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! "یا&� دیگه،"تو مثل یک گربه کوچولو ترسو هستی. قب�� چند تا از این بچه هایی که با بچه های دیگر 
کردم که باید وارد عمل شوم.اگر بچه درگیر میشدند در مدرسه دیده ام. اما هیچ وقت احساس نمی

  ��یی که >=ش بیاید >;اوارش است.شهامت نداشته باشد که روی پای خودش بایستد.پس هر ب

اما آن روز صبح تصمیم گرفته بودم که برای همیشه از خانه بیرون بروم. دوست پ?= مامانم دوباره 
از او به عنوان کیسه بکس استفاده می کرد. اما این بار،وقتی جلویش را گرفتم . نه تنها مرا کنار زد، 

  بلکه از آن احمق دفاع کرد.

  ارهگفت لیاقتش رو د

  حتی تا عذر خواهی هم پیش رفت.

  برای او.

به خاطر همین از او متنفر بودم. برای ضعیف بودنش. چون به او اجازه داده بود دستش را رویش 
دراز کند.میخواستم صورت جان را خط خطی کنم آنقدر بد که در طول زنگ تفریح یک گوشه مدرسه 

مشت میکردم. آن روز صبح را بارها در ذهنم  نشستم و دندان هایم را می فY=دم و دست هایم را
مرور کردم. شاید نتوانم در جنگ مقابل یک مرد بالغ پیروز شوم، اما مطمئن بودم که حداقل 

  توانم به اوکمی آسیب بزنم.می

بازی شنیدم،مانند این بود که عصبانیتم قبل از اینکه بنابراین وقتی آن کلمات را از آن طرف زمین
ن درباره آن را داشته باشم تصمیم گرفته بود. قبل از این که بفهمم،از روی جعبه فرصت فکر کرد

شنی پریدم و به سمت گروهی از بچه ها که در یک دایره آن طرف حیاط کنار زمین کیت بال جمع 
  شده بودند رفتم.

. در مرکز توانستم ام با&�ی >=شان را ببینمهای ک��سم ایستاده بودم و به راحتی میبا&�ی >= بچه
دایره، یک حیوان وحcY به نام تایلر بود،پ?=ی با موهای تیره که همیشه تی b=تی با آرم باند و  
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های پاره می پوشید. این بچه &�غر را از یقه پیراهنش نگه داشته بود و بارها  با مشت آستین
کرد. د میاش به صورتش مشت می زد. بچه کوچک تر هر بار که تایلر مشت می زد غرولنبسته

های مختلف ارغوانی و زرد ها و رنگپیراهن پاره پ?=ک از روی شکم رنگ پریده اش با&� آمد و کبودی
اش های خون از بینیرا نمایان ساخت. دنده های او  نمایان بود و می توانستم آنها را بشمارم. قطره

  زدن بودند کنار زدم.چکید و به زمین افتاد. دو دختر کوچک را که در حال تماشای کتک می

  توانند ظالم باشند.ها میبچه

  

  توانند بدتر باشند.بزرگسا&�ن می

  

در مقابل تایلر پریدم و مشت خود را عقب کشیدم. با یک مشت به آرواره زیرین قلدرش، او را به 
  زمین انداختم. پشت >= او با یک g=به به زمین برخورد کرد. ناک اوت شد.

هتری کردم،هر چند که نیاز به تحمیل خشونت همیشه مثل یک موش که من ب��فاصله احساس ب
زد در >=م بود ،با مشت زدن به تایلر،احساسات را موقتا از تمام افکار و احساسات من را گاز می

  نقطه ای سوزان به شمعی سوخته تاریک کردم.

ا از صورتش کنار بچه &�غر در حالی که دماغش را گرفته بود روی زمین نشسته بود. دستانش ر 
هایش را پوشانده بود و دندانهایی را ترین لبخند مسخره ای ،در حالی که خون دندانکشید و با  بزرگ

نشان می داد که برای دهانش بزرگ بود، به من نگاه کرد. نه آنچه که از ک?c که مورد g=ب و شتم 
  قرار گرفته بود،انتظار داشتم . 

دادم قبل از اینکه درد رو فرو خورم چند ی. فقط داشتم اجازه می_ تو مجبور نیستی منو نجات بد 
  g=به وارد کنه .

هایش >=ازیر شد و از صدای او بر روی هر کلمه ای از دروغ ترک میخورد. اشک از دو طرف چشم 
ها شکسته بود و به بازی کیت بال بود پایین رفت. دایره بچهمیان خونی که روی لبش پخش شده

  دند.بازگشته بو

  گفتم

  _تو رو نجات ندادم

  " از کنارش رد شدم b=وع به دور شدن کردم، اما جایی در اطراف جعبه شنی  بچه به من رسید 

  _معلومه که نکردی. کام�� میتونستم بگیرمش ولی لعنت بهش

  های بلندم بایستد.هایش را در هوا با&� برد تا سعی کند با قدمبچه زیاد فحش می داد،دست

  :"آه بله، و چرا این طوریه؟"پرسیدم 
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خواست که من تکالیف  ریاcg لعنتیش رو انجام بدم. یه چیزی به تو بگم.من فاحشه _ چون اون می
  نیستم. 

  کرد با گرفتن پره های بینی اش جلوی خون را بگیرد، صدایش خفه بود چون هنوز سعی می

  

  ی " و اون b=وع به کتک زدن تو کرد؟ پرسیدم:"تنها چیزی که به اون گفتی این بود که" نه لعنت

"با وجود اینکه فهمیدنش سخت نبود،گذشته از چرت و پرت جان با مادرم چیز کوچکی بود که باعث 
  شد مشتم را برای  آن استفاده کنم.

  

  بچه پوزخند زد.

  

نداد اونجا بود که بهش گفتم که چطور فکر کردم که باحال بود که باباش اهمیت … "خوب، اونجا بود 
  که پ?=ش تصویری از رئیس مامانش بود. 

هایش پاک کرد. بعد کف دستش را روی لباس پر چین و چروکش انداخت و گفت: خاک را از روی آرنج
  " اسمم ساموئل کلین واتر . اسم تو چیه؟

مکث کردم و به طرف او برگشتم. دستش را به طرف من دراز کرد . دستم را جلو برده و تکانش 
  ای یک کودک &�غر که  هم سن و سال من بود. مانند پدربزرگش لباس می پوشید.دادم. بر 

  ساموئل کلین واتر.اون کیه؟

  

  جواب دادم:" برانتلی کینگ"

های دوستان زیادی داری، برنتلی کینگ؟ موهای بلوند شنی ساموئل روی چشمانش افتاد و با ناخن 
  کثیفش آن ها را کنار زد.

  

  نه، 

در مدرسه مثل من نبودند. از اولین روزی که در مهد کودک بودم تنها احساس  هاهیچ یک از بچه
دونالد یاد می گرفتند، نگران این کردم. در حالی که بقیه داشتند کلماتی به قدمت مکتنهایی می

بودم که تا بعد از تاریکی باید صبر کنم تا به خانه بروم. که خیلی زود نباشد و باهر ک?c که مامانم 
  داد برود توی اتاقش برای دعوا آماده میشدم.زه میاجا
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تنها بودن برایم طبیعی بود. با گذشت زمان، تبدیل به چیزی شد که من دوست داشتم. اگر چه من 
  کردم مثل یک شبح به دور و برم حرکت کنم.ترین بچه مدرسه بودم، همیشه سعی میبزرگ

  

رد>= افتادیم. من و پرپی. هر دو به آسایشگاه نوجوانان تا وقتی که به درد>= افتادم. بعد با هم به د
  بزهکار فرستاده شدیم.

  

ساموئل گفت :"من هم همینطور. خیلی بیشتر از ارزش آن ها تو درد>= افتادیم" که تقریبا متقاعد 
بار بند شلوارش کننده بود، پیراهن شطرنجی بزرگش را در شلوار جینش فرو کرد، هر چند ثانیه یک

  می افتاد. کراوات زردش را صاف کرد.پایین 

  

  ها؟"کردم پرسیدم:" چه خبر از کبودیهایش اشاره میدر حالی که به دنده

  

کرد را "تو اون ها رو دیدی، ها؟"  غم از روی صورتش گذشت، اما به هر چیزی که داشت فکر می
انی که مادرم مرد. در هایش را به هم فY=د.مسایل ناپدری ای از جهنم. از زمپشت >= گذاشت و لب

واقع، اون فقط دو مساله داشت. مY=وب و من. با این حال،مY=وب رو دوست داره . من؟ نه 
  چندان."

ها می توانم درک کنم اگر چه من ناپدری نداشتم، بیشتر شبیه یک رژه دایمی مردان بود. همه آن
  مثل هم بودند. ها همههای مختلف، اما در اصل آنهای متفاوتی داشتند، صورتاسم

کنم تایلر دوباره تو رو آزار بده . دوباره b=وع به قدم زدن کردم و به سمت " خوب، بچه، من فکر نمی
توانستم تنها باشم، برگشتم." در گوشه چشمم، تایلر را دیدم که لنگان محل خود در جایی که می

  ها با&� رفت و به طرف مدرسه رفت.لنگان از پله

  

  زد، پشت >= من آمد.در حالی که پاشنه پایم را می . همین؟ ساموئل

  

دیگه چی هست؟ زیر درخت با شاخه های آویزان خم شدم. ساموئل به راحتی یک فوت از من 
های دیگر دور شدیم، تر بود و بدون هیچ مشکلی زیر آن رفت. وقتی به اندازه کافی از بچهکوتاه

ودم با آخرین کبریت از کتابی که در کفشم قایم کرده آخرین سیگار را که در جیبم پس انداز کرده ب
  بودم روشن کردم.



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ۶ 

  پراند. متوجه نشده بودم که او هنوز انجاست.تونم امتحان کنم ؟" منو از جا میساموئل پرسید:" می

سیگار را به او دادم و نفس عمیقی کشید. سپس پنج دقیقه دیگر را در حال خفگی سپری کرد. 
گذاشتم و در حالی که صورتش به رنگ ارغوانی عجیبی درآمده بود، پیش از آن  سیگار را روی زمین

  های >=خ و آغشته به خون باز داشت. " این واقعا خوبه ، اما من مرد خودم هستم."صورتش لکه

قهقهه خنده از >=م پرید . خم شدم و خود را در آغوش کشیدم. سامویل انفجار  من را نادیده گرفت 
  کنی؟"": کجا زندگی میو ادامه داد 

"  اینجا و اونجا، هیچ جای درستی وجود نداشت. تا به حال به خانه برنگشته بودم. مدرسه اکنون تنها 
توانم قبل از رفتن به ک��س برای دوش توانم در طول روز به آنجا بروم بنابراین میجایی بود که می

  پشتی ام بود.زی که داشتم در کولهکن برم. هر چیگرفتن و برنامه صبحانه رایگان به رخت

  و هوا روشن بود.

های بزرگ روی آب خواهم یکی از آن جایگاههستم. وقتی بزرگ شوم، می Sunny Islesمن در پارک 
  رسه از جنگ ستارگان هستن."در طرف دیگر جاده با تپه های بلند رو داشته باشم که به نظر می

  گفت:"یکی از اون خونه های >=سبز "

 trailerله مرد، جنگ لعنتی ستارگان تو خونه ای >=سبز ، درست روی خلیج". این پ?= در  پارک  "ب
کرد که در آنجا توسط پدر ناتنی اش مورد g=ب و شتم قرار گرفته بود، و در اینجا به زندگی می
ت "مرد، تو توانستم ببینم، ده سال دیگر اهمیتی نداشاش >=گرم بود. هفته آینده را نمیرویای آینده

  چی؟"

"در مورد من چی؟"  چاقوی جیبی خود را از کمربند شلوار جینم بیرون آوردم و از آن برداشتن گچ در 
  کنار ساختمان استفاده کردم.

  

  "وقتی بزرگ شدی می خوای چیکار کنی؟"

  

ام خودونم که نمیخواستم." فقط میدانستم این بود که چه چیزی را نمیتنها چیزی که واقعا می
کس کار کنم. هیچ وقت دوست نداشتم بهم گفته بشه که این همه کار رو باید کرد. برای هیچ

  دوست دارم رئیس خودم باشم،کار لعنتی خودم رو اداره کنم."

کنم.. میتونیم باهم انجامش بدیم. تو کار لعنتی آره، مرد خیلی جالبه. بله، همین طوره. کمکت می
کنم اون لعنتی رو اداره کنی. بعد، یه خانه جنگ ستارگان  مک میکنی من به تو کرو اداره می

  کس نمی تونه به ما بگه که چی کار کنیم!کنیم و هیچخریم و اونجا زندگی می>=سبز بزرگ می

اش بیرون آورد و صفحه خالی را چرخاند و گفت:" بیا "ساموئل یک دفترچه یادداشت را از کوله پشتی
  م."یه نقشه مادر درست کنی
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ای ای برای آیندهای نشسته بودم که نمی شناختم و نقشهرسید، با بچهاین فکر احمقانه به نظر می
که هرگز به آن فکر نکرده بودم می کشیدم.اما به د&�یلی فکر آزار دادن به احساسات او سینه ام را 

ام خواهم داد کنار او به درد می آورد، احسا>c که برایم نااشنا بود نامطمئن از کاری که بعدا انج
ها نشستم و آه کشیدم. به من لبخند زد، درست مثل اینکه من آنجا بودم و منظورم این روی علف

  بود که ما نصف راه را رفتیه ایم.

تونیم درباره این موضوع صحبت کنیم". قصد نداریم خانه جنگ ستارگان رو با او ادامه داد ": نمی
نه کثیف بدست بیاریم،و من هیچ وقت ماهیگیر نبودم. عموی گرفتن شغل در یه هتل یا کارخو

توانیم مقداری از اون رو بدزدیم و بفروشیم. سپس، از اون پول لعنتی من علف می فروشه ، می
  برای خرید خودمون برای فروش استفاده کنیم."

  

دف نامید و ساموئل با استفاده از قلم سیاهی روی صفحه b=وع به نقاcb کرد. قسمت با&�یی را ه
آن چیز در جنگ  -با پاهایی که در زیر آن بود شبیه به یک شکل چوبی بود که در آن نوشته شده بود 

دانستم، چون قب�� فیلم را چیزی در جنگ ستارگان. اسم آن را نمی-آن را- مینامی- تو-ستارگان است.
تر از من بود.با ماژیک سبز کندیده بودم. بعد، چیزی را که انگار قرار بود ما باشد، کشید، خیلی کوچ

  رنگ د&�رهایی را که دورتادور ما در هوا معلق بود، کشید.

  

  " پس چی؟ حا&� با هم دوست هستیم، پرپی؟

  

ام، اما چیزی در این پ?= با دهان کثیف بود که توجهم را جلب کرده قب�� هرگز دوستی نداشته
داشتم.من هیچ وقت در مدرسه خوب نبودم، بود.ماژیک را از دستش بیرون کشیدم و نقاcb او را بر 

  کنم.به جز هنر.. فقط واقعا نقاcb می

  

  نقاcb تفریح من بود.

  

 :"preppy  گفت:" لعنتی، آره" من را تماشا کرد یک خانه >=سبز اضافه کردم. او همچنین تصویری از
دستی کشید "  آنچه که من تصور کردم عموی او بود ترسیم کرده بود، چون در با&�ی آن یک کیف

توی این کار خیلی خوب هستی. مرد، ما باید این کارو بکنیم .هنر لعنتی. این رو توی برنامه بنویس. 
  ما باید تفریح هم کنیم."

  

  خب اگه گیر بیفتیم چی میشه؟ با&�ی صفحه را ع��مت زدم.
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کشیم و نقشه می کنیم این کار رو نخواهیم کرد. برای اون لعنتی  خیلی باهوش هستیم. احتیاط می
کس.نه پدر من، نه عمو من، نه کس مزاحم ما نخواهد شد. هیچها پایبند خواهیم بود،هیچبه طرح

معلم مون، و به خصوص نه تایلر.من هیچ وقت ازدواج نمی کنم .من هیچ وقت دوست دختر نمی 
  ، از اون بیرون خزیدند.و کینگه که به جای اینکه در کثافت از بین برن  preppyگیرم. این فقط درباره 

  

کنم. دارم در مورد عمویت صحبت گفتم:" اما واقعا، اگه دستگیر بشیم چی؟ " از پلیس صحبت نمی
کنیم صحبت کنم، یا هر کس دیگری که این کار رو بکنه، داریم در مورد این که اینجا چه کار می
ندارند با مشکل کنار بیان . من  ها دوستهای بد.اونهای خشنی هستند. آدمها آدمکنیم. اینمی

ها را از اول می شناختم.پیش از این یک فروشنده با اسلحه به خانه ما آمده و تقاضای این نوع آدم
  بست.خواب، بدهی اش را صاف کرد و در را ها به اتاقپرداخت کرده بود.مامان با بردن آن

کردم، بهتر به چه بیشتر به آن فکر میاین بچه ممکن است فقط در حال خراب کردن باشد، اما هر 
رسید. زندگی کردن بدون جواب دادن به ک?c.یه زندگی بدون ترس از کاری که یه نفر می نظر می

  تونه با من یا اون بچه دبیرستانی بکنه 

  

ایده بزرگ شدن و اینکه مرد خودم باشم، از آن جور مردهایی که مردم با توی کفش  انها نمی کردند، 
چرخید و قفل می شد ،بیشتر کس دستور نمی گرفت ، در حالی که در مغز من میکه از هیچمردی 

گفتند کم داشتم را می گرفت شد، جای چیزهای دیگری را که مشاوران راهنما میو بیشتر جذاب می
کردند. این طور نیست ها اشتباه می، مثل یک حس محکم درست و غلط را تشخیص ندادن.اما آن

  دانستم.فاوت را نمیکه من ت

  

  برایم مهم نبود.

  

  چون این چیزیه که وقتی هیچ چی برای از اهمیت دادن به اون نداری برات اتفاق می افته.

  

دانستم که قصد ندارد به من خیانت کند اگر همه خواستم این بچه رو جدی بگیرم،باید میاگه می
کردم به همان اندازه که من داشتم فکر میچیز به سمت انجام کارها پیش رود،.باید بدانم که او 

  جدی است ، 

_پس باید بپرسم اگه ک?c >= راهمون قرار بگیره چی میشه؟،در مسیر تجارت ما؟ در مسیر نقشه 
  مون؟ 
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بود گرفت . برای یک لحظه به با&�ی >=م پرپی  نوک یک قلم را به گوشه دهانش که خشک شده
هایش را با&� انداخت و چشمانش را روی من قفل . سپس شانهخیره شد، عمیقا به فکر فرورفته بود

  کرد.

  

  کشیم.""  اونارو می

  

  

  

  

  

��� ���  

  

  


���  

  

  کوبی کردن پیدا کردم.روزی که از زندان آزاد شدم، خود را در حال خال

  

  مسخره است.

  

در طبقه  کوبی  من با g=به سنگین موسیقی که از جشن بازگشت به خانه مندیوار های اتاق خال
پایین جریان داشت می تپیدند. طوری در را تکان می داد که انگار ک?c با لحنی موزون سعی 

کرد آن را بشکند. رنگ و پوستر روی دیوارها را تا سقف پوشانده بود.روی همه چیز یک &�یه از نور می
  کاذب می ریخت.
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ویی دارد لذت می برد اما می زنی که داشتم روی او تتو انجام می دادم طوری ناله می کرد گ
  دانستم که دارد نمایش بازی می کند . 

بعد از اینکه قب�� وقتیکار خالکوبی را تمام می کردم می توانستم ارام شوم . پیدا کردن گوشه 
ها کوچکی از زندگی ام که شامل همه آن مزخرفاتی  نباشد که  مجبور بودم به صورت روزانه با آن

  م.>= و کار داشته باش

بود،اولین چیزی که تری میدر گذشته وقتی در را قفلبرای اولین بار حبس شدم ، هر چند مدت کوتاه
  توی ذهنم بود زن و پارتی بود.

  

اما این دفعه اولین کاری که وقتی که از در وارد شدم انجام دادم این بود که وسایل تاتو را 
ن موقت ارامش دستر>c پیدا کنم، مهم نبود برداشتم،اما مثل همیشه نبود ، نتوانستم به آن مکا

خواستند احمقانه و احمقانه تر جلوه می چقدر سخت ت��ش می کنم، این که  مردم تاتوهایی که  می
  کرد  هم کمکی نمی کرد.

  

ها هرگز نخوانده اند، و گانگسترهای دانی آنهایی که میقول از کتابآرم های تیم فوتبال، نقل
خواهند قطره اشکی بر صورتشان بریزد. در زندان، خال کوبی تلخ نشان دهنده شگفت انگیز که می

  زندگی است.

  

دار که های پولاما از آنجا که بیشتر اوقات مشتریان من بیشتر شامل بایکرها،رقاصه ها، و بچه
  اشتباها خود را در آن طرف جاده می یافتند،باید سطح انتظاراتم را پایین بیاورم.

  

برگشتن به خانه خوب بود.در واقع هر جایی که بوی استفراق و زندگی تباه شده نمی داد  اما باز هم
  خوب بود.

  

از روزی که با پرپی  آشنا شدم، زندگی ام با >=عت کامل به جلو پیش رفته بود ، عاشق زندگی خارج 
زی که از آن از قانون بودم. ترس را در چشمان کسانی که از روی من رد می شدند،میدیدم. تنها چی

  موقع تا کنون از ان پشیمان شدم این بود که گیر افتادم.

  

سالگی، من یه خانه کهنه >=سبز را که پشت انبوهی از درخت ها قایم شده بود و  ۱۸در روز تولد 
، به سوی Preppyسه هکتار زمین که زیر پل قرار داشت خریدم، نقدی، و همراه بهترین دوستم 

  بر های جفرسون حرکت کردیم.ثروتمندان شهر  مثل ا
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کس جواب پس ندادیم. کاری را کردیم که درست مثل عبارتمان، مردان خودمان شدیم و به هیچ
  کوبی تبدیل کردم.خواستیم انجام دهیم .من هنر نقاcb خود را به خالمی

   

  و پرپی فاحشه هایش را بدست آورد.

  

  خوابیدم . تتو می کردم. مواد می فروختم. اسلحهمبارزه میکردم. مهمونی می گرفتم.  با زن ها می 
می فروختم. دزدیدی می کردم. با هرک?c که می خواستم می خوابیدم و پول لعنتی به دست می 

  اوردم

  

آمد. هیچ دختری نبود که اومد یا ان مهمانی از من خوشش نمیمهمانی نبود که از ان خوشم نمی
  ین نکشدبه محض دیدنم شلوارش را برای من پای

  

کس با زندگی فقط خوب نبود.. زندگی خیلی عالی بود . من روی قله ی دنیای لعنتی بودم و هیچ
  من و یا چیزی که مال من بود گ��ویز نمیشد .

  

  هیچ کس.

  

های و بعد همه چیز تغییر کرد و من سه سال را در یک سلول بدون پنجره کوچک گذراندم و ترک
  برر>c می کردم. ای بتنی راموجود در دیواره

  

وقتی کارتتویم با زن تمام شد به ان نگاه کردم . کارزیبایی از اب درامده بود اما حیف که قسمت 
  مورد ع��قه من از بدن یک زن را می پوشاند . 

زن را روی میز انداختم و پشت >=ش قرار گرفتم . به جای انکه او را به مهمانی بفرستم با خشونت 
. یک دستم را پشت گردنش قرار دادم . >=ش را پایین خم کردم و با دست دیگر موهایش را گرفتم . 

  زیپ شلوارم را باز کردم . 

من رایگان کار نمی کردم اما همچنین برای پول هم تتو نمی کردم . این را خودش قبل از اینکه به این 
  اتاق قدم بگذارد می دانست . 
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که به طور اغراق امیز وانمود به لذت می کرد حوسله بدن فوق العاده ای داشت اما بعد از مدتی 
ام را >= برد . اشتیاقم را از دست دادم . نباید این اتفاق می اقتاد مخصوصا بعد از اینکه به مدت 

  سه سال با ک?c نبودم . 

  من چه کوفتم بود ؟

  .  گردن او را گرفتم و فشار دادم . >=عتم را بیشتر کردم . حرکاتم خونت امیز تر شد

  هیچ تاثیری نداشت

  می خواستم زن را اتاق بیرون کنم 

  تقریبا متوجه باز شدن در اتاق نشدم

  تقریبا

  

با نگاه کردن به با&� . .  مقابل در اتاق من، دختری که  هفده سال بیش تر نبودو یه کم زیادی &�غربه 
  نظر می رسید ایستاده بود

ا موهای بلوند یخی احاطه شده بودند . یک یک جفت چشم ابی عروسکی بزرگ و شبح زده  که ب
اش بود . لب های صورتی پرش با اخمی به پایین کشیده شده چاه زنخدان کوچک در وسط چانه

  بودند . 

  

  چهر ه اش غمگین و گم به نظر می رسید 

بدنم به >=عت زنده شد و واکنش نشان داد . در کمال تعجب با شدت و ناگهانی به اوج لذت 
  رسیدم . 

  

  چشمانم را بستم ، روی زن تاتو شده افتادم 

  

  چه کوفتی بود ؟

  

  وقتی دوباره چشمانم را باز کردم، در بسته شده بود و دختر با چشمان غمگین ناپدید شده بود

  

  داشتم عقل لعنتی ام را از دست می دادم
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خفگی یا مواد  کشید، دور شدم، هرچند که ازمن از آن زن مو خرمایی که خوشبختانه هنوز نفس می
  هوش بود.هایش را به اندازه حدقه چشم هاش بزرگ کرده بود، بیمخدر که مردمک چشم

  

  هایم انداختم.ام نشستم و >=م را به دستدوباره روی صندلی

  

  کرد.>=م خیلی درد می

  

پرپی این مهمانی را برایم سازمان دهی کرده بود .اما بعد از زندان ، من فقط یه مقدار غذا 
  خواستم، یه خواب شبانه خوب و این که مردم لعنتی درون مهمانی به جهنم بروند.یم

  

Preppy "به داخل اتاق >=ک کشید و پرسید " حالت خوبه، رئیس؟  

  

هوش روی صندلی اشاره کردم " بیا این سگ رو از اینجا ببر بیرون. " دستم را از میان به دختر بی
شد. "اما من همان حین  >=م را بلند کرده بودم تا اجرا موهایم کشیدم، تپش موسیقی شدیدتر 

  شدن دستورم رابرر>c کنم،.

  

  بدون تردید گفت: "فهمیدم". 

  

  از من رد شد و بابت دختر نیمه لخت روی میز سوالی نکرد.  

  

حس در هوش دختر بیبدن شل اش را با یک حرکت آسان با&�ی شانه خود با&� کشید. بازوهای بی
زد. پیش از آن که دور شود، به طرف کردند. با هر قدم بر پشتش g=به میکت میپشت >=ش حر 

  من برگشت.

  

توانستم صدای او را از روی موسیقی بشنوم. با پرسید:" کارت با این تموم شده؟ " به سختی می
  اش بود اشاره کرد.چانه به مو مشکی که روی شانه
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سگ تواند یک تولهزد ، انگار که به او گفته بودم که می >=م را به نشانه موافقت تکان دادم . لبخند
  داشته باشد.

  

  لعنتی، لعنتی.

  

  عاشق اون بچه بودم.

  

در را بستم، اسلحه و چاقویی را از کشوی پایینی جعبه برداشتم.چاقوی خود را در چکمه هام و تفنگم 
  را در بند شلوار جینم غ��ف کردم.

  

کان دادم تا مه را ذهنم پاک کنم.زندان این کار را با تو میکند سه >=م را از یک طرف به طرف دیگر ت
سال لعنتی خوابیدن با یک چشم باز در زندان پر از مردمی که از دوست و دشمن ساخته شده 

  بودند.

  

تر وقتش بود که بع�c از این دوستان را نگه دارم و با بع�c از آن ها تماس بگیرم، چون چیزی مهم
  کردم.باید از آن مراقبت می از خودم بود که

  

  شخ�c  مهمتر 

  

ها پایین بروم و با بایکر ها خوب برخورد توانست صبر کند. وقت آن رسیده بود که از پلهخواب می
ها خودداری کرده بودم، حتی با وجود ها در هر موقعیتی برای سالکنم. من از انجام دادن کاری با آن

ملحق کند،  MCبرادر برای من است. سعی کردمچند صد باری مرا به اینکه ریس  آنها بییر ، مثل یک 
گفتم نه. من یک جنایتکار بودم که جرائمم را بدون سازمان دهی رها کرده بودم . اما اما همیشه می

توانند دستر>c به سیاستمدارانی که تصمیمات و در حال حاg= به ارتباطاتی نیاز دارم، بایکر ها می
  می توان با پول تغییر داد، فراهم کنند.ها را نظرات آن
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دادم.عادت داشتم که هر چیزی برای من باشه، هر چیزی که >=مایه ام تا حا&� به پول اهمیت نمی
  باشد.اما حا&�؟

   

  باج دادن به سیاست مدارها ارزان نبود . به یک عالمه پول نیاز داشتم . و خیلی زود

  

  مدیدوگرنه دیگه هیچوقت "مکس" را نمی

  

  

  

  

  

  

��	 ���  

  

  

���  

  

  

  نیکی "تنها دوست من بود" 

  

  و یجورایی ازش متنفر بودم.

  

نیکی یه فاحشه بود که من را دید که زیر یه نیمکت خوابیده بودم. از باران شب گذشته فرار کرده 
دم و ها زندگی کر بودم و فقط لرزیده بودم و خودم را به خواب فرو برده بودم. تا چند هفته در خیابان

فرار نکرده بودم، غذای واقعی نداشتم. من مطمئنم که   Touchey-Feelyاز وقتی که از اردوگاه 
  کرد تا ....نیکی سعی می
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  کشم.که متوجه شد هنوز نفس می -کرد یک جسد بودم یا  فکر می -از من دزدی کند 

  

خودش را با من به درد>=  کنم که او بعد از اینکه متوجه شد زنده هستمصادقانه بگویم، تعجب می
  انداخت.

  

  نه چندان زنده، ولی زنده بودم.

  

ام را سوزاند، انگار ک?c آن کف اتاق پر از کاغذ توالت بود و  توالت پر از لجن بود . عطر قوی او بینی
ها را اتاق را با مواد شیمیائی آغشته کرده تا بویش را کم کند، اما به هیچ وجه زحمت تمیز کردن آن

  خود نداده بود. به

  

اش را به هم فY=د. نور های بینیزده خم کرد و پرههای کپکاش را به طرف کاcbنیکی چانه
  انداخت.کرد و رنگ سبزی در حمام میزد و در با&�ی >=مان وزوز میضعیفی بر ما سوسو می

  

با خالی از برق کیسه خالی را روی زمین انداخت و گفت: لعنت بهش. با استفاده از چوبی که تقری
خورده اش های نازک و ترکلب بود، هر چیزی را که باقی مانده بود بیرون کشید و آن را به لب

  گذاشت. آن وقت یک خط چشم نازک زیر چشمانش کشید، با رضایت به آینه نگاه کرد

.  

م: یک تار دستم را روی آینه کشیدم و کثیفی جلوی رویم را پاک کردم، دو چیز را در آینه تشخیص داد
  عنکبوت در گوشه و تصویر دختری که تشخیص ندادم.

  

  های آبی متورم >=خ شده، چانه گود افتاده.های گود رفته. چشمموهای بلوند روشن. گونه

  

  . هیچی

  

  می دانستم که ان دختر منم، اما من کی بودم؟
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عنای واقعی در آشغال ها دو ماه پیشیه مردی آشغال گرد من را در یه کوچه پیدا کرد ،جایی که به م
های زباله کنار سطل آشغال دراز کشیده بودم . در پرت شده بودم . در میان انبوهی از کیسه

ترین >=درد لعنتی در تاریخ ، پلیس و پزشکان من را به عنوان بیمارستان به هوش آمدم، با بزرگ
کرد به نار تختم از من سوا&�تی فراری در نظر گرفتند.. یا یه فاحشه. یا ترکیبی از آن دو پلیس  ک

  خودش زحمت نداد تا نفرت خود را پنهان کند، به من گفت که

  احتما&� آنجه اتفاق افتاده یه پرونده ساده ای از خشونت جن?c بوده

   

  حق با او بود.

  

  دیگر هیچ چیز با عقل جور در نمی آید .

  

  د .نه کیف پول،نه کارت شناسایی،نه پول،هیچ پولی در کار نبو

  

  هیچ حافظه لعنتی وجود نداشت .

  

وقتی ک?c گم می شود ، گروه هایی از مردم با هم جمع می شوند و یک گروه جستجو تشکیل 
می دهند پلیس گزارش هایی را بایگانی می کند و گاهی اوقات به امید اینکه گم شده پیدا شود 

چه اتفاقی می افتد وقتی ک?c  شمع روشن می کنند.چیزی که آنها به شما نمی گویند این است که
دنبالت نمی گردد . وقتی کسانی که تو را دوست دارند از وضعیتت خبر نداشته باشند ،یا وجود 

  نداشته باشند..یا اص�� اهمیت ندهند .

  

پلیس گزارش های اشخاص گم شده را در >=ا>= کشور بدون بخت و اقبالی جست و جو کرد . اثر 
  ود و همینطور عکسم.انگشت من اص�� ثبت نشده ب

  

و همچنین متوجه شدم اگر به عنوان گم شده مشخص شوم به این معنی نیست که گم شده ام . 
نه مقاله ای، نه روز نامه ای، نه کانال خبر،نه درخواستی از اعضای خانواده برای بازگشتم به 

  س��متی.
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داد . شاید من یک عوcg شاید تقصیر من بود که ک?c زحمت نگاه کردن به من را به خود نمی 
بودم و مردم آن روزی که گم شدم جشن گرفتند . یا شاید فرار کرده،یا اینکه توی یک رودخانه افتاده 

  شده ام ، نمی دانم هر چیزی امکان داشت

  

  نمی دانم از کجا امده ام 

  

  نمی دانم چند سالم است

  

  اسم واقعیم را نمی دانم.

  

م به من نشان داده می شد و من هیچ >= نخی نداشتم که او آنچه در دنیا داشتم در آینه حما
  کیست؟

  

فرستاده شدم  touch-feelyبدون این که بدانم ادم رده پایینی هستم یا نه . من برای زندگی در 
جایی که فقط چند هفته دوام آوردم ، از پنجره دستشویی فرار کردم . تنها چیزی که برای من مانده 

  من داده بودند و یک اسم مستعار. بود لبا>c بود که به

  

  آنها من را دئو صدا می کردند.

  

  مانند جان دئو 

   

تنها تفاوت بین من و جان دئو واقعی، اثر انگشت بود چون از کاری که انجام میدادم مطمین نبودم . 
نار دزدی برای خوردن، خوابیدن هرجایی که بتوانم از مردم و اب و هوا در امان باشم . قدم زدن ک

  بزرگراه و التماس کردن به دیگران . از آن وحشتناک تر سطل آشغال رستوران ها بود.

  

  نیکی ناخن هایش را با موهای چرب شده اش پاک کرد .پرسید
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  _ آماده ای؟ 

  مثل اینکه یک ورزشکار بود و به دنبال بازی بزرگ می گشت.

  

تکان دادم .آماده نبودم ،هرگز هم گرچه این اص�� حقیقت نداشت ولی >=م را به نشانه موافقت 
  نمی شدم.اما چاره دیگه ای نداشتم

خیابان امن نبود . هر شب یک قمار با زندگی بود و به این اشاره نمی کنم که اگر وزن بیش تری از 
دست می دادم نمی توانستم در مقابل هر تهدیدی بایستم.  به هر حال برای محافظت از هر عامل 

ها در کمین نشسته بودند  . . و قبل از اینکه نقش یک "جین دو" ی بد که شبمردمی یا اب و هوا
  واقعی رو به پایان برسانم، به مراقبت احتیاج داشتم.

  

فکر نمی کردم نیکی قادر به درک گرسنگی باشد . با توجه به این گزینه، او بیش از یک پک برای پر 
قیقت تلخ از استخوان های گونه و تیرگی زیر کردن معده اش را انتخاب می کرد . هر دفعه این ح

  چشمش واضح بود . در طول مدت کوتاهی که او را شناختم ندیدم چیزی جز کوکایین م�=ف کند.

در موردش قضاوت می کنم و نسبت به این کارم احساس بدی دارم  اما یک چیزی درونم به من 
از دست او عصبانی نیستم تقریبا ازش   میگوید که او بهتر از چیزی است که انجام می دهد . وقتی

محافظت می کنم . برای بقای خودم مبارزه می کردم و می خواستم برای او بجنگم  . اما مشکل 
  اینجا بود که او نمی خواست برای خودش بجنگد.

  

دهانم را باز کردم تا برایش سخنرانی کنم میخواستم به او بگویم که مواد را قطع کند و اولیت اصلی 
اش را غذا و س��متی اش قرار دهد.دهانم باز مانده بود و آماه بودم طوری به او نگاه کنم که انگار 

  ازش بهترم .

حقیقت آن بود که می توانستم من هم مانند او تا زانو درگیر چنین اشغالی بوده باشم . . .  قبل از 
  اینکه حافظه ام را از دست بدهم.

  

  دهان قضاوت گرم را بستم.

  

  ی به من چشم دوخت و من را برانداز کرد.با لحنی رضایتمند گفت: نیک

  

  _ اینم کارت رو راه می ندازه
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از آرایش کردن یا برداشتن ابرو خودداری کردم فقط تا  یک خط نازک مثل او داخل انها بکشم . در  
این کار را  عوض موهایم را در سینک شستم و انها را خشک کردم.صورتم بدون آرایش بود ، ولی اگر

  میبایست می کردم . مصمم بودم این کار را به روش خودم انجام دهم 

  بدون اینکه شبیه نیکی باشم

  

  آره من یک قضاوت کننده لعنتی بودم

  

پرسیدم:" چطور این کارو می کنیم ؟ " ده ها بار به من گفته بود اما ده ها هزار بار دیگر هم بگوید 
  احساس راحتی نمی کنم.

  

  ا خون?=دی موهای کم پشت خود را صاف و گفت :"نیکی ب

  _  دئو تا به حال گوش کردی؟

  با ناراحتی آهی کشید و ادامه داد 

_ وقتی به مهمونی رسیدیم تنها کاری که باید بکنی جفت شدن با یکی از بایکر ها است . اگر از تو 
ه باید اجام بدی اینه که لبخند به خوشش بیاید احتمال داره که تو رو به اتاق خواب ببره و تنها کاری ک

  لب داشته باcb و وانمود کنی دوست داری

  

  با کم رویی گفتم: "نمی دونم میتونم این کارو بکنم"

  

_ می توانی این کار را بکنی و انجام خواهی داد . و اطراف اونها خجالت نکش . اونا از این کار 
ستی ،فقط عصبی حرف میزنی ، زبون تیزی خوششون نخواهد اومد . ع��وه بر این تو خجالتی نی

  داری به خصوص با اون سندرم وحشتناک چرت و پرت گویی ات .

  

  گفتم  

  _ میبینم در مدت کوتاهی که با من آشنا شدی منو خوب شناختی 
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  نیکی شانه هایش را با&� انداخت و گفت :

  

ر حال حاg= فوق العاده عصبی _  من ادم ها رو می خونم و باور دارم خوندن ادمها آسونه .مث�� د
  هستی

  شانه های من را فشار داد 

  _ کار زیادی انجام نمی دی فقط باید نظر بچه ها رو بخودت جلب کنی

  

کند، و امیدوارم که برای توانم یک بایکر برای خودم پیدا کنم، او از من محافظت میخودش بود. می
  ی بکشممدتی طو&�نی باشد تا بتوانم یک نقه درست و حساب

  

" بدترین حالت اینه که او فقط به دنبال یک چیز >=یعه و تو رو به حال خودت ول میکنه." نیکی آن  
  را به تعطی��ت تشبیه کرده بود تا یک فحشا

  

می توانستم خودم را گول بزنم و بگویم اگر در خیابان نبودم مثل نیکی نمی شدم . ولی این حقیقت 
  بودم،این نقشه من را به یک فاحشه تبدیل میکرد.نبود . حقیقت را تحریف کرده 

  

  وقتی مغزم را به خاطر انتخاب های دیگر جست و جو کردم مثل معده ام دست خالی بیرون امد

  

.یکی با هل دادن در را باز کرد و نور خورشید به فضای تاریک تابید . در حالی که آخرین نگاه را به آن 
  ب گفتم :دختر ساده در آیینه میکردم زیر ل

  

  _ متاسفم

  

  خوب بود که نمی دانستم قبل از پاک شدن حافه ام چه شخصیتی داشته 

  چون قرار بود جسمش را بفروشم 

  

  و روحی که هنوز داشتم
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روی صندلی عقب ماشینی کهنه و قدیمی نشسته بودم..سعی می کردم خودم را کر کنم و صدای 
  کرایه با راننده انجام می داد را  نشنوم کاری که نیکی در ازاری

  

راننده ما را به مهمانی می برد . در یک خانه در ساحل لوگان بود . و وقتی >=انجام توقف کردیم از 
  ماشین بیرون پریدم انگار آتش گرفته بودم.

  

  نیکی برای راننده دست تکان داد و گفت : 

  _خداحافظ عزیزم

  شمانش را چرخاند و روی زمین تف کرد.وقتی ماشین از دید خارج شد ،چ

  گفتم 

  _فکر کنم حالم داره بد میشه 

  

  نیکی به تندی گفت 

  _خفه شو. نکنه خودت می خواستی کرایه رو بپردازی ؟ بهر حال رسیدیم مگه نه ؟
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اینجا جاده خاکی بود و در حاشیه اش چند درخت و خار روییده بود. هوا تاریک بود و هیچ چراغی 
رسید که راه تا ابد ادامه دارد. بوی م��یم شت که ما را به خانه هدایت کند. به نظر میوجود ندا

  ماهی در هوا نفوذ کرده بود . شکم خالی من غلتید دهان و بینی ام را پوشاندم تا مریض نشوم.

  

ر نوری لرزان از دور دست پدیدار شد . هر چه قدر به خانه نزدیک می شدیم متوجه شدیم که اص�� نو
را نمی بینیم اما مشعل های پ��ستیکی با زاویه های غیر عادی به زمین چسبیده بودند.یک مسیر 

  موقتی از میان چمن ها تا پشت خانه ایجاد می کرد .

  

خود خانه سه طبقه بود و بر پاییه ی پیلینگ ساخته شده بود .بیشتر کف زمین زیر خانه فضای باز 
و ماشن های پارک شده در هر اینچ فضا وجود داشت. دو درب  بود، پر از موتور سیکلت های براق

دور دیوار را گرفتند. یکی با یک مهارکننده و یک نوار فلزی در آن و دیگری چند پا دورتر از زمین با دو 
ها برق بودند، و پنجرهها که از دو طبقه دوم ساخته شدهشود. بالکنگام بتونی که به آن منتهی می

  کردند.های افراد درون آن را آشکار میهزدند،و سایمی

  

صدای موسیقی روی چمن های مرطوب پیچید و اب را از سا قه های بلند چمن روی پاهایم تکان 
  می داد.

  

  از نیکی پرسیدم :"چرا بایکر اینجا زندگی می کنه"

  

  "نه این خونه مال کسیه که جشن رو برگزار می کنه"

  

  و پرسیدم "اون کیه؟" 

  

  نه هایش را با&� انداختنیکی شا

  _  تنها چیزی که میدونم اینه که شاینی گفت که این جشن برگشت اون به خونه است

  

  شاینی برخی اوقات دوست پ?= نیکی بود و برخی اوقات جاکش او
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  وقتی به پشت خانه رسیدم چشمم به بایکر ها افتاد و دوباره معده ام پیچ خورد و میخکوب شدم.

  

گودال آتش وسط حیاط بزرگ نسشته بودند . آتش و موج دود به بلندی خانه به با&� در آنجا اطراف 
پرتاب می شد .خیلی درگیر کاری بودم که باید انجام میدام فراموش کرده بودم که دست نگه دارم و 

به این فکر کنم که با چه ک?c باید این کار را بکنم . هفت یا هشت نفر نشسته بودند عده ای روی 
ی نشسته بودند و عده ای مY=وب به دست ایستاده بودند . همه ی آنها جلیقه چرمی با انواع صندل

تاتو های رنگی که آنها را زینت داده بود پوشیده بودن . بع�c از آن ها زیر جلیقه های آستین کوتاه 
د تیپشان پیراهن های بلند به تن داشتند و بقیه هیچ چیز نپوشده بودند .زنانی که به نظر می رسی

مثل نیکی است می خندیدن و اطراف آتش می رقصیدند. نگاهم روی دختری قفل شد که >=ش 
  روی پای یکی از بایکر ها که با تلفن صحبت می کرد با&� و پایین می شد

  

  این فقط به معنی خط پایان بود.

  

فته بود.حیاط را برگشتم که به نیکی بگم شاید بهتر باشه درباره نقشه تجدید نظر کنیم ولی او ر 
وار>c کردم او را دیدم در حالی که دستش را روی مرد قد بلندی که ریش بافته شده داشت انداخته 

  بود.یک دستمال گلدار آمریکایی روی پیشانی اش گره زده بود.

  

بازوان قوی دور کمر من حلقه شدند و مرا محکم به دیواری  فشار دادند . واکنش فوری من این بود 
را از خودم دور کنم اما وقتی سعی کرئم آزاد شوم من را محکم تر بغل کرد،نفس گرم او بوی که او 

  سیر  و مY=وب می داد

  

  _ هی،دختر بچه ،من برای جشن آماده هستم تو چی؟

  

مچ دستم را گرفت و آن را پشت >=م برد تا اینکه مطمین شدم . شانه ام در رفته بود. دستم را به 
  چسباند زور مقابل شلوارش 

  

  _ حس خوبی داره مگنه ه عزیز کوچولو
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  دستم را باز کردم و با تمام نیرویی که داشتم فشارش دادم 

  داد زد "ای فاحشه" 

  

من را ول کرد و روی علف ها زانو زد  . به پهلو افتادم . پاهایش را روی سینه اش جمع کرد . به 
  >=عت از پله ها با&� رفتم .

  

  گفت

 cgباید تاوان این کارو پس بدی _  فاحشه ی عو  

  

در خانه ناپدید شدم به طبقه سوم رفتم همه ی راه را تا طبقه ی سوم دویدم دستگیره چند در بسته 
را پایین کشیدم امام همه ی در ها قفل بودند.تقریبا به انتهای راهرو رسیده بودم که با&�خره تسلیم 

  شدم.

  

  >=عت متوجه شدم که اتاق تاریک است اما خالی نبود.حتی یک قدم هم به داخل نرفته بودم که به 

  

  تعداد زیادی چراغ های نیون روی اتاق طوری بود که انگار داشت می درخشید.

  نمی توانستم چیز زیادی ببینم اما می توانستم دو جسم را در مرکز اتاق تشخیص دهم

تاده اند مانند این بود که یک ثانیه طول کشید تا  بفهمم اما متوجه شدم دو جسم در تاریکی ایس
یکی از انها خم شده و دیگری پشت >= او ایستاده . هیچ شکی نداشتم که آنچه در آن قدم گذاشته 

  بودم چه بود.

بوی عرق تازه و چیزهای دیگری که نمی توانستم تشخیص دهم.انگار زمان ایستاده و چندین ساعت 
د. باید میچرخیدم و در را می بستم انهم به محض انجا بودم بود اما در واقع چند ثانیه بیشتر نبو

  اینکه متوجه شدم آن اتاق خالی نیست . اما نمی توانستم چشم هایم را از صحنه روبرویم بگیرم .

  

یک جفت چشم مغناطی?c روی من قفل شده بودند . زیر نور مصنوعی،به رنگ سبز روشن می 
به من نگاه می کرد . نه پلک می زد و نه نگاهش درخشیدند . مرد به من خیره شده بود .  با تعجب 

  را می گرفت . >=عت حرکاتش تند تر و تند تر شد . در تمام مدت نگاهش را به من دوخته بود . 
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  وقتی چشمانش را بست و ناله ای >= داد ارتباط ما قطع شد.

