

 .کسب کردی

 _چشم آبی......

_ بیخیال، ناراحت نشو و خودت رو واسه این ناراحت نکن، 

من دارم ازت تعریف می کنم و این چیز خوبیه، حق با توئه، 

اش احساسات منفی واسه خودمه، تنبیه کردن مادرم تنها نتیجه

دیگه ای بهش بدم. فقط ممکنه که اون در  من باید یه فرصت

 .هایت دوباره من رو رها و ترک کنهن

_ درسته، اون ممکنه که دوباره تو رو رها کنه، اما تو یه زن 

بزرگسال هستی، جید، اون دیگه نمیتونه بیشتر از اونچه که 

بهت صدمه زده بود صدمه بزنه اما حداقل تو سعی و تالشت 



نده خودت نیستی و تو هیچوقت رو کردی و هیچ وقت شرم

 .کنی که چه اتفاقی پیش خواهد اومدنباید فکر 

دونستم که تالون درخشان و باهوشه، اما این من همیشه می

بینش جدید اون من رو متعجب کرد. هر درمانی که دکتر 

داد، امیدوار بودم به همون اندازه کمکش کرده براش انجام می

 کرد.ن کمک میاون االن داشت به مباشه چون 

 ی دوست دارم چیکار کنم، چشم آبی؟_حاال می دون

 _چیکار کنی؟

 ._دوست دارم تو رو به تختم ببرمت

خواستم با این موضوع با اون بحثی کنم. ایستادم، من نمی

بشقاب و لیوانم رو برداشتم و توی سینک ظرفشویی شستم و 

 به طرف اون برگشتم.



آتش برافروخته شده بودن.  تالون بلند شد. چشمهای سیاهش از

اون با احتیاط به طرفم قدم برداشت. اون مثل گرگی بود که 

 .کردشت طعمه و شکارش رو تعقیب میدا

 رو با پارچه بستم به یاد میاری؟ آخرین باری که چشم هات_

 لرزیدم.رای تایید تکون دادم، میسرم رو ب

 _تو از اون خوشت اومد، چشم آبی؟ 

 .وباره برای تایید سر تکون دادمدهنوز میلرزیدم. 

 .من یه سوپرایز بزرگ واست دارم _پس

اون من رو چنگ زد و من رو توی آغوش و بازوهای قویش 

بلند کرد. من رو که توی آغوشش بودم به طرف پایین به 

 .و بعد به سمت اتاق خوابش حمل کردطرف راهرو 

 من رو پایین گذاشت و روی تختش نشست.



 .آبی ر بیار و خودت رو واسم لخت کن، چشم_ لباسهات رو د

هام رو در این اولین باری نبود که از من خواسته بود لباس

خواستم اون رو درمان کنم. در ازای درمانی که بیارم، و می

من بهم داده بود من هم به اون درمان بدم. اما طبق معمول، 

 یه تاپ و پولیور پوشیده بودم.

های یقه دکمه ای رو بال اثر و  سینه های بزرگ من پیراهن

خنثی میکرد اما در حال حاضر دوست دارم تا هر دکمه رو 

به صورت تحریک آمیز و آروم آروم باز کنم. و پوست گرمم 

 رو کم کم برای اون عریان کنم تا اون رو دیوانه کنم.

کنم تونستم بولی چون پولیور پوشیده بودم تنها کاری که می

و از باالی سرم به بیرون بکشم. ولی من این بود که پلیور ر

همین کار رو هم آهسته و به طور تحریک آمیزی انجام دادم. 



سعی کردم توی در اوردن اون زمان زیادی رو به خرج بدم 

و پس از چند ثانیه پولیور از باالی سرم در اورده شد و من 

 اون رو رو به روی زمین انداختم.

ی مشکیم جلوی اون ایستاده من توی سوتین و دامن نوک مداد

بودم. کفش های سبک زنانه پوشیده بودم و هیچ شلواری به 

 ای کاش یه سوتین تن نداشتم. در این لحظه، من آرزو کردم که

قالب جلویی که قزن اون از جلو بسته میشد به تن داشتم که 

تونستم اون رو پاره کنم و جر بدم و سینه هام به آرامی به می

 .افتادن جلوی تالون فرو می ودشونمیل خ

اما نه، من با یه سوتین مشکی که از پشت قزنش بسته میشد 

بودم و باز کردن اون هم اینقدر سکسی نبود اما  8۵با سایز 



نداختم من این کار رو کردم و اون رو کنار زدم و روی زمین ا

 .و حاال سینه هام لخت بودن

 .اون به طور شهوانی بهم چشم دوخت

ین ر، جید، تو لذیذترین، شهوت انگیزترین و خوشمزه ت_خدایا

 .ممه ها رو توی این جهان داری

لبخندی زدم. ظاهراً برهنه سازی تدریجی من اثر مطلوبی رو 

 به جا گذاشته بود، حتی اگه من اون رو به خصوص جز

 کارهای تحریک کننده ندیده بودم.

ه رو ب_ اون گیره ها که به جفت نوک پستونهات قفل کردم 

 یاری، چشم آبی؟یاد م

آب دهانم رو قورت دادم. اون یه بار قبل از اون گیره ها 

 استفاده کرده بود و چنین من رو حشری و شهوتی کرده بود.



 شروع به تپیدن و با فکر بهش همه جای بدنم گرم شد و آلتم

 .ذق ذق شدن کرد

 :اون گفت

 ببینیم،_ فکر کنم ممکنه امشب دوباره ما اون گیره ها رو 

 .همراه با بعضی از چیزهای دیگه

 .یی از لذت به پوست من اصابت کردمور مورها

 ._ ولی اول تو باید کامل لخت بشی

هام رو از پاهام در می اوردم لبخندی زدم وقتی که داشتم کفش

و بعد دامن مشکی و نوک مدادی کشی خودم رو از روی 

ها و دامنم کفش باسن و کمر باریکم به پایین کشیدم تا اینکه

 رآمدگی مشکی کف زمین افتاده شدن.توی یه ب



کفش هام رو به جلو پرتاب کردم و بعد انگشت هام رو توی 

ای خال خال پلنگیم ُسر دادم و بند و کمر شورت تسمه

 لغزوندم. آماده بودم که از شر شورتمم خالص بشم که همون

 .موقع تالون سرش رو کمی تکون داد

ه شورتت رو همینجوری نگه دار و درش _ برای یه دقیق

سی تو خیلی سک نیار، چشم آبی، بذار که فقط بهت نگاه کنم،

 .هستی، خیلی خوشگلی

زده نشده بودم.  من هرگز بیش از این در مورد بدنم هیجان

میدونستم که ممه های بزرگی دارم. اما بیشتر اوقات این واسم 

ون من باسن درد آور بود تا که واسم لذت بخش باشه. چ

باریکی داشتم و این سینه ها با این سایزشون من رو اذیت 

میکرد و من توی انتخاب لباس هایی که دوست داشتم بپوشم 



به خاطر بزرگی سینه هام خیلی محدود بودم. و کمر نسبتا 

م و پاهای من هیچ چیز خاصی پهن و باسن باریکی داشت

 .نبودن

د و باریک و الغر و همیشه فکر میکردم مارج که قد بلن

اندامه.... هیکل خیلی عالی و کاملی داره... حتی با وجود این 

سانت قد داشت. خانواده استیل  183که اون تقریباً نزدیک به 

خصوص مردی  همه شون دارای قدهای خیلی بلندی بودن. به

 خت نشسته بود. تکه االن جلوی من روی 

ه ام هام جلوی قفسه سین اما اینجا ایستاده، تقریباً برهنه، سینه

افتاده بودن و برآمدگی نوک پستون هام به رنگ صورتی 

مایل به قهوه ای در اومده بودن و با مردی که بیشتر از زندگی 

و همه چیز توی زندگیم عاشق اون بودم و با چنین اشتیاق و 



میل و هوس و آرزویی بهم نگاه میکرد..... من احساس 

 .ی این کائنات و دنیا هستمن زن تومیکردم که زیباتری

  :تالون گفت

 ._روی تخت دراز بکش، چشم آبی

جاشه، من از دستورش اطاعت  شورت تسمه ای من هنوز سر

 کردم.

  :اون دستور داد

 .جفت نوک پستون های سختت بازی کن _با

انگار که دست هام به میل خودشون بودن,انگشت هام رو از 

م کرده و پف آلودم دنبال روی شکمم تا گودی پر سینه های ور

 کردم تا هر نوک پستون های سخت و بزرگم رو پیدا کنم.

 



فقط یه زمزمه از لمس دست خودم و اونها حتی بیشتر از قبل 

هم سخت شدن... انگشت هام اول روی یه نوک پستونم دنبال 

و ردیابی کردم و یه لمس سبک روی اون داشتم و بعد نوک 

 .دم و نیشگون گرفتم.آهی کشیدمام رو فشار داپستون دیگه 

  :اون گفت

_آره، درست مثل همینه. تو خیلی خوشگل و با شکوهی، 

ن نیشگون بگیر، اونها رو جفت نوک پستون هات رو واسه م

 .پیچ بده

پستون هام رو پیچ میدادم، سیخونک  وقتی که داشتم نوک

هایی مثل تیر از گرما به هسته داخلی واژنم شلیک شد و 

 زدن واژنم شد. من خیس شده بودم. شیدن و غل غلباعث جو



می تونستم احساسش کنم. این احساس وقتی که آلتم تبدیل به 

رو احساس کنم. هیچ چیزی  تمام دنیا شده بود می تونستم این

 .نبود مثل این

 :تالون دستور داد 

_ بازی کردن با نوک پستونهات رو ادامه بده، جید، نوک 

 .خیلی خوب و رسیده و متورم بکنمن پستونهات رو واسه 

تالون که هنوز کامالً پوشیده از لباس بود به سمت کمد خودش 

رفت و لحظه ای بعد برگشت. توی دستهاش ابزارهایی که به 

خاطر می آوردم رو داشت. اونها خیلی کوچولو به نظر می 

رسیدن و دو جفت انبر دست سوزنی بود که انتهای هر دوش 

 یده شده بود.پالستیک سیاه پوش

 



روز بینیم که ام_. دفعه قبل بهت خیلی آسون گرفتم، حاال می

 آبی ؟ای چشم کنی. آمادهچیکار می

سرم رو برای تایید تکون دادم. سینه هام سفت و سخت و آماده 

بودن. اون گیره سوزنی رو اول به یکی از نوک پستون هام 

رد. کبا گیره وصل وصل کرد و بعد نوک دیگه پستونم رو 

 .نفس عمیق کشیدم

 _خوبه؟

 .چشمهام رو بستم

 ._آره، عزیزم، خوبه

_ زیبایی اینها اینه که قابل تنظیم هستن، این همون چیزیه که 

 ، تو برای کمی بیشتر آماده هستی؟دفعه قبل هم بهت دادم



درد نوک پستونم از گیره ای که بهش وصل بود از لذت 

 د.ششت، بیشتر میخون من جریان داباورنکردنی ای که در 

پستون هام سخت تر بشه  گیره ها کاری کرده بودن که نوک

 .ده بودن، از این بابت مطمئن بودمو به فشردن اونها کمک کر

 ._ لطفاً، عزیزم، بیشتر بهم بده

تالون گیره ها رو روی نوک پستون هام بیشتر فشار داد و 

م ش هتنظیم کرد. درد داشت. چه درد خوبی بود. ولی لذت بخ

 بود. احساس فوریت... لذت بی همتا و منحصر به فرد.... و

 .نیاز شدید و فوری درونم جاری شد

  :تالون گفت



_ چشم هات رو باز کن، عزیزم، چشمهات رو باز کن و نوک 

پستون های سرخ و یاقوتیت که بین دو گیره فشار داده میشه 

 .ین به طرز لعنتی خوشگل و باشکوههرو تماشا کن، ا

دستورش اطاعت کردم و به پایین به سینه های پر و بزرگم  از

نگاه کردم. نوک پستون هام بین دو گیره سر پالستیکی سیاه 

بسته شده بودن. و اوه خدای من، با دیدن این منظره لذتم ده 

در انق برابر شد. هیچ ایده ای نداشتم که دید بصری میتونه

 .تحریک کننده باشه

 است، تالون، مگه نه؟من، این زیب_اوه خدای 

هاش به خاطر چشم هاش خسته و خواب آلود بودن و پلک

 .شهوت سنگین شده بودن



و به طرز لعنتی خوشگل و با _خیلی زیباست، چشم آبی، ت

 .شکوهی

 .من برای اون آماده بودم

میتونی االن  _ من خیسم، تالون، واسه تو خیلی خیس شدم،

 من رو بکنی؟ لطفاً؟

ایستاده بود، خدای زیبا، اون هنوز کامال اون در مقابل من 

 .ود. و اوه، اون چقدر با شکوه بودپوشیده از لباس ب

_ هنوز نه، چشم آبی، ولی میتونم خیالت رو راحت کنم و یه 

 .دهنده بهت بدم ری چیز های آرامشس

هاش رو  اون شورت تسمه ایم رو درآورد و دو تا از انگشت

 .توی واژن خیس من فرو کرد



نم بین دو تا انگشت هاش قفل و منقبض شد و اسپاسم ها واژ

 و تشنج هایی توی وجودم به وجود اومد و شیره و آب آلتم رو

 .به دو تا از انگشت های اون دادم

اوج لذت جنسی در من رخ داد و همه این لذت از سینه هام 

که پر و سفت و سنگین بودن و نوک پستون هام که بین دو 

د و همه اینها پیچی شده بودن تا پایین بین آلتمگیره بسته و قفل 

 .لذت بخش بودن

 .ون! خدایا، خیلی خوبه_تالون! تال

_ درست خودشه، عزیزم، بیا )ارضا شو( واسه من بیا، 

اطراف انگشتهام همه آب و خامه ات رو بیار، بهم نشون بده 

 .چقدر تو رو شهوتی و حشری می کنم که

 .از اوج ارگاسمم پایین اومدم به ناله ادامه دادم و بالخره



وقتی باالخره چشمهام رو باز کردم تالون باالی سر من 

ایستاده بود. تاریکی زیبای موهای قهوه ایش، چشم های سیاه 

ن هنوز و سوزانش و پوست طالییش... اما لعنت به این، او

 .کامال پوشیده از لباس بود

 .، تالون، لخت شو، بهت نیاز دارم_ لطفاً 

 .ش به سمت چپ پیچ خوردنهالب

 .وی زمان خوبش لخت میشم، چشم آبی_ ت

ری تاون دوباره به طرف میزش رفت و با چیزها و ابزار بیش

 برگشت. اونها دیگه چی بودن؟ 

 _اینها رو تشخیص میدی، چشم آبی؟

اونها چیزی نبودن که من قبال از این چیزها دیده بودم، اما 

 .ستبند. دو جفتشها چی هستن. ددونستم که اونمی



_اینها جنسشون عادی و معمولی که همه جایی پیدا بشه 

ها از  که پلیسنیستن، اینها واقعی هستن، فوالد محکم، چیزی 

 اون استفاده میکنن

آب دهانم رو قورت دادم و لرزیدم. همون موقع لذت و لرز 

به درونم شلیک شد. اون میخواست با این دستبندها چیکار 

 .تم صبر کنم تا بفهممنه؟ نمی تونسک

 :دستور داد

 .های باالی تخت رو بگیر، چشم آبی _ میله

هرگز به ذهنم خطور نکرده بود که خواسته هاش رو زیر 

سوال ببرم. من اطاعت کردم و در عرض چند ثانیه، اون 

 له تخت با دستبند بست و قفل کرد.دستهای من رو به می



ه نداری، شد هات قفلتون_ تو مشکلی با گیره ها که به نوک پس

 چشم آبی؟

 .بستم و برای تایید سر تکان دادم چشم هام رو

 :اون بهم یادآوری کرد و دستور داد 

 ._ کالمی

 ._ بله

 _کلمه امن رو یادت میاد؟

  :دوباره گفتم

 ._بله

_ اگه همه چی برات سخت و زیاد شد از کلمه امن استفاده 

 کن، خیلی خوب، عزیزم؟



 :برای بار سوم گفتم

 _ بله 

دستمال گلدار قرمزی  اون به طرف میز و کمدش رفت و با

 برگشت.

_ این به اندازه شال گردن ابریشمی تو توی شب گذشته نرم 

 .ا این هم االن همون کار رو میکنهنیست، ام

 .تا کرد و با اون چشم هام رو بستاون دستمال رو 

 ز خوبه و مشکلی نداری، چشم آبی؟ _همه چی

 .ی تایید تکون دادمسرم رو برا 

  :دستور داد

 ی.م_کال



 ._ متاسفم، بله، همه چیز خوبه

 ._خوبه، خوبه

 بخش بود. آرام و پایین و آرامشصداش 

_ حاال اون پاهای خوشگل و کوچولوت رو از هم باز و پهن 

 .که چه سوپرایز هایی برات رقم زدمکن و ما خواهیم دید 

ل سوختن بود و تنها نوک پستون هام به خاطر گیره ها در حا

چیزی که می تونستم االن بهش فکر کنم این بود که چقدر دلم 

 میخواست آلت اون توی واژنم باشه.

ولی تالون های فکرهای دیگه هم توی سرش داشت و ناگهان 

 .ی درون آلتم وارد شد و فرود اومدچیز سخت و سردی تو



وی هستن، عزیزم، من میخوام اینها رو ت 25_توپ های بن وا

 آلتت نگه داری، خیلی خوب، چشم آبی؟

  :گفتم

 ._بله

نیازی به روان  _خدایا، تو هنوز خیلی خیس هستی، من حتی

 .کردن اینها ندارم

و آزار داد و بعد وارد  یک توپ دیگه لبه های آلتم رو اذیت

 .واژنم شد
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 های توپ میدن، قرارش واژن توی که میشه استفاده واژن تحریک
 توی دادن قرار یا جنسی تحریک برای که میگن، بهش هم ارگاسم
 کمه ها توپ وزن میکنن، استفاده اون از واژن



_من میخوام تو باسنت رو تکون بدی، عزیزم اون لمبرهای 

ن اینها چه کاری برات بده و ببیخوشگل باسنت رو تکون 

 .انجام میدن

 اطاعت کردم و.... 

 _اوه!

ورد ، ظریف اما خیلی لذت بخش یک لرزش درونم وجود ا

 .بود

_این توپ ها رو درون واژن خودت نگه دار، عزیزم، اگه 

های کنی که اونها در حال افتادن هستن، ماهیچهاحساس می

خوام. رو در اونجا می هاآلتت رو به داخل بکش. من این توپ

 متوجه شدی؟

  :دوباره گفتم



 ._بله

خوام رون های تو رو به جلو هل بدم. تو قراره یه کمی _می

 رو روی باسنت حس کنی، اوکی هستی؟روغن 

 ._خیلی خوب، اوکیم

یکه خوردم و لرزیدم. یاد گرفتم که عاشق بازی باسن بشم. 

ین حال خیلی این خیلی ممنوع بود. خیلی اشتباه، ولی با ا

درست به نظر میرسید. مایعی خنک روی سوراخ باسنم 

 جاری شد و توی اون فرود اومد.

نفوذ کردن و من آهی  انگشت های تالون توی سوراخ باسنم

 .کوتاه کشیدم

_همین درسته، عزیزم، این فقط من هستم، دارم سوراخ 

 .خوشگل و کوچولوی مقعدت رو برات شل و نرم میکنم



شیدم، داشتم از لذتی که همه جام رو گرم کرده بود دوباره آه ک

 م.بردلذت می

 .ن فقط کمی بیشتر فشار بده، عزیزم_اال

 .از لذت جیغ کشیدم و گریه کردم

 _خدایا!

ین سوراخ مقعدت ، عزیزم، به یاد داری که ا26پالگه_این یه 

 مال منه، فهمیدی؟

 ._بله

 .لبم رو گاز گرفتم

 .وش بگذرهط آروم باش، قراره بهت خ_فق
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اون رونهام رو به سمت پایین حرکت داد و سوراخ گیر توپی 

ش نحتی بیشتر توی سوراخ مقعدم فشار و هل داده شد و درو

 .فرو رفت. خدایا، خیلی خوب بود

چند دقیقه گذشت و من اونجا دراز کشیده بودم.  کامال تحت 

سلطه و در اختیار اون. نوک پستون هام با گیره محکم نگه 

ه بودن. سوزشی مثل نیش توی اونها به وجود اومده بود داشت

 ختن و برای لذت بیشتر درد داشتن.و می سو

با دست های قفل شده, چشم های بسته, نوک پستون های با 

گیره محکم کلمپ شده، باسنم حرکت می کرد، لمبرهام با 

ظرافت تکون می خوردن و اجازه می دادن تا توپ ها توی 

رو انجام بدن، سوراخ باسنم با چیزی پر  واژنم کار خودشون

 .شده بود و من هنوز منتظر بیشتر بودم



قبل از اینکه آلتش رو واردم کنه و توی واژنم آلتش رو فشار 

و هل بده، احساس کردم گرمای آلتش روی آلتم شناور و معلقه 

 و بعد آلتش توی گرمای واژنم بود.

 ._خدایا

 .اون ناله ای کرد

پذیری و  ه توی واژنت هستن انعطاف_ این توپ ها ک

نتی عاصطحکاک و سایش بیشتری رو ایجاد میکنه، به طرز ل

 .شگفت انگیز و فوق العاده ست

اون شوخی نمیکرد. این توپ ها که توی واژنم بودن دور 

واژنم می چرخیدن وقتی که اون با آلتش داخل و بیرون واژنم 

لذت من رو دو  داد و توی اون تلمبه میزد وفشار و هل می

 برابر کرده بود.



و با هر ضربه و فشار و هل دادن آلتش، اون سوراخ گیر رو 

کرد و به من بیشتر و به خوبی توی سوراخ مقعدم اشاره می

با این کارش احساس بیشتری می داد. و طولی نکشید که من 

 .دیگه ای فرو افتادم و سقوط کردم به یه اوج

پیچ و تاب خوردم. و هر و من به درون و بیرون خودم 

احساسی، هر هیجان و شور و تالطمی، هر حس جسمی و 

فیزیکی رو درونم متحمل شدم وقتی که ٓمردم داشت من رو 

میکرد. برای ٓمردم همه دردها رو متحمل شدم وقتی که اون 

 .برای فراموشی دردهاش من رو میکردداشت 

ن رو اون باالی من ناله و غرش میکرد، تصاحبم میکرد، م

به درون خودش میبرد، عالمت گذاریم میکرد، هر قسمت و 

بخشی از من رو عالمت گذاری می کرد و خدا کمکم کنه، 



من میخواستم که عالمت گذاری بشم، می خواستم که مال اون 

خواستم از هر راهی که می تونستم بهش تعلق داشته باشم. می

 .داشته باشم روشی که به اون تعلقباشم و مال اون باشم.  هر 

 :اون باالی سرم گفت

 ._ این منم، عزیزم

 .قرمز صاف و نرم و هموار شده بودصداش مثل شراب 

ن کنم, ای_ این منم که دارم میکنمت, این منم که تصاحبت می

 .کنممنم که تو رو دارا هستم و تصاحب می 

حرفهای اون من رو تحریک میکرد. آره من در تصرف اون 

کرد و من میخواستم که من رو تصاحب میبودم و اون داشت 

 ی اون باشم و توسط اون تصاحب شم.دارای



در حالی که اون همچنان داشت توی واژنم تلمبه میزد 

عرقهای اون روی لمبرهای باسنم چکه چکه می کردن. با 

هر ضربه و فشار آلتش، وقتی که اون آلتش رو بیشتر و عمیق 

ی اون غرق شد، من با تر درون واژنم فشار و هل داد و تو

خودم فکر کردم که اون داره روحم رو لمس می کنه. و با 

بیشتر توسط اون عالمت گذاری آخرین تلمبه اش، من حتی 

 شدم.

اون با یه ناله و غرشی آبش رو درونم رها کرد و وقتی که 

شید هر دوی ما نفس نفس بالخره آلتش رو از واژنم بیرون ک

 می زدیم.

آب منی و جوهر و اسانس اون از واژنم به  توپ ها همراه با

بیرون ریخته و افتاده بودن، چند لحظه دراز کشیدیم تا اینکه 



احساس کردم اون گیره ها رو از نوک پستون هام آزاد کرد 

 .یرون در اوردو سوراخ گیر رو از سوراخ باسنم به ب

و بعد اون دستبند رو از مچ دست هام باز کرد و در آخر، اون 

 از روی چشمهام برداشت و باز کرد.ال گلدار رو دستم

و بعد تونستم به اون نگاه کنم. مردی که بیشتر از هر چیزی 

عاشقش بودم. اون خیلی زیبا بود. بدنش با درخششی از عرق 

برق می زد. موهاش خیس و طره موهای بلندش اطراف 

صورتش درهم و برهم و ژولیده بودن، چشمهاش خمار، پلک 

 ، و صورتش خیس از عرق بود.سنگین هاش

اون به پایین و بهم نگاه کرد، چشمهاش هنوز آتشین و سرشار 

 ز عشقی بود که قبال ندیده بودم.ا



چشمهام رو بستم، خیلی آرام بودم... به طوری در آرامش 

 و رفتم که تویبودم که ذهنم از اینجا دور شد و به خوابی فر

 اون فقط آرامش بود

 

**** 

 

 

شدم، اتاق تاریک بود و تالون هیچ جایی برای  وقتی بیدار

 شد.دیده شدن پیدا نمی

خب، البته همین طور بود. اون شبها از خوابیدن با من 

دونستم که هیچ وقت به من آسیبی خودداری میکرد. می

خواست شب رو در آغوش مردی که نمیرسونه. و دلم می



دوستش داشتم بگذرونم. مردی که بیشتر از هر چیزی 

عاشقش بودم. اما به اون گفته بودم که صبور خواهم بود. قول 

داده بودم که برای صحبت کردن وقتی که آماده نیست هلش 

بیا پیش من تا باهام  ندم. حاضر بودم وقتی که اون آماده بود

 حرف بزنه. 

هام رو پوشیدم. ساعت یازده بود. به سختی برخاستم و لباس

دنبال تالون گشتم. اون رو توی به اطراف خونه قدم زدم و به 

ترش کامپیو دفتر کار خودش پیدا کردم که روی یه چیزی توی

 غرق و مجذوب شده بود.

تصمیم گرفتم که اون رو با کارش تنها بذارم تا بتونه به  

ها پایین رفتم و از هال و اتاق نشیمن به کارهاش برسه. از پله

نور قرار داشت،  ای از اتاق مارج رفتم. در زیر در اون تکه



هنوز بیدار بود. به نرمی در دونستم که اون بنابراین من می

 زدم.

 ._بله؟ بیا داخل

 .در رو باز کردم

 ._این فقط منم

 .هی. نمیدونستم که تو اینجا هستی _آه.

 ._من اومدم که تالون رو ببینم

 .د جانکشن رفتی تا مادرت رو ببینی_اون گفت که تو به گران

جانکشن بودم، اون عملکرد حالش خوبه و _ توی گراند 

 .رباره روند بهبودیش خوب پیش میرهعملکرد پیش بینی د

 _ پس حاال اینجا چیکار می کنی؟ 



 .لبخندی زدم

_می خواستم که تالون رو ببینم، اون االن توی دفتر کار 

خودشه و داره روی یه چیزی کار میکنه و من نمی خواستم 

 حس نمی کنم که دوست داشته باشم مزاحم اون بشم. دیر وقته،

 .با رانندگی به اسنو کریک برگردم

خودت بمون، این مسئله بزرگی _ پس تو توی اتاق قدیمی 

 .نیست

 ون نشستم.صداش بی روح و بی حال بود. روی تخت ا

 ی که چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟_ مارج کی قراره بهم بگ

تونم. ای کاش دم. نمی_مثل اینه که قبال به تو گفته بو

 تونستم.می

 .آهی کشیدم



 ..._خیلی خوب

 غل جدیدت به عنوان وکیل شهر چیه؟_نظرت در مورد ش

عجب سوال پر بار و انحرافی از بحث و معنی داری مثال این 

 .ودب

_این کار با کمی افزایش حقوق همراهه، بنابراین کمک 

میکنه، من تازه متوجه شدم که پرداخت وام دانشجوییم به 

زودی شروع میشن، پس این جوری هزینه اضافی که هر ماه 

از فیش حقوقیم می گیرم ، دریافت این پیش پرداخت برای 

 .ن یه اتومبیل رو کمی بیشتر میکنهخرید

که بخوای با موستانگ رانندگی _تو میتونی تا هر زمانی 

 .کنی



_میدونم و من قدردان این هم هستم ولی خودت میدونی که 

 .شما بچه ها متنفرموری و تیغ زدن من از مفت خ

از ای که  اون لبخند کوچکی زد و کمی خندید. اولین خنده

 مارج توی این مدت شنیده بودم.

_حاال دیگه از این موضوع بگذریم، جید؟ ما این بحث رو 

توی گذشته هم کردیم و گفتم که هیچ فرقی بین تو و ما نیست، 

مون از این ماشین ها  در اصل, ما بیش از حد امکان استفاده

 که اون رو باهات در میان بذاریم.داریم و خوشحالم 

 ._میدونم

 ا، اوضاع چطور پیش میره؟ با کار؟_جد

 .اون لحظه ای مکث کرد

 _و با تالون؟ 



 ه، اونکنم که اوضاع با تالون خوب پیش میر_ من فکر می

 .بهم گفت که در حال درمانه

 .مارج چشم هاش رو گشاد کرد

 رمان رفته؟برای د _اون

ه این _آره اون االن توی درمانه و صادقانه بگم، خوشحالم ک

 .طوره و اون اینکار رو کرد

 :مارج موافقت کرد

 ._منم همینطور

_اون ازم خواست که باهاش صبور باشم. برای کسب 

 .طالعات اون رو تحت فشار قرار ندما

د نمارج لبخندی زد. این بار لبخندش کمی بزرگتر از لبخ

 .قبلیش بود



_فکر میکنم منم از تو میخوام که باهام صبور باشی، اگه 

ما نه حتمیتونستم بهت بگم که چه اتفاق هایی در حال رخ داد

 .این کار رو میکردم، جید

_بسیار خوب، درک میکنم، به هر حال تالون بهم گفت که ما 

 .ی کنیممیتونیم رابطه مون رو بین مردم علن

 ._این عالیه

ا در مورد کار، من هنوز نمی دونم چه فکری کنم. نمی _و ام

تونم بفهمم که چرا لری ناپدید شد. اون االن یک هفته ست که 

رفته و هیچ کس نمیدونه که کجاست. من در روز دوشنبه 

بررسی های خودم رو انجام میدم. ببینم میتونم بفهمم که آیا 

 .اون کجا رفته و یا نه



به  تونستمو ترسونده بود اما نمیاین بیشتر از یک ذره من ر

این فکر کنم که چقدر باید اجازه بدم تا مارج بفهمه، بعد از 

ها، لری به من گفته بود که در مورد استیل ها تحقیق همه این

کنم. من هنوز هیچ ایده ای نداشتم که اون به دنبال چه 

کم حرف و مرموز  اطالعاتی بود. لری در مورد همه چیز

 بود.

 چرا لری ممکنه ناپدید شده باشه؟ ین رو میدونی که_تو ا

 .مارج سرش رو تکون داد

_من به سختی این یارو رو میشناسم، منظورم اینه که، شنیده 

 .ته با خانواده ما سر و کار داشتهبودم اون توی گذش

 .بگم، من از این یارو خوشم نمیاد_صادقانه 

 .آهی کشیدم



 …داد که بهش نیاز داشتم _منظورم اینه که اون بهم یه شغل 

 اما اون یه وکیل کامال غیر اخالقیه. آخرین جمعه، آخرین

 بار وقتی که دیدمش....

 کردم اونخواستم به این موضوع اشاره کنم که فکر مینمی

 رو دیدم که داشت

 زد....معه توی بیمارستان حرف میبا نیکو در اواخر شب ج

وشیده بود و آماده _ اون یه شورتک و یه پیراهن هاوایی پ

بود تا نوه هاش رو به جایی ببره، اما اون یه نوع نگاه چندش 

آمیز و حال به هم زن داشت. یه نوع نگاه مشمئز کننده و 

وحشت آوری که وقتی بهش نگاه میکنی بدنت مور مور از 

ترس میشه، میدونی، از اون نوع نگاه هایی داشت که..... 

 ا نمیذاری، متوجهی؟هیچوقت بچه هات رو با اون تنه



 د و چهره اش غیر قابل خواندن شد.مارج آشکارا بدنش لرزی

 چیزی باعث شده که تو این رو بگی؟_چه 

_نمیدونم، اون فقط نگاهش چندش اور و حال به هم زن و 

وحشتناک به نظر میرسید. و نه این که در این مورد مشکلی 

ش ای چپوجود داشته باشه اما اون انگشت کوچیکش رو توی پ

 از دست داده بود. با این حال این چیزی نیست که نگاه اون

 .رو چندش آور و حال به هم زن کنه

 .( باز موندOدهان مارج با یه حالت اُ )

 شت کوچیکش توی پای چپش؟ مطمئنی؟ _جدی میگی؟ انگ

 ._آره

چیزی که من به مارج نگفتم این بود که زمانی من به پای 

رباره خواهر ناتنیش، دافنه استیل، چپ اون نگاه کردم که د



مادر مارج ، به لری وید گفته بودم و از شدت ترس به زمین 

افتاده بودم چون که قادر نبودم توی چشمهای وحشت آور لری 

وید نگاه کنم و اون زمان بود که من فهمیدم اون انگشت 

 .داده بودکوچیکش رو توی پای چپش از دست 

که لری وید برادر ناتنی دافنه  من هنوز راجع به این موضوع

 کدوم از استیل ها حرف نزده بودم.ست با هیچ 

 ..._وای خدای من

 .ین پرید و من رو هم با خودش کشیدمارج سریع از تخت پای

 

 

 

 هفدهمپایان فصل 



 هجدهم فصل 

 

 تالون

 

من حساب کارم رو تمام کردم و یک ایمیل مفصل برای یکی 

ام ارسال کردم. و حتی اگه از حسابدارها و مدیر مالی ه

نزدیک به نیمه شب بود، تصمیم گرفتم برم ببینم رایان بیداره 

یا نه. دلم می خواست یه نوشیدنی رو با برادر کوچکترم تقسیم 

کنم. تصمیم گرفتم قبل از رفتن به خونه اش بهش پیامک بدم. 

من براش یه پیغام سریع نوشتم و مطمئن بودم که اون بیدار 

 .ریع پیامک زداون س بود. چون

 «حتما، بیا اینجا »



 گفت.آمد میبرادرم همیشه به من خوش 

پوشیده اون منو جلوی در خونه دید که ری شلوار خوابش رو 

 شرت تنش بود.بود و یه تی

 اینقدر دیر بیای اینجا چیه، تال؟_ چیزی که باعث شده تو 

 رو بهو ازت بپرسم،  االن _ من هم میتونم این چیز مشابه ر

 راهی؟

 .کردمم روی کارهای اداری کار می_نه زیاد، داشت

 ._منم مثل تو بودم

اون به اتاق خانوادگی رفت و من هم دنبالش رفتم. به پشت 

 .شیدبار خونه اش رفت. و چند تا بطری بیرون ک

 _حدس میزنم بوربون خیابون هلو میخوای؟ 



 ._ این واسه من کار میکنه

اون مایع کهربایی برای من و یه لیوان  به اندازه دو انگشت از

خت و کنار من روی صندلی بار شراب برای خودش ری

 .نشست

 _ خوب حاال چه اتفاقی افتاده؟ 

 .یدن یه مشروب با برادرم رو داشتم_فقط احساس نوش

 رد چیزی حرف بزنی؟ مثال درمانت؟ خوای در مو_تو نمی

 که استیوسرم رو تکون دادم. من حتی نمی خواستم بپرسم 

ر جو ارتباط برقرا دوگان راجع به ناپدید شدن کالین با اون و

 کرده و یا نه.



_من واقعا منتظر زمانی هستم که همه چیز در مورد من 

خوام با برادرم یه لیوان نوشیدنی رو به نباشه. امشب فقط می

 کنم، قبول کن.ک بذارم. خواهش میاشترا

 .ه لیوان من زدو برای سر سالمتی برایان لیوانش ر 

 .رو قبول کنم، داداش _میتونم این

ما بیشتر درباره مزرعه صحبت کردیم تا اینکه صدای در 

 .لویی به گوش رسید. رایان ایستادواری از در ج زدن دیوانه

 _کیه این ساعت؟

اولین فکر من به طرف استیو دوگان رفت. تا اونجایی که من 

کالین مورس از هیچ  دونستم، هنوز در مورد ناپدید شدنمی

ب ش کدوم از برادرهام پرسیده نشده بود، اما چرا بعد از نیمه

شب توی این ساعت به اینجا  جمعه، استیو قراره بعد از نیمه



بیاد؟ رایان به طرف در رفت و بعد با خواهرم که اون رو با 

 شید به طرف اتاق خانوادگی برگشت.خودش کشان کشان میک

  :گفتمارج نفس نفس زنان 

 .شکر که اینجا تو رو پیدا کردم _خدایا، تالون، خدا رو

 _چه خبر مگه شده؟

خواب  _اول از همه، جید هنوز توی خونه ست. اون در اتاق

 .قدیمی خودش امشب خوابیده

 ر ضربه زدی که این رو به ما بگی؟_ باشه، تو اینجوری به د

 .اون سرش رو تکون داد

تن بهت دارم، فقط اینکه من _ نه من حرف مهمتری برای گف

زدم و بحثی درباره رئیس اون شد. تو داشتم با جید حرف می

 لری وید رو می شناسی؟



 .ره و جید هم زیاد ازش خوشش نمیاد_آ

_نه خوشش نمیاد ، اون گفت که لری وید غیر اخالقیه و 

نگاهش چندش آور و حال به هم زن و از وحشت مور مور 

 گه چی شده؟ننده ست. و حدس بزن دیک

من و رایان با یه توافق توی سوال کردن هر دو همزمان با 

 :هم گفتیم

 _چی شده؟

_ جید گفت که لری وید کوچکترین انگشتش رو توی پای 

 .چپش از دست داده

یه لحظه حرف توی دهانم موند. گذاشتم این کلمات برای 

 کردمای توی ذهنم فروکش کنه. لری وید؟ من فکر میلحظه

از آدم رباهای خودم رو در دوست پسر مادر جید پیدا  که یکی



کرده باشم و یکی دیگه هم ممکنه رئیس اون باشه؟ چطور 

ممکن بود که آدم رباهای من اینقدر نزدیک به زنی که 

 .به خوبی از اون محافظت نمی کردم عاشقش بودم باشن؟ من

وقتی معنای این کلمات رو حس کردم خشم بدی درونم جوشید 

د و دستش رو غل کرد. رایان خشم من رو حس کر و غل

 روی بازوی من گذاشت.

_ تالون، تعداد زیادی از مردم هستن که ممکنه انگشتشون 

 .اشنرو از دست داده ب

 ی از مردم اینجا توی اسنو کریک؟ _تعداد زیاد

 و مبهوت و بهت زده ایستاده بودم.مات 

 ت؟سه که این تصادفیه، اینطور نیسر_ به نظر می



خورد و روی لبه طغیان کردن بودم. قلبم اعصابم به هم می

به سرعت می تپید. غریزه جنگ و یا گریز درونم لگد 

خواستم رد لری وید رو پیگیری کنم و اون رو میخورد، می

بعد از سختی های زیادی پیدا کنم، ازش بازجویی کنم و 

 .اونوقت اونقدر بزنمش تا جون سالم به در نبره

 ن توی اتاق خودشه؟ _جید اال

 .مارج برای تایید سر تکان داد

_ تالون، مزاحم اون نشو، اون االن خوابیده و اون فقط زمان 

 یادی رو با مادرش درگیر بوده....ز

گوش دادن صدا رو متوقف کردم، با سرعت دور شدم، از  

در بیرون رفتم و از مسیر خونه اصلی به طرف خونه مزرعه 

 برگشتم.



اه عقبی قدم برداشتم، از پشت آشپزخانه و از وقتی در ر

بدون در زدن در اون رو باز راهرو به سمت اتاق جید دویدم. 

 کردم.

 فریاد زدم 

 _جید!

ت نشست، چشمانش اون به تندی از خواب پرید و روی تخ

 .پر از خواب بودن 

 _چی؟ چی شده؟ 

 :گفتم

ج ا_فقط منم، من بهت احتیاج دارم که بیدار شی، بهت احتی

 دارم که همین االن بیدار شی!

 _تالون، خدای من، مشکل چیه؟



مورد لری وید _ من بهت نیاز دارم که تو هر چیزی که در 

 .می دونی رو بهم بگی

 ای کشید و چشمانش رو مالید.یازهاون خم

_همین االن؟ تو میدونی که من در مورد اون چی فکر میکنم. 

نه، و اون غیر اون از نظرم چندش آور و حال به هم ز

 اید بدونی؟اخالقیه. دیگه چی هست که تو ب

وی پای چپش از دست داده، _اون کوچیکترین انگشتش رو ت

 درسته؟ 

 اون سر تکون داد. 

 _تو از کجا این رو میدونی؟

_مارج بهم گفت و من میخوام بدونم که چرا تو این رو بهم 

 .نگفتی



 این بار چند بار با چشمش پلک زد.اون 

مه چته؟ چرا نگفتم؟ چرا باید میگفتم؟ این موضوع _معلو

چیزی نیست که در موردش حرف بزنیم. هیچوقت بحثش پیش 

کی  .نیومده بود که بگم، پس اون یه انگشتش رو از دست داده

 اهمیت میده؟ چرا برات مهمه؟

 این حقیقت کوچولو برای _همین قدر کافیه که بگم برام مهمه.

 .من مهمه 

 _چرا؟

ی که با من صبور میمونی، جید. االن دارم صبر _تو گفت

کنم. من حاضر نیستم بهت بگم که چرا این موضوع مهمه می

اما من بهت نیاز دارم که بهم هر چیزی که میدونی رو بگی 



ه درباره رئیست رو ، در حال حاضر، همه چیزهایی ک

 .میدونی رو بگو

 رو یاون دوباره خمیازه ای کشید و بعد لیوان روی پاتخت

 ای آب نوشید. برداشت و جرعه

تالون، پس ما  _ واضحه که این موضوع برات خیلی مهمه،

 .میتونیم صحبت کنیم

وشن کرد و سپس به اون چراغ خواب روی پاتختی رو ر

 نورش نگاه کرد.

دونم، اما وقتی دوشنبه _من چیز زیادی در مورد اون نمی

انجام تحقیقات ای برای شم، قصد دارم برنامهوارد دفتر می

درباره اون داشته باشم، اما در عین حال، چیزی هست که در 



نم ئمورد لری وید میدونم. این تایید نشده ست اما من کامال مطم

 .که لری وید دایی ناتنی توئه
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 .تالون چشم هاش رو گشاد کرد

 _این دیگه چه کوفتیه؟

ها تان گواهی تولد رو که برای هر دوی اونبه سرعت داس

یعنی مادرش و لری پیدا کرده بودم براش تعریف کردم. به 

اینکه چطور اسم روی گواهی تولد دافنه از وید به واِرن تغییر 

کرده بود. و اینکه چگونه کسی مجبور بوده فرصت زیادی 

برای ایجاد این تغییرات و دستکاری توی گواهی تولد ها 

 باشه. داشته



  :تالون گفت

_این نمیتونه درست باشه و حقیقت داشته باشه، ولی اگه این 

 ه باشه.... اگه اینطوری باشه....حقیقت داشت

ن آمیزه ای از چشم هاش دور به نظر میرسیدن. چشم های او

 خشم و اندوه بودن.

  :پرسیدم

 _اگه این طور باشه، چی؟

کردی، مگه  ش آوری ازش دریافت_تو میگی که یه حس چند

 نه؟

کنم که این میتونه فقط به این _آره. با این حال، من فکر می

 .باشه که اون یه وکیل غیر اخالقیهدلیل 



_ نه، من به قضاوتت اعتماد دارم، جید، اگه تو بگی که اون 

مطمئناً چندش  خیلی چندش آور و حال بهم زنه پس این یارو

 .آور و حال بهم زنه

ن واقعاً خیلی در مورد اون نمیدونم. _همونطور که گفتم، م

 روز دوشنبه اصالح و پیگیری کنم. من قصد دارم اون رو

 ._خدایا لعنت بهش

تالون ایستاد و انگشت هاش رو توی موهای درهم و برهم و 

 .اش فرو کرد و دور اتاق من قدم زدژولیده 

 ._خدایا، لعنت به این جهنم

قی پیش ، چه اتفا_ تالون، تو االن داری من رو میترسونی

 اومده؟



اون هیچ پاسخی نداد، فقط به قدم زدن ادامه داد و بعد از اتاق 

من خارج شد. از اونجایی که من هیچ لباسی در اینجا نداشتم، 

 به عنوان لباس خواب پوشیده بودم.من لباس زیر و پیژامه رو 

خواستم با این لباس دور و بر خونه قدم بزنم، بنابراین من نمی

اتاق مجاور.....و به اتاق مارج رفتم.... اون اونجا نبود و در 

من یکی از رداهای بلند مثل ریدوشامبرش رو چنگ زدم و 

 بعد به جستجوی تالون رفتم. اون به دفتر کارش برگشته بود

 و در کنار کامپیوترش نشسته بود.

 :پرسیدم

 _مارج کجاست؟ 

 دم.دی _آخرین باری که توی خونه رایان بودیم، اون رو



به چه دلیل جهنمی مارج خونه رایان بود؟ اما نپرسیدم. تالون 

صفحه  به طور واضح در یه نوع ماموریتی بود. اون روی

 کامپیوترش تمرکز کرده بود.

  :پرسیدم

 _داری چیکار میکنی؟ 

 ._میخوام بفهمم لری وید کدوم خریه

 های اطالعاتی کنی؟ من همه پایگاه_چرا تا دوشنبه صبر نمی

 تونی چیزیدولتی رو توی محل کارم در اختیار دارم. تو نمی

پیدا کنی و یا چیزی بیشتر از یه جستجو توی گوگل توی اینجا 

 .کنیپیدا 

 .قیقت نداره. من روش خودم رو دارم_ح

 ._تالون، االن نیمه شبه



ش ی موهااون به وضوح آشفته بود و انگشتهاش رو مرتباً تو

 .عبور می داد و فرو میکرد

_ برام مهم نیست، تو میدونی که من به هر حال نمی تونم 

زیاد بخوابم، من باید چیزای بیشتری پیدا کنم، درباره اون و 

 .دوست پسر مادرت درباره

 _نیکو؟

نگشته اینجا تا مادرت _آره همون مادر جنده، اون هنوز بر

 رو ببینه؟ 

ه دسرم رو برای عالمت نفی تکون دادم. اون این کار رو نکر

بود، و من این رو اصال توی زندگیم نمیفهمیدم که چرا. مادرم 

چند هفته بود که برای زندگیش جنگیده بود و دوست پسرش 

 رفته بود و ناپدید شده بود. چیزی که اصال متوجهش نمیشدم.



 _میخوای بهت کمک کنم؟ 

 .خمیازه ای کشیدم

 .اون سرش رو تکون داد

 .که بیدارت کردمب، عزیزم. متاسفم _نه، برو بخوا

لبخندی زدم. من نمی دونستم که چه چیزی تالون رو آزار 

میده و ناراحت میکنه، اما این حقیقت که اون گفت از اینکه 

 سفه، واسه من یه دنیا معنا داشت.بیدارم کرده متا

هر چیزی که توی سر اون می گذشت، درمان بهش کمک 

در مورد می کرد. ممکنه این وحشیگری و خشم و دیوانگی 

خبر دار شدن از لری و نیکو در نوع خودش به همون اندازه 

 درمانی باشه و مثل یه نوع دارو برای درمان اون باشه.



من چیزی نمیدونستم و مارج هم قرار بود که به من چیزی 

نگه. اون اینکار رو مسلما نمیکرد. من فقط باید ایمان داشته 

ش آماده بود اینها رو ودباشم که تالون وقتی که باالخره... خ

 بهم بگه.

 ته بود و باالیبه طرفش قدم زدم که پشت میز کاریش نشس

 .سر اون رو بوسیدم

 _باشه، من به تختخواب میرم که بخوابم، عاشقتم 

 

**** 

 

از خواب عمیقی بیدار شدم. تلفن من در حال وزوز کردن 

روی میز شب بود. یک لحظه ای طول کشید تا به محیط دور 



م عادت کنم و به خودم برسم. نور از پنجره ام به داخل و بر

تابید. صبح بود و دقیقاً ساعت هفت..... کی ساعت هفت می

 ز تعطیلی توی این موقع زنگ میزد؟اون هم روز شنبه رو

 موبایلم رو برداشتم... پدرم بود. 

 نم افتاده باشه.قلبم از جا پرید. یه اتفاقی باید برای ماما

 دادم، پوستم یخ کرده بود.را می اب تلفنهمچنان که جو

 _بابا؟ 

 ._آره، شیرینکم، منم

 _حالت خوبه؟ مامان حالش خوبه؟

_مادرت حالش خوبه. صبح زود از خواب بیدار شد و سراغ 

 من رو گرفت. اون و من یه سخنرانی خیلی جالبی داشتیم.



 _اوه، واقعا؟

 ه مادرمآهی از سر آسودگی خیالم کشیدم و خیالم راحت شد ک

حالش خوبه. عجیب بود که من تا به حال به سالمتی اون 

دار بود، حاال که من تقریبا اون رو از  توجهی نداشتم. خنده

 خواستم اون رو از دست بدم.، نمیدست داده بودم

 _درباره چی حرف زدین؟

 .رباره دوست پسر اون، نیکو کاستاس_د

به موضوع  لرزشی سراپای وجودم رو فرا گرفت. تالون هم

 دونستم چرا.مند بود، و من نمی نیکو عالقه

 _اون به اونجا برگشته؟

_نه، اون اصال برنگشته و مادرت خیلی عصبانیه و خودش 

 .رو باخته



_ من واقعا متاسفم که اون ناراحته، بابا، اما صادقانه بگم؟ 

که بهتره که نیکو ازش  چیزی در بینش و شهود من بهم میگه

 .دور بمونه

من اینجا رو باهات موافقت می کنم، جید، من هرگز اون  _

ت بهم گفت من مرد رو ندیدم اما چیزی که امروز صبح مادر

 .رو خیلی نگران کرده

 _مگه چی گفت؟

_ ما داشتیم درباره اون حرف می زدیم. این نیکو... به مادرت 

 .یط بیمه عمر اون اظهار نظر کرده درباره شرا

 _واقعا؟

ه اگه اون از این حادثه و تصادف جون سالم _مادرت گفت ک

 .به در نبرده بود، نیکو مرد خیلی ثروتمندی میشد



 .دونستم جریان از کجا شروع میشهخون من سرد شد. می

 _اوه خدای من.... 

دالری  _آره. ظاهرا مادرت یه شرایط بیمه عمر یه میلیون

ه بردار ع و بهرنف گرفته بوده و نیکو کاستاس رو به عنوان ذی

 .خودش انتخاب کرده

 مادرم_ چرا اون این کار رو کرده؟ تا اونجایی که من میدونم، 

 .ورشکست شده بود

_ شاید به همین دلیل بوده که نیکو میخواسته از شر اون 

خالص بشه، سلیقه مادرت خیلی عجیب و غریبه، و من و تو 

 صورتحساب و هن رو میدونیم، شاید نیکو از تصویهر دو ای

رداخت اونها خسته شده بوده، شاید اون از مادرت خسته شده پ

 .بوده



 یس زنگ زدی؟_خدای من، تو به پل

_ آره زنگ زدم، اونها دارن میان تا با من و مادرت صحبت 

 .دارم اگه میشه تو هم اینجا باشی کنن، دوست

_ البته، االن توی خونه مزرعه هستم، سریع دوش می گیرم 

 .نجا برمیگردمو از همین راه به او

 ._ عالیه، پس زود میبینمت

 .تماس رو قطع کردم

یعنی نیکو ممکنه که قاتل باشه؟ به خودم لرزیدم. چرا به 

خاطر خدا این خالکوبی رو اینقدر بد میخواستم؟ و این همه 

چیز تالون رو خیلی ناراحت کرده بود. من قبال تصمیم گرفته 

چون این باعث  بودم که این تصویر خاص رو به دست نیارم

ناراحتی شدید تالون و دگرگونی اون می شد. حاال دیگه 



مطمئن نبودم که من تصویر ققنوس رو به دست بیارم و یا 

این تصویر رو بخوام. چون این تصویر تنها کاری که می 

تونست بکنه این بود که من رو یاد شخصی بیندازه که قصد 

این به فکرم کشتن مادرم رو داشته. چطور این زودتر از 

نرسیده بود؟ اون بهم گفته بود که کیسه هواش خیلی خوب 

عمل کرده و واقعاً چرا زودتر به این فکر نکرده بودم؟ اون 

حتی به سختی بدون یه خراش از بیمارستان مرخص شده بود. 

و اما برای مادر من چی؟ چرا اون اینقدر وضعیتش حاد بود؟ 

ا و زانوی شکسته و چندین ها و دنده ه در اینجا با استخوان

زخم عمیق روی صورت و بدنش که بدجوری مجروح شده 

بود و ضربه محکمی که به سرش وارد شده بود و اون رو 

 دچار ضربه مغزی کرده بود.



 اون مادر جنده ی عوضی..... 

پلیور و لباس زیرم رو در آوردم و رفتم زیر دوش تا دوش 

شدن عضالت بگیرم. گرمای آب باعث تسکین و آروم 

دردناکم شد اما هیچ کاری نکرد تا تصویری که توی ذهنم 

مثل یه تریلر تئاتر مدام عبور میکرد و میچرخید رو آروم 

ه دادم تا آب موهام کنه. آهی کشیدم و سرم رو به دوش آب تکی

 رو خیس کنه.

بعد مقداری شامپو توی کف دستم فشردم، دستهام رو به هم 

 .موهام با شامپو کردمروع به شستن مالیدم و ش

 ؟_ در این مورد کمک میخوای

نزدیک بود پوستم ُسر بخوره و توی حموم لیز بخورم. از جا 

پریدم. تالون پشت در حموم ایستاده بود و تصویر اون از 



ر بود تیره و تار و ای که لبریز از آب و بخاپشت در شیشه

 محو شده بود.

 :گفتم

 ._تو منو ترسوندی

 _متاسفم

 کزدم. یه کمی درمان تالون ممکنه همین االن بهم کم لبخند

 کنه.

 .ظر چی هستی؟ تو پیشنهاد کمک کردی_ منت

پاهاش لخت بودن اما هنوز شلوار جین و تی شرتش رو 

شید و همراه با پوشیده بود. اون به سرعت اونها رو بیرون ک

 من به حموم اومد.

  :پرسیدم



 _تموم شب رو بیدار بودی؟

و موهای من رو برای شستن گرفت. دست های سر تکون داد 

قدرتمند اون روی کاسه سرم مثل بهشت بودن و تنش و 

 بیرون می کشید و از بین می برد. بیقراری رو از طره موهام

  :گفتم

 ه، تو چیزی فهمیدی؟ در مورد لری؟_این احساس خوبی دار

_یه کمی، من موفق شدم که تایید کنم که اون حرومزاده دایی 

 .نیمه، اون مادر جنده ی حرومزادهتنا

 :گفتم

ایی ناتنی توئه معنی خاصی _خب، فقط به این خاطر که اون د

 نداره.



خوام در موردش فکر کنم اون _شیییش، آخرین چیزی که می

لری وید آشغال عوضی کونیه، وقتی که من یه زن لخت، زیبا 

 .س دارم که مقابل بدنم ُسر میخورهو خی

از دهانم خارج شد. دیگه بیشتر از این  صدای ناله مانندی

 تونستم موافقت کنم.نمی

اون همچنان به ماساژ دادن پوست و کاسه سرم ادامه داد. 

ایی که دست های توانمندش من رو آروم میکرد، من رو از ج

 گیر کرده بودم دور می کرد

بله، تا چند دقیقه دیگه من اینجا رو ترک می کردم و به گراند 

رفتم تا با پلیس ها در مورد امکان قتل مادرم جانکش می 

 .در حال حاضر، تالون دنیای من بودصحبت کنم. اما 



_ به پشت خم شو و به عقب تکیه بده، عزیزم، اجازه بهم بده 

 .بشورمتا تو رو 

انجامش دادم. و دست های قوی و قدرتمند اون کف صابون 

باب که ح رو تا سر تا سر و انتهای من کشید. تصور می کردم

های صابون به پایین توی آبشی حموم می پیچید و می ریخت. 

بخش حموم و بوی شیرین  چشمهام بسته شدن و بخار آرامش

شامپو نارگیل رو استشمام کردم و نفسی کشیدم. دوباره آه 

ن های من کشیدم و وقتی لبهای اون به یکی از نوک پستو

 .چسبیده شدن از جا پریدم

دم، اون به پایین خم شده بود و داشت چشمهام رو باز کر

برآمدگی سخت نوک پستونم رو میمکید. موهای درهم و برهم 

 .و پریشون بلندش رو که حاال نیمه خیس شده بود صاف کردم



 :گفتم

_بیا جای خودمون رو عوض کنیم، عزیزم، تو میتونی وقتی 

وک پستونم رو گاز و که من دارم موهات رو میشورم، ن

 .ینیشگون بگیر

کردیم، با ناله توافق خودش رو اون همچنان که حرکت می

نشون داد، بنابراین سرش درست در جایی از دوش قرار 

 وتونستم هم سطح اون به موهاش شامپگرفته بود که من می

 بزنم.

  :پرسیدم

 _مطمئنی که االن راحت هستی؟

اون جلوی سینه هام برای تایید سر تکون داد. موهای زیباش 

پو زدم و شستم و اصرار کردم تا سرش رو به سمت رو شام



باال هل بدم تا موهاش رو آبکشی کنم. هر چند که اون واسه 

از دست دادن و زمزمه کردن نوک پستون هام توی دهانش 

 نالید و غر غر میکرد. می

ما یکدیگه رو خیس کردیم و همدیگه رو مالیدیم تا بدن های 

آغوش گرفت و بلندم  هم رو بشوریم و بعد اون من رو در

زیبا و سفت و سخت خودش قرار کرد و من رو روی آلت 

 داد.

های ما در برابر همدیگه ُسر میخوردن و می لغزیدن.  بدن

 بهایخیس و پر از کف صابون، و من به پایین خم شدم و ل

 .اون رو با لبهای خودم گرفتم



ما همدیگه رو بلعیدیم، لبها و دهان همدیگه رو حریصانه 

ی و به آروم وردیم، همدیگه رو با ولع و گرسنگی بوسیدیمخ

 .آه و ناله می کردیم 

اون در حالی که من توی آغوشش بودم باسنم رو کمی باال 

بود و دوباره من رو روی آلت خودش قرار داد و پایین و 

باالم کرد. و در حالی که از لذت پایین و باال شدن روی آلتش 

 ی کردم.ِخر ِخر میکردم ناله خفیف

و مدتی طول نکشید تا اوج لذت جنسی در من رخ بده و ارضا 

بشم، ارگاسم سر تا سر بدنم رو مرتعش کرد، و چه رهایی 

به این رهایی شیرینی بود و اوه، چقدر من در این لحظه 

 .شیرین احتیاج داشتم



ما از کنترل جدا شدیم، اون و من با هم... و در حالی که 

لبه اوج و ارضا شدن هل میداد اون  ارگاسمم اون رو هم به

ماچ شکوند و توی بوسه رو با یه صدای بلند مثل اومم و 

 .گوشم نفس نفس زد

 .یاد، داره آبم با تو میاد، عزیزم_آره، عزیزم، داره آبم م

وقتی که رها و ارضا شد، نشست و من از بدنش به پایین ُسر 

بکشی خوردم و لغزیدم، ما کف های همدیگه رو شستیم و آ

 .م و بعد من شیر آب رو بستمکردی

یه حوله به دست اون دادم و اون در حالی که ایستاده بود و 

 :داشت موهاش و بدنش رو خشک میکرد گفتم

انگیز بود، تالون، تو هیچ ایده ای نداری _ این عالی و شگفت

 .که چقدر من به این احتیاج داشتم



 :اون گفت

 .دارمیزم، من همیشه به تو احتیاج _عز

_منم همیشه بهت احتیاج دارم، این تنش و بی قراریم فقط به 

 .ه امروز صبح از پدرم دریافت کردمخاطر تلفنی بود ک

 تاسفم، چشم آبی، حال مادرت خوبه؟_گوه توش، م

 … این مورد نگران نباش. این فقط _حالش خوبه. در 

 _چی؟

 .رد دوست پسر مادرمه، نیکو کاستاس_این در مو

کارا بدنش در مقابل من منقبض شد، خطوط و تالون آش

 .تیکه و عضالنی اون سفت و سخت شدنماهیچه های شش 

 _ واقعاً؟ چی در مورد اونه؟



_ به نظر میرسه که مادرم درست قبل از حادثه یه شرایط و 

بیمه نامه عمر برای خودش گرفته بوده، یه بیمه عمر یک 

بردار خودش  بهرهمیلیون دالری و نیکو رو هم ذی نفع و 

 .بعد از مرگ کرده

هاش از چیزی نا حرکت ایستاده بود و چشماون هنوز بی

 .وم مثل خشم برق میزد و میدرخشیدمفه

 ؟_تالون

_ بهت گفته بودم و االن هم دارم میگم, چشم آبی، این مرد آدم 

 .و بد یُمنیه، دقیقا منظورم اینه دردسر ساز

سم، و تالون؟ من خیلی ر_ منم کم کم دارم به این نتیجه می

در مورد اون چیزهایی که واسه خالکوبی بود متاسفم. من فقط 

یه تصویر خاص رو دوست داشتم، اما بهم اعتماد کن، من 



هیچ وقت قصد ندارم که یه خالکوبی ققنوس رو روی بدنم 

ه سعی کرده بزنم، چون همیشه من رو یاد مردی میندازه ک

 .بود تا مادرم رو بکشه

 .حرومزاده رو توی جهنم خواهم دید _من اون

تالون انگشت هاش رو با یه حالت عصبانی توی موهای 

 تونستم اینخیسش فرو کرد. اون از کوره در رفته بود. می

ه انگار خودش رو در رفتارش ببینم، چشمهاش طوری بود ک

 داشته بود. رو نگه

اون آماده حمله بود. اما چرا؟ اون حتی مادر من رو هم 

درم اونقدرها قات نکرده بود و اون می دونست که من و مامال

 .به هم نزدیک نبودیم

 _خوب، ما هنوز مطمئن نیستیم.



 .فسه حموم آویزون کرداون حوله رو روی ق

 شم آبی، از این بابت مطمئن هستم._من مطمئنم، چ
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 بیستمفصل 

 

 تالون

 

که جید رو به طرف گراند من به اندازه جهنم عصبانی بودم 

جانکشن با ماشین روندم تا پدرش رو ببینه و با پلیس ها حرف 

خواستم و قصد داشتم که پدرش رو ببینم. مردی بزنه. من می

که اون رو بزرگ کرده بود. مردی که اون بیشتر از همه 

دوستش داشت. خب، کنارم بود و من کنارش بودم. امیدوار 

 نن یا نه، این بیش از پرداختن به ایبودم. حرفم رو باور کنی

 کرد.شخصیت نیکو من رو اذیت می



اگه اون همون کسی بود که من فکر میکردم که هست هیچ 

شکی نداشتم که اون کیسه هوا و ایربگ صندلی مادر جید رو 

دستکاری کرده بوده تا اون رو به خاطر پول به کشتن بده. 

اون هیچ  خب،… کردم اگه اون کسی بود که فکر می

محدودیتی توی تفریح و سرگرمی های سادیسمی خودش 

 داشت چه برسه به دیگه سود مالی. وجود ن

اون قبال توی نظر من گناهکار بود.... نه فقط ربودن و تجاوز 

های دیگه، اما تالش به من و کشتن لوک واکر و سایر بچه

برای کشتن مادر جید و مرگ اون دیگه نهایتش بود. تنها 

کردم این بود که ثابت کنم. البته، گفتنش که باید می کاری

آسون تر از انجام دادنش بود. چی باعث شده مردم اینقدر بد 

 رفتار کنن؟ و شیطان صفت باشن؟



این اولین باری بود که این سوال رو از خودم می پرسیدم. 

من واقعاً قبالً هرگز به فکر این سه مرد که انسان بودن نبودم. 

ای انسان ، اون ها تجسمی از شیطان بودن. حاال شاید اما به ج

ها رو شناسایی کرده باشم.. اونها مرد بودن فقط دو تا از اون

مرد...... ولی انسان نبودن.   مردانی که من هفته بعد میتونم 

 .با دستهای برهنه خودم اونها رو بکشم

این ها فقط اسم انسان رو یدک می کشیدن. چطور مرد ها 

ستن به چنین هیوالهای شیطانی و بد تبدیل بشن؟ جید در میتون

طول سواری با ماشین ساکت بود و من اون رو درگیر نکردم. 

اون از این موضوع االن خبر داشت و این واسه من یه چیز 

خوب بود چون من اصال استعداد وراجی و پرحرفی رو 

نداشتم و از طرفی خوشحال بودم چون در حین رانندگی 



تم با افکار خودم تنها باشم. به لطف قهوه فوری و قوی میتونس

 .ار بودم. بیدار و با افکارم تنهاجید بید

وقتی رسیدیم، جید از ماشین پایین اومد و بعد من یه مدتی  

رانندگی کردم و دنبال یه جای پارک گشتم، باالخره تصمیم 

 م از سرویس خدمتکار استفاده کنم.گرفت

شنبه بود و خیلی از مردم اینجا بودن،  ها، روزپس از همه این

بدون شک برای مالقات میومدن. آهی کشیدم و به عنوان 

مالقات برگه ورود به پارکینگ رو امضا کردم و به سمت 

محوطه انتظار بیرون از بخش مراقبت های ویژه رفتم. وقتی 

وارد محوطه شدم اعصابم از جا پرید. دو تا پلیس اونجا بودن 

با اونها صحبت کرده بود. در کنارش مردی قد بلند و جید قبال 

سانت ایستاده بود. با همان موهای قهوه  18۴با قدی حدود 



ای_طالیی که عادت داشتم روی سر زنی که عاشقش بودم 

ببینم. اون مردی خوش قیافه ای به نظر می رسید، پوستی 

وک های دور برنزه داشت و پوستش کمی چروک و چر

 داد. چشمش رو نشون می

جید گفته بود که اون کارش ساختمان سازی و کارهای 

تجهیزاتی و ساخت و سازه. اون احتماال بیرون از منزلش 

بیشتر عمرش رو توی زندگیش کار کرده بود. خسته به نظر 

رسید. خسته و نگران کسی بود که عاشقش بود. فرض می

 خص مادر جید بود.میکردم که اون ش

قات کنم.... پدر زنی که دوستش خواستم پدرش رو مالمی 

داشتم. من اینجا بودم، سی و پنج ساله، و من هرگز پدر یک 

 زن رو قبال ندیده بودم. جید به من اشاره ای کرد و لبخند زد.



_ بفرما، تو اینجایی، تالون این پدرم برایان رابرتزه و و بابا، 

 .یلهاین تالون است

 .در جید دستش رو به طرفم دراز کردپ

 .م. چیزهای زیادی درباره ات شنیدماز مالقاتت خوشبخت_

پشت گردنم یخ زده بود. جید بعضی از لحظات من رو 

و خشمگین تر، تاریک تر دیده بود اما مطمئنا اون اون ها ر

 با پدرش به اشتراک نذاشته بود.

 :گفتم

 .ا_از مالقات باهات خوشبختم، آق

 ؟”آقا”بود؟ تو به پدر یه زن بگی این درست 

 ._ لطفاً من رو برایان صدا کن



 _ خیلی خوب

 سعی کردم لبخند بزنم.

 _ حال مادرت چطوره، جید؟

های  ق مراقبت_ حالش خوبه، اونها در نهایت اون رو از اتا

 .ویژه بیرون اوردن

 ._این عالیه، عزیزم

بعدش به طور ناگهانی سرم رو به طرف برایان پرتاب کردم. 

ا کرده بودم ولی به نظر نمی من فقط دخترش رو عزیزم صد

 شه. خدا رو شکر.رسید که این برایان رو ناراحت کرده با

 :جید گفت

ین ا _اوه، خیلی متاسفم، این افسر شاپالی و این افسر دوکه و

 .آقا دوست پسرم، تالون استیل



دوست پسر. هرگز یک کلمه این درجه از گرما به من و توی 

حال، این مطلقا و به طور وجودم نفوذ نداده بود. و با این 

غمگینانه ای واسم کمبود داشت. چون اگه من دوست پسر جید 

باعث میشد که اون دوست دخترم.... باشه و واژه … بودم 

رای من بود، یه واژه "دوست دختر" برای اونچه که جید ب

 ناکافی بود.

  :یکی به اسم افسر شاپالی گفت

 ._از مالقاتت خوشبختم، آقا

  :مبه جید گفت

خواستم وسط حرفتون بپرم. من می تونم برم اونجا بشینم _نمی

 .پرسنهای خودشون رو میسرها سوالدر حالی که اف



ا که مشکلی نداره، و _نه، ای کاش اینجا بمونی. با شما دو ت

 با تو بابا؟

 :برایان رابرتز گفت

_این برای من خوبه و مشکلی نداره، شیرینکم، حدس می زنم 

 .افسران اینجا بستگی دارهقعاً به وا

  :شاپالی گفت

 هر حال، این تنها پرسش اولیه ست._مشکلی نداره، به 

  :برایان پرسید

ات ام تحقیقکنین که برای انج_بنابراین، شما دوتا فکر می

 پرسش در اینجا کافیه؟

شاپالی... که به نظر میرسید سخنگو بین دو نفرشون بود.... 

 :پاسخ داد



قصد داریم نگاهی به وسیله نقلیه اونها بیندازیم.  _آره. ما قطعاً 

ببینیم آیا می تونیم تشخیص بدیم که کیسه هوا دستکاری شده 

یا نه، تنها مشکل اینه که وسیله نقلیه قبال تعمیر شده بوده. اما 

 ما با متخصصان خودمون به اون نگاه خواهیم کرد.

 .توی هم رفت و لبهاش پایین افتادنچهره جید 

 .ماشین تعمیر شده _چرا

  :شاپالی گفت

_خانم رابرتز، هیچ دلیلی نداشت که فکر کنی هیچ مدرکی 

توی هیچ بازی پلیدی وجود نداره، آقای کاستاس وسیله نقلیه 

شیده و تعمیر کرده رو از صحنه جرم و تصادف بیرون ک

 .بوده



یچ کجا برای دیده شدن پیدا _به نظر میرسه آقای کاستاس ه

 .نشده

 :سر تکون داد و گفت شاپالی

ودش یه چیز کامال _ درسته ولی نه کامالً، و این به نوبه خ

 .نگران کننده ست

  :جید گفت

 .ای خدا، اون نمیتونه ناپدید بشه_اون یه سناتوره، محض رض

  :گفتم

 ._نه

 .تُن صدام پایین بود

 ._اون نیست



فاف آبی _خاکستریش های شجید به طرف من برگشت. چشم

 .بودنگشاد شده 

 _ چی؟

ام ق روی اون انج_متاسفم. یادم رفت بهت بگم. یه مقدار تحقی

 به این اشاره کنم که.... دادم... من باید

آهی کشیدم. چطور می تونستم به اون بگم که مردی که من 

درباره اش تحقیق کرده بودم زندگی من رو به بیراهه کشیده 

 بود که من بود و با تجاوز کردن بهم من رو این شکلی کرده

کامال قانع شده بودم که اون هر کاری از دستش بر میاد. 

چطور می توانستم به اون بگم که دلیلی که من کامال قانع شده 

بودم که اون همون مرد بوده به خاطر این که اون رو تحت 

پیگیری قرار داده بودم. ولی واقعا اون مرد نیکو بود؟ ولی 



ین م نه حداقل جلوی همه انمی تونستم اینها رو به اون بگ

 مردم.

 :شاپالی گفت

 _ حق با اونه، خانم، اون یه سناتور ایالت متحده نیست اون

 .حتی سناتور ایالت آیووا هم نیست

 _ ولی چرا مادرم گفت که.... 

 .جید لبش رو گاز گرفت

ز از اون در مورد این سوال _حدس میزنم که مادرم هرگ

 .نکرده

 :برایان گفت

زی رو که کسی بگه اگه مورد توجه اش قرار _بروک هرچی

 .بگیره و یا برای اون هدیه باشه باور میکنه



  :جید گفت

_این کار به اندازه کافی آسونه که بررسیش کنه، اما این 

ممکنه که برای مادرم پیش نیومده باشه، مادرم واقعا اجازه 

داد تا مردها از روش رد بشن و روی اون راه برن و به می

 .ی حقش رو پایمال کننراحت

  :شاپالی گفت

_بخوام صادق باشم، نیکو کاستاس ممکنه حتی اسم واقعی 

کنیم. اون هم نباشه اما ما قطعا داریم به این قضیه نگاه می

ایربگ به  هیعنی، اگه بتونیم گواهی بدیم و مدرکی پیدا کنیم ک

 .دست اون دستکاری شده

  :جید التماس کرد



و پیدا کنی، خـواهش میکنم، یعنی، چرا _تو فقط باید اون ر

داد، و حاال اون ناپدید شده؟ اون ظاهرا به مادرم اهمیت می

نگار داره اون اون فقط رفته. به نظر من که یکی هست که ا

 .ازش فرار میکنه

 :شاپالی گفت

_ آره این به نظر خیلی مشکوک میرسه، باهاتون در تماس 

 .ماره شخصی منههم شماره کارت و ش خواهم بود، این

 .ی کارت رو به هر کدوم از ما دادشاپال

 :برایان گفت

 .سه زمانی که به ما دادین، افسرها_ممنون وا

 و رفتند.دو مرد سری تکان دادند 

  :جید گفت



 ._ نمیتونم این رو باور کنم

 .دستم رو دور اون حلقه کردم

 _چی؟

 _ اون یه آدم آشغال و عوضی و دروغگوئه، اون سعی کرده

که مادرم رو بکشه و احتماالً االن فرار کرده تا از جرم و 

مجازاتش دوری کنه، اون احتماالً سعی داره تا با این کنار 

بیاد و االن هم که ماشین تعمیر شده دیگه هیچ کاری مربوط 

اقدام به کشتن  به مدرک دستکاری شدن ماشین توی احتمال

 .مادرم وجود نداره

 :برایان گفت

 .ن چیزیه که اتفاق افتاده و یا نهونیم ای_ ما نمی د



ده بود. افتا دهانم رو بسته نگه داشتم. این چیزی بود که اتفاق

یه جورایی، من این رو توی اعماق وجود و استخون هام 

دونستم که لری وید، دایی دونستم. درست مثل این که میمی

 گرامی و ناتنی من، وقتی بچه بودم، بهم تجاوز کرده بود..

خب، اون هم یه شخصیت مثل نیکو داشت و حاال نیکو سعی 

تن تونسکرده بود مادر جید رو بکشه و هیچ کدوم از اونها نمی

از این فرار کنن و هیچ یک از اونها نمی خواستن با این مسئله 

 کنار بیان

 

****** 

 



تحت عنوان نیاز به برقراری چند تماس تجاری و انجام 

نتظار بیمارستان رو ترک کردم. بعضی از مشاغل، محوطه ا

جید در کنار پدرش توی امنیت بود و الزم بود که اون در 

کنار مادرش باشه و  به این نیاز داشت. من چند تماس تلفنی 

برقرار کردم، اما اونها هیچ ارتباطی با تجارت من نداشتن. 

در عرض ده دقیقه، من اسم فروشگاه بدن سازی که تعمیرات 

انجام میشد رو داشتم که نیکو کاستاس وسیله  ماشین توی اون

نقلیه خودش رو در اونجا برده بود. من با ماشینم به اونجا 

رفتم و خواستم با شخصی که ماشین رو بررسی کرده صحبت 

کنم. از من خواسته شد تا جایی بشینم که شخصی به نام ِشم 

 .حرف بزنهدر دسترس باشه و کارش که تموم شد بیاد باهام 



ی رو تو از سه سال پیش یکی از مسائل مربوط به مکانیک  

 موبایلم زیر و رو کردم. 

 _آقای استیل؟

سرم رو باال بردم. مرد جوانی که قد بلندی داشت و الغر بود، 

زد، هاش روغن واسه تعمیر کاری ماشین برق میزیر ناخن

ایستاده اسبی کرده بود در مقابل من  و موهای بورش رو دم

 بود.

 .ن ِشم هستم_م

دراز کردم، ایستادم و دستم رو برای دست دادن به طرف اون 

 .اون سرش رو تکون داد

_نمیخوام که با دستم که روغنیه تو رو چرب کنم، چه کاری 

 برات از دستم برمیاد؟



_من به اتومبیلی عالقه دارم که حدود دو هفته پیش به اینجا 

 .نیکو کاستاسهاورده شده، مالک اون 

یادم میاد, آقا, ماشینه عمالً متالشی و درب و داغون و  _ آره

 .ورده بوده که توی اون زنده موندهقراضه شده بود، شانس ا

ای هست، تو العادهخب، کیسه هوا واسه ماشین چیز فوق_

 داری که اون یه مسافر هم داشته؟ خبر

ه کیسه هوا اون درست _اوه، آره، خونش همه جا بود. شنیدم ک

 .دهمستقر نش

 .این همون چیزیه که اتفاق افتاده _آره،

 .به اطراف نگاه کردم

_ درک می کنم که تو هنوز یه ماشین داری که باید اون رو 

 .تعمیر کنی



سر اصل مطلب میرم, چون باید زودی به کارم بپردازم ._آره

و کار و بارم رو باز شروع کنم، اون ماشین یه ضرر کلی 

که مانع از این میشد که اون رو تلفات لعنتی بود تنها چیزی 

ود اتومبیل ارزش خیلی به اوراقی نفرستیم این بود که خ

 .زیادی داره

_ من دالیلی دارم که فکر می کنم که ممکنه کیسه هوا 

دستکاری شده باشه، به همین دلیلم بوده که کیسه هوا درست 

سر جاش توی صندلی مسافر استقرار نیافته، دوست دارم 

ته ه این از نظرت مشکلی نداششین بیندازم البته اگنگاهی به ما

 .باشه

 _ تو یه پلیسی؟ 



_نه، من فقط دوست خانواده زنی هستم که توی این ماشین به 

ون خیلی خوش شانسه که زنده شدت مجروح شده بوده، و ا

 .مونده

 .ِشم روی زمین تُف انداخت

شده  گم.. اون ماشین کامال درب و داغون و قراضه_من می

 بود و کیسه هوا هم نداشته ؟

 .اون سوتی زد

 .قعا به طرز لعنتی خوش شانس بوده _اون وا

 تونم اون رو ببینم؟اتومبیل؟ می _درباره

تونم اون رو به کسی _قربان، این ماشین تو نیست. من نمی

 ذارش کنم.جز مالک رها و واگ

 _ صاحب این ماشین مدعیه؟



ی ترین چیزه، ما تقریباً از _ نه آقا، ادعایی نکرده و این لعنت

هفته پیش تا االن روزی دو بار به اون زنگ میزنیم و و هیچ 

 یدا کنه و باهاش تماس برقرارکس تا به االن نتونسته اون رو پ

 .کنه

 .ننده بودحیرت آور و خیلی ناخوشایند و قبیح و منزجر ک

_ گوش بده، اگه بهم اجازه بدی تا یه نگاهی به وسیله نقلیه 

دازم خوشحال میشم و مطمئن باش که این واست ارزشش بین

رو داره، حتی اگه اجازه بدی تا من یه متخصص بیارم تو 

 .حتی بیشتر هم واست ارزشش رو دارهاون رو بررسی کنه 

تونم ز، من نمی_ببخشید، آقا، ولی بدون یه پلیس، بدون مجو

 این کار رو بکنم.

 .کشیدممقداری اسکناس سبز از کیف پولم بیرون 



 _ االن چی؟ میتونی؟ 

 .اون اسکناس ها رو توی جیب گذاشت

 _دقیقا سر ساعت هفت همینجا منتظرم باش.

 .سر تکون دادم

 ._ممنونم

مونیم.. زدم برای شب توی شهر باز اونجا رفتم. حدس می

 حداقل من که اینجا بودم.

یه مقدار غذای بیرونی از یه مغازه محلی گرفتم و به 

گشتم و ماشینم رو روندم. جید و بابای اون بیمارستان بر

 .یه غذای درست و حسابی داشته باشنخوشحال بودن که 

  :برایان گفت



عوت کنم. کمی تو رو بشناسم _دوست دارم شما رو به شام د

 .بهتره

گردنم یخ زده بود. میخواست یه کم بهتر باهام آشنا بشه؟ لعنتی 

اک حرف بزنیم گوه توش... مثال درباره یه چیزهای ترسن

میدوار بودم جید متوجه واسه همین یه بهانه درست کردم. ا

 بشه. 

کنم، اما نمیتونم. متاسفانه در _من از این کار قدردانی می

های کاریم رو انجام میدادم یه چیزی تو  حالی که داشتم تماس

باغهای میوه ام پیش اومده و من باید برگردم. عزیزم، پیش 

. و یا اگه میخوای یه تاکسی بگیر و برو برو و همینجا بمون

خونه. یا شب رو در اینجا با پدر خودت سپری کن، و تو 

 .میتونی مادرت رو توی صبح ببینی



تونستم فکر نشستن این یه حس و راه بزدالنه بود. اما نمی

اینجا توی بیمارستان رو برای شش ساعت بعد که پدر جید 

وتاه بزنه رو هضم و ی کسعی کنه تا باهام صحبت و گپ ها

 تحمل کنم.

مجبور شدم تا ساعت هفت اینجا بمونم تا با ِشم توی باشگاه 

بدن سازی روبرو بشم. در ضمن من باید چه کار کنم؟ می 

عدش امشب دوباره به اینجا تونم برگردم به خونه مزرعه و ب

 .برگردم

هنوز بهتر نشده؟ من یک کارشناس رو پیدا کرده بودم که 

ماشین بیندازه و کاری کردم که ارزشش رو داشته نگاهی به 

 که در راس ساعت هفت با من بیاد. باشه

 بیستمپایان فصل 



 بیست_و_یکفصل 

 

 جید

گرفتن و اسکان مادرم در یه اتاق معمولی بیمارستان برای 

روحیه من خوب بود. آرزو می کردم که ای کاش تالون می 

مدیگه رو مالقات موند. خیلی دوست داشتم که اون و مادرم ه

کنند. اما شاید بهترین کار این بود که اون این کار رو نکرده 

بود. می تونستم بگم که بودن در کنار پدرم توی این اطراف 

اون رو عصبی و مضطرب کرده بود. مطمئن نبودم چرا. 

پدر من راحت ترین فرد توی جهان بود که با اون باهاش کنار 

ون گفته بود، اون هرگز قبال پدر میومد. اما همون طور که تال

 دوست دخترش رو ندیده بود.