  

  مرد روی دختر افتاد و دستش را از گلوی او رها کرد. او را خفه کرده بود؟

  

  هیچ صدایی از جانب دختر نمی امد 

  

  سکوت مطلق

  

به >=عت به یاد آوردم که پا داشتم و در رابستم و از پله ها به  پایین فرار کردم.کنار بخاری زیر خانه 
نشستم در حال که سعی می کردم به راهی فکر کنم تا بتوانم مسیر زندگی ام را عوض کنم .روی 

 =b ایط زندگی بر وفق مرادم پیش رود . به همان اندازه می شن قدم می زدم و امیدوار بودم
خواستم در شب پرواز کنم و فرار کنم . ترس شدیدم از تاریکی من را در خانه زندانی کرد.جایی که 

  می ترسیدم شاهد یک قتل باشم اما حداقل می توانم در انجا روشنایی پیدا کنم.

  

  ترس شدیدی مرا فرا گرفته بود.

  

  و شکم گرسنه و >= گیجه ام بود که به من یاد اوری می کرد چرا آن جا بودم.این همان ترس 

  

  غریزه زنده ماندن

  

  من ناامیدم و اشخاص ناامید از حس لوکس انتخواب برخوردار نیستند.

  

نفس عمیقی کشیدم .  کاری را که باید می کردم را باید انجام می دادم . حتی اگر دقیقا نمی 
نظورم این است که من مکانیسم ان را می شناختم اما مغز من مانند ماشینی دانستم آن چه بود. م

بود که مایل بود >=عتش را کم کند و به صفر برسد . مانند یک لوح سفید بودم که می خواستم ان 
  را کثیف کنم.
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ممکن است بی خانمان و گرسنه باشم،اما مصمم بودم که خودم را از خیابان بیرون بکشم و روزی 
زندگی واقعی پیدا کنم.یک زندگی با تخت نرم و م��فه های تمیز.وقتی که مجبور نباشم نگران  یک

س��می و معده ام باشم . می توانستم روی پیدا کردن حقیقت در مورد اینکه واقعا کی هستم 
  تمرکز کنم.

چ وقت به این کار قول دادم از اینجا بروم و حا&� کاری را که باید انجام بشه را بکنم اونوقت دیگه هی
  فکر نمی کنم جایی کوچک در رادار زندگی من خواهد بود قول می دهم هرگز به این کار فکر نکنم.

  

بلند شدم و خودم را تکاندم و b=وع به صحبت کردن با خودم کردم .می خواستم این کار را بکنم می 
م چیکار میکنم،انگار نمی خواستم موفق بشم میخواستم طوری وانمود کنم که انگار میدانستم دار 

ترسم.اما تظاهر به اینکه نمی ترسم برایم تازگی نداشت هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شدم 
  این کار را می کردم.

  

فقط می بایست یک بایکر فاحشه بشوم چون چیزی بود که نیاز بود انجام شود  . میتوانستم یک 
  ه نگه میدارد.بندباز باشم اگر این چیزیست که من را زند

  

با عزمی تازه ،دوباره به کنار آتش برگشتم و یک مY=وب از یخچال برداشتم و آن را باز کردم . مایع 
>=دی گلوی خشک من را نوازش می کند به >=عت به اطراف نگاه کردم از بایکری به بایکر دیگر . به 

تری که کنار یک بایکر نشسته دختری که توجه آنها را جلب کرده بود نگاه کردم . به خصوص به دخ
  بود و دست کم یک صد پوتد به دست آورده بود.

  

به صورتش نگاه می کردم،لبخندش را تقلید کردم و امیدوار بودم که این قدر کافی باشد تا توجه 
  ک?c را جلب کنم که به من ع��قه مند شود.

  

  ک?c که بتواند به من کمک کند زنده بمانم.

  

  وشم شنیده شد"هی س��م"یک صدای عمیقی در گ

  

" و نوشته دیگر وقتی برگشتم یک دیوار چرمی دیدم روی لباسش نوشته شده بود "معاون رئیس
"ساحل برتری ها " نامیده می  شد. مردی که جلیقه پوشیده بود،موهای بلوند بلندی داشت که روی 
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. ریش داشت ،نه ته  یک طرف >=ش آویخته شده بود و قسمت اص��ح شده زیر ان را نشان می داد
سانتی متر داشت ،استیلش &�غر و  ۱۸۰ریش،ریش کامل که خیلی شیک و مرتب بود.قدی بیش از 

عض��نی بود،نمی توانستم تشخیص بدهم چشمانش چه رنگی بود چون پلک هایش سنگین و قرمز 
ش را با&� بود.تمام گردنش با خالکوبی رنگی پوشیده شده بود و وقتی برای روشن کردن سیگار دست

  اورد فهمیدم پشت هر دو دستش را با جوهر پوشانده بود.

  

  جواب دادم 

  _ هی 

  

  

  سعی کردم اعتماد به نفسم را پیدا کنم.

  

خیلی خوشگل بود اگر مجبور بودم با ک?c همخواب بشم تصور می کردم که او بد نخواهد بود 
  توجه کردم ..بینی اش را با&� کشید و به پودر سفیدی که کنار دماغش بود 

  صدا میزنن  Bear_ من را 

  

  به طرز فریبنده ای به سمت من خم شد و پرسید

  

  _ تو به ک?c تعلق داری؟

  

  _ شاید....تو؟

  

به خود پیچیدم . از تمام چیز هایی که می توانستم بگویم باید این حرف احمقانه از دهنم بیرون بیاید 
  می کردم؟ حق با نیکی بود من اول حرف می زدم بعد فکر 

  

Bear ".با دهان بسته خندید و گفت: "  اون رو دوست دارم، اما به چیز دیگه ای فک می کنم  
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  _ اوه،اره ؟ و اون چیه؟

  

  سعی میکردم لحن صدایم را حفظ کنم،هر چند که ذهنم و قلبم در حال مسابقه بودند.

  

پیش از اونکه به طبقه با&�   _ این جشن برای دوست منه . اون فقط به مدت >c دقیقه اینجا بود . .
غرق کنه . اون مثل یه گربه وحشیه نمی شه با هاش صحبت  jackبره تا خودش رو در یک بطری 

  کرد ،قابل درکه ،چون مدتیه که از اینجا رفته ،اما میدانم تو می تونی به من کمک کنی.

  

ه شدم . .لحظه ای مکث کرد انگشتش را روی گونه ام کشید و مرا جلو برد تا زمانی که به او چسبید
  به صورت گیج و >=درگمم نگاه کرد توضیح داد:

_ اما تو؟تازه کار هستی ،تو فرق داری.تو این چشمای خوشگل رو داری که میگه موجود بی گناهی ، 
هرگز زن های هرزه چیزی نبوده که توجه اون رو به خودش جلب کنه . می دونم تو این مدلی 

دت بود ا&�ن توی این مهمونی b=کت نمی کردی ،فکر کنم از تو خوشش نیستی،اگر این دست خو
  بیاید

  لب هایش را کنار گونه ام کشید و گفت :

  

_پس شاید به خاطر من با&� بری و اون رو به خاطر من خوشحال کنی . با اون لبهای خوشگلت اونو 
دختر خوبی باcb و کاری که  خوشحال کنی و کاری کنی طبقه پایین بیاد و متمدنانه رفتار کنه . اگر

  برگردیم و واقعا تفریح کنیم  clubhouseبه تو گفته شده رو انجام بدی میتونیم بعدا به  

  دهانش را کنار گوشم آورد و نرمی گوشم را گاز گرفت گفت :

  این کار را برای من می کنی؟

  

  _ آره،آره،میتونم این کار رو بکنم

  

  فکر کنم 

  یه ؟_ خوب به هر حال اسمت چ

  

  دستش را روی کمرم کشید
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  _دئو، اسم من دئو 

  

  نفس عمیقی کشیدم

  .با خنده گفت 

  _ خب،خب کوچولوی معصوم من

  

به من نزدیک شد و با یک  بوسه کنار لبم من را غافلگیر کرد . لب هایش نرم و خنک بودند .  تازه  
خواست مرا پیش دوستش  داشتم فکر می کردم بوسه به معنی است که نظر او تغییر کرده و نمی

  بفرستد 

  اما نه . چنین شان?c نداشتم 

یهویی من را هل داد،من را از شانه هایم چرخاند ،تا با پله ها رو به رو شوم.به باسنم g=به من  زد و 
  من را به جلو  هول داد و گفت 

  

من و تو بعدا حسابی  _ از پله ها با&� برو عزیزم.آخرین اتاق در انتهای راهرو،با دوست من خوب باش، 
  بازی خواهیم کرد

  

با چشمک زدن کلمات خود را مهر و موم کرد در حالی که از پله ها با&� میرفتم لبخند مصنوعی به او 
باشد چون شاید ان موقع انجام این کار  آنقدرها  Bearزدم.امیدوار بودم آن فرد انتهایی راهرو مثل 

  هم بد نباشد.

  

که مرا مجبور اشک در چشم هیم جمع شود .   با نیرویی ناگهانی که سپس فکری به ذهنم رسید 
  تقریبا مرا به زانو درآورد

  

  من به طور رسمی خودم را فروختم . . .  که قیمتش بیش از هر د&�ری بود.
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 ���� ���  

  

 ���  

  

  بوم ،بوم ،بوم

  

من b=وع به به سختی می شد تشخیص داد که کی صدای بیس موسیقی ختم می شد و نبض  
  زدن می کند.

  

کف دستهایم را با دامن پاره پوره ای که از خیریه برداشتم پاک کردم و از میان دریایی از بدن ها که 
به طور منظم در برابر یکدیگر پیچ و تاب می خوردند عبور کردم.&�یه ضخیمی از دود زیر سقف 

  اینچ می رقصیدند.افتاده بود. به طور حیرت انگیزی چراغ های چشمک زن در هر 

  

در تاریکی، و تنها با کمک باریکه های نور که من را راهنمایی می کردند،از پله ها با&� رفتم و 
  دستور داد به طرف دری انتهای راهرو حرکت کردم. Bearهمانطور که 

  

  دری به سوی نجات من 

  

  دری به سوی جهنم.

  

نور کم تلویزیون روی دیوار بود بوی شدید گل از دستگیره را چرخاندم ،لو&� جیغ کشید،تنها نور اتاق 
  اتاق به مشام می رسید.
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  در تاریکی گفتم 

  

  _ س��م؟

  و سعی کردم صدایم را تا حد امکان با عشوه کنم.اما با بیچارگی شکست خوردم.

  

  صدایی عمیق و خشن سکوت را در هم شکست کلماتش تا اعماق وجودم را مرتعش کرد:

  _"در لعنتی رو ببند"

  

صدا در هر شکاف ذهن و بدن ضعیفم نفوذ کرد.احسااس جدیدی وجودم را فرا گرفت و باعث شد 
  موهای پشت گردنم سیخ شود.انتظر داشتم مردد باشم،عصبی،یا حتی نگران.

  

  اما چیزی که بیشتر حس می کردم ترس بود.

  

  تپش قلب با&� ،هشدار قرمز ترس،تبدیل به انگیزه ای برای فرار شد

  

>=عتی که پاهای لرزانم می توانست من را حمل کند،طاقت فرسا بود اما هر فکری برای فرار به هر 
  فوری قطع شد.

  

  صدا دوباره فرمان داد 

  _ "در"،

  یک اینچ هم حرکت نکردم،به همان اندازه که میخواستم فرار کنم ناامیدی مرا به جلو پیش برد.

  

دای قفل در ناپدید شد،و همچنین احتمال شنیده در را پشت >=م بستم و آشفتگی طبقه پایین با ص
  شدن صدای فریاد من برای کمک

  

  با تردید پرسیدم:
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  _" کجایی"

  

  صدا گفت :

  _ "اینجا هستم" 

و هیچ نشانه ای از اینکه " اینجا " دقیقا کجاست ارایه نداد. نفس عمیقی کشیدم،و بعد به طرف 
شدم تا طرح کلی یک تخت در وسط اتاق و یک جفت  تلویزیون رفتم.تا اینکه به اندازه کافی نزدیک

  پای دراز که با&�ی آن آویزان بود را تشخیص دادم.

  

  فرستاد Bear_اوووم،به خانه خوش آمدید،من رو 

  

شاید صحبت کردن به قلبم فرصت می داد تا در بدنم قرار بگیرد.اما در مقابله آنچه در b=ف 
  یه مرد فلج شدم.انجامش بودم احمقانه بود و در مقابل سا

  

بی توجه به ت��ش رقت انگیزم به سمت لبه تخت رفت با وجود اینکه نمی توانستم قیافه اش را 
  تشخیص دهم ولی قاب سایه وار جثه اش بزرگ بود.

  

نشست و دستش را دراز کرد،خودم را برای تماس با او آماده کردم اما هیچ تما>c در کار نبود.به 
میز کنار من برداشت و آن را به سمت دهانش کج کرد و نفس عمیقی جای آن بطری را از روی 

  کشید.صدای بلعیدن او در سکوت اتاق کوچک پیچید.

  

دوباره دست هایم را روی دامنم گذاشتم و امیدوار بودم تاریکی نگرانیم را بهتر از عرق روی دستانم 
  بپوشاند

  

  _ من تورو عصبی می کنم؟

  توانستم بوی ویسکی را در نفسش استشمام کنم. گویی ذهنم را خوانده بود .می

  نفس زنان گفتم:
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  _"نه"،

دروغ در گلویم گیر کرد . یک دست بزرگ کمر من را محکم گرفت . مرا به طرف فضای میان پاهایش 
  کشید و من با تعجب جیغ کشدم.

  

  با صدای خشن گفت:

  

  _ "به من دروغ نگو دختر"

  

ند شد.جرعه دیگری از بطری را نوشید و دوباره دستش به پشت خونم به >=دی گرایید .g=بان قلبم ت
>=م رفت تا بطری را >= جایش قرار دهد این بار وقتی به عقب بازگشت . . . این کار را به ارامی 

  انجام داد . صورتش کنار گونه ام کشیده شد . ته ریشش باعث شد پوستم مور مور شود . 

  جنگیدم . با میل به اینکه صورتش را لمس کنم 

  

  _ همیشه وقتی ازت سوال میشه مردمو نادیده می گیری ؟

  

بله بله او مرا عصبی می کرد ،آنقدر عصبی که نمی توانستم زبانم راپیدا کنم،انتظار چنین چیزی را 
نداشتم. انتظار داشتم بی حرکت زیر یک عوcg دراز بکشم و اجازه بدهم در اتاقی که خیلی روشن 

  وست دارد >= من بیاورداست هر ب��یی که د

  

در عوض در اتاقی تاریک بین رانهای مردی که به سختی می توانستم او را ببینم ایتساده بودم و 
  تنها نزدیک او ایستادن باعث می شد لرزه ای از ستون فقراتم عبور کند 

  

  _ سکوتت رو این طور تعبیر می کنم که می خوای از صحبت کردن بگذری

  

  

فت و مرا به سختی به پایین هل داد. من دستم را دراز کردم تا خود را محکم نگه های مرا گر شانه
  دارم، دستم روی ران های ماهیچه ای و سخت مانند سنگ لغزید و زانو هایم با قالی برخورد کرد
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  _ اینطوری بهتره

  

  

  میتونی این کارو بکنی . . . تو میتونی این کار رو بکنی 

  

  اد و دستور دادبه عقب روی ارنج تکیه د

  

  _ b=وع کن

  

دست لرزانم را با&� بردم تا زمانی که به کمربند او رسیدم . b=وع به باز کردن ان کردم . انگشتم با  
پوست شکمش برخورد کرد و احساس کردم ماهیچه های شکمش منقبض شد . نفس عمیقی 

  م پیدا کنمکشید . دست هایم به شدت می لرزید . سعی می کردم کمی کنترل روی خود

  

  وقتی دستم به زیپ شلوارش رسید مکث کردم . مردد بودم  . به خودم یاد اوری کردم :

  

  ادم های ناامید

  

  تصمیمات از روی ناامیدی

  

چشمانم را بستم تا نفسم را آرام کنم و می ترسیدم بیهوش شوم و به روی او بیفتم .امیدوار بودم با 
  کاری که میخواسم انجام دهم پرت کنم .چشمان بسته بتوانم حواس خودم را از 

  

  داشتم کم کم جراتم را جمع می کردم که صدایش مانند تندر در اتاق پیچید

  نعره کشید
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  _ این دیگه چه کوفتیه ؟

  

  به >=عت به عقب پریدم و روی قالی افتادم..

  

جفت چشم سبز پر با چشمان بسته،ندیده بودم چراغ را روشن کرده . اما وقتی به با&� نگاه کردم یک 
از نقرت خیره شدم . طور با عصبانیت به من نگاه می کرد انگار من دلیل همه اشتباهات دنیا 

  هستم.

  

  چشمان آشنا.

  

دستانم را از خودش دور کرد و مچ دستانم را گرفت،ایستاد و مرا روی پاهایم بلندم کرد ،سینه اش را 
  به شدت به من فY=د ،

  

  ون دختره رابطه داشتی_ قب�� تو رو دیدم . با ا

  

  لعنت به من و صحبت کردنم قبل از فکر کردن.

  

هیکل بزرگ و عض��نی اش زیر نور نمایان شد . هزاران خالکوبی رنگارنگ یک طرف گردن و سینه و 
شانه هایش را پوشانده بود و تا هر دو دستش و پنجه هایش ادامه داشت .کمربند چرمی با دکمه 

تش پیچ خورده بود.موهای سیاهی داشت . . گل میخی سیاه در هر های فلزی دور هر دو دس
گوشش،و یک جای زخم سفید روی ابروی راستش و فک پایینی اش که بیش از چند روز نیاز به 

  اص��ح داشت .

  

قب�� وقتی در ان اتاق تاریک او را دیدم فکر می کردم به طور بی رحمانه ای بزرگ است . حتی وقتی 
ی دانستم عظیم الجثه است ، اما هیچ تصوری از دیواری که مقابلم ایستاده بود یک سایه بود ، م

  نداشتم.

  

  به نظر نمی رسید این مرد با گروه افراد اشتباهی معاb=ت کند
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  این یارو خودش گروه افراد اشتباه بود.

  

  پرسید :

  _ تو؟

چه کار کردم که او تا این  پره های بینی اش در حالی که به من خیره شده بود گشاد شدند  .  دانم 
  اندازه عصبانی شده . اما با نگاه کردن به او به نظر می رسید از او بیشتر از تاریکی میترسم

  

  ارزو داشتم که ای کاش زودتر به غرایضم گوش می دادم و وقتی شانسش را داشتم فرار می کردم.

  

  فهمیدی اون رابطه داشتن نبود_ مشخص�� اص�� چیزی نمی دونی وگرنه اگه چیزی حالیت بود می 

  

  با او بحث کردم

  

  _ می دونم چی دیدم

  

  _ نه من باهاش رابطه نداشتم . .داشتم ترتیبشو می دادم

  

  طوری که کلمات را ادا کرد باعث شد کل صورت وگردنم قرمز شود .

  

  دختر احمق حتما مغزت معیوب شده،چون این اون ک?c نیست که این رابطه رو تضمین کنه

  سید:پر 

  _ تو کی هستی؟

  

  صادقنه جواب دادم

  _ ک?c نیستم 
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  از شنیدن این کلمات که با صدای بلند از دهانم خارج شد قلبم درد گرفت.

  

  به >=دی گفت :

  _ تو یه فاحشه لعنتی نیستی.

>=ش را خم کرد،و همانطور به من خیره شد.طوری نگاهم کرد که انگار سعی می کند مرا بفهمد 
  ایم بیشتر مکث کرد . زبانش را بیرون اورد و لب پایین خودش را تر کردنگاهش روی لب ه

  با عصبانیت گفتم

  _ تو نمی دونی من کی هستم

  سعی کردم قدمی به عقب بردارم،اما من را محکم >= جایم نگه داشت،

  

_ نه اما یه فاحشه موقع نزدیک شدن به یه مرد نمی لرزه و طوری به نظر نمی رسه که هر لحظه 
  کنه از هوش برهمم

  مچ دستانم را محکم فشار داد و درد در بازوهایم پیچید 

  

  "ولم کن"

دستم را به از چنگش بیرون کشیدم اما فایده ای نداشت . نیاز داشتم از آنجا بیرون بروم،اما من را  
  محکم تر نگه داشت، مرا مجبور کرد تا به عقب بروم تا اینکه پشت >=م به دیواری برخود کرد.

  

_ پس داری میگی همیشه این کارو انجام می دی ؟این که می دونی یه مردی مثل من چی می 
  خواد ؟ می تونی مثل یه حرفه ای انجامش بدی ؟

  انگشتش را از کنار گردنم حرکت داد و سعی کردم گرمایی که در بدنم ایجاد شده بود را نادیده بگیرم 

  کوچولو؟ _ فکر می کنی میتونی از من مراقبت کنی توله

  با متلک گفت:

  _ بسیار خوب . می توانیم درست همون جایی برگردیم که بودیم .

  

  دستم را گرفت و به پایین تنه اش راهنمایی کرد . موهای پشت گردنم سیخ شد 
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  ادامه داد

  _  نمی خواهی به من نشون بدی چطوری میتونی من رو راcg کنی؟

بود ،با این که کلمات خوشان >=د ،وحشتناک بودند .  در حالی که کلماتش در گوشم یک زمزمه نرم
  خون به >=عت در رگ هایم جریان پیدا کرد . g=بان قلبم >=یع تر و >=یع تر شد

  _ امشب قب�� یه بار باعث شدی تنش بدنم خ��ص بشه

  

  به او نگاه کردم و ابروهایم را درهم کشیدم.

  

  _ دروغه من به سختی تو رو لمس کردم.

  

نه،وقتی قب�� من رو با اون دختر تماشا کردی .  بین در ایستاده بودی و ما رو تماشا می  _ نه،ا&�ن
  کردی .  از چیزی که دید خوشت اومد؟ اینکه دیدی به خاطر تو هیجان زده شدم رو دوست داشتی ؟

  

عا _ تو به خودت خیلی اعتبار می دی . من نموندم تا تو رو تماشا کنم .فقط شگفت زده شدم تو واق
  داشتی اون رو خفه می کردی.چرا باید می مونم و اونو تماشا می کردم ؟

  

دستش را به طرف گلوی من حرکت داد و محکم فشار داد، تنها به اندازه اندکی نفس تازه کردن به 
  من راه تنفس داد 

  

  _ منظورت اینه؟

  .به چشم هایمخیره شده و وحشت مرا نگاه می کرد . . از ترس من لذت می برد

  

  _ لعنت به تو

شجاعتم را جمع کردم . داشت با من بازی می کرد و ممکن بود بترسم اما من یک احمق لعنتی  
  نبودم.
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_ میدونم که میخواستی اون دختر باcb ، می دونم دوست داشتی به جای اون دختر تو پیش من 
شت اون ترس من رو بودی . دیدم چطور به من نگاه می کردی و همین من رو هیجان زده کرد .  پ

  می خوای ،شاید اص�� به خاطر همینه.

  

  _ اشتباه می کنی من این طوری به تو نگاه نکردم

_نه؟پس بهم بگو به چی فکر می کردی وقتی به من نگاه میکردی ؟ درست همین حا&� توی اون >= 
  زیبای تو چی میگذره؟

  

  ه این زیبایی با ک?c مثل تو تلف شده_ داشتم به این فکر می کردم که چقدر b=م آوره که قیافه ب

با گوشه دهانش لبخند زد و گلوی من را محکم تر فY=د، گونه اش را به گونه ی من چسباند طوری 
  که می توانستم لرزش کلماتش را روی پوستم احساس کنم.

  

  _ چند سالته توله سگ؟

  

  از &�به &�ی دندان هایم گفتم

  

  _ به تو چه مربوطه ؟

  بدونم سنت غیر قانونی هستی؟ _ فقط میخواهم

عقب کشید و نگاه خیره طو&�نی روی تمام بدنم انداخت.گلوبم را رها کرد و با یک دست مچ دستانم 
  را با&�ی >=م سنجاق کرد.

  با انگشت دست دیگرش روی استخوان ترقوه ام کشید

  

  به تندی نفس کشیدم

  

  در حالی که >=م را به سمت در خم می کردم گفتم:

مه نوع آت و آشغالی اونجا دیدم،مثل اینکه در مورد غیر قانونی بودن سن من اهمیتی می _ من ه
  دی 
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  نفس هایم کم عمق اما >=یع بود.

  

  با خنده ای عمیق گفت:

"cbبه این موضوع اهمیت نمی دم . امیدوارم غیر قانونی با"_  

  دن بزرگش پرس کرد و گفت:دست هایش را به دیوار دو طرف >= من فشار داد . . مرا بین دیوار و ب

  _چون من ترتیب  غیر قانونی ها رو خیلی خوب می دم"

  

نفسم در سینه ام احساس سنگینی می کرد.در چنگش به خود می پیچیدم و نمی توانستم تصمیم 
بگیرم که آیا می خواستم خودم را بیشتر به او بفشارم تا بتوانم فشاری که در دلم ایجاد شده بود را 

  دهم یا به او سیلی بزنم کمی تسکین

  

  باید تزلزل من را حس کرده باشد.چون به چشم هایم نگاه کرد و >=ش را تکان داد.

  

  _ پیش برو و ادامه بده توله سگ . اما اگه من به جای تو بودم این کار رو نمی کردم

  

انی چشمانش تیره و خطرناک و صورتش سخت بود . برقی از >=گرمی در اناه دیده می شد.پیش 
  اش را به پیشانی من فشار داد و آهی کشید 

  

  _ من و تو خیلی میتونستیم لذت ببریم توله سگ  

  

>=ش را تکان داد و برای اولین بار متوجه حلقه های تیره زیر چشمانش و قرمزی پلک چشمانش 
  شدم.

  

کنی،نوعی خسته به نظر می رسید و نه از آن نوع خستگی که بعد از یک روز طو&�نی  احساسا می 
خستگی که اهمیت ندارد چقدر می خوابی یا چقدر قهوه میخوری.کم تر مربوط به استراحت است و 

  بیشتر به نا آرامی مربوط است.
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  این را میدانستم چون احساس خستگی خودم هم از این نوع خستگی بود 

  

c¥ام ناپدید  من را ول کرد و به عقب رفت . لحظه ای که حضور وحشتت آور او از فضای خصو
  شد.نسبت به غیبت او احساس >=دی کردم.

  

  بطری را از میز کنار تخت خواب برداشت و به طرف در رفت

  

  هنوز به دیوار میخکوب بودم،فکم روی زمین افتاده بود.

  

  ا&�ن چه اتفاقی افتاد ؟

  

  پرسیدم :

  _ "داری میری؟"

  

  حس ناراحتی ام با حس ناامیدیم در حال کشمکش بود.

  

ا روی دستگیره در گذاشت و در را باز کرد . موسیقی از میان در واردی فضای ساکت اتاق دستش ر 
  شد 

  

_ امروز یه روز طو&�نی بود و تو در زمان عجیبی من رو گیر انداختی ، به هراندازه که معصومیت تو 
cbکه میزارم  بدنم رو داغ می کنه . . اما من اهل رابطه اروم . مهربون نیستم پس باید خوش حال با

  بری

  

جرعه ای از بطری نوشید . چشم هایش برای اخرین بار به طرفم آمد . نگاهی >=درگم  به من کرد در 
  حالی که به دیوار چسبیده شده بودم >=تا پای بدنم را از نظر گذراند

  

  _ اگه سه سال پیش بود بدون اینکه دوبار راجع بهش فکر کنم مثل چی ترتیبت رو می دادم 
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  تاق را ترک کرد سپس ا

  

  این دیگه چه معنی داشت؟

  

صدای بلند معده ام افکارم را متوقف کرد.دردی گرسنگی من را به >=نگونی تهدید میکرد،سعی 
کردم دردم را آرام کنم . قبل از آمدن به اطراف نگاه کرده بودم امام همه ی میزها با مY=وب و 

  بطری های مY=وب پوشیده شده بود.

  

  نجره باعث شد از جا بپرم صدایی از بیرون آمد:g=به ای به پ

  _ "بذار بیام تو،فاحشه"

  

  نیکی.

  

با عجله به طرف پنجره رفتم تا چفت آن را باز کنم ،نیکی از جا پرید و تلو تلو خوران وارد اتاق شد و 
روی زمین افتاد .موهای قرمزش با عرق پیشانی اش آراسته شده بود.شال گردن خود را که زمانی 

  فید بود،بدون نظم و ترتیب روی یک شانه انداخته بود.س

  

  پرسیدم:" از کجا میدونستی من اینجام" از موقعی که به مهمونی رسیدیم من نیکی را ندیده بودم

  

Bear دیگه رفت cبه من گفت.می خواستم به طوکامل روی صورتش بشینم. اما با یه دختر ع�  

  

  ان گزینه ام از بین رفت.

  

کردم تا از زمین بلند شود."خوب چطور بود؟ اون چطور بود ؟ قب�� اونو طبقه پایین  به نیکی کمک
  دیدم . یا خدا خیلی جذاب بود "

تسمه کیف دستی اش را مرتب کرد و با شور و هیجان از من پرسید:" کارایی رو که بهت گفتم انجام 
  دادی؟همه چیز را به من بگو.
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  و هم اسوده خاطری آهی کشیدم ، هم از >= شکست خوردهگی

 .  

  _ نه هیچ کس کاری نکرد،فقط رفت.

  

نیکی به من نگاه کرد و سپس به پایین نگاه کرد،حال چهره اش از خوشحالی به ناراحتی تغییر 
کرد"تعجبی نداره که اینجا رو ترک کرد،دیدی چطور بنظر می رسیی؟نباید به تو اجازه میدادم 

  اینطوری به جایی مثل اینجا بیایی . 

  

  

به لباس های پاره پوره ای که به تن داشتم نگاه کردم . می دانستم عالی به نظر نمی آیم اما نیازی 
  نداشتم عالی به نظر بیایم

  

  یا حتی خوب

  

  نیکی >=ش را تکان داد،در حالی که وحشیانه دستانش را با&� و پایین سمت بدنم تکان می داد گفت 

  ین بازی اومده و با لباس های کهنه مادرش بازی می کنه._ تو شبیه بچه ای هستی که تازه از زم

آب بینی اش را پاک کرد و دامنش را  که به سختی پاهایش را می پوشاند مرتب کرد . روی تاپیکه به 
  تن داشت لکه های سبزی به چشم می خورد

  به تلخی گفتم:

جور کنم و یه برنامه جدید پیدا _مهم نیست که رفت . بیا از اینجا بریم بیرون . باید ذهنم رو جمع و 
  کنم

  

  که شامل دور شدن از نیکی باشد.

  

  _ نه،خیلی >=یع کوچولو،عجله داری؟

  نیکی چرخی در اتاق زد و وقتی به در رسید قفل را چرخان به شوخی گفت:
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  _بذار ببینم اینجا چی پیدا می کنیم،

ت و جو کزد،جوراب و تی b=ت را کشوهای کمد را یکی پس از دیگری باز کرد،محتویات آن ها را جس
  کنار می زد.

  پرسیدم:

_ چه غلطی می کنی ؟باید همین حا&� بریم و اینجا رو ترک کنیم.قب�� حالت صورت اون مرد رو 
  ندیدی چون اگر این کا رو انجام می دادی ،تا به حال در نیمه راه بودیم.

  

  _ اوه هیس،خیلی احساساتی هستی.چرا عجله داری؟

  نیکی گفت :

  _ در ضمن اینجا تهویه هوا داره 

  یک عکس با قاب پ��ستیکی نازک برداشت و به طرفم چرخاند

  _ بچه ی خوشگلیه؟

انگشتانش را روی عکس یک دختر با موهای بلوند رد کرد.برای اولین بار از وقتی نیکی را دیدم 
را کنار گذاشت،و کشوی لبخندش را دیم . با این که یک ناراحتی پشت آن بود،>=ش را تکان دا،تصویر 

  پایینی را باز کرد.و میان چند کاغذ را جست و جو کرد.

  فریاد زد:

  _لعنتی

وقتی دستش را از کشو بلند کرد بسته ای اسکناس که با باند ارعوانی به هم گره زده بودند .  در 
کلی غذا  دستانش بود،دستانش را در هوا تکان داد . درد شکمم را فراموش کردم،با اون پول میشه

  خرید

  می توانست یک زندگی جدید را b=وع کند.

  فکرم به همان >=عتی ک هبه ذهنم آمد رفت . . چون هیچ راهی وجود نداشت که آنها را بدزدم.

  هیچ راهی نیست که بتونم بدزدم.

  من ادم ناامیدی بودم،نه این که قصد خودکcY داشته باشم

  ی چرخیده شدن دستگیره در امدصدای بنگ بلندی به گوش رسید ،پشت >=ش صدا

  

  صدایی آن طرف در فریاد زد:
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  _ "چرا این در قفله ؟"

  فریاد زدم

  _  باید بریم

نیکی دسته دیگری از اسکناس ها را از کشو برداشت و به طرف پنجره رفت ،قبل از اینکه بتوانم 
  طول راه از دست داد.پیشنها دهم که او اول برود من را به کناری هول داد .چند تا اسکناس را در 

نیکی در حالی که به سختی یک پایش را از پنجره بیرون می کشید لو&�ی در خرد شد و در با پخش 
  شدن میلیون ها تکه چوب در اتاق باز شد

، بییر مردی که من را اینجا فرستاد کنار در ایستاد . برای ک?=ی از ثانیه چشمانش به من قفل شد، 
ی خالی و اسکناس هایی که روی زمین افتاده بود و نیکی که تا نیمه راه قبل از اینکه متوجه کشو

  رفته بود بشود .

بییر یک قدم در اتاق گذاشت .نیکی دست به کیفش برد و یک اسلحه کوچک . . که خبر نداشتم به 
  همراه دارد را بیرون کشید

  نمی دانستم دارد چه می کند .

  فریاد کشد 

  _همون جایی که هستی بمون

  فنگش را به سمت سینه بییر نشانه گرفت ، مرد ایستاد ، ابرویش را به سمت نیکی با&� بردت

  _ مطمینی میخوای این کار رو بکنی ؟

هیچ نشانه ای از ترس در صدایش نبود،به نظر می رسید او را دست می انداخت. طوری وانمود 
  برای اوست   می کرد که انگار نشانه رفتن اسلحه به طرف >=ش یک خاطره قدیمی

  مرد چشم سبز سایه ای میان در پدیدار شد و ب��فاصله قلبم در سینه ام محصور شد.

وقتی نیکی و وضع اتاق را دید لبش به یک طرف به با&� متمایل شد .با اعتماد به نفس به سمت 
  نیکی گام برداشت . از کنار بییر رد شد

  _ تکون نخور وگرنه شلیک می کنم

  می شد صدای نیکی بیشتر میلرزید. هر چقدر نزدیک تر

  گفت:"پس شلیک کن "

  با هر قدم به سوی او ..  او را به چالش می کشید

نیکی به سمت من برگشت در حالی که احسا>c غیر قابل فهم در چشمان خیس او برق می زد 
  گفت :
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  _"خیلی متاسفم"

  و ماشه را کشید

چکش به یک تکه یخ کوبیده باشند.به  صدای بلندی در  گوش چپ من شنیده شد مثل اینکه با
  صورت صدای نامانوس شنیده می شد.

نمی دانم چطور روی زمین افتادم،اما خودم را رد حالی یافتم که روی قالی دراز کشیده بودم و 
زانوهایم در سینه ام قرار داشت .چشمانم بسته شدند.دستانم را روی گوش هایم قرار دادم . فقط 

  دا قطع شودآن ها پوشاندم تا ص

درست وقتی صدا فروکش کرد ،دستانی قوی من را تکان داد و مرا به پشتم روی زمین چسباند . 
  >=م مثل یک مرده روی زمین افتاد

  بییر در حالیکه با انگشتس به صفحه گوg cb=به می زد  گفت :

کردم . این شهر  رو برای پیدا کردن اون فرستادم .  محله رو خبر tankو  cash_ "مو قرمزه رفت"من 
  کوچک تر از اونی هست که ک?c متوجه اون نشه . دیر یا زود بهش خواهیم رسید.

  مرد چشم سبز از یک اینچی صورتم به من خیره شد . g=بان رگ گردنش می زد 

  گفت :ب 

  _ ه نظرم اشتباه کردم . تو یه فاحشه هستی،یه فاحشه ی کوچیک دزد...

ایی که دستانش در دستانم بود نگاه کرد و نگاهم به دنبال او در وسط جمله اش مکث کرد و به ج
راه افتاد . کف دستم >=خ شده بود .چانه ام را گرفت . >=م را به یک طرف و بعد به طرف دیگر 

  چرخاند . وقتی به نقطه ای نزدیک گوشم رسید . درد گردنم را تکه تکه کرد . .  گریه کردم.

  گفت:

  _ "لعنتی" 

  &� مثل دستانم قرمز بودندانگشتان او حا

  این خون بود ؟ 

بییر کنار >=م ایستاده بود ، بازوانش را مقابل سینه اش جمع کرده بود . دهانم را باز کردم تا از او 
  بپرسم چه اتفاقی افتاده اما چیزی از دهانم بیرون نیامد

نورانی اطراف اتاق و  دو مرد چند کلمه ای با هم رد و بدل کردند که نمی توانستم بفهمم.هاله ای
محتویاتش را تشکیل می داد و همچنان که ثانیه ها می گذشتند همه چیز به سمت تونل تاریک 

گسترش می یافت .ترسم از تاریکی باعث افزایش g=بان قلبم شد،اما ناگهان آرامش عجیبی به من 
  دست داد و روی چهره زیبایی که با&�ی >=م می چرخید تمرکز کردم.
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  دم :زمزمه کر 

  _ من حتی اسمت را نمی دانم

  سعی کردم به اندازه کافی هوشیار بمانم تا جوابش را بشنوم

  _ من رو کینگ صدا می زنن

  سپس تاریکی وجودم را فرا گرفت و همه چیز را بلعید

  

  

  

  

���� ���  

  


���  

  

  

ن هایی هرگز در تمام عمرم آنقدر عصبانی نبودم و در بیست و هفت سال گذشته تعداد کمی از آ
  که خشم برنتلی کینگ را حس کرده بودن زنده بودند.

  

  کم تر ک?c زنده بوده تا درباره آن حرف بزند. 

  

   

راستی این دختر چند سالش بود؟هفده؟هجده؟به اندازه کافی او را نمی شناختم که از او متنفر 
  خفه اش کنم.باشم،با وجود این ا¥=ار شدیدی داشتم که دستانم را دور گلویش حلقه کنم و 

با این حال دلم می خواست یکی از کمربندهای ساعدم را باز کنم و دور گردنش سفت کنم.دلم می 
خواست هر ذره ای از خشمم را احساس کند،همانطور که زندگی را از بدن بی ارزشش بیرون 

  میکشیدم
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بودم . از دست می خواستم تمام عصبانیتم را رویش ت��فی کنم اما او نبود که از دستش عصبانی 
  خودم هم عصبانی بودم

همیشه در مورد مسایلی امنیتی دقیق بودم اما بدون نظم و ترتیب مقدار زیادی پول را در کشو 
  گذاشته بودم.

  کشوی لعنتی 

  من قدیمی سه سال پیشم ،آن را در اتاق زیر شیروانی قرار می داد و سه بار رمز را عوض می کرد.

  ه بی احتیاطی خطرناکی رفتم ؟چطوری از اینقدر احتیاط ب

باید از درها محافظت می کردم ،دشمنان زیادی قبل رفتن به زندان داشتم و با چند نفر بیشتر بیرون 
آمدم.در عوض تمام قوانین گذشته را فراموش کردم و دختری را  که هیچ چیز درباره او نمی دانستم 

گرفتم نمی خواهم با او بخوابم باسن او را از در اتاق لعنتی تنها گذاشتم . می بایست وقتی تصمیم 
  اتاق بیرون پرت می کردم

  

به او دست نزدم چون از من می ترسید؟چون معصوم و ساده  به نظر می امد؟.نه این که مرا 
تحریک نکردهه باشد . . زیرا این کار را کرده بود . وقتی با دست های لرزانمی خواست زیپ شلوارم 

همانجا خودم را خراب کردم . به خودم می گفتم چیزی که نیاز دارم یک دختر کار بلد را باز کند تقریبا 
  حرفه ای بود تا بتوانم آن پرخاش گری که من را احمق ساخته بود  را از خودم دور کنم

  اما این دروغ بود.

یت سوئ چیزی درونم . . چیزی که میتوانم به خاطر آن را اوجدان تعبیر کنم به من می گفت از موقع
  استفاده نکنم، به من گفت از این دختر سو استفاده نکنم.

  

گذر کردن از او در حالیه که گونه هایش هنوز از ترس ،خجالت ،خشم،عصبانیت و اگر من درست 
میخواندم یه ذره اشتیاق، قرمز بود برایم عذاب خالص بود .می بایست خیلی کنترل روی خودم بکار 

  و او را به دیوار نکوبم و هامنجا کارش را نسازمبگیرم که به عقب برنگردم 

اما این مطعلق بهقب�� بود، هر احساس وجدانی که نصبت به او داشتم با دوستش و پولم از پنجره  
بیرون رفت . شش هزار د&�ری که مو قرمز حتی خراcb هم از پول نبود . اما مقدار پول مهم نبود . . 

  حتی دو سنت لعنتی هم زیاد بود

  

  ه هر حال دختری که روی تخت خواب من از هوش رفته بود . . قرار است تاوان ان را پس بدهدب
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روی تشک نشستم و پتو را کنار زدم .  دامنش که بیش از حد برای او بزرگ بود با &� رفته . ان را چند 
  بار از کمربند تا زده بود تا نیفتد.

  

  کت باعث شد بدنم شعله ور بشوددتم را روی ساق پایش تا با&� کشیدم . این حر 

  

خیلی &�غر بود .گونه هایش گود افتاده بود  زیر چشمان درشتش دایره های تیره داشت.آرنج هایش 
تیز بود . دنده هایش مرا یاد موقعی می یانداخت که برای اولین بار پرپی را دیدم ،او از آن مدل های 

  با بدن های پر و برجسته خوشم می امد معمول نبود که دنبالش می رفتم .من از دختر هایی

  پس چرا نمی توانستم خودم را از لمس کردنش متوقف کنم ؟

  تاپ او را از تنش بیرون اورده و روی زمین انداختم

  به او خیره شدم

  دختر آهی کشید امام بلند نشد 

پایین  پوست سفیدی داشت . با نوک انگشت دایره هایی دور نافشکشیدم . خیلی سخت بود که به
  خم نشوم و او را نبوسم

  می خواستم پوست او را خون بیندازم . . . می خواستم ان خون را از روی پوستش بمکم

  هرگز قب�� در زندگی ام همزمان از چیزی متنفر نبودم و در عین حال تا این اندازه ان را بخواهم 

  

که در مغزم چرخ میزد را محو کند .اما شاید اگر با تنفر ترتیب او را بدهم این احساسات نا آشنایی را 
  دختر مجروح بود و در تخت من بیهوش افتاده بود

  

  میتوانستی بگویی عم�� داشتم به او اهمیت می دادم 

  در واقع می خواستم تا موقعی که حالش بهم بخورد . . ترتیبش را بدهم

  این احساسات متضاد داشت یک میگرن لعنتی در >=م درست می کرد

ز آنجا بیرون می رفتم . هیچ فایده ای نداشت که وقتی او خواب است به او دست بزنم .اما باید ا
  نمی توانستم خودم را راcg کنم از روی تخت بلند شوم

سپس تکانی خورد.فقط کمی،فقط به اندازه ای که به من یادآوری کند که دارم وارد قلمرو پرپی  
  از خواب بیدار می شد و سعی میکرد فرار کند چه ؟  میشوم.اما هنوز نمی توانستم حرکت کنم.اگر
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  ان موقع واقعا نمی توانستم بفهمم مو قرمز با پول های من کجا رفته

این حقیقت را نادیده گرفتم که برای او غیر ممکن است که فرار کند . به خصوص از وقتی که او را به 
  تخت دست بند کرده بودم 

روم . .ایستادم و تما لباس هایم بجر لباس زیرم را بیرون اورده و به جای اینکه بلد شوم و بیرون ب
  کنارش دراز کشیدم . او را به خود چسباندم . پتو را روی هر دویمان کشیدم

این برای من تجربه تازه ای بود . هرگز قب�� به هیچ زنی اجازه نمی دادم به اندازه ای بماند که با او در 
  تخت خواب دراز بکشم

دنش پوستم را داغ می کرد . روی یک ارنج بلند شدم . محو تصویر تضاد بینمان شده بودم . گرمای ب
  پوست سفید و صاف و بی عیب و نقص او در برار پوست خشن و برنزه و پر از تاتوی من

  حا&� به طور درناکی تحریک شده بودم

  

ر اندازه که معصوم بنظر تنها دلیلی که زود به اتاق برگشتم این بود که نظرم عوض شده بود. ه
  برسد اوک?c است که خودش را به من پیشنهاد داد . من کی هستم که این پیشنهاد را رد کنم 

شاید زندان من را تغییر داده بود،اما آماده نبودم که این تغییر را بپذیرم.فقط ده دقیقه بود که از پله 
با&� برگشتم . می خواستم لباس هایش را  ها پایین رفتم . . سپس روی پاشنه پا چرخید م و به طبقه

  از تنش بدرم و به او نشان دهم خودش را به چه جهنمی انداخته

طره ای از موهای بلوند رنگش را دور انگشتانم چرخاندم و به خودم یادآوری کردم که او یک دزد 
  است و من حق دارم پولی که از من دزدیده را پس بگیرم

  ن فاحشه بودم.او مال من بود،من صاحب ای

  می توانستم هر کاری که می خواهم با او بکنم

ولی به هر اندازه که دوست داشتم همان جا کارش را بسازم . .  نمی توانستم خودم را راcg به این 
  کار بکنم.

داستان این دختر بیش از آنچه که از بیرون نمایان بود پیچیده بود . دوست او به وضوح یک معتاد 
با مردمک بزرگ و بینی قرمزش .این دختر لباس هایش و&�غری اش باعث شد فکر کنم که بود . انهم 

  و افرادش تنها می ماند. Bearمواد تنها دلیلی است که او با 

وقتی یدار شد می خواهم قضیه اش را بدانم . و ان موقع تصمیم می گیرم چه برنامه ای برای او 
  خواهم داشت

م. می ترسیدم مبادا قبل از اینکه بتوانم از رختخواب بیرون بروم آهی عمیق کشید . بی حرکت شد
  بیدار شود . اما به طرز عجیبی آرام شد و به من تکیه داد .
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  به ندرت توانستم جلوی ناله ام را بگیرم

می خواستم خودم را به او بچسبانم اما مانع این کار شدم در عوض به همان >=عتی که وارد تخت 
  بیرون امدمخواب شدم از ان 

قبل از اینکه از اتاق بیرون بروم نگاهی به دختری که روی تخت من خوابیده بود انداختم.نور مهتاب از 
  پنجره می تابید و موهای بلوند او را روشن تر نشان می داد

  

  بیشتر شبح زده به نظر می آمد

  نمی دانستم می خواهم او را بکشم یا.... ترتیبش راب دهم

  اما یک چیز مسلم بود شاید هر دو  . 

  می خواستم کاری کنم جیغ بکشد 

  کم کم داشتم احساس میکردم دوباره به خود قدیمی ام باز گشته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��� ���  

  

  

���  
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گیج و مبهوت از خواب بیدار شدم . به نظر می رسید جمجمه ام در مقابل فشار دردناک >=م باز 
رم بود . در مقابل پوستم خنک بودند .جایگزینی بسیار خواهد شد . تشک زیرم نرم بود،م��فه ها ن

  بهتر از نیمکت پارک یا پیاده رو که از آن تخت می ساختم بود.

پاهایم را یکی یکی دراز کردمو بعد بازوهایم را با&� بردم . به جز بازوی چپم که گیر کرده بود.وقتی 
  تخت بسته شده بود صدای تلق تلق را شنیدم چشمانم باز شدند . مچ دستم بهروی 

  با دست بند

  لعنتی

به >=عت بلند شدم و با وحشت به اطراف نگاه کردم . دردی تیز ووحشیانه گوشم را نوازش کرد و 
به >=م g=به می زد.احساس کردم گوش چپم با پانسمان پوشیده شده سپس وقایع شب گذشته را 

  به یاد آوردم.