رسید، اما دوست دختر.... این کلمه چنان بچگانه به نظر می

کرد. مادرم بیشتر از اون بایست این کار رو میحاال می

چیزی بود که من اون رو در یک زمان دیده بودم هوشیارتر 

م داده بودن بود. کاری که توی بخش مراقبت های ویژه انجا

داد و دستگاه ها خوب عمل قطعا کارش رو خوب انجام می

میکردن و صفحه نمایش ضربان قلب اون روی دستگاه ها 

خواستم چند تا سوال ازش بپرسم، خوب بود. من ناامیدانه می

 خواستم اون رو ناراحت کنم.ا نمیام

 هست که بتونم برات بیارم مامان؟ _چیزی

که از این محیط استریل خارج الم _نه، نه. من فقط خوشح

 شدم.

 .لبخندی زدم



 .رسی. قیافه ات بهبود یافتهر می_تو خیلی بهتر به نظ

 .ها باقی خواهد موند اما جای زخم_

من دیگه قصد نداشتم چیزها رو بیشتر از این الپوشونی کنم 

و خوب جلوه بدم و اونها رو به نوعی ماست مالی کنم.  اون 

 بود و باید به واقعیت برمیگشت.  رج شدهتازه از خطر خا

_ آره، جای زخمها هستن، اما میدونی؟ جای زخم ها لزوما 

چیز بدی نیستن، چون اینها بهت نشون میدن که تو توی 

زندگیت از چی گذشتی، اینکه از جهنم عبور کردی و باز به 

 .رگشتی، جای زخم ها چیز خوبی هستناینجا پرتاب شدی و ب

دم رو از طریق زیباییم تأمین کردم، جید. من _من زندگی خو

هنوز یه مدل پر درآمد و موفق بودم. مطمئناً از جوونی درآمد 

خوبی کسب نمی کردم، اما داشتم خوب عمل میکردم و زندگیم 



رو میگذرونم. من زندگیم رو به نوعی گونه به گونه با حالت 

امش قل کاری بود که من انجهای مختلف میگذروندم، اما حدا

 .میدادم

 و چه کسی میگه که این تموم شده؟ _

 ._عزیز دلم، بهم نگاه کن

کنم، مامان. من زنی قوی و زیبا رو _دارم به تو نگاه می

ت کردن ببینم که زندگیش تقریبا تموم نشده، بنابراین صحمی

 .مثل این دیگه متوقف میشه

_نه. من همه چیز رو مسلم می دونستم، تصور کرده بودم که 

میشه زیبا خواهم بود، و بعد شروع به پیرتر شدن کردم. ه

شروع کردم به دیدن خطوط و چروک خنده در اطراف 

چشمهام ، چند لکه سنی در اینجا و اونجا. هیچ آرایش خوبی 



هم نمیتونه روی این سرپوش بذاره، ولی االن؟ از تمام این 

پارگی ها و جراحات روی صورتم جای زخمها هستن . من 

 .هرگز دوباره طبیعی به نظر برسه نیستم که چشمم مطمئن

 _مامان.....

_نه، بذار حرفم رو تموم کنم. من همیشه این رو بدیهی و 

. لکه مردم. تو، پدرتکردم. و نه فقط نگاه من، بمسلم تلقی می

 .و االن نیکو

موهای تنم سیخ شد. چرا اون باید به اون عوضی آشغال پست 

اون  کردیمم بهش بگم که ما فکر میکرد؟ نمیتونستاشاره می

سعی کرده بود تا اون رو بکشه تا پول بیمه اش رو جمع کنه 

بفهمم که چرا در وهله اول  تونستمو باال بکشه. اما شاید می

 رو توی رابطه شون بیرون کشیده بود. سیاست



بیمه نامه _ مامان حاال که حرف از نیکو شد درباره سیاست 

 .بگوعمری که گرفتی بهم 

 ت سیاست بیمه زندگیه؟_منظور

_آره. اگه قرار بود یه سیاست بیمه عمر به دست بگیری، 

رو به ترین کس خودت  تر نبود که نزدیکبرات منطقی

 نفع انتخاب کنی؟ عنوان ذی

 نفع باشی؟ کنی که تو باید ذی_منظورت اینه که فکر می

 داین رو با صچرند و کصشعره. اما من قصد نداشتم که ای

 .بلند به زبون بیارم

_نه، این منظوری که من دارم نیست، منظورم اینه که، آره، 

منظورم این بود که چرا تو باید بیمه عمری بگیری؟ اما من 



به دنبال هیچ پولی از تو نیستم. اما چرا اسم دوست پسرت رو 

 .میذاشتی؟ اون حتی نامزدت هم نبودباید به عنوان ذی نفع 

 :تاون گف

 االخره با هم ازدواج خواهیم کرد.فکر کردم که ب_ من 

 .و قصد داری که دوباره ازدواج کنی_من نمیدونستم که ت

 .اون آهی کشید

کردم که این کار رو _برای مدتی طوالنی هیچ وقت فکر نمی

بکنم. بعد از اون احمق مسن نیل هارمون که همه پولم رو 

دنم و به دزدید و پس از اون وقتی که پدرت از قبول کر

 ن سر باز زد. اما نیکو فرق داشت.زندگیتون برگشت

 کرد؟_واقعا؟ چطور اون فرق می



_اون به دنبال پول من نبود. بعد از همه اینها، من هیچ وقت 

 .هر حال، حداقل نه به مقدار زیاد پول نداشتم. به

 .با هیچوقت به دنبال پول تو نبود_با

 خواست.و نمیدونم. اما اون من ر_اوه، این رو می

_این مال ده سال پیش بود... چی باعث شد تصمیم بگیری که 

 رزش ازدواج باهاش رو داشته باشه؟نیکو ممکنه ا

_اون برای من خیلی خوب بود،  اون برام هدیه میخرید، گل 

کردم که برای س میمی اورد، اون من رو وادار کرد که احسا

 اون مهم هستم.

یری تی که یه سیاست بیمه عمر بگ_بنابراین تو هم تصمیم گرف

و اسم اون رو هم به عنوان ذی نفع توی اون بنویسی واسه 

 اینکه اون بهت گل داده؟ 



 .ص تکون دادمسرم رو از حر

 ین سیاست بیمه عمر ایده اون بود._در واقع، ا

 چرا اصال من تعجب نکردم؟

ی؟ ه به من نگفت_چرا باید همچین فکری بکنه؟ چیزی هست ک

 متیت بده؟حال سال

ن تونستم ای_البته که نه، احمق. اگه سالمتی من بد بود، نمی

 .مه عمر در وهله اول به دست بیارمقرار داد بی

کنده بگم، تنها یک  اون منو اونجا گذاشته بود. رک و پوست

خواست قرارداد بیمه عمر رو دلیل وجود داشت که نیکو می

از اون استفاده کنه و بر عهده بگیره...... تا بتونه باالخره 

بهره مند بشه. چه طوری میتونستم اون رو وادار به دیدن این 



ه اون، من حتی این رو می کنم؟ و حتی در حالت شکنند

 خواستم؟

کنی چرا اون این پیشنهاد رو کرد؟ منظور من اینه _فکر می

ل فعت تبدینکه این قرارداد رو بیرون بیاره و اون رو به ذی

 کنی؟

ن ایده اون بود که از این بیمه نامه استفاده کنه چون _خوب، ای

من دیگه جوون نمیشم، بنابراین ایده خوبی بود که االن بیمه 

 .در حالی که هیچ مشکلی وجود ندارهزندگی دریافت کنم 

کس به تو وابسته نیست، _خب، این واقعا منطقیه. اما هیچ

که  کنیم. زمانیمامان. پدر و من از خودمون حمایت می

کس بهت وابسته نیست، هیچ دلیلی وجود نداره که خودت هیچ

 .رو بیمه کنی و بیمه عمر رو واسه خودت دریافت کنی



_خوب، این برای من منطقی بود. االن می تونم این قرارداد 

توی بیمه عمر رو دریافت کنم و شگفت آوره که زندگی 

 .بعضی از شرکت ها چقدر ارزونه

 رفتی که این قرارداد رو به دست بیاری_بنابراین تو تصمیم گ

 نفعش کنی؟  رو وادار کنه که ذی و اون میخواست که تو

 .ش رو تکون داداون سر

 _آه، نه، این ایده من بود.

 هام رو باال بردم. ایده اون بود؟ابرو

 _ایده تو بود؟ 

 .ای تو پیشنهاد کرد، جید، یا پدرت_ آره، اون این رو بر

 رو انتخاب نکردی؟_پس چرا یکی از ما 



_من انتخاب کردم، من تو رو انتخاب کردم اما بعد شروع 

کردم به فکر کردن به اینکه یه پناه و یار که بهش تکیه کنم 

 .دگیم برای چند ماه اخیر نیکو بودتوی زن

_چند ماه اخیر؟ تو مردی رو ذی نفع خودت توی بیمه عمر 

 تی یک سال؟ماه باهاش آشنا شدی؟ حقرار دادی که فقط چند 

_ خب، آره، بعد از اینکه من تو رو به عنوان ذی نفع انتخاب 

کردم، نیکو و من در مورد آینده صحبت کردیم و اون به من 

خواد زندگیمون با همدیگه مشترک گفت که دوستم داره و می

باشه و با هم زندگی کنیم، و شاید، به هر حال، چون قرار بود 

منطقی باشه و بتوان اون رو به  ما با هم ازدواج کنیم. شاید

نفع انتخاب کرد. پس ما مجبور نیستیم بعدا اون رو  عنوان ذی

 .تغییر بدیم



 .از همه اینها، این ایده اون بود.ها، پس بعد ..._آه

 _ اوه، نه. این تصمیم من بود.

بار دیگه مادرم توسط یک مرد مورد بازی قرار گرفته و یک

انداز  د نبود که شوهر دومش تمام پسبود. این به اندازه کافی ب

عمر و زندگیش رو مکیده و ازش دزدیده بود. حاال هم این 

آدم عوضی آشغال دروغگو اومده بود تا جون و زندگیش رو 

 ه معنای واقعی کلمه از اون بمکه.ب

تونستم به اون راجع به این موضوع فشار بدم. اما االن نمی

 بود. اضح بود که کامال خسته شدهاون و

 ._خیلی خوب، درک میکنم

من این کار رو نکردم و اصال نمیتونم این رو درک کنم.  اما 

 ای داره که بذارم تا اون این رو بدونه؟واقعا چه فایده



کنم ما به اندازه کافی صحبت کردیم. تو به کمی _من فکر می

 .داریاستراحت نیاز 

 .اون چشم هاش رو بست و آهی کشید

وقتی که نیکو فم، جید. برای همه چیز.خیلی متاس_من 

 .ن همه چیز رو برای تو توضیح میدهبرگرده، او

من. هنوز هم به همان  وقتی نیکو برگرده.... مادر بیچاره

 .لوح بود که متولد شده بود ساده اندازه که روزی

_مطمئنم که اون این کار رو خواهد کرد. در این مورد نگران 

ضر تمام کاری که تو باید انجام بدی نباش، مامان. در حال حا

بتونی به  اینه که نگران استراحت کردن خودت باشی تا

 .درستی التیام پیدا کنی



وقتی اون به خواب فرو رفت، من به طرف بیرون حرکت 

ه مکردم و به محوطه انتظار برگشتم و به پدرم در مورد مکال

 .مون گفتم

  :پدرم گفت

 ریبکاره، اون نیکو، هان؟لکار و ف_این یارو یه آدم دغ

_ به نظر میرسه که اون همینطوریه، کاش مادرمم میتونست 

 .، اون رو همین طوری که هست ببینهذات اون رو ببینه

ای جز دیدن اون نخواهد اره_وقتی اون برنگرده، مادرت چ

 داشت.

 .درک نمیکنم _من فقط اصال این رو

به اندازه ای  _خوب، مادرت دو عیب داره، اولی اینه که اون

 .که اون عیب ها میان خودپسنده



 

 خنده ای سر دادم.

قت به _واقعا؟ اون متوجه این موضوع نشد و تو هم هیچ و

 .این موضوع اشاره ای نکردی

_ دومین عیبش، عالوه بر خودپسند بودنش، اون به سختی 

میتونه ذات واقعی مردم رو برای اونچه که هستن ببینه، اون 

ا رو میبینه، این اتفاق با شوهر دومش افتاد و فقط ظاهر ادمه

حاال به نظر میرسه که به وضوح با نیکو هم داره این اتفاق 

ها روششون رو به اون با بینی که هر دوی اونمیفته. می

محبت، تبریک، هدیه هایی که بهش میدادن نشون میدادن، و 

ت سگشت. به همین دلیلم ههر بار اون به دنبال این چیزها می



رد و نتونستیم با هم که من و اون هرگز رابطه مون کار نک

 .کنار بیاییم

 _منظورت چیه؟

_خوب، شکی نیست که بروک زیباست. وقتی باهاش آشنا 

شدم، اون یه ویران کننده بود که من رو از پا در می اورد، 

العاده و حیرت آور بود. اما من زیر نگاه اون رو  جید. فوق

عیب و نقص و کامل نیست و من که اون بیدونستم دیدم. می

به هر حال هنوز اون رو دوستش داشتم. من هیچ وقت نقایص 

و معایب اون رو مخفی نکردم اما اون نمیخواست شخصی 

خواست که شاهزاده واقعی توی چشمهای من باشه. اون می

خانم باشه،  زنی زیبا که هیچ عیب و نقصی نداشت... 



باشه. سوپر مدل....که شامل اینه  خواست که بروک بیلیمی

 دش احساس کنم.خواست که در مورکه اون از من می

 ._ولی تو عاشقش بودی

_بودم، من عاشقش بودم. با تمام معایب و عیب و نقص ها و 

ن کنه که مهمه چیزش عاشقش بودم ولی اون نمیتونست قبول 

 .عیب و نقص هاش رو دیدم

نمیتونستی با زنی که _با این حال، احساس بدی دارم که 

واست خدوستش داری باشی، به خصوص وقتی که اون می

 .که تو برگردی

_ما قبال از این راه عبور کردیم، عزیزکم. پس تو توی اون 

زمان اولویت من بودی. حاال هم تو هنوز اولویت من هستی. 

های خودش رو داشت و همه رو بینی؟ مادرت هم اولویتمی



اون هنوز  زد توی همه چیز. واضحه که هم به گا داد و گند

 .کنههم همین کار رو می

خواد دوباره باهام امتحان کنه. و اون _اون به من گفت که می

اعتراف و اقرار کرد که توی زندگیش خیلی از چیزها رو بی 

از کسی توی این چیزها توقع چون و چرا پذیرفته و همیشه 

 .داشته

 پدرم سر تکون داد.

بدون شک یه گام در جهت درسته، ببین کشیده  _همه این ها

شدن ما آدم ها به مرگ راهیه که باعث میشه خیلی از ماها 

 ها نابینا بودیم رو االن ببینیم.اون چیزهایی که قبال توی اون

تونست نیکو رو برای کسی که واقعا ذات _اگه فقط اون می

 .پلیدش هست ببینه



اون رو میفهمه. اما  _اون خواهد دید، عزیزکم. بالخره ذات

اون باید این رو اول برای خودش درک کنه. نه تو و نه من 

 به متقاعد کردن اون نخواهیم بود.قادر 

گفت. این مرد آهی کشیدم. طبق معمول پدرم داشت راست می

 یر عقل سلیم داشت.نسبت به یک تقص

بود میتونستی مادرت  دونی، ای کاش وقتی اون جوونتر_می

خواست دنیا اون سرشار از زندگی بود. اون میرو بشناسی.

کرد برای مدتی اون رو رو روی یک بشقاب بذاره و فکر می

داره، اما شهرت و ثروت چیزهای زودگذری هستن، جید. 

مهمترین چیز مردمه، افرادی که ما رو دوست دارن، که به 

ما احتیاج دارن، که باعث احساسات ما میشن، این چیزیه که 

 .ی مهمهتوی زندگ



قلبم متورم شده بود. پدرم تا به حال مرد ثروتمندی نشده بود، 

اما مطمئنا اون از نظر عقل و خرد مرد ثروتنمندی بود. دستم 

ینکه رو دراز کردم تا دست اون رو نوازش کنم، اما قبل از ا

 .بتونم،موبایلم وزوز زنگ خورد

 ._ببخشید بابایی، یه لحظه

م. گوه توش، دوباره تد مورس ردتلفنم رو از کیفم بیرون آو

 .بود
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پس من دوباره اینجا بودم. و دوباره بازوهام رو به دسته 

صندلی سبز مایل به زرد دفتر دکتر کارمایکل چسبونده بودم. 

از زمانی که من مجبور شدم تا ساعت هفت عصر توی گراند 

م. به هر حال، برای مالقات با ِشم در جانکشن اقامت کن

ار ی تونم کفروشگاه بدن سازی و مکانیکی، فکر کردم که م

 سازنده ای انجام بدم.

مالقات های من با دکتر کارمایکل توی گذشته در آخر هفته 

ها با برنامه قبلی بود، بنابراین یک تلفن فوری به اون زده 



جلسه بدون مقدمه ی یک بودم. اون موافقت کرد که من رو برا

 .مالقات کنه

 حرف بزنی، تالون؟ _ امروز میخوای درباره چی 

 سرم رو تکون دادم

 .بدونم این چیز جهنمی چیه خوب بود_ اگه خودمم 

_ در مورد چیزهایی که توی دفعه قبل با هم صحبت کردیم 

فکر کردی؟ در مورد اینکه چرا می خواستی زنده بمونی 

 نمیخوای زنده بمونی؟ر میکردی که حتی وقتی فک

_ نه واقعاً، منظورم اینه که من واضحا می خواستم که زنده 

بمونم، من برای زنده موندن هر کاری که اونها وادارم می 

کردن انجام بدم رو انجام میدادم. گرچه بیشتر وقتها آرزو می 

 .کردم که ای کاش مرده بودم



 که_ تفاوت بزرگی بین آرزوی مرگ و اینکه تو بخوای 

بمیری و واقعی ُمردن وجود داره، میدونم که همه این ها 

 .ضمیر ناخودآگاه این رو درک میکنهمنطقی نیستن، اما 

 انم بیرون دادم و نفسی تازه کردمنفسی متزلزل از ده

 .نه که، من... خوشحالم که نُمردم_ من خوشحالم، منظورم ای

 .اون لبخند زد

که تو نُمردی، تو از  _میدونم که خوشحالی، من هم خوشحالم

تک موانع  همه این موانع گذشتی و حاال هم داری از تک

 پیشرفتت توی درمانمیگذری و به اینجا رسیدی، من واقعاً از 

 .شگفت زده هستم

دونستم چه باید بگم. بگم اون مکث کرد، و من اصال نمی

رسید. من پا افتاده به نظر می پیش ممنون؟ که این طوری



امیدوار بودم که اون دوباره شروع به صحبت کنه  ناامیدانه

 .اون اینکار رو کرد که

_ پس تو پشت تلفن گفتی که فکر می کنی االن دو تا از اسیر 

 .ها و متجاوزهات رو شناسایی کردی کننده

_ آره، من نمیتونم مطمئن باشم، اما به نظر میرسه که همه 

 .مارک با هم جمع شدن که مطمئن باشچیز و همه مد

 _ و هر دو مرد هم ناپدید شدن؟

 .دم که یکی از اونها دایی ناتنیمه_ آره و این رو فهمی

 .ابروهاش رو باال برد

 _چی؟

_ آره، رئیس جید، وکیل دادگستری هرزه و کثیف این ناحیه، 

لری وید، جید کمی تحقیق کرده و من هم اون رو تایید کردم، 



سان داشتن، سالها میتونم بگم که مادر من و اون یه پدر یک

شده، و من نمی تونم پیش همه چیز روی اون سرپوش گذاشته 

 .بفهمم که چرا

 ._ این خیلی عجیبه

 .سرم رو تکون دادم

ام، دکتر، تنها چیزی _من بارها و بارها در ذهنم مرور کرده

که می تونم به اون فکر کنم اینه که پدر و مادرم به نوعی 

ها لری شدن چون که اون موفق به پوشوندن رابطه ما با

 .میدونستن که اون چه نوع آدمیه

 ._این ممکنه

شاید … _اما اگه اونها میدونستن که اون چه جور مردی بوده 

 اونها میدونستن....



نمی تونستم خودم رو قانع کنم که این کلمات رو بگم یعنی 

واقعاً پدر و مادر من مطلع بودن که اون یکی از متجاوزها و 

ه های من بوده؟ و هویت اون رو مشخص کرده اسیر کنند

بودن؟ و اونها به اون اجازه داده بودن که از این گناهش قسر 

 .اتفاق نباید بیفته. اصالً و ابدادر بره؟ نه این 

از کسانی بوده  _یعنی میگی اونها می دونستن که اون یکی

 که تو رو دزدیده؟

ی ه با لرابطه ک_ نمیدونم، اما چرا والدین من میخواستن این ر

 وید داشتن رو پوشش بدن؟

_ ما فقط می تونیم حدس بزنیم، تالون، پدر و مادرت هر دو 

تونیم از اونها بپرسیم و متاسفانه، تو باید ُمرده ان و ما نمی



 ها هست که هرگزاین واقعیت رو بپذیری که بعضی از سوال 

 پاسخ داده نمیشه.

به دلم میمونه و  _ حدس میزدم... اما این مطمئنا حسرتش

مطمئناً این عصبانیمم میکنه و نق به جون دیگران میزنم، 

لعنتی، چطور ممکنه یکی از اقوام..... منظورم اینه که... 

 .اش بودم رضای خدا، من خواهرزادهمحض 

 دکتر کار مایکل به جلو خم شد.

_ تو نمیتونی با این سوال ها خودت رو به دردسر بندازی و 

ن هرگز جوابی برای رضایت تو وجود نخواهد آزار بدی، چو

داشت، احتمالش خیلی زیاده این مرد، این لری، بی گناه باشه. 

هیچ راهی برای دونستن این وجود نداره که بفهمیم اون یکی 

از مجرمین و عامالن این عمل بوده و یا نه، اما اگه بود؟ اون 



ده که ادم ها به طور واضح سادیسمی و روانی بودن، مهم نبو

تو خواهر زاده اش باشی و یا حتی پسرش. اونها تو رو به 

وضوح به عنوان یه انسان نمی دیدن. اونها تو رو به عنوان  

یه اسباب بازی، یه ابزار برای بازی کردن میدیدن. پس سعی 

نکن از چیزهایی که همشون غیر منطقی هستن سر در بیاری 

 .هچون این همه چیزش بی منطق و بی معنی بود

 ._ من فقط می خوام این رو درک کنم

_ نکته حرف من اینه که تو نمیتونی درک کنی، تنها کسی که 

میتونه این رو درک کنه یه آدم روانیه که یه آدم روانی دیگه 

رو درک کنه، بهتره تو هیچ وقت این رو درک نکنی، بهم 

 اعتماد کن، اما تو باید این رو بپذیری، منظورم اینه که یه آدم

نرمال و عادی با یه شخصیت نرمال هرگز نمی تونه وحشت 



های ناشی از یه آدم جنایتکار و دیوانه که جنایت و جرمی رو 

انجام داده درک کنه. هیچ کدام از کارهای اونها منطقی نیست 

و تو نمی تونی از چیزهایی که اصال هیچ کدومشون منطقی 

ه. فقط این نیستن یه چیز منطقی بکشی بیرون، تمام حرف من

یه آدم روانی و سادیسمی میتونه اون وحشت ها و جنایت ها 

تو که دارای شخصیت نرمال و رو درک کنه، نه آدمی مثل 

 .عادیه

 _ اما چرا من؟

 .ر مایکل سرش رو تکان داددکتر کا

_ و این یه سوال دیگه ست که ممکنه هرگز پاسخ داده نشه، 

ی و یا بهتر بگیم، تو در زمان مناسب و در مکان مناسب بود

 .در مکان اشتباه و در زمان اشتباه بودی



دنبال جستجو کردن لوک نرفته _چی میشه اگه من فقط به 

 .بودم

_ اما تو این کار رو کردی و از عواقب اون رنج کشیدی و 

به نفع هیچ کس نیست، تالون، « چی میشه اگه»متحمل شدی، 

ری و رو بپذی تتنها کاری که میتونی بکنی اینه که گذشته ا

 .رو به جلو حرکت کنی

این رو می دونستم. من به اندازه کافی این حرف رو شنیده 

بودم. نه فقط از زبون دکتر کارمایکل بلکه من این رو بارها 

 .ها از زبون برادرهامم شنیده بودمو بار

_ تو داری بهم میگی که من از راه طوالنی اومدم و اون رو 

رو پشت سر گذاشتم و به اینجا طی کردم و خیلی چیزها 



؟ من به رسیدم، چه چیزی باعث میشه که تو این رو بگی

 .خصوص تفاوت رو حس نمیکنم

_ داری شوخی می کنی؟ تو راه خیلی طوالنی رو طی کردی، 

حاال میتونی بدون اینکه از هوش بری و آگاهی خودت رو از 

 دست بدی، بدون اینکه به عقب برگردی و توی فلش بک های

چیزها حرف گذشته ات ُگم و فرستاده بشی، در مورد این 

 .بزنی، این خیلی بزرگه

درسته. اولین باری که اومده بودم دکتر کار مایکل رو ببینم، 

سر برده بودم..  هوشی، در اورژانس به بعد از یه افسون بی

 حق با اون بود.



_ و تو از اون بسته بودن قبل رها شدی و در وجودیت باز 

رت درباره تو به جید گفتی که عاشقشی و به خواه شده،

 .تجربیات گذشته ات گفتی

 .رو بگم« متاسفم»  هستم که کلمه  _ و االن میتونم و قادر

 ال گفتن این کلمه برات مشکل بود؟_ تا قب

 .سر تکان دادم 

_این طور نیست که من متاسف نباشم. و این طور نیست که 

تاسف باشم. این درست همان دونستم چه موقع باید ممن نمی

 ات رو به زور از دهانم خارج کنم.چیزیه که باید کلم

 ن کلمات از دهانت برات آسونتره؟ _ و االن خارج کردن ای

 .نمیدونم چرا، ولی االن آسون تره _آره، و

 .اون لبخندی زد



یدونم که چرا االن برات _ من فکر می کنم که دلیلش رو م

 .راحت تره

 _ چرا؟

 ستقیم به چشمان من نگاه کرد.ون ما

_ چون تو سرزنش کردن دیگران رو متوقف کردی و دست 

توزی نسبت به دیگران رو متوقف کردی  برداشتی، تو کینه

ین ا که چرا این اتفاق های وحشتناک برای اونها نیفتاده و همه

 .چیزها برای تو اتفاق افتاده

و  منقبض به دست هام نگاه کردم که به دسته صندلی راحتی

فشرده شده بودن، یعنی من واقعاً این کار رو کرده بودم؟ یعنی 

من از اینکه این اتفاق برام افتاده بود نسبت به دیگران کینه 

 توزی کرده بودم؟ چشمانم رو بستم.



 لی سنگینیه که باید صورت میگرفت._این جمله خی

_ آره جمله سنگینیه، ولی ببین چطور تو با این قضیه کنار 

های تو به دسته صندلی گره خوردن اما ومدی، آره، انگشتا

تو از اینجا بیرون نمیری و فرار نمی کنی، تو سر من فریاد 

نمیکشی که من دارم اشتباه می کنم و دارم این رو اشتباه بهت 

 میگم. این چیزیه که باید میگفتم.

 کردم...._من هیچوقت فکر نمی

، این کامال در سطح _ البته که تو این فکر رو نمیکردی

ناخوشایندی بوده، به عنوان مثال به برادرهای خودت نگاه 

ها رو دوست داری و هیچ وقت فکر نکردی میکنی، تو اون

کنی. ها رو به خاطر هیچ کدام از اینها سرزنش میکه تو اون



ی ااما در اعماق وجودت، تو از این تنفر داشتی، که باید به ج

 .میفتادهها برای تو اتفاق اون

_این درست نیست و حقیقت نداره. من واقعا خوشحالم که این 

 .از برادرهام نیفتاد. منظورم اینهاتفاق برای هیچکدام 

_ میدونم که تو این کار رو نمیکنی و منظورم دقیقا از چیزی 

که گفتم این نبود، تو این اتفاقات رو برای هیچ کسی آرزو 

ارم، اما توی پشت ذهن نمی کنی، من واقعا به این باور د

خودت، تو رنجیده خاطر، خشمگین و کینه توز بودی. تو از 

اینکه اون شخص تو بودی متنفر بودی و کینه داشتی،  که 

چرا یکی دیگه نیست؟ چرا بچه دیگه ای که تو حتی نمی 

شناختی جای من نبوده ؟ شاید شکرگزار باشی و خدا رو شکر 

بوده اما توی پشت ذهن کنی که این شخص رایان یا جونا ن



خودت، تعجب می کنی، که چرا یکی از اونها نیست؟ چرا 

 باید تو باشی که این اتفاق ها واست افتاد؟

 یعنی اون داشت درست می گفت؟

_ و تو فکر می کنی که این حرفهات توضیح میده که من 

 مشکلی از گفتن کلمه متاسفم دارم؟چنین 

توضیح میده. مگه  _به نظر من این موضوع رو خیلی خوب

 نه؟

 .تکون دادم، لبهام به لرزه افتادنسرم رو 

 خواستم..._خدایا، من هیچوقت نمی

_ میدونم ضمیر ناخودآگاه خیلی قویه و خبر خوب اینه که، 

تو در حال بهبودی و درمان هستی. تو حاال میتونی به مردم 



نی کبگی که متاسف هستی، تو االن به سمت جلو حرکت می

 .و به دست میاری و شفا پیدا میکنیدی کامل رو بهبو

_ منم به این امیدوارم، من این بار رو مدت زیادیه که به دوش 

کردم که میتونم از شر این بار که میکشم، هیچ وقت فکر نمی

روی دوشمه خالص بشم، و من واقعا نمی دونم که آیا میتونم 

 .ن بار برای همیشه خالص بشم یا نهاز شر ای

تو به طور کامل از شر اون خالص نخواهی شد، این _ نه، 

همیشه بخشی از تاریخ تو میمونه، بخشی از روانت، بخشی 

از چیزی که االن توئه تالون استیل رو ساخته. اما کاری که 

تو میتونی انجام بدی اینه که بذاری این فقط توی گذشته ات 

بمونه، به سمت جلو حرکت کنی، بذاری که خودت رو دوست 

داشته باشی و از سمت دیگران هم دوست داشته بشی، تو قبالً 



چنین مسیر طوالنی رو طی کردی. میدونم که ممکنه که تو 

این احساس رو نداشته باشی، اما فقط این حقیقته که تو میتونی 

 .و بگی و این یه چیز عظیم و بزرگهبه کسی کلمه متاسفم ر

 به ذهنم رسیداون داشت درست میگفت؟ و بعد ناگهان چیزی 

و توی ذهنم ظاهر شد..... چیزی مثل یه المپ روشن، من 

 ون لحظه به این فکر نکرده بودم. تعجب کردم که چرا ا

  :با صدای بلندی گفتم

 ..._واای

 _ چی شده؟

_ وای خدای من، من نمیتونم آخرین باری که به آشپزخونه 

 هرفتم و یه لیوان آب خنک برای خودم ریختم و به اون خیر



شدم رو به یاد بیارم، من قبالً به طور مداوم هر شب لعنتی 

 .اینکار رو میکردم

 

******** 

 

متخصصانی که قبل از مراجعه به دفتر دکتر کارمایکل در 

محل نگهداری فروشگاه  و باشگاه بدن سازی ِشم توی ساعت 

هفت کار گذاشته بودم رو مالقات کردم. ما از در عقبی وارد 

 .در دروازه قفل شده رو باز کردم شدیم، و شِ 

  :شم گفت

 _ماشین اینجاست.



اون ما رو به سمت ماشین بنتلی مشکی هدایت کرد. یه بنتلی 

لعنتی. من با اتومبیل های خوب غریبه نبودم، گرچه که من 

 ماشین مرسدس بنزم ترجیح می دادم.وانت قدیمی خودم رو به 

 :گفتم

بشیم، این بیل فریدمن و  _ِشم، ممنونم که اجازه دادی ما وارد

این آقا کالرک تایسونه، این ها متخصصانی هستن که موافقت 

و  اکردن که به ماشین یه نگاهی بندازن ببینن که آیا کیسه هو

 .ایربگ دستکاری شده و یا نه

 :ِشم گفت

 ._ پس پیش برن و یه نگاه بندازن

 ._ ممنونم



اون  تسبز و صورت حساب به دسیه مقدار بیشتر اسکناس  

 .دادم

 _ و اینم باز برای مشکل تو

کنم که نگاهی می _من همین االن به این طرف و اون طرف

 .به کارشون برسن

اون سالنه سالنه به داخل فروشگاه برگشت. دو نفر نیم ساعت 

 ه کردند و بعد به طرف من برگشتن.به اتومبیل نگا

 :فریدمن گفت

ایی استیل، از اونج_ای کاش خبر بهتری برای تو داشتیم آقای 

که خودرو از زمان تصادف و نصب کیسه هوا جدید به طور 

کامل بازسازی شده ، بنابراین هیچ راهی برای تشخیص اینکه 

آیا در اصل کیسه هوا دستکاری شده وجود نداره، فکر می 



کیسه هوایی که  کنی شم در اونجا کیسه هوا اصلی داره؟

 مستقر نشده بوده؟

 .، اما می تونیم از اون سوال کنیمارم_من هیچ سرنخی ند

 .از پنجره به سمت شم اشاره کردم. اون به داخل برگشت

 _بله؟ 

_افراد اینجا نمیتونن هیچ مشکلی با ایربگ و کیسه ی هوا 

 .نمیده که این دستکاریش کرده بودهپیدا کنن. هیچ چیز نشون 

_من از این ترسیدم. منظورم اینه که ما کارمون رو تموم 

 ،دیم. دلیلی نداشتیم که به هرگونه خالف مشکوک بشیمکر

 .بنابراین به دنبال چیزی نبودیم



_ کیسه هوا اصلی داری؟ موردی که توی ماشین توی زمان 

تو کیسه هوای تصادف مستقر نشده؟ من فرض می کنم که 

 .جدیدی رو نصب کردی

_ما همین کار رو کردیم. باید نگاهی به اطراف بندازم و ببینم 

ه هنوز هم قدیمیه وجود داره یا نه. ایربگ و کیسه هوا عمال ک

نمیدونم چرا اون رو نگه  مثل سطل زباله و آشغالدونی بود.

 داشتیم.

 :فریدمن پرسید

جیبی درباره کیسه هوا یادت _وقتی اونو برداشتی چیز ع

 میاد؟

تونم بگم که این کار رو کردم، اما باز هم به دنبال چیز _نمی

 .خاصی نبودم



 :تایسون گفت

_سنسور ماشین می تونه بد باشه، یا کیسه هوا می تونه یه 

 .که سوراخ هایی در اون وجود داره کیسه هوا قدیمی باشه

 _چیزی مثل این؟

 .شم دوباره سرش رو تکان داد

تونستم بهتون کمک کنم. اما  همون طور که _ای کاش می

 .گشتیمنمی یم وبهتون گفتم، ما به دنبال هیچ چیز خاصی نبود

 :فریدمن گفت

_به احتمال زیاد تو متوجه شدی که کیسه هوا خودش خرابه 

یا نه، من باید تصور کنم که ممکنه یه سنسور معیوب باشه و 

االن  که سنسور جدیدش نصب شده، در وهله اول ما هیچ 

راهی برای اثبات معیوب بودن سنسور نداریم. حتی اگه این 



ین معنی نیست که کسی اون رو یه سنسور معیوب باشه به ا

در اونجا قرار داده و دستکاری کرده. این یه ماشینه. بعضی 

 .اوقات قطعات به خودی خود خراب میشن

 .آهی کشیدم

ای دونن چطور حسگره_مردم عادی خارج از خیابون هم می

 ایربگ رو توی ماشین قرار بدن؟

 .شم خندید

زیادی رو  _داری شوخی می کنی؟ ما پزشکها و وکیل های

توی باشگاه بدن سازی اینجا ثبت نام میکنیم که هیچ سرنخی 

به مکانیکی ندارن. من قبالً به عنوان مکانیک کار می کردم 

قبل از اینکه به کار بدن سازی بپردازم. این شگفت آوره که 



یچ چیزی در چطوری حتی باهوش ترین افراد جهان هم ه

 .مورد اتومبیل نمیدونن

تونه خودش وجود داره که صاحب ماشین می _پس این تردید

 .با سنسور ماشین ور بره

با صدای بلندی فکر کردم و حرفم رو به زبون اوردم. من 

باید بفهمم چه کسی در گذشته این ماشین رو سرویس کرده 

 به طرف فریدمن و تایسون برگشتم. بود.

 .ذاشتین خیلی زیاد قدردانی می کنم_ آقایون از زمانی که گ

 ها یه پاکت پر از پول دادم.اون هر یک ازبه 

  :فریدمن گفت

_ممنونم، آقای استیل، ای کاش خبرهای بهتری برای تو 

 .داشتیم



_ این مثل یه تیر توی تاریکی بود و احتمالش خیلی کم بود, 

می کنم که عصر شنبه بیرون من از همه شما قدردانی 

 .اومدین

شین شدم. یه جورایی، تا خداحافظی کردم و سوار ما با هر سه

 .مجبور بودم

بفهمیم که این ماشین در گذشته از کجا تعمیر شده. و اگه نیکو 

کاستاس همون کسی بود که من فکر میکردم که هست و 

همون کاری رو انجام داده بود که من فکر میکردم انجام 

داده.... رد و پاها برای انتخاب مسیر و تعقیب کردن راه برای 

 .به طور خیلی لعنتی غیرممکن بود اون  انتخاب کردن

 

 دومو  بیستپایان فصل 



 سومو  بیستفصل 

 

 جید

 

 _ سالم تد

 _جید، حال مادرت چطوره؟ 

ن به مادرم هیچ من برای یه دقیقه هم فکر نمی کردم که او

 اهمیت لعنتی بده.

بخش مراقبت های ویژه _ اون داره خوب عمل میکنه، از 

 .بیرون اومده



به، خوشحالم که این رو میشنوم، حدس میزنم که _ خوبه، خو

 لیس ها االن دیگه با تو حرف زدن؟پ

دونی که اونها با من حرف زدن ها رو می_مطمئنم که تو این

 .ها یه گزارش کامل هم بهت دادنیسو مطمئنم که پل

 .تد گلویش رو صاف کرد  

 ._ آره، البته

 _پس اون چیزی که تو میخوای چیه؟

بی سر و ته و بی ارزش جید، تو و اون آدمهای  _ اطالعات،

 استیل.... 

 _ببخشید؟!

 .اون دوباره گلویش رو صاف کرد



 

ن ین کسانی بودی_ برادران استیل، تو و برادران استیل، آخر

 .که پسرم رو دیدین

 جا پرید. کالین کجا میتونه باشه؟اعصابم از 

ی که _ و این بدین معنی نیست که هیچ کدوم از ما از جای

 .لین میتونه باشه خبر داشته باشیمکا

 ای سکوت برقرار شد و بعد....حظهل

 ،_ من فهمیدم که تو االن داری با تالون استیل قرار میذاری

 .همون کسی که به پسرم حمله کرده

خبرهای خوب چقدر سریع پخش می شدن. من کسی بودم که 

. کنمدوست داشتم روابط خودم رو با تالون بین مردم علنی 

 حدس میزنم این رو توی دلم درخواست کرده بودم.  



تد مورس با اون چشمهای آبی خونسردش و ژن اشراف زاده 

و پول دوستش به هر حال میتونه یه کارآگاه خصوصی 

 .استخدام کنه تا پسرش رو پیدا کنه

 .قرار میذاریم و درگیر رابطه ایم _ آره، تالون و من با هم

 _ جالبه....