  تیر خورده بودم

  نیکی به من شلیک کرده بود

هم مانند شب گذشته در همان اتاق بودم . اما در نور روشنایی صبح ، که جزییات آن شب را در  
  معرض نمایش گذاشته بود .

کمد تمام دیوار سمت راست را اشغال کرده بود . اتاق به اندازه ای بزرگ بود که یک تخت خواب در 
می آبی رنگ . دستبند های آهنی کنار تخت خواب جا بگیرد . تخت خواب راحت بود با بالش های پش

  ساده که من را با آن دست بند زده بودند . . 

  از با&� تنه کام�� برهنه بودم اما خدا را شکر لباس زیر به تن داشتم

  لباس های لعنتی ام کجاست ؟

  

  باید از اینجا بروم.

شد و مرد شب  شکمم پیچ خورد ناله دردناکی کردم و دست هایم را روی شکمم گره کردم . در باز
  پیش ظاهر شد

  آنها من را کینگ می نامند

به داخل اتاق قدم گذاشت،انگار داشت از دروازه های جهنم عبور می کرد،روی زمین جایی که تنها 
  حضور ما فانی ها او را دلخور می کند
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پشت نگاه خیره من را با نگاه ثابت خود نگه داشت .  من را تا عمق وجود به لرزه انداخت.در را 
  >=ش بست و در پای تخت ایستاد و پرسید:

  _ اسم؟

بازوان عض��نی اش را روی سینه اش جمع کرد .در سمت راست گردنش نبض رگش زیر جوهر 
  خالکوبی اش می زد.

  نگاهش از روی بدنم عبور کرد . دستم را مقابلم گرفتم تا در برابر نگاهش از خود محافظت کنم

  گفتم : 

  _ به تو چه مربوطه ؟

کینگ لباس سیاه شب گذشته را پوشیده بود . همان بازوبند چرم روی ساعد و بازوانش قرار گرفته 
بود.تنها فرقش این بود که یک ک��ه یونانی خاکستری اضافه شده بود. در روشنایی روز تاتو شب 

شنده گذشته که بسیار پیچیده بود را دیدم .اگر از معادله ترسناک بیرون می امدی.کینگ به طور ک
ای جذاب بود.چشم هایش چنان سبز تیره بود که تقریبا سیاه به نظر می رسیدند.لب هایش پر 

  وکمی صورتی بود.

  

_ فکر می کنم با اسم لعنتی تو b=وع کنیم و بعد به طرفی حرکت کنیم که بهم بگی اون دوست 
  فاحشه لعنتی ات پول های منو کجا برده

  

ن چشمم به آن افتاده بود .  در تاریکی شب همواره چیز ها به او ترسناک ترین چیزی بود که تاکنو
نظرم ترسناک تر به نظر می رسیدند آن هم زمانی که ذهنم این فرصت را داشت تا همه چیز را برای 
خودش وحشتناک تر جلوه دهد .  اما در نور روز کینگ خیلی بیشتر بود . .  بیشتر مرعوب کننده بود 

  . .  بیشتر عصبانی بود . . .  بیشتر زیبا بود . .  بیشتر ترسناک بود

_  تو از من دزدی کردی توله سگ .  این تنها شانس تو هست که بهم بگی اون فاحشه مو قرمز کجا 
رفت .  ب��خره تاوان کاری که کردید رو پس خواهی داد اما اگه بهم بگی کجا رفته ممکنه تاوان اون رو 

  با زندگی ات پس ندی

  

  

  پر از اشک شد.چشم هایم 
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توانستم کرد.زندگی من روی لبه مرز بود، اما فقط میرفت و b=وع به چرخیدن می>=م گیج می
  اهمیت تمرکز کنم. پرسیدم :"لباسم هایم کجاست؟" روی چیزهای بی

.  

  ترین اهمیت رو برات داشته باشن ." شش هزار د&�ر رو از من دزدیدی، لباس های لعنتی ات باید کم

  

  ای من شش هزار تا؟! خد

  

  نیکی "لعنتی"

  

  _ دختر با من بازی نکن

هایش را دور قوزک پایم پیچید و کشید ، تا وقتی که روی پشتم فرود آمدم، مرا به جلو کینگ دست 
بند من را به توانست بدون آن که از جا در رود، کشیده شد . دستحرکت داد.دستم تا جایی که می

  تخت خواب محدود کره بود

  ست دیگرم روی تخت قرار داشت "د

کردم  .چون چیزی که _ نگرانی زمانی که خواب بودی لمست کرده باشم ؟ شاید هم همین کار رو  
خواهم با تو  انجام بدم ، هر وقت دلم بخواهد . تونم هر کاری که مینیازه یاد بگیریی اینه که من می

  هر کجا که بخوام . چون من ا&�ن صاحب تو هستم

  

ر تمام مدتی که در خیابان بودم چند نفری من را لمس کرده بودند چند نفر هم حرکات جدی و د 
شد در پوستم بخزم .  با احساس ترس خطرناکی انجام داده بودند چیزهای دیده بودم که باعث می

  آشنایی کامل داشتم

  ترس هیچ ربطی به کینگ نداشت.

  

دیشب سعی داشتی منو اغفال کنی تا کارهای  _  حا&� سعی نکن با دست خودت رو بپوشونی .
بیشتری باهات بکنم .  حا&� یه دفعه خجالتی نشو . اگرچه اون لباس زیر معصومانه تو دیشب تا 

  صبح خواب رو از من گرفت
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به طرف جلو خم شد . زانویش را روی تخت خواب قرارداد . با&�ی >=م ایستاد . با دست گونه ام را  
صورتم را از او بگیرم اما انگشت هایش را محکم در فکم  فرو کرد و من را مجبور گرفت . سعی کردم 
  کرد تا به او نگاه کنم

  

دم ؟ ،کسانی کنن انجام میخوای بدونی که من دقیقا چه کاری با افرادی که از من دزدی می_ می
  که چی ی که مال منه رو بر می دارن؟

  نفس نفس زنان گفتم: 

  _ نه.

  م بدانم.خواستو نمی

دم که بتونه مستقیما به بگه، دختر کوچولو، اما حا&� هیچ کدوم _ ممکن بود تو رو به ک?c ارجاع ب
  ها در حال تنفس نیستند."از اون

  لعنتی

  خورم.دونم اون کجاست، قسم می" من نمی

  خوردم، گفتم: وتاب میدر حالی که زیر پای او پیچ 

  کنم، بگذار بروم."_ خواهش می

  خواستم به خاطر حماقت نیکی بمیرم "و گفتم:نمی من 

  توانیم یه کاری بکنیم."_" ما می

ای نداشتم که دقیقا منظورم از این حرف چه بود . . اما مطمعن بودم که می خواستم هر هیچ ایده 
  کاری بکنم تا از آن دست بند ها خ��ص شوم و از ان خانه بیرون بروم . 

  کرد و گفت: "کینگ به >= تاپایم نگاه 

  شده." ای ندارم . آن کشتی دیگه غرق_   ع��قه

  نزدیک تر شد  و یک انگشتش را در امتداد استخوان ترقوه برجسته من حرکت داد." 

سگ و اون چشم های تو بی نهایت من رو تحریک می کنه ، اما تو کام�� _ ممکنه  زیبا باcb توله
  ه ای به معتادها ندارم.پوست و استخوان هستی. به ع��وه من ع��ق

  

  وحشیانه جیغ کشیدم

  _  من یه معتاد نیستم
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کردم  حتی ماده مخدر را لمس نکرده بودم،وحا&� معتاد خطاب شدن وقتی در خیابان زندگی می
  من را مانند یک فندک روشن کرد.

  

. مگه اینکه _ چرنده! دلیل دیگه ای وجود ندارد که به اندازه کافی احمق باcb که از من دزدی کنی 
دونم که تو اهل این اطراف نیستی، چون اگه بودی، برای به دست اوردن مواد ناچار باcb .و من می

  حتی فکر برداشتن چیزی که مال منه روهم به ذهنت خطور نمی دادی  بود  

کرد که من درست مثل نیکی صدایش بلندتر و بلند تر می شد . . به >=دی یخ بود. او فکر می
  ک معتاد. از من انتظار داشت تا از ترس دو&� شوم.هستم.ی

  

  انتظار  اشتباهی داشت.

_ برام مهم نیست کی هستی،عوcg . حالم ازت بهم می خوره . تو آنقدر ها هم که به نظر میاد 
باهوش نیستی. یه چیزی رو به من بگو ، که دقیقا چه ک?c  تو رو به عنوان داور تمام مردم منصوب 

  کرد؟ "

عیار را b=وع خواهند کرد، اما به جای اینکه کینگ کردم که کلمات من یک جنگ تماممی من فکر
  رسید:عصبانی به نظر برسد، . .  فقط کمی >=گرم به نظر می

رسه، من داور هستم. من ای حق داری. چون وقتی نوبت من و مال من می_  " خوب، تا اندازه
  تی هستم.قاcg هستم و اگر &�زم باشه اون ج��د لعن

کلمات او هنوز فرصت باقی ماندن در مغزم را نداشتند، که شکمم از این فرصت استفاده کرد تا با 
صدای بلند قار و قور بکند . نگاه کینگ صدا را دنبال کرد، جایی که خودم را با دست آزادم در حالی 

ا تهدید کرد، اما با آن کردم تا درد را حفظ کنم، بغل کرده بودم .  >=گیجه دوباره مر که سعی می
  مبارزه کردم.

  

داد نشستم . در بند اجازه میکینگ هنوز روی زانو با&�ی >= من نشسته بود . تا جایی که دست
  حالی که صورتم فقط چند اینچ با او فاصله داشت گفتم 

 cgنیکی "معتاده" من فقط گشنمه! عو _  

  

ا&� برد. >=م را پایین اوردم و صورتم را تا کینگ دست هایش را در دو طرفش مشت کرد. دستش را ب
  توانستم پوشاندم، خودم را برای g=به آماده کردم.جایی که می

  اما هیچ وقت اتفاق نیفتاد
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ای چشمانم را باز کردم. کینگ به من خیره شده بود، دستش را با&� گرفته بود، اما پس از لحظه
  مالید. ابروهایش درهم رفت.ش میهایش را روی موهای کوتاهعصبانی نبود، کف دست

  

دانستم چه اتفاقی برای من خواهد در تخت او بودم و هیچ راهی برای بیرون رفتن نداشتم و نمی
  افتاد. زمان بدی برای دهنم بود تا بی اختیار باز شود

  _  متاسفم. منظوری نداشتم. منظورم اینه که، من فقط...

  

  با کنترلی آرام و جدید گفت: "  

  فه شو."_ خ

کنم.. هیچوقت نکردم . منظورم اینه که، نه تا اونجایی که من میدونم... ببین، _ من مواد م�=ف نمی
  مساله اینه که...

  

  _ " خفه شو."

  

ام به هم خورد و این دفعه آن قدر سخت شد که ستارگان را در مقابل چشمانم دیدم.  دوباره معده
  کردم. احتیاج داشتم که جای دیگری باشم، نه در تخت اواحتیاج به خوردن داشتم . باید فرار می

خورم که پول شما رو برنداشتم.  کار من نبود. این نقشه نبود. من فقط می خواستم از _  قسم می
  یه بایکر استفاده کنم تا ..."

  

  خشم انفجاری اش با&�خره مزخرف گفتن من را ساکت کرد . نعره کشید

  _  خفه شو لعنتی

  

باره پیچ و تاب خورد. این بار چشمانم را بستم تا درد از بین رفت. سعی کردم لبان خشکم شکمم  دو
کرد . کینگ دستش را دراز را با زبانم خیس کنم، اما زبانم هم خشک بود و در دهانم سنگینی می

هوش نشوم که کردم بیام را لمس کرد. انقدر درگیر این بودم که سعی میکرد و با شستش گونه
وجه نشدم من را لمس کرده . بعد از گذشت چند لحظه که هیچ چیز جز صدای قلبم در گوشم مت

  شنیده نمی شد، ناگهان کینگ بلند شد و بیرون رفت، در را پشت >=ش به هم کوبید.
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  من اسیر او بودم.

  

ان اتفاق مردم. اما این که چطور . . مهم نبود. این زمیا از گرسنگی، یا از ترس یا به دست کینگ می
  افتادنش بود که منتظر ان بودم، چون مطمئن بودم که دیگر قرار نیست این خانه را ترک کنم.

  

  حداقل نه زنده

  

  

  

  

��� ���  

  

���  

  

  

های سنگین به تخت نزدیک شد، من در جایی بین خواب و بیداری وقتی در باز شد و صدای قدم
کرد. بویی بود که مرا به تق میتلق تلق و تقبودم. یک چیز فلزی روی میز کنار تخت قرار داشت و 

  خورد.ها برگرداند، چنان که انگار بوی نمک زیر دماغم تکان می>=زمین زنده

  

  غذا

همان طور که به سمت سینی هجوم بردم، دستبند فلزی مچ دستم را گاز گرفت. جیغ تیز و 
  خراش از دهانم خارج شد.گوش

  

  صدایی گفت: 

  _ اروم بگیر
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 c?که روی میز کنار تخت خم شده بود، توجه نکرده بودم، بازوانش و پاهایش در مقابلش خم به ک
  شده بودند..او را از از مهمانی شب قبل شناخت به روی میله فلزی تخت تکیه داده بود

  به >=عت سعی کردم خودم را بپوشانم و مانند یک توپ وسط تخت خواب جمع شدم

  شد.لبخند زد و آهسته به من نزدیک  

  

  وقتی به اندازه کافی نزدیک شد که دستش را به طرف من دراز کند، فریاد زدم. ! 

  _ نه

  

  خوای؟ _ نه؟ . . پس تو این رو نمی

  سینی را برداشت و روی تخت جلوی من گذاشت. 

  

  _ " نه، نه، می خوام

  من به او اطمینان دادم: " 

  خواهم". _  این رو می

ب دیده ام به طور تصادفی به میله فلزی با&�ی تخت ساییده شد دوباره نشستم و وقتی گوش آسی
به خود لرزیدم. اگر پیشنهاد غذا میداد پس نجابتم باید حا&� حا&� ها منتظر می ماند . دستم را از 

تر کنم. انموقع بود روی با&�تنه ام پایین اندختم ،دستم را دراز کردم تا سینی را به طرف خودم نزدیک
  یزی روی ان قرار دارد، مکث کردم.که دیدم چه چ

  

  _ این دیگه چه کوفتیه؟

  

ها یک ساندویچ روی ان داشت که در کاغذی سفید پیچیده شده دو بشقاب وجود داشت. یکی از آن
بود و برچسبی با نام اغذیه فروcb داشت. بشقاب دیگر واقعا یک بشقاب نبود بلکه یک آینه بود. 

ناس یک د&�ری که سه خط روی آن بود قرار داشت .  در کنار آن روی آن پودر سفید به همراه اسک
تر که با نوعی از پودر به کیسه کیپ زیپ دار حاوی یک قاشق سوزن، فندک، و یک کیسه  کوچک

  تر پر شده بود.رنگ تیره

  

  پرسیدم :
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  _ این ها چیه؟ 

  

  ای جدی گفت: "با قیافه 

  نی فقط و فقط یک چیز رو انتخاب کنی"_ صبحانه، باید یک مورد رو از سینی انتخاب ک

  کنار من روی تخت نشست. 

  " این یک شوخیه؟"  

  کند؟کی برای صبحانه مواد مخدر را انتخاب می 

  

  باخود گفتم: نیکی!

  

  به سینی اشاره کرد و گفت: 

  _ عاق��نه انتخاب کن، دختر.

  

اره کردم. یک گاز از ان گرفتم که اش را تمام کند پاکت را پساندویچ را گرفتم و قبل از اینکه جمله
  حاوی هر دو ساندویچ و هم کاغذ بود.

  

  هشدار داد: 

  _  "یواش." 

شده را فرو دهم، کردم لقمه جویدهحالت شوخ طبعانه ای در صدایش بود . در حالی که سعی می
به طور  به او اعتنایی نکردم، اما احساس جویدن و بلعیدن مانند بهشت بود. تا زمانی که ساندویچ

  ام  فرو کردم به کارم ادامه دادم.کامل در معده

  

  به مواد مخدر نیاز نداشتم. من برای غذا نعشه بودم 

  

آن آشفتگی را که روی صورتم درست کرده بودم پاک کردم و انگشتانم را لیسیدم . یک لیوان آب به 
کمم را نوازش کردم، دستم داد و من آن را در سه جرعه بزرگ فرو بردم. روی تخت نشستم و ش
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دهانم را باز کردم تا صحبت کنم که ناگهان موجی از حالت تهوع بر من مستولی شد. بلند شدم و 
  دستم را روی دهانم گرفتم.

  

  _ چی شده؟ 

توانستم به درون آن استفراغ کنم پیدا کنم.چیزی کردم تا چیزی را که میوار به اطراف نگاه میدیوانه 
اما فقط یک ثانیه طول کشید تا بفهمد به چه چیزی نیاز دارم. از جا پرید و  را در دسترس ندیدم،

سطل آشغال را آورد.از گوشه اتاق به عقب دویدم تا همه صبحانه را در سبد خالی کنم. تا زمانی که 
  بود، هر ذره از ساندویچ تکه تکه و هضم نشده دوباره با&� آمد.دوباره معده ام کام�� خالی شده

  

  گفتم اون لعنتی رو آرام بخور  _ بهت

  

  به سمت دیگر اتاق رفت و پنجره را باز کرد و آنچه در سبد بود را بیرون ریخت 

  

  _ بعدا تمیزش می کنم

  

توانستم به وقتی در بیمارستان به هوش آمدم گریه نکردم و ان موقع حتی اسم خودم را هم نمی
گز حافظه ام را به دست نیاورم، گریه نکردم. یاد بیاورم. وقتی به من گفته شد که ممکن است هر 

وقتی به جایی که مملو از زندانیان بود پرت شدم، گریه نکردم. وقتی فرار کردم و مجبور شدم در 
ها زندگی کنم گریه نکردم. وقتی به این نتیجه رسیدم که استفاده از بدنم تنها راهی است که خیابان

ای به گوشم خورد، گریه نکردم. وقتی توسط یک قتی گلولهتوانم زنده بمانم، گریه نکردم. ومی
بند زده شدم . . ک?c که مطمئنا قصد کشتن من کوبی شده اسیر شده بو به تخت دستروانی خال

  را دارد . . گریه نکردم

  

  اما بخاطر از دست دادن اولین شکم پر شده ام در چند هفته گذشته؟

  

  b=وع به گریه کردم
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اشک. زار زار زار زار گریستم. بلند و بلند. شانه هایم می لرزید . بنظر می رسید  نه فقط چند قطره
  هیچ پایانی ندارد.

  

  یک گریه ی زشت.

  

امید . چیزی بود که هنوز ان را تسلیم نکرده بودم، اما در آن زمان و آنجا، آماده بودم که ان را دور 
  بریزم 

  ا وقتی که بمیرم و پوستم فاسد شود.خواب بمانم تدادم که در آن تختاهمیتی نمی 

  

  کارم تمام شده بود.

  

توانستم انجام داده بودم، و این بیشتر از حد من بود که بر آن غلبه کنم . غلبه بر تمام کاری که می
  ترس ، غلبه بر گرسنگی ، غلبه بر فاحشه مو قرمز ، غلبه بر شلیک گلوله

  

  ر بریده بودماز این زندگی رقت انگیز مزخرف بی ارزش دیگ

  

روی تخت نشستم و >=م را به بازویم تکیه دادم. گذاشتم بدنم سست شود. از پنجره به بیرون نگاه 
  دادم.دانستم ساعت چند است. اهمیتی نمیکردم، متوجه شدم که خورشید بیرون امده است. نمی

ک?c نیستم وقتی ممکن بود ک?c باشم ، هیچ کس به دنبالم نگشت بنابراین حا&� که مطلقا 
  گردد کس به دنبال من نمیهیچ

  

ای کاش یک تخت و یک سقف با&�ی >=م داشته باشم و حا&� کردم کهدار است. آرزو میواقعا خنده
  به شیوه ای پیچیده و نادرست . .  در واقع ، تا وقتی که مرا زنده نگه  دارند . .  آنها را دارم.

  

یرون رفت، اما سینی را روی تخت گذاشت. چقدر از این باید دانستم از اتاق بمردی که اسمش را نمی
استفاده کنم تا کشنده باشد ؟ نصف؟ همه ؟ شاید، برنامه کینگ، تزریق مواد مخدر به من بود. یا 

  شاید او یک بزدل بود و به دوستش دستور داد که کار کثیفش را برایش انجام دهد.

  . . . فقط شلیک یک گلوله خوب به وسط >=م شانس بودم مرگم >=یع می بودشاید، اگر خوش
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دانستم که این پایان است، و به طور در هر صورت، مهم نبود که چه گونه قرار بود بروم. فقط می
بخش بود که به جای ¥=ف کردن ساعات باقی مانده برای مبارزه با عجیبی به اندازه کافی آرامش

  آن، با آن کنار بیایم.

  

  م.بیش از حد خسته بود

  

کنم و با مواد مخدر خودم را کرد که من کارها را با مواد مخدر برای او آسان میشاید، کینگ فکر می
خواهد من بمیرم، پس می خواستم این رضایت را به او بدهم . اگر او میمی کشم. . . هه . .  نمی

  بایس مانند یک مرد جلو بیاید و این کار را خودش انجام دهد

ی که برایم باقی مانده بود استفاده کردم و سینی را از روی تخت بیرون پرت کردم. از تمام نیروی 
  آیینه  روی فرش افتاد.  پودر سفید مانند ابر در هوا پخش شد

  

  و من خندیدم.

  

لرزید و اشک از چشمانم جاری شد. آنقدر خندیدم که صدای خنده در چنان خندیدم که تمام بدنم می
دراز کشیده بودم . . در حالتی نیمه عریان ،استفراغ روی صورتم ،یک سینی مواد گلویم گیر کرد. آنجا 

  مخدر پخش شده روی زمین.

  

  خندیدم . .  مثل یک بیمار اسکیرفرنی که دارو هایش را ترک کرده بود.

  

کرد به بیرون از پنجره در دوباره باز شد و همان مرد قبلی داخل آمد. در حالی که خورشید غروب می
  اه کردم. و او را نادیده گرفتمنگ

  با چشمانی گشاد پرسید : 

  

  " میدونی چقدر این لعنتی ارزش داره؟ "

  

  _  نه و نمی دونم چرا به خودت زحمت دادی . قب�� به دوستت گفتم من یه معتاد لعنتی نیستم
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  کردم گفتم: و در حالی که پشتم را به او می 

  می کنید؟ _  چرا فقط من رو نمی کشید و  تمومش ن

  

  گفت: 

  _ این یه آزمایش بود

تخت را دور زد و کنا من آمد، پشتش  رابه میله با&�ی تخت تکیه داد، یک کاسه >=امیک که بخار از  
  ان بلند می شددر دست داشت.

  

  

  _  چی؟ این دیگه چه معنی کوفتی داره؟ "

  

  

تو رو آزمایش کرد. یک معتاد به  گی یا نه، بنابراین خواست بدونه که تو حقیقت رو می_ کینگ. می
  مواد مخدر میگه: "لعنت به غذا و اول مواد رو داخل بینی اش فرو می برد" 

  کاسه را به من داد و گفت: 

  _" بیا بگیر . به هر حال، من پرپی هستم."

کش، یک معلم و یک اسم عجیب و غریبی برای یک مرد عجیب و غریب بود . او چیزی بین یک آدم
  رسید.ر به نظر میموج سوا

من او را شب قبل دیده بودم، اما وقت نداشتم که واقعا به او نگاه کنم.پرپی نزدیک به شش فوت 
بود . شلوار جین سبک و یک پیراهن یقه کوتاه زرد با کراوات سفید به تن داشت. موی بلوند او به 

هایش ش را در دو طرف گوشبود، اما در زیر آن، >= اسبی بلند در با&�ی >=ش بسته شدهصورت دم
هایش و بند انگشتانش با مرکب پوشیده شده بود. ریش سیاهی تراشیده بود. بازو هایش و دست

داشت که رنگ موهایش را نداشت. در نگاه اول، مسن تر به نظر می رسید، اما چشمانش بود که 
  جوانیش را لو میداد .

  

  :" این چیه؟ در حالی که به کاسه بخار خیره شده بودم پرسیدم

  

  " سوپ مرغ،  به آرومی بخور تا بتونی نگهش داری". چند وقته که غذا نخوردی؟ 
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  هایش را پشت >=ش در هم قفل کرد.یک پاهایش را روی قوزک پای دیگر انداخت  و دست

  _ مطمئن نیستم

  دانم چرا، اما گفتن این کلمات با صدای بلند باعث شد احساس b=مندگی کنمنمی

  

  نم چند روزی هست_ فکر ک

  

با تردید کاسه را از دست او گرفتم. روی کف دستم گرم بود و فورا درد را در دستان ضعیفم کاهش 
هایم و گرمای مایع که گلویم را داد . آن را به آرامی نزدیکبه دهان بردم، از احساس بخار در برابر گونه

  سوزاند، لذت بردم.

  

  ه زحمت میندازی؟_ چرا خودت رو با غذا دادن به من ب 

  

کشن . و من  گوی که یه معتاد نیستی، اما دنده هات عم�� از توی پوستت بیرون >=ک می" می
هایی نیست که ک?c رو تا تونم چاقوی لعنتیمو با  استخوان ترقوه ات تیز کنم . کینگ از اون آدممی

  >= حد مرگ گرسنگی بده

  

  با امیدواری پرسیدم    

  رو نداره ؟ _ پس،  قصد کشتن من

  

  گفت: 

_ " این رو نگفتم. گفتم تا >=حد مرگ بهت گرسنگی نمی ده . افراد بییر دنبال مو قرمزه هستم اگه 
  تو بی گناهی ممکنه اجازه بده بریرد اونو بگیرن و بفهمیم

  _ ممکنه ؟"

  

_ اون شخص قابل پیش بینی نیست و چند سالی هست که از اینجا دور بوده. اخیرا مثل خود 
  گذره .همیشگی اش رفتار نکرده ، پس معلوم نیست در حال حاg= چی توی >=ش می
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  _ سالها؟

  یادم هست که مهمانی دیشب قرار بود مهمانی خوش امد گویی برای او باشد 

  _ اون کجا بوده؟

  

  _ ایالت

  

  _ دانشگاه؟ 

  

  _زندان

  

  زندان بیشتر با عقل جور در میاد تا دانشگاه.

  

  _ چه کار کرده؟

ی دانستم بداره بیش از اندازه  سوال می پرسم . اما فکر کردم که شاید، اگر بیشتر در مورد کینگ م 
بیشتر شانس متقاعد کردن او را داشتم  -کند دانستم چه چیزی او را عصبانی میمی -دانستم می

  که بگذارد من بروم

  

  خوای بدونی؟ "_ " یه عالمه سوال میپر>c، دختر کوچولو. چرا می

  

  هایم را با&� انداختم و جرعه ای دیگر از سوپ نوشیدم.گفتم :شانه

  _"فقط کنجکاوم"

  

  تفاوتی گفت: با بی 

  _  اون یک نفر رو کشت و دستگیر شد

  یک جرعه بزرگ از سوپ را به سختی قورت دادم. 
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  _ کی؟ 

  کنجکاوی باعث شد که دهانم >=یع تر از همیشه بچرخد.

  

درخشیدند.بیشتر از آن چیزی که در ظاهر ای تیره رنگش از هیجان میقهوههای پرپی لبخند زد. چشم
c<شکل اش قرار داشت.او دیده بمی شد. چیزی شوم در زیر خالکوبی و کراوات قو  

  چیزی که باعث شد مو بر روی بازوان من سیخ شود.

  

  اش را به پشت دست تا شده اش تکیه داد.پرپی به جلو خم شد و چانه

  

  "_" مادرش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل هشت

  

  

  دوئه
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در ذهن من هیچ شکی وجود نداشت که کینگ توانایی چیزهایی را دارد که اکثر مردم عادی 
  کشد؟توانند درک کنند، اما چه نوع آدمی مادر خود را مینمی

  

پرپی همان سوا&�تی را که کینگ در مورد اینکه من چه ک?c بودم پرسید، و من داستان خود را به او 
  دهد.فتم. تفاوت بین پرپی و کینگ این است که پرپی واقعا به من گوش میگ

  

  خ��صه ای از انچه می دانستم را به او دادم.

  

  بدون حافظه.

  

  خانه گروهی.

  

  ها.زندگی در خیابان

  

  نیکی

  

  گاه.ت��ش برای فروش خودم برای محافظت و پناه

  

  باور دارد.رسید که پرپی واقعا مرا بر خ��ف کینگ، به نظر می

  

تا آخرین جرعه از سوپ را خوردم و پرپی پانسمان روی گوشم را عوض کرد . دیگر به خارش افتاده 
  بود.

  

  گفتم:

  ذاری من برم؟میتونی به کینگ بگی که من فرار کردم"_ چرا نمی

  



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ٧٠ 

  >=ش را از یک طرف به طرف دیگر تکان داد و گفت:  

  _ " این اتفاق نخواهد افتاد."

  در سوال من اشتباهی  . . . بود نه در اینکه دوستش دختری را به تختش دست بند بزند.مثل اینکه 

  

  

  پرپی دستبند من را باز کرد . و به طرف یکی از در ها هدایت کرد . یک دست شویی تمیز بود

  

قب�� متوجه نشده بودم که چقدر نیاز دارم تا ادرار کنم. وقتی متوجه شدم در باز است و پرپی هر 
  کند، شلوار ورزcb را کنار زدم و سعی کردم لباس زیرم را پایین بیاورم.کت من را تماشا میحر 

  

  _ "میتونی در رو ببندی؟"  

  

  _ البته

  یک قدم داخل گذاشت و در را پشت >=ش بست.

  

  _ " نه دقیقا چیزی که منظورم بود."

  

  ر بcY."_ " متاسفم، بچه. رئیس به من گفت که اجازه ندم از جلوی چشمم دو

  

  با تلخی پرسیدم.  

  _ " همیشه هر چی بهت میگه انجام میدی  ؟ "

 _  

  "بیشتر اوقات"

  های زیرم را پایین کشیدم و روی سنگ توالت نشستم.توانستم بیش از این صبر کنم، لباسنمی 

  

  هیچ چیز بیرون نیامد.
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  پرسید: 

  _ " دیگه مجبور نیستی بری؟ "

  

تونم جلوی  یکی مثل تو ادرار کنم.  فقط برگرد. نمی تونم جایی بروم. نمیکنم، اما _  این کار رو می
  این اتاق حتی یک پنجره هم نداره."

  

  در حالی که چشمانش را چرخاند گفت: 

  _ متاسفم من نمی دونستم که جنابعالی وحشت از جمع دارن"

م نمی شنود به خودم در را باز کرد و این دفعه پشتش را به من کرد . به محض اینکه مطمهن شد
  اجازه رهایی دادم . انقدر احساس خوبی بود که ناله کردم

  _"ممکنه ادمی خوبی به نظر برسم، بچه، اما اون رو اشتباه تعبیر نکن . کینگ و من از یه جنسیم"

  پرسیدم: 

  کنی؟""اگه ازت خواست منو بکcY، این کار رو می

  که به زندگی من پایان می دهد یا نه. ، می خواهم بدانم که او ممکن است ک?c باشد 

  

  بدون تردید پاسخ داد: "بله".

  

وقتی کارم تمام شد، پرپی مرا به طرف تخت هدایت کرد و دستبند را دور مچ دستم محکم بست. 
  تخت وصل کرد تا مجبور نباشم دستم را با&�ی >=م بلند کنم این بار آن را به یک میله پایین

  

  _ پرپ

  

اش به پرپی گ از آستانه در به گوش رسید و من را از جا پراند . با بلند کردن چانهصدای عمیق کین
ای کوتاه به اشاره کرد. دستبند را محکم دور مچ دستم فشار داد و اتاق را ترک کرد. کینگ برای لحظه

  من نگاه کرد، بعد به دنبال پرپی راه افتاد و در را پشت >=شان بستند.
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  کردند؟ ها نیکی را پیداآن

  گفته که من هیچ ارتباطی با دزدی او ندارم؟ ها به آن 

  ها گفته که این ایده من بوده یا شاید، من رو دور زده و به آن

بینی پیشنیکی وقتی که هوشیار بود، به طرز عجیبی مراقب من بود، اما وقتی نئشه بود، غیرقابل
ود، بدون هیچ دودلی من را به سوی می شد ، و اگر پای زندگی خودش یا مواد مخدر وسط ب

  ها پرتاب خواهد کرد.گرگ

  

ها از بیرون به پنجره به گوش رسید. گردنم را صدای بسته شدن در را شنیدم و بعد صدای خفه آن
زار، درست پشت عرشه بودند. خورشید تازه فشار دادم و به بیرون نگاه کردم. کینگ و پرپی در چمن

  ه رنگ نارنجی درآمده بود.غروب کرده بود و آسمان ب

  

  پایم را دراز کردم و پنحره را باز کردم.

  

  کینگ گفت: " مو قرمز رو پیدا کردم." سیگاری روشن کرد.

  

  پرپی پرسید: "کجا؟"  .

  

  _ خونه  اندرو . . با&�ی  بزرگراه .  اون متل قدیمی با استخر و پارکینگ >= باز

  

  پرپی"پرسید: 

  "پول رو گرفتی؟"  

  اش گذاشت.ده تکیه داد و بازوهایش را روی سینهبه نر  

  

  کینگ >=ش را تکان داد و دود را بیرون فوت کرد.

  

  پرپی با دستانش به پنجره من اشاره کرد و گفت: 
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  کنم اون حقیقت رو می گه." " من فک می

  خم کردم ها بتوانند مرا ببینند، >=م رابا وجود این که از آن زاویه هیچ راهی وجود نداشت که آن

دونی که من در تشخیص دروغ گو خوب هستم، و این دختر از نظر من کنم به خوبی می_ فکر می
  گفت؟ "هیچ رقمه شبیه دزدا نیس . مو قرمز در مورد اون چی می

  

  " چیزی نگفت"

  

  "چطور؟"  

  

  " چون مرده "

  

  

  

* * * * *  

  

  

  نیکی مرده بود.

  

  توانستم نفس بکشم.نمی

  

  >=م گیج رفت.

  

کینگ گفته بود که هر ک?c که از او دزدی کند باید بهای آن را بپردازد، و نیکی هم آن را پرداخت کرده 
  بود.

  

  با زندگی اش.
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  بدون شک، اگر کینگ نمی توانست در مورد مشارکت من در دزدی از او بپرسد، نفر بعدی من بودم.

  

خانه بازگشتند، اما دیگر نتوانستم رعد و برق ها با&�ی >=شان جرقه زد. کینگ و یپرپ به سوی 
  گویند. پنجره را بستم و به تخت تکیه دادم.بفهمم  چه می

  

ریزی وجود نداشت. این کار باید در اولین فرصتی که گرفتم باید فرار کنم . فرصتی برای صبر و برنامه
  >=یع انجام شود.

  

  پس از چند دقیقه ، پرپی وارد اتاق شد و به من گفت: 

  ریم."" بیا ب

  من را از روی تخت به طرف با&� کشید ، و به سمت در کشاند 

  وار پرسیدم :دیوانه 

  ریم؟" _"کجا می

  سپس متوجه شدم

خواب او. او حاg= نبود مرا در خانه خودش بکشد، بنابراین احتمالش زیاد . این خانه کینگ بود. اتاق
  خواستم از آن استفاده کنم.من بود، و میبود که اول من را به جای دیگری ببرند. این تنها شانس 

  

  پرپی گفت: 

  " دور نیست."

  

  شد و در b=ف با&� گرفتن طوفان بودهوا داشت تاریک می

  شد تا صبح صبر کرد؟ نمی

  توانستم بهتر فکر کنم.شدم، میزمانی که از ترس از تاریکی خفه نمی

  

  _چرا؟ 
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  _بیا بریم. خواهی دید

  

ها پایین رفتیم . به قسمت اصلی خانه رسیدیم. کینگ در هیچ کجا از پله از راهرو باریکی و سپس
شد . حدس میزدم از  پرپیخواسته که کار کثیف خود را برای او انجام دهد . قسمتی از دیده نمی

  خواست که کینگ این کار را بکند.وجودم می

  

  کشت.آدم بیگناه را می های من را ببیند، انهم هنگامی که یکخواستم که نگاه درون چشممی

  

  رسید که چنین شان?c داشته باشم.اما به نظر نمی

  

تر از من ها رسیدیم توقف کردم . هنوز چند قدم پایینپرپی مرا به بالکن برد و وقتی به پله
بود،دستانش را روی مچ دستم تنگ کرد. برگشت و به من نگاه کرد. این تنها شانس من برای فرار در 

  ود . . . فکر نکردم. . .  فقط اقدام کردمزندگی ام ب

  

  پایم را عقب کشیدم و به بین پاهایش لگد زدم . . . محکم

  

  مچ دستم را رها کرد . با تمام قدرتم شانه اش را هل دادم ،به سمت پایین پله ی مارپیچ پرت شد. 

  

  ود،پریدم.بها به خود جمع شدهها پایین امدم و از روی پرپی که در پایین پلهاز پله

  

  به >=عت تا جایی که پاهای برهنه و سست من می توانستند بدوند . . فرار کردم

با یک دست عرقم را گرفتم، با دست دیگر شلوار ورزcb بزرگی که به پا داشتم را محکم گرفتم . از  
طرف رو شنی پایین امدم، اما وقتی به جاده رسیدم، هیچ چیز جز درختان انبوه در هر راه ماشین

گفت که کدام راه من وجود نداشت. به یاد نداشتم که شب قبل از کجا آمدیم و هیچ چیز به من نمی
  را به سمت مردم می برد.
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  به سمت کمک

  

های سنگین بر روی عرشه چوبی در با&�ی >=م دری جایی پشت >=م محکم بسته شد. صدای چکمه
  را به طرف من حمل کرد. پیچید . باد فریاد خیلی عمیق و بینهایت عصبانیمی

  

  لعنتی

  

توانستم در تاریکی ببینم، مجبور شدم از جاده خورشید تقریبا در افق فرو رفته بود. اگر چه نمی
  بیرون بروم

  

  

ای که در آن ایجاد شده بود پریدم، روی از جاده گذشتم. کمی علف هرز را کنار زدم، از روزنه
=و تلو تلو می خوردم . پیدا کردن پاهایم روی زمین خیس های پیچ در پیچ و کنده های درخت >ریشه

  تقریبا غیرممکن بود.

  

  همچنین  دویدن به صورت مستقیم .

  

پیچک ها و علف های هرز حرکت من را از هر طرف مسدود کرده بود . وقتی سعی کردم راهی را 
د که در میان باز کنم، تاره عنکبوت روی صورتم کشیده شد. فقط کمی جلوتر، قادر خواهم بو

  درختان انبوه پنهان شوم.

  

پایم روی یک چیز تیز فرود . . نفسم را با >=عت به درون ریه کشیدم .  لنگان لنگان و آهسته در 
مسیر باریکی پیش رفتم. از روی گل و &�ی پریدم و از تمام وزنم برای صاف کردن یک بوته علف هرز 

توانستم پایم را بلند کرده بودم تا از روی ان عبور که میاستفاده کردم تا ان را صاف کنم . تا جایی 
  کنم که از پشت مورد حمله قرار گرفتم

  محکم با پهلو به زمین خوردم. تمام اکسیژن با صدای ووش ریه هایم را ترک کرد.
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 توانستم. بارها و بارها دهانمهایم بدهم، نمیمهم نبود که چقدر ت��ش می کردم هوا را به داخل ریه
  هایم من را ناامید کردند.را باز کردم تا نفس بکشم، و دوباره و دوباره، ریه

  

هنوز هم برا نفس کشیدن در تق�� بودم که بازوهای قوی من را روی پشتم انداختند،. پاهای محکم و 
کرد، که با یک چرخش زانوانش ام قرار گرفتند و من را تهدید میسفت و در هر دو طرف قفسه سینه

  کند.ا به دونیم میمن ر 

  

داشته بود، که انها را با&�ی >=م با&� قرار کینگ به طرف من خم شد، دستش را محکم روی مچم نگه
داده بود . سعی کردم ریه هایم را تحت کنترل دربیاورم .  وقتی با&�خره توانستم مقداری هوا به 

های من مقابل سینه  محکم و . سینه ام با&� و پایین می رفت . و با هر نفس تند .داخل بکشم، سینه
  سف کینگ کشیده می شدند.

  

کشید.  آسمان با غرش رعد به او جواب می داد . . >=ما را  در باد با صدای بلند زوزه می
شد. ناگهان با هایم احساس کردم . قطرات یخ باران باریدن گرفتند و باعث لرزید بدنم استخوان

ه روی من دراز کشیده بود آگاه شدم . باران به >=عت از قطره شدت و حساسیت زیاد از مردی ک
  قطره باریدن به طوفان تبدیل شد

  

  اب روی صورت کینگ جاری شد و در چشمان شیطانی تیره اش فرو رفت 

  اما به نظر نمی رسید به وسیله شیطان تسخیر شده باشد

  

  او خود شیطان بود.

  

  غرید:

  ستم." " فکر کردم روشن کردم که صاحبت ه 

  های بینی اش گشاد شد پره

  ادامه داد

  _ بدهی ات هنوز هم باید پرداخت بشه توله سگ
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  با صدای گرفته گفتم:

  " پس منو بکش  و همه چی رو به پایان برسون،  . . .  یا اجازه بده برم، یا فقط منو بکش! "

  

  کینگ اخمی کرد و گفت: 

  _ " اینطوری خیلی آسون میشه."

  

تونم بهت پسش بدهم خوای؟ شنیدمنیکی مرده. پول تو رفته و من نمیمن چی می" پس چی؟ از 
  . من چیزی ندارم که تو بخوای "

  ای در برابر یک ببر ت��شم موثر بود.برای  انداختن او  از روی خودم تق�� کردم، اما به اندازه پشه 

  

  ه می خوامش" "اوه . ولی فکر کنم بتونی بهم پس بدی،توله سگ . یه چیزی داری ک

   

بسته خود  ام کشید . گلوی من را در دست بزرگش گرفت و با انگشتان پینهانگشتانش را روی شانه
  تواند.ان را فY=د، نه اندازه که من را خفه کند اما آن قدر کافی بود تا به من یادآوری کند که می

خوای. دیشب، تو از نو نمیکنم، بذار برم! من هیچی نیستم! من ک?c نیستم  . تو م"خواهش می
کنم. بهت التماس خواستی. یادنه؟ پس بذار برم. خواهش میاون اتاق بیرون رفتیی، چون منو نمی

  میکنم "  

توانستم به او برسانم کلماتم مبارزه را متوقف کرده بودم، چون بی نتیجه بود، تنها چیزی که می
  بودند.

  

  و با بدبختی داشتم شکست می خوردم

  

کنی. دیشب، من فکر کردم تو یک دختر کوچولوی ترسیده ی معصوم ا این جاییه که اشتباه می_ ام
هستی که نمی تونی از پس من بربیایی . . از پس کاری که می خوام باهات بکنم . چیزی که من نیاز 

  دارم . اما دیگه اهمیتی نداره 

  با فY=دن محکم تر گلویم تاکید کرد:  

  خوام با چیزی که مال منه بکنم."تونم هر کاری  که میو من می " چون ا&�ن مال منی،
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لب   تا به او بگویم هرگز مال او نبودم و نخواهم شد که ناگهان. او اعتراض کنم  تا به دهانم را باز کردم
نمی  که پشت >=م بیشتر در گل فرو رفت . با چنان قدرتی کینگ محکم روی لبهایم برخورد کرد .های 

  بودنجایی برای رفتن . از او دور شوم   توانستم

خود مکید و با زبان روی  . لب پایینم رادر هانلب های پرش نرم بودند اما بوسه اش چیزی جز این بود  
و اگر . بوسه اش همانند خودش بود . . او مرد >=سخت و به اندازه جهنم ترسناکی بود  . آن کشید

    لق دارمکلماتش نتوانستند این را در مغزم فرو کنند اما بوسه اش می گفت که من به او تع

  یک روانی ترسناک است  بوسه برای یک ثانیه باعث شد فراموش کنم که مرد پشت ان 

و ازه که به خودم می گفتم بوسه اهر اند. بدنم بر خ��ف ذهنم حرف میزد . باران به آزار ما ادامه می داد 
    او را میخواهد . . می گفت که خیلی هم ان را میخواهد مرا نمیخواهم اما بدن

را کردم زبانش زبانم را لمس کرد . ناله ای ای که این کار انم را باز کردم تا اعتراض کنم اما لحظهده 
از انرژی از تمام بدنم عبور کند و  ای این تماس باعث شد جرقه مردانه از ته گلویش بیرون آمد .

اما  . داد و بین آنها قرار گرفتو پاهایم را از یکدیگر فاصله . با زانقسمتهایی از بدنم را به واکنش وا دارد 
  حتی یک لحظه هم لبهایش را از روی لبهای من برنداشت 

 به >=عت پشت گردنم قرار گرفت و مرا با&� اورده و به خودش چسباند شدست. داخل دهانش ناله کردم 
  آنقدر به بوسیدن من ادامه داد که >=م به دوران افتاد .