 .اید این موضوع برای تو جالب باشهمم که چرا ب_ نمی فه

_ برای من کمی جالبه که نامزد سابق پسرم و مردی که به 

اون حمله کرده االن با هم قرار میذارن و نامزد سابقش و اون 

 .کسانی بودن که پسرم رو زنده دیدنمرد آخرین 

و باور کنی که اون زنده نیست، _ هیچ دلیلی وجود نداره که ت

 .تد

 _هنوز هم تصادفیه، اینطور نیست؟



شناخت. اعصاب خورد ساله بود که من رو می این مرد هفت

 بگم.دونستم که چیزی کن بود! بهتر از این می

 ._این مکالمه دیگه تموم شد

قبل از اینکه حرف دیگه ای بزنه که اعصابم رو بیشتر از 

ود.. باین خورد کنه تلفن رو قطع کردم.  لرز روی بدنم پیچیده 

من نمیدونستم که کالین کجاست و اگرچه دیگه به اون اهمیت 

خاصی نمی دادم اما می خواستم که حال اون خوب باشه. اما 

 .کن من و تالون رو متهم کرده بود این مرد اعصاب خورد

. کرد تا احتیاط کنممدافع بودن شهر به من توصیه می وکیل 

ن ت کنم. جواب تلفاما دیگه نمیخواستم که با تد مورس صحب

خواست باهام حرف بزنه؟ اون هاش رو دیگه نمیدم. اون می

کرد. و کرد و از من بازجویی میباید پلیس رو احضار می



من بدون حضور وکیلم دیگه حتی یک کلمه هم حرف نمی 

زنم. اون یارو اوکیف پرونده تالون رو خیلی خوب انجامش 

ه ین پرونده با اون معاملداده بود. البته من کسی بودم که توی ا

رو انجام داده بودم و سر و کار داشتم و تا اونجایی که می 

دونستم اون توی اسنو کریک بهترین بود. روز دوشنبه بهش 

زنگ میزنم و در مورد وضعیت موجود بهش میگم. و در هر 

صورت، من با شری مالون توی دنور تماس می گیرم. من 

توی بهترین بودن بهترین بود.  کارمند حقوقی اون بودم و اون

 چیزی که من نیازی به اون نداشتم.فقط 

کالین کدوم گوری بود؟ هیچ کدام از اینها معنایی نداشت و با 

عقل جور در نمیومد . دوباره، نمی تونم از کنار اون بگذرم 

 .که فقط برای یه چیز جهنمی اون ناپدید بشه



و جیم شده بود تا اون احتماالً به کانکون پرواز کرده بود 

مقداری از پول باباییش رو برای صرف مشروبات الکلی و 

فاحشه ها خرج کنه. خدا رو شکر که اون در روز عروسیمون 

 شده بود و من رو قال گذاشته بود.از از من دور 

زندگی من اگه با اون ازدواج کرده بودم چطوری بود؟ فقط 

 م. رزفکر کردن به این باعث شد که از درونم بل

  :پدرم پرسید

 _همه چی روبراهه، شیرینکم؟ 

خواستم این چرندیات رو بر اون سر تکون دادم. من نمی

 تی که اون هنوز نگران مادرم بود.تحمیل کنم، نه وق

 ن بود که هنوز به دنبال اون بود._باز هم پدر کالی

 ._ این فقط عجیبه که اون ناپدید شده



 میگی. _تو هم داری این رو به من

من مثل هر چیزی آرزو می کردم که تالون و من دو نفر از 

آخرین کسانی نبودیم که اون رو دیده بودیم. قرار نبود این به 

کردم. من چیز خوبی منجر بشه. باید موضوع رو عوض می

به اندازه کافی برای این کار که درباره ناپدید شدن کالین فکر 

 .ردمکنم وقت داشتم. به ساعتم نگاه ک

 عت هفت و نیمه، گرسنته؟_سا

 .پدرم لبخندی زد

ام. انگار در تمام مدتی که با مادرت تماس گرفته بودم _گرسنه

تونستم چیزی بخورم. اما حاال که و اون حالش بد بود نمی

 دونیم حالش خوبه، گرسنه هستم.می



_من مطمئنم که تو در حال حاضر به دلیل  مواد غذایی کوفتی 

م. ستان کوفتی بیمار هستید. بیا جایی بریاینجا توی این بیمار

من جاهایی از گراند جانکشن رو خیلی خوب نمی شناسم، اما 

ن و ماینجا باید یه رستوران مناسب و آبرومند داشته باشه. 

 تازه حقوقم رو دریافت کردم.

 یه اتومبیل صرفه تر واسه خریدن_تو برای پرداخت پایین

 کنی؟جویی نمی

من وکیل شهر هستم. کمی شغلم بزرگتر شده. _بله، اما حاال 

پدرم به یه وعده غذای خوب  کنم این برای درمانمن فکر می

 .کافیه

_ شیرینم من خوشحال میشم که هزینه غذا رو خودم پرداخت 

 .کنم



_شوخی می کنی؟ من منتظر روزی هستم که بتونم تو رو 

چه معالجه و درمان کنم. من از انجام اون خوشحالم، حوصله 

کاری رو داری؟ من منطقه های اینجا رو توی گوگل جستجو 

زهایی رو میتونن بهمون ارائه می کنم و می بینم که چه چی

 .بدن

 ر وشناسی. من با یک برگ_لعنت بر شیطون، تو منو می

 کرده خوشحالم.زمینی سرخسیب

زنم که مزه شامپاین های _بله منم همینطور، من حدس می

 .ت نکرده و من رو عصبانی نمیکنهایمادرم به من سر

لیقه گیری س _یا بودجه آبجو پدرت ارتباط زیادی با نحوه شکل

 و مزه های غذا داشت.

 .خندیدم و به تلفنم نگاه کردم



_یه مکان ایتالیایی پیدا کردم که خیلی دور هم نیست. البته من 

مطمئنم که اونها تقریباً به اندازه هر چیزی که مارج یا فیلیشیا 

 کنن نیستن ولی بازم بدکش نیست. میتونن درست

 _فلیشیا؟

پسر، اون واقعا _ سرآشپز و خونه داره استیل ها هست، 

 .میتونه آشپزی کنه

_ رستوران ایتالیایی پیشنهاد خوبی به نظر میرسه، عزیزم، 

 بیا همونجا بریم

 

********* 

 



من در نیمه راه خوردن پیکاتای گوشت گوساله ام بودم که 

نم روی میز وز وز زنگ خورد. جرعه ای از شراب تلف

که تقریباً.... به اندازه ترکیب شرابی که رایان توی  27کیانتیم

کارخونه شراب سازیش درست میکرد خوب نبود رو خوردم 

 :و به پدرم گفتم

 شکالی نداره تلفنم رو جواب بدم؟ _ ا

 ..._البته که نه

 قلی رو به دهاناون چنگال دیگه ای از اسپاگتی و کوفته قل

خودش فرو برد. این پدر من بود.... مجموعه ای کامل از 

غذاهای سبک ایتالیایی توی این رستوران بود و اون اسپاگتی 

و کوفته قلقلی رو انتخاب کرده بود. و من به خاطر این 

                                                             

 سک و قرمز که) کیانتی شراب: دیگر قرمزمعانی شراب نوعی 27

 (شود می تولید الیاایت در توسکانی ی ناحیه در و است



دی برداشتم تا جواب بدم لبخن عاشقش بودم. وقتی که تلفنم رو

 .زدم

 .ودتند تند کوبید. شماره کالین ب ه وقلبم نزدیک بود متوقف ش 

 _الو؟ کالین؟ 

 سکوت بود 

 بزن، همه نگرانت هستن. تو کجایی؟_کالین؟ باهام حرف 

 .تا وقتی که خط پشت تلفن قطع شد هنوز هیچی،

 

 

 

 سومو  بیستپایان فصل 



 چهارمو  بیستفصل 

 

 تالون

 

به جید پیامک دادم تا بفهمه که من هنوز توی شهر هستم و 

کار و کاسبی منو اینجا نگه میداره و  ش گفتم که یه سریبه

این دروغ نبود. من یه جلسه درمانی داشتم و بعد در مورد 

ماشین کاستاس با اون یاروها مالقات کردم. اون هم در 

عوضش به من پیامک داد و نوشته بود که اون و پدرش در 

ن میه رستوران ایتالیایی در نزدیکی بیمارستان هستن و از 

دعوت کرد که در اونجا با اونها مالقات کنم. بنابراین من 

 اینجا بودم، داشتم وارد رستوران میالنو می شدم.



اون و پدرش رو طبقه باالی رستوران پیدا کردم. صندلی بین 

اون دو نفر نشستم. پدرش داشت بهش نگاه میکرد، ابروهاش 

 .قوس برداشته بودن

 :جید گفت

 ._این فقط کالین بود

 .اعصابم از جا پرید و تحریک شد

 _چی؟

 :برایان گفت

 ._ اون فقط االن بهش زنگ زد

 :از جید پرسیدم

 _ تو مطمئنی که شماره اون بود؟



_آره. مگه اینکه اون شماره اش رو عوضش کرده باشه ولی 

بعدش دیگه کی بهم از شماره قبلیش زنگ میزنه؟ این عالیه، 

 ن زنده ست.معنیش اینه که، به احتمال زیاد او

 .اون سرش رو تکونی داد

 ._خدا رو شکر اگه فقط با من حرف زده بود بهترم میشد

 :پرسیدم

 _اون اصال چیزی پشت تلفن نگفت؟

_نه، اون اصال صحبت نکرد. راهی هست که بتونیم رد تماس 

 رو بگیریم؟

 :برایان گفت

 ._نمیدونم و چیز دیگه ای هم هست که تو به اون فکر نکردی



 

 .سته لیوان شرابش رو چنگ زد و محکم گرفتجید د

 _چیو؟

_ این لزوماً خود کالین نبوده که زنگ زده،، این فقط شماره 

 .کالین بود

پیشخدمت اونجا حرف ما رو قطع کرد. هر دو تقریباً با وعده 

های غذایی خودشون تموم کرده بودند، بنابراین من مقداری 

 ارش دادم.مرغ سوخاری و یک لیوان شراب چیانتی سف

 :وقتی که پیشخدمت اونجا رو ترک کرد گفتم

 ._ تو حتما باید به پلیس زنگ بزنی

 :جید پاسخ داد



_ زنگ میزنم، اما تنها چیزی که من دارم کارت دفتر استیو 

 .ماره روی اونه که االن پیشم نیستدوگان و ش

 :گفتم

_مشکلی نیست، استیو یکی از دوست های من توی بازی 

هی چند تا با هم بازی میکنیم، من شماره اون پوکره که گا

 .دارم، االن بهش زنگ میزنم

 .جید لبش رو گاز گرفت

 ._تالون االن ساعت نه شب توی روز شنبه ست، روز تعطیلیه

_ خوب که چی ؟ اون درباره ناپدید شدن این یارو کالین تحقیق 

 اکرده و ما االن یه سرنخ به دست اوردیم که باید اجازه بدیم ت

 .اون هم بدونه

 .به سرعت شماره استیو رو گرفتم 



 _ الو؟

 ._هی، استیو، تالون استیلم

 _ هی، تال، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟

_ نه فقط اینکه جید یه تماس تلفنی از طرف کالین مورس 

 .دریافت کرده

 _چی؟ 

استیو نزدیک بود با صداش گوشم رو کر کنه و با پرحرفی 

 .هاش مخم رو بخوره

ره ما االن توی گراند جانکشنیم، جایی که مادرش االن _ آ

هنوز توی بیمارستانه، جید حدود یک ساعت پیش از طرف 

تلفن کالین یه تماس دریافت کرده اما اون پشت خط هیچ چیزی 

نگفته و بعد هم تماس قطع شده، از اونجایی که کسی پشت 



 وخط چیزی نگفته و بالخره تماس بالفاصله بعدش قطع شده ت

 میتونی رد تماس رو بگیری بفهمی از کجا زنگ خورده؟

زمان تماس نیاز ه، آره، فقط به شماره جید و _ لعنتی، آر

 .دارم، ما باالخره میتونیم چیزی پیدا کنیم

 به سرعت اطالعاتی که مورد نیاز بود رو به اون دادم.

_من به شما اطالع خواهم داد که آیا این امر به چیزی منجر 

 .نه میشه یا

_ خیلی خوب، ممنونم، حداقل ما می دونیم که این تلفن و 

شماره تماس اونه، اما شاید ممکنه کسی فقط از تلفنش استفاده 

 .کرده باشه

 :استیو گفت



_ به اندازه کافی حرفت درسته، ولی نه کامالً، من این رو 

کنم و از پسش برمیام و اگه به چیزی منجر شد پیگیری می

 .دمالع میبهتون حتماً اط

 ._عالی میشه، ممنون، استیو

وقتی کارم با تلفن تموم شد مرغ سوخاری من از راه رسید.  

این غذا به خوبی اون چیزی که خواهرم و فیلیشا درست 

بر این، من  و عالوهکردن اصال نبود. ولی بدک هم نبود می

 گرسنه بودم.

که  من تمام روز رو چیزی نخورده بودم. با خودم فکر کردم

آیا به جید در مورد اونچه که امروز عصر تحقیق کرده بودم 

بگم یا نه، اما خالف اون تصمیم گرفتم. در حال حاضر نیازی 

به نگرانی اون و یا پدرش نیست. احساس کردم کمی ناجوره 



و احساس ناراحتی میکردم که کنار پدر جید نشستم ، اما هر 

زی نمیگفتم ، دو اونها خیلی صحبت میکردن و من هیچ چی

بنابراین راضی شدم که غذای خودم رو بخورم و خیلی کم 

 .بگم و حرف نزنم

 وقتی که غذا تموم شد من اصرار کردم که چک و صورت

حساب رستوران رو بپردازم هرچند که جید در این مورد 

 حسابی باهام جنگید اما باالخره من موفق شدم تا صورت

ون رو از بیمارستان به حساب رو پرداخت کنم. پدر جید ا

 .اینجا اورده بود

 :از جید پرسیدم

خوای امشب اینجا یه اتاق رزرو کنی؟ یا میخوای من تو _می

 رو به خونه مزرعه برگردونم؟



 :اون گفت

جایی که مادرم حالش خوبه و داره خوب عمل _ از اون

خوام که به آپارتمان خودم برگردم، کنه،  فکر میکنم که میمی

 .زرعه نمیام، من چیزی در اونجا ندارمخونه م

 .بغضی از این حرفش گلویم رو گرفت توده و

 ._باشه

 به طرف پدرش برگشتم و دست اون رو تکون دادم. 

 ._ این خیلی خوب بود که باهات مالقات کردم، برایان

 ._منم همینطور، تالون

جید و من در طول رانندگی به طرف خونه با هم زیاد حرف  

طور. خیلی خسته وضوح خسته بود و منم همین ون بهنزدیم. ا

بودم. من دیشب اصالً نخوابیده بودم. چون تا صبح پشت 



کامپیوتر نشسته بودم و داشتم درمورد اون حرومزاده ها 

 .کردمتحقیق و جستجو می

در نهایت جید رو دم در آپارتمانش پیاده کردم و برای  

 خداحافظی اون رو بوسیدم.

بازی کنم، خیلی  خواستم باهاش عشقدازه که میبه همون ان

خسته بودم، واسه همین اون رو خیلی عمیق بوسیدم و بعد از 

 خداحافظی باهاش به طرف خونه مزرعه روندم.

 

**** 

 

 صبح روز دوشنبه، دوباره به دفتر دکتر کار مایکل برگشتم.

 



_من دارم بهت میگم دکتر، من واقعا می خوام یه چیزی راجع 

اون شخص سوم پیدا کنم. همونی که صدای آهسته و  به

ضعیف داشت. فکر کنم ممکنه یکی رو با اون خالکوبی 

شناسایی کرده باشم و کسی که انگشت پاش رو از دست داده. 

البته االن هر دوی اونها ناپدید شدن. از این راه باشه یا یه راه 

 دیگه، من می خوام که همه اونها رو پیدا کنم.

یلی مصمم هستی، که این یه چیز خیلی خوبیه، ولی به _ تو خ

خاطر داشته باش، که فقط چند هفته پیش تو نمیخواستی که 

اون یارو ها رو بگیری و دستگیرشون کنی. انگیزه تو برای 

انتقام گیری تو رو از هدف اصلی خودت که درمان کردنته، 

 .دور نگه میداره



رباهای جنایت و آدمکنی که دیدن عامالن این _تو فکر نمی

من پشت میله های زندان، کسایی که منو اینطوری اذیت کرده 

 بودن، برای من شفا بخش و یه نوع درمان باشه؟

_این ممکنه به پیشرفت تو آسیبی نرسونه اما به همان اندازه 

کنه. و اگه حواس تو کنی به درمان تو کمکی نمیکه فکر می

دت غافل بشی، بله، این پرت بشه و از بهبودی و درمان خو

 .ممکنه که مانع از بهبودی و درمانت بشه

 _چطور میتونی این رو بگی؟

_بیایین این روش رو اینطوری بیان کنیم. بگو که تو مادری 

اش به قتل رسیده. یا برای این موضوع پدری هستی که بچه

هستی که همچین چیز مشابه اتفاق افتاده و بچه ات رو به قتل 

شده و بقیه عمرش رو  مجرم دستگیر و محکومرسوندن و 



توی زندان سپری خواهد کرد. آیا این باعث میشه که تو 

 احساس بهتری داشته باشی؟

کنم که این ممکنه بتونه که احساس بهتری داشته _فکر می

 .باشم

 شه که بچه تو رو برگردونه؟_و این کار باعث می

 ._ نه، خوب، البته که نه

باش که چرا اینجا هستی. گشتن به دنبال _به خاطر داشته 

های عدالت و قرار دادن اون آدم رباهای خودت در پشت میله

ها باهات انجام دادن نخواهد زندان، تغییری در چیزی که اون

داد، تالون، بله، منم اونها رو پشت میله های زندان می خوام. 

چه بمن می خوام اونها تاوان اونچه رو که با تو و همه اون 

خوام بدونم که و همچنین می های دیگه انجام دادن بپردازن



تونن های زندان هستن، بنابراین اونها نمیها پشت میلهاون

های دیگه آسیب برسونن. اما این در بیشتر از این به بچه

چیزی که تو پشت سر گذاشتی و از اون عبور کردی تغییر 

 .نخواهد داد

 ._یا مسیح، دکتر

من رو سوءتفاهم حساب نکن، من به هیچ وجه  _ لطفاً حرف

نیاز تو رو برای دیدن عدالت تحقیر نمی کنم. من می خوام به 

اندازه تو عدالت رو ببینم. اما اینکه این مردها گرفتار بشن یا 

نه تغییری در اونچه برای تو رخ داده نخواهد داشت و در 

 واقع هیچ تاثیری در بهبودی و درمانت نخواهد داشت.

 ._ این کار شدنی و ممکن به نظر نمیرسه



_ االن نمیتونی این رو ببینی چون اونها هنوز فراری و آزاد 

هستن، اما حرفم رو باور کن. من بیمار های خیلی زیادی 

کردن که اگه کسی که این کارها رو داشتم که فکر می

های باهاشون انجام داده و مرتکب خطا شده رو پشت میله

الشون خیلی بهتر میشه و احساس خیلی بهتری زندان ببینن ح

خواهند داشت اما حالشون بهتر نشد. این راه اصالً واسشون 

کار نکرد، بهم اعتماد کن، ای کاش که این واسشون کار 

 .کرد، البته این بدین معنیه که دیگه من از کار بی کار میشممی

 .اون لبخندی زد

ش که من عاشقبرای یک دقیقه فکر کردم. اگه کسی شخصی 

بودم رو کشته باشن چی میشه؟ مثال یکی از برادرهام و یا 

خواهرم؟ و یا خدایا.... جید، چی میشه؟ من احساس بهتری 



های زندان ببینم؟ این احساس دیگه دارم که قاتل رو پشت میله

 هیچ وقت جید رو برنمیگردونه.

کنی تا من فهمم که داری چه کار داری می_خب، دکتر، می

 .متوجه کنی رو

_ من اینها رو بهت نگفتم که تو دست از تالش برای دستگیر 

کردن اونها برداری. تو باید تالش کنی تا اونها رو دستگیر 

کنی و به پیشگاه عدالت بیاری و به دادگاه تحویل بدی ولی 

 .این رو با درمان و بهبودی خودت اشتباه نگیر

 ._متوجه شدم چی میخوای بگی

ای یه چیز درمورد شخص سوم به یاد بیاری، خو_پس تو می

 همونی که اشاره کردی صدای ضعیف و آهسته ای داره؟ 

 .سر تکون دادم



_تنها چیزی که در اون زمان ثابت بود و دائم وجود داشت 

خال کوبی ققنوس بود. اما بعداً به یاد آوردم که یکی از اون 

 تسه تا کوچیکترین انگشت پاش رو توی پای چپش از دس

داده، پس به نظر میرسه این امکان وجود داره که من بتونم 

 .چیزی در مورد سومین نفر هم به یاد بیارم

_مطمئناً که این امکان وجود داره، اما خالکوبی ققنوس و 

انگشت از دست داده پا هر دو خصوصیات فیزیکی و جسمی 

خیلی متمایزی در مورد دو نفره که اکثر مردم این 

دارن. چه اتفاقی میفته اگه این شخص سوم خصوصیات رو ن

خصوصیات مشخصی از این قبیل خصوصیاتی که اونها 

 داشتن رو نداشته باشه؟



شک باید چیزی وجود داشته باشه تا من بتونم درباره  _بی

اش به یاد بیارم، منظورم اینه که اون صدای ضعیف و آرومی 

 .داشت

ه ساله ب بچه ده _اما تو خودت گفتی که این رو به عنوان یه

یاد داری که اون یارو صدای ضعیف و آرومی داشته، و 

صدای تو هم هنوز قبل از بلوغت بوده. بنابراین تنها چیزی 

ر تر و آهسته تکه ما واقعا میدونیم اینه که صدای این یارو کم

 .از دو نفر دیگه بوده

 .این موضوع من رو منصرف کنی، دکتر_سعی نکن از 

 .داون لبخندی ز

_ تالون، من هیچ وقت سعی نمی کنم از چیزی تو رو 

منصرف کنم، اما من فقط می خوام که تو این موضوع رو 



درک کنی که ممکنه در مورد شخص سوم هیچ ویژگی و 

خصوصیت متمایزی نداشته باشه. چه شانسی وجود داره که 

 هر سه این مردها دارای یه ویژگی متمایز باشن؟

حان کنم تا بفهمم. من فقط تازه به این _ من باید سعی و امت

 .چیزها رسیدم و باید بفهمم

شونده رو _خیلی خب، دوست داری تو هیپنوتیزم هدایت

دوباره امتحان کنی؟ من باید بهت هشدار بدم، تالون، این مثل 

دفعه قبل نخواهد بود، آخرین بار که تو هیپنوتیزم شدی ما به 

راً دیده بودی. این دفعه خواب و رویایی برگشتیم که تو اخی

مجبورم تو رو به ده سالگیت برگردونم. زمانی که تو این 

ها رو دیدی و برات این اتفاقات افتاده، آیا برای این  وحشت

 آماده ای؟



هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم و آهسته نفسم رو به چشم

هام رو از دسته صندلی که بیرون دادم. مایل بودم تا دست

 .حکم گرفته بودم شل کنمسفت و م

کردم. ناچار بودم. شاید پیدا کردن اون باید این کار رو می

داد زاده من رو شفا نمیهای قالتاق و عوضی و پستِ حرومآدم

آشغال ها دیگه  دونستم که اونکرد. اما حداقل میو درمان نمی

 دسر های شیرین بعد از اذیت کردنشون رو دریافت نمیکنن.

باز کردم و به دکتر کار مایکل خیره شدم. با تمام  چشمانم رو

 :تونستم اراده ام رو جمع کنم گفتمشدتی که می

 ._ من مطمئنم، بیا انجامش بدیم، دکتر

 

 



gotcha 

 مخففش که اصطالح این ،" I have got you" مخفف

" gotcha" بصورت سریع تلفظ در" got you" میشود

 -2 گرفتم، رو مچت م،آورد گیرت:  یعنی -1.شود می گفته

 است got it همون! )بگی میخوای چی شدم متوجه: یعنی

 سعی چی که گرفتم: یعنی شده، استفاده you از, it بجای

 (بگی داری

talk out of 

 منصرف کردن، بازداشتن

 

*** 

 



دیدم. ما زیاد به ساحل نرفته ایم گاهی خواب یه ساحل رو می

هم در کالیفرنیا بودم. من  . اما من چند بار هم در فلوریدا و

هر دو اقیانوس رو دیده بودم. هیچ چیزی جالب تر از امواج 

نبود. من و جو و رایان قبالً دوست داشتیم در امواج بازی 

کنیم، کامیون هایمان رو پر از شن و ماسه کنیم، اما هنوز 

 برای کارهای بیشتر به عقب برمی گردیم.

 .مادرم صدا میزد

 لوتر نرو!_ رایان، دیگه ج

اما برادر کوچولوی من قرار نبود عقب بمونه. اون من رو 

افتادم. یکرد و من هم به دنبال جو راه مهر جایی دنبال می

 ساحل سرگرم کننده بود.



صدای زنگ امواج، بوی ماسه، روغن نارگیل، کرم ضد 

ها من در حالی که به دنبال آفتاب، ماهی ها. بعضی وقت

ای به راه می افتادم. جو و رایان عالقهگشتم باخودم صدف می

به این موضوع نداشتن. به خصوص جو. برادر بزرگتر من 

آب رو دوست داشت و در تمام مدت حضور ما توی ساحل 

اون در آب موند. اگر چه رایان به اندازه جو به آب عالقه ای 

ای به جمع کردن صدف هم نداشت، نداشت ولی هیچ عالقه

متداد ساحل تنها بودم و تنها جایی بود که بنابراین من در ا

 رایان دنبال من نمی اومد.

من دوست داشتم تنها باشم. برادر کوچولوی من بیشتر اوقات 

به خاطر اینکه مدام پشت سرم راه می افتاد و دنبالم میکرد 

 کرد.منو عصبی می



بعضی وقت ها روی حوله ای که روی شن های ساحل پهن 

دم و فقط اجازه می دادم تا آفتاب روی میکردم دراز می کشی

 .بدن خیسم بتابه

کردم. اجازه میدم همان طور که داشتم االن این کار رو می

که اشعه ایکس در وجودم نفوذ کنه، اجازه بدم تا گرمای اونها 

با من ارتباط برقرار کنه. آیا تا به حال این آرامش رو داشتم؟ 

کردم. اما وقت دیگه شاید وقتی سوار اسب بودم و سواری می

کردم که ای کاش توی ها آرزو میای نبود. بعضی وقت

کردیم. کوه ها زیبا بودن و من عاشقشون کلرادو زندگی نمی

حوله  بودم. ولی یه چیزی در مورد ساحل بود.... تا اینکه از

 ساحلی ام بیرون کشیده شدم.

 ای یه کاری بکنیم، پسر؟_آماده



 .ای ضعیف و آروم بوداین یکی صدای مردی با صد

  :با صدای جیرجیر مانند گفتم

 ._من گرسنه ام

 _ ما بهت غذا دادیم، مگه این کار رو نکردیم، پسر؟

توننستم به یاد بیارم. رد آخرین باری که غذا خورده بودم نمی

ذهنم رو از دست داده بودم. گاهی اوقات نفر سوم، شخصی 

یک  ا بود، کسی کهکه بیشتر شبیه پیرو و دنبال کننده اونه

انگشت پایش رو از دست داده بود، برای من سه وعده غذا 

و حتی  بارهای دیگه اون اصالً نمی اومد در روز می آورد. و

اگه این کار رو هم کرده باشه من اغلب هر اون چیزی رو 

 که می خوردم باال میوردم.



صدای اونی که صدای ضعیف و آرومی داشت توی گوشم 

 .پیچید

رای ما یه گربه کوچولو خوب خواهی بود، و ما برای _تو ب

تو یه شام استیک خواهیم اورد. این را دوست داری، پسر؟ 

 .یه شام استیک آبدار و بزرگ

 .چشم هام رو بستم

 ._ اون رو برای من آماده کن

این یه صدای شیطانی و جهنمی دیگه بود. صدای مرد 

ن، چندش تریخالکوبی دار بود. صداش تنفر انگیز ترین و 

 .شیطانی ترین، و شریرانه ترین و بدترین صدا بود

اگه این صدا رنگ داشت، رنگش سیاه با لکه های قرمز بود. 

این همان رنگی بود که وقتی این رو صدا میشنیدم، وقتی که 



اون داره حرف میزنه تصور می کردم. انگار که شیطان 

 .داشت حرف میزد

ها شیطانی بودن. و این آدم ها، این صداهاو البته این حرف

من دیگه فکر به اینکه این سه نفر انسان بودن رو متوقف 

کرده بودم. هیچ انسانی نمی تونست کاری که اونها کردن رو 

 انجام بده.

من منتظر زمان خودم بودم. چقدر طول میکشه تا اونها از 

من هم خسته بشن و من رو بکشن و بعد من رو تکه تکه تکه 

ی یه پالستیک سیاه بیندازن، همون بالیی که سر کنن و تو

لوک در اوردن؟ امیدوار بودم که این زود باشه و همین اتفاق 

 واسه من هم بیفته و برای همیشه از این جهنم خالص بشم. 

 



 :مردی با صدای ضعیف و آروم گفت

سه تو کنم. من سوراخ اون رو وا_اون رو برای تو آماده می

 .اهم کردخیلی خوب و روان خو

خواستم که بلرزم. اما لرزیدم. بدنم لرزید و مرتعش شد. نمی

داد. این طور نبود بدنم این کار رو به میل خودش انجام می

دونستم که قراره چه اتفاقی بیفته. این مثل اولین که من نمی

 زده کردن وقتیها من رو کامالً شگفتبار نبود. وقتی که اون

امالً از به هر چیز خوب توی جهان ککه اونها اعتقاد من رو 

 بین بردن و نابود کردن.

 :مردی با صدای ضعیف و آروم گفت

 .و وضعیتت رو به عهده بگیر، جنده _موقعیت



های وضعیت و موقعیتت رو به عهده بگیر.... این کلمه

وحشتناک، این معنیش این بود که من باید خودم رو روی 

 هام و زانوهام قرار بدم. دست

ناپذیر.  م رو برای درد کشیدن آماده کردم. دردی اجتنابخود

کردم. این نفس گرم و اما این دردی نبود که اول احساس می

 شت سر هم اون در پشت گردنم بود.سنگین و پ

ِخس دار، زمانی که منتظر  نفس عمیق و خشن ، نفس ِخس

نفس بی انتهایی ماندم، نسیمی گذرا که به انتظار من بود، 

موندن برای درد، به خاطر درد شدید که به زودی فرا معلق 

اق افتاد و من از درد خواهد رسید.مثل یه نیزه فلزی، این اتف

 جیغ کشیدم.

 .مردی با صدای ضعیف و آروم غرشی کرد



 ._درست همینه، جنده، آره

ذهنم جدا کردم. مثل همیشه که این کار رو می کردم. هر چند 

نبود. من همیشه به سراغ پرنده  که این بار مرد خالکوبی دار

می رفتم. پرنده ای رنگارنگ که بتونم روی اون تمرکز کنم 

 و تحقیر شدن خودم عبور کنم.تا از درد کشیدن و خوار 

من یاد گرفته بودم که پرنده رو روی بازوی همه اونها ببینم. 

و این بهم کمک میکرد. بنابراین من روی اون تمرکز کردم 

ذهنم رو از بدنم جدا کنم، درست مثل ققنوسی  و مایل بودم که

که از خاکسترش بلند شده بود. تنها راهی بود که میتونستم از 

 ر بیام و میشد از اون عبور کنم.پسش ب

با وجود اینکه آلتش بیرون بدنم بود، صدای فریاد خودم رو 

ه اومد. اگ شنیدم. وقتی فریاد میزدم اونها از این خوششون می



کردم و فریاد نمیزدم. اونها من رو سر و ته و نمیاین کار ر

 .یزدن و یا به باسن من ضربه میزدنمیکردن و کتکم م

درد بیشتر، بیشتر تحقیر شدن... با این وجود، من هر کاری  

کرده بودم که فریاد نزنم، نه اینکه این رضایت نهایی رو به 

 هستم.اونها بدم.. من اون جنده کوچولو بودم که اونها گفتن 

 های خودم رو کنترل کنم.تم واکنشتونسنمی

 خدایا..... خدایا..... 

 نه، نه، نه، نه، نه! 

 

** 

 



به دفتر دکتر کارمایکل برگشتم در حالی که دسته صندلی رو 

سفت و محکم گرفته بودم، عرق روی پیشونیم ظاهر شده بود 

و به پایین روی گونه هام می چکید و گونه هام رو خیس کرده 

 ا اشک بودن و داشتم گریه میکردم؟بود و یا اینه

  :بخشش گفت دکتر کار مایکل با صدای آرامش

 ر نیستیم به عقب_آروم بگیر، تالون، اگه تو نخوای ما مجبو

 .و گذشته برگردیم

 .طور لعنتی اونجا بودمودم، من به_ خدایا، من اونجا ب

 .پیشرفت بودیم_ تو اونجا بودی، ما در حال 

 من رو از هیپنوتیزم بیرون کشید؟ یزی_چه چ

_تو خودت از هیپنوتیزم خودت رو بیرون کشیدی. در حالت 

ه کشم. اما یادتعادی من تو رو آهسته از هیپنوتیزم بیرون می



اولین بار که این رو امتحان کردیم بهت چی گفتم؟ که در 

صورت نیاز هر وقت بخوای خودت میتونی از هیپنوتیزم 

ین چیزیه که اتفاق افتاده، خوب حاال تو میدونی بیرون بیای؟ ا

میتونی از  که در صورت لزوم هر وقت خودت بخوای

 .هیپنوتیزم بیرون بیای

نفسم رو به داخل ریه هام فرو دادم و بعد سریع اون رو بیرون 

کشیدم. من اونجا بودم دادم. مثل یه سگ لعنتی نفس نفس می

ود. اون مادر جنده. یکی و اونجا انگار که مثل دیروز لعنتی ب

ها که صدای ضعیف و آرومی داشت. کسی که هیچ از اون

ای از اون نداشتم. اون درست اونجا بود. باالی سر خاطره

من، و من روی بازوش تمرکز می کردم. بازوی خالی از 

 نوشته و یا چیزی روی اون. 



هیچ چیزی. هیچ چیز روی اون برجسته نبود. حداقل االن نه. 

. من نمیخواستم، اما ر بودم که به هیپنوتیزم برگردممجبو

 مجبور بودم.

 .ادامه هیپنوتیزم برگردون، دکتر _من رو به

 _مطمئنی؟

 .برای تایید سر تکون دادم 

 .، باید یه چیزی وجود داشته باشه_ مجبورم

 

**** 

 



این بار ساحلی وجود نداره. من دوباره به اون سرداب نمور 

دی با صدای ضعیف و آروم باالی سر و مرطوب برگشتم. مر

من بود، هنوز جدا نشده بود و پرنده روی بازوی خالی اون 

 دیده میشد. بازوی اون خالی از چیزی بود ولی من پرنده رو

 روی بازوی هر سه نفرشون میدیدم.

به «. اطراف نگاه کن»گفت که به ندایی درونی به من می

و چه چیزهایی وجود اطراف نگاه کن و ببین اینجا چه خبره 

اون کامل لباس سیاه  داره. بازوی چپش خالی از چیزی بود.

 پوشیده بود.

ه و مثل همیشه با های کوتاه سیامثل همیشه با آستین

 های سیاه.ماسک



وم کرد شخص ستنها کسی که گاهی لباس متفاوتی به تن می

بود. دنبال کننده و پیرو اونها. کسی که مثل موش صحرایی 

کرد. هرگز اون دوتای دیگه رو در هیچ و رو دنبال میاین د

ها تیشرت، گاهی  چیز جز سیاهی ندیده بودم. بعضی وقت

اوقات لباس های آستین کوتاه تر مثل آستین رکابی سیاه 

 .د....که امروز تیشرت پوشیده بودنبو

با اینکه این کار برای من دردناک بود، به زور نگاهم رو به 

پرنده نامرئی که روی بازوی چپش بود، طور نامحسوس از 

تونستم زیاد ببینم. اون باالی سر من بود، جدا کردم. نمی

بنابراین زمینه دید بصری من محدود بود. دستهاش... ناخن 

های دستش به طرز عجیبی تمیز و مرتب و خوب نگهداری 

 .شده بودن



هاش بلند و دراز بودن. اما هیچ چیز غیر عادی توی انگشت

گاه کردم، بازوی دیگه سمت نبود. به طرف دیگه دستش ن اون

 راستش.

دارم آماده میشم که تو رو  _آره، جنده، من دارم آماده میشم،

 .بکنم

 :مرد خالکوبی دار دوباره گفت

 .اون رو واسه من خیلی خوب روان کن_سوراخ مقعد 

زهر و صفرا از گلویم بیرون اومد، اما اون رو قورت دادم. 

م به خاطر باال اوردن کتک بخورم. به هر حال باال خواستنمی

 کردم اما من معموالمی اوردم.. همیشه اینکار رو می

 .تونستم صبر کنم تا اونها برنمی



دست راست مردی با صدای ضعیف و آروم مثل دست چپش 

های دراز، ناخن های مرتب شده و تمیز و بازوش بود. انگشت

ی بود. اجازه دادم نگاهم تا هم مثل بازوی چپش خالی از چیز

باالی بازوش بیفته. و حاال دیگه اون تی شرت نپوشیده بود. 

اون االن رکابی سیاهی پوشیده بود. چه طوری اون رو تغییر 

داده بود؟ داشتم دیوانه می شدم. کامال دیوانه. ذهن من دیگه 

 یزی واقعیه و چه چیزی غیر واقعی.نمی دونست چه چ

من بسته میشدن، پرنده ققنوس روی  شب ها دیوارها روی

دیوارهای بتونی و سیمانی ظهور میکرد و من رو طعنه می 

انداخت و دستم می انداخت. همه چیز خیلی واقعی به نظر می 

رسید. بنابراین برای من کامالً منطقی بود که پیراهن بلند سیاه 

 به یک لباس رکابی سیاه تبدیل شده بود.



سطح چشم من بود.. و بعدش دیدم. بازوی باالییش درست هم 

یک تکه پوست تیره. یک خال مادرزادی داخل بازوی اون 

 ود. خیلی نزدیک به زیر بغل اون.ب

بیه. ل عجیاین شکل شبیه چیزی بود که قبال دیده بودم. شک

 کجا اون رو دیده بودم؟

 _آه!

اون در حالی که داخلم با آلتش فشار می اورد و فرو میکرد 

 .رو ریخت.. و بعد از درد راحت شدمد و فای کر ناله

خیالم راحت شد. اما هنوز دردناک بود و درد داشتم و من می 

دونستم که فقط چند ثانیه طول می کشه تا شخص دیگه ای بهم 

تعرض و تجاوز کنه و اما برای این چند ثانیه مقدس وقتی که 



ر آلتش رو از پشت من به بیرون ُسر داد و از من خارج و دو

 شد، در واقع احساس آرامش کردم.

اون رفته بود. اون شکل... اون خال مادرزادی.... من قبالً 

اون رو کجا دیده بودم؟ قبالً اون رو کجا دیده بودم؟ و بعد درد 

 ه.جا نبودقت وجود نداشته و اونواز بین رفت. انگار که هیچ

من برگشتم. روی حوله نرم ساحل زیر آفتاب کالیفرنیا دراز 

خندیدن و روی کشیده بودم. در فاصله دور من، برادرهام می

 ب می پاشیدن.همدیگه آ

چشمانم رو باز کردم و به کنارم نگاه کردم. مادر زیبای من 

خواند. موهای بلند قهوه ایش رو اونجا نشسته بود و کتابی می

با حالت دم اسبی از صورتش عقب کشیده بود و کاله لبه پهنی 

 و عینک آفتابی هم به چشم داشت. بود روی سرش گذاشته



 اون زیبا بود، مادرم، خیلی زیبا بود.

به طرف دیگه چرخیدم، و پدر قوی و بزرگم طرف دیگه ام 

خواند. اون داشت برادرهام رو نگاه بود. اون کتاب نمی

داشت اگه کار کرد. پدرم هیچوقت از ما چشم بر نمیمی

 .دادیم مهم نبودشتباهی انجام میا

مهم نبود چقدر آب زیر کاه بودیم. اون این رو میدونست و  و

پیوسته مراقب ما بود. اون دائماً ما رو تماشا می کرد. این 

آزار دهنده بود، اما من همچنین می دونستم که اون چقدر ما 

داشتیم. و  رو دوست داره. ما عاشق بودیم و اون رو دوست

 .من اون رو دوست داشتم

بستم و اجازه دادم تا گرمای خورشید من  هام رودوباره چشم

 .رو فرا بگیره



 

**** 

 

هام رو باز کردم به دفتر دکتر کار مایکل وقتی که دوباره چشم

برگشته بودم، پشتم رو به صندلی راحتی اون لم داده بودم و 

 صندلی منقبض و فشرده به طرز عجیبی، بازوهام رو به دسته

 .نکرده بودم

 به اون نگاه کردم.

 .من یه چیزی یادم اومده_

 

 چهارمو  بیستپایان فصل 



 پنجم  و بیستفصل 

 

 جید

 

بعد از اینکه دادگاه امروز صبح رو تموم کردم، تصمیم گرفتم 

که یک تحقیق کوچولویی توسط خودم بکنم... نه به خاطر 

کارها و تحقیق هایی که درباره استیل ها کرده بودم که توسط 

همه  دستور اون بود. بعد از اینلری انجام شده بود و طبق 

 درست مثل نیکو لری دیگه اینجا نبود. اون ناپدید شده بود.

 کاستاس و کالین.

رسید که لری و نیکو بتونن کاری با ناپدید شدن به نظر نمی

کالین داشته باشن. من هنوز خبری از استیو دوگان توی 



ر به نجپاسگاه در مورد اینکه آیا تماس تلفنی کالین به من م

چیزی شده یا نه نشنیده بودم. اگه اون تا پایان امروز کاری 

زد قصد داشتم که خودم بهش زنگ بزنم و در من زنگ نمی

ضمن من یه مقدار زمان در دسترس داشتم بنابراین تصمیم 

 .اس تحقیق کنمگرفتم تا درباره نیکو کاست

ف قکه این کار رو شروع کنم از این کار متو اما قبل از این

شدم. من زمانی که دستیار لری وید بودم و اون وکیل شهر 

بود و قوانین رو زیر پا گذاشته بود خیلی به خاطر تخطی اون 

عنوان وکیل  از قانون ناراحت بودم. حاال من اینجا بودم. به

کردم و االن در حال بررسی چیزی بودم که در شهر عمل می

ت به من اگه قراره این لحظه هیچ ربطی به کارم نداشت. لعن

چنین وکیلی باشم. اگه مجبور باشم تا تحقیقات رو انجام بدم، 



تونم تحقیقاتم رو توی دفتر خودم انجام بدم. اما پس از می

ها، تحقیقات رو توی زمان خودم انجام میدادم. اون ساعت

کس موقع توی دفتر قبلیم اگه تا دیر وقت هم کار کنم هیچ

ه. ولی برای االن، من یک وکیل شمتوجه این موضوع نمی

 تارم باید مثل یک وکیل شهر باشه.شهر بودم و رف

چند ساعت بعد، وقتی همه کارهای روزمره خودم رو تمام 

کردم، به آخرین وظیفه ای که لری به من داده بود بازگشتم. 