دستش را جلو  . . به عقب روی زانو نشست . .هان به بوسه پایان داد عمیق و از عمق گلو ناگای باناله  
طوری به من نگاه می کرد مانند این که برای اولین بار . آورد و پشت انگشتش را روی گونه ام کشید 

  است که مرا میبیند 

کردم نفسم را تحت  . سعیلب هایش ورم کرده بودند    خشن نبود به خاطر بوسه اش حالت چهره
  کنترل در آورم 

>=مایی >=ا>= بدنم را در بر .. کرد محافظت می  بدون بدن بزرگ کینگ با&�ی >=م که مرا از باران >=د
م در گردش بود . همانطور که چشم هایش روی صورتدندان هایم به یکدیگر برخورد می کردند . گرفت 

  ه بدنم کشاندس نگاهش را روی بقیسپ. نگاهش مرا می نوشید 

  می توانم قسم بخورم تقریباً مانند این بود که دارد مرا لمس می کند نه اینکه تنها به من نگاه می کند

  ناگهان با عصبانیت گفت 
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  برو  _ 

  مانند این که با شوک الکتریکی به او زده باشند  . روی پاهایش پرید

  چی ؟_ 

رش هنوز هم محکم شلوار ورزcb که حا&� به خاطر با. به طریقی توانستم روی زانوهایم بلند شوم  
   گرفته بودم گباران سنگین شده بود را به چن

  با عصبانیت نعره کشید  

  فقط برو لعنتی_

نزدیکی ناگهانی اش باعث شد خودم را عقب  . آمیز یک قدم به طرف من برداشتبا حالتی جنون 
  افتادم  و به پشت روی زمین سنگ برخورد کردهبه یک  . بکشم

  به جاده پشت >=م اشاره کرد 

  این مسیر تو رو به بزرگ راه می بره _ 

  >=م را چرخاندم تا به آنجا نگاه کنم اما وقتی دوباره >=م را برگرداندم آنجا نبود 

  خرد شدن شاخه درخت ها زیر قدم های >=یعش ناپدید شد و بین >= و صدای طوفان گم شدصدای 

  آزاد بودم من

 باعث شدبه تحقیری که احساس میکردم و این  . . آن هم در  م .ین واقعاً تنها هم شده بودا همچنام 
بیرون  مسینه ام گذاشتم و سعی می کردم اجازه ندهم قلبم از بدن دستم را مقابل. د وقلبم فY=ده ش

  بزند

آنقدر >=عت g=بان قلبم تندتر و تندتر می شد که برای چند ثانیه احساس کردم هر لحظه ممکن است  
  وحشت وجودم را پر کرده بود. دوباره نمی توانستم نفس بکشم . د ستیاب

  

ای در هم آمیخته شد و در گ سبز و قهوهجنگل اطرافم چرخید و چرخید تا زمانی که رن. دیدم تار شد 
  و گردباد گم شد میان طوفان

چند دقیقه قبل در حالی که به چشم های پر از نفرت کینگ خیره شده بودم احساس امنیت بیشتری  
  داشتم 

جرات اینکه دوباره امتحان . لیز خوردم و به طرف جلو در گل و&�ی فرو رفتم اما م وکردم بلند ش عیس
قرار دادم و دستم را روی گوش هایم قرار  به یک طرف چرخیدم گونه ام را داخل گل. کنم را پیدا نکردم 

  دادم
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د تاریکی دیگر وجود نداشته یوقع شامآن  . مشگم می بایست در تاریکی . می بایست نامرئی شوم  
  باشد

ساعت پیش فکر می کردم می توانم تا حا&� درتختخواب به یک  ۲۴ . ندمبام چسازانوهایم را به سینه  
موقع دیگر شان و منزلتی نداشتم  م . انی >=م باشد و غذایی در شکمبا&�سقفی . . موتور سوار باشم 

  اما از زمانی که در آن بیمارستان به هوش آمدم با احساس لوکس شان و منزلت بیگانه بودم 

ابرهای طوفانی  پشتهمانطور که ماه . ه در وسط جنگل بودم گرسن . . =د> . . اما در عوض با&� برهنه
  کی مطلق فرو رفتم پنهان می شد در تاری

دندان . تا >=ما را از انگشت هایم دور کنم چسباندم   مرا به بدن ام پاهای برهنه متا جایی که می توانست
   دراید   به لرزه   شد کل بدنم زیر باران به شدتمی باعث  . هایم به هم برخورد می کرد

فرو  مطور که باران به شدت با بدنم برخورد می کرد هر قطره ی یخ آن مانند سوزنی در بدنهمان 
    میرفت

  ؟ به خاطر کدام جهنمی به او اجازه دادم ؟  را بوسیدبه خاطر کدام جهنم م 

  برای اینکه از آن بوسه لذت بردم  . . برای اینکه او مبارزه نکردم . از دست خودم عصبانی بودم 

در ماشین . از سطل زباله غذا خورده بودم  . ر چند ماه گذشته کارهای مزخرف زیادی انجام داده بودمد
باعث  ماینکه در برابر بوسه او تسلیم شداما هیچ کدام از آنها به اندازه  . خوابیده بودم قراضههای 

  میشد از خودم منزجر شوم ن

و او از پشت آنها ظاهر شود و وته ها به صدا در آیند از همه بدتر این بود که هر لحظه امیدوار بودم ب
  ا از این تاریکی نجات دهدر م

  کینگ اهل نجات دادن نبود . . . اهل کشتن بود  به خودم یادآوری کردم 

هنوز هم به اندازه جهنم . هنوز هم ترسیده بودم . هنوز هم عصبانی بودم  ید .بدنم یک بار دیگر لرز  
  >=دم بود 

  نم در اشتیاق او بودهنوز هم بد

 می شد . د و فراموش کردن چیز ها آسان تر را >=گرم نگه میدار مطول روز حواس پرتی زنده ماندن در  
درسهایی که از زندگی . . خاطرات گذشته  بیشتر آگاه بودم که بدوناز این تاریکی  اما تنها با افکارم در

  نسان بودمپوسته خالی از یک ا   تنها یک . .  یاد گرفته بودم

  شناخت تسخیر کرده بودیک بیگانه که بدن دختری را که نمی . . برای خودم یک غریبه بودم 

به وسیله حوادثی تراژدیک که او را از روی کره زمین . . کام�� تصادفی . این بدن را از او دزدیده بودم  
   رده و مرا به جای او گذاشته بودمحو ک
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    کردمشبهای مانند این که ترس تهدید می کرد مرا از پا درآورد با صدای بلند با او صحبت می  

می دانم این را تمام مدت می گویم . به طریق عجیبی دلم برای تو تنگ شده  امامی دانم عجیب است 
 . م دهیانجا تو متاسفم اگر کاری که انجام میدهم چیزی نیست که ممکن بود. اما خیلی متاسفم 

خودم  یاف خیابان چیزی نیست که برای تو گرسنگی کشیدن ک. امیدوار بودم تو اینجا باcb نه من 
هر روز که از خواب بیدار میشوم آرزو می کنم برگردی . خیلی متاسفم که تو را ناامید می کنم . بخواهم 

فظت و >=پناه خودم را به خاطر اینکه سعی کردم برای محا. متاسفم  هم ترو به خاطر کمی قبل . 
 ممی توانم از خود. من خودم اما دیگر از آن گذشته ام  . . ضعف بودای از روی لحظه   . بفروشم

م به من اجازه نده اوقول میدهم هرگز به . متاسفم به خاطر اتفاقی که با کینگ افتاد . محافظت کنم 
  یا به هردویمان ؟ . .یا به تو دست بزند  . دست بزند

به شدت  . فرو رفت ماز آن داخل دهان ای به طور تصادفی ذره . خندیدم وار میان گل دیوانه یالتبا ح 
  >=فه کردم تا زمانی که تمام آن را از گلویم بیرون آورده و روی زمین انداختم 

 ونم جون سالم به در ببرم..... به خاطر توتمی. قول میدم  . بیشتر ت��ش می کنم

  

  

  

 ���9  

���  

  

برای ساعتها و . به طرف جاده حرکت کردم  . b=وع به حرکت کردمبه محض اینکه خورشید بیرون آمد 
گلی که روی پوست بدنم خشک شده بود هر لحظه سنگین تر می شد و پوست  . ساعتها راه میرفتم

   دست و پایم را خسته تر می کرد. بدنم را اذیت میکرد 

  عذاب خالص نبود  جاده چیزی جز می روی علف های داغ کنار آسفالتهر ق

  زخمی و خون آلود کف پاهایم بود. . هرکدام مانند چاقوی کوچکی در مقابل پوست برهنه  

یک مجتمع آپارتمانی  . تا زمانی که به اولین نشانه ی تمدن برخورد کردم. حرکت میکردم  بدون هدف 
  یا به یک کلیسا. . کز پلیس بروم یا به مر . . بایست به تلفن دستر>c پیدا کنم  می. دو طبقه 

  ک?c که بتواند به من کمک کند 
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گیج و  . . به جایی نیاز داشتم تا بنشینم و ذهن خسته . اما انرژی نداشتم که بیشتر از این پیش بروم 
  را کمی استراحت بدهم  مضعیف به خاطر کمبود آب بدن

  چرا کینگ مرا رها کرد ؟ 

تقریباً انتظار . کرد مغشوش می   او وجود داشت که اعصابم را یلدودناراحت کننده در مورد چیزی 
  د جاده >= و کله اش پیدا شود و مرا به داخل ماشین بکشان داشتم هر لحظه کنار

  شاید به خاطر بوسه بود که نظرش عوض شد 

 . . ستفاده کندسوء ا نکه در ذهن داشت از م ای شاید ابتدا فکر می کرد می تواند بنا به افکار منحرفانه
و من چیزی .  . . اما زمانی که مرا بوسید احتما&� می بایست متوجه شود که تنها ناامید خواهد شد 

  نیستم که میخواهد بنابراین مرا رها کرد

 

ه بود چرا همین ب�� را هم اما اگر او نیکی را کشت . در آن لحظه امیدوار بودم که میبایست همین باشد 
  هیچ چیز با عقل جور در نمی آمد ؟ ورده بود نیا>= من 

آزادی چیزی نبود . . تنها چند ثانیه تا مرگ فاصله داشتم . . ساعت گذشته چندین بار  ۳۶بعد از این که در 
آزادی  . اما دوباره در خیابان بودن خود به نوعی اسارت بود . که فکر کنم دوباره آن را خواهم داشت

  اشته باcb و من هنوز چنین چیزی نداشتمیعنی اینکه حق انتخاب د

بع�c از قسمت . واحد داشت  ده قدیمی و فرسوده بود و حدود. سکندری خوردم ساختمان   به داخل 
علف های  . های در و دیوار با مصالح نامناسب تعمیر شده بود که با بقیه ساختمان همخوانی نداشت

  د هرز اطراف ساختمان رشد کرده بودن

.  ب��خره >=پناهی از این آفتاب سوزان . ر نبودم یک قدم دیگر بردارم مقابل دیوار سقوط کردمدیگر قاد 
 . پیدا کرده بودم . . که احساس می کردم هنوز هم از پوست >=م عبور کرده و >=م را داغ می کند .

  نف?c تازه کنم و افکارم را مرتب کنم. . بایست مدتی بنشینم تنها می

  از اینجا برو . ا بمونی دخترنمیتونی اینج _

پوشیده بود که برایش خیلی کوچک بود و عکس اسب  یتیY=ت. مردی درشت هیکل پدیدار شد  
با کفش به پایم g=به زد مانند این که می خواهد یک  . ی به همراه رنگین کمان روی آن داشتاخدار ش

  سگ ولگرد را از آنجا دور کند

  همین حا&� . از اینجا برو  _ 

  خواهش می کنم. تلفن استفاده کنم  یهفقط نیاز دارم از  . خواهش می کنم_ 

یکی  بهلیس تماس بگیرم احتما&�ً من را اهمیت نمی دادم که اگر به پ . خشک و خراشیده بود  مصدای 
می بایست گزارش : تنها و تنها به یک چیز فکر می کردم  . دیگر از آن خانه های گروهی خواهند فرستاد

  ل را بدهمیک قت
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گاهی اوقات فکر . نیکی ممکن بود یک دزد و یک فاحشه باشد اما لیاقت اش این نبود که بمیرد  
  کردم آنقدر هم مرا دوست نداشت اما با&�خره تنها چیزی بود که داشتم می

  کام�� مشخص بود که آزرده خاطر شده. کشید  یها در م

گرفته بود فرو کرد و یک چیپ?c که به دست  ی بسته دستانش را داخل ؟ برای چی بهش نیاز داری _
  بعد از آن انگشت هایش را لیسید  . داخل دهانش چپاند مشت پر

داخل یک اتاق زندانی شدم . من دزدیده شده بودم . می بایست به من کمک کنی . کنم خواهش می_ 
تمام روز داشتم راه . دم و توی جنگل گذرونر و شب  مفرار کرد. و به یک تخت خواب بسته شده بودم 

. که بهش برخورد کردم  هاینجا اولین جایی. م ه اآفتاب سوخته شدم و خست .. تشنمه. می رفتم 
به وسیله . دوستم نیکی به قتل رسیده . . بایست با پلیس تماس بگیرم دوستم می. . میکنم خواهش

  ن مردی که منو گرفته بود وهم

  اند و دستش را روی لباسش تمیز کردپچ شا یک مشت پر دیگر چیپس داخل دهان

بنابراین میتونی اینو به من گزارش  ام . ین منطقها من مسئول. رو کرده  اوه اره ؟ خوب شانس بهت _
  بدی

وقتی که حرف می . متصل شده بود را به من نشان داد  ششکمش را با&� زد و نشانی که به کمربند 
  پریدمی  و خورد های چیپس از دهنش بیرون  زد

  که فکر می کنی دوستت رو کشته کیه ؟  مردی این و _

اسم کاملش رو نمی دونم یا حتی  . خودم شنیدم اعتراف می کرد. کنم بلکه مطمئنم فکر نمی_ 
  فقط میدونم اونو به این اسم صدا میزدن . مطمئن نیستم که اسم واقعیش باشه 

  ؟ و اون اسمش چی بود_

نسبت   کام��ً . مدام روشن و خاموش می شد تمرکز کرده بود  سقف که &�مپ روی. به دیوار تکیه داد  
  به داستان من بی ع��قه بود 

  بهش میگن کینگ _ 

  و دستش دوره نشانش آویزان شدگشاد شد چشمهایش 

  م را گرفته و مرا به زور روی پا کشاند  ویک چشم به هم زدن خم شد باز . در چیپس را روی زمین انداخت  

  ؟ چه کار داری می کنی کن _ صبر

پوست  م .به طرف جلو روی جاده افتاد پیچید . .پای راستم  هول داد . مرا به طرف بیرون ساختمان 
  دست و مچ هایم خراشیده شد

  فریاد کشید  

  برو دیگه اینجا برنگرد  . از اینجا برو_ 
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  در حالی که دستش روی >=ش بود چرخید و فریاد کشید

اگه یه بار دیگه ببینمت دفعه بعد این اسلحه  . برو دختر. درد>=های اینجا نیاز ندارم  من به این مدل _ 
  که تو رو به بیرون راهنمایی میکنهه من

همانطور که پشت در ناپدید می شد چربی شت . ها گذاشت و به طرف ساختمان برگمرا روی جاده تن  
  د های پهلو و پشت اش با&� و پایین تکان می خوردن

. به کف پایم درد می کرد . تکاندم  مسنگ ریزه ها را از زخم دستها و تیY=ت. پاهای لرزان ایستادم  با 
  دشم وارد می یکه برمی داشتم دردی تیز به پا مچ پایم که پیچ خورده بود با هر قدمیخاطر 

دانستم در  اما نمیم م می بایست به طرف لوگان بیچ برواگر قرار بود برای خودم یا نیکی کمک بگیر  
  کدام مسیر است

. متصل نبود بلکه به آن آویزان شده بود  مشد مانند اینکه دیگر به بدنه میپاهایم پشت >=م کشید 
    ی هایی که به پشت یک ماشین متصل شدهقوطانند م

 هنوز . شده باشم دور ساعتها گذشتند و اگرچه تمام مدت به راه رفتن ادامه میدادم فکر نمیکنم زیاد 
تمام روز حتی یک ماشین هم از کنارم . هم می توانستم در فاصله ای پشت >=م ساختمان را ببینم 

  نگذشته بود 

صورت . د خورد و صدای گرسنگی اش بلند می شبه هم می . .  به خالی بودن اعتراض می کردم شکم
هر قدر . دادم ن ادامه میبا خستگی به راه رفت . کف پاهایم ورم کرده بود ند.و گوش هایم داغ شده بود

  افزایش پیدا می کرد مکه خورشید به خط افق نزدیک تر می شد اضطراب

  داغ یک بار دیگر می خواست در تاریکی شب ناپدید شود  خشن وروز  

رد و . به یک بانک قدیمی و متروک رسیدم  مدور شنید ای در فاصلهرا همانطور که صدای رعد و برق 
  ی صورتم فرود آمداولین قطره آن رو و بوی باران را شنیدم . میکردبرق آسمان را روشن 

قبل از آنکه بتوانم به >= پناهی . .  سایه بان کشاندم اما به آنجا نرسیدم  به سختی خودم را به طرف 
   برسم آسمان روی >=م باریدن گرفت

. کیه دادم و روی زمین نشستم به دیوار ت. وقتی به >=پناه رسیدم از >= تا پایم کام��ً خیس شده بود  
نم آرزو میکردم احساس شکست می کردم و جایی در پس ذه . پیشانی ام را به زانو هایم تکیه دادم

  کند و مرا بکشد من برخورد بایکی از صاعقه ها 

  مردن بهتر از این بود که ک?c تو را نخواهد  

  می بایست از این بهتر باشد مرگ 

  خدای من س��م کوچولو _ 



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ٨۶ 

را با&� گرفتم و مردی را با  >=م . عرق >=دی روی ستون فقرات نشست. صدایی را از ناکجا آباد شنیدم 
روی گونه هایش ش چروکهای دور چشم . های خاکستری کثیف دیدم که با&�ی >=م ایستادهریش

  را از دست داده بود و صورتش کام�� قرمز بود اش از دندان های جلویی . بع�cکشیده شده بود 

  گم شدی یا چی ؟ _ 

  دهایش پاره پوره و کثیف بودنلباس . بوی شیر فاسد شده میداد 

  زمزمه کردم 

  یا چی  _

  دستش را جلو گرفت

  من ادی هستم  _ 

 . نشست و را بگیرم روی زانو مقابلمدست اوقتی متوجه شد قرار نیست . ناخن هایش زرد و کثیف بود 
. . . لرزیدم  . و خیال داشت گونه ام را نوازش کند را جلو آورد فشیثدست ک. g=بان قلبم با&� رفت 

دیوار را گرفتم تا  . رفت یجلوی چشمام سیاه م .تلو خورد تلو.  روی پا پریدم . خودم را عقب کشیدم 
  روی زمین نیفتم

  ؟ چیه تاسم . اینطور بی ادبانه با ادی برخورد نکن _

تا جایی که می  .  را مرتب کرد شمیان پاهایش برد و شلوار کثیف الب هایش را لیسید و دستاش ر  
  توانستم با اعتماد به نفس پاسخ دادم

  اما باید برم   یام ... از م��قات باهات خوشحالم اد  _

  بور کنم اما یک قدم مقابلم گذاشت و تنها راه خروج مرا بستسعی کردم از او ع

  ؟ تا لباس هات خشک بشه  اینجا نمیمونیچرا  _

  عبور کرد  مشد و چشم هایش از روی بدن گستاخ تر شلبخند بدون دندان 

  بیشتر خوشم میاد نکه کام��ً خیس هایی اگر چه از زن_

  دوستم منو برداره  امنتظر بودم تفقط . نه متشکرم  . . .  ام _

  ت داشمی به او دروغ گفتم اما امیدوار بودم حقیقت 

کردم دست او را از روی بازوی آزاد  عیس . را گرفت یمو از او عبور کنم اما این بار باز دوباره سعی کردم 
  کنم اما در این لحظه حتی یک بچه هم از من قوی تر بود

  ولم کن _

حا&� قراره اینجا بمونی و ببینی من تا چه اندازه . تو اومدی توی خونه من . حا&� به من گوش کن  _
  مهمان نواز باشم  میتونم
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دستهایم را مقابلم . و برخورد کرد ا مرا چرخاند تا زمانی که پشتم به مقابل. مچ دستم را کشید  
 اگر چیزی در . می خواستم با&� بیاورم. میتوانستم قسمت پایینی بدن اش را احساس کنم . نگهداشت 

  با&� میاوردم  ان را بود در آن لحظه می شکمم

 ای برهنه روی پای چکمه پوش او g=به زدم و دردی تیز و برنده از بدنم عبور کرد اما به اندازهبا پاهای 
تنها توانستم چند قدم به . توانم از چنگ او خودم را آزاد کنم و بکه کند وکافی بود تا یک لحظه او را ش

   روی زمین انداخت  ا بهموهایم را کشید و مر . جلو بردارم 

موتور سوار را به  یکاً همان دلیلی بود که می خواستم این دقیق . بهم تر می شددیدم مبهم تر و م 
در آن لحظه امیدوار بودم بییر به جای آنکه مرا به طرف کینگ بفرستد . عنوان حامی برای خود پیدا کنم 

بایست از او می. اما دوباره قولی که به دختر داده بودم را به خاطر آوردم  . مرا به خانه خود می برد
  به هر قیمتی که شده . . محافظت کنم 

  بدون مبارزه تسلیم نمیشدم 

با  یمکف پا  . وقتی ادی سعی کرد پاهایم را از یکدیگر باز کند دیوانه وار b=وع به لگد زدن کردم
با عصبانیت  . احساس می کردم کف پایم آتش گرفته . خون از دماغش بیرون زد. صورتش برخورد کرد 

  فت گ

  قراره تاوانش رو بدی هرزه_ 

>=م چرخید و با صدای بلندی روی  . g=به زد چانه ام به شتعصبانیت به عقب رفت و محکم با مبا  
  زمین افتاد

 دهانم پر از خون شد 

   از &�به &�ی لب های محکم هشدار داد . تیز مقابل گلویم گرفت   چیزی >=د و 

  میبرم رو من گلوی لعنتی تو و. . هرزه   سعی کن با من دعوا کنی _

با هر  . لباس زیرم را به زور پایین کشید  شلوار ورزcb و   با یک دست چاقو را گرفته و با دست دیگر  
  چشمهایم را بستم . دم چاقو بیشتر در گلویم فرو می رفت نفس که میکشی

  ؟ وقتی آرزوی مرگ داشتی این چیزی بود که اتفاق می افتاد درست است

  اوقات آرزوها به حقیقت می پیوستندگاهی  

تمام شد مرا بکشد و مجبور نباشم برای بقیه عمر این لحظه را به  شفقط امیدوار بودم وقتی کارت 
حتی یک روز هم از زمانی که به او قول داده بودم تا از او محافظت کنم نگذشته بود و . خاطر بیاورم 

  شکست خوردم  همین حا&� هم

این حقیقت که قرار بود  م .>=نوشتم را پذیرفت. بدنم را منقبض کردم .     دبودتق��  رش دادی با شلوار  
  زیر یک ساختمان متروکه در وسط ناکجا آباد بمیرم
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  نبودم  cآن هم زمانی که هیچ ک?  

م زدن چیزی آمد و سپس صدای بلند صدای بره . ناگهان وزنش برداشته شد .. . ناپدید شد یسپس اد 
می خواستم >=م را بلند کنم تا ببینم چه . . . یک صدای آشنا  . به صدا درآمد مگوش هایدر  یانفجار 

و >=م طوری سنگین بود انگار هزار پوند وزن  اری نمی کردافتد اما گردنم با من همکاتفاقی دارد می
  داشت

 یک سینه مقابل. را در هوا بلند کرد مبدون کوچکترین زحمتی و ده قوی زیر زانو و پشتم آم یدست های 
  کنم اما نمی توانستم بیشتر از با هر ک?c که بود مبارزه مسعی کرد م .قوی در آغوش گرفته شد ی

  از خود نشان دهم ضعیف   تکان خوردنی

  یق و آشنا میان موهایم زمزمه کردعم یصدای  

  گرفتمت _

  کینگ 

  میچرخید گفتم  ماز میان تمام افکاری که در ذهن 

  و ول کردی تا برم فکر کردم من_ 

  نظرمو عوض کردم_ 

  دنیای اطرافم مبهم و تار شد . اکتی چرمی پوشاند و میان باران قدم بر داشت ژ مرا با  

  زندگیم از جلوی چشمم عبور کنه  هکنم قرار فکر می_ 

  ؟ چرا چنین فکری می کنی_ 

واقعی بود یا ذهنم داشت تصور  شدانستم نگرانی داخل صدایدر این وضعیت ضعیف بودن نمی 
  کرد می

  هافتکه می هچون وقتی میمیری این اتفاقی_ 

  میریقار نیست ب تو  _

کنم هر قدرتی که اون با&� فکر می. جلوی چشمم عبور کنه   زندگی ندارم که از به چون مناوه خو _
  هست به جاش تو رو بهم نشون میده

  پرسید 

  ؟ اگه داری میمیری پس چرا باید منو ببینی _ 
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اما نمی توانستم گوش  . تکان داد و چیزی راجع به این که بیدار بمانم گفت   فورا پاسخ ندادم مرا  وقتی 
  : از دهانم بیرون آمد چیزی شبیه این بود  ادعفکر می کنم چیزی که ب. بدهم 

_cbکردن قشنگیاما برای نگاه    چون تو ممکنه عصبانی و خشن با  

  مخمیازه کشید 

  ؟چرا برگشتی دنبالم  _ 

 یاد  م .و به اطراف شانه ی کینگ نگاه کردیک چشمم را باز کردم  . تمام انرژی که داشتم را جمع کردم
  گلوله ای وسط دو چشمش بود . جای خالی به مقابل اش خیره شده بود   روی زمین افتاده و با نگاهی

  تر آورد و بیخ گوشم گفت دهانش را پایین   . تمرا محکم تر گرف  کینگ 

 چون تو مال منی_ 

  

  

  

��	 ���  

  

���  

  

و کبودی هایم درد  در آب گرم هر اینچ از ماهیچه ها. در حالی که در آب گرم فرو رفته بودم بیدار شدم 
  به دست داشت یلیف حمام  وقتی چشم هایم را باز کردم کینگ کنار وان حمام ایستاده و. می کرد 

تا جایی که می توانستم به  . آب از کنار وان روی زمین افتاد . به >=عت نفس کشیدم و >=یع نشستم 
  هایم را مقابل سینه ام قرار دادم  هایموباز  . وشه خارجی خودم را جمع کردمطرف گ

  را کنار کشید ها کینگ دستم را گرفت و به زور آن

با دست دیگرش یکی از انگشت هایش را از روی  . تنها حفاظی که در مقابل نگاهش داشتم را برداشت 
  م رسید ان را نیشگون گرفته اوقتی به نوک سین. م کشید ه ااستخوان ترقوه تا روی سین

  محکم  
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  م جیغ کشید

  نیست حا&� اون ها رو از من پنهان کنی یازی. ناونا رو دیدم گربه کوچولو  �قب� _

 یبا هر حرکتی که می کرد ماهیچه های روی شکمش تکان می خوردند و تاتو . لباس به تن نداشت 
  رسیدروی بدنش متحرک به نظر می

  ناگهان گفتم  

  تو ادی رو کشتی_ 

  داد پرسیدابرویش را با&�  یک. جزئیات ترسناک شب گذشته به >=عت به ذهنم هجوم می آورد  

    ادی ؟ _

  مرد دیشب اونی که تو . . .  _

  جمله ام را به پایان رساند

  متوجه نشدم شما دو تا با هم آشنا شدید. کشتم  _

  ه خود پیچیدم . لیفی که در دست داشت را بلند کرد ب 

  پاک کنم  تفقط می خوام گل رو از روی بدن_ 

 _c<به نظر میرسه کام�� متقاعد شدی این حق داری که قضاوت کنی . خیلی پشیمون به نظر نمی ر  .
  حکم بدی و خودت هم اجرا کنی .

اما چیزی که باید بدونی  . کوچولو هم کفایت میکنه " زندگی منو نجات دادی کهمچکرم کینگ : " یه  _
م می ش قاcgمن است . بله  شپاسخ ی و به چیزی که مال منه دست بزنیاینه که اگه >= به >=م بذار 

    حکم میدم و گاهی اوقات اگه موقعیت بطلبه به اون ج��د ح******* تبدیل می شم. . 

  زیر و رو شد مشکم 

  ؟ رسوند یا نه   اما چرا باید اهمیت بدی که اون به من اسیب  _

  چونکه تو مال منی _

  ؟ تکرار می کنی وا مدام این جمله ر چر  _ 

  چون حقیقت داره  _

  دم مال تو باشم هرگز قبول نکر _ 
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دم هر ترجیح میدادی اجازه ب . مذاکره نیست هاین ی . کنی شباشه تو قبول زیاناین چیزی نیست که _ 
   ؟ انجام بده هاتداشت با در >=که ادی  برنامه ایکاری

    نه این چیزی نیست که دارم میگم_ 

  محتی در آب گرم احساس >=ما میکرد کردموقتی به اتفاقی که ممکن بود بر>= بیاید فکر می

  ممکن بود تا حا&� کشته شده باشم 

موقعیت طوری بود که تنها یکی از ما . نه  ؟ ادی اورده بود ناراحت بودم بر >= کهبالیی آیا از  
  بایست زنده بماند و خوشحالم که من ک?c هستم که زنده ماندممی

  مزمزمه کرد 

  موتورسوار نیاز داشتم یه برای همینه که به  _

  پرسید

  ؟ بود یاین چ _

  هیچی  _

  مه امتوجه نبودم با صدای بلند صحبت کرد

  و این چه معنی کوفتی می ده ؟ . موتورسوار نیاز داشتییه گفتی به همین دلیل بود که به . . نه  _ 

  با عصبانیت گفتم  

یه ادی منتظر  یگوشه ای که می چرخهر . نمیدونی اون بیرون توی خیابون چطوریه . برای محافظت _
این انتخاب من  . چه اشتباهی قدم بزاریوه کیا ب یتاده تا خوابت ببره یا به اندازه کافی اهمیت ند ایس
ی تو موتورسوارها نیکی گفت ممکنه توی مهمون.  اما نمی دونستم باید چه کار دیگه ای بکنم  . . نبود

  هن محافظت کنماز  همیتون. گفت من خوشش بیاد  ها ازاونکه یکی از  ن .حضور داشته باش

  با حالتی عصبانی و ناامید گفت  

  تو خودتو به فاحشه یه موتور سواری تبدیل کنی ؟_ و تو برای همین به مهمونی اومدی ؟ که 

ه خودم ک ای تقریباً به همان اندازه. امید کرده بودم متنفر بودم  بنا به د&�یل احمقانه ای از اینکه او را نا 
  یا آن دختر را  . . . نفر بودممتامید کرده بودم  را نا

  با صداقت پاسخ دادم 
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دیگه این چیزی نیست که . احمقانه ای بود ی که ایده  مدمتوجه ش . اما حا&� حداقل برای مدتی. بله _ 
  بخوام 

  کردم متوجه نشده بودم تا چه اندازه خجالت زده هستم نزمانی که با صدای بلند صحبت تا 

  به عقب تکیه بده . حداقل حا&� بیشتر با عقل جور در میاد _ 

آن را پر از آب . را از روی زمین برداشت  ای کاسه. یک دستش را پشت گردنم قرار داد تا >=م را نگه دارد 
  کرد و به آرامی آن را روی موهایم ریخت

  زمزمه کردم  

  تو مادر خودتو کشتی _

  بیرون می ریخت را بگیرم موانستم جلوی کلماتی که از دهانمثل این که نمی ت 

  پرپی لعنتی  _ 

  >=ش را تکان داد 

  به تو مربوط نیست هگفتکه چیزی _

  میزنم به هدف زدم دسقدر عصبانی بود که حآن 

  نتی مربوط نیستعبه هیچ ل _

  و رگ گردنش از تپیدن باز ایستادام تر شد بعد از چند لحظه سکوت نفس هایش آر  

  موهایم را آبکcY کرد

  پس میدونی توی زندان بودم درسته ؟  _ 

  اره _ 

  ؟ ی بودمانزند برای چه مدتمی دونی _ 

  چیزی که پرپی به من گفته بود را به خاطر آوردم 

  سه سال _

  باشن ؟ هک?c رو میشنا>c که برای قتل بهش سه سال حبس داد .آره  _

  هیچ با عقل جور در نمی آمد. نمی دانم چرا قب�� به این فکر نکرده بودم  
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  >=م را تکان دادم  

  داستانش طو&�نیه اما حا&� توی حال و هوای داستان تعریف کردن نیستم_ 

  اما تو نیکی رو کشتی  _ 

  م که نمی توانستم دهانم را بسته نگه دارم داتسفر  لعنت مدوبه خ

  انند این که یک جوک تعریف کردم . یک خنده ی واقعی م . دندیخ کینگ در کمال تعجب

  فکر نمی کردم این مرد قادر به خندیدن باشد

  نه این کارو نکردم  _

  او مجادله کردم با 

  چرا باید اینو انکار کنی ؟ . چرا این کارو کردی خودم شنیدم به پرپی گفتی کشتیش _ 

  ؟  گفته باشم من اونو کشتمشنیدی که واقعاً . کم بیشتر فکر کن _ یه 

  دقیقا این کلمات را نشنیده بودم . حق با او بود  

شهر پایینتر اونو توی یک متل  هی. متاسفم گربه کوچولو اما حقیقت داره . من فقط گفتم اون مرده _ 
   درب و داغون در حالی که یه سوزن تو رگش فرو رفته بود پیدا کردم

  یکی از اشک هایم را از روی گونه ام پاک کرد 

  ؟ اون به تو شلیک کرد واقعا لیاقت این قطره اشک و داره _ 

  متعجب کرد مرابا خوردن آن قطره اشک  

  ماز او دفاع کرد 

هدف و در واقع تو ر . تصادفی به من شلیک کرد  . سعی داشت فرار کنه. اون به من شلیک نکرد  _
آدمهای مستاصل اقدامات استیصال  . هر دوی ما اینطور بودیم. مستاصل شده بود  ن او .  گرفته بود

  امیزی انجام میدن

 اماکه رابطه ما پیچیده و مزخرف بود به هر اندازه . و تنگ شده اآن موقع بود که فهمیدم دلم برای  
  و حا&� رفته بود . . . تمام چیزی بود که داشتم 

اگه بخوام صادق باشم اگه اونو  . و اون هرزه به تو شلیک کرد . . . ه یا نهگربه کوچولو از روی عمد باش_ 
  زنده پیدا میکردم و دوباره اون اسلحه رو با&� می گرفت به هرحال می مرد 
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به نظر می رسه زندگی من به تپه روی تپه سوال تبدیل شده و واقعا صادقانه بگم آماده ام تا چند _ 
  قبل از اینکه مغزم از گوشام بیرون بزنه . . جواب برای اون ها پیدا کنم

  چه توصیف گرافیکی_ 

  ؟ چرا به خودت زحمت دادی و منو اینجا برگردوندی ی ؟چرا دنبال من اومد  _

دلیل اینکه چرا گذاشتم بری اهمیت نداره  . لغزش در قضاوت بود ای لحظهوقتی بهت اجازه دادم بری  _
جزو دارایی های من هستی و تا زمانی  . تو و تو هنوز به من بدهکاری حقیقت اینه که دوستت مرده. 

  مال من خواهی بود هکه تصمیم بگیرم غیر از این

  به من اخم کرد و گفت. گریه کردم   .م کشید الیف را روی پای زخمی  

  کام��ً لت و پار شدی _

ل یcY ماببپو>c بعد مجبور   اکه برات میوفته وقتی توی جنگل رها بcY ت هفکر می کنم این اتفاقی _
  ها زیر آفتاب سوزان با پای برهنه راه بری

  با من مبارزه کند اما مرا متعجب کرد . انتظار داشتم با من بحث کند 

  قضاوت دچار اشتباه شدم   طور که گفتم لحظه ای بود که تویونهم. متاسفم  نبه خاطر او _

  همین حا&� از من معذرت خواهی کردی ؟ تو _ 

  گفتم که از تو عذر می خوامن منه گفتم متاسفم که توی قضاوت دچار لغزش شد_ 

  با دو دلی پرسیدم  

قب�� راجع به این صحبت کردیم و من چیزی ندارم که به تو  ؟ و پرداخت کنمر قراره چطور بهت بدهیم _ 
  بدم

  آهی کشیدم 

  ی ندارم عنوان چیز   به هیچ _ 

  به هر طریقی که من دلم بخواد گربه کوچولو _ 

  ؟ چی میشه اگه من نخوام مال تو باشم_ 

  بدون تردید گفت 

خواهی  به نظر برسه اما یخوب ه مردممکن. با تو داشته باشه  وبعدش اجازه میدم پرپی راه خودش ر  _
خوشش میاد  وقتی زنها جیغ میکشن. که بدون هشدار تو رو میشکنه  هانیویمار ر یه بفهمید که اون بچه 
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رو به  یا شاید تو . . بیشتر خوشش میاد نه وقتی که بهش میگن.خوشش میاد ن وقتی بیهوش میش. 
  ع��قه خا¥c به استفاده از چاقو دارن   شنیدم هریس و مونو. افراد بییر اجاره بدم 

  طبعی در صدایش نبودهیچ حس شوخ

وقتی ازت خسته .  ی بود هاوتو تحت حمایت من خ . cYمیها مال من همکاری کنی تنها و تن اما اگه _
  شدم و احساس کردم بدهی که به من داری پرداخت شده آزادی که بری 

  تکرار کردم 

  حمایت _

  دنبال آن بودم  قیقا آن چیزی که بهد

 _ cY؟چه اتفاقی میفته اگه تو از من خسته ن  

  با دهان بسته خندید

. و انجام میدی ر اما تا اون موقع کاری که بهت میگم  . همیشه اینطوری میشه. فته اوه این اتفاق می _ 
  تو خونه من زندگی می کنی 

  تر شدچشم هایش روی من تنگ

  توی تخت خواب من می خوابی  _ 

  ؟ میخوای بهم تجاوز کنی_ 

  ش در آمد طپقلبم به شدت در سینه به  

اگه این . گرفته بشه یه چیز دیگه  نچیزه و اینکه تصمیم کام��ً از م چون این که خودمو بفروشم یه_ 
  کارمو تموم کن و زیر آب فرو ببرو همین حا&� >= من ر  ئهبرنامه تو

  کار نمیکنه  دهنتضعیف باشه اما به این معنا نیست که  تبدن _ ممکنه

 . کردر برای زندگیم آماده میدیگ به >=عت در رگ هایم جاری شد و بدنم را برای یک مبارزه  آدرنالین
  کام�� برهنه بودم اما اهمیت نمی دادم . شیده شد پاآب روی زمین . ایستادم 

دست های  . س شدشلوار جین اش خی. را متعجب کرد مقدم گذاشتن در وان حمام  با و کینگ ایستاد
بلند خندید و هر  با صدای.  بزنم g=بهام تا به او مانند اینکه آمادهمشت شده ام را مقابل صورتم گرفت 

  کمرم حلقه کرد و مرا به طرف خود کشید دو دستش را دور

  مقابل گردنم زمزمه کرد  
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. .  بخوابم باهاتقبل از این که . لعنتی نیستم  تجاوزم همید که من خیلی چیزها هستم اما یخواهی فه_ 
  التماس خواهی کرد  کار به من اینتو برای  . . . خواهم کرد گربه کوچولو وو حتما این کار ر  .

.  که در بدنم به وجود آورده بود را آرام کنم  دنم پیچ و تابی دادم تا سعی کنم درد اشتیاقیبه ب 
برای او آماده بودم  . دیل شدکه برای مبارزه در بدنم ترشح شده بود به چیزی کام�� متفاوتی تب یآدرنالین

  اما به روش کام��ً متفاوتی.. . 

  یانتکار بدن خ 

  ریزی داره هنوز خون  ات شده و گوش یپاهات حسابی زخم . می بایست خوب بcYاول اما  _

دندانهایم به هم . کانتر قرار داد    مرا روی کاcb >=د. مرا هم با خود بیرون کشید  . بیرون رفت وان از 
  پتو بود پیچید    اندازه یک کابینت زیر سینک را باز کرد و مرا در حوله ای نرم و بزرگ که به . می خورد

  بایست به من بگییه >=ی چیزای دیگه هست که می_ 

  ؟ مثل چی _ 

وری یه اما چط . چیزهایی که برات اتفاق افتاده بود . یزهایی که بهش گفتی رو به من گفتپرپی چ _ 
  ؟ گم شده نفر مثل تو توی این دنیا

  یه نفر مثل من ؟ _

     تنگ شده باشه باشه که دلش برای این چشمای زیبامی بایست یک نفر اون بیرون  _

  پاسخ دادم . کرد هنوز هم دندان هایم به یکدیگر برخورد می

   بشناس رو پیدا کنمو سعی کردم ک?c که من ر _ 

  کرد خشککینگ باحوله مرا  

   ک?c با مشخصات من وجود نداشت هیچ گزارcb از گم شدن و _

  گذشت ز روی زخمها میدقت ابا 

  هیچ >=نخی وجود نداشت. اثر انگشت من روی هیچ کاغذی نبود  پلیس هم چیزی پیدا نکرد ._ 

کینگ شلوار خیسش را بیرون آورده و روی نرده کناره حمام قرار داد تا خشک شود تنها چیزی که به پا . 
ه شده ش افتاد که مشخص بود هیجان زده انگاهم به پایین تن . داشت شورت کوتاه مردانه مشکی بود

  اما ت��ش نکرد تا خودش را بپوشاند  ام رد نگاهم را دید که به او خیره شده. 

   زد و چند قدم به طرف من برداشت نیشخندتنها 
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فته و مرا روی از حمام بیرون ر  . گیردمیان بازوهایش بلند کرد مانند اینکه یک بچه را در آغوش می  رام 
  تخت خواب قرار داد

  دستبندهای شب پیش هنوز هم به با&�ی تخت خواب متصل بودند پ 

  ؟ میخوای منو دوباره به تخت ببندی ؟ من زندانی تو هستم ؟ س همینه_ 

  >=ش را تکان داد 

  فکر نمیکنم دیگه به اینها نیاز داشته باشیم . نیستی من تو زندانی . گربه کوچولو _ نه

دهانم  . می درخشید اش بدن بزرگ و ماهیچه ای اتاق می تابیداز میان پنجره به زیر نور مهتاب که  
  و دوباره می بایست حواس خودم را پرت کنم تا اشتیاق بدنم را نادیده بگیرم . خشک شد 

  ممکن است شیطان باشد اما بدن یک خدا را داشت

  زمزمه کردم 

  هستم ؟ پس من چی _ 

  را از پا در می آوردم خستگی کم کم داشت 

  بهت گفتمقب��  _

نگاهش از >= تا پای بدنم عبور کرد و دوباره با .  کنار زد   و حوله را از روی بدنمبه جلو خم شد  
با&�ی >=م خم شد و لب  . یک زانویش را روی تخت خواب قرارداد . های تخت خواب مرا پوشاندملحفه

  پایینم را به دهان گرفت و مکید 

  نیتو مال م . . . تو زندانی من نیستی_ 

 

  

��	�� ���  

  


���  
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او را  . غذا دادم او به . آوردم ام بر خ��ف میلم و بر اثر یک تصمیم گیری اشتباه او را دوباره به خانه
و او را در  مو روی تخت خواب دراز کشیداکه کنار  مانیز  و. قرار دادم  ماو را داخل تخت خواب . شستم

  به خواب فرو رفت گریه کرد  تا زمانی که. آغوش گرفتم به خود زحمت نداد تا با من مبارزه کند 

  اینجا بود  میلشبرخ��ف  

  و من یک حرامزاده روانی بودم 

  زیرا هرگز تا این اندازه در زندگیم خوشحال نبودم

او را ببوسم اما نمی توانستم اشتیاق نمی خواستم در جنگل  . بوسه بود که همه چیز را خراب کرد ان
    را نادیده بگیرم رسا به گرفتن لب هایش به دهانمفطاقت

کند را می او تق��شد که نیاز دارد دختری که زیر ابتدا فکر می کردم این تنها قسمت مریض وجودم با 
  گم کردم   بوسهیک دفعه دهانش را برایم باز کرد و تمام احساسات و خودم را در ان   اما . ببوسد

کام��ً به . . اولین باری که در تخت خوابم بود  نسبت به او داشتمکشcY که  . . زبان اش . . اوزه ی م 
  چیزی که نمی توانستم آن را تشخیص دهم تبدیل شد 

  ممتوقف شد و سپس عقل به >=م باز گشت. به مدت یک دقیقه کامل خودم را در او گم کردم 

دت مرا ر اینکه انتقامم را از بدن او بگیرم به شکف. سخت ترین چیزی بود که تا کنون انجام داده بودند  
  واکنش سختی نشان دهد  مد بدنشوسوسه می کرد و باعث می

. یدار در تختخواب دراز کشیده و به سقف اتاق خیره شدم بتمام شب  . امانمی خواستم دنبال او بروم 
  دختر لعنتی را نمی شناختم و برای او نگران بودم 

  ؟ آیا توانسته بود از جنگل بیرون برود ؟  چه کار می کرد  اشتد

دعا میکردم بتواند در مسیر درست برود زیرا اگر در مسیر  هک مگذراند یسپس ساعت ها را در حال
  ا کندمایل بعد نمی توانست نشانی از تمدن پید ۱۰اشتباه میرفت بیشتر از 

های که از او شنیده بود را به تمام روز با فکر اینکه به دنبال او برود در کلنجار بودم و سپس پرپی چیز  
   رد و حافظه اش را از دست داده ای نداراجع به اینکه هیچ خاطره . گفت نم

  را آسان تر می کرددنبال او بروم کاری که تصمیم گیری راجع به اینکه به . . .  بنابراین کاری انجام دادم 

  را تحت تاثیر قرار دهدمممکن بود زندگی تمام اطرافیان تصمیمی که برای همیشه 

  بع�c ها را به خوبی  

  و بع�c ها را به شیوه بدی 
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  فهمیدم که دوئه واقعاً چه ک?c است

  

  

  

��	���	 ���  

  

���  

  

  را از پای درآوردم بود حمله وحشت نده بود و نزدیکاگرچه چشم هایم باز بود اما تاریکی اطرافم را پوشا

. که تنها نیستم  ندکردمی به من یادآوری  د وچشم های خمار و قهوه ای بلوطی با&�ی >=م شناور بودن 
نسبت به او  بدنمچشم هایش باعث شد اشتیاق خالص در  نگاه . برای لحظه ای ترسم از بین رفت

در این احساسات گم  م .کرداحساس می  ابدنم ر  مقابل اش گرمای سینه برهنه. واکنش نشان دهد 
کشید هر قسمت از بدنم را لمس می کرد جز جایی که  م .به آرامی دستش را روی پوست بدن . شدم

ستانش را به مسیر ن دادم تا داتک اخودم ر . نرم و آرام بود  شلمس دستای . بیشتر به آن نیاز داشتم
  زمزمه کرد  دنممقابل گر  یصدای عمیق. درست هدایت کنم 

  هههیییششششش_

  حساس تر شود  مبا شدت بیشتری واکنش نشان دهد و پوست بدنم شد و ان صدا باعث 

  ؟ لمس کنم می خوای اینجاتو_ 

  از لب هایم خارج شد ناله ای و مکش و قوس داد ام ر نبد 

  نه  _

  او را جای دیگری نیاز داشتم

  برد تر ستش را پاییند 

  ؟اینجا  _ 

  دوباره نالیدم .  اذیت می کردا ر ماشت د
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  نه _ 

  صدا زمزمه کرد . با بی صبری بدنم را تکان دادم . او ماندن مانند شکنجه ای عذاب آور بود  منتظر

  موقع چیزی که میخوای رو بهت میدم اون . با ادب باش . هیششش_ 

   نکه حرکتی بکندبدون آ.  دستش را روی بدنم قرار داد  رامیزبانش را کنار گردنم کشید و به آ

  مالتماس کرد او به. بدنش کام��ً بی حرکت شد  

  خواهش می کنم _ 

   پاسخی نداد 

  دوباره گفتم  

  خواهش می کنم _ 

  دوباره جوابی نیامد 

می  محواما به آرامی داشتند  . خیره شدم دمن میدادن بهلذت  قول به چشم هایی که چند دقیقه قبل
  شدند

  اما تنها هوا را به مشت گرفتم  . . . دستم را برای او دراز کردم 

سپس . س کنم او را ح متوانستتوانستم اشتیاق بدنم را احساس کنم اما دیگر نمیاگرچه هنوز هم می
  و من در تاریکی تنها ماندم کام��ً ناپدید شد

  

اما  . کردم حا&� پشت >=م بودقبل از آن که دوباره وحشت کنم چیزی را که با&�ی >=م احساس می 
  سخت تر و خیلی خیلی بزرگتر بود . این بدن گرم تر است  . آن آدم مشابه نبود . ش مشابه نبوداحساس

  خشن و بزرگ بود . . که مرا نوازش میکرد نرم و مهربان نبود  یدست

  التماس کردم

    خواهش می کنم _

لب هایی را روی گردنم . تواند این را به من بدهد دانستم او میاحساس نیاز مرا از پا درآورده بود و می 
 مروبه روی. می بینم ن رویا دیگر و فهمیدم که. و آن موقع بود که چشم هایم باز شد . . . احساس کردم 

  کینگ  در تخت خواب. . . دیوار اتاق را مشاهده کردم و فهمیدم که در تخت خوابی هستم 

  کینگ  با 
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  این دست های او بود که مرا نوازش می داد 

حلقه کرد و  مدستش را محکم به دور . کردم و سعی کردم خودم را از او دور کنم  بسپرصدا نفسم را ح
  خش دار بیخ گوشم گفت   با صدایی . مرا مقابل خود نگه داشت

  دارمت گربه کوچولو _ 

ستم که می می دان. م پایین برود و باعث شد لرزcb از ستون فقرات گوشم را نوازش می داد شنفس
با هر ثانیه ای که می . توانستم فکر کنم اما نمی . یا حداقل او را پس بزنم م .بایست با او مجادله کن

سخت او فY=دم  را محکم تر به بدنودم خ. گذاشت تشخیص درست و غلط از من دورتر و دورتر میشد 
  دوباره گفت . 

  دارمت _ 

  میخواستم بپرسم . خودم را در این احساسات گم کردم . ش عمیق و خش دار بود صدای

  داری چه کار_____ 

  قول داد . بیرون بیاورم  مای از دهاناما نمی توانستم کلمه 

  می خوام کاری کنم راحت بcY گربه کوچولو_ 

چند ثانیه بعد ستاره ها جلوی چشم  و را رها کنما میترسیدم. تر شد فشار دستش به دور کمرم محکم  
  ناله کرد  بیخ گوشم. با خستگی به او تکیه دادم  . . . و بعدهایم پدیدار شدند 

  لعنتی تو منو میکcY گربه کوچولو اه ه لعنت _ 

  ؟ا&�ن چه اتفاق افتاد  

. توانستم دوست داشتم حرکت کنم اما نمیهر اندازه که . تخت خواب تکیه داد و نشست  کینگ مقابل
   خشکم زده بود

_  cYوی تخت خواب من ناله ت شد که باعث دیدی بعد که خوابی. دفعه ا&�ن باید یه چیزی رو متوجه ب
. مسئولیتش با خودته . لمس کنی من به خاطر اتفاقی که خواهد افتاد مسئولیتی ندارم   وکنی و خودت

  حل کنم  وباشم و با نوازش کردن مسئله تو ر چون دفعه بعد نمیخوام مرد خوبی 

  با عصبانیت گفتم  . گونه هایم قرمز شد

  به یاد نمیارم ازت درخواست کمک کرده باشم ؟ برای من حل کنی ونیاز دارم تو چیزی ر  هی گفت_ ک

  از شدت خجالت می خواستم بمیرم  
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cY خودتو اما دفعه بعد که بیدار ب . تو چی میخوای هبفهم یتونستمایلی م توی دههرک?c  . لعنت_ 
کور میکنه که نمیتونی  و وقتی این اتفاق بیفته آنچنان لذت چشماتو. دید  در وضعیت متفاوتی خواهی

که من  هجایی  اینجا . اینجا تخت خواب منه  یاد آوری کنم تبه  و باید. و هم به خاطر بیاری اسم خودت
  و اینجایی که تو میخوابی بنابراین با دقت رفتار کن  . میخوابم

    من . . ._ 

و به این نیاز ندارم که دفعه بعد وقتی کنار من توی تخت خواب لعنتی من خوابیدی راجع به یه مرد _ 
  ببینی ای خوابلعنتی دیگه 

  مرا گیج کرد  شعصبانیت ناگهانی در صدای 

  و همچنین مرا عصبانی کرد

بعدشم من . او&�ً این که نمیدونم اینکه من راجع به کی یا چی خواب ببینم به تو چه ارتباطی داره  _ 
سوما از کجا میدونی  . یخواستم توی تخت خواب با تو بخوابم این تو بودی که منو به اینجا کشوندینم

  ؟ ی که داشتم راجع بهش خواب میدیدمو نبود تاین 

بیرون می آمد آنقدر خجالت  ماما با هر کلمه ای که از دهان کمتر شودم آرزو می کردم احساس خجالت 
  زده می شدم که احساس کردم تمام صورتم قرمز شده و از شدت خجالت می سوخت 

  هایش را روی سینه اش گره کرد و گفتبازونفس  با اعتماد به

  راجع به من خواب نمی دیدی _ 

  ناگهان چیزی به ذهنم آمد  

  اسم ک?c رو صدا زدم ؟ اسم کی بود ؟   من_ 

اگرچه نمی تونم صبر کنم تا باعث بشم اسم منو  . نه گربه کوچولو تو اسم ک?c رو به زبون نیاوردی_ 
cYفریاد بک  

  پس امکان نداره بدونی داشتم راجع به کی خواب میدیدم  _ 

ا&� برده بودم ا این اندازه امیدم را بکه به خاطر یک اسم تاز این   . با هر جمله صدایم با&�تر می رفت
  دم شعصبانی و ناامید 

    به خاطر اینکه از لمس دستای او لذت برده بودم از دست خودم عصبانی بودم

میخوای بدونی از کجا فهمیدم وقتی اونطوری توی خواب وول می خوردی راجع به من خواب نمیدیدی  _
  ؟ 

  زمزمه کردم 
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  آره _ 

 . از خودراcg روی لبهایش بود یلبخند  . عصبانیت از چشم هایش بیرون رفته برای لحظه ای کوتا
  صورتش را به طرف من پایین آورد  . ناگهان مرا بین وزن خود و تختخواب گیر انداخت

  نفس هایش مقابل پوست داغم خنک بود

اگه این من بودم که داشتی توی خواب می دیدی به اندازه جهنم بلندتر از اینا  . . به خاطر اینکه عزیزم _
  جیغ میکشیدی 

  فریاد کشیدم 

 _cgاز خود را cgعو  

  اما دیگر از روی تخت خواب پایین پرپیده و اتاق را ترک کرده بود  

  صدای فریادم به ک?c جز در بسته نرسید

شود دانستم باعث میبه همان اندازه که می. ی داد به هر اندازه که بدنم نسبت به او پاسخ م 
  مرا پاسخگو باشد داشتم که می تواند تمام نیازهای احساس خوبی داشته باشم و هیچ شکی ن

  می بایست از او دور شوم و قولی که به دختر داده بودم را حفظ کنم

  مد زیرا در تخت خواب او می خوابیدکه قرار بود کار بسیار سختی باش 

آنقدر واقعی و زنده بود که احساس می  . . قبل از آنکه کینگ آن را به هم بزند. . که میدیدم  یرویای 
  تصویری از گذشته بوده مشاید اگر خوش شانس باش . کردم چیزی بیشتر از یک رویا است

 ممکن است کلیدی برای باز کردن قفل حقیقت راجع به اینکه من واقعا چه ک?c ایهای قهوه چشم
  هستم و چه اتفاقی برایم افتاده باشد 

. که آن شب که خوابیدم راجع به اینکه مرد با چشم های قهوه ای بلوطی برای نجات من آمده رویا دیدم 
تمام اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده بود  ه . ان موقعمرا به زندگی پر از خانواده و دوستان ها برد

وجود داشتند که به  یراجع به این خواب دیدم که آدم های . ی شدتنها یک کابوسه فراموش شدنی م
  د ند آرام بنشیننمی توانستند تا زمانی که مرا پیدا کنن د .نگرانی راجع به من دیوانه شده بودن خاطر

  را در ذهنم تکرار کردم که تقریباً آن را باور کردم  تصویر آنقدر این

 تقریبا

باعث می شد که از همه اینکه این قدرت را داشت بدتر . بود  کزیر  و. .  گر محاسبه. . کینگ باهوش  
  د و با احساس نیاز ضعیف شودیبدنم از ترس به لرزه در آ
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اما طبق گفته خودش چنین چیزی امکان اتفاق افتادن .  بایست از او دور شوم او ک?c بود که می 
  نداشت

  او یک کابوس بود 

  

  

  

  

  

��	��� ���  

  

���  

  

های ک?c باشم دوست نداشتم جزو دارایی. کینگ هرگز به تختخواب بازنگشت و من آسوده خاطر شدم 
  درعوض به چیزی که مقابلم بود متمرکز شدم. می شود    گرم و >=د  که خیلی >=یع

  یا داخل شکمم بود . بود  میا اطراف . چیزی که با&�ی >=م بود ای . بود مه چیزی که زیر یا ب 

  ب یک تختخوا

  یک سقف 

  دیوار

  غذا  

  دست و پایم را کشیدم و نفس عمیقی کشیدم . ابید تخورشید از پنجره به داخل اتاق 

خودش  یممکن است این موقعیتی که در آن هستم به آن اندازه که امیدوار بودم خوب نباشد اما مزایا
  حداقل دست هایم به چیزی دستبند نشده بود  . را داشت

  ن انداخت فریاد کشید م را باز کرد و چند لباس روی >= پرپی در حالیکه در
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    مخصوصاً برای یه داف. ندن متنفرم وداریم و از منتظر م ای زیادیکار .  بلند شو و بدرخش_ 

  لباس ها را از روی صورتم برداشتم  

  ؟ به خاطر کاری که باهات کردم عصبانی نیستی ؟ چرا اینقدر خوشحالی_ 

  ندی که به او زده و او را از پله ها پایین انداختم را به خاطر آوردم g=به نه چندان خوشای 

می بایست بود .  ای حرکت احمقانه. اشتباه نکن  . تحت تاثیر قرار گرفتم یدر واقع یه جورای . نه بابا_
و اگه پرپی کوچولو . ه ممکنه رگ گردنش بترکه لحظنظر می رسید هر  . بهو میدیدی قیافه ی رئیس

اما  . متفاوتی باcb چطور خوب کارتش رو بازی کنه ا&�ن می بایست در وضعیت نستنمی دو
اما همه . تحمل کنه و گاهی اوقات از اون خوشش میاد  وه این پ?= میدونه چطور یه g=به ر خوشبختان
  بیرونحا&� بزن گم شیم  . . هیچ دلخوری در کار نیست. چی خوبه 

  

. مانند یک بچه کوچک روی تخت خواب با&� پایین می پرید  . پرپیلباس را با&�ی >=م کشیدم 
  گفت  با صورتی درخشان. پاسخ ندهم او توانستم به این اشتیاق نمی

  یا خدا خندید  _

ز اینکه از روی تخت خواب تا زمانی که چاره ای نداشتم ج . محکم تر روی تخت خواب با&� پایین پرید
  رم پپایین ب

  یشه مثل یه کراکی به نظر بر>cمنباعث  هلبخند قشنگی_ 

  ببخشید ؟ _

  کراکی  _

  ؟واقعا این شکلی به نظر میرسم . میدونم چی گفتی _ 

پرپی . اعتماد به نفسم را از دست دادم  ام پوست افتاب سوختهو ناگهان به خاطر &�غری بیش از اندازه 
  با دستپاچگی لبخند زد

  نه ؟  _ 

از روی  . فرو کردمدرهم به او نگاه کردم و بازوهایم را با حالتی محافظت گر روی سینه ام  انهمشکوک
  گرفت گبه چن را مآرنج   تخت پایین پرپید و

کنیم و یکم سینه و باسن روی  چاقت میتونیم در کمترین زمان . میتونم درستش کنیم . نگران نباش  _ 
  اون هیکل استخوانی ات بسازیم

اینکه دوست دارد چه کاری با  . ی که کینگ راجع به پرپی به من گفته بود را به خاطر آوردمناگهان چیز  
  بازویم را از دست او بیرون کشیدم و یک قدم به عقب برداشتم . . زنها انجام دهد
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  راف نبود پرپی به من آسیب می رساند ؟ طا این اگر کینگ 

  ام افکارم را لو داده باشد ت چهرهمی بایست حال. به سختی آب دهانم را قورت دادم 

  ؟ تو رو با من تهدید کرده مگه نه  رئیس. که اینطور   اه_

  پرسیدمبا بی میلی >=م را تکان دادم و  

  حقیقت داره ؟_ 

میبایست >=م را به . این بار مرا جلو کشید  . و دوباره دستم را گرفت یک قدم به طرف من برداشت 
  ش نگاه کنم نعقب بدهم تا به چشما

  حقیقت داره  _ بله

شد به خودم نباعث   به طور تعجب آوری لمس دست هایش . راند میک دسته از موهایم را پشت گوش
اما . شود  رمو بدنم مورشد پوست کرد که باعث میمی یمردی که روبرویم ایستاده بود کارهای. بلرزم 

  حضور او احساس آرامش می کردم   به طور عجیبی در

دنبال . مزخرفاتی برای من اتفاق افتاده که نمیخوای راجع بهش بدونی . متاسفم نیستم    راجع بهش _ 
گ اگرچه در تعجبم چرا کین. م که هستم من همین طوری . که هست هزندگی همین طوری. بهانه نیستم 

  با من دیونه تهدید کنه واحساس کرده باید تو کوچولو ر 

  زمزمه کردم  

  ؟ اوضاع از دستش در رفته لکنتر  شاید چون_ 

  لبخند زد 

  این چیه که راجع به تو هست ؟ . اون جک هم میگه  اه _

این که داشت به دنبال پاسخ می مانند .  ستجو کردچشمهایم را ج . گرفت هایشصورتم را ببین دست  
  شت گ

  لب هایش را جلو داد و ابروهایش را با&� برد 

  پرسیدم من هم دقیقا همین رو از خودم می_ 

دوباره . مانند این که افکارش را پاک میکرد . ناگهان یک قدم به عقب برداشت و >=ش را تکان داد  
 . به >=عت داشتم با حا&�ت او آشنا میشدم. اینبار یک لبخند کامل از این گوش تا ان گوش . لبخند زد 

   بوداو این قیافه انحصاری 

  صحبت کردن با یک لهجه مزخرف اسپانیایی کرد  ناگهان b=وع به . دست هایش را به هم زد

هستی و از اونجایی که خودش کارهای مهمی برای انجام ا ی مه رئیس به من گفته که تو حا&� برد_ 
بیا بزنیم به جاده و برده  لباس های لعنتی تو بپوش پس. دادن داره امروز من تو رو با خودم میبرم 

  زه باشناین لباس ها می بایست اندا . لعنتی
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  لباسهای روی تختخواب اشاره کرد به

  لعنتی رو نمیشه تلف کرد  وقت.  برمبزن  و  اونها رو بپوش _

  ؟کجا داریم میریم  ؟ کین یاینا لباس هاچرا ؟  _

  پرسیدم ال میوبدون آنکه نفس بکشم یک?=ه س

چون متنفرم همیشه  ؟ هم از دست دادی ور  تاز دست دادی بچه اما عقل رو ته احافظ_ می دونم 
  و دوبار تکرار کنم ر  محرف

  آمیز به آرامی صحبت می کرد  مسخرتو با حالتی 

پنج دقیقه بعد منو توی  . بپوش اونا رو ن .لباس ها روی تخت خواب . بله میخوایم بریم یه جایی_ 
  طو&�نی میشهی یییگرنه یه روز خیلی خیل این همه سوال لعنتی نپرس و و . نه م��قات کنوآشپزخ

  لباس ها را برداشته و مقابل بدنم گرفتم  

امروز هم این طوری منو رها می  . مچون اون روز منو تماشا کرد که دستشویی رفت ؟ منو تنها میزاری_ 
  ؟ کنی

  به من چشمک زد  

ید اگرچه به من دستورات اک . باعث بشیم این اتفاق بیفته  چون می توانیم ؟ ترجیح میدی نگات کنم_ 
  دست لعنتیم به تو نخوره   داده شده که :

  یکم گیج شدم . فقط نه_ 

  لبهایم را گاز گرفتم 

 یدفقط با. اما من فقط دارم از دستورات رئیس پیروی می کنم  . بچه منم همینطور   منم همینطور _
  اجرا کنیم و ممکنه در این بین بهمون خوش بگذره حا&� عجله کن رو دستورات

  

لباس هایی که . همانطور که از پله ها پایین میرفت سوت میزد . پرپی بدون بستن در اتاق را ترک کرد 
     تاپ مشکی و صندلهای بدون پاشنه . . یک جفت شلوار جین د .داده بود ساده بودن نبه م

  اما نرم و راحت  د .ا دو سایز بزرگتر بودنه صندل ها کام��ً سایز من بودند اما لباس

درحالی که موهایم هنوز هم خیس بود به تخت . بود    لباس زیر هم خرید و برای من مسواک یحت
  تا آنها را مرتب کنم  مپیدا کرد د . یک برس در حمامخواب رفته بودم بنابراین کمی در هم و بر هم بودن

  لباس ها و کفش های واقعی پوشیده بودم 

  مانند بهشت بود 
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پیدا کردم و بانداژ  چیزی که میخواستم رادرحمام. زخم هایم انجام داده بود معجزه روی حمام آب گرم 
خیلی بهتر از دیروز به . عصاره آلوورا زدم  ام همچنین روی پوست آفتاب سوخته. را عوض کردم  مگوش

  نظر می رسید

  م متوقف شدمدر مسیر  حرکت کردم . ناگهانبه طرف آشپزخانه  موقتی از پله ها پایین رفت 

کام��ً  . قدیمی وجود داشت  یک میز شده بود دکوریک آشپزخانه کوچک که با رنگ زرد در وسط  
. تصویر زشت و زننده اعضای بدن  اشخاص . . اسمپوشیده از کنده کاری و نقاcb شده بود >=ا>= ان 

  و یک عالمه نام مستعار. شعر نوشته 

یزی که وسط میز بود باعث شد آب دهانم >=ازیر چ. اما این چیزی نبود که توجه مرا به خود جلب کرد  
  شود

د آب دهانم ش پنکیکی لذیذ کام��ً با کره آب شده که باعث می . کام�� گرد و بی عیب و نقص . پنکیک  
  >=ازیر شود 

پیش بند قرمز توری . مقابل اجاق گاز ایستاده بود و پنکیک ها را زیر و رو می کرد  کفگیربا یک پرپی 
  به من گفت که از خودم پذیرایی کنم  .  پوشیده بود

اگر خفه شم . اهمیت نمی دادم  . تمام شود دو پنکیک از گلویم پایین رفته بوداش قبل از آنکه جمله 
میتواند  سممیرم باگر با دهانی پر از پنکیک . ممکن است سمی باشند اما باز هم اهمیت نمی دادم 

  شدم  م میمرد را از داخل بخورد و من با اشتیاق تسلیم >=نوشت

  وسط بودپنکیک  پایچون 

  دیگر روی میز قرار داد پنکیکگاز را خاموش کرد و یک بشقاب اجاق  پرپی 

  به من یادآوری کرد  

  یادت میاد ؟ .   آروم_ 

ام را تهدید زندگی لویم گیر کرده وکه در گ لقمه هاییریخت و توانستم  ملیوان اب پرتقال براییک 
  بدهم قورت کردند را می

  بگیرمتری بعد از آن کمی ت��ش کردم گاز های کوچک 

  پرسیدم 

  ؟ چه کار کنیم قراره امروز دقیقا  _ 

     کار_ 

  ؟ چرا من نمیتونم همین جا بمونم_ 
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غذا  دیگه اینطوری ی کنمفکر م. اما می بایست دوباره تو رو به تخت خواب ببندم  . میتونی  اوه _
   میشههر کاری به جز دراز کشیدن تو یه تخت خواب دیگه جزو انتخابات نیا خوردن یا دستشویی رفتن 

  شانه هایم هنوز هم به خاطره وصل شدن به تخت خواب درد می کردند 

  ؟ چه مدل کاری. میریم >=اغ کار   پس_ 

  کردم ایکاش کلمات از دهانم بیرون نمی آمدندارزو می 

  میخوای بدونی احمق ناحتما&� چیزی که تو  

  نداد هم رسید پرپی از سوال احمقانه من ناراحت نشده اما پاسخبه نظر می

  م این قرن از خونه بریم بیرونیغذاتو بخور تا بتونو ببند  هنت رود _

دوستانه بود اما کلمات و  رفتار و حرکاتش بیخیال و. تفاوت بود با دیگران م پرپی طرز صحبت کردن  
  دخشن بودن شادبیات

  بنابراین دهانم را بستم و کاری که به من گفته بود را انجام دادم 

  چون یک عالمه پنکیک روبرویم بود 

  

هنوز هم لنگ می زدم بنابراین آهسته  م .گوشه انتهایی ساختمان دنبال کرد طرف گاراژ دره ا ب پرپیر 
  حرکت میکردم 

م درد ی که بر می داشتم پاهایهم با هر قدماگر چه وضعیت پاهایم از دیروز خیلی بهتر بود اما هنوز 
  می گرفت

خانه قرار گرفته بود مانند اینکه یک  داربست های چوبی یک طرف. حداقل یک هکتار . خانه بزرگ بود  
 "  کلماتبود . انتهای خانه به رنگ خاکستری کبود  . تی از خانه را تعمیر کندنفر می خواست قسم

  روی نقاcb های دیوار با اسپرپی نوشته شده بود "پادشاه گذرگاه 

  ر میزدیم پرسیدم وهمان طور که خانه را د

  پرستار منی ؟   حا&� تو_ 

قب�� هرگز  ه .این یکی برای من جدیدمزخرفات زیادی برای کینگ انجام دادم اما . فکر می کنم هستم _ 
  >=پناه نداده بوداما همچنین اون هم قب�� یه ولگرد رو  . به گردش نبرده بودم وک?c ر 

     ولگرد ؟_ 
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یه جورایی  وبانمکی اما خیلی &�غری  کچلی گرفته . ه ونی کیممسگ ولگرد  هتو یه جورایی مثل یب خو_
  مریض می زنی 

  خودم اینجا هستم  میل من بر خ��ف. بخونه بیاره تا ات نداده نجمنو ک?c خیلی خوب اما _ 

  ؟ از دست اون متجاوز نجات داد برخ��ف میل خودت بود ووقتی کینگ شب قبل تو ر _ 

  نه اون مرد می خواست منو بکشه _ 

  c ؟داری که بتونی اونجا باb : جای دیگه ایای دیگه خیلی خوب پس یه سوال دیگه ج _ 

  >=م را تکان دادم  

  درست مثل یه ولگرد. اون تورو >=پناه داده  ؟ میبینی_ 

  در اینجا نگاه می کردم اقامتم لین باری بود که از این منظر به این او 

و ما از طرف دیگه انتظار داره بدهی که مال من نیست ر ا . آره اون منو نجات داد . . منظورم اینه که_ 
  ا تسلیم شدن در برابر خواسته های روانی و مریضشاون هم ب . ردازمپب بهش

به دو شیوه  . اشتباه کنی  . به دو شیوه ممکنهبحث و جدل وجود داره   ههمیشه دو طرف تو ی _
   حق با تو باشه ممکنه

  همانطور که از حیاط می گذشتیم با حالتی آواز مانند صحبت می کرد 

چوبی وجود داشت که با طبیعت خالص و بکر احاطه  یک اسکله  . . یک چاه بزرگ آن طرف حیاط شتپ
تنها . یک پرنده از درختی در آن نزدیکی به پرواز در آمد و باعث شد شاخه ها به حرکت درآیند . شده بود 

 مار کوچک مشکی از جایی که ایستاده بود جلوتر آمد یک . چند اینچ با&�ی آب روان و پاکیزه شناور ماند
. . .  

  مرموز و به شیوه خودش زیبا . . ناتمام . . خشن  . .سخت . ت مانند کینگ گیج کننده بود این مکان درس 

  همانطور که به گاراژ وارد می شدیم پرسیدم 

  ؟ دیگه کی اینجا زندگی میکنه_ 

  خونه ی اصلی فقط ما دوتا  _ توی

  امده برداشتبیرون ۵۰فیلم دهه  ی ازاز یک یک سدان مشکی که مانند این بودپارچه ای را از روی 

 لوپک اپارتمانقتی دوست نداره توی و. اما بییر توی آپارتمان کنار گاراژ گاهی اوقات زندگی میکنه  _
  این کار رو میکنه  که باید بگم بیشتر اوقات . باشه اینجا پ��س میشه
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  کرد از با&� تا پایین پوشیده از برچسب بود اشاره هک بطرف در آن طرف دیوار

پرپی ماشین را روشن کرده سپس دوید تا در گاراژ را باز کند وقتی ماشین را از گاراژ بیرون ببرد دوباره  
  پایین پرید و در را بست 

  با >=عتی بی نهایت آهسته از راهرو بیرون رفتیم 

  نهینمیخوام گرد و خاک روی باستی بتی بش_ 

  و به آرامی روی فرمان ماشین g=به زد  

  ؟ اسم گذاشتی تبرای ماشینتو _ 

  هر چیز مهمی باید یه اسم داشته باشه. ام... آره البته  _

  بله حقیقت داره _ 

  اما به ماشین اشاره نمی کردم 

خیلی  تشاید اسم. نیم واسم داری اما فع�� اونو نمی د یه تو بینی ؟ می. اوه بیخیال تو هم مهم  _
 که مجبور نیستی این و احتما&� می بایست از این. یه همچین چیزی یا مث�� مثل پتونیا  . مزخرف باشه
  cbاخوشحال برو تحمل کنی اسم تراژدیک 

  و موافقت کردم ا با   با خنده 

  فکر می کنم دوئه از پتونیا خیلی بهتر باشه_ 

  حقیقت داره لعنت _

شده بودم از خواب بیدار  از زمانی که در کوچه پس کوچه های خیابان این دور و بر . به جاده رسیدیم 
اینجا جایی بود که نیکی مرا پیدا کرده و با هم  . را ببینم محلهجزو این  یچ جاییدیگر نتوانسته بودم ه

  دوست شده بودیم 

  نیکی لعنتی

قسمتی از من میخواست از  . وقتی راجع به او فکر می کردم چیزی از درون مرا دچار تضاد می کرد 
  مانند اینکه به جای چند هفته تمام زندگی او را می شناختم. گیرد دست دادن او را عزا ب

  قسمتی از من می خواست برای او گریه کند 

  اشکهایم را نداشت  او لیاقتاین افکار را کنار زدم زیرا  

 و مرا رها کردا
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  آن هرزه به من شلیک کرد 

  

در طول راه فهمیدم . راف را به من نشان می داد طاز جاده عبور میکردیم پرپی آن ا همان طور که 
وقتی دهانم . مانند یک سگ >=م را از شیشه ماشین بیرون آورده و با اشتیاق به همه جا نگاه می کنم 

  می توانستم هوای شور را روی زبانم احساس کنم  را باز می کردم

گرفتم از این چند لحظه آزادی که می توانستم هر لحظه دوباره به کف خیابان برگردم بنابراین تماس 
  داشتم و از خیابان جان سالم به در برده بودم لذت ببرد

 

 اولین توقف ما مقابل خانه ای زیبا با دیوارهای سفید بود . پرپی ماشین را پارک کرد و دستور داد

  _  همین جا بمون

از ماشین بیرون رفت و در را بست . به عقب تکیه دادم تا منتظر بمانم . ناگهان کنار پنجره ظاهر شد و  
  مرا متعجب کرد 

_ می خوام دوست تو باشم بچه . به خاطر مزخرفاتی که به >=ت اومده واقعا متاسفم . میدونم وقتی 
پ?= خوبی ام البته بیشتر اوقات . اما  توی لجن فرو ببری و از اونطرفش دربیای چه احسا>c داره . من

چون آدم خوبی هستم به این معنا نیست که باید ازم سو استفاده کنی . یه بار این کار رو کردی و ازش 
گذشتم امیدوارم به اندازه کافی احمق نباcb که دوباره این کار رو تکرار کنی . نیازی نیست بگم اما 

. . سعی نکن فرار کنی . مهم  . . جایی نرو باشه ؟  ادآوری کنمکنم به هر حال باید بهت یاحساس می
نیست که دوست منی . . پیدات می کنم و اون گلوی لعنتی تو میبرم و میندازمت جایی که بپو>c و 

  ک?c پیدا نکنه . هممممم ؟

  با انگشت به نوک دماغم g=به زد و از آنجا دور شد  

  شگفت زده >= جایم خیره مانده بودم 

انطور که از پله ها با&� می رفت متوجه شدم که در ورودی نیمه باز است مانند اینکه ک?c که در هم
خانه بود منتظر م��قات اوست . داخل خانه ناپدید شد . به صندلی تکیه دادم . خوشبختانه ماشین را 

که می توانستم آن را روشن گذاشته بود . کولر آن را روشن کرده بود . گرما و رطوبت هوا آنقدر با&� بود 
  در هوا احساس کنم 

شلوارم را تا با&�ی زانو تا زدم تا پاهایم خنک بماند . نیازی نبود پرپی آن هشدار مزخرف را به من بدهد . 
  جایی برای رفتن نداشتم

  کینگ گفته بود من ازت محافظت می کند 

  و هنگام خوردن پنکیک های پرپی تصمیم گرفته بودم که بمانم  
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گ گفته بود خیال ندارد خودش را به من تحمیل کند . تنها می بایست از غذا و >=پناه رایگان لذت کین
  ببرم

 التماس کنی گربه کوچولو "   " قراره به خاطرش بهم  

توانست به باور کردن این حرف ادامه دهد و در همین حین من هم به خوردن پنکیک آره درسته . . می 
  دادمادامه می

ه بعد . . در جلویی باز شد . زنی مسن به همراه پرپی مقابل پله ها ظاهر شد . >= او را میان دقیق ۴۵ 
دستهایش گرفت و با حالتی صمیمانه با او صحبت کرد . پیشانی اش تقریباً با پیشانی او برخورد می 

  ست تکان داد کرد . پرپی گونه او را بوسید و در همان حال که به طرف ماشین حرکت می کرد برای او د

  ماشین را دوباره به جاده برگرداند پرسید

  _  حالت خوبه ؟

  _  آره . چرا ؟ از این که هنوز اینجا ممتعجب شدی ؟

امروز هیچ ابری توی آسمون نیست و خورشید بیرحمانه میتابه . حتی اگه توی یک ماشین باcb . .    _  نه
  شق صحبت کردنهو م��قات من بیشتر از همیشه طول کشید . گلیدی عا

  به طرف شلوارم که آن را با&� زده بودم اشاره کرد  

  _ اما به نظر میرسه خودت این مشکل رو حل کردی

  _  من خوبم . گلیدی مادربزرگ توئه ؟

  _ نه دقیقا

  نیشخندی منحرفانه روی صورتش بود  

  _ اون جزوی از بیزینسه

  توی خونه یک زن مسن میشه ؟دقیقه  ۴۵_  مگر چه بیزین?c داری که شامل گذراندن 

  ناگهان متوجه شدم  

  می بایست از صورتم خوانده باشد . پرسید 

    _ چیه ؟

  _ باهاش رابطه داشتی ؟

  . تو فکر می کنی من یه فاحشه ام _ اوه خدای من
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مشتش را در مقابل فرمان ماشین زد . کنار جاده ماشین را پارک کرد تا اشک ها را از چشم هایش پاک  
  خندید کند . به صورت غیر قابل کنترلی می

  زمزمه کردم 

  _ اینقدر هم بامزه نبود

م _  چرا همینطوره . بچه کینگ دقیقا راجع به من بهت چی گفته ؟ بهت گفته من یه جورایی تو کف خان
  های مسنم ؟ چون اگه اینو گفته باشه باید حسابی حالش رو جا بیارم . چنین چیزی حقیقت نداره

_  نه اون اینو نگفت . اما تو یه مدت اونجا بودی و به نظر میرسه که این خانم از تو خوشش میومد . . 
  خیلی زیاد . اگه مادربزرگت بنود پس من فکر کردم ... 

ردی من یه فاحشه ام . و عزایبا اعضای مردانه ام این و اونو خوش حال می کنم و _ادامه بده . بگو فکر ک
  به خاطرش پول میگیرم

  به طرفم چرخید و به در ماشین تکیه داد  

  _ خوب اره اما جوری که تو میگی باعث میشه احمقانه به نظر برسه

  _  به خاطر اینکه احمقانه است

یک پاکت سیگار از کنسول برداشت . پنجره طرف خودش را باز کرد . >=ش را چرخاند تا دود سیگار و از  
  آن طرف بیرون دهد

  دوباره ماشین را روشن کرد و گفت 

  _ فکر می کنم از اینکه پرستار تو باشم خوشم میاد 

  احساس کردم صورتم قرمز شد

ام پاک شده باشه اما منم احساسات دارم . پس  _ مجبور نیستی منو مسخره کنی . ممکنه حافظه
  میشه فقط وانمود کنیم این اتفاق هرگز نیفتاده ؟

  من فراموشش می کنم  _ بله خانم

  اگرچه حالت >=خوcb روی صورتش می گفت قرار نیست هرگز این ماجرا را فراموش کند  

ا پاک کرد اگرچه دیوارهای این خانه به دوباره مقابل خانه دیگری که تقریبا مشابه خانه اولی بود ماشین ر 
  جای سفید آبی رنگ شده بودند

  _  میدونی چیه بچه . . چرا باهام داخل نمیای تا خودت ببینی چه کار می کنم
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    _  نه متشکرم فقط همین جا میشینم و روی صندلی ذوب میشم

  مانند بچه های لوس و بی ادب به نظر می رسیدم 

  _ نه اعتبار من وسطه

  اشین را خاموش کرده و هر ذره از هوای خنک به >=عت ناپدید شد م  

  _ فکر کردم میخوای این قضیه رو فراموش کنی

  _ اوه کام��ً دروغ گفتم 

  از ماشین پیاده شد .  آن را دور زد و در طرف مرا باز کرد

  _  اول تو عزیز دلم

به طرف جلو حرکت کردم . پرپی پشت >=م بود . زنگ در را فY=د . زن دیگری تقریباً در همان سن در را  
  باز کرد و ما را به داخل خانه راهنمایی کرد

. اون یه دوسته اشکالی نداره اگه اونم بیاد داخل ؟ منتظر موندن توی ماشین  _ ارلن این دوئه است
  توی این هوای داغ وحشتناکه

  گهان لهجه جنوبی پرپی کام�� نمایان شده بودنا 

_ البته عزیزم توی چنین روزهایی هیچ کس نباید توی ماشین بشینه . b=م بر تو ساموئل اگه قب�� باعث 
  شدی این خانم توی ماشین منتظر بمونه

  با حالتی بازگو شانه به شانه ی او g=به زد . ما را به داخل خانه راهنمایی کرد 

  ای آماده کردم _ بشینید چ

پرپی روی مبل نشست و به من اشاره کرد تا کنار او بنشینم . وسایل چای خوری نقره تمیز و زیبایی 
     روی میز شیشه ای قرار گرفته بودند . کنار آن بشقابی پر از کیک و کلوچه قرار داشت

  _ از خودتون پذیرایی کنید

ه کردم که با >=عتی هشداردهنده کلوچه داخل ارلنا یک استکان چای به دستم داد . به پرپی نگا 
  دهانش می چپاند 

  با دهان پر گفت 

  _  ارلنا بهترین کلوچه های دنیا رو درست میکنه

  خرده های بیسکویت از دهانش بیرون پرتاب میشد 
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روی    ارلنا بیسکویتی روی بشقاب من قرار داد . قطعه کوچکی از آن را گاز گرفتم . شک��ت گرم و نرم 
  پرپی آنها را بیل میزد   بانم آب شد . حا&� می توانستم بفهمم چراز

خودم را روی بقیه کلوچه ها پرتاب نکنم .    جا به داخل دهانم فرو بردم . سعی میکردمبقیه کلوچه را یک
آن هم قبل از آنکه پرپی دخل همه ی آن ها را بیاورد . در عوض به عقب تکیه دادم . پاهایم را روی 

  انداختم و چایم را >= کشیدم یکدیگر

کردم پرپی خفه بشود و بمیرد تا من بتوانم بقیه ی کلوچه ها را به به طور محرمانه در دل ارزو می 
  تنهایی برای خودم بردارم 

  ارلنا از با&�ی استکان پرسید

  _  این یکی رفتار خانمانه ای داره . خانم جدید توئه ؟

  ز به من کمک میکنه_ نه خانوم فقط یه دوسته که امرو

  کردمتوجه شدم وقتی پرپی با او صحبت می کرد از ادبیات بی ادبانه استفاده نمی 

  _ فوق العاده است . عزیزم دوست ها واقعاً فوق العاده هستند . امروز توی کلوب . . .

را مودبانه و b=وع به گفتن داستانی راجع به دوست ها و خاطرات زمانهای دور خود با آنها کرد . >=م  
  تکان می دادم و پرپی به خوردن مشغول بود

در اتاق نشیمن او احمقانه به نظر می رسید . بدن خالکوبی شده او در میان این همه وسایل قدیمی و  
  رسیدتوری کام��ً متضاد به نظر می

  خیلی خوب شاید فاحشه نباشد اما شاید یک پرستار بود ؟ مانند یک دوست اجاره ای ؟ 

وقتی گفت امروز باید به او کمک کنم تصور می کردم می خواهیم به کوچه های تاریک و مکانهای 
کثیف برویم . جایی که بتواند با حالتی بی ادبانه مواد جابجا کند و در حالی که مشکوکانه به این طرف 

  و آن طرف نگاه می کند با دست تکان دادن اجناسش را به دست مشتریانش برساند 

  یچ عنوان انتظار نداشتم در اتاق نشیمن یک مادر بزرگ بنشینم و چای >= بکشیمبه ه

_ اوه نمیخوام وقتتو بگیرم . میدونم باید به جاهای دیگه هم >= بزنی . جانین قبل از رسیدنت باهام 
    تماس گرفت و میدونم منتظره تا از اون هم دیدن کنی . برات پای گی��س درست کرده

  یه داد و روی شکمش دست کشیدپرپی به عقب تک 

  ها منو چاق می کنید _ شما خانم

    ارلنا ایستاد
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_ ساموئل کاری که میخوای رو انجام بده م. ن توی باغ میمونم . قبل از اینکه بری بیا باهم خداحافظی 
  کن

استکان اش را پایین گذاشت . یک جفت دستکش مخصوص باغچه و ک��ه برداشت و از در جلویی  
  شد ناپدید

  پرپی ایستاد و گفت 

  _ بیا بریم کار لعنتی مونو انجام بدیم 

  از حال پایین رفت و مقابل دری در انتهای راهرو ایستاد

_  می خوای بیای یا فکر می کنی اینجا جاییه که من وسایل جن?c که برای شغلم استفاده می کنم رو 
  کنم . فکم رو به درد میاره  چون من دیگه از دهان بند استفاده نمی   نگهداری می کنم ؟

  خیلی بامزه بود   _ ها ها ها

دیگر نمی دانستم چه چیزی ممکن است پشت آن در وجود داشته باشد . هرچه که بود نمی توانست  
  مرا متعجب کند

  _  قب�� به این توافق رسیدیم که برای کارهای جن?c پول نمیگیری

  همین طور رایگان انجام میدم   _ نه

  چی واقعاً پشت اون در هست ؟_خوب پس 

 کنیم_ باغداری می

در را باز کرد . کنار ایستاد و به من اجازه داد تا اول وارد شوم . چیزی که با آن روبرو شدم بسیار از آنچه   
  که تصورش را می کردم عجیب تر بود 

. سیستم تهویه  قفسه قفسه گیاه های برگر سبز . . ماشین های پیY=فته روی دیوار نصب کرده بودند
هوا روی سقف بود . پرپی از من گذشت و کوله اش را روی زمین گذاشت . آن را باز کرد و چند وسیله از 

آن بیرون کشید . بین قفسه ها حرکت می کرد و گیاهان را برر>c می کرد . گاهی اوقات از ذره بین 
  استفاده می کرد تا برگ درختان را از نزدیک برر>c کند

  ورش میدی ؟پر    _ گل

   _ بینگو

  _  توی خونه ی خانوم های مسن داری علف پرورش میدی . چرا ؟

  _اگه می دونستی من چه کار می کنم آیا این احتمال هرگز به ذهنت خطور می کرد ؟
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    _ نه

  _ دقیقاً به همین دلیل 

  همین کارو میکردی ؟   _ پس توی خونه ی گلدی هم

خونه های اونها و بقیه مخارج زندگی شون رو می دیم یا بع�c اوقات _ و چند نفر دیگه . ما پول وام 
فقط پول نقد بهشون میدیم و اونا هم در عوض به ما اجازه میدن تو یکی از اتاق های خونه هاشون 

  گیاه بکاریم

  _  پس پرستار مادربزرگ نیستی 

هتر باشه اما نه . . من یه _ این حدس دومی بود که به ذهنت خطور کرد ؟ فکر می کنم از یه فاحشه ب
کنم تا با تمام همکار هامون رابطه دوستانه ای داشته پرستار لعنتی نیستم . اگرچه تمام ت��شم رو می

باشم . اونها رو خوشحال نگه می دارم . کاری می کنم دلشون بخواد توی بیزینس ما همکاری داشته 
  ی کنم باشن . اینطوری از خودمون در برابر قانون محافظت م

  کنم وقتی حدس می زدم یه فاحشه باcb بهتر ازش خوشم میومد_ فکر می

  پرپی دستهایش را باز کرد . به اطراف اتاق نگاه کرد و با غرور گفت  

  _ بچه به ذهن من خوش اومدی . به باغچه مادربزرگ خوش اومدی

 

* * * * *  
  

  _ پس این اسمیه که به بیزینست دادی ؟ باغچه مادربزرگ ؟ 

  بعد از سه توقف دیگر داخل ماشین بودیم و پرپی به من گفته بود که بتی آخرین توقف روز ما بوده

_  این چیزیه که من اونو صدا میزنم . کینگ از این اسم متنفره اما به اندازه کافی مدت زمان زیادی 
  نیست که برگشته تا احسا>c نسبت بهش داشته باشه . با&�خره باهاش کنار میاد 

  وقتی کینگ توی زندان بود این کار رو انجام دادی ؟ _

کننده ما که فقط میخواست با کینگ معامله کنه برامون درد>= درست کرد . _  اره مهمترین تامین
بنابراین من معامله با اون ها رو قطع کردم و باغچه مادربزرگ رو راه اندازی کردم . اینطور بود که وقتی 

  ا درامدمون رو حفظ کردیممرد بزرگ اینجا نبود م
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  _  تا حا&� به کار کردن فکر کردی ؟

  _  تو اسم این رو چی میذاری ؟ 

  _نه . یه کار واقعی

  _ لعنت نه . حتی یک روز هم در زندگیم یه کار واقعی نداشتم و برنامه ندارم این کارو بکنم 

cbن میدونم کام��ً عجیب و غریبی یا به طور عجیب غریبی با هو_  

یدونم تو همیشه اینقدر رک و بی پرده صحبت می کنی یا فقط سندروم :  نمیتونم دهنم رو ببندم _ نم
  . . داری ؟

  صادقانه پاسخ دادم  

  _ همیشه اینطوریاست

جورایی کار واقعی داره . تاتو انجام میده . اون عاشق این کاره . میبایست بع�c از کارهای    _ کینگ یه
هنری اونو ببینی . واقعاً شگفت انگیزن . از زمانی که بچه بودیم این کار رو انجام می داد .از من به 

  عنوان نمونه آزمایش انسانی استفاده کرد 

ده و ماشین را در گاراژ پاک نکرده بودیم . . ترس واقعیتی که در انتظارم بود تا زمانی که به خانه نرسی  
  را درک نکرده بودم

  پرپی مرا دید که به خانه خیره شده ام  

  _ میدونم ظاهرش یکم خشنه اما اون بهترین مردیه که به عمرم دیدم

  های زیادی رو نشنا>cبایست آدم_ اوه اره ؟ می

  همانطور که در گاراژ را می بست گفت 

  شوخ طبعه . اما جدی میگم . اونقدرا هم آدم بدی نیست  _  این دختر چقدر

سایه بزرگی از پنجره طبقه دوم گذشت . . باعث شد   داشتیم به طرف خانه حرکت می کردیم که 
  ای از ستون فقراتم عبور کندلرزه
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کنم همنشینی با خانمهای مسن پاستا با سوسیس بسیار لذیذی درست کرد . فکر می   مپرپی برای شا 
.  بعد از  در  او اثر گذاشته بود زیرا شام را در حالی که تلویزیون خاموش بود در اتاق نشیمن خوردیم

� رفتم شام پرپی در اتاق خودش ناپدید شد و از آن جایی که من تحت مجازات و تنبیه بودم به طبقه با&
  به دنبال کینگ بگردم . یا شاید تنها می خواستم قبل از آنکه او مرا پیدا کند او را پیدا کنم  تا

کینگ را با آن دختر دیده بودم   صدایی توجه مرا به خود جلب کرد  .از همان اتاقی که برای اولین بار 
ند و صاف روی صندلی نشسته بود . در کمی نیمه باز بود . داخل آن دختری با موهای قرمز بل   می امد

. کینگ پشت >= او نشسته بود . . اما مانند صحنه دفعه پیش نبود . دستکش های مشکی پوشیده و 
دستگاه تاتو را به دست گرفته بود و هر از گاهی آن را در ظرفی پ��ستیکی فرو می کرد و دوباره به کار 

  مشغول می شد

یک چانه اش رسیده بودند و چشمهای آبی روشن در صندلی در مردی با موهای بلوند شنی که تا نزد 
  گوشه اتاق نشسته بود و مجله ای درباره اسلحه می خواند 

اسپیکر به گوش میرسید    چشم های دختر مو قرمز بسته بودند و کینگ با ریتم صدای آهنگی که از
  پایش را روی زمین می کوبید

از آنجایی که نمی دانستم از این که دارم او را تماشا می کنم چه احسا>c دارد چرخیدم تا آنجا را ترک  
  کنم . مرا متوقف کرد

  _  گربه کوچولو به دستمال کاغذی بیشتری نیاز دارم

چرخیدم . به >=عت چشم های مرد مو بلوند روی من بود . دختر مو قرمز هدفون را از گوشش بیرون  
  اما کینگ >=ش را با&� نگرفت کشید

  مطمئن نبودم که آیا با من صحبت کرده یا اینکه همه را با این نام صدا میزند . پرسیدم  

  _ با منی ؟

_ بله تو . مگه این که حا&� جک رو گربه کوچولو صدا  . البته فکر نمی کنم چیزی باشه که زیاد ازش 
  خوشش بیاد 
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صورتی بی احساس به من خیره شد . دختر نگاه معناداری به من مردی که روی صندلی نشسته بود با 
  انداخت . دوباره هدفون را داخل گوشسش قرار داد و چشم هایش را بست 

  کینگ با بی صبری گفت 

  _ روی کانتر 

به آن طرف اتاق نگاه کردم و دستمال کاغذی ها را پیدا کردم . آنها را به دست گرفته و به طرف کینگ 
حرکت کردم . آنها را روی میز کوچک کنار او قرار دادم . می خواستم از اتاق بیرون بروم که دوباره b=وع 

  به صحبت کرد 

  دستور داد 

  _ بمون 

ده و پشت دختر را اسپری زد و تا زمانی که به نظر میرسید راcg قطعه ای از دستمال کاغذی ها را تا ز 
    شده پشت او را پاک کرد

  _ کار من اینجا تموم شده

قوطی کنار دستش چیزی روی پشت او مالید و سپس روی شانه دختر g=به زد . دوباره دختر    از داخل 
  مو قرمز هدفون را از گوشش بیرون آورد

  برداری . اونو تمیز نگه دارد _ فردا میتونی پ��ستیک رو 

  دختر پاسخ داد 

  _ همیشه همین کارو می کنم

کرد تا از روی صندلی بلند شود . دختر بایستد اما ناگهان کنار دختر بود و به او کمک می  ندیدم که جک 
  برای من توضیح داد 

  زیاد میشینم و پاهام خواب میره  _ همیشه موقع تاتو کرد

رد مو بلند تکیه داد تا زمانی که توانست دوباره روی پای خود بایستد . به طور گذرا برای چند لحظه به م
نقاcb پشت او را دیدم . درختی بسیار زیبا و ظریف پرتقال در غروب خورشید بود . برگ درخت ها به 

شاخه اطراف پخش شده بودند . نقاcb طوری بود مانند این که متحرک است . مانند اینکه پرتقال ها از 
  افتنددرختان پایین می

  بطور دردناکی زیبا بود  
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هر دوی آنها حلقه ازدواج در دست داشتند . بنابراین فکر می کنم جک شوهر او بود  . وقتی مرد مرا دید 
که به نقاcb او خیره شده ام دستش را با&� گرفت و موهای دختر را باز کرد . بنابراین نقاcb پشت او 

  پوشیده شد

  نگ پرسیدکی  از 

  _ چی بهت بدهکارم برادر ؟ 

  _ یه لطفی بکن و گوشیت رو روشن نگه دار 

  _ حتما 

هم?=ش را نزدیک خود گرفت و به طرف در حرکت کردند . وقتی از من عبور کردند دختر به طرف من 
  چرخید و گفت

  _ س��م من اب___ 

  هم?=ش حرف او را قطع کرد 

  _ داشتیم دیگه می رفتیم 

  طوری به او نگاه کرد مانند اینکه می خواست چیزی را به او یادآوری کند 

دقیقه  ۱۰دختر >=ش را تکان داد . لبخند کوتاهی به من تحویل داد و اتاق را ترک کردند . تنها حدود 
اطراف آن ها بودم اما هم?=ش شخصیت دوگانه ای داشت . هاله اطرافش می گفت او یک مرد 

cgبداخ��ق است اما طوری به دختر نگاه می کرد مانند این که بهترین جایزه او بود اجتماع ستیز عو  

    او صاحب دختر نبود  اما حداقل تا این اندازه مشخص بود که 

  بلکه دختر صاحب او بود

  _ اونا کی بودن ؟ 

را بر از پنجره آنها را دیدم که روی موتور سیکلت درخشان مشکی نشستند . مرد با دقت ک��ه ایمنی 
  روی >= دختر قرار داد و سپس زیر درختان ناپدید شدند