 ن در مورد استیل ها.تحقیق کرد

پر از  هایی کهاون با دادن فولدرهایی پر از مدارک و پوشه

های بانکی بود کار رو برای من شروع کرده بود. تنها حساب

چیزی غیر معمولی که از اون پوشه ها پیدا کرده بودم یک 

 دالری در حدود بیست و پنج سال پیش بود. انتقال پنج میلیون



اگه یک چیز در مورد استیل ها آموخته بودم... اونها برای 

ر از هزینه هم میتونستن دریافت اونچه که می خواستند باالت

پرداخت کنن ولی هیچوقت توی هیچ کارهای غیر قانونی 

شرکت نمیکردن. این پنج میلیون دالر به جایی رفته بود و 

من قصد داشتم که بفهمم کجا رفته. تالون یک بار به من گفته 

تونستم بود که اتفاق خیلی وحشتناکی برای اون افتاده. من نمی

فاق چی بوده اما در تعجب بودم و با خودم تصور کنم که این ات

کردم که آیا این اتفاق بیست و پنج سال پیش افتاده یا فکر می

نه. چه اتفاقی برای استیل ها ممکنه افتاده باشه که حاضر شده 

باشن مبلغ پنج میلیون دالر رو برای سرپوش گذاشتن اون 

رای الش بتونستم با تای نداشتم، اما میبپردازن؟ من هیچ ایده

پیدا کردن اینکه اون پنج میلیون دالر به کجا رفته بود شروع 

 .کنم



همانطور که می دونستم وندی هرگز نمی خواد از من چیزی 

بشنوه، اما تصمیم گرفتم با وندی مادگان، خبرنگار سابق 

شبکه ملی خبر و اخبار ملی که چند هفته قبل به روشن شدن 

بهم کمک کرده بود تماس  ها یه سری چیزها در مورد استیل

 .بگیرم

 .تمشماره اش رو پیدا کردم و گوشی رو برداش

 _خانم رابرتز؟ 

 .د زدنم رو بگیرم اما لبخندی زدمتونستم جلوی لبخننمی

جایی که تو _ازت ممنونم که گوشی رو برداشتی، از اون

ن کار رو کنم که چرا ایدونی که این من هستم تعجب میمی

 .برداشتیکردی و گوشی رو 

 .آهی از پشت خط به گوشم رسید



_ من واقعاً دوست دارم که که بهت کمک کنم بلکه در عوض، 

ارها ک تونستم به گذشته برگردم و کنم که ای کاش میآرزو می

 .ای انجام بدمرو طور دیگه

ه ات با برادفورد استیل _و این حسرت و آرزوت شامل رابط

 هم هست؟

 .یه آه دیگه

ر که از ایده زن دیگه بودن متنفر بودم، من و _نه. همونقد

براد ... خوب، ما با هم ارتباطی داشتیم که فکر می کنم تعداد 

کمی از افراد هرگز این رابطه رو پیدا می کنن. مثل این بود 

که انگار ما توی زندگی قبلی یا چیز دیگه ای با هم آشنا بودیم 

 .یوسته بودتیم. روح هامون به هم پو همدیگه رو میشناخ

 .و یه آه بیشتر دیگه



چیز رو به صورت سری و  خوام که همه_ من واقعاً نمی

د معقول و محرمانه نگه دارم. من در واقع، خیلی یه فر

 .هستم 29و واقع گرا 28منطقی

 .ون پشت تلفن با دهان بسته خندیدا

_میدونم که تو معقول و منطقی و واقع گرا هستی، من از 

و همچنین از اینکه تو یه خانم خبرنگار  صحبت های قبلیمون

بودی اطالع دارم. تو برای انجام این کار باید کامالً محکم 

اشتی قبلی که دباشی و یا از اینکه چیزی به من بگی واسه کار 

 .بخوای صرف نظر کنی

تونی این رو و وجهه ی من رو ببینی. _خوشحالم که می

م به ش میتونستراستش ای کاش میتونستم کمکت کنم. ای کا

                                                             

28 level headed  اروم و منطقی و معقول 
29 earth-to-down  بینانه واقع گرا، واقع 



اون پسرها و خواهرشون کمک کنم. عشقی بین من و 

مادرشون در کار نبود. اما من پدرشون رو دوست داشتم. براد 

واسه من همه چیزم بود. من دیوانه وار عاشقش بودم و اون 

 ه پدرشون هستن.پسرها..... خدای من، اونها دقیقا شبی

د که اون تنها _این رو من هم شنیدم. مارجوری بهم گفته بو

کسیه که شباهت اندکی به مادرشون داره و این فقط شکل 

، اون یه نسخه های اونه، در غیر این صورتصورت و لب

 .مونث از برادرهاشه

_اگه براد رو می شناختی، برای تو کامالً منطقی بود و با 

عقل جور در میومد که چرا ژن های اون تا این حد غالب و 

مرد دقیقا همون چیزی بود که براد بود.  مسلط هستن. این نوع



مسلط، حکم فرما و کنترل گر و کنترل کننده، اما به روشی 

 .کامالً دوست داشتنی

 .اون دوباره آه های بیشتری کشید

 حتی دارم همه اینا رو بهت میگم؟ _چرا من

مطمئن نبودم چرا اون هم مثل من عاشق استیل ها بود، اما 

 خواستم اون ادامه بده.میدانه میامن از روی ناچاری و نا 

کنه، لطفا _اگه به صحبت کردن در مورد اون کمک می

شم که اعتماد تو رو حفظ کنم. من انجامش بده، خوشحال می

 واقعا تنها به کمک به استیل ها عالقمند هستم.

_خب، اگه بخوام باهات روراست باشم احساس خوبی بهت 

میدونم که تو بهترین  دارم و حس خوبی ازت میگیرم، جید،

زنی. دوست مارجوری هستی، و تو اصال بهش صدمه نمی



خواد در مورد استیل ها من اصال نمیدونم که چرا رئیست می

 .تحقیق کنه

چیزی در لحن صداش من رو به سکوت واداشت.... انگار 

خواسته در مورد استیل که اون میدونست که چرا رئیسم می

 .ق کنمها تحقی

می بیشتر در مورد برادفورد استیل بهم بگی؟ تونی ک_می

 ونگه و البته که امارجوری خیلی زیاد درباره اون بهم نمی

 .اصالً مادرش رو به یاد نمیاره

تونم بهت بگم اون مثل کسی بود که قبالً _تنها چیزی که می

هرگز اون رو نشناخته و ندیده بودم، حضور اون، طرز 

 قدرت اون بیانگر قدرت کاملشایستادن، حالت کنترل گری با 

بود. سرسختی آشکار اون. هر چیزی که یه مرد کامل باید 



تونم بیشتر از این توضیح داشته باشه رو اون داشت، من نمی

من االن منظورمه رو درک  بدم و مطمئنم که تو اونچه که

 .کنینمی

کردم. واضحه که تالون یک اوه، ولی من این رو درک می

تونستم بگم بوده و از اون چیزی که می ذره شبیه پدرش

برادرهاش هم همین طور بودن. درواقع از یک ذره بیشتر 

 رسیدند.بیه به پدرشون به نظر میبود و اون ها خیلی ش

_تا حاال عاشق شدی، جید؟ تا حاال حاضر شدی که برای 

ای هر کاری انجام بدی؟ تا حاال حاضر شدی  شخص دیگه

ای بدی؟ چون که  و برای کس دیگهکه تمام زندگی خودت ر

تونم با اطمینان طوری بود. و من می در مورد من و براد این

بگم که براد هم همین احساس مشابهی رو داشت که من بهش 



کنم اگه دافنه با پسر بزرگترشون کردم. فکر نمیاحساس می

 .کردنشد اونها با هم ازدواج مییعنی جونا باردار نمی

وب می دونستم و شاید وقت اون فرا رسیده بود اوه، چقدر خ

که با وندی روبرو بشیم، خصوصاً وقتی که اون داشت با من 

شخصیتش باز می شد. عالوه بر این، تالون گفته بود که ما 

 .ن رو توی عموم اعالم و علنی کنیممی تونیم روابط خودمو

_وندی, راستش من دقیقا میدونم تو چه احساسی داشتی. واقعا 

 دلیلی که من میدونم اینه که... میدونم و درکت میکنم و

گلویم رو صاف کردم و نفس عمیقی کشیدم. کار درست همین 

 استم االن انجامش بدم.بود که من میخو



کنم و نگه ها و اعتماد تو رو پیش خودم حفظ می_من حرف

هم مال من رو پیش  کنم که تومیدارم و ازت درخواست می

 .خودت نگه داری

  :اون گفت

 _البته 

عاشق شدم.عاشق  _دلیلی که من درکت میکنم اینه که من

 .تالون استیل شدم

 .شد در طرف دیگه خط سکوت حکم فرما

یادی برای پذیرفتن این وجود _من فکر می کنم که چیزهای ز

 .داره

 …_نه، اینطور نیست. این فقط 

 _فقط چی؟



 ._تالون... مسائل و مشکالتی داره

ب رو ادا نکردن توی کتمان حقیقت و حق مطل و این حرفش

 .کل دنیا بود

 ._میدونم، اون االن توی درمانه

که، اون گفته که چرا _اون این رو بهت گفته؟ منظورم اینه 

 توی درمانه؟

به ذهنم رسید که می تونم بگم بله دلیلیش رو گفته .اون وقت 

وندی اطالعاتی رو که فکر می کرد من دارم، بیرون می 

ونستم این کار رو با تالون زه و فاش میکنه. اما من نمی تری

 کنم.

من بهش قول داده بودم که به اون فشار نخواهم اورد و به 

اون اجازه خواهم داد تا هر زمانی که الزم بود و اون نیاز 



داشت و در زمان خودش بهم بگه. بنابراین من حس وکیل 

 کردم. مع کردن رو در خودم خاموشبودن و اطالعات ج

_نه اون بهم نگفته،  هنوز آماده نیست و من بهش قول دادم تا 

تحت فشار زمانی که آماده نشده اون رو برای حرف زدن 

 .قرار ندم

 ._اگه میتونستم بهت میگفتم

کردی، اما نکن، من کنم که این کار رو می_آره، باور می

بیشتر از اینها به تالون بدهکارم، من بهش اعتمادم رو 

کارم و به اون اعتماد دارم، اگه اون به من به طریقی که بده

کنم اعتماد کنه، باید بدونه که من سعی من بهش اعتماد می

 .گذرهبفهمم که پشت سر اون چی می کنمنمی



شانسه که تو  ی خوش_این طوری که به نظر میاد اون خیل

 .رو داره، جید

هت بگم تونم بدونم، من فقط می_در مورد این چیزی نمی

احساسی که االن من به تالون دارم خیلی شبیه به احساسیه که 

تو به پدرش داشتی، اون یه اتاق رو با قدرت و استحکام و 

 .کنهکم فرمایی و سلطه خودش پر میحضور و تسلط و ح

 .وندی خنده ای سر داد

_و اون توی تخت میتونه مثل یه خدا باشه که تو چه بخوای 

تونه توی تخت خیلی ی، اون میچه نخوای مطیعش میش

 طور نیست؟سرگرم کننده باشه، این

هام گرم شدند. انتظار نداشتم که اون این مسئله رو گونه

 .شخصی کنه



وی این تونم ت_خب، بدون افشای هر چیز خصوصی، می

 .کامالً باهات موافقت کنم

 .30_پسر کو ندارد نشان از پدر

اون  پشت تلفن ببینم کهتقریباً می تونستم لبخند اون رو از 

داشت االن لبخند میزد. هر چقدر ظرفیت این گفتگو سرگرم 

دی ه اول با ونکننده بود، خیلی فراتر از این بود که من در وهل

 تماس گرفته بودم.

_من به این باور دارم که تالون وقتی آماده باشه بهم همه چیز 

 رو میگه و درضمن، من اصال قصد ندارم سعی کنم که هر

چیز پنهانی که تالون هنوز آماده نیست در موردشون بهم بگه 

رو خودم آشکار و فاش کنم، اما نگرانم. رئیس من، به هر 
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دلیلی، اطالعات مربوط به استیل ها رو می خواد. و بذار تا 

باهات صادق باشم من دقیقاً نمی دونم چرا، اون تمام چیزی 

 ه. اون به من گفتکه بهم گفت این بود که این محرمانه و سری

 ولته و پیاف که استیل ها ممکنه توی برخی از جرایم سازمان

 .شویی دخالت داشته باشن

 .و در سینه حبس کرد و نفس نفس زدوندی نفسش ر

 ._این مسخره ست

_راستش، وندی، من فکر نمی کنم اونها هیچ ارتباطی با 

 نجرایم سازمان یافته داشته باشن. من چیزی ندیدم که نشو

 .هر چیز غیرقانونی دست داشته باشنبده اونها در 

تونم بهت بگم که اونها نیستن. نه براد و نه پدرش _من االن می

به هیچ وجه توی هیچ نوع جنایت یا پول کثیف شرکت 



نمیکردن و مرتکب نمیشدن. هر دو اونها آقایون واقعی بودن، 

معنی  م برای اونها یه دنیاصداقت،  درستی، امانت و انسجا

 داشت.

 ._من باورت میکنم

 .و واقعا هم باور میکردم

خواست راجع به اونها تحقیق کنه، _ولی لری به دالیلی می

 میدونی ممکنه این دالیل چی باشه؟

 .دیگه سکوت پشت تلفن رو فرا گرفت بار

 _ وندی؟ تو هنوز پشت خطی؟

 :اون به نرمی گفت

 ._هستم



 _خب، تو نظری نداری؟

تونم جیزی بگم بدون و نظراتی دارم، اما نمیها  _من ایده

قسم خوردم که چیزی اینکه برخی اسرار رو فاش کنم که من 

 رو فاش نکنم.

ها رازی در مورد تالون داشتن؟ چون اگه اونها یعنی اون

تونست اونها رو رازی نداشتن، من نمی فهمیدم چرا اون نمی

ها بوده. و من فاش کنه. اما وندی از قبل بیشتر از من با اون

ت و صحبت کردن بیشتر هل اون رو برای ارائه اطالعا

 .دادمنمی

تونی من رو به سمت یه مسیر درست هدایت _حداقل تو می

 ی؟ و یه اشاره به نکته درست کنی؟کن



باشه پیش تو خواهد اومد و همه چیز رو  _ تالون وقتی آماده

نیدی گه و وقتی که تو داستان و قضیه اون رو شبهت می

 دوباره باهام تماس بگیر 
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 تالون 

 

_برای یه لحظه آروم باش، ذهن خودت رو روشن کن، تو 

 .سر گذاشتی، نفس عمیق بکش، تالون خیلی چیزها رو پشت

توصیه دکتر کار مایکل رو گرفتم، نفس به داخل کشیدم و 

دادم. به داخل کشیدم، ، بیرون بیرون دادم. به داخل کشیدم

 .بیرون دادم

 :اون گفت

 اال، بهم بگو، که چی یادت اومده؟_ ح



_کسی که صدای ضعیف و آرومی داشت یه خال مادرزادی 

ه پوست تو رو کمی داشت. نه از نوع قرمز، بلکه از نوعی ک

 .کنهتر میتیره

 .اون سر تکان داد

 دی؟خال مادرزادی رو کجای اون دی _ و تو این

ترین چیزی بود که  _ روی بازوی باالیی اون و این عجیب

بک به گذشته کردم  تا االن یادم اومده، وقتی شروع به فالش

اون یه پیراهن بلند مشکی داشت و نمیتونستم چیزی رو ببینم. 

اما یکهو به طور ناگهانی انگار که اون پیراهن مشکی بلند به 

کوتاه سیاه پوشیده بود.  تن نکرده بود. اون یه لباس آستین

 بی، چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟میدونی؟ یه نوع پیراهن رکا



_من توی هیپنوتیزم تو رو راهنمایی کردم، تو بهم گفتی که 

ها چی پوشیده بودن، و من ازت پرسیدم که آیا اونها چیز اون

پوشیدن؟ تو بهم گفتی، آره، اونها گاهی اوقات ای هم میدیگه

اه گین رکابی سیاه میپوشیدن. بنابراین ما این دیدلباس آست

 هیپنوتیزم رو دستکاری کردیم.

 ._شگفت انگیزه

_هیپنوتیزم ابزار خیلی قدرتمندیه، به خصوص برای فردی 

 .خواد بهش کمک بشه، این نشونه خوبیه، تالونکه می

تونم اون رو _خال مادر زادی یه شکلی داشت. من واقعا نمی

دار. اما شبیه به  های دندانهی از حاشیهتوصیف کنم. بعض

 رسید.چیزی آشنا به نظر می

 



 باره دیدیش، اون رو تشخیص میدی؟ _اگه تو دو

 ._این طوری فکر میکنم

به اطراف دفترش نگاه کردم، فکر کردم و دور تا دور رو 

نگاه کردم، تا اینکه نگاهم روی ُکره روی میزش قرار گرفت. 

رو رفتم. ُکره گرد زمین رو برداشتم به راست به سمت اون ف

 و به آمریکای شمالی اشاره کردم. و به طرف اون آوردم

 _تگزاس. شبیه ایالت تگزاس بود.

 _دقیقا مثل ایالت تگزاس؟

_البته که نه. اما این موضوع من رو به یاد اون انداخت. تنها 

تونستم به اون فکر کنم، زمانی که توی فالش چیزی که می

میدونستم که قبال اون شکل رو دیده بودم و یا چیزی بک بودم 

 شبیه به اون رو قبال دیده بودم.



 زمین و ایالت تگزاس اشاره کردم. دوباره به کره

 ..._و این

 مادر زادی اون دقیقا کجاش بود؟  _خیلی خوب،  خال

نزدیک به زیر بغل اون قرار  _ بازوی باالیی اون، تقریبا

 .داشت

میز قهوه اون که در مقابل ما قرار داشت  کره زمین رو روی 

 :گذاشتم و گفتم

 حال اون رو به یاد نیورده بودم؟ _ چرا تا به

_تالون، تو خیلی از خاطرات رو توی ذهنت مسدود کرده 

بودی که االن داری تک تک اونا رو به یاد میاری، فقط چند 

ها انگشت روز اخیر بوده که به یاد اوردی که یکی از اون

 .یک پاش رو از دست داده، این کامالً طبیعی و نرمالهکوچ



_اگه من اون خاطرات رو مسدود کرده باشم, چرا من 

نمیتونستم بدترین چیزها رو فراموش کنم؟ چرا هر بار که 

ها به سراغم میومدن رو به یاد میارم؟ هر بار لعنتی که اون

اونها به من صدمه میزدن؟ پس جلوگیری از این کار و اون 

ر ت دود کنم منطقیخاطرات لعنتی که توی ذهنم میان رو مس

 به نظرت نیست؟

 تونم بهت بگم_تالون، ذهن یه چیز منحصر به فرده، من نمی

که چرا تو بعضی از خاطراتت رو به یاد میاری و بعضی از 

چه خاطرات دیگه ات رو فراموش کردی و از یاد بردی، اون

ر طول مدت اسارتت صدمه تونم بگم اینه که تو دکه بهت می

دار خیلی صدمه دیدی،  دیدی. تو توسط سه تا مرد روانی نقاب

تو یه پسر ده ساله بودی و تنها چیزی که اون موقع بهش فکر 



بینی. کردی و توی ذهنت بوده اینه که داری صدمه میمی

 .ه که تو به چیز دیگه ای توجه کنیهیچ دلیلی وجود نداشت

زد و حرفهاش با عقل جور نطقی میشاید اون داشت حرف م

و نکته این حرف چیزی  در میومد. من در این مرحله درمان

 .دونستمنمی

و گذشته از این، من قراره چطور یه یارویی رو با یه خال 

مادر زادی پیدا کنم که شبیه تگزاسی ها بود؟ البته، من اون 

ه ک یارو رو با یه خالکوبی ققنوس پیدا کردم و همچین یارویی

 یه انگشتش رو از دست داده بود.

ها همون یارو ها باشن اگرچه قبالً شانس خوبی نبود که اون

ولی االن احساس خیلی قوی و محکمی داشتم که اونها درست 



فرشون با همون یارو ها هستن. به خصوص االن که هر دو ن

 .همدیگه ناپدید شده بودن

 خص سوم رو چطوری پیدا خواهم کرد؟_ این ش

ای کاش می تونستم بهت بگم. ای کاش می تونستم بهت _

تضمین کنم که هر مجرمی که هر کار فجیعی روی یه کودک 

تونستم همه انجام داده به محاکمه کشونده میشه. ای کاش می

تونستم تضمین کنم که هر این ها رو بهت بگم. ای کاش می

 هآدم بچه بازی که کار شنیعی روی یه بچه معصوم انجام مید

به پیشگاه عدالت اورده میشه ولی متاسفانه، ما توی دنیای 

کنیم. این دنیا پر از نا عدالتیه، خیلی عالی و کامل زندگی نمی

 .ها هرگز دستگیر نمیشنها آزاد میشن، خیلی از اوناز اون

 



 شناختم.لمات اون رو خیلی خوب میمن حقیقت ک

 .ونم اون دو تای دیگه رو پیدا کنمت_حداقل می

_ بله اگه این بهت آرامش میده این کار رو بکن، با تمام معنی 

و منظوری که دارم، سعی کن اونها رو پیدا کنی اما نباید این 

موضوع باعث بشه که تو اجازه بدی که این درمانت رو 

کنترل کنه. التیام و درمان تو هیچ ارتباطی با دستگیر شدن 

 .اشته باشاین رو همیشه به خاطر د ها نداره،اون

 .رو پشت سر گذاشته بودیمما قبالً این موضوع 

_ من دوست دارم که این رو باور کنم، دکتر، اما اگه بتونم 

اون دو تا رو توی قرن بعدی شکست بدم و تا حد مرگ 

کنم که یه حس خیلی خوب لعنتی داشته بزنمشون، فکر می

 .باشم



ه چیزی گذرونی. این_و بعد تو بقیه عمرت رو توی زندان ب

 که تو میخوای؟

سرم رو تکون دادم. کل زندگی من تا االن توی یه زندان بوده. 

دیوارها و حصارهایی که دور خودم پیچونده بودم و بعد از 

هم زندگیم توی زندان باشه؟ بعد از چیزهایی که پشت سر  این

 .م اومده؟ اوه، لعنت بر شیطون، نهگذاشتم و بالهایی که سر

م، یه زندگی زندگی کنم، من یه زندگی میخوا_نه من میخوام 

 .با جید رو میخوام

ره یه چیز دیگه کنم زمان اون رسیده که دربا_پس فکر می

 صحبت و بحث کنیم.

 _درباره چی؟



_فکر کردی به جید بگی؟ در مورد اینکه چه بالیی سرت 

سر گذاشتی و برات اتفاق  اومده؟ و چه چیزهایی رو پشت

 افتاده؟

رو توی موهام فرو بردم و موهام رو کشیدم. انگشت هام 

لعنت بر شیطون، آره فکر کرده بودم که این رو به جید بگم 

قدری که من سختم بود که این رو به مارجوری گفتم،  اما اون

این یکی هم برام خیلی سخت بود و اینکه ببینم که بعدش 

 .حرفهام چه تأثیری روی جید گذاشته

 و ن فقط این رو به خواهرمون گفتیم_نمیدونم، برادرهام و م

 .این موضوع چندان خوب پیش نرفت

 _ منظورت از این حرف چیه؟

 ._راهی که خواهرم با فهمیدنش واکنش نشون داد



 یبانت نبود؟_ منظورت اینه که اون حامی و پشت

_نه، همچین چیزی نیست، اون فقط احساس بد و وحشتناکی 

نه، اون روزهاست که کنه، اصل مطلب همینسبت به این می

غمگین و ناراحته، انگار اطراف من با مالحظه کاری رو 

انجام میده و توی رفتارش باهام با احتیاط پیش میره، انگار 

که اون نمیدونه که باید چی بهم بگه و یا چه جوری عمل و 

 ترسیدم.ن چیزیه که من از اون میرفتار کنه، که دقیقا همو

الش خوب میشه، فقط بهش یه، حالعمل طبیع _این یه عکس

 .فرصت بده

_اما من نمیتونم تحمل کنم که جید مثل این اطرافم عمل کنه، 

که واسه من احساس..... متاسف بودن کنه. خدایا، دکتر، من 

 .نمیتونم این رو قبول کنم



 ون به همون شکل واکنش نشون میده؟_و چه کسی میگه که ا

اکنش خیلی طبیعی و ن یه و_اما تو فقط االن گفتی که ای

 .نرماله

_اما جید خواهر کوچولوی تو نیست، اون با این نگاه که از 

تو محافظت کنه و حامیت باشه بزرگ نشده و رشد نکرده، 

برای مارجوری، برادر بزرگتر و قوی اون یکهو و به طور 

 گهانی به چیزی تبدیل شده که.....نا

لسوزی و د _همین جا دیگه بس کن، لطفاً واژه و موضوع

 .ترحم رو اصالً پیش نکش

_نه, البته که نه, چیزی که قصد داشتم بگم اینه که تو االن 

تر شدی و اون این فکر رو نمیتونه  حتی نسبت به اون قوی

 .تحمل کنه که تو در رنجش هستی و درد کشیدی



 به روش دیگه ای واکنش نشون میده؟_چرا جید 

حدودی خواهد داشت. _اوه، اون هم همون نوع مسائل رو تا 

اما اون نمیخواد راجع به این فکر کنه که تو هر نوع درد و 

رنجی رو کشیدی ، چون اون تو رو دوست داره. اما تو با 

طه اون نیستی. این یه راباون برابر هستی. تو برادر بزرگتر 

 .متفاوته

 .ام که اون بهم ترحم و دلسوزی کنه_من فقط نمیخو

خواد به ، اون عاشق توئه، اون نمی_پس به اون این رو بگو

تو صدمه و آسیبی برسونه و اگه دلسوزی و ترحم اون بهت 

 .رسونه اون این کار رو نخواهد کردآسیب می

 دکتر، تو به من..... ترحم میکنی؟_

 ._ این یه سوال انحرافی و کنایه آمیزه



 .اون آهی کشید

تی اش_من احساس خیلی بدی دارم از اونچه که تو پشت سر گذ

و کاری که اونها باهات کردن و تو مجبور شدی اونها رو 

انجام بدی، اما این خط کار منه، تالون، تو اولین بیماری 

نیستی که دچار ضربه روحی توی دوران کودکی شدی و 

های روحی دوران کودکی رو گذروندی و اگه  تروما و آسیب

حال  هنیستی که تا ب این بهت کمک میکنه، تو بدترین موردی

 دیده باشم.

ای هعجیبه. این اصالً بهم کمکی نکرد. دونستن اینکه بچه

گناهی بدتر از چیزی که سر من اومده رو معصوم و بی

گذروندن و دوران کودکیشون بدتر از من بوده باعث میشد 

 که من بیمار بشم و احساس مریضی کنم.



_شخص یا اشخاصی که وضعیت بدتر از من داشتن و 

تر از من رو گذروندن حالشون خوب شد و بهبود چیزهای بد

 پیدا کردن؟ از این حس رنجش بیرون اومدن؟

ها زندگی _دو نفر از اونها هم همین کار رو کردن. و حاال اون

 یک نفر دیگه هم بود. خیلی موفقی رو رهبری میکنن. ولی

من از جایی که این جریان داشت پیش میرفت خوشم نمیومد 

 مسئله رو باز کرده بودم. در این ، اما من

 _چه اتفاقی افتاد؟ 

 ل از اشک های ریخته نشده برق زد.چشمان دکتر کار مایک

 .ه کافی قوی نبود. اون خودکشی کرد_اون دختر به انداز

 .ر_خدایا، متاسفم، دکت



_این یه روز آگاهی دهنده و آموزنده و ترس آور برای یه 

راد وجود دارن که درمانگره، وقتی می فهمی که بعضی از اف

فقط نمیتونی به اونها کمک کنی، مهم نیست که چقدر تالش 

میکنی. اگه من توی شغل خودم عالی بودم، شاید می تونستم 

به اون کمک کنم. یا شاید هم هیچ درمانگری روی کره زمین 

 .مک کنه، من هیچ وقت اینو نمیفهممنمیتونست به اون ک

 ._من خیلی متاسفم

 .رو باال کشید اون آب بینی اش

_ این بخشی از کاریه که من انجام میدم، همه چیز نمیتونه یه 

موفقیت باشه، پزشکهت بیمارهاشون رو از دست میدن، 

تاجرها همیشه معامالت مورد نظر خودشون رو انجام نمیدن. 



وکال پرونده هاشون رو گاهی از دست میدن. برای من هم 

 .مه کمک کننمانگرها نمیتونن به هفرقی نداره. در

 _هنوز..... 

_این مشکلی نداره، تالون. من با اون صلح کردم. یا حداقل تا 

 ستری نسبت به شکهای بیشتاونجایی که بتونم. من موفقیت

 های خودم دارم.

 _فکر میکنی نتیجه درمان من چی خواهد بود؟

طوری  کنم که تو حالت خوب میشه، واقعاً این_من فکر می

 .که خیلی خوب توی درمان پیش رفتی االنکنم تا فکر می

 .قه ام رو مالش دادمشقی



کنم که ما به سر جای اول خودمون _ خوب االن فکر می

مانیه که به جید همه چیز کنم دیگه ز، پس فکر می31برگشتیم

 .رو بگم

 .کنمطور فکر می _آره، منم این

 بیاد چی؟ اگه من رو ترک کنه چی؟ _اگه نتونه باهاش کنار

کنم که اون تو رو ترک کنه. و اول از همه، من فکر نمی_

بازی « چی میشه اگه؟»خوای با کلمه دوم از همه، اگه می

کنی خوب من االن جوابت رو میدم. چی میشه اگه اون تو رو 

بعد از فهمیدن گذشته ات ترک کنه؟ جوابش اینه که تو متوجه 

 ست وکردی که هشی که اون کسی نبوده که تو فکر میمی

                                                             

31 come full circle  اول سرجای.دادن جهت تغییر درجه هشتاد و صد 

 بازگشتن پیشین وضع به, برگشتن



که به عمق بیشتری توی رابطه با اون بپردازی  قبل از این

 .از این آگاه میشی

_اون بهم گفته که هر چیزی باشه برای اون اهمیتی نداره و 

ز اعشقش رو نسبت بهم کم نمیکنه، که هیچ چیزی اون رو 

 .کنهعاشق بودنش بهم متوقف نمی

یه رابطه _پس به همین اعتماد کن، چون اگه میخوای با اون 

روح خودت رو همیشگی برقرار کنی، تو باید اول از همه 

 .برای اون عریان کنی

 

 

 ششمو  بیستپایان فصل 

 



 هفتم و بیستفصل 

 

 جید 

تالون جمعه شب من رو برای شام دعوت کرد. اگر چه قصد 

داشتم برای دیدن مادرم به شهر برم، پدرم بهم اطمینان داد که 

ره و به من گفت که با تالون خوش همه چیز خوب داره پیش می

 ذرونم و اوقات خوشی داشته باشم. بگ

شب توی کالس آشپزی بود و  که، مارج جمعه به عالوه این

اون بهم قول داده بود که بعدش به بیمارستان بره و یه گزارش 

مفصل و کامل از حال مادرم رو بهم ارائه بده. پس من تسلیم 

یچ زمان خوب و تنهایی رو با و نرم شده بودم. این هفته ه



اشتیاق تالون نگذرونده بودم و بعضی ها رو با اون هوس و 

 کرده بودم. 

رفتم، امیدوار بودم که وقتی داشتم به طرف خونه مزرعه می

تصمیم درست رو گرفته باشم. من مصمم بودم که تالون رو 

برای تخلیه اطالعات و کسب اطالعات تحت فشار قرار ندم 

تونم به اون بالخره با من صحبت کنه من بعدش میاما اگه 

 که واقعاً اوضاع از چه خبره. طرف وندی مادگان برم و بفهمم

تالون و راجر پشت در به استقبال من اومدن. بوسه ای به 

چولو رو خراشوندم لبهای تالون زدم و پشت گوش راجر کو

 ولک کشیدمجپن

 ._بوی خیلی معرکه ای میاد

 .شن رو استشمام کردمو بوی سیر و آوی



 _بوی یه نوع غذا و شراب فرانسویه

 :تالون گفت

دومون همراه با رو برای هر  32_فلیشیا گوشت راسته گاو

 .سیب زمینی درست کرده 33لوبیا سبز و گراتن

 ._پیشنهاد عالیه

 .اون لبخندی زد

_لطفاً این رو به رایان نگو، ولی ما یک مشروب واقعی 

Château Lascombes رانسه داریم که خیلی خوب و از ف

عالیه و به مدت یک سال اینجا خریداری شده و حدود سی و 

 سال موندگاری داره.دو یا سی و 

                                                             

32 chateaubriand 
 پنیر و برشته نان های خرده 33



Château Lascombes) 

یه نوع شراب فرانسوی که از شراب بوردو محصول فرانسه به 

دست میاد و ناحیه ای که این شراب درسا میشه توی بودو فرانسه 

 (به شراب سازی معروفه ست که به اون منطقه

 

 تاهی شروع به غش غش خندیدن کردم.با خنده کو

 ._لبهای من مهر و موم میشن، خیالت تخت

 اون یک ابروش رو باال برد.

ز این لبها به _امیدوارم اینطور نباشه. من بعداً قصد دارم ا

 خوبی استفاده کنم.



رد زق ک پوستم در اطرافم تنگ شد و هسته اصلی آلت من زق

یقه با از چند دق و ضربان گرفت.  خیلی وقت بود که ما بیشتر

 همدیگه نبودیم.

 _بیا 

 .اون من رو به آشپزخونه برد

 .من برای تو یه لیوان شراب میریزم_

 .به دنبال اون حرکت کردم

 خوریم؟_دوباره داریم توی اتاقت غذا می

 .اون سرش رو تکون داد

م خوردیم خیلی خوب _نه دفعه قبلی که با هم توی اتاقم شا

خوام که امشب بدشانسی بیارم، ما پیش نرفت و من نمی



پاسیون با کفساز چوبی شام خواییم بریم بیرون و توی می

 .بخوریم

شب زیبایی بود. وقتی به بیرون قدم گذاشتیم یه نسیم مالیم 

 وزید.سازی چوبی میایوان با کف روی

کوچک و دوست  احتماالً تالون.... یا فلیشیا.... یک میز

داشتنی خیلی زیبا برای دو نفر درست کرده بود که با دستمال 

های پارچه ای، رومیزی، و ظروف نقره جنس استریل پر 

بود. ظروف چینی و شیشه ای خوب که به تنظیمات مکان 

 .ود و به طور زیبایی چیده شده بوداینجا خوشایند ب

  :گفتم

 ._واای، خوشگله



مادرمه. ارزش اون قراره به _این ظروف چینی عروسی 

اندازه یه دنیا باشه و واسه ما به اندازه یه ثروته، اما من نمی 

اما من می خواستم  دونم. ما به سختی از اون استفاده می کنیم،

 .امشب خاص باشه

 .ر شبی که ما با هم گذروندیم خاصه_ه

 .ای نوشیدم رو باال بردم و جرعه لیوان شرابم

 _ شراب چطوره؟

شتم مایع شراب توی زبونم جاری بشه و از گلویم پایین گذا

 ره. خیلی نرم بود.ب

 .انگیزه گو، ولی این واقعاً شگفت_ به رایان ن

ه اندازه سن خود رایان _احتماالً به این دلیله که این بطری ب

 .قدمت داره



 .تالون خندید

_یه شراب بوردو قدیمی و اعال و جنس خوب، من مطمئن 

 .چنین چیزی رو داشته و خورده باشم نیستم که قبالً 

_با من بمون، بهم نزدیک باش و بچسب و دنبالم کن و ولم 

 .تو بهترین چیزها رو خواهی داشت نکن، چشم آبی و

اون من رو به طرف خودش کشید و توی آغوشش نگهم 

داشت. اون سعی نکرد من رو ببوسه. فقط برای چند لحظه 

 .تادیمانتها در آغوش یکدیگه ایس بی

گرمای اون من رو احاطه کرده بود. این جایی بود که قرار 

بود من باشم. با این مرد، کنار اون. شریک زندگی اون. من 

این رو در اعماق روح خودم می دونستم. و اگرچه می دونستم 

تالون من رو دوست داره، اما هنوز مطمئن نبودم که اون هم 



اشتم داره و یا نه. قبل دقیقاً همان احساس مشابه رو که من د

از اینکه واقعاً و به درستی ما با هم باشیم، اون کارهای زیادی 

 برای انجام دادن داشت.

اما امشب، امشب بود. من نمی خواستم با نگرانی درمورد 

اینکه روابط ما کجا پیش میره یا ممکنه به چه روشی منجر 

ی بایبشه شبمون رو خراب کنم. امشب می خواستم از شام زی

 ا مردی که دوستش داشتم لذت ببرم.ب

خواستم اون من رو به اتاقش ببره و من رو بی معنی و بعد می

بکنه. تالون اصرار کرد بشینم و نوشیدنیم رو بخورم و بعد 

 خونه برد. بشقاب من رو از در پشتی به داخل آشپز

پس از چند لحظه ، اون با دو بشقاب بخارپز پر از غذاهای 

انسوی بیرون اومد. اون به من دستور داد که یک باشکوه فر



دقیقه دیگه صبر کنم و اون با دو بشقاب ساالد و یک باگت 

مقداری ٓکره اروپایی بیرون زرق و برق دار و با شکوه با 

 اومد.

تالون به جای بوربونی که می دونستم معموالً ترجیح میده، 

 د.رخودش ریخت. لیوانش رو بلند ک یک لیوان شراب برای

 ._به سالمتی هر دومون، چشم آبی

به دنبال اون من هم لیوانم رو برداشتم و لیوانم رو به لیوان 

 .ای سر سالمتی به همدیگه چسبوندماون بر

 ._برای سالمتی هر دومون

مزه رو نوشیدم. ای دیگه از شراب نرم و مجلل و خوشجرعه

 .گونه از زندگی عادت کنمم به اینبله، می تونست



ونی بخور، مقدار زیادی وجود توی رگ عزیزم، تا میت _بزن

 .داره

بعد از یک روز حضور توی دادگاه و فرصت نکردن برای 

صرف ناهار، من واقعا احساس گرسنگی میکردم. تکه ای از 

ش دادم و توی سس فرو استیک گوشت راسته گاو رو بر

 کردم. 

 .اوه خدای من، خیلی خوب بود

 :می زد، گفت که چشمکی تالون در حالی

 .تل هاس_ امیدوارم که تو بدونی این گوشت گاو مزرعه استی

 _البته این گوشت بهترینه، درسته؟

یه گاز دیگه به استیکم زدم. خیلی نرم و لطیف بود. خیلی  

 .خوش طعم



آبی، یعنی احشام  _این همون گوشت علف خورده ست، چشم

ای ترد بر قبل از اینکه به کشتارگاه منتقل بشن علف کافی

 .بودن گوشتشون رو خوردن

 علف خورده رو پرورش دادی.دونستم که تو گوشت _من نمی

_این خط ویژه کاری ماست. جو اطالعات بیشتری در مورد 

اون داره. برای عملیاتی به بزرگی شغل ما، پرورش گوشت 

تغذیه شده با علف غیرممکنه، اما برای تو بهتره، و تنها گاو 

اگرچه همه گوشتهای  ه مزه اون هم بهتره،من فکر می کنم ک

 .ما عالی هستن

و مزه اش رو تست کردم، عالی _هر بار که اون رو چشیدم 

 بود.



یذ خواستم، گوشت علف خورده لذ_امشب بهترین ها رو می

 .و خوشمزه و عالی برای عزیز من

 :گفتم

های شگفت انگیز شیب غربی _ پس بهم بگو، این سیب

 یدن و کنده شدن آماده هستن؟رای چکلرادو کی ب

_خیلی خوشحالم که این رو پرسیدی، چشم آبی، همه چیز به 

یه سورپرایز واسه دسر نظر خوب میاد. و فلیشیا برات 

 .درست کرده

 _اوه خدای من، چی؟

 .اون لبخندی زد

 ._ تو فقط باید منتظر بمونی و ببینی, عزیزم



ز هلو که ا غافلگیری من تبدیل شد به یک شیرینی پای هلو 

های تالون درست شده  های شیب غربی عالی و معرکه باغ

بود. من هرگز طعمی بهتر از این رو نچشیده بودم. اون دسر 

رو با یک شراب سبک که با هم میشد بخوری بهم ارائه داد 

که کامالً مزه هلوهای شیرین رو تکمیل می کرد. با هم 

 راب و دسر در کنار هم معرکه بود.خوردن ش

  :گفتم

 ه بودم که قبل از این هلو خوردم؟_ از کجا تا حاال فکر کرد

 .شیرینی پای هلوم رو مزه مزه کردمآخرین گاز از 

ش بهتر از هلو اکنم مزه_فقط یه چیز وجود داره که فکر می

 .هام باشه، چشم آبی

 اقعاً؟ و اون چیه؟_ و



 ._مزه ی تو

طمئن بودم که کرد، مبدنم گرم شد. طوری که به من نگاه می

لباسهام از گرمای نگاهش در حال ذوب شدن بودن. چشم های 

سیاهش که پر از قول بودن، پر از شور و شوق و اشتیاق و 

کس تا به کرد رو هیچخواستن. راهی که تالون بهم نگاه می

 بهم نگاه نکرده بود. طوری حال این

 .اون ایستاد

 ._ باهام بیا، چشم آبی

 .نی پای هلوت رو تموم نکردیز شیری_اما تو هنو

و مزه شیرینی  _من االن طعم و مزه بهتری نسبت به طعم

 .پای هلو پیدا کردم



اون سمتم اومد و من رو از صندلیم بیرون کشید و من رو 

توی بازوهای قویش گرفت و توی آغوشش بلندم کرد و بعد 

 .نشیمن با کف ساز چوبی پایین رفتهای از پله

 :پرسیدم

 خواییم توی اتاقت بریم؟_ما نمی

 .ه شب زیباییه_ فکر کردم که ما از اینجا شروع کنیم، چ

وقتی از زیر ایوان راه می رفتیم و قدم میزدیم ، من چیزی 

رو که نرده پنهان کرده بود، زیر زیرکی نگاه کردم و 

متوجهش شدم. یک تشک بادی روکش دار با بالشت ساتن 

پهن شده بود. اون نرو یه روکش روی اون که روی چمن 

برای ما تختی درست کرده بود. این شیرین ترین و سکسی 



دنم شیدم و بترین چیزی بود که من تا به حال دیده بودم. آهی ک

 داشت ذوب و آب میشد.