  _  اگه می خواستن بدونی خودشون بهت می گفتن

  _ اونا عاشق همن 

  ها ازدواج کردن یه بچه هم دارن _ بله امیدوارم که همینطور باشه . اون
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داخت . سپس کینگ دستکش هایش را بیرون آورد و آن ها را روی میز استیل بدون لک و تمیزی ان
  ایستاد و به من کنار پنجره ملحق شد

شد را پشتم احساس کنم . به طرف پایین خم شد . گونه اش ساطع می  میتوانستم گرمایی که از او 
  کنار شقیقه ام قرار گرفت

  چشمهایم را بستم و سعی کردم اجازه ندهم نزدیکی او تاثیری روی من بگذارد  

  من قوی تر از اینها هستم 

دمای متاهل زیادی توی این دنیا هستن اما به این معنی نیست که همه اونها عاشق هم اند . به هر _ آ
  حال نه به این طریق 

    کینگ موافقت کرد

  _ همینطوره 

  یک قدم به عقب برداشت و هوای >=د از خود به جای گذاشت

  نف?c که متوجه نبودم آن را حبس کرده ام را بیرون دادم . از کنار پنجره چرخیدم و پرسیدم  

  _میخوای اتاق رو ترک کنم ؟

  گرفته بود نشسته بود    کینگ روی مبل در حالی که تلفن به دست 

  _ نه امشب زیاد ادم اینجا میاد . میتونی بهم کمک کنی

  _  تو واقعاً با استعدادی 

  نیستی اینو بگی_ مجبور 

  چند دکمه را روی صفحه تلفن فY=د  

  حقیقت رو گفتم . تاتو روی پشت اون واقعا شگفت انگیز بود  _ سعی نمی کنم آدم خوبی باشم . فقط

  

 همممف_ 

  >=ش را از تلفنش با&� نیاورد  

  متشکرم یکه بگ هوقتی یه نفر از تو تعریف میکنه رسم . . میدونی_ 

  می متشکرمبه خاطر این دلگر  _
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دختر هم سن من با خنده به طرف در  ۲ . از طبقه پایین به گوش رسید یصدای بسته شدن در ماشین 
  دستور داد . زنگ در به صدا در آمد  د .حرکت کردن

  بیارشون با&� _ 

دویدن به . . وقتی کینگ دوست داشت  . . عوض کردن موسیقی برای چند ساعت بعد کار من شامل
  و اطراف و انجام ندادن هیچ کاری بود  هو نشستن آن گوش. .  طبقه پایین و نوشیدنی آوردن برای او 

به من خیره شد و >=ش را دوباره ..  یک بار ایستادم و به او گفتم که نمی خواهم >= راه او قرار بگیرم 
  به طرف مبل تکان داد 

  میشستم پرسیدم  یدر سینک کوچکبین مشتری ها و وقتی که داشتم وسایل را 

نمی کنی به و مغازه واقع این کار ر  هچرا توی یو  ؟ هم انجام میدیرو این کار  . . چرا بین بقیه چیزها_ 
  ؟ جای اینکه توی خونه خودت باشه

    ی میپر>cیاد سوال های لعنتی ز  _

  فقط دوتا پرسیدم  _

  >=شانه های برجسته اش بیرون بزند  دش باعث . را مقابل سینه اش در هم فرو کرد بازوهایش

حتی . اگه g=وریه که بدونی پس باید بهت بگم اینکارو می کنم چون همیشه این کارو می کردم _ 
انجام میدم و این کار رو توی خونه  . اومدمی موقعی که بچه بودم هنر تنها ک��س بود که ازش خوشم 

حال . خیلی بیشتر از درآمد این کاره  شباشه خرج و مخارج داشته آبرومندی ای که ظاهرچون مغازه
  ؟ خوشحال شدی

  پس این کارو می کنی چون هنر تنها ک��>c بود که توی مدرسه توش خوب بودی ؟  _

    آهی کشید

در واقع . توی مدرسه خوب بود  نم کار . به حرف من گوش نمیدی . . .سوال های مزخرف بیشتر _ 
  بود که ازش خوشم میومد نه تنها ک��>c که توش خوب بودم cنر تنها ک��>گفتم ه . . خیلی خوب

  اوه _

  گیری کرده بودم احساس حماقت میکردم از اینکه فورا نتیجه 

    متاسفم فقط فکر کردم . . ._

  من یه مرد بدم گربه کوچولو نه یه مرد احمق_ 

  نگفتم احمقی  _ 
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  به آن طرف اتاق اشاره کرد 

  نگاهی بندازیه به دراور اونجا _ 

زیر آن . .  از دانشگاه جنوب فلوریدا  . . گرفته بودقاب داخل آن یک مدرک دانشگاهی  م .آن را باز کرد
  یک اسلحه قرار داشت 

  چرا نمیزنیش به دیوار ؟  ؟ چرا اینجا نگهش میداری_ 

  آن��ین گرفتم و چون این مدرک ر _ 

  مسئله مهمی نیست . . ._ 

که  هکردم اما اگه اون رو به دیوار بزنم به این معنی وو خوشحالم که این کار ر . وقتی توی زندان بودم  _ 
 کشو هس همیشه میگه باید یبه ع��وه گری. چنین چیزی نیست  نبهش افتخار می کنم اما احساسات م

bداشته باc شخصیت تو جور  که بهت یادآوری کنه تو واقعا کی هستی و کاری که می کنی همیشه با
  نیست

  گریس کیه ؟  _

  میفهمی _ 

  ؟ خوب چرا بیزینس خودت رو b=وع نمیکنی_ 

  خندید 

  ؟ اینقدر بامزه بود یچ _ 

  تو گربه کوچولو  _ 

  ؟چرا _ 

  می کنمنb=وع  وچون پرسیدی چرا بیزینس خودم ر _ 

     و ؟ _

    این خنده داره چون که . .  و_ 

  حالت صورتش جدی شد و به اسلحه اشاره کرد  

  کردم  وهمین حا&� هم این کار ر _ 

به >=عت مدرک دانشگاهی را دوباره در دراور قرار . به در مکالمه ما را متوقف کرد ای صدای g=به 
تاپ . . از من بزرگتر بود  . .  یک زن بود . پرپی مشتری بعدی کینگ را به داخل اتاق راهنمایی کرد. دادم 
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. بسیار کوتاهی به پا داشت که تقریباً تمام بدنش را به نمایش می گذاشت  آبی بسیار چسبیده و دامن
در حالی که آدامس . د وب اینجا مالک انگارروی صندلی نشست طوری که  . . خرامید  به داخل اتاق

ک گل ارکیده روی ی ید با جزئیات کامل برای کینگ توضیح داد که می خواهدو می جرا داخل دهانش 
  تو بشودباسنش تا

   مورد نیاز او کردمb=وع به مرتب کردن وسایل  نگفت به چه وسایلی نیاز دارد و م کینگ به من 

  زن از گوشه چشم به من نگاه کرد و پرسید 

    این کیه ؟ _ 

  به تو مربوط نیست_ 

  من واقعن خجالتیم ؟ نمیتونه بره بیرون _ 

خم شد و خودش را برای تاتو   روی میز. گفت که با حالتی اغواگرانه پایش را تکان میداد  یاین را در حال 
  آماده کرد 

   نه نمی تونه_ 

را  کرد . زن با ناراحتی لب هایشزن  b=وع به نقاcb گل ارکیده روی بدنو  برداشتیک ماژیک کینگ  
  پا فشاری نکرد  موضوعجلو داد اما دیگر روی 

کینگ >=ش را برای  . از من پرسید که آیا میتوانم چیزی برای نوشیدن برایش بیاورمبعد از یک ساعت 
  من تکان داد و من به طبقه پایین رفتم تا از یخچال نوشیدنی بردارم 

  پشت در مکث کردم  موقتی باز گشت

  یکی از کارهای تو درست اینجاست  ؟ ریابیخیال عزیزم منو به یاد نمی_ 

را در قسمت داخلی رانهایش  ای تاتو پروانهو ایش را باز کرد هپا. رنج هایش تکیه داد به روی آ. .   چرخید
  به او نشان داد

  کینگ به او پاسخ داد  

  ؟ تمام کنم یا نه وحا&� می خوای این کار لعنتی ر  . به یاد ندارم واما تو ر  . . رمابه خاطر می واین کار ر _ 

    تو می خواماول خود  اره اما _ 

  نمیاری به دست و چنین چیزی ر _ 

  اون حتی یه ذره سینه لعنتی هم نداره ؟  به خاطر اون هرزه زشت استخونیه _



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ١٢٧ 

در حالی که  ختر را به بیرون پرتاب کرد وقبل از آنکه متوجه بشم دقیقا چه خبر است کینگ لباس های د 
    انداخت ا گرفته بود او را از در بیرونی او ر وباز 

  کار لعنتی ما اینجا تمومه . و تموم کنهلعنتی ر سپری تا اون تاتو بنفر دیگه میتونی به یه   _

همانطور که به >=عت به طرف پله . عصبانیت از من عبور کرد . با زن لباسش را از روی زمین برداشت  
  زیر لب زمزمه کرد  ها حرکت می کرد

_  cgهرزه ی لعنتی عو  

  تکیه زددرگاه ه کینگ ب 

  وباره راجع به اون بد دهنی میکنی پیدات می کنم و اون تاتو پروانه رو پس میگیرمو اگه بشنوم د _

  زن ایستاد و فریاد کشید 

  ؟ و میخوای چطوری این کار رو بکنی  اوه اره ؟ _

  ثانیه بعد کینگ مقابل صورت او ظاهر شد و با عصبانیت گفت 

قبل از اینکه دوباره اون . حا&� بر می دارم  فتیثپروانه رو از روی بدن ک اونوقتی پیدات کردم با چاقو  _ 
  بیرون بیاد فکر کنم�=ف کثیفت رو باز کنی خوب راجع به چیزی که میخواد ازش دهن بی

با >=عت از خانه بیرون رفت و در را پشت >=ش محکم به هم  ند .چشم های زان بر اثر ترس گشاد شد 
  کوبید

  کینگ دستور داد.  را شنیدم  وصدای دور شدن ماشین ا 

  _ اینجا رو تمیز کن

  دست من گرفت و از من گذشت و دوباره به استودیو خود وارد شد  یکی از نوشیدنی ها را از 

  برای یک دقیقه یک کامل با دهانی باز آن جا ایستادم

  همان طور که بقیه نوشیدنی ها را زمین می گذاشتم پرسیدم . سپس او را دنبال کردم  

    چی بود ؟ این_ 

    هنوز کارمون تموم نشده. تمیز کن  واینجا ر  . چیزی نبود _

ساعت با&�ی در سه بعد از . نوشیدنی را یک?=ه با&� کشید و قوطی آن را داخل سطل زباله پرتاب کرد 
  نیمه شب را نشان می داد 
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کرده  تومل برای او تاان یک دستش را کاکینگ قبل از رفتن به زند . نیل بود  مشتری بعدی مردی به نام
گفت که . تمام صبر کرده بود تا کینگ آزاد شود و بتواند بقیه کار را خودش تمام کند  نیل سه سال. بود 

  آید تواند به درستی از پس آن برببه ک?c اعتماد نداشته تا 

  داد متمرکز شده بود روی مبل نشستم و به صورت کینگ نگاه کردم که روی کاری که انجام می 

  ؟همچنین تا این اندازه مرعوب کننده باشد  دتوانچطور یک نفر با این همه استعداد می

  من از استعداد آن دست ها به خوبی با خبر بودم 

  احساس کردم صورتم قرمز شد  . خاطره شب گذشته جلوی چشم هایم پدیدار شد.  لبهایم را گاز گرفتم

  میتونم احساس کنم به من خیره شدی _ 

محو کام�� یا  . داده بود و چشمهایش را بسته بودقرار  شروی گوش هدفوننیل یک . از رویا بیرون آمدم 
  یا خوابیده بود  موسیقی شده بود

  که مچ مرا گرفتهخجالت میکشیدم 

  حوصلم >= رفته_ 

ن را به آ . یک کشو را باز کرد و چیزی از یک جعبه بیرون کشید. یکی از دستکش هایش را بیرون آورد  
  به دنبال آن یک جعبه خودکار رنگی . . و یک دفتر نقاcb کنار من روی مبل افتاد. طرف من پرتاب کرد 

  همیشه به من کمک می کنه. ول نخوری و قدرشاید این باعث بشه دیگه این _ 

دیده ی که پشت دختر الاول راجع به درخت پرتق  چند نقاcb. دفتر را باز کردم  . مشغول کار شد سسپ 
که پشت دختر  هر کدام از دیگری زیباتر بود تا زمانی که نقاcb کامل شده و به چیزی بودند . . بودم 

یک اسکلت که . . اژدهای زیبا  . . چند صفحه بعد کارهای هنری خیره کننده بود . دیده بودم تبدیل شد
  صفحه های سفید  رهو ب��خ. . یک دختر با لباس پرستاری  . ساخته شده بود رز لگکام�� از 

اما بدون م . خوشحال و نقاcb های بی هدف کرد خودکار را برداشتم و b=وع به نقاcb صورت های
 به شبیه داشت کشیده بودم ی کهکردم و یکی از صورتهای یآنکه بفهمم b=وع به اضافه کردن جزئیات

حنه نبود مانند این بود که قب��ً این تصویر کامل را در ص کشیدن نقاcb مانند. شد می یک انسان 
  ان را روی کاغذ کپی می کنم و حا&� دارم  مداشت

  وقتی کارم تمام شد به چشم های قهوه ای بلوطی که در خواب دیده بودم خیره شدم 

 . پاره کردم به >=عت آن صفحه را. هنوز هم مشغول کارش بود . ده و به کینگ نگاه کردم او>=م را با&� 
دوباره به >=اغ نقاcb بیاید و  عداخواست بقسمتی از من می. پنهان کردم آن را تا زدم و زیر مبل 

م ه اگذشته من می خواست این تصویر که به طریقی ب قسمت دیگر. . .  آن اضافه کند  ی بهجزئیات
    را تنها برای خودم نگه دارد پیدا می کرد ارتباط
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سعی کردم دوباره . م نحیاط خانه دیده بودم را نقاcb کرنده ای که امروز در یم گرفتم پصمسپس ت
. .  بدانم خودکار روی ورقه ی کاغذ به حرکت در آمد بل از انکهق. تصویر را مقابل چشم هایم تصور کنم 

  b=وع به کشیدن کردم ریز بدون اراده با جزئیات .

وقتی کارم تمام شد دقیقاً شبیه پرنده ای که دیدم نبود بلکه تصویری بسیار زیبا تر و وحcY تر از آن بود 
. از شاخه درخت آویزان بود  مار. به طور وحشیانه ای باز شده  پرهایش . . قوی . . خشمگین. . تیره . 

ود خارج میشد مانند اینکه نفسش از دماغ پرنده د. دهانش را باز کرده و نیش هایش نمایان شده بودند 
اما تصمیم گرفتم خیلی خشن و مرعوب کننده به نظر می رسد بنابراین به او یک بال  . آتش بود

کشیدم که قبل از اینکه به او حمله کند یک موش را  را و در چشمش انعکاس تصویر مار. شکسته دادم 
  شکار کرده بود

قبل از آنکه روی . اشک در چشمانم جمع شد . زیبا و آسیب پذیر بود  . . نتیجه نهایی شگفت انگیز 
  جاری شود آن ها را پاک کردم  ه اگونم

  من می توانم نقاcb بکشم 

  م بسیار خوب بود اcb بکشم بلکه در این زمینه کار نه تنها می توانم نق

  م طبیعی بود مانند نفس کشیدن برای

ا روی میز نشسته و کینگ تنه. مشتری کینگ رفته بود . وقتی دفتر را پایین گذاشتم به با&� نگاه کردم 
  را نگاه می کرد م

  اون طوری که اونجا نشسته بودی و تمرکز می کردی مثل جهنم با نمک بود  . یه دنیای دیگه بودی یتو_ 

  به سختی آب دهانم را قورت دادم 

  درگیر کشیدن شدم   . ..    من . . . اه ه ه_ 

خودم را تصور کردم که به طرف جلو حرکت می کنم و روی پایش می نشینم . را متعجب کرد م شکلمات
چه می شود اگر به او اجازه  هکبا خودم تصور کردم . حلقه میشود  ر منبدو شدست های بزرگ و قوی. 

  ؟ خواهد را با من بکندبدهم کاری که می

  دستش را جلو گرفت و گفت 

  بیارش اینجا _

دوباره میذارم توی  وفقط این دفتر ر . کردم می داشتم خودمو >=گرم  طق. فنمی خوای ببینیش . نه  _ 
  دراور و ا&�ن اینجا رو تمیز می کنم

آن  . و آن را از من قاپید دستش را دراز کرد  کینگ. دفتر را زیر بغلم زدم و به طرف سینک حرکت کردم  
  را ورق زد تا نقاcb که کشیده بودم را پیدا کند 

  دستان پرتوان برس به داد این ناتوان _ 

  پرسید  . زیادی به او نزدیک ایستاده بودم مشخصا
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    چطور اینو میدونی ؟_

  ؟ چی رو میدونم ؟ چیه تمنظور  _

  دیدیاون رو   تا حا&�. این جمله مشهور یک کارتونه  . که گفتی ای این جمله _

صبه و بدنش ن بهوشه و یک میلیون وسیله و ابزار کت میپ ههمون مردی که ی . فکر می کنم   ام . . . _
   کنهها استفاده میاونتوی موقعیت های مختلف از 

و از ر  بعد از این که حافظه ات؟ میدونم کدوم کارتونه فقط می خوام بدونم آیا تا حا&� اونو دیدی  _
  دست دادی ؟ 

سعی داری  .  ا امشب که پرپی کارتون جنگجویان نینجا رو گذاشت تلویزیون تماشا نکرده بودمت . نه_ 
  فکر میکردم حرفامو باور کردی ؟ چی بگی 

  فقط می خوام یه چیزی رو متوجه بشم. ست نیمسئله این _ 

  به طرف جلو خم شد و آرنج هایش را روی زانویش قرار داد 

دقیقا چطور کار میکنه . که از قب�� توی ذهنت بوده  هنکردی پس این چیزیاگه تا حا&� تلویزیون تماشا  _ 
  ؟

بهم  . روانشناس به م��قات من اومد یه وقتی توی خونه آدمهای بی >=پناه بودم. مطمئن نیستم _ 
 . پاک کرده وبرای من تمام اط��عات شخ�c من ر . گفت از دست دادن حافظه برای هر ک?c متفاوته 

از پس خودم   میتونم به خوبی.   اما هنوز میتونم راه برم و صحبت کنم . . خاطرات ا. .چهره ها . . اسم
کیه و همچنین میتونم شعر ین حقایقی رو می دونم مثل اینکه میدونم اسم رئیس جمهور همچن. بربیام 

  فقط نمیدونم چطور این چیزا رو میدونم. و بخونم ر کریسمس 

  >=ش را تکان داد 

  از گرفتم لبم را گ 

  به جز روانشناس تو تنها ک?c هستی که حتی راجع به این از من پرسیدی . . میدونی _ 

  برای چند دقیقه به آن خیره شد و آن را برر>c کرد  . دفتر را ورق زد و نقاشیم را پیدا کرد

  به نظر می رسید زمان کندتر و کندتر میگذرد 

احتما&�ً داشت به این فکر میکرد  . ن میکندع به افکری را جود در تعجب بودم که چه با خ. ناآرام بودم 
یکنم ک?c باشد که در ابراز از طرف دیگر فکر نم . آشغال به تمام معناست یک چطور به من بگوید که

  تردید به دل راه بدهد  شنظر 

  ؟پس به خاطر چه جهنمی اینقدر طو&�نی دارد به آن نگاه می کند 

  و به خاطر چه جهنمی من به تشویق او نیاز داشتم ؟ 

  پرسیدم
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  ؟ م شدهوکار امشب تم _ 

دهم راجع به آن صحبت اگر از آن خوشش نیاید ترجیح می . سعی کردم توجه او را از نقاcb دور کنم 
  نکنیم 

اینکه دارد برای اولین  مانند. به آرامی >= تا پایم را از نظر گذراند . چشم هایش را از روی نقاcb با&� آورد 
  بار به من نگاه میکند

  را لمس میکردم پوستم را به آتش کشید مانند این که در واقع داشت 

  سوالم را تکرار کرد 

  کارم تموم شده ؟ _

  زبانش را روی لبه پایین اش کشید  

  فکر می کنم می تونم تازه b=وع کنم . مطمئن نیستم _

بعد از نیمه شب بود اگر چه می بایست  ۴:۴۵ساعت . ز شدس کردم گردن و گوش هایم قرماحسا
زیرا داشتم تمام د&�یلی . اما می بایست از کینگ دور شوم  . خسته باشم اما از همیشه هوشیارتر بودم

     که چرا نباید به او اجازه بدهم مرا لمس کند را فراموشت میکردم

  این دقیقا یعنی چی ؟  _

  م شده اما کارم با تو تموم نشده وها تممشترییعنی اینکه کارم با _ 

  مجبور شدم روی پایش بنشینم. را به طرف خود کشید مم را گرفت و مچ دست

  ن جایی که قب�� راجع به آن فانتزی بافته بودم ادقیقا هم 

  صدا نفسم را حبس کردم  پر

  کننده بود مست  اوبوی . م احساس کنم ماهیچه های سخت ران هایش را زیر می توانستم 

شد گردنم در برابر او نمایان شود  باعث   . کشید یاز موهایم را گرفت و >=م را به طرف دیگر  شتیک م
سپس از استخوان ترقوه تا نقطه حساس پشت . نفس عمیقی کشید .  بینی اش را روی گردنم کشید . 

  گوشم را با زبان لیسید 

  ید ندخ. با دهان بسته ناله کردم 

   و را احساس کنمارزش خنده لمیتوانستم 

  قراره چقدر خوش بگذره . اوه گربه کوچولو  _

  و مرا از روی پای خود کنار کشید و بعد از آن موهایم را رها کرد

تقریباً میخواستم به زمین بیفتم می بایست کانتر را بگیرم تا با صورت روی زمین  د .لرزیدنمیزانوهایم  
  نیفتم
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  یه کار دیگه داریم  _ 

  با صدایی لرزان گفتم 

  مشتری قبول نمیکنی فکر کردم گفتی دیگه امشب_ 

  ظروف پ��ستیکی رنگ روی میز کرد چیدن  غولمش 

  بگیر _ 

  خودکار مشکی به دستم داد 

  ؟ میخوای با این چه کار کنم _ 

  واما این بار کوچکترش ر  . دوباره بکcY ومی خوام نقاcb که کشیدی ر _ 

  ؟ روی چی _

  پشت دست من  _

  ؟چرا _ 

 _ c<؟چرا همیشه اینقدر سوال لعنتی می پر  

  منتقلش کنی پشت دستت  و اون نقاcb رو کپی بگیریکه واقعا میخوای میتونی  هاگه این چیزی_ 

  با بی حوصلگی آهی کشید

رو می خوام خودکار . روی من بکcY  ومی خوام تو این نقاcb ر  .  می تونم اما نکته این نیست بله _ 
cYرو اینجا بک cbاهمیت نمیدم اگه کج و معوج باشه . روی پوست من قرار بدی و دوباره اون نقا . 

  لعنتی رو بکش نوفقط ا . اهمیت نمیدم اگه بی عیب و نقص نباشه

روی سینه ام  ادفتر ر   در حالیکه . ایستاد و چند قدم به طرف من برداشت . . داشت فریاد می کشید 
  ه بودم به دیوار چسبیدممحکم به چنگ رفت

  لطفا ؟ _

    که هرگز چیزی را درخواست نمی کرد یکلمه لطفاً از طرف مرد  

    اما چرا ؟ . . باشه _ 

. ی خیلی بانمک به نظر می رسید . میکشیدی بهت نگاه کردم  رو ن نقاcbوچون وقتی داشتی ا _
پشت خودکار روی اون لب های صورتی قرار . قرمز شده بود  تصورت. داشتی لبات رو گاز میگرفتی 

    وقتی چیزی که کشیده بودی رو به من نشون دادی به >=عت اونو دیدم. گرفته بود 

  ؟ چی رو دیدی _

  نقاcb کردی    تو منو .. پرنده . من .  _
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  دهانم را باز کردم تا به او بگویم این تنها یک پرنده است اما حق با او بود 

  تیره و خطرناک 

  آنچه که میخواست را از دنیا می گرفت . اما زیبا سخت

  دقیقا خود او بود 

تا جایی که می توانستم تمام  . ر نقاcb را روی میز قرار داد تا بتوانم دوباره از روی ان بکشمتفدکینگ  
سعی . به سختی تمرکز کرده بودم  . بکشم شت��شم را کردم تا نسخه کوچکتری از آن را پشت دست

  شد را نادیده بگیرماذبه الکتریکی که بین ما هر لحظه بیشتر میمیکردم ج

   کینگ هرگز چشمهایش را از من نگرفت 

آن را کامل کنم اما وقتی با&�خره کارم تمام شد خودکار را زمین گذاشته و به  مدو برابر زمان برد تا بتوان 
  عقب تکیه دادم 

  خوبه ؟_ 

  دستش را با&� گرفت و کارم را برر>c کرد  

  حا&� برو برام یه قهوه بیار . کارمو راه میندازه_ 

به طرف آشپزخانه به حرکت افتادم زمانی که توانستم ماشین قهوه سازی را پیدا کرده و طرز کار  . 
روی دستش خم شده و تاتو گان را  را دیدم که کینگ م . .همم و دوباره به استودیو بازگردکردن با آن را بف

  در دست داشت

  ؟ داری چه کار می کنی _

  سکوت  

  ؟ حا&� داری منو نادیده میگیری_ 

  >=ش را کمی با&� برد و گفت   

اون  . توی دهن این پرنده یه چیز دیگه میکشم راگه بهت نگاه کنم و باهات صحبت کنم به جای ما _ 
  موقع نقاcb منحرفانه میشه

 . چیزی که هرگز فکر نمی کردم قادر به انجامش باcb.راجع به این فکر می کنم که جک گفتی بعدا  _
 به این فکر می کنم که داری نقاcb منو روی دست تاتو می کنی ماما ا&�ن دار 

 

  دستگاه تاتو را داخل رنگ فرو کرد و پرسید

  ؟ فکر کردی میخواد باهاش چه کار کنم _

  نمی دونم اما این نه _
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  به نرمی پرسید 

  ؟گربه کوچولو  _

  بله _ 

  تخت خواب لعنتی   برو به. پرت می کنی  وم داری حواس. کافیه   سوال پرسیدن_

  اما___    _ 

یا میتونی انتخاب کنی که بمونی اما دارم بهت هشدار میدم اگه  .  حا&�. تخت خواب  کوچولو . گربه _
روی این مبل و هر  تمیندازماینجا باcb وقتی کارم تموم شد هنوزم  و. باشه که میگیری  یاین تصمیم

  بخوام به >=ت میارم  ب��یی که

  لعنت 

  شدم نبرای نفس گرفتن متوقف . حتی  از اتاق خارج شدم  >=یعتا جایی که می توانستم  

 همانطور که در را بستم هنوز هم می توانستم صدای خنده او را بشنوم

  

  

  

��	��� ���  

  


���  

  

  نجا نشسته بودی و تمرکز میکردی به اندازه جهنم با نمک بودیوانطور که وا

  این حرف لعنتی دیگر از کجا آمد 

از طرف دیگر &�س  . هایش قرمز شدنشدم با صدای بلند این حرف را زدم تا زمانی که دیدم گونهمتوجه  
  من تبدیل شده بود ناراحت کردن او به جدید ترین >=گرمی مورد ع��قه و زدن با او
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.  تنها دو روز طول کشید تا کمی وزن اضافه کند ه بوداز زمانی که b=وع به خوردن دستپخت پرپی کرد 
به او در واقع  شده و گونه هایش پرتر . تاثیرات شگفت انگیزی روی هیکل او گذاشته بود وزن اضافه این

   ودتر شده ببرجستگی های بدنش گرد . رشته گونه تر می دادند صورتی ف

ساله که می بایست  ۱۳یک نوجوان  مانند  مدام و من بایدصورت یک فرشته را داشت  دن یک زن واو ب 
  هورمون هایش را تحت کنترل داشته باشد اطراف خانه قدم می زدم 

به . میخواستم حرکت کند چون نشدم ن وا حقیقت این است که وقتی داشت نقاcb می کشید مزاحم
  ب آنجا بشینم و به او خیره شوم کام��ً راcg بودماینکه تمام ش

لب هایش را گاز می گرفت و من به تمام چیزی که می   . و بعد b=وع به روی هم انداختن پاهایش کرد 
  گیردبن ک?c باشم که آن لب ها را گاز توانست فکر کنم این بود که چقدر دلم می خواست م

نگاهش به . .   چشمهایش را از روی دفتر با&� بیاورد ممی ترسیدحرکت نکردم زیرا  بعد از آنکه نیل رفت 
  تنه ام بیفتد و ببینند چه افکاری در >= داشته ام پایین

اگر هر دختر دیگری بود توجه او را به آن قسمت جلب می کردم اما نمی خواستم کاری کنم از اتاق فرار   
  ذابه ای که نسبت به من داشت می جنگید همین حا&� هم احساس کرده بودم که با احساس ج. کند 

  بترسانم تا از من دور شود   حقیقت وحشتناک این بود که نمی خواستم او را

که . . . تبدیل شده بود   پیچیده و بیمارگونه یمحبته ب. . عصبانیت نسبت به او  . . به دلیلی . . اییج
تر به آن پایان بدهم زیرا هر گونه احساسات دیگر برای او بجز مشاجره و می بایست هر چه >=یع

  ای که برای او داشتم می شدد راه برنامهستنها .. احساس شهوت 

و هم چنین آتcY هم آنجا بود و هر اندازه بیشتر به با آن . تا این اندازه مشخص بود  . . از من میترسید 
  کرد بیشتر مرا تحریک می کرد  مبارزه می

آنطور که بدنش نسبت به من واکنش نشان می داد به من می گفت که نمی تواند خیلی زیاد در برابر 
  من مقاومت کند 

  اسم خودش را هم نمی دانست او حتی 

  دانستم اما من می 

 c<به وارد مینااحسا=g شاید احساس گناه ؟  . کردشنا به من  

موقعیتی از این بهتر برای پس گرفتن مکس  . مانی برای احساس گناه وجود نداشتز . آن را کنار زدم 
با او   اوقاتم را همانطور که دوست دارم  دو در این بین قرار بو.. توانست به دامان من بیفتد نمی

    بگذرانم

  اتاق شدوارد پرپی در حالی که فریاد می کشید 
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  ریس  _

  اضافه می کردم پرسیدمدر حالیکه جزئیات را به تاتو 

  ؟چه خبر شده  _

  و . . برای همیشه . . هر چه >=یعتر. باشد  مبعد از آنکه آن نقاcb را دیدم نیاز داشتم روی پوست بدن
شد احساس کردم وزنی از روی اما بعد از این که کار انجام . نستم چرا چنین چیزی میخواستم انمی د
  برداشته شده  دوشم

  پشت دستم اشاره میداد پرسیددر حالی که به 

  ؟ این دیگه چه کوفتیه _

  خون اضافه را پاک کردم و آن را با&� گرفتم تا بتواند ببیندو رنگ  

  ؟ این یه تاتو احمق یا شاید فراموش کردی من توی این اتاق چه کار می کنم _

  ؟کنی  توئه عوcg فقط می خواستم بدونم چرا ا&�ن داری خودتو تاتو میمیدونم یه تا _

  فریاد کشیدم 

    هزاران بار دیدی که دارم این کارو انجام میدم چرا ا&�ن برات اهمیت داره ؟_ 

  خم شد و پرسید ام از روی شانه . خوشم نمی آمد رسش های اواز این پ 

  ؟ دقیقا چی هست _

  ؟ چی میخواستی بگی . گربه کوچولو اون رو کشیده .  چیزی نیست _ 

تنفر بودم اما قرار نبود به سوا&�تی پاسخ بدهم که خودم هم پاسخ منه صحبت کنم اینکه با او اینگو از 
  آنها را نمی دانستم 

 . شنیده که پدرش صحبت میکرد . اول اینکه بییر تماس گرفت . دو تا چیز بهت بگم اومدمدر واقع _
 . حواسش بهش هستاگرچه . فقط میدونه که داره میاد  ی .طمئن نیست ک. ایزاک داره به شهر میاد م

  نکردهترک هنوز دا&�س رو 

  رابطه طو&�نی با تامین کننده قبلی ما دارد mcگروه  

  و ؟ _

  کام�� مطمئنم از اینکه ما اون رو به عنوان تامین کننده دور زدیم خیلی عصبانیه   و _
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زمانی که من  نمی خواست با ک?c جز من معامله کنه اگه انتظار داشت تا نتوی زندان بودم و او نم_ 
  پایان داستان . و اون روگرفتیم دیمیه موقعیت دی ما . هیچ کاری نکنیم کام�� در اشتباه بوده مبیرون میا

مثل یه  وکه من و تو بهش نگاه می کنیم اما بییر شنید که پدرش گفته ایزاک این حرکت هاین طوری بله _
  ت��فی کنه بدتر  میخواد هزاران بار. g=به به وسط پاش تلقی کرده 

که دیگه ای حا&� اون موضوع  . من کجا زندگی می کنم ه میخواد با من صحبت کنه میدونهاگ_ 
  ؟ میخواستی بهم بگی چیه

. مثل یه زن هرزه که مواد بهش نرسیده  . ی شدیدمخیلی دم یرفیق از موقعی که بیرون اومد  _
  ببرم بیرون قرار و برای یهدوئه ر ام شنبه شب چیزی که می خوام بهت بگم اینه که می خو دومین

  ؟میخوای چه غلطی بکنی  _ 

  به جای تاتوگان یک اسلحه واقعی در دست داشتم  ناگهان آرزو کردم

  چون با آن جمله پرپی داشت به منطقه ی لعنتی خطرناک وارد می شد

م های ترسناک و این فیل . شاید به سینما یا چیزی. ی خوام ببرمش بیرون . اون مثل جهنم باحاله م _ 
  اونا رو بغلی میکنه  . . مثل چی عاشقشن  که داف ها هماورا طبیعی چیزی

  خودش را در آغوش می گرفت یشدرحالی که صحبت می کرد با بازوها

  غلط کردی که میخوای این کارو بکنی  _ 

مورد ع��قه دوئه می خواست او را بیرون ببرد بلکه حدس می زدم فیلم های ترسناک دقیقاً ژانر نه تنها 
  نباشد

  این دختر به اندازه کافی در زندگی اش صحنه ترسناک دیده بود  

ی نداشته باcb که در اون مگه اینکه تو با این قضیه مشکل. می خوام باهاش بخوابم نرفیق من _ 
  با کمال میل این کارو می کنم صورت

   ی محکم به دیوار برخورد کرد. صندلاز روی صندلی بلند شدم  

    به هیچ . عنوان لعنتی . امکان نداره _ 

  شد شکمم به هم بخورد فکر دست های او روی دوئه باعث می

  فریاد کشید
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چون شاید  ئهو این تقصیر تو. به ع��وه هیچی راجع به اون نمیدونی . تو حتی از اون خوشت نمیاد  _ 
میدونه به خودت زحمت ندادی تا  ونه اما همین مقدار کمی هم کهودش چیز زیادی راجع به خودش ندخ

   پر>cچیزی ب شراجع بهشون از 

  وجود دارد یبرای این دلیل ستاما پرپی نمیدان . به نکته خوبی اشاره کرد 

  و من خیال داشتم آن دلیل را برای خودم نگه دارم  

. چیه اسمت  یی واهل کجا . . اون چون در مورد ؟ صحبت کنمبا هاش می خوای باهاش راجع به چی _ 
   دقیقا موضوعی برای مکالمه نیست.

  پرپی نفسش را بیرون داد و دستهایش را پشت گردنش در هم فرو کرد  

یه چیزی مثل . شاید مث��ً چه مدل ساندویچ دوست داره . میتونی یه چیز ساده ازش بپر>c . نمیدونم _ 
  این

  ؟ازم میخوای راجع به ساندویچ باهاش صحبت کنم . . ساندویچ  _ 

همه یه ساندویچ خوشمزه دوست دارن و صحبت کردن راجع به این موضوع خیلی بهتر از . چرا نه _ 
  cbکه این روزها درگیر  همزخرفاتی   صحبت کردن راجع به

  درست درون مرا میدید  . بود که پرپی بهترین دوست من بود به همین دلیل 

زم یه زندگی داری که باید اما تا اون موقع هنو . میدونم میخوای اونو برگردونی ه .میدونم مکس مهم_
خونه  دست >=نوشت توی به خاطر و صحبت کردن با دختری که بنا به د&�یلی و. زندگی کنی مرد  اونو

ن توی تخت اومنظورم اینه که  ؟ تا حا&� باهاش خوابیدی . زندگی می کنه سد راه اون نمیشه ی ما
    این ماجراها راجع به چیه ؟ تمام . .  و لعنت. خواب تو می خوابه 

  به او هشدار دادم  

  به تو مربوط نیست_ 

  د چشمهایش را چرخان .  کردمی داشت از خط قرمز عبور  

که از موقعی که برگشتی اینقدر عصبانی و  هشاید به همین دلیل. می پذیرم  جواب منفی اینو به  _ 
قبل از  . بیرون کنی تسیستم از ور ن عصبانیت یه نفر بخوابی و ای انیاز داری ب فقط شاید. اخمویی 

   فتهبیخشک بشه و  ات اینکه پایین تنه

ن اون این موضوع راجع به دوست داشت  . پس دهنت رو ببند  یرون امدن با یه نفر خوابیدماز موقع ب _ 
یک بار هم که شده به حرف من گوش که من بگم نه و تو برای ه راجع به این . نیست نخوابیدن با او ای
  دی ب
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پس وقتی . بهترین دوست من بودی  وور ها روی زمین زندگی می کردند تکینگ از زمانی که دایناس_ 
 . به حرفم گوش بده بخوریاونو کنی مثل این که می خواهی نگاه می  اون دختر وری بهطبهت میگم 

تو  . این رفتار اص�� باحال نیست مرد . اله زیر کفشتهی باهاش رفتار می کنی مثل اینکه اون آشغجور اما 
به خاطر . پس چندان جالبی نبود  ده یکه ای . اینجا نگه داری ون ر او  یک?c هستی که تصمیم گرفت

    خدا بزار من یکم باهاش خوش بگذرونم

  گفتم  که ک?c را متقاعد نمی کردبا حالتی  

  به من داره رو بپردازه که باید بدهی کهه این مسئله راجع به این_ 

به دیگران که شده  وتو از کی تا حا&� وظیفه  ه .دومون میدونیم اون چیزی بر نداشتهر . بیخیال    اوه _ 
آدم نه یه    اون یه  تو نیست یبه ع��وه اون دارای؟ حا&� مربی زندگی چیزی شدی  درس زندگی بدی

  ماشین لعنتی

     شنیدن این حرف از زبون تو خنده داره _

   شودشد حتی پوست من هم مورمور که باعث می پرپی را دیده بودم کارهایی می کرد

  تصاحب کنی  نمیتونی اونو همینطور برای خودت اون به تو تعلق نداره . . واقعا _ 

. . کنار من  ؟  مگه نه اون توی تخت خواب من میخوابه . اون مال منه و من اونو تصاحب کردم بله_ 
  رو برطرف کرد اون ممکنه باهاش رابطه ای نداشته باشم اما این من بودم که دیشب نیاز

  از میان دندان های به هم قفل شده با عصبانیت گفتم  

  نمیتونی اونو ببری بیرون . . نه تپس بنابر این جواب این سوال_ 

  است بشدت در رگهایم جاری  بیرون زده و خون م رگ گردنمردمی کس احاس 

  حالتی از درک و فهم روی صورتش نشست . پرپی >=ش را به یک طرف خم کرد و لبخند زد  

 این نم.    بکنی وبیرون ببرم پس تو باید این کار ر خب اون دوست منه بنابراین اگه من نمیتونم اون رو _ 
پشت >= گذاشته و هر  ودوران سختی ر . این بچه می کنم  اونرای ب بلکهکارو به خاطر خودم نمی کنم 

  یکم >=گرمی لعنتی . این بچه به استراحت نیاز داره . دومون میدونیم این چه احسا>c داره

. هیچی . هیچ قراری در کار نیست . قرار لعنتی نمیبرم و این قابل مذاکره نیست  من اونو >= لعنت نه _
  فقط بیخیال شو 

 هرگز قب�� چنین عصبانیتی در. بزنم  پیدوست داشتم با مشت به صورت پر  ار در زندگیبرای اولین ب
  ن بیدار نکرده بود م
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یا اجازه یا خودت میبریش بیرون  . اون فقط یک بچه >=درگمه . از زیر برف بیرون بیار رد >=ت روم_
م و به این معنا نیست که تو صدا بزنم اما ما باهم دوستی نه تو رو ریسممک. بکنم  میدی من این کار رو

  اط��ع میدم می کنم دارم بهتنمن اینجا از تو درخواست . باید تمام تصمیمات منو بگیری 

  فریاد کشیدم

  خوش بگذره . برو .  نمیدم  لعنتی حال هیچ اهمیت ه هرب . باشه ببرش بیرون لعنتی _

اینکه چرا تا این اندازه ناگهان عصبانی  . می روم با وسایل ورروی صندلی نشستم و وانمود کردم دارم 
  دلیلی برایش نداشتم . . . و خشمگین شده بودم 

  شاید تنها فراموش کرده بودم چطور باید با آدم ها ارتباط برقرار کنم 

  عالیه _ 

  به پای دیگر می پرید  از این پا پرپی

  اتو بزنم ون کراواتم ر میرم بهتری_ 

    پرپ ؟ _ 

  بله رئیس _

  صبحه ۶ساعت لعنتی ا&�ن  _

    و ؟ _

  ؟ ببری درسته بیرون میخوای اون رو شنبه _

    اره  _

  امروز دوشنبه است _

    اه _

  ؟ فردا اتو بزنی  رو لعنتی ات بهترین کراواتو ا&�ن بری بخوابی  هپس چطور _ 

  بله رئیس  _

  اتاق را ترک کند  انظامی چرخید ت یو با س��م

     پرپ ؟  و_ 

  . چرخید متوقف شد 
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  بله رئیس_ 

  بیرون می بری گرفتی ؟  تاونو فقط به عنوان دوست _ 

  گرفتم _ 

  فقط دستت بهش بخوره میکشمت  خوبه چون اگه_ 

  

 

  

��	��� ���  

  

 ���  

  

  به بشقاب های پر از پنیر و گوشت خیره شدم و پرسیدم

  ؟ این چیه _ 

  کینگ پاسخ داد  

  وسایل ساندویچ  _

  ؟ ساندویچ درست می کنیم  مروی اسکله نشستیم و داری میتونم ببینم اما چرابله _ 

  ؟ اش چه بودانگیزه نهایی   با خود در تعجب بودم که

مهم نیست . . به نظر نمی رسید کینگ از آن نوع آدم هایی باشد که روی یک اسکله به پیک نیک برود  
بار هم برای من غذا درست به ع��وه در تمام مدتی که با او بودم حتی یک . در چه موقعیتی باشد 

  یا حتی با من غذا نخورده بود  . .  نکرده بود

  ؟و کدوم لعنتی ساندویچ دوست نداره  ریون امروز روز خوبیه که بیرون ب_ چ

  چوبی قرار گرفته بود نشسته بود  روی یکی از صندلی های پ��ستیکی که به دور یک میز
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  قط باهاش کنار بیا _ ف

  نان ساندویچ خودش را پر از سوسیس و پنیر کرد و یک عالمه سس مایونز روی آن ریخت 

  هم خفه کنه و اسب ر  هاین همه سس مایونز میتونه حتی ی_ 

  بدقت گوشت بوقلمون و بیکن برای خودم داخل نان قرار می دادم

  ؟ مایونز خفه بشه  به خاطر یه اسب دی کهدیو واقعا خودت  _ 

  نش هست که چنین چیزی رو دیده باشم اما به خاطر نمیارمکام�� امکا _

  یک مشت چیپس برداشته و آنها را روی ساندویچ خرد کردم  

بازو های مان . به من اشاره داد تا روی ان بشینم . کشید    خودش صندلی دیگری را برداشت و به کنار
  باز کرد و آن را به دست من داد در یک بطری را. . . به هم برخورد می کرد 

  ؟ چه احسا>c داره _ 

  ؟ چه احسا>c داره _ چی

  نمی تونم تصور کنم ممکنه چطور باشه. اینکه چیزی رو به خاطر نداری  

    این . . . _ 

  کردم اما تنها یک کلمه بیرون آمدذهنم را به دنبال کلمات جستجو  

  تهی بودن  . . . _

  دز    ت گوشمک دسته از موهایم را پشی 

   نها نیستاوجزو یکی از  " تهی "ی چیزها هست گربه کوچولو اما تو خیل _

چون نمیتونم به چیزی فکر کنم که به از دست دادن ؟    پس تو بهم بگو من چی هستم ؟ اوه اره _
    مربوط نباشهام حافظه 

  ازه کافی باز کنم م دهانم را به اندآنقدر بزرگ بود که نمی توانست . را گاز گرفتم مساندویچ 

  خندید  کینگ

  دمدمی مزاجی . . . تو یه جوراییخوب برای b=وع _ 

  دمدمی مزاج ؟  _
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    همین حا&� روی ساندویچت چیپس خورد کردی یا نه ؟. . گربه کوچولو _ 

فکر می کنی دیگه چی راجع به من می . می تونم باهاش کنار بیام ادامه بده . خیلی خوب باشه _ 
  دونی ؟

 . ای اتcY مزاجیمیتونم تا جایی پیش برم که بگم به طور آزاردهنده . حتیخوب تو جسور و شجاعی  _
یه چال روی  . خیلی زیاد سوال می پر>c . کر کنی حدود سه ساعت صحبت می کنیقبل از اینکه ف

مت اما وقتی عصبانی به همراه چال روی گونه س . داری که وقتی میخندی بیرون میزنه تگونه چپ
  می شن  هر دو تا باهم پیدا تراست

  ایستاده بودم  مانند این که نزدیک یک آتش. گردن مرا می سوزاند  خجالت  احساس

  . . درست اینجا . b=وع میشه  تاز روی گردن . قرمز میشه تو وقتی خجالت میکcY صورت و گردن _

  کف دستش را روی گردنم قرار داد به آرامی

  . . و بعد میاد با&� و به گونه هات میرسه _ 

  انگشت شصتش را روی استخوان گونه ام کشید 

  و بعد حرکت میکنه و به سمت گوشات میاد  _

زیر پوست حساس  ویر زبانش را . ید کمه گوشم را میان دهانش گرفت و آن را مبه طرفم شد و نر 
  زنده شودن در بدن م یهایگوشم کشید و باعث شد جرقه

  با دهان بسته خندید و خودش را کنار کشید 

  نایچون تو هر چیزی به جز . پس نگو تهی هستی گربه کوچولو  _

  چیزی که قب�� ندیده بودم. برقی شیطانی در چشم هایش بود  

  فکر می کنم تو جالب ترین آدمی هستی که تا حا&� باهاش م��قات کردم _

خیلی خوش  فکر نکن .  از دست بدی چه احسا>c داره ور  ات حافظههرگز به اینکه اما . مچکرم  _
  شان?c که میدونی کی هستی و به کجا تعلق داری

  نوشیدنی اش را باز کرد و آهی کشید کینگ در 

  گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش نمی دونستم  _

  ؟منظورت چیه _ 
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انجام  ییاکار . . چه رم کی هستم یاا از خواب بیدار بشم و به خاطر نداشتم که فرد واگه این انتخاب ر _ 
. پشت >= بزارم این کارو می کنم  ور  . . اگه قرار باشه اینها می شناسم روآدم هایی  چه و. . دادم 

  یه نفر دیگه باشم . میتونم از اول b=وع کنم

  ناگهان گفتم  

 _bنمی خوام یه نفر دیگه باc  

  و آن را روی میز قرار داد  را ازدست من گرفت مبشقاب 

  اگه من به جای تو بودم از من متنفر میشدم . می بایست از من متنفر باcb_ تو 

  میکردم رو فکر همین  _ قب��

  پرسید. به من نزدیک تر شد 

  ؟ حا&� راجع به من چه فکری می کنی؟ و حا&�  _

 . . عصبانی ترین . . ود راcg تریناز خ . . غیرقابل تحمل ترین . . فکر می کنم تو یک دنده ترین _
  به دنیا اومده   وزیبا ترین مردی هستی که تا حا&� . . پیچیده ترین . . خشمگین ترین

  عمیقی کشید نفس

  کنم تو زیباییفکر می من هم _

دستش را میان  . برداشت و روی پاهای خودش قرار داد ام صندلیروی مرا از  >=یعبا یک حرکت  
  از آن طرف خانه به گوش رسید مانند انفجار صدایی بلند . . فرو کرد که موهایم

  دستور داد  

  همین جا بمون_ 

پشت دیوار کوتاهی که اسکله را از حیات جدا میکرد پنهان  . ستاد و من از روی پاهایش پایین افتادمیا 
  آمد از ان جایی که صدای انفجار . . کینگ به طرف گاراژ حرکت کرد . شدم

  یا اتفاقی بیفتد. .  کینگ بازگردد تا منتظر . رسید ساعتها آنجا بودم به نظر می 

  اما هیچ اتفاقی نیفتاد  

به پایین لیز  . بودمو به خاطر آوردم که به ندرت b=رع به خوردن ناهار کرده بلند شد مصدای شکم
و به  مبه دوره پایه ی ان انداخت ایم راپاه. را به طرف خودم بکشم  میزپاهایم را کشیدم تا . . خوردم 

  صدای بلندی مقابل زمین چوبی اسکله ایجاد کرد . آرامی آن را به طرف خودم کشیدم 
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  متوقف شدم و منتظر ماندم 

  هیچی

تا جایی که . ناهارم را به طرف خودم کشاندم  . . اینچ به اینچ . . میابه آر  . بنابراین ادامه دادم  
دهانم  م .را به دست گرفت مرا از روی میز برداشته و ساندویچبشقاب  . قرار گرفت مساندویچ در دسترس

  که یک نفر گلویش را صاف کرد . . . را باز کردم و می خواستم با احساس پیروزی آن را گاز بگیرم

 

و . . . قرار گرفته و روی زمین خم شده بودم به طرف با&� نگاه کردم  مدر حالی که ساندویچ جلوی دهان
  کینگ و بییر با&�ی دیوار ایستاده و به من نگاه می کنند  دیدم

. به نظر می رسید   حتی بهتر  اما حا&�. . خوب بود  ازه آن شبی که او را م��قات کردمبییر درست به اند 
  ش با عرق می درخشیدند های شکمس به تن نداشت و ماهیچهزیرا لبا. 