 .الون، این فقط خیلی دوست داشتنیه_ت

_ هیچ چیز به اندازه تو خیلی خوب نیست، چشم آبی و هر 

اشه ارزشت رو نگه قدر که باید ب کاری که من انجام بدم اون

 .نمیداره، عزیزم

یک بطری شراب و دو گیالس دیگه، همراه با یک سبد پیک 

نیک، کنار تخت کوچک قرار گرفته بود. نمی تونستم حدس 

بزنم چه چیزی درون سبده. من از شام کامالً سیر شده بودم، 

نمی تونستم یک لقمه دیگه بخورم. مگه اینکه لقمه ای از 

شت آبدار و شاداب و پر طراوت تالون باشه. اون دستم رو گو

 .گرفت و من رو به طرف اونجا راهنمایی کرد



خوام هر _من می خوام تو رو لخت کنم، چشم آبی، من می

الیه لباس رو از تنت جدا کنم تا وقتی که تو لخت باشی، جلوی 

 ت رو به من عرضه کنی و نشون بدی.من بایستی و خود

 در دید و نمای ساده بیرون هستیم.فضای باز و  _اما ما در

 .آبی، هیچ کس نمیتونه ما رو ببینه_ اینجا مزرعه منه، چشم 

 .اون توی خونه مهمان زندگی میکنه _ اما درباره رایان چی؟

_اول از همه، خونه مهمان نیم مایل دورتر از اینجاست و دوم 

جایی  از همه، من امشب به رایان گفتم که اگه جرات کنه

 کنمنزدیک این خونه بیاد من حسابی دهنش رو سرویس می

 .زنمد هم یه در کونی مفصل بهش میو بع



تونستم جلوی لبخند زدنم رو بگیرم اما لبخندی زدم. اون نمی

ی شام رو با انگشت شستش نوازگونه من رو گرفت و گونه

 .داد

 خوام که آروم آروم تو رو_ تو خیلی خوشگلی، جید، من می

خوام هر اینچ از بدن تو رو وقتی که داری لخت کنم و می

 .کنی مزه مزه کنم و بچشمن لخت میخودت رو واسه م

جا زیر کف دستش آه کشیدم. من یک راست از سر کار به این

اومده بودم و یک لباس درخور و مناسب کشی به تن کرده 

بودم. اما قرار نبود که اون تسلیم و منصرف بشه. اون 

های لباسم رو از روی شونه هام تا پایین تا روی ینآست

های بازوهام ُسر داد و لغزوند و لباس رو از روی سینه



اسنم ُسر تا باالی بتر بزرگم، تا پایین تا روی شکمم و تا پایین

 .داد و لغزوند

های سبز باغ زیر و به زودی لباس روی گودال کف چمن

ا سوتین و شورت پاهامون افتاد و من االن جلوی اون ب

 .ره ای قهوه ای رنگم ایستاده بودمهای گصورتی و صندل

 ههای پاشن و در سکوت توی دلم آرزو کردم که ای کاش کفش

بلند و پاشنه باریک چرم براق مشکیم رو پوشیده بودم اما البته 

 .ها راه برم م روز رو با اون کفشتونستم تمامن نمی

اند ، تمام بدنم دوخت و دوتالون نگاهش رو به من و روی 

 .درخشیدنچشمهاش از آتش می

  :دوباره گفت

 ._خیلی خوشگلی



اون قزن سوتینم رو باز کرد و سوتینم رو از تنم جدا کرد و 

ام ها انداخت. سینه هام به آرومی روی قفسه سینهروی چمن

 .ام از قبل برای اون سخت شده بودنافتادن، نوک پستون ه

یس زد و با این کارش بدن من کامالً گرم هاش رو لتالون لب

تر شد. اون شورت صورتی من رو از روی باسنم تا پایین

مالً شورت رو از پاهام در دور قوزک پاهام انداخت. من کا

 .اوردم

 ._دراز بکش، چشم آبی

های من رو باز کرد و اونها رو  اطاعت کردم و اون صندل

ای من با الک طبیعی های انگشت پاهاز پاهام در اورد. ناخن

 ای مایل به قرمز رنگ شده بودن.هقهو



پاهای تو چقدر زیبا هستن،  وقت بهت نگفتم که _من هیچ

 .عزیزم

پاهای من فقط پا هستن و مسلما بهترین ویژگی من نیستن اما 

مطمئنا بدترین حالت و ویژگی من هم نبودن. اما اینجا پاهای 

غوش گرفته شده بود. توی دستهای این مرد خیلی زیبا در آ

پرستید و های قوی خودش پاهای من رو میاون با دست

تر ستایش میکرد. اون پاهای من رو آروم آروم و بعد محکم

ساس خیلی خوبی بهم دست داده داد. آهی کشیدم، احماساژ می

 .بود

داد هر اون در حالی که داشت قوزک پاهام رو ماساژ می

بعد شروع کرد به حرکت بوسید و انگشت پای من رو می



هاش رو روی ماهیچه ساق پاهام و عضالت خسته دادن دست

 .رون هام رو ماساژ داد و

 .بچرخ و به پشتت غلت بزن، چشم آبی_

من اطاعت کردم و اون به ماساژ دادن عضالت ساق پاهای 

من تا باالتر تا روی عضالت رون هام ادامه داد و عضالت 

 عضالت باسنم رو ورز داد. التر تاعقبی رون هام تا با

کنه؟ تالون شد که داره چیکار میاون االن خودش متوجه می

هم در این موقعیت قرار گرفته بود وقتی که برای اولین بار 

دادم و اون یکهویی خیلی عصبانی شده من داشتم ماساژش می

 . وقتی که من.....34ه بودبود و از کوره در رفت

                                                             

34 fly off the handle 
 جوش رفتن، در کوره از شدن، زده هیجان ناگهان شدن، خشمگین ناگهان
 دادن دست از افسار شدن، عصبانی خیلی یکهویی ناگهانی، اوردن



نش رو ماساژ داده بودم. اوه وقتی که من سوراخ مقعد باس

خدای من، تالون بهم گفته بود که یه اتفاق خیلی وحشتناک 

برای اون افتاده بوده. یعنی به اون...... تجاوز شده؟ یعنی 

تالون من مورد تجاوز قرار گرفته؟ توی بیست و پنج سال 

 اید اون موقع فقط ده سالش بوده.پیش؟ خدای بزرگ، اون ب

ر شدن اشک کردن و اشک از چشمهام چشم هام شروع به پ

های داد، با نالهجاری شدن. اون هنوز داشت من رو ماساژ می

بهم  کرد و ناله میکرد،عطوفت آمیز من رو نوازش می

 .گفت که چقدر بدنم زیباستمی

دادم که همان دادم. باید به اون اجازه میباید اینو بهش می 

بیرون، با من خواست اینجا، توی این طور که دلش می

تونستم بذارم ترس از اتفاقی که براش رخ بازی کنه. نمیعشق



داده بود ممکنه چه بر سرش اومده باشه توی این شبمون تاثیر 

 بذاره و شبمون رو رنگین و خراب کنه.

اژ که ماس گفت. تالون در حالیاون وقتی که آماده باشه بهم می

کرد و وقتی که میداد ناله دادن عضالت پشتم رو ادامه می

م و اله ام رو بگیردستهاش به شونه هام رسید نتونستم جلوی ن

 .ناله ای کردم

تمام هفته گذشته رو پشت میز نشسته بودم، چه توی دفترم، 

چه توی دفتر دادگاه، و این روی شونه های من اثر گذاشته 

بود و عضالتش گرفته بودن.. باید برم بیرون و بیشتر تمرین 

 از به تمرین کردن بیشتری داشتم.نم. نیو ورزش ک



به همان اندازه که بدنم گرم میشد، لرزیدم. اون رو در نزدیکی 

خودم و کنارم داشتم، این بیشتر به راحتی و عشق مربوط می 

 شد تا به اشتیاق و میل و هوس.

داد و با ماساژ کرد، بهم دلداری میاون داشت ازم مراقبت می

و خدایا، من به خاطر این عاشقش بودم.  دادنم بهم تسکین میداد

 تونست کاری با نوکمن دمر خوابیده بودم، بنابراین اون نمی

از  پستون هام بکنه، و اون از آلت من و باال بردن دستهاش

 بدنم پرهیز و صرف نظر میکرد.

بازی کنه؟ به نظر  آیا اون قصد داشت که امشب باهام عشق

. اون بهم گفته بود که رسید که قصد اون همین بودهمی

خواد من رو که براش یه چیزی بهتر از کیک و پای هلوها می

 مزه مزه کنه و مزه ی من رو بچشه.هستم رو 



وقتی ماساژ شونه های من تموم شد، اون با ماساژ روی گردنم 

کار کرد و بعد صورتش رو پایین اورد، بنابراین موهای بلند 

 هام رو نوازش کرد. ن گردن و گونهو پرپشت و مواج او

من  یکنم بتونم برات توضیح بدم که تو چقدر برا_فکر نمی

 .اهمیت و معنا داری، چشم آبی

 .گفتت آهسته توی موهام این رو میاون داش

ها از خواب بیدار میشم، و باورم نمیشه که کسی _بعضی وقت

 اره. این بهم امید میده، میدونی؟مثل تو توی دنیا وجود د

یده ای نداشتم که چطوری جوابش رو بدم. من یه من هیچ ا

دختر معمولی بودم. یه دختر معمولی..... که هر جا نگاه کنی 



. هیچ چیز خاصی در مورد من 35امثال مثل من هست و زیاده

  :نبود. اون انگار که ذهنم رو خونده بود ادامه داد

_تو خاصی، چشم آبی، تو منو عوض کردی، تو باعث شدی 

ام چیزها رو متفاوت ببینم، باعث شدی که من که من بخو

باعث شدی که من بخوام زندگی  بخوام مرد بهتری باشم، تو

 .کنم

خواست زندگی کنه زندگی کنه و زنده بمونه؟ یعنی اون نمی

و زنده بمونه؟ عراق..... اون میخواسته توی عراق خودش 

 رو به کشتن بده.....همه این افکار در ذهن من به هم ریخته

بود، انبوه و توده ای از ادراک و فکرها که من نمی تونستم 

                                                             

35 a dime a dozen 
 و ارزش بی. فراوونه و فت بگیم میتونیم شده، خز( خودمونی) 

 فراوون



اون رو درک کنم، مخصوصاً در حالی که اون بدن من رو 

 .لت آرامش سعادتمندانه رسونده بودبه حا

_من می خوام همون مردی باشم که تو لیاقتش رو داری و 

 الیقت باشم، جید. بهت قول میدم. همه جوره

 .به آرومی کشیدهاش رو روی گردنم اون لب

 .میدم_بهت این رو قول 

 .دم و با نگاه خیره اون روبرو شدمسرم رو چرخون

_من هیچ وقت ازت نخواستم چیزی باشی غیر از اونی که 

مه چیز هستی. همه چیزی االن هستی، تالون، تو واسه من ه

 .که میخوام

و من داشتم االن درباره حقیقت صادقانه خدا صحبت می 

 ها از ته دل و قلبم بود.م این حرفکردم. چون تما



خوام که بازی کنم، عزیزم، می خوام که باهات عشق_می

وام خبازی کنم. می اینجا، توی فضای باز زیبا، باهات عشق

 های راکی، باهات عشق که زیر غروب آفتاب، جلوی کوه

تونیم بازی کنم. و بعد وقتی آسمون تاریک میشه و ما می

 .صحبت کنمبینیم، من اون موقع باید باهات ها رو ب ستاره

 _من.... 

 .شردم و اونها رو بسته نگه داشتملبهام رو به هم ف

 _چیه؟

 .سرم رو تکون دادم

 ._هیچی

می خواستم بهش بگم که اون همین االن هم میتونه با من 

صحبت کنه. اما این باید با سرعت اون پیش می رفت. اون 



ید اون نیاز داشت که با من نیاز داشت که راحت باشه. شا

باشه، شاید الزم بود و نیاز داشت که اون این تنش رو آزاد 

کنه و رها باشه. شاید اون فقط نیاز داشت که عشقی رو که 

هر دومون با هم مشترک داشتیم و با هم به اشتراک گذاشته 

ن نمی بودیم رو احساس کنه. هر آنچه که اون نیاز داشت، م

 .رار بگیرمخواستم سر راهش ق

 .ای خیره و سوزاننده اش نگاه کردم های قهوهبه چشم

 .لطفاً، تالون، باهام عشق بازی کن_ لطفاً، 
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 تالون

اون خیلی خوشگل بود. اینجا دراز کشیده بود، و چشم های 

ن م آبی و نقره ای اون خیلی اعتماد داشتن و پر از اعتماد به

بودن. من بعداً دنیای اون رو وارونه جلوه میدم و مطمئنم که 

با حرفهام دنیای اون رو زیر و رو میکنم، اما اول می خواستم 

با اون یه عشق بازی آروم و آهسته، یه عشق بازی شیرین 

داشته باشم، عشقی که معموالً اون رو نمی ساختیم اما عشقی 

 ه شایستگی های خاص خودش رو داشت.ک

من دوست داشتم توی اتاق خواب بر اون تسلط داشته باشم و 

حکم فرمایی کنم، و اون دوست داشت که تسلیم خواسته ها و 



امیال من بشه. اما این در مورد حکم فرمایی من نبود. این می 

تونه بین هر دو ما برابر باشه، با بدنمون به هم بپیوندیم، در 

 بشیم.شق بین خودمون هر دو تسلیم مقابل ع

ایش وقتی که به آرامی و آهسته جید با اون چشمهای آبی نقره

کردم و از تنم جدا میکردم، تماشام هام رو لخت میآهسته لباس

کرد. اون نفس عمیقی کشید، وقتی که پیراهنم رو روی می

چمن نرم انداختم. لبخندی زدم. من عاشق این بودم که اون 

عث اکنه و بخوشحال میشه و بدنم اون رو راضی و جذبم می

 .لذتش میشه

 :اون گفت

 .تو خیلی خوشگل و با شکوهی، تالون_



ساخت و باعث خجالت کلمات اون دیگه من رو شرمسار نمی

زدگیم نمیشد، فقط باعث خوشحالی و لذت من میشد تا این رو 

بدونم که من اون رو خوشحال میکردم. چکمه ها و جوراب 

جین خودم رو باز کردم و  اون  هام رو در اوردم و بعد شلوار

تا  مرو همراه با شورت باکسریم از روی باسنم پایین کشید

 وقتی که کامال برهنه بودم. 

روی جایی که مثل تخت درستش کرده بودم نشستم. اون به 

پشتش دراز کشیده بود. پاهاش کمی از هم باز شدن، لبه های 

وی صورتی آلتش برق میزدن و میدرخشیدن، رایحه و ب

ج بود و به طور موجی مشک آلت تناسلیش به سمت من موا

 حرکت میکرد.



نفسی کشیدم استنشاق کردم. خدایا حتی آلتش و تمام وجود اون 

بهتر از شیرینی های پای هلو بود. اون خیس شده بود. این 

تونستم از دیدن اون نوک پستون های کوچولوی سخت رو می

 .روشن اون بگم شده اش و نگاه شیشه ای چشمهای آبی

 اون خیس و برای من آماده بود.

بنابراین از باالی سر اون باال رفتم و با آلتم آهسته توی واژنش 

فرو رفتم و آلتم رو داخلش ُسر دادم و لغزوندم. این آه نرمی 

که من عاشقش بودم از گلوش فرار کرد و من چشمهام رو 

وسیده بستم و لذت بردم و خوشحال شدم. ما همدیگه رو نب

ه ده و یا نیشگون نگرفتبودیم، من نوک پستون هاش رو نمکی

 بودم.



و اون آلتم رو نمکیده و لیس نزده بود. تنها کاری که کردیم 

حال، هر این بود که من بدنش رو ماساژ داده بودم. با این 

دوی ما آماده بودیم. برای یک لحظه، خودم رو توی واژنش 

ژن اون استوانه و میله آلتم نگه داشتم، توی داخل گرمای وا

نشسته و قرار گرفته بود. جایی که بیشتر خودم رو در خانه 

کردم، خیلی خوب و مناسب بود. اون من رو کامل احساس می

دونستم که به خاطر گذشته ام ناقص کرد. من همیشه میمی

کردم که کامل بشم. اما جید من رو وقت فکر نمیهستم. هیچ

ه ک ری کرده بود و من رو وادار کرده بود کامل کرده بود. کا

 .بخوام کامل باشم

به آرومی آلتم رو از واژنش بیرون کشیدم و دوباره داخل  

 اون فرو و شیرجه رفتم. اون زیر من آهی کشید.



 _خوبه، عزیزم؟ 

 _خدایا، آره 

 .اون آهی کشید

 .خوبه، تو درونم احساس خوبی داری _خیلی

ژنش داخل و خارج شدم و دوباره به آرومی با آلتم داخل وا

دن بآلتم رو از اون بیرون کشیدم و داخل واژنش فرو رفتم. 

 های ما به هم متصل شده بود. 

عشق ما..... نه شور و شوق و هوس و میل ما... بلکه 

ها عشقمون نیروی محرک بین ما بود. من از ضربه ها و تلمبه

های چشم و حرکات نرم توی واژنش استفاده کردم و ما به

یکدیگه خیره شدیم. نگاهش هرگز از نگاه من تکون نخورد. 

وقتی که اون لبهاش رو برای زدن یه لبخند به هم جمع کرد، 



ترین احساس عشق  هام رو بستم. عمیقبرای یه لحظه چشم

 تمام منافذ بدنم رو پر کرده بود.کامل و خالص 

م. من احساس عمیقی می کردم که سرانجام کامل شده بود

شکسته نشده و دیگه احساس داغون بودن نمیکردم. و بعد 

یکبار دیگه چشهام رو باز کردم و آلتم رو از اون بیرون 

کشیدم و دوباره توی واژنش فشار و هل دادم و عمیقا درونش 

فرو رفتم و توی واژنش که مثل خونه بود آبم اومد. اون هنگام 

دو نفس نفس رهایی من به اوج خودش رسید و ارضا شد، هر 

نفس می زدیم و ناله می کردیم، یکدیگه رو دوست داشتیم و 

کش کرد، به هم عشق می ورزیدیم. وقتی اوجم باالخره فرو

 اون رو به پشتم غلتوندم.

 اون خودش رو در کنار من جمع کرد و به آغوشم چنگ زد.



 :گفت 

 ._خیلی زیاد عاشقتم، تالون

 ود.بسته بودن، بدنم تحلیل رفته بچشمانم 

 ._منم عاشقتم، چشم آبی

مدتی اونجا دراز کشیدیم تا اینکه آفتاب غروب کرد. آسمان 

صورتی و نارنجی و مثل گل سرخ شد، و بعد خاکستری 

ای شد و اولین ستاره توی آسمان شب درخشید و برق نقره

زد. من با بودن با جید خیلی راحت بودم. فقط باید این طور 

صحبت کنیم، مجبور نبودیم با  هم باشه. ما مجبور نبودیم با

بازی کنیم، ما نیازی نداشتیم که هر کاری بکنیم. ما  هم عشق

فقط می تونستیم با هم باشیم... یک حالت وجود ناب و با هم 

بودن و تکمیل شدن خالص.... همه چیز خیلی درست احساس 



سیده بود تا بهش همه چیز می شد. اما وقت اون دیگه فرا ر

 رو بگم.

خواستم با جید فاصله ها رو پر کنم و یه رابطه برقرار گه میا

کنم مجبور بودم تمام رازهای خودم رو بهش بگم. به همان 

خواستم این رو روی دوش اون بذارم، مجبور اندازه که نمی

شدم که به اون اعتماد کنم که اون بودم. و من باید مطمئن می

از من روی بر هد شد و بعد از فهمیدنش از من دور نخوا

 .نمیگردونه

  :از اون پرسیدم

 _می خوای یه مدت توی جکوزی و وان بشینی؟

 د.ای کشیاون خمیازه



کنه این من رو به _پیشنهادت به نظر آسمانی میاد، اما مم

 .خوابیدن بکشونه

 :گفتم

تو چیزی  مونیم،_ به نکته خوبی اشاره کردی، ما اینجا می

 واسه نوشیدن میل داری ؟

 .م خوبهد یک لیوان شراب دیگه. یا کمی آب یخ ه_ شای

 ._تو به دستش میاری

واسه هر دومون نوشیدنی درست میکردم.  از جیم بلند شدم 

و به آرامی به آشپزخانه رفتم، مثل یه زاغ کبود لخت 

مادرزادی بودم و برای دو لیوان آب یخ لخت کامل به 

ی هر ااشپزخونه رفتم. وقتی برگشتم، دو گیالس شراب بر



ک یک نیفرنگی از سبد پ دومون ریختم و یک بشقاب توت

 کنار تختمون بیرون آوردم.

  :اون گفت

 ._تو با ارزش و گرانبهایی

بعد یک جرعه کوچولو شراب  اول یک جرعه طوالنی آب و

 نوشید.

 خوای؟فرنگی می _ تو یه توت

یکی از توت فرنگی ها رو جلوی دهانش گرفتم. اون یه گاز 

 .لیس زدهاش رو و ظریف به اون زد و لب کوچولو

 ..._ممم

 _جید؟



 _بله؟

 بم از جا پرید و منقبض شده بودم.اعصا

 :به خودم گفتم

ویق میتونی اون رو به تع نیازی به این کار نیست، تالون، تو» 

 «بندازی

مده بودم تا بهش همه ولی نه، من مجبور بودم. من تا اینجا او

 .چیز رو بگم

 کردم. گلویم رو صاف 

 وانج _یادته وقتی بهت گفتم یه اتفاقی برای من افتاده وقتی که

 تر بودم؟ یه چیز وحشتناک؟

اون لیوانش رو پایین توی سینی گذاشت، به طرف من اومد 

 .شید و سرش رو روی شونه هام گذاشتو من رو به آغوش ک



خوام های تو گوش خواهم داد، تالون، من می _من به حرف

دارم که تو به یه آماده بودی بهم بگی، اما نیاز هر وقتی که 

 .چیز اعتماد کنی

 _ و اون چیز چیه؟

_هیچ چیزی احساسی که نسبت بهت دارم رو تغییر نخواهد 

شه، هیچ داد، هیچ چیزی مانع از عشقی که بهت دارم نمی

 .اشتن من رو نسبت بهت تغییر نمیدهچیزی دوست د

گ شفاف و شیشه ای اون و در اون لحظه، که در نگاه آبی رن

 .اور کردم. من به اون اعتماد کردمگیر افتاده بودم، اون رو ب

ن فتاد، زمانی که م_این اتفاق بیست و پنج سال پیش واسم ا

 .ده ساله بودم

 



********* 

 

داد تا من صحبت کنم. اون اون کنار من مونده بود و اجازه می

د. اون اجازه حرفم رو قطع نکرد. اون سوالی ازم نمی پرسی

داد تا من قطعه قطعه همه چیز رو بگم. و اگرچه من بوی 

ناراحتی اون رو میکشیدم و احساس میکردم که اشکهاش 

ن روی شونه های من می ریزه، اما اون ساکت موند و م

 همچنان ادامه دادم.

کلمات حالت ربات مانند و بدون احساسات از دهان من بیرون 

دم رو این طوری مجبور کردم میومدن. در حقیقت، من خو

که به این راه همه چیز رو بگم. چون اگه اجازه می دادم 

 احساسات رو وارد اون کنم، از پس اون بر نمی اومدم.



وقتی که باالخره حرفهام تموم شد، اون از من دور شد و 

 ترسیدم رو دیدم.ر از همه ازش مینشست. و چیزی که بیشت

 ای وزی توی چشمان آبی نقرهسنگاه ترحم آمیز و پر از دل

 خشم من از جا برخاست. اون

تا بتونی بهم ترحم و دلسوزی _جید، من این رو به تو نگفتم 

 کنی.

 _این چیزیه که تو فکر میکنی؟ 

 .اون لبهاش رو گاز گرفت

ای نیستی که من شناسم. تو اولین چهره_ من این نگاه رو می

رو در چهره هر کس که ام. من این این نگاه رو توی اون دیده

 بینم.قت رو درباره من بدونه، میحقی

 ._تالون، بشین، بشین و به من نگاه کن



همان کاری رو کردم که اون خواسته بود. روی تشک بادی 

 .اون روبرو شدم. سرش رو تکون داد نشستم و با صورت

من نگاه کن. واقعا به من نگاه _ نه، لعنتی. منظورم اینه که به 

 .کن

د و ازم داره چی خوادونستم که اون چی مینمیمن 

 .کنهدرخواست می

کنم. تو زیبایی. اما من از این حقیقت _من دارم بهت نگاه می

 باعث گریه تو و اشک ریختنت شدم. متنفرم که

اون شونه های من رو چنگ زد. کاری که قبالً هرگز انجام 

 به یشونیش رونداده بود. بعد گونه های من رو گرفت و پ

 .سمت پیشونی من اورد



نی بیهای من می _لعنت بهش، تالون  این چیزی که توی چشم

ها های ترحم نیستن. این اشکها اشکترحم نیست، این اشک

برای یه پسر کوچولوی ده ساله ست که جهنم رو پشت سر 

گذاشته و از اون جهنم دونی بیرون اومده. این اشک ها اشک 

که اون پسر کوچولو توی اون تجربه غم و اندوه برای اونچه 

کرده و از چیزیه که اون ازش عبور کرده و این اشک ها 

اشکهای شادیه برای مردی که اون بهش تبدیل شده..... مردی 

 چیز دیگه ای اون رو دوستش دارم. که من بیش از هر

 _من خیلی ترسیده بودم که بهت اینها رو بگم.

 _چرا میترسیدی؟

 تو ممکنه....که _من فکر کردم 



ر یای که راه گلوم رو بسته بود و توی گلوم گبغض و توده 

 .کرده بود رو فرو و قورت دادم

ش ازم روی _من فکر کردم که تو ممکنه بعد از شنیدن

 .برگردونی و منو نخوای

 .ون خودش رو یه کمی ازم عقب کشیدا 

_چطور تونستی همچین فکری بکنی؟ چطور تو تونستی حتی 

 یو درباره من این طوری فکر بکنی؟ اصالً به عشقیه کوچول

 که من بهت دارم اعتقادی نداری؟

 .آهی کشیدم

_ شاید اولش باور نداشتم، ولی االن باور دارم، جید، من به 

عشق تو به خودم باور و ایمان دارم و همچنین به عشق خودم 

 بهت باور دارم. تو تنها دلیلی هستی که من.... 



 _چی؟

به داخل ریه هام فرو کشیدم و اون رو بیرون نفس عمیقی 

دادم. خودم رو محکم کردم، به خودم نیرو و قدرت دادم، 

 .الزم بود به اون بگم آماده کردم خودم رو برای کلماتی که

دونی که من چقدر سعی کردم که توی عراق _تو، جید، تو می

 بترکونم و خودم رو به کشتن بدم؟ مغز خودم رو 

 .آره میدونم_

_وقتی که تو رو دیدم، وقتی که متوجه شدم یه نفر مثل تو 

توی این دنیای وحشتناک هست، من واقعاً خوشحال بودم که 

خواست که زندگی کنم. برای تو، کشته نشده بودم. دلم می

آبی، برای  برای جو، رایان و مارج. و بیشتر از همه، چشم

 و بهم کمکخواستم که برای خودم زندگی کنم. تخودم. من می



 کردی که من بفهمم که زندگیم هنوز ارزش داره. بعد از اون

ه هم تاده, بعد از اونهمه گند هایی که توی زندگیم اتفاق اف

ی که از اون گذشتم و عبور کردم و بعد از اون اتفاقات کیر

چیزهای وحشتناکی که روی اون کار کردم و مجبور شدم 

ره. چون تو لیاقت بهترین انجام بدم هنوز هم زندگیم ارزش دا

ها رو داری. تو لیاقت مردی رو داری و سزاوار کسی هستی 

که شکسته و داغون نباشه. و چشم آبی، اگه این بقیه عمرم 

رو هم وقت ببره من دارم بهبود پیدا می کنم و شفا پیدا خواهم 

کرد. من درمانم رو ادامه میدم و بهبود پیدا می کنم تا بتونم 

 .ه تو سزاوار اون هستیردی باشم کم

 

 هشتمو  بیستپایان فصل 



 نهمو  بیستفصل 

 

 جید 

قلبم داشت پاره میشد و کامال برای اون شکسته بود. ولی تالون 

به ترحم و دلسوزی من احتیاجی نداشت. اون االن به همان 

اندازه که باید گفته بود. هر اونچه که اون گفته بود، همه اونچه 

قات ما تا االن انجام داده بود، خیلی که از زمان اولین مال

 طقی بود و با عقل جور در میومد. من

مرد زیبای من. من به خاطر پسر کوچولویی که اون بوده درد 

 گناه که چنین راه توهین کشیدم. یه پسر بچه معصوم و بیمی

آمیز، تحقیر کننده و وحشتناکی رو تحمل کرده بود. اما اون 

من بود. و لعنت خدا بر شیاطین، من  اینجا بود و اون مال



دیدم که اون از این طریق عبور کرده و داره بهبود پیدا می

 هم دید.کنه. من بهبودی کاملش رو خوامی

 داری به چی فکر میکنی، چشم آبی؟ _

_صادقانه بخوام حرفم رو بزنم، من سواالت زیادی دارم. نه 

رد بلکه در موفقط در مورد اونچه که تو پشت سر گذاشته ای، 

زندگی خودت، درمانت. اما من نمی خوام تو رو تحت فشار 

خوام وقتی که آماده بودی که بهم این چیزها قرار بدم. ازت می

 .گی، بیای و اون چیزها رو بهم بگیرو ب

_من همه چیز رو بهت گفتم. همه چیزی که به یاد میارم و به 

سری  رسه وقتی که دارم برای درمان میرم یهنظر می

کنم. اما من تعجب کردم که چرا تو چیزهای جدید رو پیدا می

 .رباره چند تا چیز ازم سوال نکردید



  :پرسیدم

 یزهایی؟_درباره چه چ

باره انگشت کوچک از دست _درباره خالکوبی ققنوس و در

 .داده شده

نفسم بند اومد و نفس نفس زدم. من از شنیدن داستان گذشته 

زلزل شده بودم که به داستان این دو تالون چنان شوکه و مت

نفر و کنار هم چیدن اونها توجه نکرده بودم و قضیه اونها رو 

 توی ذهنم قرار نداده بودم. جای تعجب نیست که تالون این

 کو کاستاس و لری وید عالقه داشت.قدر به موضوع نی

کرد که اون دو، دو نفر از مهاجمین، متجاوز اون فکر می

 .های اون بودناسیر کنندهها و  هکنند

 ._اوه خدای من، تالون، من خیلی متأسفم



 _ منظورت چیه که متأسفی؟

 .ود اون خالکوبی رو روی بدنم بزنم_ من نزدیک ب

 شروع به گریه کردم.

_وای خدای من، اگه اون باری که رفته بودم این خالکوبی 

رو بزنم مارجوری بهم زنگ نزده بود چی میشد؟ اگه اون 

 انگیز برای همیشه روی بدن من ثابت می وبی نفرتخالک

 .ی میشد؟ وای خدایا، وای خدای منموند چ

چکید، و اشک از چشمهام جاری شدن، مایع از بینی ام می

طولی نکشید که من داشتم هق هق گریه میکردم. از گریه و 

بردم. خودم رو روی تخت راحتی که تالون زاری رنج می

پرتاب کردم و در اون گریه  رده بودتوی فضای باز درست ک

 کردم.



من با لجبازی هام چه بالیی سر تالون اورده بودم؟ اگه 

های قوی شد چه بر سر تالون میومد؟ دیگه دستجوری میاین

تالون بدنم رو نوازش نمیکردن. دیگه اون برای راحتی من 

بهم دلداری و تسکینم نمیداد. من انتظار نداشتم که اون این 

پوشی از خود بود. خود  رو بکنه. این خود آزمایی و چشمکار 

اشتم که االن خودم رو کنترل آزمایی خالص و ساده. من نیاز د

 .کنم

این در مورد من نبود. این در مورد تالون بود. این حتی در 

مورد خالکوبی که من نرفتم انجامش بدم هم نبود. خدا رو 

 خواه بودم؟من چقدر خودشکر که این کار رو نکردم. 

 ام رو فرو خوردم و دوباره نشستم.هق گریه  آخرین هق



دونستم، _من خیلی متأسفم  تالون، خیلی خیلی متأسفم، من نمی

یش افتاده و چه چیزایی هایی برات پدونستم که چه اتفاقنمی

 .سرت اومده

_این خوبه و مشکلی نداره، چشم آبی، این مشکلی نداره که 

رای مدتی طوالنی فکر میکردم که گریه بمن گریه کنی،برای 

کردن خوب نیست. فکر میکردم این کار باعث ضعف من 

میشه. اما از اون زمان.... در طی درمان و فقط پرداختن و 

سهم خودم ریزم و کنار اومدن اون چیزها با خودم، اشک می

 .رو از گریه پرداخت کردم

 .خوایکه ترحم و دلسوزی من رو نمی_تو گفتی 

ها خوام، اما اگه این اشکنه اصالً ترحم و دلسوزی رو نمی_ 

از چشمهای تو به خاطر عشقی که تو بهم داری سرازیر بشن 



تونم از اونها نفرت داشته باشم؟ و فرود بیان، چطور می

افتاده  که برای من عاشقتم، جید و خیلی متأسفم به خاطر اتفاقی

 .تو صدمه دیدی

نداری که به خاطرش متاسف  _اوه، نه، تالون، تو چیزی

باشی. من کسی ام که متاسفم و باید متاسف باشم. خدا رو شکر 

 نزدم. که اون خالکوبی رو به دست نیوردم و روی بدنم

کردم که شاید تو باید یه خالکوبی داشته _من داشتم فکر می

کوبی داشته باشم. باشی، چشم آبی، شاید من هم باید یه خال

 کوبی رو انتخاب کنیم و باا همدیگه یه خالشاید ما بتونیم ب

 .کوبی مشترک بزنیمهمدیگه یه خال

 .ام رو باال کشیدم و فین فین کردمآب بینی 



تو واقعاً اهل دونم که شه، تالون، اما می_این خیلی خوب می

 .خالکوبی زدن نیستی

_من بهت خیلی عالقه دارم و عاشقتم، چشم آبی، خالکوبی ها 

و من نمی تونم بذارم اونچه که برای من اتفاق  برای تو مهمه

افتاده بر زندگیم حاکم بشه. خال کوبی کردن ممکنه روش 

 اکم شدن به زندگیخوبی برای نشون دادن این باشه که این ح

 .خودم ختم نمیشه

 :گفتم

همه  _بیا اجازه بدیم تا توی چیزی عجله نکنیم، باشه؟ ما این

یم یا کوبی بزنکنه که حاال خالیوقت توی دنیا داریم. فرقی نم

ده سال دیگه بزنیم. حاال خالکوبی بزنیم یا اصالً هرگز 

خالکوبی نزنیم. چیزی که مهمه اینه که تو اینجا هستی، و تو 



در حال بهبودی و درمان هستی، و من اینجا هستم، و عاشق 

 ر چیزی توی کل دنیا با تو باشم.توئم و می خوام بیش از ه

اش با چشمان ن به طرف من برگشت. نگاه خیرهو بعد تالو

هاش تیره شده بودن و میسوختن. در  من تالقی کرد. چشم

 .ون حلقه زده بودنکه اشک توی چشمهای ا حالی

کنه که اشکهاش رو دیدم که اون داره سعی میو من داشتم می

خفه کنه و اونها رو به عقب برگردونه. صورتش رو لمس 

با کف دستم تماس جزئی حاصل  ک اونکردم و یه قطره اش

 .کرد

_این مشکلی نداره، تالون، همه چیز قراره خوب پیش بره و 

 .شههمه چیز مطمئناً درست می



و بعد این مرد.... این مرد قوی، زیبا و این مرد شگفت انگیز 

و فوق العاده که معصومیت خودش رو در چنین سن حساس 

بسیاری از مردم اون  از زندگیش سلب کرده بودن، اما برای

 در آغوش و بازوهای من گریه کرد. یه قهرمان بود....

 

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

 

بعداً، در اتاق خودم و توی خونه مزرعه بیدار دراز کشیدم. 

من ناامیدانه و شدیدا می خواستم کنار تالون توی تخت اون 

بخوابم، اما من این رو ازش درخواست نکردم. تالون هنوز 

که، من توی اعماق وجود  ار آماده نبود. با اینبرای این ک

دونستم و مطمئن بودم  که تالون هرگز به من هام میاستخون



رسونه اما اون هنوز مطمئن نبود. و من آسیبی نمی

خواستم اون رو به چیزی که هنوز براش آماده نبود هل نمی

 .بدم و اون رو تحت فشار قرار بدم

چه  تونستم تصور کنم کهاقعاً نمیقلبم هنوز شکسته بود. من و

هایی افتاده بوده و اون خیلی چیزها رو به خاطر من اتفاق

تفسیر و در اصل صیقل داده بود که االن کامالً واسم همه چیز 

روشن شده بود. من اون موقع می خواستم به اون بگم که 

نیازی به این کار نیست، من می تونم اونها رو قبول کنم، اما 

م بودم که حرف اون رو قطع نکنم، اجازه بدم اونچه من مصم

 مانطور که برای گفتنش الزم داشت.رو که الزم بود بگه، ه



بالخره من باید خوابم برده باشه، چون که مورد بعدی که می 

ه ه بدونستم، این بود که چشمهام رو باز کردم و نور از پنجر

 .داخل می تابید و جریان داشت

وش قدم گذاشتم و موها و بدنم رو شستم و بیدار شدم و زیر د

که با حوله خودم رو خشک کردم دزدکی وارد  پس از این

اتاق مارج شدم و دوباره ردای اون که مثل روپوش بود رو 

که امروز هم کالس  نبرداشتم. مارج هنوز توی شهر بود. چو

 آشپزی داشت.

ته سبه آشپزخانه رفتم، یک قوری قهوه درست کردم، و بعد آه

و بی سر و صدا از راهرو تا انتهای دیگه خونه که به اتاق 

تالون منجر میشد خزیدم. در اتاقش رو آروم و آهسته باز 

 .کردم



اون به پشت خوابیده بود، بازوهاش روی توی حالت خواب 

روی پیشانیش گذاشته بود. راجر روی تخت و کنار پاهای 

 ر ورودیطرف داون دراز کشیده بود و بیدار بود و سرش به 

 رفت.من باال و پایین می

 :آروم زمزمه کردم

 ._سالم، پسر

راجر نفس نفس زد. من نمی خواستم تالون رو بیدار کنم. اون 

بدون شک از نظر احساسی به هم ریخته بود و کلی انرژی 

 .این تصمیم گرفتم به عقب خیزش کنممصرف کرده بود. بنابر

 :به راجر گفتم

 باید بری بیرون؟دو بیا، پسر، تو _ب



سگ کوچولو از روی تخت بلند شد و دنبالم اومد. وقتی از 

 من بیرون می رفتیم، صدایی شنیدم.اتاق خواب و اتاق نشی

 چشم آبی؟_

 .م. چشم های سیاه تالون باز بودندوباره به طرف اتاق برگشت

کردم خواستم بیدارت کنم. من فقط فکر می_خیلی متاسفم. نمی

 .از داشته باشه بیرون برهممکنه نیکه سگ 

_اوکی، باشه اون رو ببر بیرون، و بعد برگرد اینجا، من 

 .وام که تو رو توی آغوشم نگه دارمخمی

لبخندی زدم. به نظرم که پیشنهاد خیلی خوبی اومد. راجر رو 

از پشت خونه بیرون دادم و بعد یک کاسه آب برای اون پر 

چوبی گذاشتم. و بعد کردم و اون رو براش روی ایوان کفساز 

 .به طرف اتاق تالون برگشتم



  :اون بیحال و گیج از خواب گفت

 ._ تو لباس های زیادی به تن داری

_این فقط یه ریدوشامبر قدیمی مارجه. من اینجا لباسهای دیگه 

ای ندارم، یادته؟ و من نمی خواستم اون لباس سبز رو از شب 

ا هم ب ی باز باغگذشته) منظور چمن سبزی بوده که توی فضا

 عشق بازی کردن( رو بپوشم.

کسی و _ تو توی اون لباس به طور معرکه ای خیلی س

 .بدجوری داغ به نظر میرسیدی

 .ه هام گرم شدنگون

 ._خوشحالم که اون رو دوست داشتی

_من تو رو بیشتر دوست دارم و اگه از این لباس هم بیرون 

 .بیای خیلی بیشتر ترجیح میدم



 .گرم شد نماین بار بد

 ._بیا و باهام بشین

 .ک شدم و نشستم. اون دستم رو گرفتبه تخت نزدی

 :پرسید

 رو انجام دادم؟ اینکه بهت گفتم؟ _ یعنی من کار درست

 .سر تکان دادم

کردی، بهترین چیزی که من _این بهترین کاریه که باید می

دونم که گفتنش برای تو خیلی سخت بوده و دونم، میمی

هم برای من سخت بود. اما من االن خیلی بیشتر شنیدن اون 

ون، لو خیلی بهتر از گذشته تو رو درک می کنم، عاشقتم، تا

 .خوام که تو رو درک کنمو می



نمیشه که تو ازم  _ تو مطمئنی که هیچ کدوم از این ها باعث

 روی برگردونی؟ 

_اوه خدای من، چرا باید همچین چیزی بشه؟ هیچکدوم از 

تو نبوده و اگه همچین چیزی واسه من بود، اگه  اینها تقصیر

ن احساس متفاوتی نسبت به ماین اتفاق برای من افتاده بود تو 

 داشتی؟

ه ق برای یه پسر میفتکه این اتفا _نه، البته که نه، اما وقتی

 .این متفاوته

_تنها چیزی که متفاوته اینه که کمتر رایجه، ولی این بدان 

ها به همان اندازه آسیب زا نیست.... معنا نیست که برای پسر

در حقیقت، احتماالً بیشتر هم هست و اونها ممکنه بیشتر 

 .دخترها آسیب ببینن



کنم، چه کسی کسی آرزو نمی _من مطمئناً این رو برای هیچ

که زنده باشه یا چه کسی که مرده باشه، به جز اون سه تا 

 .کردنرو با من  حروم زاده ی عوضِی لعنتی که اینکار

 م و واسه ایندونتونم بگم که تو رو واسه این مقصر می_نمی

 .کنمآرزو سرزنشت می

 .دست اون رو مالش دادم 

_و شاید هم ما اونها رو پیداشون کنیم، ولی تالون، فقط به 

که نیکو کاستاس یه خالکوبی مشابه داره از اون  خاطر این

ه رده بچیزی که تو روی بازوی اون کسی که بهت تعرض ک

یاد میاری و یا لری وید که یه انگشت پاش رو از دست داده، 

 این بدین معنا نیست که تو دو نفر از عامالن این عمل آدم

 .ربایی رو پیدا کردی



نتی لعبدنش سفت و منقبض شد و خشمگین شد. گوه توش، 

 گفتم.نباید این رو بهش می

  :گفتم

 کنیم.ازی نیست در این باره صحبت _اما االن نی

این رو به این امید گفتم که امیدوار بودم که این حرفم این 

 .توش گیر کرده بودیم رو خنثی کنه موقعیتی که

 ان تستتونم نیمرو درست کنم و ن_صبحونه میل داری؟ می

 .و برشته، این درمورد اونه

 احساس غذا خوردن ندارم، چشم_من در حال حاضر اصالً 

 .آبی

 :رسیدم، چون اون گفتر میمن باید نگران به نظ



ذار چند ساعت دیگه _من حالم خوبه، فقط خسته ام، فقط ب

 بخوابم، باشه؟

توی  خواد شب ها بغلت کنم و در کنار تو خودم رو_دلم می

 .آغوشت بچسبونم و مچاله کنم

یه روز این خوام، و دونم، عزیزم، منم اینو خیلی می_می

 .دمشه، بهت قول میمی

های اون و روی تمام راه لبهام رشدم و لب به پایین خم

 .کشیدم

 ._ عاشقتم، تالون

 ._منم عاشقتم، چشم آبی



اتاق رو ترک کردم و آهسته در رو بستم. من به آشپزخانه 

برگشتم، اجازه دادم راجر وارد آشپزخونه بشه و برای اون 

 مرغ خام آماده کردم.با یک تخم 36مقداری صبحونه کیبل 

برای خودم ریختم و بعد برای خودم یک تکه  یک فنجان قهوه

نان برشته و چند تا تخم مرغ له شده درست کردم. به محض 

اینکه نشستم تا صبحونه بخورم متوجه شدم اصالً گرسنه 

نیستم. به هر حال نان تست و برشته رو برداشتم و اون رو با 

تخم مرغ قاطی کردم و گاز زدم. یه فنجان قهوه پر نوشیدم و 

دیگه  جایی که دیشب مشروب خورده بودم یه فنجاناوناز 

 قهوه هم پر کردم و نوشیدم.

                                                             

36 Kibble  سته بیسکوئیت یا کنسانتره شکل به که اتحیوان غذای معنی به 



اگه من صبح روز شنبه که روز تعطیلی بود به وندی مادگان 

زنگ می زدم از نظرش مشکل داشت؟ و بد و بی ادبانه بود؟ 

رسید که اون به استیل ها اهمیت میده و اون بهم به نظر می

ون همه چیز رو برام تعریف کرد گفته بود که هر وقت تال

 طرف اون برم و یا بهش زنگ بزنم. یکبار دیگه به 

ای در اون زمان که اون این رو بهم گفته بود من هیچ ایده

 نداشتم که همه چیزها چی هستن ولی االن که همه چیز رو

 .دونستم من چند تا سوال داشتممی

ر یگظرفهام رو به طرف سینک ظرفشویی بردم، یک بار د

قهوه ام رو دوباره پر کردم و به سمت اتاقم حرکت کردم. تلفن 

همراهم روی میز شب کنار پاتختی شارژ می شد.االن ساعت 

ده بود و طبق معیارهای کسی زود نبود. چه خبره کوفتیه؟ 



بودم تا بدونم که وندی مادگان  37من کامالً دلواپس و بی تاب

ه چه چیزهایی بهم ممکنخواد چه چیزهایی رو بهم بگه و می

 گفته بشه. 

 .یع شد وقتی که شماره اش رو گرفتمضربان قلبم تند و سر

  :صدای اون به گوشهام رسید وقتی که اون پشت تلفن گفت

 ._سالم، جید

اس باهات برات _سالم، وندی، امیدوارم روز شنبه برای تم

 .مشکلی نداشته باشه

 .اون آهی کشید

                                                             

37 on pins and needles تاب بی دلواپس، کامال نگرانی، کمال در 



جب نمیکنم که تو االن زنگ _نه، منتظر تماست بودم، من تع

زدی، در واقع انتظار داشتم که تو توی این چند ساعت اخیر 

 .زنگ بزنی

من واقعاً مطمئن نبودم که منظور اون از این حرف چیه اما 

ها  خواستم که فضولی کنم. من در حال حاضر کنجکاوینمی

نسبت به این یکی توی های زیادی برای انجام دادن  و فضولی

 اشتم.ذهنم د

داشتم و اون بهم  _دیشب با تالون یه صحبت خیلی طوالنی

 .همه چیز رو گفت

 ، منظورت دقیقاً از همه چیز چیه؟_به هر حال

ها یعنی وندی واقعاً انتظار داشت که من تک تک اون حرف

رو براش هجی کنم؟ شنیدن اون حرف ها و کلمات از لب 



ه بتونم اون ئن نبودم کهای تالون خیلی سخت بود و من مطم

 .ها رو بگم

 _وندی.....

_ من باید بدونم که اون بهت چی ها گفته، جید، من قبل از 

 .ای بهت بگم باید بدونمچیز دیگه که بتونماین

 _خیلی خوب.... 

 .آهی کشیدم

_اون درمورد اتفاقی که توی ده سالگیش براش اتفاق افتاده 

 ده شده و چیزیدار دزدی بوده بهم گفت. که توسط دو مرد نقاب

دار در اسارت بوده. اون  حدود دو ماه توسط سه تا مرد نقاب

هاش چیکار کردن و از چی ها بهم گفت که اون حیوون ها با

 .گذشته



د مبارزه من با حالت تهوعی که داشت از گلویم بیرون میوم

 کردم.

 باره فرار احتمالی خودش بهم گفت._و اون در

 ._میفهمم

ها میومد پشت خط سکوت بود، ر ساعتبرای چیزی که به نظ

 .ما شاید فقط برای چند دقیقه بودا

 _وندی؟

. بیست و _من اینجام و من... درمورد این چیزها... خوب..

 .پنج ساله که صحبت نکردم

کنه اما من واقعاً _تالون االن توی درمانه و داره بهبود پیدا می

 ندهمرتکب کنکنم که اگه اون بدونه که اون مجرمین و فکر می

های جرم و کسانی ک این کار رو باهاش کردن چه کسانی 



کنه. تا هستن این به درمان و بهبود پیدا کردنش کمک می

بتونه اونها رو به پیشگاه عدالت بیاره، تا اونچه که اونها 

دونی که اونها باهاش انجام دادن رو تاوانشون بپردازن، تو می

 کی هستن؟

 ._نه همه اونها

ام جست و خیز کرد. این به این معنا ا، قلبم از روی سینهخدای

شناخت. و اون بود که اون حداقل یک نفر از اونها رو می

میتونه این رو بهم بگه و من میتونم این رو به تالون بگم. ما 

تونیم برای همیشه اون تونیم اون رو پیدا کنیم. حداقل میمی

انجام داده با زندانی  رو زندانی کنیم تا کسی که این کار رو

 شدنش به سزای اعمالش برسه.

 ها کی بودن؟ _وای خدای من، اون



 :اون گفت

ای بهت بگم، یه سری چیزها  _قبل از اینکه من چیز دیگه

 .ها رو درک کنینیاز داری که اونوجود داره که تو 

 ._دارم گوش میدم

ا هگفتی، اون_تو درمورد لری وید و دافنه استیل درست می

تر از خواهر و برادرهای ناتنی بودن، لری پنج سال بزرگ

ها با همدیگه بزرگ نشدن. لری با مادرش دافنه ست. اون

 .شناختنها هر یک دیگری رو میاونموند ولی 

_چرا خونواده استیل ها سعی کردن روابط خودشون رو با 

اید کسی به این لری وید پوشش بدن و مخفی کنن؟ چرا ب

 ت بده؟موضوع اهمی



اون یکی از سه د،_واسه اینکه لری وید یه آدم مریض بو

 .تالون رو ربودن و به اسارت گرفتنمردی بود که 

هام در موجی از حالت قلبم نزدیک بود متوقف بشه و روده

تهوع لرزیدن. بیماری و ناراحتی حس میکردم از تمام شکمم 

خورد. می پیچید و به همها به هم میزد و دل و رودهبیرون می

 دونستم که لری وید یه آدم غیر معمول، عقبمن همیشه می

.. وای افتاده و کودنه، یه آدم غیر اخالقی... اما این یکی..

 .خدای من، حق با تالون بود

 _جید؟

 .گلویم رو صاف کردم 

 .ه؟ من خوبم_بل

 ._من مطمئنم که این برای تو یه چیز شوک آور بوده



 آور باشه واسم شوک میتونست شوک_نه، نه تا اونجایی که 

آور نیست. چون تالون قبالً به این نتیجه رسیده بوده که لری 

 ن خوبه که بهشوید یکی از اون سه تاست و فکر کنم برای م

 .بگم که حق با اونه

 _جید.... 

ها فهمم، اینه که چرا اون_وندی، چیزی که من این رو نمی

د تا االن توی زندان وی بای اون رو دستگیر نکردن؟ لری

 .باشه

تونم فقط نسخه _این یه داستان مفصل داره، جید، االن می

کوتاهی از این قضیه و داستان رو بهت ارائه بدم، ما باید 

شخصاً و رو در رو با همدیگه مالقات کنیم، شاید حتی باید با 



تالون باشه و اون هم باید توی جمعمون برای صحبت در 

 .ا من بتونم همه چیز رو بهتون بگمتمورد حقایق باشه، 

 ز رو االن بهم بگی. تو قول دادی._اوه، نه. میخوام همه چی

_من همه چیز رو بهت خواهم گفت، ولی االن میتونم فقط 

ها پیش قول داده و خالصه و لب کالم رو بهت بگم. من مدت

ها رو هرگز قسم خورده و عهد کرده بودم که هیچ یک از این

باشه و برای خود گه اینکه توی زمان مناسبش فاش نکنم م

 .تالون بازگو بشه

_این دیگه چه صیغیه؟ یعنی چی؟ زمان مناسبش دیگه چه 

کوفتیه؟ پس زمان مناسب اون کیه؟ این مرد بیچاره بیست و 

پنج سال پیش توی جهنم بوده و جهنم رو پشت سر گذاشته، 

 وششاون بیست و پنج ساله که این بار سنگین رو روی د



باید به کمک مورد نیاز خودش گذاشته و حمل کرده و االن هم 

 .برسه

میم بگیره که چه موقع کمک _تالون مجبور شد خودش تص

 بگیره.

_این دیگه خیلی مزخرف و چه چرت و پرته! یه نفر باید به 

 .لدین لعنتیش باید بهش کمک میکردنکرد، واتالون کمک می

ونم بهت بگم که باهات ت_آروم باش، جید، من اینجا نمی

مخالفم، به همون اندازه که من عاشق براد بودم با هر کاری 

کرد داد موافق نبودم. ولی اون احساس میکه اون انجام می

ر که دالیل خودش رو داره. شماره یکی از دالیل اون همس

 .اش بود بیمار بالینی و دیوونه

 وده؟_چی؟ تو داری میگی مامان تالون مسلما دیوونه ب



 _اون هرگز به بیماری تشخیص داده نشد، اما براساس معامله

تونم بگم اون هم ها و سر و کارهایی که با اون داشتم می

اختالل دو قطبی و هم اختالل شخصیت مرزی داشت. یا اون 

توی رفتارش عالئمش رو اختالل شخصیت خود شیفته هم 

 .نشون میداد

 

 :اختالل شخصیت مرزی

ثباتییدر روابط بین -لگوی فراگیر بیشخصیت مرزی ا)

فردی، خودانگاره و عواطف، به همراه تکانشگری، 

های مزمن پوچی و -رفتارهای خودکشی، احساس

پردازی پارانویایی گذرا و مرتبط با تنیدگی است که -اندیشه

های گوناگون -در اویل بزرگسالی آغاز شده و در زمینه



تال به اختالل شخصیت دهد. بیماران مب-خود را نشان می

 Borderline personalityمرزی )به انگلیسی: 

disorder (BPDدر مرز روان نژندی و روان )) پریشی

ها ناپایداری حالت عاطفی، خلق، قرار دارند و مشخصٔه آن

هاست. این اختالل را ای، و خودانگارٔه آنرفتار، روابط ابژه

 as-ifی )انگارهای شیزوفرنی موقت، شخصیتبه نام

personality  اصطالحی کهHelene Doutsch  وضع

نوروتیک )که پاول هوخ و است(، اسکیزوفرنی شبهکرده

اند(، و اختالل منش سایکوتیک فیلیپ پولیتن وصف کرده

 ICD-10اند. در است( نیز خوانده)که جان فرش ذکر کرده

ثباتی هیجانی نامیده نیز اختالل شخصیت دارای بی

 (است.شده



 :اختالل دوقطبی

 شیدایی ( -انی و جسمی ) افسردگی بیماری رو

اختالل دوقطبی یا افسردگی شیدایی نوعی اختالل خلقی 

است. افراد مبتال به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق 

شوند. اختالل دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره می

 ند. اینکنوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می

ترین انواع آن اختالل بیماری انواع مختلفی دارد که مهم

دوقطبی نوع یک و اختالل دو قطبی نوع دو است. تفاوت 

این دو اختالل در وجود دوره شیدایی یا تجربه کردن حالت 

افتد ولی در در نوع یک این حالت اتفاق می :مانیک است

 شیدایینیمه تری از آن که هایپومانیا یانوع دو فرم خفیف

ای از کند.شروع بیماری معموالً با دورهاست، بروز می



باشد و پس از یک یا چند دوره از افسردگی، افسردگی می

شود. در تعداد کمتری از بیماران دوره شیدایی بارز می

 شیدایی است.-شروع بیماری با دوره شیدایی یا نیمه

 

 Narcissisticاختالل شخصیت خودشیفته )به انگلیسی: )

personality disorder (NPD نوعی اختالل شخصیت )

پندارد و به است که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می

[این 1کند.]ای غلّوآمیز احساس توانایی و لیاقت میگونه

بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جهت ویژه هستند، 

پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری ای و اسمافاده

ستند. حس خودپسندی و سزاوار بودن، هرگونه نگرانی ه

دربارٔه نیازها، مشکالت و احساسات دیگران را از ذهن 



آمیز بوده، خود را سازد. آنان متکبر و تحکمآنان خارج می

دانند و از دیگران انتظار احترام و برتر از دیگران می

شان تحسین دارند. هنگامی که خود آنان و جهان اطراف

توانند انتظارات غیرواقع گرایانه و ناممکن آنان را نمی

 [2شوند.]طور شایع دچار ناامیدی میبرآورده سازند، به

 

 

دونستم. اما شناسی نمی من چیز زیادی در مورد روان

 شخیص مضاعف اون به معنای دردسره.دونستم این تمی

ه شد ک_چرا این زن کمکی دریافت نکرد؟ شاید این باعث می

 .جون خودش رو بگیره )خودکشی کنه( نخواد اون



_براد سعیش رو کرد. اما اون رد کرد. اون زن خیلی آشفته 

دار و نگران و دلواپسی بود،جید، اما اون  و طوفانی، مشکل

که  کنمواقعاً عاشق و شیفته پسرهاش بود، من واقعاً فکر می

دافنه هر سه تا پسرش رو خیلی دوست داشت. با دخترش... 

کنم که دافنه خیلی با اون ارتباط حال من واقعاً فکر نمی این با

داشت و بهش متصل بود.... چون که وقتی مارجوری به 

 .ش رو گرفتسختی دو سالش بود اون جون خود

_شاید اون خودش رو متقاعد کرده بوده که مارجوری بعد از 

 این که اون قدر زود به دنیا اومده و تولد زودرسی داشته زنده

کرد نمیتونسته با اون  نخواهد موند. و بعد وقتی این کار رو

 .کنار بیاد



کردم اصالً هیچ ایده ای من فقط کلمات رو از دهانم پرت می

 .دارم میگم نداشتم که چی

  :توندی گف

ونم ت_ ممکنه حق با تو باشه، من واقعاً هیچ نظری ندارم و نمی

. چیزی که فقط حدس و گمان بزنم. دافنه استیل..... خوب..

ه آشفتگی داشت و به هم ریخته تونم بگم،  اینه که اون یمی

 .بود

_خیلی خب، اما هیچکدام از اینها نمیتونه به من بگه که چرا 

 .لری وید رو به پلیس معرفی نکردن هااون

_ بخشی از واقعیت این بود که اون برادر دافنه بود و پدرشون 

یس معرفی نکنه، پدرش بهش التماس کرد که اون رو به پل

بهشون گفته بود که لری یه آدم مریضه، اون به کمک احتیاج 



حال، براد هیچکدوم داره و زندان میتونه اون رو بکشه. با این 

کرد و از پذیرفتن و موافقت کردن از این دالیل رو قبول نمی

توی این مورد امتناع ورزید. اما دافنه..... اون به لری وید 

ها با همدیگه بزرگ طور که گفتم اون. همون نزدیک نبود

 حال با ایننشده بودن. ولی اون به پدرش نزدیک بود با این 

که اون یه دختر بابایی بود و پدرش رو خیلی دوست داشت. 

ولی اون هنوز دافنه استیل بود. و در نهایت به این فکر افتاد 

 .گیر بشهدست ه باید لری وید حتماً که باید با براد موافقت کنه ک

 _و چرا لری وید دستگیر نشد؟

_ یک روز بعد، قبل از دستگیری،  لری وید راهی بیمارستان 

ای که تالون رو هم ربوده  شد. اون احتماالً توسط دو مرد دیگه

بودن به شدت مورد ضرب و شتم و کتک کاری قرار گرفته 



بود. لری وید از شدت کتک کاری و کتک هایی که خورده 

زدیک بود جون خودش رو از دست بده و بمیره ولی بود ن

چه  که اسم اون ها و اینکه اونها 38اون هرگز حاضر نشد

 .کسایی هستن رو بر زبون بیاره

ا اون رو این طوری کتک زده _ نمیفهمم به چه دلیلی اونه

 بودن؟

 ه به تالون کمک کرده تا_ واسه اینکه جید، لری کسی بوده ک

 .فرار کنه

 

 نهم و بیست پایان فصل

                                                             

38 have none of sth 
 چیزهایی همچین و حمایت و کردن موافقت یا کردن قبول از امتناع



 سیفصل 

 

 تالون

 

رویاها دوباره پدیدار شده بودن. من برگشته بودم، توی حاشیه 

مزرعه کوچک واکرها قدم میزدم، اما رایان با من نبود، کسی 

 چنگ زده بود. نه، این جید نبود.دستم رو 

جید کسی هست که با چشم های معصوم و بی گناه آبی شفافش 

م اعتماد داشت که ازش محافظت بهم نگاه میکرد. کسیه که به

دار وارد شدن، وقتی که میکنم. اما وقتی که مردهای نقاب

ها رو اونها جید رو چنگ زدن، من قادر نبودم تا جلوی اون



ی که ن، وقتها جید رو به کناری میکشیدبگیرم. وقتی که اون

 اون داشت جیغ میکشید.

 لون، کمکم کن! کمکم کن! کمکم کن!_تا

اون توی کلبه خرابه و در به داغون مزرعه واکر  تا وقتی که

ها ناپدید شد. به طرف کلبه دویدم، اما پاهام توی گل و الی 

گیر کرده بودن. من توی ماسه و ریگ روان داشتم فرو 

ها و پاهایی از میرفتم و غرق میشدم و دور و بر من، دست

 .ر اومده بودن تا من رو مسخره کننگل و الی د

  :فریاد کشیدم

 ارم غرق میشم! من دارم غرق میشم!_ کمک! کمک! من د

و در یک پرتگاه، یک سر از جسم جدا شده به طرف باال 

 .شناور شده بود و داشت به من میخندید



_تو نمی تونی به من کمک کنی، تالون. به هر حال، من ُمردم. 

 نرسیدی و حاال تو هم خواهی ُمرد.تو به موقع به اینجا 

 ده لوک واکر خیره شدم.چشمان ُمر به

 _نه!

و بعد سرم توی باتالق به زیر رفت. نفس هام رو تا جایی که 

می تونستم نگه داشتم، اما خیلی زود مجبور شدم نفس بکشم. 

ف وارد دهانم شد، وارد دماغم لجن، کثافت، خاک، لجن کثی

... 

 پایان من بود.... پایان..... 

 

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

 



یکهویی از خواب پریدم. قلبم از شدت ضربان زدن توی تخت 

زد. این دیگه چه کوفتی بود؟ یه داشت از سینه ام بیرون می

 زدم. اونرویای جدید بود؟ باید با دکتر کار مایکل حرف می

اش رو بهم داده بود اما من هیچوقت از اون استفاده  شماره

 قبلیی ها نکرده بودم جز این که زنگ بزنم و قرار مالقات

 برای درمانم رو تعیین کنم. 

پرده بهم گفته بود که شماره تلفنش رو به اون صریحاً و بی

طور معمول به هیچکس نمیده مگه کسایی که موارد نادر و 

کی از موارد نادر زدم که من یاضطراری دارن و حدس می

 .و اضطراری بودم

ودم و ب چیز رو گفته جا پیش رفته بودم به جید همهمن تا این

اون از من دور نشده بود و روی برنگردونده بود. مجبور 



م. مجبور بودم تو از پسش شدم تا از این طریق عبور کن

 بربیام.

یز انگو اگه از این به بعد به این خوابهای وحشتناک و نفرت

دادم، قادر به گذشتن از اون نبودم. به موبایلم نگاه ادامه می

 .خیلی زود نبود که زنگ بزنم بود. کردم. ساعت ده و نیم

 .ره تلفن دکتر کار مایکل رو گرفتمشما

 ._ مالنی ام بفرمایید

 ._ سالم، تالم.... تالون استیل

قرار  _بله، تالون، شماره ات رو شناختم، امروزم میخوای

 مالقات برای درمانت بگیری؟

تونی االن باهام _نه منظورم اینه که.... فکر میکردم که می

 ی؟صحبت کن



 آره، البته، تو االن حالت خوبه؟ _ 

_آره. منظورم اینه که نه خوب نیستم، اما آره، من خودکشی 

خوام هیچ کاری احمقانه ای انجام بدم. اما من کنم و یا نمینمی

 کمی ترسیده بودم.

 .گذره_بهم بگو، که چی داره می

 ._من به جید دیشب همه چیز رو گفتم

 ش رفت؟ می فهمم و اوضاع چطور پی _

 دونستم سخت_این خیلی.... سخت بود. منظورم اینه که می

 خواهد بود. اما باز هم سخت بود.

 _جید چطوری اون رو قبول کرد؟



هم فریاد زدم و داد و _اون فریاد زد و داد و بیداد کرد. من 

ن عبور کردیم و از پسش بر اما ما از طریق او بیداد کردم

 .اومدیم

ترسیدی براش مهم یچیزهایی که ازش م_و هیچ کدام از اون 

 نبود، مگه نه؟

 .آهی کشیدم

 ._نه

 ه باید در موردش با من حرف بزنی؟_ این چیزیه ک

 .ب غریب و یه رویای وحشتناک داشتم_نه من فقط یه خوا

همان طور که داشتم در مورد رویایی که دیده بودم به دکتر 

 .گفتم پوستم یخ کرده بودمایکل میکار 



دونم ا هر رویایی که قبالً دیده بودم فرق داشت. من نمی_این ب

که چرا درست همین االن بعد از اینکه من به جید همه چیز 

 .ه بودم این رویا رو داشتمرو گفت

_خوب، تو همیشه تونستی از همه محافظت کنی، همه به جز 

خودت، االن تو باالخره شخصی رو پیدا کردی که برای تو 

ترسی که از اون داره. بنابراین تو می معنای همه چیز رو

 .نتونی محافظت کنی

 _ این خیلی ساده نیست.

_رویاها هیچوقت ساده نیستن، اما این تنها فکر اولیه منه، تو 

تونی امروز بیای مطبم تا من بتونم تو رو از خوای میاگه می

طریق هیپنوتیزم هدایت شونده هدایت کنم. این ممکنه بتونه 

 .زشمندی به ما بدهاطالعات ار



خوام این کار رو انجام بدم، حداقل امروز نه، _نه من نمی

زنم که من فقط از همه چیز تعجب کردم، منظورم حدس می

 .ن با عرق سردی از خواب بیدار شدماینه که م

_قابل درکه، اما رؤیاها معموالً بیانگر ترس و وحشت هستن، 

جودمون داریم گاهی اوقات ما یه سری ترس و وحشت توی و

 ماست، که ها توی وجودکه حتی متوجه نمیشیم که این ترس

 .این ترس کامالً مشروعه

به طور لعنتی به من  _اما اون به من اعتماد داره، دکتر، جید

 .اعتماد داره

_البته که اون بهت اعتماد داره، با عقل و منطق خیلی خوب 

 .ستی، تالونعتماد هبهت اعتماد داره، چون تو یه فرد قابل ا

 _اما اگه نتونم از اون محافظت کنم چی؟



_توی زندگی هیچ تضمینی وجود نداره، تالون، فقط آرزو 

کنم که ای کاش این تضمین وجود داشت، اما تو از اون می

محافظت خواهی کرد، تو از اون در مقابل نامزد سابقش 

محافظت کردی، یادته؟ با این که نامزد سابقش براش یه تهدید 

نبود. و اگه براش یه تهدید قانونی میبود، تو همه چیزی که 

در توان و قدرتت بود رو میذاشتی که ازش محافظت کنی. 

ه، کنپای تو توی هیچ باتالق و شن و ماسه روانی گیر نمی

 .این فقط یه رویا بود

 :به طور ناگهانی احساس حماقت کردم و گفتم

 این رویاها هرگز متوقف هم میشن؟_ 

رویاها ممکنه هرگز به طور کامل متوقف نشن، اما یقین  _این

ها کمتر خواهند شد و در اون زمان تو خواهی دارم که اون



دید که اونها به اندازه کافی تو رو اذیت نمیکنن، و به اندازه 

بار من در  زیاد تو رو آزار نمیدن، حتی توی این زمان و این

ی. این روم شدعرض چند دقیقه باهات صحبت کردم و تو آ

 .سه ماه پیش اتفاق نمیفتاد

 .تونستم این جا با اون مخالفت کنممن نمی

اهام کنم االن حالم خوبه، ممنون که ب_ خیلی خب، فکر می

 .صحبت کردی، دکتر

ون. تا زمانی که به _من همیشه برای تو اینجا خواهم بود، تال

 .من نیاز داری

د. درست مثل جید دونستم که اون همیشه خواهد بوو من می

 .که اون هم همیشه پیشم خواهد بود



وقتی که ازش خداحافظی کردم و تلفن رو قطع کردم جید در 

اومد. که نفس نفس میزد با دویدن به اتاق خواب من  حالی

 راجر پشت پاشنه پاهاش بود.

دی، تو باید همین االن بلند _تالون، خدا رو شکر که بیدار ش

 .بشی

 ، چشم آبی؟ گذره_چی داره می

 .فنی رو با وندی مادگان قطع کردم_من فقط االن یه تماس تل

وندی مادگان؟ این فقط یک طوفان و موج انفجار از گذشته 

 د چه جوری در مورد اون میدونست؟ بود. جی

 _وندی؟ 

 ._آره

 _ولی چه طوری تو اون رو میشناسی؟



_من اسم اون رو در انتهای اون مقاله خبری که در مورد 

 .دم، وقتی که خارج از کشور برگشتیهرمانی تو بود پیدا کرق

اوکی، ولی این به من کمکی نکرد تا بفهمم که چرا جید پشت 

 ن صحبت کرده.تلفن با او

_من بعداً همه اینها رو برات توضیح خواهم داد، اما در حال 

حاضر باید سریع عمل کنیم. حق با تو بود، تالون. لری وید 

 بوده که تو رو ربوده بودن مردی  یکی از سه

 

 

 

 سیپایان فصل 

 



 یکو  سیفصل 

 

 جید 

های گرد گشاد شدن اما اون چیزی  چشم های تالون مثل حلقه

نگفت. در حقیقت اون فقط برای چند لحظه گیج به نظر 

ر رسیدم که دکم داشتم به یه جایی می رسید. وقتی که کممی

 ره پلک زد.الخمورد حالت صورتش نگران میشدم اون با

 _چی؟ 

 نشستم و دست لرزان اون رو گرفتم.کنار اون روی تخت 

_من یه مدتی بود با وندی صحبت کردم بعد از اینکه اسم اون 

رو توی مقاله مربوط بهت پیدا کردم، فهمیدم که اون 



اطالعاتی دارد و اون تأیید کرد که این اطالعات رو داره، 

 .العات رو بهم بدهسری اطامروز اون تصمیم گرفت که یه 

 .اون آب دهانش رو قورت داد

 _چرا امروز؟

کرد، _اون نسبت به تو و خانواده ات تعهدی رو احساس می

ه چیز رو نگفتی چیزی خواست تا زمانی که تو به من همنمی

 .رو افشا کنه

 ت گفت که اتفاقی برای من افتاده؟_اون به

 .سر تکون دادم

اش، تو خودت اون _ولی تالون، از دستش عصبانی نب

 اق افتاده رو به من گفتی، یادته؟چیزهای که برات اتف

 .زدتالون مستقیم به جلو خیره شده بود و حرفی نمی



تونیم اون رو دونی این چه معنی داره؟ ما می_تالون؟ می

تو شاهد برقراری عدالت رباهای  دستگیر کنیم. یکی از آدم

 .خواهد بود

ها خواست همه ایننگار که میتالون سرش رو تکون داد. ا

 .رو توی سرش واضح و روشن کنه

 ._ما نمیدونیم که اون کجاست

_وندی بهم گفت که اون صاحب چند تا زمین و مزرعه توی 

کنیم ولی صادقانه جا شروع میمونتاناست، ما هم از اون

 .ون احمقه اگه بخواد به اونجا برهبخوام بگم ا

 _و اگه چیزی پیدا نشه چی؟

ها رو در جریان مذاریم و اونها رو روی این ا پلیس_م

که ما بهترین موضوع پیدا کردن اون خبر میکنیم، یا این



کنیم، برای کارآگاه مخفی برای این تجارت رو استخدام می

و ما  39اولین بار، خوشحال نیستی که پول چرک کف دسته

ل زیادمون بخریم و تونیم هرچیزی که میخواییم با پومی

 خدام کنیم؟است

 ه خبر شده بود؟ اون چش شده بود؟ باز هم سکوت. چ

 :ادامه دادم

_عزیزم، این خبر خوبیه. وقتی لری رو پیدا کنیم میتونیم 

مجبورش کنیم که بهمون بگه که اون یکی دو تا کی هستن. 

بیا روش کار کنیم. بیا جو, رایان و مارج رو هم در نظر 

. نه فقط انقدر پول داریم بگیریم و بعد ما شروع خواهیم کرد

که بتونیم یه تحقیق تمام و کمال و کامل رو انجام بدیم و 

                                                             

39 money is no object 
 دسته کف چرک پول.  میخرم باشه قیمتی هر. )نیست مهم پولش



کارآگاه خصوصی استخدام کنیم، بلکه زنی هم که دوستش 

 داری اتفاقا االن وکیل شهر اسنو کریکه. من به همه پایگاه

کنیم، تالون، های اطالعاتی دسترسی دارم. ما اون رو پیدا می

 .ن رو پیدا خواهیم کردطمئنم که اومن م

 جود مستقیم به جلو خیره شده بود.تالون با این و

 ._تالون، مشکل چیه؟ چی شده؟ من این رو اصال نمیفهمم

 ه طور منظم و ریتم دار تکان داد.اون سرش رو آهسته و ب

خواستم باور شه. منظورم اینه که، من می_من فقط باورم نمی

م رو شناسایی کردم، اما توی کنم که دو تا از آدم رباهای خود

که غیر ممکن و  درونم، توی درون مغز و هدفم، میدونستم

 .بعید و نا محتمله



اون به طرفم چرخید. چشم هاش غیر قابل خوندن و درک 

 .بود

 رای این امر واسه من وجود نداره؟_یعنی واقعا هیچ پایانی ب

 .نگشت شستم کف دستش رو ماساژ دادمدست اون گرفتم و با ا

چه که تو ازش گذشتی و پشت سر تونه اون_هیچ چیزی نمی

تونیم یکی از گذاشتی رو محو و پاک کنه اما حداقل ما می

گاه و اون رو به پیشاونها رو پیدا کنیم و به دادگاه تحویل بدیم 

 .عدالت بیاریم

 .دوباره سکوت کرد

ه باشی، مشکل چیه؟ چت شده _ تو باید االن به وجد اومد

 تالون؟

 دوباره، سکوت بود و بعد... 



 _این فقط.... 

هایش رو از روی تخت به هم سایید و توی موهای اون دست

 .از خوابیدنش فرو کردبه هم ریخته 

بگم، که چطور تو این  _من مطمئن نیستم که چطور این رو

 .رو درک کنی

من همچنان به مالیدن و ماساژ دادن کف دستش با انگشت 

ه، تونه باشای نداشتم که این چی مییچ ایدهشستم ادامه دادم. ه

اما اون نیاز داشت که بدونه که من برای اون اینجا هستم. که 

 یرم.. هیچوقت. هرگز ترکش نمیکنم.من هیچ جایی نم

دونی که من درک گی، میتونی هر چیزی رو بهم ب_تو می

 .خواهم کرد

 اون نفس عمیقی به داخل ریه هاش فرو کشید.



ها تا همین اواخر با این وحشت زندگی کردم و سال_تمام این 

حتی به این فکر نکردم که سعی کنم که خوب بشم، که میتونم 

درمان شم و بهبود پیدا کنم. که منم میتونم شفا پیدا کنم. و حاال، 

با تو، باالخره دلیلی برای ادامه پیدا کردم. و از طریق تو 

و خواهرم، مزرعه ام دالیل دیگه ای هم پیدا کردم، برادرهام 

و و رو به جلو کنم. من به سمت جل، حتی خودم. و شروع می

 کنم.دارم حرکت می

 کنی. خوب، موضوع چیه؟الی عمل می_آره، و تو خیلی ع

_مطمئن نیستم. مطمئن نیستم بتونم اون رو به زبون بیارم و 

 ها رو پیدا کنیم،با کلمات بیانشون کنم. اما اگه یکی از اون

ره یک مرحله از این رو برای آرامشون بذاریم. یه بخشی بالخ

 .از بین رفته، یه بخش از زندگی من باالخره از بین رفته



 _و این چیز بدیه؟

 اون سرش رو تکون داد

 .تونی این رو درک کنیگفتم تو نمی_من که بهت 

 .امتحان کن، باهام حرف بزن، تالون_من رو 

..لعنت بر شیطون، هیچ ای.._این وحشتناک بود. هیچ بچه

ای.... نباید از چیزی که من ازش عبور کردم موجود زنده

عبور کنه، اما من از اون عبور کردم. مال خودم بود. 

ک و افتضاح. اما اون مال من وحشتناک بود، شنیع، وحشتنا

 بود.

غوشم بگیرم و به خواستم اون رو در آدستش رو فشردم. می

نبودم که این چیزیه که اون االن اما مطمئن اون دلداری بدم،

 .بهش نیاز داره



 ن رو حفظ کنی و نگه داری، تالون؟خوای ای_چرا می

کنم که این کار رو کنم. حداقل فکر می_من این کار رو نمی

ه ها بود کدتکنم. بهت که گفتم توضیحش سخته. اما منمی

 بخشی از وجودم بود.

شی از اون چیزیه _همیشه بخشی از تو خواهد بود. همیشه بخ

که هستی. و من فکر  که امروز تو رو به مردی تبدیل کرده

 .م که تو یه مرد باور نکردنی هستیکنمی

 .کنمآبی. من واقعا تالشم رو می کنم، چشم_من دارم سعی می

کنی، تو مجبور دونم که داری سعی و تالشت رو می_می

ر این مسیشدی این رو برای خودت داشته باشی، مجبور شدی 

طوالنی رو به تنهایی طی کنی، اما تو دیگه تنها نیستی، 

تالون، من برای تو اینجا هستم، برادرهات برای تو اینجا 



هستن، مارجوری برای تو اینجاست، شش نفری که توی 

ها عراق جونشون رو توی اون روز نجات دادی همه اون

ایی ان هبرای تو اینجا هستن، صد ها نفر از کارگرها و کارکن

که توی این مزرعه برای امرار معاششون به تو متکی هستن 

همه اونها برای تو اینجا هستن، تو در هر گوشه و کنار اینجا 

ی که برای تو هر کاری انجام افراد زیادی داری، افراد زیاد

 .میدن

موم نه تتو_یعنی واقعاً.... منظورم اینه که، یعنی واقعاً..... می

 شه؟م میبشه؟ واقعاً تمو

 العاده من، اون مدت زیادی رومرد من... تالون شیرین و فوق

 .با این بار روی دوشش زندگی کرده



_عشق من، این بیست و پنج سال پیش تموم شده، عزیزم تو 

از اون موقع تا االن آزاد بودی، فقط اینکه خودت این رو 

دونستی، االن وقت اونه که ما امور رو به دست خودمون نمی

گیریم، زمان اونه که مرتکبان به این جرم رو به محاکمه ب

تونیم این کار رو انجام بدیم، پس عشق من، بکشونیم، و ما می

 .مان اون دیگه فرا رسیدهز

اون به طرف من برگشت، چشمهاش مه گرفته و گود افتاده 

 رش رو به نشانه موافقت تکون داد.بودن و اون س

 .ا کنیمان اون رسیده که اون رو ره_زم

 

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

 



رفت، لری توی مونتانا نبود، بلکه به همانطور که انتظار می

لطف پول استیل ها و یک تیم تحقیقاتی خصوصی همراه با 

، لری رو سه روز بعد در کمک پلیس محلی و گشت ایالتی

یدا پدر حال رانندگی و فرار بوده  مکزیکو در حالیجنوب نیو

 .کردند

کرده و در یک مزرعه اون از یک اسم مستعار استفاده می 

کرده تا پول کافی برای رد شدن از شیلی و دامداری کار می

مرز رو به دست بیاره. و هویت مستعار اون؟ در اصل کیف 

پول کالین و تلفن همراه اون بوده. اون روانی کسی بوده که 

 ده بوده.از تلفن همراه کالین به من زنگ ز

ی وید رو به گراند جانکشن برگردونده بودن و فعالً در لر

برد و محبوس بود. کنار زندان ایالتی شهرستان به سر می



پنجره بازدید کنندگان زندان نشسته بودم و منتظر اون بودم. 

من به تالون گفته بودم که دارم به مالقات لری وید توی زندان 

ا خودم ببرم اما میرم و پیشنهاد کرده بودم که اون رو هم ب

تالون تصمیم گرفته بود که نیاد. احتماال به همین راحتی براش 

 .ون میتونه اون رو با هم نگه دارهنبوده. مطمئن نبودم که ا

مجبور بودم تالون رو محدود و گرفتار کنم و به یک کاری 

اون رو بند کنم..... و این همراه با کمک جو و رایان بود..... 

رفتن به سمت لری وید و کتک کاریه اون دور تا تالون رو از 

 ارم. که اون این کار رو بازداره.نگه د

خوام به لری وید بگم. چی دونستم که چی میمن نمی

تونستم به چنین آدم مریض و روانی بگم؟ اون به احتمال می

زیاد کالین رو هم کشته بود. اگر چه هنوز جسدی پیدا نشده 



هیچ استداللی وجود  یه. با لریبود. اثبات قتل کار دشوار

 نخواهد داشت.

حال جوره نمیشه استدالل کرد. با این  با یک بیمار روانی هیچ

هنوز هم من باید سعیم رو میکردم. وکیل دادگستری و 

دادستان تعقیب و پیگرد قانونی نام بردن اسم دو نفر دیگه رو 

ر ن دو نفبه اون پیشنهاد داده بود ولی لری وید از نام بردن او

دیگه امتناع کرده بود. من اینجا بودم تا اون رو متقاعد کنم تا 

 سم اون دو نفر رو بر زبون بیاره.این رو قبول کنه و ا

ها و وقتی یکی از نگهبانان به اون اجازه ورود داد، دست

پاهاش به هم دستبند زدن بودن. لباس تمام نارنجی پوشیده بود 

اش خسته برهم بود و قیافهو موهای کم وسط سرش درهم و 

 و فرسوده شده بود.