کینگ  . بییر خالی نبود یک اینچ از روی پوست بدن د اما حتیر ادفکرمیکردم کینگ خالکوبی های زیادی 
  ابتدا صحبت کرد

. اما تو ادامه بده  . فتم ببینم این صدای بمب مانند مال چی بود. من خوبم ر . نگران من نباش . اوه نه  _
  ما منتظر میمونیم  . بخور ت روساندویچ

  م شدبییر به پایین خ. از گوشه دهان داشت لبخند میزد 

  می کردیم هنوز زنده باcbنفکر  .اوه لعنت اومدیم بهت >= بزنیم  _

  بشقاب را پایین گذاشته و ایستادم 

  ؟ یه نفر از شما میتونه بهم بگه این صدا مال چی بود نم کردیواگه مسخره کردن منو تم _ 

 اتفاقیک  . داشتاومد و یه ماشین قدیمی  اون شبیه دختری . بود ن به خاطر م . همشاوه لعنت  _ 
     منجر شد و . . . اتفاق دیگه ایبه 

  نمیخوام بدونم _ 

  بییر ادامه داد

به خاطر می  صورت مبهمتی داشتم لباشو می بوسیدم به تمام چیزی که می خوام بگم اینه که وق _ 
  چیزی که شنیدی صدای همون ماشین بود که. رو براش تعمیر کنم  شقول دادم تا ماشین شآوردم به

که به این مناسبت  . منظورم اینه که دیگه هیچ راه برگشتی براش نیست. کام�� از بین رفته . منفجر شد 
  ممکنه . . .  مدختری که باهاش بود

  کینگ یک دستش را با&� گرفت
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  اتفاقی افتاد  میتونی بهش بگی واقعا چه. م کن وخیلی خوب به بییر مزخرف گفتنو تم _

  آن را پاسخ داد  . صدای زنگ تلفن بلند شد. >=ش را تکان داد 

    اره_

  چانه اش را خاراند  

  اره بهش میگم  . . اره . . اره . لعنت _

  دوباره تلفن را در جیب شلوارش قرار داد

یک هفته و فهمیدن حدود  جی با افراد گروه اون صحبت کردن جیمی و بی. ایزاک به حرکت افتاده  _
  هدیگه به منطقه ما می رس

  کینگ زیر لب نا>;ا گفت  

  لعنت _

  بییر سیگاری روشن کرد و گفت  

  خودت میدونی که من طرف تو ام مرد _ 

  پرسیدم 

  ؟ ایزاک کیه ؟ چه خبره . صبر کن_ 

  را نادیده گرفتکینگ م 

  قبلش اونو میبرم پیش گریس _ 

  فریاد کشیدم  

  کیه ؟ کینگ ایزاک کیه ؟ گریس _ 

  دمتوجه حضور من بشو ابا&� و پایین می پریدم ت

  ایزاک تامین کننده قبلی ما بوده _ 

  کینگ گفت . بییر دود سیگار را از دماغش بیرون داد 

  دار بودهشنوع  هکه شنیدی مثل ی یصدای _

  ؟ چه نوع هشداری _
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  به دیوار مقابل پرتاب کرد و پاسخ داد ابییر سیگارش ر  

  شدارهایی که منفجر میشهاز اون نوع ه _

  در هوا پیچید  پیناگهان صدای فریاد پر  

_������ �	 
��� ����	 ���� 
����� ��	 �  

  

  

 

	��� �����  

  

���  

دقیقه فرصت داد تا آماده  ده من به. ناهار ناپدید شد  در وقتطبعی و ریلکس کینگ تمام حس شوخ 
  دهمبو قرار ا بشوم و باسنم را در ماشین

نمیدانستم قرار است کجا برویم و اینکه دستوراتش را >= من فریاد می کشید به من می گفت که  
  نمی خواهد راجع به آن از او چیزی بپرسم 

نه خا وقتی ماشین را کنار. ای خاکی و کثیف پایین رفتیم از جاده  . سنگین به حرکت افتادیم در سکوتی
  م بیشتر شد کنجکاویکرد پارک ای روستایی با حصار های سفید 

  بزن بریم _ 

همانطور که میرفتیم . می دویدم تا بتوانم همپای او حرکت کنم . را دنبال کردم  او . از ماشین پیاده شد
کردم شاید اینجا می فکر . کرد برخورد می نبه صورتما ینسیم آرام   . رد شد انچند سنجاب از کنارم

  ی باشدهم یکی دیگر از باغچه های مادربزرگ پرپ

 

ا فکر زیر  . ایستاد  برای چند ثانیه قلبم. ل داد و وارد شد وتنها آن را ه زدوقتی به در رسیدیم کینگ در ن
  اما وقتی شنیدم که فریاد زد  . کردم میخواهد از اینجا دزدی کند
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  گریس ؟ _ 

  آن فکر به >=عت ناپدید شد

  آوردم این اسم و از قبل به خاطر می 

صدها چشم کوچک را دیدم که به من وقتی چرخیدم . به دنبال او وارد شده و در را پشت >=م بستم 
  همه جا پر از مجسمه های >=امیک خرگوش بود . اتاق نشیمن پر از آنها بود  . خیره شده اند

حدس زدم گریس . کینگ همان طور که به طرف آشپزخانه حرکت می کرد به آنها توجهی نداشت 
  صدایی خش دار پاسخ داد . خرگوش باشد عاشق 

  اینجا _ 

بنابراین مجبور شدم برای اینکه از کنار او  رفتمن از آن رد شوم اما کنار ن تار شیشه ای را گرفت کینگ د
وبی زنی کوچک با موهای چ اسکله یروی  یموقتی از در بیرون رفت . عبور کنم با بدنش تماس پیدا کنم

کدیگر آنها را روی ی ند وپاهایش با&�ی میز قرار گرفته بود. رنگی نشسته بود ی آبی وی صندلخاکستری ر 
  شیشه ای چایی می نوشید  یاز لیوان داشت و . .  انداخته بود

سالگی به  اداحتما&� در هفت . را در آغوش گرفت منایستاد و . . . به جای اینکه از من بپرسد کی هستم 
  تا بتواند صورتم را ببیند گرفتعقب  میک مرا. >= می برد 

  من گریسم  _ 

  هی_ 

  اما کینگ آن مشکل را برای من حل کرد  . نمی دانستم باید چگونه خودم را معرفی کنم 

  این دوئه است_ 

  ؟ یعنی چی یه .اسم عجیب و غریب _

  فکر کنم از روی اسم جین دوئه برداشته شده باشه  _

   ی م�=ف می کردن ؟چیز  ییا مواد  نعاشق رمان های جنایی بو تپدر و مادر  _ 

  مطمئن نیستم خانم _ 

. کینگ هنوز هم میان درگاه ایستاده بود . با حالتی شوخ طبعانه ابتدا به من و سپس به کینگ نگاه کرد 
  شانه هایش را با&� انداخت. 

  گریس به او گفت 

  تمام باد رو میگیری بیا بشین اینجا  داری جلوی _ 

 . یک جرعه از آن >= کشیدم. برای هر دوی ما چای ریخت  . راهنمایی کرد مرا به طرف یک صندلی
  کینگ روی صندلی کنارمن نشست 
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  از اوپرسید گریس

  برام چی اوردی ؟ _

پ��ستیکی کوچکی از جیب شلوارش بیرون کشید و  . بسته یکینگ خندید و روی صندلی جا به جا شد  
  آن را به آن طرف میز هول داد 

  = شیرین متشکرم پ?_ 

  روی میز قرار داد و به طرف من چرخید آن را سپس دوباره در آغوش گرفت ه اشسینمقابل ان را 

  بهم بگو  وهمه چیز ؟ خب شما دوتا چطور باهم م��قات کردید  _ 

  ام . . . _ 

کردم همانطور که صحبت می.  نمی دانستم باید چطور پاسخ او را بدهم بنابراین با حقیقت b=وع کردم 
  کلمات از آن >=ازیر می شدند . دیگر نمی توانست جلوی دهانم را بگیرم 

لقمه غذا و یه جای  هردیم که من تصمیم گرفت به خاطر یم��قات ک یون شبا خوب گریس ما با هم_ 
رفتار  که متوجه شد خیلی خجالتی پایینمیخواستم زیب شلوارش رو بکشم . خواب خودم رو بفروشم 

د به من عو ب دیزدفاحشه بود ازش پول د  هبعد دوستم که ی . م و من رو از اونجا بیرون انداختمی کن
ز کنه رو کشت و بعد از اون وقتی که من فرار کردم کینگ ک?c که می خواست به من تجاو . شلیک کرد

برام توضیح  من می شست گل و کثیفی رو از روی در حالیکه. ی خودش برگردوند ونه منو دوباره به خ
  و هیچ حق انتخابی راجع به این ندارم  ممیداد که چطور من حا&� جزئی از دارایی های اون هست

  انش با&� آورده بود نگاه کردمهلیوانش را تا نیمه د که و به گریس ممتوقف شد

  کینگ گلویش را صاف کرده و گفت 

  ه بودبه مهمانی خوش آمد گویی من اومد _ اون

  ات کثیف را جا گذاشته بودجزئی تماماما  داشت حقیقت 

    >=ش را عقب داد و با صدای بلند b=وع به خندیدن کرد . . گریس لیوان را زمین گذاشت 

  شما دوتا باهم خیلی بانمکید  _ 

  را نادیده گرفت  متمام چیزهایی که به او گفته بود

هر . تی اینجا نبودی خیلی دلم برات تنگ شده بود وق. خیلی خوشحالم یه نفرو پیدا کردی پ?= عزیزم _ 
  تو رو خوشحال کنه  . . کردم یه نفر رو پیدا کنی که به اندازه ادموند منمی  دعا روز

  دحلقه نقره ای روی انگشتش را چرخاندن

  b=وع به صحبت کردم  

  ما با هم نی___ _ 
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  کرد مرا به خود نزدیک تر و  م انداختادستش را دور صندلی  اما کینگ

  نو ببینیاومیخواستم _ 

لمس به  پوستم زیراما د وچه این حرکت تنها برای نمایش ب اگر. انگشت شستش را مقابل گردنم کشید  
س کردم زیرا شانه ها ی کینگ با و مطمئنا پرصدا نفسم را حب . . ظاهر معصومانه انگشت او زنده شد

  ی بی صدا به لرزه درآمده اخند

  کنار کینگ متوقف شد و با&�ی >= او را بوسید .  میز را دور زد  ستاد وگریس ای  

  خیلی خوشحال کردی  ویرزن ر تو این پ _ 

  بعد دست هایش را به یکدیگر زد . دماغش را با&� کشید . قطره اشکی را زیر چشمش پاک کرد 

  دوئه عزیزم دوست داری بهم کمک کنی ؟ . میرم شام آماده کنم _ 

    حتما _

بودم چرا به اینجا آمده بودیم اما از گریس خوشم نهنوز هم کام�� مطمئن . از روی صندلی بلند شدم 
و تکرد به هر زمان دهانش را باز میچیزی مادربزرگ گونه راجع به او وجود داشت که  .  می آمدم

  احساس آرامش می داد 

م با وببرم تا زمانی که دوباره مجبور شزمانی که اینجا بودم دوست داشتم از این فضای دوستانه لذت 
  آقای دم دمی به خانه برگردم 

  کینگ گفت

  هماشین _ وسایلم توی

  ا به طرف آشپزخانه راهنمایی کرد ر گریس م . از اسکله پایین پرید و آن طرف خانه ناپدید شد و

. کردم  کمکسبزیجات در خرد کردن  او روی صندلی نشستم و به . یز قرار دادپاستا را روی م وسایل
  پرسیدم 

 _ c<؟چطور کینگ رو میشنا  

  b=وع به برش پیاز ها کردم . بعد  مآنها را داخل کاسه ریخت ه وکرد خردرا  فلفل های سبز 

  ه ؟چیزی نگفت تبه_ 

  زیاد حرف نمیزنه  _ اون

  گرم گفت یبا لحن

 یک روز سعی کرد از باغچه من دزدی کنه . مشناس یم بچه نوجوان بود هاز زمانی که ی  من برنتلی رو _
  سال نداشت ۱۲بیشتر از  .

  برنتلی ؟ _
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  گریس از گوشه ی چشم به من نگاهی انداخت 

  واقعاً چیزی بهت نگفته درسته ؟ _ 

  ؟ وقتی اونو گرفتی چه کار کردی _ 

    سن خودش رابطه دوستانه ایجاد کرده بود کنجکاو شده بودم خانمی سه برابرراجع به اینکه کینگ با   

شلوار جینش  . .  یک شاخه از درخت کندم. انجام دادم و داد ر ن کاری که مادرم انجام میدرست همو_ 
  جاش بیاد  تا عقلش >= محسابی اون باسن سفیدش رو کتک زد رو پایین کشیدم و

    لحن صدایش بسیار عادی بود ستشها را می  همانطور که گوجه

  با ناباوری گفتم 

  این کارو نکردی  نه_ 

  توانستم تصور کنم خانومی به این کوچکی کینگ را کتک بزند نمی 

اون تماس  بعد وقتی من داشتم شام درست کردم ادموند با مادر. بله مطمئن باش که این کارو کردم _ 
بنابراین  . اما هرگز >= و کله مادرش پیدا نشد ذاشتپیغام گ ادموند براش. جواب نداد  اون گرفت اما

  و از اون روز به بعد هر یکشنبه به اینجا میاد . اونجا خوابید   بعد. برای شام توی خونه ما موند 

  میدونستی اون توی زندان بوده ؟_ 

کت و شلواری  هکه ی در حالی اون بچهوقتی ادموند من مرد . می رفتم  شهر هفته به م��قات. البته  _ 
به  به تن داشت از یک مغازه دست دوم فروcb خریده بود ون ر اویز از خودش بزرگتر بود و که سه سا

زندگی کنه اما اون  ی این خونهتو هران بار بهش پیشنهاد دادم میتونهزا . مراسم خاکسپاری اون اومد
تا از  هاما همیشه به اینجا برمی گرد . تصمیم گرفت آزاد زندگی کنه. پ?= ک?c نیست که اونو رام کنی 

  مراقبت کنه و همچنین اگر من به چیزی نیاز داشتم اونو برام فراهم کنه و من خونه

  پس تو . . . همه چی رو میدونی ؟  _

  >=ش را تکان داد

اما میدونم که  . نه تمام جزئیات رو اما می دونم پ?= من دقیقا در طرف درست قانون حرکت نمیکنه _
که برای من مهمه  هدوست دارم و اون هم منو مثل مادرش دوست داره و این تمام چیزی مپ?=  مثل نواو
 اون بدون شک میدونمای . راهنمایی میکنه نه چیزه دیگه  رو تو عشق چیزی که همیشه توی زندگی. 

 =gرو برای اون انجام خواهم داد  ین کارر بندازه و من هم بدون تردید همزندگیشو برای من به خط هحا  

  یخچال را باز کرد و کاسه ای از آن بیرون کشید در 

  راجع به م��قات و آشناییتون حقیقت داشت . .  ی اونجا گفتتمام چیزی که  می دونمهمچنین _ 

  چرا چیزی نگفتی ؟ _ 

  اما در فکر فرو رفته بود  . کشید و به طرف دیگری نگاه کرد یآه
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هرگز پایان . که از قطارها دزدی میکرد  . یه کابوی بودوقتی یه بچه کوچیک بودم یه فیلم تماشا کردم _ 
ن موقع بود درست همو.. داشت رفت  شزنی که دوستکابوی به طرف . فراموش نمیکنم  اون فیلم رو

از بقیه آدم  . . ادهمرد به اون گفت اگر چه کارهای وحشتناکی انجام د. دزد قطاره  که اون زن فهمید اون
قادر به  اما به این معنا نیست که اون زنو کمتر دوست داره یا. . کشته  وآدم ها ر  بقیه . . ها دزدی کرده

  عاشق شدن نیست

  سا&�د را بردارم و او را به طرف اسکله دنبال کنم  تا ظرفبه من اشاره کرد   

   را روی میز چیدها  لانگچگریس بشقاب ها و  م ورا روی میز قرار داد سا&�د

 ه کینگ روی یک نردبان ایستادهراهنمایی کرد و به جایی که ها کارش تمام شد مرا به طرف نرد وقتی 
 ای از حیاط را تعویض می کرد اشاره کردو &�مپ گوشه

 

چیزی که من سعی دارم بگم و چیزی که فکر می کنم اون کابوی سعی داشت به عشقش توی اون _ 
پ?=ی  اون تنها به این دلیل که. فیلم بگه اینه که تفاوتی بین بد بودن و شیطان صفت بودن وجود داره 

  باشهای بدی بود بدین معنا نبود که نمیتونه مرد واقعا فوق العاده 

  ذهنم مرور می کردم که اضافه کرد داشتم کلماتش را در 

میکشمت و اگه تا اون  ین جایی که ایستاد وهم. کوچولو اگه قلب اونو بشکنی  هخدا به من کمک کن _
  گیرمنمیتونه جلوی منو بگیره تا حالتو موقع زنده نبودم مطمئن باش مرگ ن

  سپس مرا در آغوش گرفت . نکرده بود  دیهدکه انگار همین حا&� زندگیم را تطوری . . لبخند زد  

  بیاریم  رو حا&� بیا بریم شام_ 

.  باشد و همچنین راجع به رابطه من و کینگ دچار سوءتفاهم شده باشد کوچکی است زنگریس ممکن 
  اما مطمئنم اگر برخ��ف چیزی که گفته بود رفتار کنم بدون پلک زدن می تواند تهدیدش را عملی کند . 

همانطور که . سپس روی اسکله به ما ملحق شد  شست وست هایش را ستشویی رفت و دکینگ به د 
مدام بشقابم را . خورشید غروب می کرد b=وع به ¥=ف شام کردیم و گریس برای ما صحبت می کرد 

در بین فرو کردن غذا در . های زیادی می پرسید همچنین راجع به من کنجکاو بود و سوال. کرد پر می
  برای او تعریف می کردمراجع به داستان  مدهان

  دارید وگر ر چیز خوبیه که همدی _

  و محکم به یکدیگر فY=ده شده بودند گفت  باریک یدر حالی که لب هایش به خطکینگ  

  اون دوست دختر من نیست گریس_ 

  دیگری از نوشیدنی اش را >= کشید جرعه ییس شانه اش را با&� انداخت و گر  
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که توی هنوز وقتی  نمادر من و مادر او . . میدونی. ادموند یک ازدواج مصلحتی بود   ازدواج من و _
من یاد گرفتم که اونو دوست داشته باشم بعد  د .برای ما گرفته بودن وگهواره بودیم این تصمیم ر 

وری که ما . همیشه چیزا اونط داشتمن نسبت به اوو این احساس ر  مرد شدم و تا زمانی که عاشقش
موند نبوده اولش عاشق اد  . ممکنه رسن مهمهاونطوری که به پایان می دوست داریم b=وع نمیشن

  به عشق زندگیم تبدیل شد اونباشم اما در پایان 

  همانطور که به آسمان خیره شده بود گفت. را راجع به رابطه ها داشت  کترین ادرابینانهریس خوشگ 

  خارق العاده بود هم خیلی کمک می کرد   ین ماو این که رابطه جن?c ب _

خودم را . پخش شد    آن روی لباس کینگ فنص. نوشیدنی که >= کشیده بودم از دهانم بیرون پرید  
آرامی چشمهایم را تا چشم های او با&� آوردم اما هیچ اثری از  . به برای عصبانیت او آماده کردم

گریس از شدت  . تکان می خورد می خندید شانه هایشور که عمیق همانط . عصبانیت وجود نداشت
  خنده روی میز افتاده بود

صدای  . ناپدید شده بود وکینگ پایین راهر  . ظرف ها را تمیز کند ابعد از شام به گریس کمک کردم ت  
   می کند    ریخته ام را تمیز شحمام راشنیدم و فکر کردم شاید دارد نوشیدنی که روی لباسوان

  ؟ داستان این خرگوش ها چیهگریس _ 

  لبخند زد و ماشین ظرفشویی را خاموش کرد  

  خرگوش >=امیکی هدیه می آورد  برام��ً هر موقع به سفر کاری می رفت ادموند قب_ 

  به اطراف خانه نگاه کرد

 اما هر کدوم از اونها یعنی لحظاتی که هم?=م همیدونم تمام فضای خونه رو پر کردو به میدونم عجی _ 
  با من نبود اما به فکر من بود

. قلبم برای او فY=ده شد  . همانطور که به او نگاه میکردم احساس میکردم دارد خسته تر می شود 
  انتظار نداشتم تا این اندازه داستانی رومانتیک پشت آنها باشد 

  تمیز می کنم گریس تو برو یه کم استراحت کن و ر  ظرف ها من بقیه_ 

یک بار دیگر مرا در  . و دستهایش را با حوله ای که دور گردن انداخته بود خشک کرد >=ش را تکان داد
  آغوش گرفت

سختی داشته اوقات این کارو می کنی ؟ از زمانی که بیرون اومده  . از پ?= من مراقبت کن . متشکرم _ 
  نگرانشم . 

د هیزی که می دانستم میخواها را انتخاب کردم و چ ونمی دانستم چه جوابی بدهم بنابراین راه ترس
  گفتم  ه اوبرا  دبشنو
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  البته _ 

بعد از . دری را باز کرد و بعد از چند ثانیه صدای بسته شدن آن را شنیدم  . رفت روبه طرف پایین راه
حدود یک ساعت به همان . تمام کردن شستن ظرف ها و مرتب کردن آشپزخانه روی صندلی نشستم 

 نیاز به استراحت دارد دیر می شدو گریس مشخصادیگر داشت  م .حالت ماندن

  کینگ کجاست ؟ 

در کام�� . شنیدم پشت در متوقف شدم  را مکالمه ی ارامیوقتی صدای . رفتم  روبه طرف پایین راه 
در مخفیانه به  &�یاز . بسته نبود بنابراین آن را کمی بیشتر باز کردم و امیدوار بودم صدا ایجاد نکند 

  تصویری از کینگ و گریس را از آینه دیدم. ه کردم داخل اتاق نگا

. می رسد نپاهایش به زمین  . به تن داشت و روی تخت خواب نشسته بود یگریس پیژامه نارنجی رنگ 
شیشه ای باشد را مقابل او  ای چیزی که به نظر می رسید لولهو نشسته بود    مقابل او روی زمین ینگک

  گفت. با&� گرفته بود 

  اینطوری _ 

بعد از چند ثانیه دود ان را به  . آن را داخل دهانش نگه داشت دود و  پک عمیقی زد. . را روشن کرد  ان
برای تایید به کینگ . همین کار را تکرار کرد او هم سپس آن را به دست گریس داد و  . آرامی بیرون داد

>=فه می   که هم می خندید و هم همزمان. کشید b=وع به >=فه کرد  یوقتی نفس عمیق . نگاه کرد
  وقتی با&�خره توانست صحبت کند پرسید . کرد کینگ شانه ی او را گرفته بود

  ؟ هر دفعه همین کارو میکنم _ 

  فقط چند دفعه اول   نه _ 

  لبخند کوچکی تحویل او داد  

  از >=فه کردم متنفرم  . . خوبه_ 

  ؟ به چیز دیگه ای نیاز نداری یمطمئن_ 

 و تعمیر می کنیر م ه ازنم و دارم می میرم و تو با این حال همیشه به من >= میزنی و خونپیر من یه  _
همین حا&� هم خیلی کار را برای . ماه دیگه هم قراره زنده باشم  ۶طوری از من مراقبت می کنی انگار  .

  من کردی

  کینگ به او اخم کرد  

  اینطوری صحبت نکن_ 

  گریس دستش را دراز کرد و دست او را میان دست خود گرفت . پل بینی اش را نیشگون گرفت 
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  تو همیشه مثل پ?= خودم بودی  _ 

  زمین خیره شد به  کینگ 

  مادر بودی تا . . . اون هتو همیشه برای من بیشتر شبیه ی_ 

  صورت گریس جدی شد  

  فقط از این متاسفم که خودم اون هرزه رو نکشتم _ 

بر روی دست و پا مقابل  م .دم و با صورت به داخل اتاق افتادرا از دست دا با شنیدن آن حرف ها تعادلم
  تخت خواب پایین آمدم

  گریس پرسید 

  ؟ همیشه اینقدر فرز و چا&�که _

بیرون به ا از اتاق ر همانطور که م. کینگ با&�ی >= گریس او را بوسید و چراغها را خاموش کرد   
  کان دادم کرد دستم را برای گریس تراهنمایی می

همان طور که . و چراغ های خانه را خاموش کرد و در پشتی خانه را قفل کرد  بست در را پشت >=مان
سپس . متوقف شد و دستش را داخل جیب شلوارش فرو کرد    به مقابل خانه حرکت می کردیم کینگ

  چیزی روی میز قرار هال داد 

وقتی آن را دیدم نفس . ه جا گذاشته بود را ببینم چند قدم پشت >= او حرکت کردم تا بتوانم چیزی که ب
  در گلویم گیر کرد

  >=امیکی بود یدفیک خرگوش س 

  

  

  

  

����� ���  

  

���  
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  ماشین بازگشتیم کینگ در حالی که با تلفن پیامی ارسال می کرد اع��م کرد   وقتی دوباره به

  توقف دیگه هم داریم   یه_ 

زیر آن همه خشونت و ظاهری . ن بار است که او را می بینم ولیبرای ابطوری که انگار . به او نگاه کردم 
  سخت مردی قرار داشت که با عشق از یک پیر زن در روزهای پایانی عمرش مراقبت میکرد 

  قادر به عشق ورزیدن بود  کردم یک هیو&�ستداشتم باور می مردی که کم کم

  ؟ چرا داشتی به گریس نشون میدادی چطور علف بکشه_ 

  عالمه درد داره  هه اما ینشون میدخوب و ودش ر خظاهر  _ اون

  به خود پیچید 

اما به خاطر  نخوب کن رو قراره حالش اشغاله . مث��هایی که بهش میدن یه مشت  اون داروهمه _ 
  بهش دست میده  ها واقعا احساس بدیونا خیلی از

  ؟ چه بیماری داره _ 

  یه نوع >=طان لعنتی _

  تا جایی که بند انگشتهایش سفید شدند  طراف فرمان ماشین محکم شدش اهای دست 

  واقعا فقط شش ماه زمان داره ؟ _ 

پشت دستش تکیه داد و    فکش را . ارنجش را به پنجره باز تکیه داد . . کینگ به نظر ناراحت می رسید
  در فکر فرو رفت

 وزمان ر این که باید نصف  هته شدبهش اط��ع دادن فقط شش ماه دیگه فرصت داره اما به من گف _ 
در نظر بگیرم چون معمو&�ً در این طور مواقع وقتی بهت میگن چه مدت دیگه از عمرت باقی مانده 

  اغراق می کنن

محله مسکونی دیگر ه یک ک.  یم یدرسبعدی  سکوت گذراندیم تا به مقصد دیگر را در دقیقه  ۲۰تقریباً  
ا ر م دستش را روی سینه ام قرار داد و پارک کرد و دستگیره در را گرفتمبار وقتی کینگ ماشین را نیا. بود 

  متوقف کرد

  چی ؟ _ 

  نمیریم بیرون _ 



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ١۵٧ 

نگاه تاریک در  از کردم تا از او بپرسم چرا امادهانم را ب . ه دادیکتماشین را خاموش کرده و به عقب  
    چشم هایش می گفت این موضوع قابل بحث نیست

بعد از چند  م . منتظر دلیلی بودم که چرا آنجا نشسته ای. ام در هم فرو کردم ینهدستهایم را مقابل س 
زنی قد بلند  . عالی به پشت یک خانه داشتیم دید از جایی که نشسته بودیم . روشن شد یدقیقه &�مپ

با موهای مشکی کوتاه در حال جمع کردن اسباب بازی های روی زمین بود که دختری کوچک با موهای 
  وند با حالت دو به داخل خانه آمدبل

  کینگ صاف نشست 

همینجا  من اگه بخوای ؟ میخوای بری و س��م کنی ؟ خواهرته  این همون دختره توی عکسه درسته ؟ _
  منتظر میمونم

تا زمانی که زن آن چیزی که به دنبال آن بود را پیدا   به دختر خیره مانده بود .   کینگ ساکت باقی ماند .
مدتها بعد از آنکه از نظر دور    دختر کوچک را از اتاق به بیرون هدایت کرد و &�مپها را خاموش کرد .کرد . 

  شدند کینگ همانطور به تاریکی خیره مانده بود

  اون به من نیاز داره .  من تنها خانواده ی اون هستم .  چنین حقی ندارم .  _ نمیتونم به دیدن اون برم .
توی   هرکاری که میتونستم  حتی حق م��قات با اون رو هم ندارم .   من یه مجرمم .اما در نظر دادگاه 

هر وکیلی که میتونستم رو استخدام کردم . اما کمکی از دست اونها بر نمی اومد . می   زندان کردم .
نها بایست به یه منcY رشوه بدم تا ادرس خونه ای که اونو به >=پرستی قبول کرده رو بهم بده . این ت

  راهی بود که بفهمم اون کجا زندگی میکنه

  _ متاسفم

می دانست خانواده اش کیست و کجا زندگی می کند اما با این حال هنوز هم نمی توانست با انها 
    باشد .

  _ اون واقعا خوشگله

  _ بله هست

  ماشین را روشن کرد

  _ مکس

  _ چی ؟

    _ مکس . اسمش مکسه

  _ مخفف ماکسین ؟

  ن_ مخفف مکسیمیلیا
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  _ برای یه دختر ؟

   به بینی ام چینی دادم

    _ اره . و خفه شو این بهترین اسم دنیاست

  لبخند به لب داشت . رگه ای از غرور در صدایش شنیده می شد

   _ چرا منو اینجا اوردی ؟ و به دیدن گریس بردی ؟

  از این لحظه کوتاه اسیب پزیری او سوئ استفاده کردم

ارم با تو می کنم گربه کوچولو . منو دیونه می کنی و احساس بدی دارم _ چون نمی دونم چه غلطی د
  که نمی تونم ___

  مکث کرد

_ زندان منو بهم ریخت . باعث شد راجع به همه چیز دوباره فکر کنم . اما تو منو بیشتر از زندان به هم 
ت خوب نیست . . فهمیدم ریختی . بنا به د&�یلی میخوام دو و برم باcb و از اونجایی که کارم با کلما

بهترین شیوه ای که می تونی منو بشنا>c . خود واقعی من رو . . اینه که مهمترین دختر های زندگی 
  منو م��قات کنی

  _ اوه

لبم را گاز گرفتم . نمی دانم انتظار چه پاسخی از او داشتم . یا اینکه اص�� پاسخی بدهد . . اما چیزی که 
     .گفت کام�� مرا متعجب کرد 

  می خواهد دور و بر او باشم ؟

_ من توی بد ترین زندان بودم . در جوار بدترین بد ترین ها بودم . می بایست با یک چشم باز بخوابم . به 
    این فکر کنم که نفس بعدی اخرین نفس من خواهد بود .

  _ چرا داری اینو به من میگی ؟

    روی گونه ام کشید .چرخید . نگاهمان در هم قفل شد . نوک انگشتش را 

  _ چون می خوام بدونی هیچ کدوم از اون مادر به خطا ها به اندازه تو منو نترسوند

  تلفن کینگ روی داشبورد به صدا در امد . ان را پاسخ داد و مرا شوکه و با دهان باز همان جا رها کرد

  تلفن را بیخ گوشش گرفته بود
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همون جایی که هستی بمون .میام دنبالت . اره مطمئنم . اینو تحت _ اره . . . حرومزاده . . . .نه گرفتم . 
  کنترل دارم

تلفن را روی پای من انداخت و چنا با >=عت ماشین را روشن و حرکت کرد که مطمعنم داشتیم روی دو 
    تایر عقبی حرکت می کردیم .

  _ چه خبر شده ؟

    _ یه توقف دیگه

ان طرف خط بود چیزی به او گفته بود که واقعا نمی فکش محکم به هم فY=ده می شد . هرکس که 
  خواست راجع به ان بشنود

بعد از مدتی مقابل بار کوچکی که کلمات " هانسن " و نماد یک کشتی زیر ان با نور نئونی سبز رنگی 
با&�ی در ان چشمک می زد متوقف شدیم . تنها چند ماشین انجا پارک شده بود . کینگ ماشین را 

  و از ان پایین پریدمتوقف کرد 

  دستور داد

  _ همینجا بمون

خم شد واز زیر صندلی ماشین چیزی بیرون کشید سپس به طرف بار به راه افتاد . می بایست خم  
  شود تا از در عبور کند

سه وجه شخصیتی او را تنها در یک روز دیده بودم . ان روی دیوانه و ترسناک . . ان روی جذابی که تنها 
گاه باعث می شد زانو هایم سست شود . . و رویی که فکر نمی کردم داشته باشد . ان با یک نیم ن

وجهی از شخصیت او که واقعا به ک?c جز خودش اهمیت می داد . فهمیدن اینکه یک ضد زن نیست 
  چیز خوبی بود

یکل بزرگ >=و صدا هایی از داخل به گوش رسید . در بار باز شد و صدای جیغ زنی در هوا بلند شد . . ه
    کینگ نمایان شد و از بار بیرون امد .

و چشم هایی تیره و خطر ناک به طرف ماشین حرکت    با قدم هایی بلند و صورتی خشمگین و انفجاری
  کرد . وقتی به حدود ده قدمی از ماشین رسید زیر نور چراغ های خیابان توانستم به خوبی او را ببینم

ته بود و ان را می فY=د . لکه های تیره ای روی چوب . . لباس و چوب بیسبالی را محکم به چنگ گرف
صورت او پاشیده شده بود . وقتی چوب بیسبال را دوباره زیر صندلی ماشین قرار داد کام�� زیر نور 

  قرار گرفت و با دیدن او نفس در گلویم گیر کرد

 ندب بیسبال هر دو پوشیده از خون بودچوو کینگ 
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* * * * *  
  

اولین خروجی عبور کرد و ماشین را زیر یک پل هوایی کنار یک ساختمان پارک   از . بزرگراه رسیدیمبه  
به ماشین نور ماه از پنجره بود .  >=یع و سنگین. نفس هایم می تپید    قلبم به شدت در سینه.   کرد

  براق به نظر برسند اش های روی >= و پیشانیشد خونمیو باعث داخل می تابید 

  مربند ماشین را باز کردم و فریاد کشیدم ک 

  ؟ چه اتفاقی افتاد_ 

  بدون هیچ احسا>c پاسخ داد  

  بیزینس_ 

  ؟ هرکس که بود رو کشتی  آیا . . . . پوشیده از خونی _ >= تا پا

کاری  نکردم اما از این به بعد اگه بخواد دوباره پا توی کفش من بکنه قبلش حسابی به ونه این کار ر  _ 
   فکر میکنه ی خواد بکنهکه م

  ؟ کی بود _

ک?c بود که به ایزاک راجع به باغچه های  نپرپی متوجه شد او . ک?c که قب�� با ایزاک کار می کرد _
  فتگیر می یاد  ش رومی بایست درس. مادربزرگ ما خبر داده 

  به طرف من چرخید  

_ cbهم خواهم کرد و کنم و این کار ر میکه ازت محافظت  بهت قول دادم . نیاز نیست نگران چیزی با  .
  اجازه نمیدم اتفاقی برای تو بیفته

ک دنبال تو که میخواد جنگ یه آدم خطرنا . شد پرپی منفجرماشین ؟ من نگران خودمم  کنیفکر می _ 
  ؟ خودخواهم گران خودمم ؟ فکر می کنی من چقدرکنی من نفکر می. ندازه را ب

  یک ابرویش را با&� داد  

  ؟ گران منی گربه کوچولون_ 

  ای ؟ چرا اینقدر آزاردهنده. منظورم اینه که آره . نه  _ 

  ماشین را خاموش کرد

  اینجا پارک___  رو ماشین   چرا _ 
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بدن من   ه بودم .رد تا زمانی که کام��ً دراز کشیدک را تخت صندلی ام.   اجازه نداد جمله ام را تمام کنم
  را با بدن خودش بپوشاند و گفت 

  عاشق اینم که نگران منی_ 

  پر نیاز  و قوی  اما در عین حال دنرم و پر بودن. هایم برخورد کردم لب هایش محکم با لب 

  هزاران بار اونها روی بدنم تصور کردم  لب هات اینقدر سکسیه که_ 

    فY=ده شده بود مر روی بدنب شقوی و محکم. بدن دستش را زیر لباسم فرو کرد 

  بی صبرانه منتظرم تا باهات باشم _ 

دستهایش موجی از  . نوازش ادامه میداد  ملب هایش را روی گردنم کشید و همانطور به نوازش کردن 
در حالی که نفس نفس . کرد می  هنم بود را نابودکه در ذ یهر فکر مقاومت. کرد وارد می مرا به بدن نیاز

  گردنم زمزمه کرد  میزد مقابل

تو میتونم گرمای بدن. بهم بگو تو هم به اندازه من اینو می خوای . بگو منو میخوای گربه کوچولو _ 
  ماز دهنت بشنو رو بزار این حرف . بهم بگو می خواهی باهات باشم. تو هم اینو میخوای . احساس کنم 

را پس بزند اما  نممکن بود ذهنم ای. او را میخواستم  . او بود با حق. قادر نبودم کلمات را شکل بدهم  
که . . ساخته شده بود ین شان می داد مانند این که برای اواکنش ن شبدنم طوری به لمس دست های

مانند اینکه اگر با اون . . مانند این که هرگز نمی توانست از او سیر شود . . به وسیله او به لذت برسد 
عاشق این بودم که با&�ی >=م قرار گرفته و من را لمس می کند و مرا می خواهد  . .   ردمباشم خواهم ن

عاشق این بودم که باعث میشد احساس کنم خیلی کوچک .. عاشق خوابیدن کنار بدن بزرگش بودم . . 
. . گشاد می شوند   را ببوسد پره های بینی اشبودم که هر زمان که می خواهد م عاشق این. . هستم 
مانند اینکه تقصیر من . . را می بوسد مانند اینکه از دستم عصبانی است وری مین بودم که طعاشق ا

  نگه دارد  مند لب ها و دست هایش را دور از مهستم که نمی توا خواستنیاست که تا این اندازه 

که در بدنم شعله ور  ییاز نه شدت خودم را کنترل کنم تا درد می بایست ب . .. و من ناگهان نشست 
لباسش را از با&�ی >= بیرون کشید و آن را به  . . دستانش را به پشت >=ش برد.    شده بود را آرام کنم
با هر نف?c که . . حرکت کردند  اش هایم ناخودآگاه به طرف سینه دست . انداخت   روی صندلی پشتی

ناله . . به طرف جلو خم شدم و آن را بوسیدم . با&� و پایین می رفتند  اش میکشید ماهیچه های سینه
لب هایش را دوباره به لبهایم . ستانش را میان موهایم فرو کرد و با خشونت >=م را عقب کشید د. . کرد 

به من  مکردم دیگر بدن خودش را به من چسباند و احساس بوسید محکمرا میمهمانطور که . کوباند 
  تعلق ندارد 

  نفس زدن گفتنفس  دوباره با حالت

  بهم بگو منو میخوای. بهم بگو اینو میخوای . نیاز دارم اینو از دهنت بشنوم گربه کوچولو  _ 

  و لیسیدن لب ها و گردنم کرد  . . مکیدن . . سپس با بی رحمی b=وع به بوسیدن 
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ن واکنش نشااو به طور غیر قابل کنترلی نسبت به  مبدن. م b=وع به پیچیدن کرد احسا>c در شکم
  . کینگ زیر لب چیزی زمزمه می کرد اما نمی توانستم بشنوم  . دادمی

ناگهان متوجه شدم آنجا . وست حساس بدنم برخورد کرد با پهوای خنک . ناگهان خود را کنار کشید 
  صورتم قرمز شد . م تا هر کاری که دوست دارد با من انجام دهد ه او دراز کشیداحرکت زیر دست بی

  پرسیدم. م ه امانند اینکه در یک ماراتون b=کت کرد. می کشیدم به سختی نفس 

  مشکل چیه ؟  _

  به هیچ عنوان تحت تاثیر قرار نگرفته    به نظر می رسید . روی صندلی اش تکیه داد

نسبت به من  توقتی تا این اندازه بدن. گی منو میخوای ننیست ادامه بدم تا زمانی که بهم قرار _ 
قب�� هم  . این چیزی نیست که واقعا میخوای پس زبان بیاری هب وتونی این کلمات ر می ن هاشتیاق دار 

  م التماس کنیونقدر منو بخوای که به خاطرش بهبهت گفتم وقتی باهات میخوابم که ا

  به او گفتم  

  وقتی منو بوسیدی به نظر نمی رسید تو رو می خوام ؟ _ 

  >=ش را تکان داد

ن واما اگه نمیتونی کلمات رو به زب . رو میخواد نطور که بدن من تووهم و میخواد درستر من  تو نبد _
که میخوای در آغوش من از  هتا این اندازه واضح  که وقتی هچی توی ذهنت. ی یه مشکلی وجود داره بیا

  هم بپاcb نمیتونی به زبون بیاری که منو میخوای ؟

  د دسته ای از موهای مرا پشت گوشم ران. به طرفم خم شد  

  هنوز هم از من می تر>c ؟_ 

  ؟ این چیزی بود که فکر می کرد . با&� آمد  او به >=عت چشم هایم به طرف 

جز اینکه به من >= پناه و . آسیبی نرسانده  به منود اما تا حا&� هرگز البته او به اندازه جهنم ترسناک ب 
  غذا بدهد کار دیگری انجام نداده 

 دی غذایمعبه خاطر او نگران وعده ب. به خاطر او جایی پیدا کرده بودم که می توانستم با امنیت بخوابم 
  دوستانی پیدا کرده بودم  او بخاطر. بودم ن

  با صداقت پاسخ دادم 

  اما حا&� ___   نه منظورم اینه که قب�� بودم_ 

  کرد  ناله. نگاهم به پایین تنه اش افتاد و لب هایم را لیسیدم 
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اگه به اینطور نگاه کردن به من ادامه . با هم صحبت کنیم  . باید داری اینطوری بهم نگاه کنینحق  .نه_ 
روی کاپوت ماشین و هر با&�یی که دوست دارم رو میندازمت بدی هر دلیلی که توی ذهنمه از بین میره 

  >=ت میارم 

ا ر بدون آنکه م  حتی.   شتر او را بخواهمبی. و شد شوک الکتریکی در بدنم عبور کند  ثاعب کلماتش
  لمس کند 

  پس اون چیه ؟ اگه ترس از من نیست چی تو رو عقب نگه داشته ؟ _ 

   چشم هایم را محکم بستم

  منم. . مشکل تو نیستی  _ 

  کلیشه ای ترین دیالوگی که تا حا&� شنیده شده  _ 

  می بایست به فکر اون هم باشممیگیرم نمن فقط برای خودم تصمیم . متوجه نیستی  . نه_ 

 جزلذت می برم اما ک?c دیگه ای رو بگربه کوچولو من هم مثل هر مرد دیگه ای از رابطه سه نفره  _ 
نمیتونم چیزی از گذشته به _  ؟ دقیقاً داری به کی اشاره می کنی . خودمون توی این ماشین نمی بینم

  شدم  اربیدکه توی آشغال ها قبل از زمانی . خاطر بیارم 

چشم هایم را بستم و روی چیزی که سعی داشتم به او  . را به خود نزدیکتر کردم . >=ش را تکان داد
به . که به پهلویم فY=ده می شد فکر کنم  سختشه جای اینکه به ماهیچه های بگویم تمرکز کردم ب
  نرمی فکم را بوسید

  ادامه بده _ 

  لب هایش را تا کنار گوشم کشید 

  نمی تونم حرف بزنم  این کارا ادامه بدیبه  اگه _ 

  گوش میدم. ادامه بده  . چرا میتونی_ 

روی بدنم نمی توانستم درست تمرکز کنم تمام داستان را برای او  شدر حالیکه با احساس لب های 
  توضیح دادم

  ه زی که ا&�ن هستم دو شخصیت متفاوتبا چی   چون آدمی که قب�� بودم " اون " _

و ر  از دست میدم و همین جا کارت وقیقه دیگه اینکارو نکنی کنترلم ر لعنتی رو بگو چون اگه یه دنکته _  
  چون می دونم این درسته چیزی بود که همین چند لحظه پیش داشتی بهش فکر میکردی. میسازم 
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در  د .را برداشت و روی پاهای خود نشانم کینگ . دوباره چشمهایم را بستم و سعی کردم تمرکز کنم 
بایست تمام برای این که بتوانم صحبت کنم می. پنهان شوم   از او  این حالت صمیمانه نمی توانستم

  افکار منحرفانه که در این لحظه راجع به او داشتم را کناری بزنم

نیست که راجع  من زندگی فقط بگیرم که زندگی اونو تغییر بده چون ی. که نمیتونم تصمیم هنکته این _
تمام . خاطراتم برمیگرده  به این فکر کنم که یک روز تمام می بایست. کنم و تصمیم بگیرم بهش فکر 

هجوم میاره اگه اون روز دوباره  مکارهایی که ا&�ن انجام میدم با تمام شخصیتی که قب��ً داشتم به طرف
کنار بیام . . تم وقتی نمیدونستم کی هس. . به " اون " تبدیل بشم می بایست با تمام کارهایی که کردم 