دان قات کننده های زناون نشست و گوشی تلفن پشت شیشه مال

 رو برداشت.

  :گفت

 اینجا هستی که نماینده من باشی؟ _جید، تو

نزدیک بود از تعجب حرفش و سوپرایز شدن از این پررویی 

ین ا اون حدقه چشم هام از سرم بیرون بزنه. یعنی من واقعاً 

 رو درست از اون شنیده بودم؟

کنم، _من االن دارم به عنوان وکیل دادگستری شهر عمل می

تونستم نماینده تو باشم. من خواستمم نمیلری، و حتی اگه می

مطمئن نیستم که شهردار برای نماینده شدن من برای رئیس 

سابقم که اتفاقاً یه فرد کودک آزاره... خیلی مهربانانه بهم نگاه 

 .هکن



 .اون آهی کشید

زده ه انجام اونه شگفت_تو از اونچه که شهردار قادر ب

 خواهی شد.

_اون نباید منو متعجب کنه که تو چه چیزی رو با فرار و 

دستگیر شدنت از دست دادی، لری. منظورم اینه که، با اخالق 

بر انگیز و مشکوک و غیر اخالقی و همه چیزت، با  سوال

کردم که تو چنین مجرم و نمی این حال، من هرگز فکر

 .جتایتکار بیماری باشی

 .من یه جنایتکار بیمار نیستم، جید_فقط به این دلیله که 

 .تم جلوی خودم و خنده ام رو بگیرمتونسبلند بلند خندیدم. نمی

 .ک و شواهد کافی علیه تو رو داریمدونی که ما مدار_ تو می



یگه نداشتم. من نمی _من هیچ کاری با ناپدید شدن اون یارو د

دونم چه طوری چیزها و وسایل و موبایل اون در اختیار من 

قرار گرفته و به دستم رسید. در مورد موارد دیگه، من مجبور 

شدم، کل ماجرا رو به پلیس گفته ام، اگه من اسم دو نفر دیگه 

 .ا بهم پیشنهاد یه معامله رو میدنهرو به زبون بیارم، اون

مجبور نبودی، تو یه آدم پدوفیلی)بچه باز(  _اول از همه، تو

بیماری، لری، اگه تو واقعاً مجبور بودی هیچوقت نوبت 

ش مثل اون دو نفر دیگه خودت رو با اون برای تعرض به

 .گرفتینمی

 .ها من رو مجبور کردنگم که اونی_من دارم بهت م

ها مجبورت کردن که تو آلت سفت و سخت خودت رو _ اون

ه پسر کوچولو بذاری؟ مطمئناً اونها مجبورت توی بدن ی



نکردن، تو خودت این طور آدمی هستی، بهت که گفتم تو یه 

 برای آدم پدوفیلی روانی هستی، لری، و هیچ بهانه و عذری

 .این کار شنیعت وجود نداره

 .به سرعت در حال پایان یافتن بود با این حرفم این گفتگو

این موضوع باهات بحث  _ببین من اینجا نیستم که درمورد

دونم که تو چیکار کردی، تالون به من که دقیقاً می کنم، چون

همه چیز رو گفته، اونچه که من به خاطرش االن اینجا هستم 

اینه که تو این معامله رو با پلیس ها انجام بدی، اسم اون دو 

خوام اون دو نفر دیگه ها بگی، من مینفر دیگه هم به پلیس

 .اه بکشونم و اونها رو به پیشگاه عدالت بیارمهم به دادگ

 .لری سرش رو تکون داد

 م._نمیتون



کنه که چه اتفاقی بیفته، تو که باالخره _چرا که نه؟ فرقی نمی

 ترسی؟عنی از اونها توی زندان میمیری زندان، ی

مین کار ها هم بودن هکنم، اونها رو تسلیم نمی_من اون

 .مشابه رو برای من میکردن

کنی که اونها هم همین کار رو _هه واقعاً؟ تو واقعاً فکر می

کردن؟ مگه تو بهم نگفتی که اونها مجبورت کردن، و مگه می

اونها کسی نبودن که وقتی تو کمک کردی که تالون فرار بکنه 

با مشت  خرد و خمیر و له و لورده ات کردن و تا حد مرگ

 و لگد بهت کتک مفصل زدن؟

 .چشمهاش برق زدن



_حق با توئه،  من به پسره کمک کردم تا فرار کنه، پس من 

ت به این موضوع واسم دلسوزی نسب...مستحق این نیستم که

 کنی؟

_یا عیسی مسیح، این فقط یه بچه نبوده، چندین بچه بوده که 

شما این کار رو باهاش کردین و اونها رو کشته بودین و فرقی 

 بچه، این هیچ فرقی تویکنه که یه بچه باشه و یا چندین نمی

 کنه، و محضکار زشت و شنیع و جنایتی که انجام دادین نمی

 .رضای خدا، اون خواهر زاده ات بود

 .های لری لرزیدن لب

_اون قرار نبود اونجا باشه، وقتی دو نفر دیگه اون رو 

برگردوندن من ازشون خواهش و التماس کردم که اون رو 

 .رها کنن و بذارن که اون بره



ن و_بنابراین تو یکی از اونهایی نبودی که اون روز توی ا

 کلبه کوچیک با لوک واکر بودن؟

_نه اون دو نفر دیگه بودن، وقتی که اونها اون رو اوردن، 

من اون رو پس زدم و فوراً اون رو شناختم. بهشون گفتم که 

د که استیل ها افراباید بذارین که اون بره و رهاش کنین. این

 .دنومهمی ب

های به هم فشرده  دندون قروچه ای کردم و از بین دندون 

 :گفتم

و گهم ب_ لری بهم بگو که اون لعنتی ها کدوم گوری هستن، ب

 .که اونها کجا میتونن باشن

 ._ نمیتونم، اونها من رو میکشن

 _ یکی از اونها نیکو کاستاسه، مگه نه؟



بود معلوم نلری یه قیافه ناخوانا و حالت پوکر فیس که اصالً 

کنه و احساسش رو نشون بده رو بهم که به چی داره فکر می

تحویل داد. من توی خوندن صورت و ذهن مردم خیلی خوب 

و تسلیم بشه و مرغش  خواست کوتاه بیادبودم. ولی لری نمی

 یه پا داشت.

 :گفتم

 ._این فقط هدر دادن زمانه

 یرشروع کردم که تلفن رو از پشت شیشه قطع کنم ولی ل

 .تلفن رو گرفت و من رو متوقف کرد

 ._ جید، یه لحظه صبر کن

 گوشی رو به سمت گوشم گذاشتم.

 _االن چی میخوای؟



_اونها کمی کمتر از دو ماه اون رو نگه داشتن، وقتی 

مشخص شد که اون نزدیک به مرگه، من شروع به دادن 

غذای بیشتر به اون کردم. من مسئول تغذیه اون بودم. من فقط 

 .پادو و نوکر بودم، جید. یه نوکر یه

_یه پادو و نوکر بودی، هان؟ نه تو یه پادو و نوکری بودی 

که یه پسر کوچولو رو مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار 

گناه رو، خواهر زاده و بی دادی، یه پسر کوچولوی معصوم

 .ات رو

_من پشیمون و متأسفم، جید، من از همه اینها پشیمون و 

 .سفممتأ

هایی که این مرد توی  ای داره؟ عذابیمونی تو چه فایده_پش

؟ گردونهبیست و پنج سال کشیده رو به حالت اولش بر می



زندگی که توی بیست و پنج سال توی جهنم بوده رو برای 

اون بر میگردونه؟ اصالً پشیمونی تو برای من ممکنه چه 

و  درمعنایی داشته باشه؟ یا برای تالون؟ یا اصالً از نظر پ

صلح و آرامش اون مادرش؟ اونها میتونن االن که ُمردن توی 

 دنیا زندگی کنن؟

ها من رو تحویل زندان و _براد و دافنه من رو بخشیدن، اون

قانون ندادن، اگه اوها بودن مایل بودن که من رو آزاد و رها 

 کنن و بذارن که برم....

ن _براد و دافنه ُمردن، دافنه جون خودش رو گرفت چو

تونست با کاری که تو با پسرش کرده بودی کنار بیاد و نمی

زندگی کنه. اون بچه هاش رو بدون مادر ترک کرد یکی از 

بچه هاش که مارجوری باشه اصالً اون رو به خاطر نمیاره. 



تالون به اون نیاز داشت، به مادرش، و همه اینها به خاطر 

 .توئه که تالون اون رو نداشت، لری

 ا بذاری که توضیح بدم؟_میشه لطف

ت خوای توضیح بدی؟ ذهن بیمار خود_این رو چه طوری می

 خوای توضیح بدی؟رو چه طوری می

 .که گرفته و ربوده بشه _ تالون هرگز قرار نبود

ی کنه؟ کنی که این همه چیز رو درست م_بعد تو فکر می

 اون شش تا بچه ی دیگه چی؟

 .دمها درگیر نبویک از اون ا هیچ_من ب

 _تو از من انتظار داری که چنین چیزی رو باور کنم؟ هیچ

خواد هم باور کنه کنه و نمیکس همچین چیزی رو باور نمی

 .لری



 .ن بره، تالون به خاطر من زنده ست_ جید من گذاشتم که تالو

 ._این مکالمه دیگه تموم شد

ه کرد و از من خواست که اون دوباره ایستاد و با دستش اشار

 کنم.صبر 

_این برای تو هیچ معنا و مفهومی نداره؟ که اون به خاطر 

 ها بقیه رو کشتن، بقیه رو مثل هیزم تکهست؟ اون من زنده

یض بودم، بهت که تکه و قطعه قطعه کردن و کشتن. من مر

 .میگم، مریض بودم

 دونم که اونها با دیگران_میدونم، به جز یه جسد که پیدا شد می

ون بهم همه چیز رو گفت، بهم گفت که اونها چیکار کردن، تال

تکه و قطعه قطعه شدن لوک واکر  اون رو وادار کردن تا تکه



ین نرو تماشا کنه. اونها یه پسر ده ساله رو وادار به تماشای چ

 .بیماری و روانی بودنشون کردن

 .من هیچ ارتباطی با این نداشتم…  _ من

کنم. تو هم به اندازه  تونم این رو قبول_متأسفم، ولی من نمی

ها جزئی از این جنایت بودی و توی اون شرکت داشتی، اون

اون دونفر دیگه رو بر پس یه لطفی به خودت بکن و اسم 

 .زبون بیار

 .اون سرش رو تکون داد

 ._نمیتونم، اونها من رو میکشن

شد، بحث بزرگی بود. اگه لری تا اونجا که به من مربوط می

شد و هر بالیی سرش میومد این مسئولیت آزرده و ناراحت می

 دادم.من نبود و من  واقعا اهمیتی نمی



_لری من باید یه چیز رو بهت بگم. در واقع تو خیلی خوش 

جا زندانی شدی، چون اگه این بیرون شانس بودی که این

دادن و بودی تالون و برادرهاش کار تو رو سریع انجام می

 .کشتنترو بکشن اونها میکه اون دو نفر تو قبل از این

ال خودشونه و جا مکنن تمام این_استیل ها, اونها فکر می

 .صاحب این مکان هستن

شه و متوجهی که چی داری میگی؟ تو _اصالً حالیت می

 مورد اونها اینخوای که اونها بهت رحم کنن و بعد تو در می

 طوری حرف میزنی؟

ه ست، جید. اون به خاطر من زند… متاسفم. فقط … _من 

من مواد مخدر توی غذای اون ریختم و گذاشتم تا اون یواشکی 

از اون سردابه و انباری بیرون بیاد و وقتی که از هوش رفت 



و لباس نداشت من بهش لباس پوشوندم و با رانندگی توی شب 

شون دور  تقریباً حدود نیم ساعت اون رو به سمت مزرعه

کنه و سی اون رو پیدا میدونستم وقتی بیدار بشه ککردم.می

ه بش کسی اون رو پیدا کرد، به اون اجازه داده شده تا بزرگ

 .و رشد پیدا کنه، به خاطر من

_به خاطر تو، لری، اون بزرگ شد و هرگز نتونست با اون 

ها عبور کرده بود چیزهایی که سرش اورده بودین و از اون

ت ونی و ماسکنار بیاد و سر و کار داشته باشه، همه چی الپوش

و مالی شد چون تو هرگز حاضر نشدی اسم اون دو نفر دیگه 

که براد و دافنه تصمیم گرفتن که تو رو به زبون بیاری، چون

 .ها کنن و بذارن که تو قسر در بریرو ر

 :اون گفت



ها من رو رها کردن چون من جون پسرشون رو نجات ون_ ا

 .چون مجبور شدم ایالت رو ترک کنم دادم.

 میلیون دالری که اخاذی کرده بود.البته. با بیست و پنج 

توجهی  _اونها بهت پول دادن، مگه نه؟ اونها بهت مقدار قابل

ها دالر پول دادن تا از کلرادو خارج بشی و از میلیون

 ن دور بمونی؟فرزندانشو

_نه، نه، اونها این کار رو نکردن، اونها به من چیزی ندادن، 

اما بله، اونها من رو مجبور و وادار کردن که از اینجا برم، 

 مبهم گفتن که اگه اینجا رو ترک نکنم و از اینجا دور نمون

 .اونها من رو دستگیر خواهند کرد

نتقال این دروغگو. من مجبور بودم که وندی رو در مورد ا

پول بیشتر تحت فشار قرار بدم تا درمورد اون حرف بزنه. 



این پول  البته که اونها به لری پول داده بودن. پس دیگه

 میتونست کجا رفته باشه؟

 ._ من حرفت رو باور نمیکنم

_من از اینجا رفتم تا وقتی که براد هم ُمرد به اینجا برنگشتم. 

م ترکم کرده بود، من به من داغون شده بودم، ورشکست و زن

یک شغل احتیاج داشتم پس شهردار تام سیمپسون منو به 

د. من یه وکیل شهر خوب بودم، عنوان وکیل شهر انتخاب کر

 .جید

ین مرد خیلی تونستم به این حرفش پاسخ بدم. احتی نمی 

 .خیاالتی و متوهم بود

_خواهش می کنم، جید، براد و دافنه ترجیح دادن تا من رو 

 .ا کنن و بهم اجازه رفتن دادنره



کنم که تالون به اندازه پدر و مادرش بخشنده باشه _فکر نمی

تونم االن بهت بگم که من هم االن بخشنده نیستم، پس و می

مگه اینکه اسم اون دو نفر دیگه رو هم بهم بگی وگرنه من 

 .رم و تو رو توی دادگاه خواهم دیدمی

 .پیشونیش رو مالید لری

 .ش میتونستم ولی نمیتونم_ای کا

راه افتادم و از اونجا دور  گوشی رو گذاشتم، چرخیدم و به

 .شدم

 

 

 یکو  سیپایان فصل 

 



keep someone on their toes 

 نگه پا پنجه روی را تو چیزی یا کسی که بگی تو اگه

 هر تا باشی آماده و هوشیار باید که اینه منظورت دارد،می

 .بیفته اتفاقی

you step/tread on someone's toes, 

 آن که دهید می انجام کاری یا کنید می بیان را چیزی شما

 کردن درگیر با خصوصاً  دهد، آزار یا ناراحت را شخص

 .نیست شما مسئولیت که مواردی در خود

brush (something) under the rug 

 یا و عمومی دید از کردن پنهان یا انکار گرفتن، نادیده

 به رساندن آسیب یا و نچسب، آور،شرم که چیزی از آگاهی

 .است فرد شهرت



 معنای به که است sweep under the carpet اون معادل

 پوشانی ال.کردن مالی ماست.داشتن نگه مخفی را چیزی

 استعاره کردن جارو فرش زیر.کردن سمبل رو کاری.کردن

 است کردن پنهانکاری از

 

 

 

 

 

 

 



 دوو  سیفصل 

 

 تالون 

 .ی و برای حرکت به جلو_برای سالمت

جونا لیوان شراب قرمز خودش رو برای سالمتی بلند کرد. 

که بین چهار نفری که بیش از همه چیز توی دنیا  من در حالی

دوستشون داشتم احاطه شده بودم روی یکی از میزهای 

باز و ایوان زیبامون نشسته بیرونی توی نشیمن با فضای 

 بودم.

یشه پشتکار و نیروی زیادی داره و برادر بزرگتر من، که هم

العاده قدرتمنده همیشه اولین کسیه که توی هر گونه  فوق



کنه و چنین دونه و سرزنش میچیزی خودش رو مقصر می

 ای محافظت کردن از بقیه ما داره.تمایل شدیدی بر

اینکه اون توی اون روز نتونسته بوده از من محافظت کنه و 

هنوز هم احساس گناه بیخود و اشتباهی قادر به این کار نبوده 

کرد این که من ازش خواهش و التماس کرده بودم که این می

احساس گناه و عذاب وجدان رو کنار بذاره و رها کنه، که ما 

باید به سمت جلو حرکت کنیم. شاید به سالمتی نوشیدن 

مشروب اون به این معناست که اون باالخره خودش رو متعهد 

این حس عذاب وجدان و احساس گناهی که همیشه کرده که از 

 به من داشت خودش رو رها کنه.سبت ن

برادر کوچیکتر من، همونی که وقتی من بچه بودم همیشه من 

کرد که این گاهی باعث اذیت و آزار و رو همه جا دنبال می



خواست که اما اون همیشه می 40شدناراحتی شدید من می

های من ُسر بده و بلغزونه های کوچولوش رو توی دستدست

رفتم اون هم همراه من می و دستش رو بگیرم و هر جا که من

 بیاد. 

کردم که اون من خیلی از خدا ممنون بودم و خدا رو شکر می

توی اون روز فرار کرده بود. و چون اون روز من ازش 

محافظت کرده بودم و بهش گفته بودم که فرار کنه من همیشه 

 انش بودم.برای اون قهرم

اون همیشه هوای من رو داشت و حامی من بود ولی اون هم 

 هنیاز داشت که به سمت جلو حرکت کنه مثل همون کاری ک

 .دادیمجو و من داشتیم انجام می

                                                             
40 royal pain in the ass 

 میشه آزار و اذیت و شدید ناراحتی و ناراحتی باعث که چیزی معنای به اصطالح



خواهر عزیز و کوچولوی من. اون همیشه به نوعی با روش 

خودش من رو نجات داده بود. وقتی که بعد از ده سالگی و 

اقی که برام افتاده بود به خونه اومدم اون تازه از اون همه اتف

کردن که اون بیمارستان به خونه اومده بود و همه فکر می

خواهد ُمرد چونکه تولدش خیلی زودرس بود. اما مارجوری 

کوچولو خیلی قوی بود. قوی مثل یک گاو نر با دو تا چشم 

 های درشت. خیلی زیبا و معصوم و خیلی بی گناه. اون مثل

یه عروسک ظریف چینی بود که به محض اینکه چشمم بهش 

چیز  کردم هیچافتاد قلب من رو دزدید. توی دنیایی که فکر می

 زخوبی توی اون باقی نمونده خواهر کوچولوم تنها مدرکی ا

 هر چیز خوبی توی این دنیا بود.



من هر کاری برای اون انجام میدادم و هنوز هم همین طوریه 

 .براش انجام میدم و من هر کاری

و جید. جید زیبای من, کسی که مادرش داشت حالش خوب 

کم داشت با مادرش رابطه مادر و دختری  شد و اون کممی

دش داشت با کرد. اون خوکرد و با اون آشتی میبرقرار می

کرد اما از زمانی که به اسنو هیوالها و شیاطینش مبارزه می

کریک رسیده بود اون به خاطر من و برای من اینجا بود. من 

در ابتدا خیلی سعی کرده بودم که اون رو از خودم دور کنم، 

اما هرگز قدرتش رو نداشتم که اون رو رها کنم. و حتی اگه 

ن با سرعت به زندگی من بر هم قدرتش رو داشته باشم، او

 میگشت.



چون اون قصد نداشت من رو رها کنه. از طریق جید بود که 

بالخره فهمیدم می خوام زندگی کنم. نه فقط برای وجود خود 

کلمه زندگی.... بلکه برای زندگی کردن.... برای در آغوش 

 گی، برای نگه داشتن شخص دیگه ای.گرفتن زند

ن نخواهد بود، اما با جید، باز هم زندگی هرگز برای من آسو

کنم... زندگی میکنم و به سمت جلو حرکت این کار رو می

اون  کردم،میکنم و پیش میرم. اگه شروع به غرق شدن می

 کشید.من رو از آب بیرون می

و من همین کار مشابه رو برای اون میکردم. اون برای 

ه برای همیشه ی من بود. و این خیلی خوب بود که باالخر

 ون رو همیشگی داشته باشی.وای و اهمیشه یک نفر رو بخ



گیالس مشروبم رو با تبعیت از بقیه بلند کردم و با لیوان های  

 .نها برای سر سالمتی به هم کوبیدماو

  :ما همه با همدیگه گفتیم

 ._برای حرکت کردن به سمت جلو

مارجوری و فیلیشیا یک شام با شکوه با فیله گوشت گاو با 

هلو های کلرادو تازه از باغ خودمون، کلم  41سس سالسای

بروکلی، سیب زمینی له شده با سیر و گشنیز پخته بودن. و 

میز رو با سه گلدون  غذای تند و خوشمزه قارچ های وحشی.

از گل فروشی گل رز چند رنگ تزیین کرده بودن که مارج 

 های شهر اورده بود.

                                                             

41 salsa 
 سالسا( فرنگی گوجه ی ادویه پر سس



برادرهام و خواهرم لبخند میزدن. جید کنارم نشسته بود و هر 

از چند گاهی که سکوت می کردم رونم رو فشار می داد و 

فقط به من خبر می داد که اون اینجاست و برای من هم 

 .جا خواهد بوده اون همیشه اوناینجاست. ک

که حاضر نشده بود اسم دو نفر  ما راجع به لری وید و این 

ها رو معرفی کنه صحبت دیگه رو بر زبون بیاره و اون

نکردیم. ما چیزی راجع به وادرات و در مورد تجارت 

صحبت نکردیم. ما در مورد هیچ چیز مهمی در این مورد 

خندیدیم، کمی با هم گریه کردیم صحبت نکردیم. ما فقط با هم 

 .امه بدیم و به سمت جلو حرکت کنیمو متعهد شدیم که اد

 .ی جمع ساکت شد به طرف جید برگشتموقت

 _چشم آبی؟ 



 _بله؟

مکان  جا برگردی، از خونه ات نقلخوام که به این_من می

 .نجا برگردی، خواهش میکنم قبول ککنی و به این

 .تجید لبهاش رو گاز گرف 

 :مارجوری تکرار کرد

 .کنمکنم، خواهش میجید، خواهش می_ اوه، 

لبخند زیبای اون به این لبخندی تبدیل شد که من بیش از هر 

چیزی این لبخندش رو خیلی دوست داشتم، این لبخند که 

تونست هر چیزی رو که در روز من اشتباه بود رو درست می

های بد رو من  کنه، زندگی من رو سرازیر شادی کنه. حس

های من رو با این لبخندش پر  با لبخندش خوب کنه و کمبود

 .کنه



_بسیار خوب. من هیچ چیزی بیش از این که اینجا باشم رو 

 تا قبلخواستم. اما دوست ندارم. این چیزیه که من همیشه می

 .از این زمان مناسبش نبود

یک ا کهمه ما بار دیگه به سالمتی هم نوشیدیم و فلیشیا به م

 وانیلی سروش کرده بودهلو گرم از فر در اومده که با بستنی 

 تعارف کرد.

کلمه ای برای احساس من در اون لحظه وجود داشت، کلمه 

ای که در سنین مختلف برای توصیف چیزی درباره خودم 

 استفاده نکرده بودم.  کلمه خوشحالی. 

 

** 

 



داشتنیم رو به تخت بردم و اجازه دادم که  بعد من جید دوست

 ام رو در بیاره و من رو لخت کنه.هاون لباس

  :اون گفت

 .قبت کنمخوام که امشب ازت مرا_می

 .لبخندی زدم 

 .رو بکنیتونی این کار لخت بشی می_ فقط اگه تو 

 .قابل پرستش و پرستیدنی رو ول کرداون از دهانش یه خنده  

 .کنمرایط تو هستن پس من قبولش میها ش_اگه این

تر از چیزی  هاش رو بیرون در اورد، خیلی سریعاون لباس

ت، تا وقتی که لخت خواستم، اما چه اهمیتی داشکه من می

 بشه؟



 :گفت

خوام اون _دراز بکش، عزیزم، به پشتت دراز بکش، من می

 .باشکوه و زیبای تو رو پرستش کنم بدن

اون لبخندی زد. آلت من قبالً براش سخت شده بود و االن هم 

تونم االن و در حال حاضر و آماده در هر سخت بود. من می

 و بکنم.زمانی اون رو تصاحبش کنم و اون ر

  :گفتم

 .آلتم بشین، من باید درون تو باشم_بیا و اول روی 

 .هاش شیطون شده بودن ون داد. چشماون سرش رو تک

کنی، تو همیشه توی رختخواب _اوه، نه، تو این کار رو نمی

کنی و امشب من قصد دارم راه خودم راه خودت رو پیدا می

 .رو پیدا کنم



وقت عادت نداشتم توی  ن هیچاعصاب من کمی از جا پرید. م

گر بودم و اون این رو رابطه مطیع باشم. من همیشه کنترل 

 دونست. می

اون رو چنگ زدم و اون رو برای بوسه ای پرشور و شهوانی 

و آتشی مزاج باالی سرم کشیدم و به اون یادآوری کردم که 

مسئول این اتاق چه کسیه. بوسه هر دوی ما رو از نفس 

 ود که اون تحت تأثیر قرار بگیره.د، اما قرار نبانداخته بو

  :گفت

 ._خواهش میکنم، عزیزم، بذار که امشب ازت مراقبت کنم

انکار کنم. حتی اگه اوضاع باعث  من نمی تونم هیچ چیز رو

 .ناراحتی من میشد، من باز هم برای اون تسلیم میشدم

  :اون گفت



وقت به تو آسیب نخواهم هیچدونی که من _آروم باش، تو می

 .رسوند

های نرمش پوست حساس گردنم رو نوازش و وقتی اون با لب

داد من عضالتم رو باز کردم و گذاشتم که ماهیچه هام از 

 نقبض در بیان و رها بشن.م

اون باران بوسه هاش رو روی شونه های من گذاشت و بوسه 

هاش رو به های من زد و بعد لب های بیشتری روی شونه

طرف پایین تر، به طرف بازوی باالیی و بازوی پایینی من 

های من بوسید و بعد هر اورد و هر کجا از بازوم رو تا دست

من رو با وسید و دست های یک از انگشت های من رو ب

 دستهای خودش ماساژ داد.



اون دوباره به سمت بازوی دیگه من حرکت کرد و اون رو 

هم بوسید، و حرکات خودش و نوازش هاش رو تکرار کرد، 

تا این که زبون شیرین خودش رو روی نوک سینه من گذاشت 

و با نوک زبونش اون رو نوازش کرد، یکی از نوک سینه 

 نوک سینه ام زیر لمس اون سفت شد.یس زد، که  های من رو

اون کمی نوک سینه هام رو بوسید و آلت من حتی بیشتر از 

قبل هم سخت شد. جید راه بوسیدنش رو تا پایین ادامه داد و 

شکمم رو بوسید و زبونش به پایین به موهای باالی آلتم رسید. 

د و راش رو توی اون دفن کرد و بوی من رو استنشاق کبینی

 .نفس کشید

 .ا، تو بوی خیلی خوبی میدی، تالون_خدای

 .کنم، آلتم رو مک بزن_  خواهش می



 .کرد و با نگاه خیره من روبرو شد اون سرش رو بلند

 .لبخندی زد

 .شب_ اون هم به زمان خو

من لبه اوجم بود. تا مرز دیوونگی پیش رفته بودم. آماده بودم 

که به طرز لعنتی دیوونه بازی در بیارم. آماده بودم که خودم 

رو از چنگش در بیارم، مالفه ها رو برای راحتی خودم به 

مشت بگیرم، جید رو برگردونم و زیر خودم قرارش بدم و تا 

 فراموشی اون رو بکنم. زمان

اون رون های من رو با دستهاش ماساژ داد و بعد لبهاش رو 

به سمت ماهیچه های ساق پاهام، پاهام و انگشت های من 

د و بع یک از انگشت های پای من رو بوسیدپایین اورد و هر 



دوباره به عقب برگشت. پاهای من رو از هم باز کرد و رون 

 داد.هام رو به طرف جلو هل 

 یه تنش عصبی شدم. با

 :اون گفت

 ._شیییش، بهم اجازه بده

اون داخل رون هام رو بوسید، بین پاهام تا چین باسنم رو 

نوازش کرد و بوسید و بعد روی تخم های من که االن منقبض 

 و باد کرده بودن و هر لحظه برای رهایی و ارضا شدن آماده

 بودن بوسه های ریز و درشتی زد.

د، بالخره، اون آلت من رو توی دهان خود برد، همانطور بع

که به آرامی انگشت خودش رو از چین باسنم پایین کشید. تا 



من به طور  وقتی که اون مکان سوراخ مقعدم رو پیدا کرد

 ناگهانی از جا پریدم.

 :اون دوباره گفت

 .ش، بهم اجازه بده، بهم اعتماد کن_شییی

، اما تنش منو پر کرده بود. اون من بهش اعتماد کرده بودم

ه کار کردن هاش رو از آلت من بیرون آورد و شروع بلب

 روی اون با دستش کرد.

نم و سوراخ مقعدم اون دستش رو به آرومی از روی چین باس

بیرون کشید و اون رو با زبون خودش خیس کرد بعد به 

بود آرومی دستش رو به طرف پایین روی همون جایی که 

 پایین برد و روی اون جمع شد.



ترسیدم. اما بار هنوز هم عصبی و پر تنش بودم. هنوز هم می

 .م اون به گوشم رسیددیگه صدای نر

س بگیر  تالون، بدنت هرگز _اون رو پس بگیر، بدنت رو پ

 .نبوده، بدنت مال توئه و مال منه هامال اون

های ماهیچه تنگ عضالت  و اون به آرومی و مالیمت لبه

 اخ مقعدم رو با انگشتش کاوش کرد.سور

 .نفس نفس زدم 

 :گفت

های سوراخ مقعدت  _آروم باش، رسیدن به این حلقه ماهیچه

 .ترین بخشه سخت

فها رو به اون زده بودم. زمانی که تنش رو من هم همین حر

 از عضالتم کم می کردم صدای اون من رو آرام می کرد.



عزم راسخ از طریق من افزایش یافت و توی وجودم موج 

میزد. عزم راسخ برای انجام اونچه اون خواسته بود. تا بدنم 

 رم. تن دادن و تسلیم شدن به لذت.رو پس بگی

  :گفت

 .کن. بذار حس خوبی داشته باشی_خودت رو رها 

گردنم رو بلند کردم و چشهام رو باز نگه داشتم تا بتونم اون 

 رو تماشا کنم تا بدونم که اونه که داره باهام این کار رو میکنه.

نیاز داشتم که بدونم که اون که داره باهام همه این کارها رو 

کنه. اون با یک دستش سریع تر و جلوتر روی سوراخ می

وی در حال تلمبه زدن رمعقدم کار کرد و با دست دیگه اش 

 آلتم بود.



هنوز هم آلتم سخت بود و اون رو به طرز خیلی لعنتی و خیلی 

طور که داشتم اون رو تماشا تم. همونخواسزیاد از حد می

های آبی رنگ و شفافش توی چشمهای من ثابت کردم چشممی

های مونده بود و نگاهش به نگاه من خیره مونده بود و دست

بخشش به آرومی روی قسمت خصوصی از بدن من  آرامش

کرد و من شروع به ریلکس شدن و آروم بودن کردم. کار می

 .ردن کردمو من شروع به لذت ب

  :اون گفت 

_درست همینه، این منم، همیشه منم، هیچکس به جز من 

 .عاشق توئم، خیلی زیاد عاشق توئم نیست، و من

نفسم بند اومد و گرفتار شد و من به پشتی بالشت تکیه دادم و 

 چشمهام رو بستم.



هاش روی استوانه و میله آلتم اون دهانش رو به جای دست

که داشت آلتم رو مک می زد به جستجو  قرار داد و همچنان

 .باسن و سوراخ مقعدمم ادامه داد و تفحص روی

 طرز خیلی لعنتی احساسش خوب بود. اوه خدای من، به

وقتی که تخم های من به هم جمع شدن و تشنج ریز و درشت 

 ای کردم.رها شدن شروع شد، ناله توی اون واسه

ام که همه آبم رو قورت خوخوام که آبم بیاد, عزیزم, می_می

رت بده عزیزم, من رو مال خودت بدی و ببلعی,  من رو قو

 .کن

و وقتی که اوج گرفتم و ارضا شدم و اون تمام آب منی، شیره 

و اسانس آلتم رو حریصانه خورد و بلعید، من باالخره، 

 باالخره..... گذاشتم که رها بشم و از گذشته ام آزاد باشم. 



 

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

 

صبح روز بعد با همدیگه از خواب بیدار شدیم، نور آفتاب از 

پنجره من عبور می کرد و راجر در زیر پاهای اون قرار 

 ه بود.گرفته و به خواب رفت

کردم بهم نگاه و نوازش میهای نرمش راون همچنان که گونه

 .کردمی

 :پرسید 

 _خوبی؟

ب ما کل ش _بهتر از هر موقعی هستم، این اولین شبی بود که

 .رو با همدیگه خوابیدیم



 .اون لبخندی زد

 ._و هیچ اتفاق بدی هم نیفتاد

کشیدم و های اون هام رو به آرومی و با مالیمت روی لبلب

 .فشار دادم

توی تخت من...  _از حاال به بعد با همدیگه می خوابیم،

 .تختمون.... هر شب

 .هیچی بیشتر از این رو دوست ندارم_من دیگه 

اون چشم هاش رو بست و آهی کشید. یکی از دسته گلهای 

رز که مارج دیروز از شهر به خونه آورده بود روی میز 

ل قرمزش رو برداشتم و آروم شب من قرار گرفته بود. یه گ

نه نرمش و لبهاش آروم گل برگ های ظریفش رو روی گو

 .رد و دنبال کردم



 _ممم... 

 جید چشم هاش رو باز کرد... 

_من احساس خوبی دارم و االن واقعا این احساسش خوبه.. 

من گل رز رو دوست دارم، حتی اون شبی که وقتی من رو 

یدونستم که یک روزی بر از خونه ات بیرون انداختی، م

گردم. میدونستم که یه حسی نسبت به من داری، به خاطر می

 .ی که روی بالشتم گذاشته بودیسرخ گل

ت کردم. ضربان از جا پریدم، گل رز روی تخت کنار جید پر

 .قلبم تند شده بود

 _چی؟ 

 .اون روی تخت نشست

 _مشکل چیه؟



 ؟زنی، چشم آبی_در مورد چی داری حرف می

_صبح روز بعد، بعد از اینکه از من خواستی که خونه رو 

 .روی بالشت من گل رز گذاشته بودیترک کنم. تو 

 تپید.انم رو قورت دادم. قلبم میآب ده

ی رو_عزیزم، دوستت دارم، اما من توی اون روز صبح 

 .تختت یه گل سرخ نذاشته بودم

 

 

 

 دومو  سیپایان فصل 

 



 موخره

 

 جونا

من برای چند ساله که برایس سیمپسون دوست قدیمی که از 

کوچیکی اون رو میشناختم ندیده ام. پس وقتی یه تماس تلفنی 

شدم. اون از طرف اون دریافت کردم من واقعا متعجب 

یکهویی از اینجا رفته بود و اینجا رو ترک کرده بود و به 

ند فقط چ وگاس فرار کرده بود و با زنی ازدواج کرده که الس

 شناخته.هفته اون رو می

ثل برایس همسن من بود، سی و هشت سال سن داشت، و م

 من بیشتر عمرش رو مجرد بوده.



تا با والدنیش  اون االن داشت به سمت اسنو کریک میومد

که....پدرش تام سیمپسون که شهردار شهر اسنو کریک بود 

و همسر اون دیدار و مالقات کنه. نه تنها این، بلکه اون یه 

پسر بچه نُه ماهه هم داشت. من توی کافه ریتا نشسته بودم و 

خوردم که اون برای دیدن من وارد کافه شد یه فنجان قهوه می

 حمل میکرد.و پسر کوچولوش رو پشتش 

 .ایستادم

 .س، مرد، چه خوبه که دارم میبینمت_برای

 .بهش یه بغل مردونه دادم 

نه ماهه اون( به اینجا خوش _کامال با این مرد کوچولو )پسر 

 .اومدی



پسر کوچولوی برایس با موهای بور روشن و چشم های آبی 

دوست داشتنی و پرستیدنی بود. موهای بور برایس تبدیل به 

 اکستری نقره ای شده بود.رنگ خ

 _پس خانم خونه ات کجاست؟

 .ما از هم جدا شدیم و طالق گرفتیم_

 .واقعا؟ متاسفم که این رو میشنوم _اوه

کردم که عجب نشدم. من همیشه فکر میبا اینکه اصالً مت

تر از اینه که با کسی که به خوبی تر و منطقیبرایس معقول

 وگاس فرار کنه. شناخته به السیاون رو نم

_آره رابطه ما یه اشتباه بود، ولی من االن هنری پسر 

کوچولوم رو دارم. و اون درخواست حضانت هم نکرد. در 



ست مالقات با پسرش رو حقیقت، اصالً به سختی درخوا

 .میکنه

 کنی، نه؟وان یه پدر مجرد عمل میعن _پس االن تو داری به

وقت های من نبوده، در واقع هیچوقت جز برنامه _این هیچ

کردم که یه بچه داشته باشم، اما حاال اینجا من یه مرد فکر نمی

کنم که اصال نمیتونم بدون کوچولو با خودم دارم و فکر می

زندگی کنم و با خودم کنار بیام. تو هیچ وقت به فکر اون 

 و زن و بچه دار شدن نبودی؟ 42نوادهتشکیل خا

آمیزی. اگه همچین  دار و کنایهچه سؤال انحرافی، معنی

چیزی هم وجود داشته باشه و یا همچین سوالی هم باشه من 

خواستم کسی رو به برای مدت طوالنی توی زندگیم نمی

                                                             

42 tie the knot 
 خوردن وصلت کردن، ازدواج



نم. واسه عذاب وجدانی که همیشه توی وجودم زندگیم تحمیل ک

حساسش بود. واسه احساس گناهی که همیشه در مورد تالون ا

 کردم و از اون پر بودم.می

ولی االن، برادرم  تالون، پس از بیست و پنج سال از آدم 

ربایی که توی ده سالگیش اتفاق افتاده بود، در حال حرکت به 

و هم برادر کوچکترمون،  سمت جلو بود، اتفاقی که هم من

 ن رو، تحت تأثیرش قرار داده بود.رایا

تالون حاال واسه خودش یه دوست دختر داشت که اونها 

میکردن. اگه اون میتـونه به احتماال به زودی با هم ازدواج 

دائمی داشته باشه،  سمت جلو حرکت کنه، دختری واسه رابطه

ای داشته باشه، شاید وقتش رسیده باشه که من هم خانواده

همین کار رو کنم. همان طور که به برایس و پسر کوچولوش 



احساس کردم که برای من جدید کردم، اشتیاقی رو نگاه می

 بود.

وای،  رفیق، من فعالً کسی رو توی زندگیم _راستش رو بخ

ندارم، اما این ممکنه زیاد طول نکشه، کی میدونه؟ ممکنه که 

ر دا من هم یه زن خیلی خوب و عالی مالقات کنم که مزرعه

 .و دامدار پیری مثل من رو بخواد

تره؟ من االن دارم  _یه دامدار که از خدا هم ثروتمندتر و غنی

زن ها این بیرون توی اینجا  زیادی از اینبهت میگم که تعداد 

 .هستن

م خواستبرایس یه خنده از دهانش بیرون داد. من کسی رو نمی

که دنبال پول من باشه و برای پول من بیاد. به اندازه کافی 

توی زندگیم از این مدل زنها اومده و رفته بودن. اما اگه می 



 کنم، ت رو پیداتونستم چیزی مانند اونچه که تالون با جید داش

 مطمئناً پشت به اون نخواهم کرد.

  :از برایس پرسیدم

 رم؟نی بذاره من توی بغلم نگهش دا_فکر میک

 .وچولوی نُه ماهه اون اشاره کردمپسر ک،به هنری

 .ه پسر کوچولوی خوش قلب و مهربونه_مطمئنا، اون ی

برایس بچه اش رو به دستم داد. هنری غر غر کرد و من اون 

روی میز روبرم قرار دادم و اون رو محکم نگه داشتم تا رو 

از روی میز به زمین نیفته. هنری کوچولو یه پوزخند بزرگ 

و بدون دندون بهم زد. اون پسری سالم به نظر می رسید، 

شباهت زیادی به پدرش داشت. همانطور که دستهای 



کوچولوی اون رو گرفته بودم، متوجه یه عالمت تولد و خال 

 زادی روی بازوی اون شدم. مادر

، این رو از _من یادم نمیاد که تو خال مادر زادی داشته باشی

 مادرش به ارث برده؟

 .برایس سرش رو تکان داد

_احتماال از پدرم این رو به ارث برده، اون هم دقیقا یه خال 

مادر زادی سیاه شبیه به این رو روی بازوش داره. خالش 

 .زاسهشکل خاصی از ایالت تگ
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