همیشه تصور می کردم که ازت بخوام یه تاتو و تو فوق العاده است  هنربنابراین اگرچه فکر می کنم . 
چی  ؟ چی میشه اگه از این کار متنفر باشه . نمیتونم این کارو با " اون " بکنماما برای من انجام بدی 

ن چیزی به جا بزارم که نتونه از b=ش خ��ص و�قی مخالف تاتو باشه و من برای امیشه اگه از لحاظ اخ�
هیچ کدوم اینها اهمیتی  . .  به همین خاطره که اگرچه بدنم تو رو میخواد و من تورو می خوام؟ بشه 
  آدمی که مقابل خودت میبینی یه ادم موقته . .  نداره 

  ادامه دادم  . به چشمهایم خیره شده بود

چی . میتونم این کارو با " اون " بکنم کنی در آغوش تو ذوب میشم اما ن لمس می ور  نوقتی م_ 
چی میشه اگه با تو بودن به معنای فاسد کردن  ؟ نامزد هی ؟ میشه اگه اون یه دوست پ?= داشته باشه

  ؟ اون باشه

ک کینگ دستش را پشت گردنم قرار داد و مرا مجبور کرد به او نزدی. جمع شده بود  ماشک در چشمان 
>=م را چرخاند و با زبانش  ..خواهد مرا ببوسد فکر می کردم دوباره می درست زمانی که. م وش

  اشکهایم را از روی گونه هایم پاک کرد

  زمزمه کردم 

  اگه اون یه باکره باشه چی ؟  _

  به نرمی گفت.  قرار داد ام مرا دوباره روی صندلیبه آرامی 

فکر اینکه اولین ک?c باشم که با تو هستم همزمان به شدت و اگرچه با . بهش فکر نکرده بودم  _
احساس می کنم g=وریه که اشکال این تئوری کوچک تو رو راجع به آدمی که  است اماده کنن وسوسه

  گوb;د کنم رو بهت. . قبل از اینکه به زندگی من وارد بcY . . قب�� بودی 

  ؟ چه اشکا&�تی _ 

اگه تو به زندگی برگشتی که من توش نباشم حداقل لعنتی می ده ؟ اهمیت  . .کی تئوری باکره بودن _
بتونی تظاهر به لذت هستی که رابطه داری  ای انگیزی داری که وقتی با هر بی عرضهخاطرات شگفت

  بردن بکنی 

  ؟ چرا باید بی عرضه باشه_ 
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پیدا و cY و تا حا&� تو ر ازه ازش دور باجازه بده تا این اند گربه کوچولو . مردی که به من اعتماد کن _
میومد در حقیقت نازت خوشم  شاول. من اگه اص��ً دنبالت بگرده یه بی عرضه لعنتیه  . .  نکرده باشه

پایین تنه  . . ازت متنفر بودم با این حال هنوز نمیخواستم بیشتر از ده قدم ازم دور بcY به اندازه جهنم
  ام هم همین طور

  پرسیدم او  کوچکیبا صدای . لرزیدم  

  و اشکال بعدی ؟ _

  خوشش نیاد میتونه بره به جهنم  من هر ک?c که از هنر. . تاتو _ 

  ؟ تا این اندازه ساده است_ 

  تا این اندازه ساده است بله _

  سپس حالت چهره اش جدی شد 

 یا. اینقدر ساده است اما نه به خاطر اینکه ممکنه یه مردی اون بیرون باشه که در غم و ح?=ت توئه  _
  پشیمون بcY  کنم وتات رو خوابم یا تواز اینکه اجازه دادی باهات ب ادعین ترس که ممکنه با

پشت دست تا با&�ی شانه ام کشید مانند اینکه تصویری خیالی را در ذهن مجسم    نوک انگشتش را از
  کرد می 

اگه  c .ر دیگه باbیه نف جای گی کنی که ممکنهتا این اندازه ساده است چون نمیتونی طوری زند_ 
فقط باید با این  پس . . گیری رو اون دوست نداشتمیت برگشت و تصمیم هایی که ا&�ن ه احافظ

ع��مت   تا زمانی که میتونی هنوز .اینجا نبود کنار بیاد  بودی وقتی اون لعنتی حقیقت که تو اینجا
   به جا بگذار گربه کوچولو  خودت رو

  ون میدی این موضوع رو خیلی آسون نش _ 

  هست_ 

    نیست . . من فقط . . . من نمی تونم _ 

  می کنم با خودم کنار بیایمنمراقبت  " او " از  توانستم در حالیکه میدانمنمی م .کشید ینفس عمیق

  که به سختی به گوش می رسید گفتم یبا صدای بسیار آرام 

  محافظت می کنم  نکه از اوخب من هم قول دادم . تو قول دادی که از من محافظت می کنی  _ 

حا&� بدون   بایست باcb ؟میدقیقا شخصیتیه که  یایا تا حا&� به این فکر کردی که ک?c که ا&�ن هست_ 
  حا&� بیشتر از قبل خودت هستی ؟ ه دبذهنت رو تحت تاثیر قرار مزخرفاتی که و ماسک هیچ 
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  آورد صدایش با&�تر می رفتبا هر کلمه ای که بر زبان می

 

 

   نه_

    کردکینگ به نکته خوبی اشاره می. بهش فکر نکرده بودم  

  من حاg= نیستم اونو انجام بدم ه کهی ه .اما زندگی کردن با چنین طرز فکری قمار  _

  فرو ببرد   آرزو می کردم دهان باز کند و من را . به زمین نگاه کردم 

  خوابی اما نمیتونی با من باcb ؟موتورسواری بهر  تو آمده بودی با. پس بزار این رو روشن کنیم _ 

  گزنده باشند موفق شد  شتکلما  این بود که  اگر قصدش. رگه ای از بی رحمی درصدایش بود  

ی باهاش باcb و در آخر از موتورسواری که نمی خوا همثل ی ه ؟ن برای تو مثل اونام درستم سپ _ 
  ؟ اون پشیمون میcY ابودن ب

  ماشین را روشن کرد و آن را دوباره به بزرگراه انداخت  

  زمزمه کردم 

  نها نیستی ونه تو اص�� مثل ا_ 

  بودم که صدایم را شنید نمطمئن 

میتونم احساسش . در حالی که میدونم منو میخوای  ببینی اناوبدتر از  ومیتونی من ر   که هچه طوری_ 
  فه و خودت میدونی خر مز جرات نداری انکار کنی چون . کنم 

   مستقیم به جاده خیره شده بود

را در  ودمبه پنجره تکیه دادم و خ . جمع شده بود روی گونه هایم جاری شد نماشکی که در چشما 
  ماغوش گرفت

  زمزمه کردم  

    بد تری  تو خیلی از اونها . .  حق با توئه_ 

را بشنود آگاه صدای م ستمی شد نمی تواندیو پخش کام��ً از اینکه از با&�ی صدای موسیقی که از را 
  بودم 
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 دوها تا این اندازه دردناک نمی باونبا _ 

  

��	�
� ���  

  

���  

  

شب ها در استادیوم به او  . هنوز همگذشت و کینگ به تختخواب نیامده بود میچند روز از ان شب 
  ن فراتر نمی رفتم ی >=یکردم اما هرگز مکالمه ما از چیزی بیشتر از فریاد کشیدن دستورهاکمک می

ا مخاطب قرار ر نوشته روی آن بود که م. صبح روز شنبه جعبه ای را روی کانتر آشپزخانه پیدا کردم  
  روی آن نوشته بود. داد می

  " پرپی . .  مقابل ایوان باش.  ۸ساعت . برای قراری که داریم  " 

داخل جعبه لباس مشکی کوتاه دکلته به همراه کفش  ؟ چرا می بایست با هم بیرون برویم؟ قرارمان  
  قرار داشت  یپاشنه بلند زیبای

را محتی یک بار هم  ملباس های راحتی داشته باش شلوار جین وی مطمئن شده بود به اندازه کافی پرپ
  اما هرگز چیزی مانند این نداشتم  . . لباس زیر و وسایل حمام به یک فروشگاه برده بود برای خرید

صبح را نشان می داد و از اینکه مجبور بودم مدت زمانی منتظر بمانند تا آن را  ۱۰ساعت روی دیوار 
  بپوشم ناامید شدم

  

 درست کردن موها . . ساعت ها ¥=ف دوش گرفتن  ه بودم .ایستادمنتظر روی پله ها  ۸ساعت  دقیقا
از اینکه قرار بود کار جدیدی انجام دهم هیجان زده  . بیشتر از اندازه آماده بودم . . و آرایش کرده بودم

   قدردان این حواس پرتی بودم  بودم و

  نمیدانستم پرپی چه فکری در >= دارد  

  سید ان از پله ها با&� می آمد پر همانطور که با هیج

  ؟ ای دوئهاده_ ام
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لباس تیره مشکی آستین . را به طرف ماشین هدایت کرد  منش را به دور شانه ام انداخت و وییک باز  
 . بهشده بود  بستهمراتب و با دقت و  شکراوات . بلند به همراه شلوار جین تیره و چکمه پوشیده بود

  بوی صابون و کرم شیو می داد . رسید تازه دوش گرفته نظر می

  پرسیدم  دش نگاه می کردم که به اندازه امروز صبح بلند بودنیاه در حالی که به ریش

  شیو کردی ؟_ 

  هاه ؟ _

  به پایین به من نگاه کرد  

  اما هنوز هم ریش هات بلنده بوی کرم شیو می دی_ 

شانس به من رو   ط برای اطمینان شایدفق. قسمت های مردانمو شیو کردم  . این یه قراره عزیز دلم _ 
  آورد 

  خندیدم

  شانس بهت رو نمیاره  _ 

بنابراین فکر می کنم این گزینه روی میز . و من زندگیمو دوست دارم  .  کینگ منو میکشه. میدونم _ 
  نیست 

  به من چشمک زد 

دلش به حالم بسوزه و شاد کنم اما ممکنه یه نفر دیگه و شاید تو به من اجازه ندی خودم ر   ع��وه به_ 
  امشب منو خوشحال کنه 

  خندیدم

 _ c<خوب به نظر می ر  

  ی کنم در واقع قرمز شداگر اشتباه نکنم فکر م 

  پرپی نیستم   اما امشب من . متشکرم _ 

  پس دقیقا کی ؟؟ نیستی _ 

خوب به نظر  یتونم بهت بگمم. این یه قراره بنابراین امشب تو میتونی منو ساموئل صدا بزنی . نوچ  _ 
  اما خیلی بیشتر از خوب هستی باید بگم ____  ر>cمی
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وقتی . دستم را بلند کرده و به آرامی مرا چرخاند  . دستم را گرفت نانگشتا  .به عقب برداشت یقدم
  متوجه شدم به بدنم خیره شده صورتم قرمز شد 

 . . رهاوبی رو یه بدن به جا میگذتاثیرات خ ها کپنکی . جذاب به نظر می ر>c دختر عزیزم . . جذاب _ 
  تاثیرات لعنتی فوق العاده ای

  م قرمز شده ااحساس کردم گون 

  متشکرم ___  _

  م را در خود فرو برد کلمات یصدای غرش موتور سیکلت

کینگ از جاده شنی با&� آمد و موتور مشکی درخشانی را مقابل  . هر دو به طرف >= و صدا چرخیدیم
ر پیاده شد از موتو . ندار می  را که او را می دیدم چیزی جز ماشینشاین اولین باری بود  . خانه پارک کرد

و با قدم های خشمگین به طرف ما  . ان را روی زمین پرت کرد =ش بیرون کشید>ک��ه ایمنی را از   و
  حرکت کرد 

طور که نزدیک می همان . فY=ده میشد   به یکدیگر گره شده و مشت هایش اطراف بدنش   ابروهایش
و سپس به جایی  . با&� و پایین می رفت مچشمهایش از روی بدن. قفل شده بود   شد نگاهش روی من

  ز دست من را گرفته بود نگاه کرد که پرپی ایستاده و هنو

کف دستم b=وع به عرق ریختن  ی می تپید .طور که نزدیک می شد قلبم با ریتم >=یع و نامنظمانهم
  لبخندی مصنوعی روی صورت نشاندم .  کرد

    نعره کشید

  ؟ از کدوم گوری اینو اوردی _ 

یک . پرپی لبخند زد و دستم را رها کرد . نگاهاش بین من و پرپی در حرکت بود  . به لباسم اشاره کرد 
  مرا به پهلوی خود چسباند و بار دیگر دستش را روی شانه ام انداخت 

بودم که خیال دارد یکی یا هر دوی نه مطمئن لحظو در آن  دد شدنبا این حرکت گشا ی کینگچشم ها
با . رسید که از این حالت عصبانی او تحت تاثیر قرار نگرفته نظر می بهاگرچه پرپی  . ما را با مشت بزند

  خون?=دی گفت

  ؟ چطور به نظر می رسیم. بترکونیم رئیس  رو قراره شهر _

  چیزی راجع به شیوه پرسیدنش باعث می شد فکر کنم دارد کینگ را تحریک می کند 

   گفتم

  خریده برام ولباس این اون _
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 دچن خاطر به و بود آستین بدون لباس  . شدم زده خجالت اندکی ودب مدهانی خوشش لباسم از مشخصا که این از 
  اد دمی نشان بخوبی را بدنم حناهایان ودمب اندهپچ دهانم در غذا که گذشته روز

  گفت بود شده خیره پی پر های چشم به حالیکه در کینگ 

 جمجمه توی گلوله  یک اینکه از قبل ،  دادم تغییر رو نظرم من . کنی نمی کارو این . نه لعنت  _
  یلعنت بدی انجام هقرار  که هکاری این  ،  برگردونی خونه هب تو  باسن  اون قراره کنم خالی ات

   گفتم شوم متوجه اینکه از قبل

  ؟ نه چرا _

 من که آنجایی از . کرد برخورد یکدیگر به ما پای ها انگشت نوک . آمد جلو هم کینگ . برداشتم او طرف به قدم یک
  اشتد ناراcg حالتی نگاهش . کنم نگاه با&� به بودم مجبور بودم تر کوتاه او از خیلی

   غرید بود شده گشاد اش بینی های پره که حالی در 

  لعنتی میگم اینو من چون _

 نخواهم قادر هرگز من گفت می که بود صورتش در سختی . دبودن عصبانی سیاه استخر دو حا&� سبزش های چشم
   مشو برنده را جنگ این بود

   بکنم ار  ت��شم نداشتم خیال که نبود عنام این به

اما . . باور کن میدونم . از من متنفری  . میدونم از دست من عصبانی.  ندارم ای دیگه گزینه هیچ چون اینجام من _
  قرار عادی برم همکان عادیم که می خوام به ی هی یفقط برای یک شب می خواستم وانمود کنم یه دختر عادی تو

  

  چانه ام را با&� گرفت دستور داد   . م را گرفت و مرا چرخاندویبه خانه باز گردم اما کینگ باز  چرخیدم تا 

  اینجا بمون  _ 

  به پرپی اشاره کرد. سخت و عصبانی بود  هم هنوز شصورت

  حا&� . چند کلمه حرف لعنتی . تو  _ 

از پله ها با عصبانیت با&� رفت و در را پشت >=ش محکم به  . من را رها کرد. با چانه به خانه اشاره کرد 
  هم کوبید

بودم چطور در نزدیکی کینگ می تواند این طور ناگرچه مطمئن  . رسیدپرپی >= خوش به نظر می 
  باشد

  گفتی معنا دار با لبخند  
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  وقت دیگه همتاسفم عزیزم شاید ی _ 

به دنبال کردن آنها فکر می کردم اما نمی خواستم کینگ را بیشتر از این  . پله ها را دو تا یکی با&� رفت 
  تحریک کنم

زیرا هیچ  ؟ با خود در تعجب بودم که همدیگر را کشته اند . ایستادمایوان دقیقه بعد همان جا روی  ۱۰ 
باز شد و  یبا پله ها برخورد کرد که در جلوی متازه باسن. خسته شدم . صدایی از داخل نشنیده بودم 

  کینگ بیرون آمد

  گفتو برای من جلو گرفت  ش راکینگ یک دست . با&� پریدم 

  بزن بریم  _ 

  به همراه اندکی >=درگمی. نمایان بود  شهنوز عصبانیت روی صورت

  ؟بریم کجا بریم  ؟ بریم _ 

  = همین قرار >_ 

  مانند این که سوال من او را >= در گم کرده. به یکدیگر نزدیک شد  هایش دوباره ابرو

  با تو ؟ _

   جلو آورد و دست من را گرفت ش رانگرفته بودم دست او را چون هنوز دست . تکان داد ش را>=  

به نظر می رسید تازه حمام رفته و بوی ادکلن . واقعا به او نگاه کردم . به او نگاه کردم  بود که آن موقع 
شگفت انگیز بود که  د .مرتب شده بودن یشموها.  تیره و تیY=ت تیره به تن داشت شلوار جین. می داد 

  گذاشته چه تغییراتی کرده بود منتظر در این ده دقیقه که من را بیرون

  تایید کرد 

  با من _ 

  ند امن را به آتش می کش شنگاه . با&� و پایین رفت م>=ا>= بدنهایش به آرامی چشم  

  ؟ چه اتفاقی برای پرپی افتاد_ 

  با عصبانیت پاسخ داد . منقبض شد فکش

  دیگه در دسترس نیست _ 

  مشخص بود از سوال من خوش نیامده 

     وها _ 
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  به پاهایم نگاه کردم

  

    بودای لعنت فراموشش کن به هر حال ایده لعنتی مسخره _ . 

  تمام این ایده پرپی بود  نه من فقط . .؟ چی  _ 

  خفه شو  _

منی به دست من داد و خود یک ک��ه ای . ن را کشید و من را به طرف موتور خود هدایت کردمدست 
اشاره  شچرخید و به پشت >=  . بلند زنده شد cو موتور با غرbکلید را چرخاند .  نشست  موتورروی 
  کرد

  من یه لباس مجل?c پوشیدم  _ 

   به طرف خود کشید  رادست من را گرفت و م

  سوار شو _ 

  کنیم  یا میتونیم پیاده روی؟   چرا نمیتونیم فقط با ماشین بریم_ 

  به من خیره شد 

  گربه کوچولو ؟ _ 

  بله _ 

  سوار موتور لعنتی شو _ 

  g=به زدم اش با انگشت به سینه 

  ؟ عوcg لعنتی هستی این رو میدونی یه تو_

  دعوا می خواستم. . یک لبخند نمی خواستم  . من داد متحویل یلبخند منفور  

  من را گرفت و گفت هایانگشت  که داشتم فکر میکردم صبرم به پایان رسیده 

  خیلی طول کشید _ 

  ؟ چی خیلی طول کشید _ 

_ Yکه متوجه بc لعنتی  همن ی cgحا&� سوار موتور لعنتی شو. م اعو  

  با عصبانیت گفتم 

    لعنت بهت _ 
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ک��ه ایمنی را با خشونت از دست من بیرون کشید  . کینگ از موتور پیاده شد و به طرف من حرکت کرد 
کینگ . از دست دادم  م رابرای چند دقیقه تعادلافتاد و  انمروی چشم یمموها. . کشید  مآن را روی >= . . 

  برداشت و روی موتور قرار داد  امن ر  .  از آن سوء استفاده کرد

  داشتیم حرکت می کردیم اعتراض کنم بتوانم قبل از آنکه. . جیغ کشیدم 

دور  ار   مچیزی که واقعا می خواستم این بود که دست. دور کمرش حلقه کردم  هایم رالی بازویبا بی م 
  شارم فب شگردن

خنک  یبا >=عت در شب رو به جلو در حرکت بودیم هوا همانطور که. حدود نیم ساعت در راه بودیم 
  روی زمین افتاده با&� رفت و فکم مپدیدار شد g=بان قلب ینئون یوقتی نور . اطراف ما می وزید 

  کارناوال یک 

  کینگ من را به یک کارناوال آورده بود 

ی مهنوز به خاطر ویبره موتور وزوز  مموتور را متوقف کرد بدن یر محوطه پارکینگ چمنوقتی کینگ د 
 یمساق پا م . .به >=عت از موتور پایین پرید. نزده بودم جاهیه در یک کارناوال واقعی بودم از اینک د .کر 

  د کشیدمدر حالی که با یک پا با&� و پایین می پریدم فریا. به لوله های داغ موتور کشیده شد 

  لعنت لعنت لعنت _

جایی که ایستاده بودم و از درد به خود می پیچیدم به طرف پایین گذاشت و  اش را کینگ ک��ه ایمنی 
  گفت . آمد 

  بیا اینجا _ 

دقیقه موتور سواری کافی نبود که میل من به آسیب فیزیکی رساندن به او  ۲۰ . عصبانی بودمهم هنوز 
را تکان داد  شکینگ >= . برر>c کنم  یم راخم شدم تا آسیب پا. درخواست او را نادیده گرفتم . را کم کند 

  بلند کرد و روی یک میز در آن نزدیکی قرار داد    من را از زیر شانه. من آمد  طرف و به

  می بایست یاد بگیری کاری که بهت گفته شده رو انجام بدی _ 

    نفسم را با پوفی بیرون دادم. c کرد پایم را بلند کرد و سوختگی را برر>

  میدونی هن طرف غیرg=وریاواشتن و انداختن من به این طرف و برد_ 

  کینگ به پایین خم شد و به آرامی روی سوختگی فوت کرد  

bباعث شد لرزc با&� بیاید  ماز ستون فقرات  

به پاهایم  ینیم نگاه   که متوجه شدم رفته بود . تر با&� مکام��ً آگاه بودم که وقتی مرا برداشت لباس 
  انداخت 

  سوختگی شدید نیست. که دفعه اول بهت گفته شده رو انجام بده    پس کار لعنتی_ 

  بود مروی پوستم در >=  شنفس خاطر یهم هنوز . توانستم کلمات او را بشنوم به سختی می 
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  مگذاشتاو >= به >=  

  فکر می کردم مهربونی توی ذاتت نیست _ 

  روی زمین قرار بگیرم تا من کمک کرد  به 

  نیست_ 

مانند اینکه بخواهد حرفش را اثبات . کشید  خود با خشونت من را پشت >= د .به طرف دروازه چرخی 
  کند

موقت  مابه محض اینکه وارد شدیم کودک درونم زنده شد و عصبانیت . پرداخت ود راکینگ پول بلیط ور  
  فراموش شد 

 مام چیزی بود کهت. این همه جا قرار داشت . .  پشمک  . .  عروسک. . موسیقی کارناوال . . &�مپ نئون 
ن که میخواستم مردی که با او >= قرار آمده ام واقعا ید به جز ایخوب شا. از یک قرار اول میخواستم 

  بخواهد آن جا باشد 

من . را محکم تر نگهداشت  مترا به چنگ گرفت و دسماز دست کینگ بیرون کشیدم اما دوباره  م رادست
  نزدیک تر به کنار خود کشید  ار 

  ؟  دوست داری اول چه کار کنی گربه کوچولو_ 

  می خوام همه چیز رو امتحان کنم . همه کاری _ 

  خم کردم تا نگاه بهتر به چرخ و فلک بندازم  م راگردن

  چرخ و فلک آخر همه است _ 

مانطور که بیشتر و بیشتر در جمعیت فرو می رفتیم >= و ه. من را به طرف قسمت بازی ها هول داد 
حه به دهن یک اسب می بایست با اسلکه کینگ مقابل بازی ایستاد . اطراف ما بلند تر می شد  یصدا

هر کس که بچه اسب آبی را . تا بچه اسب آبی را مجبور کنی از نردبان با&� برود  یآبی آب شلیک کن
  نردبان برساند برنده است  یزودتر به با&�

    ای ؟اماده_ 

  کام��  _ 

بیرون آورده و به دست مردی  شپول از جیب یکینگ مقدار  . را کنترل کنم متوانستم هیجانبه سختی می
من چند صندلی . نشست مقابل هدف چرمی  های روی یکی از صندلی. کرد داد که بازی را کنترل می

  د پرسی.  آن طرف تر از او نشستم 

  میتر>c کنار من بشینی ؟_ 

تو برخورد کنم و ببازم فقط به  یبه بازو. نمی خوام  هستی و این صندلی ها کوچیکن تو گنده _ نه . اما
  از دست ندادی وبدنسازی ر  تمرین هیحتی ن دلیل که تو در چند سال گذشته ای
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  تکان داد  ش راکینگ >=  

     اون دهن تو_ 

زیرا  . . از آن جمله داشته باشم اما وقت نداشتم راجع به آن فکر کنم می توانستم چند تعبیر مختلف
  می بایست بازی را برنده شوم

  کینگ به من گفت 

  هشدار میدم من واقعا توی این بازی کارم خوبه  دارم بهت _ 

    من رقابت طلب هستم _ 

  یاد کشیدد کنار بازی فر مر  . زنگ به صدا در آمد . بود یمتمرکزم مستقیم رو به رو  

  برو  _

آبی کوچک من  سبا . آب از اسلحه من بیرون آمد و مستقیم به هدف برخورد کرد . ماشه را کشیدم
به  . به کینگ نگاه کردم. از پله با&� تر رفت و به همان >=عت که بازی b=وع شد به پایان رسید  مییک

  عقب تکیه داده و لبخند می زدند

  بودم که برنده شدم من ک?c  ؟ داشت به چه می خندید 

  کینگ داد  دست مدیر بازی یک گوزن بزرگ از روی قفسه برداشت و آن را به

  کینگ جایزه را دریافت کرد و به راه افتاد

  چطور چنین چیزی امکان پذیر بود ؟  او برنده شد ؟ 

  پشت >= او دویدم و فریاد کشیدم  

آبی من اونقدر جلوتر از تو بود که من حتی ندیدم . اسب من برنده شدم ؟ چرا تو جایزه گرفتی  . هی_ 
  اسب ابی خودت رو حرکت دادی   کی تو

از اینکه تو b=وع کنی  گربه کوچولو تو ندیدی اسب آبی من حرکت بکنه چون قبل . کینگ متوقف شد
  م شده بودوکار من تم

  رسید  هایش می یک لبخند واقعی که به چشم. داشت لبخند میزد  

  جذاب تر کرده بودچهره او را 

  خیلی جذاب تر

  فریاد کشیدم  

  حتماً داری >= به >=م میزاری_ 

  گفت  کنایهبا  
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  بهت گفتم توی اون بازی کارم خوبه . من رقابت طلبم _ 

 مانند هر مرداز حالت بد اخ��ق همیشگی اش فاصله گرفته و مانند یک مرد جوان به نظر می رسید . 
پر از تاتو  یسانتی متر  ۱۸۹ ای خوب هر دیوار ماهیچه . . = قرار می برد دیگری که یک دختر را > نرمال

  شبیه یک مدل لباس زیر بود  که

  از این جنبه او خوشم می آمد   

  خیلی زیاد

  مداد هایم را جلو لب 

  ناعاد&�نه است . انجام داده باcbو این بازی ر  �می بایست قب� _

من و پرپی . مد اوبچه بودم هر سال به اینجا می  هموقعی که یعتراف کنم کارنوال از اره باید ا _ 
  درست اونجا. پشتی داخل می خزیدیم  ههمیشه از را

اما  ندپرپی دوست صمیمی هست می دانستم او و . به یک دروازه که با زنجیر قفل شده بود اشاره کرد 
  آنها می شنیدم راجع به کودکی یاین اولین بار بود که داستان

که با اونها >= قرار اومدن هدیه  یو همه پ?=ها جایزه ها شون رو به دختر  هقرار  هاونجایی که این یاز  _
  اجازه میدم گوزن رو داشته باcb  . . میدن

نمی دانستم . نمی دانستم که آیا دارد با من بازی می کند یا نه  . طرف من گرفت عروسک بزرگ را به
شیرین از خود  یکه رفتار  یبه وضوح نمی دانستم چطور با کینگ. چطور با این جنبه از او برخورد کنم 

  نشان می داد کنار بیایم 

  را پس بگیرد شکه مانند این بود هر لحظه امکان دارد پیشنهاد قاپیدماز دست او  عروسک را طوری

  قرار دادم  یمآن را محکم زیر بازو  

  دید کینگ خن

  ؟ چی اینقدر خنده داره_ 

  یه اهو یه گوزن رو بدست بگیره _ 

   را بگیرم ام قرار دادم تا جلو خنده مدهن یجلو م رادست  

  که در آنجا وجود داشت را بازی کردیم  یبرای چند ساعت بعد تمام بازی ها 

  من هیچ کدام از آنها را برنده نشدمو 

به . به زودی دیگر نمی توانستم چیزی را به دست بگیرم  . ادرا به من می د یشکینگ تمام جایزه ها 
  ها اشاره کردم و گفتم بازیسبابا

  فکر نمیکنم دیگه بتونیم بازی کنیم_ 
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  می خواستم از آنجا دور شوم که کینگ من را متوقف کرد . گ یکی از بازی ها به صدا درآمد زن 

   یک لحظه صبر کن . نه_ 

 

 ای را تماشا کردیم که سعی داشت در برابر دو نوجوان که خیلی از او بزرگتر بودند جایزه ی راپ?= کوچک
  او را کنار کشید  شپدر  بعد چند دقیقه نده شود .برد

  زمان دیگه سعی کنیم  هی  میتونیم. کافیه سم _ 

  اعتراض کردپ?= 

  اما من تمساح رو می خوام  _

  پدر لبخند زد

  که یک کم بزرگ تر شدی.  شاید سال بعد  . اون رو به دست میاری _ 

کینگ یک پنگوئن بزرگ از دست من بیرون کشید و به پدر و پ?= که داشتند از بازی فاصله می گرفتند  
  جمع شده بودهایش اشک در چشم . . لب پایین پ?= بچه جلو آمد  . نزدیک شد

  کینگ توجه آنها را جلب کرد و گفت 

  ببخشید _ 

خم  . کینگ واکنش پدر را نادیده گرفت. پ?=ش را پشت پایش کشید  . پدر مضطرب به نظر می رسید 
  پ?= بچه گرفت  شد و پنگوئن راه جلوی

باید بگم . . . در حقیقت . باحالن   ن اندازهوتمساح نیست اما پنگوئن ها هم به هم همی دونم این ی _ 
اینو  ن .هستن که پرواز نمی کن ای و تنها پرنده کنننا توی برف زندگی می او . اونا باحال ترن

  ؟میدونستی 

  در دهان پاسخ داد یپ?= با انگشت

  نه اینو نمیدونستم  _ 

  روی شکمشون روی برف لیز می خورن اونا همچنین_

  پ?= در حالی که به پنگوئن خیره شده بود گفت 

  هبا حااااااااال _

  ؟ حا&� به خوبی ازش مراقبت کن باشه _

  پدر بچه به کینگ گفت  . ش را تکان داد و پنگوئن را گرفت?= >= پ 

  متشکرم _ 

  و آنها در جمعیت ناپدید شدند. >=ش را تکان داد کینگ 
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را به بچه هایی که برنده نمی  به بازی کردن ادامه دادیم و جایزه های من. .  بازگشت  من به طرف  
  که کینگ برای اولین بار به من داده بود باقی ماند  یگوزنیکی یکی تا زمانی که تنها . . دادیم می ندشد

می خندیدیم و  مانند بچه ها. چیپس و یک عالمه تنق��ت دیگر می خوردیم  . . ذرت مکزیکی . . شمکپ
  شدیم که ما را از یک طرف به طرف دیگه می چرخاند ای سوار وسیله

 . خورده ام قرار است از معده ام با&� بیاید احساس می کردم هر چیزی کهاز ان دقیقه بعد  ۱۰به مدت  
  گرفت نکینگ یک فنجان مقابل م

  ناراحتی شکمه  گریس میگه نوشیدنی زنجبیل بهترین درمان برای. بیا  _ 

  کینگ . به آرامی b=وع به >= کشیدن نوشیدنی کردم و به >=عت احساس کردم حالم بهتر می شود 
  آن را داخل یک سطل زباله انداخت تر فنجان من را گرفت و چند قدم آن طرف

رسید تمام به نظر می . . به اطراف نگاه کردم . متوجه شدم زنی در آن نزدیکی در حال دید زدن اوست 
  لباس های کینگ را از تنش بیرون می آوردند هایشان داشتند با چشم. . نه   چه با مردی باشند یا. . زنها 

  زیر لب گفتم  

  ؟  این کار رو بکننهمه می بایست _ 

  کینگ پرسید 

  همه ی کی می بایست چه کاری بکنن ؟ _ 

  با اخم گفتم 

  روت ؟ مثل این که می خوان بپرن ها می بایست طوری به تو نگاه کننهمه زن _ 

  زمزمه کرد .    لب هایش روی گوش من کشیده شدند . ختبه درو من اندا یش رایک بازو  

  میخوان رو پنهان نمی کنن ا چیزی که برخ��ف بعضیا اون_ 

  باز کردم تا چیزی بگویم اما نتوانستم کلمات را پیدا کنم م رادهان

  می کنی بانمکه   که حسادتن یچه ا اگر _

  من حسود___ _ 

  چرخ و فلکه هوقت_ 

  کم کم داشت دیر می شد و جمعیت خیلی کم شده بود  

  ؟چرا چرخ و فلک رو برای آخر گذاشتیم _ 

  تو همیشه بهترین قسمت رو برای آخر نگه میداری . و چون این بهترین قسمتشه _ 

را بینمان قرار دادم آن   وقتی گوزن. بشوم   می کرد کینگ به من کمک کرد تا سوار صندلی که جیر جیر
  کشیدبیرون  cفرو برد و اسکنا> شداخل جیب ش رادست. را برداشت و به دست نگهبان داد 
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    برای من مراقبت کن پیاده می شویم از این زمانی کهتا  _

  حتما مرد  _

های من دور شانه . . پشت صندلی ار  یشکینگ بازو .  روی صندلی کنار خود قرار داد را گوزننگهبان 
  گذاشت

همانطور که چرخ و فلک به آرامی و راحتی . با&�تر و با&�تر می رفتیم  . . سپس در هوا بلند شدیم 
به جمعیت  ند . و چشمک می زد ندکه می درخشید خیره شدم  . . نمازیر پایمیچرخید به نور های شهر 

  اطرافمان نگاه کردم 

  از این با&� همه اونها مثل مورچه به نظر می رسن . واو_ 

عمق . به من خیره شده بود .   کردگاه نمیبه نور های شهر یا جمعیت ن م .انداخت یبه کینگ نیم نگاه 
  من را >= جایم میخکوب کرد شنگاه

  مشت مورچه هستیم  هندان یاد گرفتم اینه که همه ما یگربه کوچولو چیزی که از ز  _

  منظورت چیه ؟_ 

ناچیز و بی اهمیت انجام و ن طرف می چرخیم و کار های مسخره اومنظور اینکه مدام این طرف و  _ 
که نمی خواهیم  یو بیشتر وقتمون رو ¥=ف کار های مزخرف . . یکی . . زندگی داریم هما تنها ی. میدیم 

  من دیگه نمیخوام این کار رو بکنم  . انجام بدیم می کنیم

  ؟ منظورت چی_ 

  ه نمیخوام به عنوان کینگ بنتلی بدنام به خاطر آورده بشم_ 

_  cY؟پس میخوای چطور به خاطر آورده ب  

  می خوام فراموش بشم _ 

  نمیتونی واقعاً چنین چیزی بخوای _ 

آخر . . م زندگی کنم ه اخونیخواستم در اوج شکوه و درخشش باشم اما حا&� تنها می خوام تو می_ قب�� 
و زمانی که موقع رفتنم  انجام بدم . .و هر موقع حس و حالش رو داشتم تاتو  . . هفته ها ماهیگیری کنم

  ی خوام ناپدید بشم و فراموش بشم تنها م. . شد 

  هتنها به نظر می رس. . این _ 

 _  cbنه اگر تو با من با  

  خندیدم

  ندازی یماینکه از من خسته شدی منو بیرون تو قب�� به من گفتی به محض  _ 

  دکینگ نمیخندی 
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  ؟ چی میشه اگه بخوام همیشه بمونی؟ چی میشه اگه بگم نظرم رو تغییر دادم . جدی هستم  _

  >=م را تکان دادم 

  حتی نمی دونم آیا واقعاً جدی میگی یا نه . نمیدونم چه جوابی به اون بدم  _

  آهی کشیدم 

  میدونی باید مراقب " اون " هم باشم . تا این اندازه ساده نیست _ 

  لعنت به اون _ 

  برد  تربا&� یش راصدا

از همین لحظه ی  . داریم وهمین یک زندگی ر  یم و تنهاافتم ما تنها یک بار به دنیا مینطور که گوهم_ 
نمیخوام پیر بشم . لعنتی به بعد دیگه قرار نیست اون رو با انجام دادن کارهایی که نمی خوام هدر بدم 

  زندگی داشته باشم اما فراموش کردم اونو زندگی کنم  هنگاه کنم و متوجه بشم ممکن بود یبه عقب و 

  د لب هایش را مقابل لبهای من کشی

  با منی گربه کوچولو ؟ _ 

  داری چه کار می کنی ؟ _ 

هایش لب .  بوسید ام خم شد و نقطه زیر گوشم ر فکینگ به طر . د شدننفس هایم >=یع و کوتاه 
     لرزیدم آن بوسه را در عمق وجودم احساس کردم و . را به آتش کشید مپوست

  هنوز هیچ ایده ای نداری مگه نه ؟ چیبعد از همه _ 

  هیچ ایده ای از چی ؟  _

خشن و  ای بوسه. روی مال من کوبیده شد  هایش که لب ندخارج نشده بود مهنوز کلمات از دهن
  ناله ای داخل دهانش >= دادم. لب ها را از هم باز کرد  شزبان . بود انهطلبکار 

>=م را عقب . . گرفت  چنگبه  یم رااز موها شتکشید و یک م مروی گردن ش رادست. در آتش بودم   
گلویش خارج   خود را به من چسباند و ناله ای عمیق از. داد تا کنترل بیشتر روی لب هایم داشته باشد 

  شد 

  که ناگهان عقب کشید  کام�� تحت اختیار او بودبدنم 

  ؟ چرا متوقف شدی_ 

  برای او از هم جدا بودند  یملب ها . هنوز هم مت��طم بودم 

  سواری به پایان رسیده برای اینکه گربه کوچولو_ 
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نگهبان چرخ و فلک جلو آمد و اجازه داد از صندلی پایین . حتی متوجه نشده بودم که متوقف شده ایم  
کینگ گوزنم را از نگهبان گرفت در سکوت . لرزان ایستادم  ییلباسم را مرتب کرده و روی پاها . بیاییم

  قدم زدیم   کامل به طرف پارکینگ

  من را به سختی مقابل یک دیوار چسباند . رفت و به سایه ها کشاند ناگهان کینگ مرا گ 

  منو میخوای ؟. ازت میپرسم گربه کوچولو  این آخرین باره که_ 

  بوسه طلبکارانه اش هم سوالش را تکرار کرد  با . من را پیدا کردند یلب هایش دوباره لب ها 

نیاز دارم بهم بگی که تمام . نمی تونم این کار رو بکنم  . سعی کردم امادیگه نمیتونم ازت دور بمونم _ 
و زندگی  متوقف کن وزنده بودن ر . تنها این دودلی مزخرف به پایان رسیده و میتونم تو رو داشته باشم 

  کردن رو b=وع کن

  نفس بریده پاسخ دادم یبا حالت . یک نفس عقب کشید و به دنبال پاسخ صورتم را برر>c کرد  

  بله _ 

تمام این مدت با او در حال مقابله بودم  ند .او را میخواست سلول های بدنمتمام . زیرا حقیقت داشت  
  آن هم به خاطر د&�یلی که کمتر و کمتر مهم به نظر می رسیدند

  می خوام زندگی کنم  _ 

  در حالیکه با بدنش من را به دیوار چسباند گفت

  نمیدونی چقدر بد جور تورو می خوام لعنتی _ 

  در حالی که گردنم را می بوسید پرسیدم  

  ؟ چرا من رو گربه کوچولو صدا میزنی_ 

گمشده  ی گربه هدیدم شبیه یو ر  ت معصومتن چشم های بزرگ و بی گناهوچون وقتی اولین بار ا _ 
  که بین در اتاقم دیدمت میدونستم که می خوام تو رو نگه دارم  ای و از همون لحظه. و بی پناه بودی 

به نرمی کنار  . بیرون آمد یمشده از ته گلو  له ای خفهنا . محکم مرا می بوسید شبرای تاکید کلمات
بوسید و دوباره به طرف لبهایم باز می  . به نرمی ان را میزبانش روی فکم را لیسید . گوشم خندید 

  ی مکید گشت و آنها را م

  خود را عقب کشید

  هن این جا _

و ک��ه  دروی آن نشان  به >=عت من را. من را به طرف موتور خود هدایت کرد . لباسم را مرتب کرد  
 قه کردم احساس کردم زیر لمس دستوقتی بازوهایم را دور شکمش حل. ایمنی را روی >=م قرار داد 

ش شکمی ست نرم روی ماهیچه هاوپ . اجازه دادم یکی از دست هایم کمی پایین تره بخزد ید .لرز  هایم
   عاشق صدای ناله ی عمیق مردانه ای که از گلویش بیرون امد بودم. . نوازش کردم  را
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  او مرا می خواست

  هر طور که باشد 

  و من او را می خواستم  

  دیوانه وار به نظر برسد که هر اندازه

 . چه کار هایی انجام می دادممکن بود ختر " حداقل برای امشب قرار نبود به این فکر کنم که " ان د 
  دختری که هر روز سعی داشتم او را راcg نگه دارم 

  ک?c که میخواهم. . و تنها می خواستم به چیزی که می خواهم فکر کنم . . میخواستم خودخواه باشم 

  

 

  

� !�" ���  

  

���  

  

موتور ها در ردیف . رو شوم انتظار نداشتم با یک پارتی کامل در حال اجرا روبه به خانه رسیدیموقتی 
کینگ آن ها را دور زد و از یک راه  . مقابل خانه پارک شده بودند و جلوی ورود ما را می گرفتند ییها

ک��ه . اموش کرد موتور را خ. کوچک خاکی که قب�� متوجه آن نشده بودم مستقیم به گاراژ وارد شد 
  ایمنی را از >= درآوردم و آن را به دست او دادم 

  پرسیدم 

    چه خبره ؟_ 

  زمزمه کرد  

  نوازی من سوء استفاده میشه به نظر می رسه داره از مهمان_ 
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در اتاق نشیمن از یک دسته موتور سوار . از پله ها با&� رفتیم  . دست مرا گرفت و به طرف خانه کشید
یک دایره جمع شده و زن برنزه ای که روی پا پ?=ی که از من جوان تر به نظر می رسید در که . . 

  کردند گذشتیم را تماشا می. . میرقصید 

  بییر فریاد کشید

  از دست داد  بیلی همین حا&� باکرگی اش رو. بیا اینجا و این رو تماشا کن . کینگ  _ 

  کینگ با عصبانیت گفت 

    این چه کوفتیه بییر ؟ _

می . محکم تر و محکم تر می شد  به دست هایش کنار بدنش مشت شدند و دستی که مرا گرفته بود 
  نبضش را از مچ دستش احساس کنم  یتوانستم g=بان با&�

  از هم باز کرد  یش رابییر لبخند زد و بازوها

فکر نمیکردم اهمیت  . کردیمتا از این ها را هفت روز هفته برگزار می ۱۰قب��ً  . رفیق امروز شنبه است_ 
  بدی

  تو و من باید صحبت کنیم  . برمیگردم پایین. جایی نرو  _

   سپس من را به طبقه با&� و بعد به طرف اتاق خودش کشید

  زود برمیگردم . تا من با بییر صحبت می کنم اینجا بمون  _ 

  بودبیشتر مثل یک خواهش . >= من فریاد نمی کشید را برای اولین بار دستوراتش 

  در رو ببند و اون رو قفل کن _

  

* * * * *  

  

موسیقی بلندتر و  صدای به نظر می رسید . و از کینگ نبود یهنوز هیچ اثر از گذشت سه ساعت بعد 
و تمام ت��شم را انجام دادم تا  متلویزیون تماشا کرد . .  کمیمطالعه کردم  یبرای مدت. بلندتر می شود 

  خودم را >=گرم کنم

اما شاید بتوانم یک گشتی  . مانی کنمنافر او دستورات نمی خواستم از . کنجکاوی بر من غلبه کرد  اما 
  اعتراف بزنم 

 شود .ن محسوب نافرمانی کردن از دستور او چندان ن به استودیو تاتو در اتاق کناریفکر میکردم رفت
  من را >=گرم نگه دارد  ددند تا زمانی که او باز گر دفتر نقاcb کینگ آنجا بودند و شاید بتوا
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در استودیو را کمی باز کردم . با هیجان زیاد در حال اجرا بود  مهمانی طبقه پایین. از اتاق بیرون خزیدم 
  و قدم به داخل گذاشتم

  برای چیزی که با آن مواجه شدم آماده نبودم 

  فکم روی زمین افتاد  

  به همراه قلبم و ایمانی که به کینگ و قول او داشتم 

  مت��cb شد  مقلبم در قفسه سینه ا

کینگ روی صندلی  . شدپد که روی میز از آن موسیقی پخش میایی به جز نور نئون. اتاق تاریک بود 
یک  . دشلوار جینش پایین آمده و دور زانو هایش قرار گرفته بو. نشسته بود و چشم هایش بسته بودند 

دختر مو مشکی که با&� تنه اش برهنه بود مقابل او روی زانو نشسته بود و داشت دستش را به طرف 
  می برد  لباس زیر او

  این دیگه چه کوفتیه ؟ _

عوcg در تمام این مدت داشت با . کردم داشتم احساس مری�c می. نفس در گلویم گیر کرده بود  
باشد که از  یشاید این انتقام . که گفته بود را جدی نگرفته بود یاتهیچ کدام از کلم. کرد من بازی می

شاید تمام مدت این بازی او بوده و حا&� من با  ه . .دزدیده بود منتظرش بود پول زمانی که نیکی از او
  تحقیر شدن بدهی ام را پرداخته باشم 

زمانی که درست به  مآنه . هی کندتقریباً انتظار داشتم عذرخوا . . د .ناگهان چشم های کینگ باز شدن
حداقل انتظار داشتم ت��ش کند و شلوارش را . . . وارد شده و مچ او را در حین عمل گرفته بودم   اتاق

  با&� بکشد

 . . خانه ی گریس. .  در اسکله   ساندویچ . . جایی بین تاتو. اما تقصیر من بود که چنین فکری میکردم  
  چه ک?c >= و کار دارم   بودم که با فراموش کرده. . کارناوال 

زندگی را . من را به تخت خواب دستبند کرده بود . بود که من را بر خ��ف میلم گرفته بود  یاین مرد  
  مادر خودش را کشته بود. تهدید کرده بود 

  او خود شیطان لعنتی بود  

او بود که اینها را به من و تمام چیزی که نیاز داشت یک دختر جذاب مو مشکی روی زانوهایش مقابل 
  یادآوری کند

  فریاد کشید 

  برو بیرون  _
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موهای دخترمو مشکی را گرفت و >= او را به . . که در دست داشت گرفت  یپوک عمیقی از سیگار 
دود را مستقیم . به جلو خم شد تا زمانی که تقریباً لب هایش لب های دختر را لمس کردند . عقب داد 

  به دهان او دمید 

  ر را محکم به هم کوبیدمد

  یک بطری از آشپزخانه برداشتم و به بیرون حرکت کردم . دم یو به طرف پایین هال د 

بازی از آتش .  موتورسوار هایی که از آنها عبور کردم را نادیده گرفتم  متلک های. . روی اسکله نشستم 
  و پاهایم را از لبه آن آویزان کردم  اسکله کوچک نشستم یدر انتها. بزرگ عبور کردم و به طرف آب رفتم 

>= . >= کشیدم را چند جرعه از نوشیدنی ط��یی رنگ . در بطری را باز کردم و آن را داخل آب انداختم 
یک >= آن  . کشیدم و به نوشیدن ادامه دادم ینفس عمیق. راهش تا پایین گلو و معده ام او را سوزاند 

  پخش شد مدر بدن گرمایشمتوقف نشدم تا زمانی که احساس کردم . را پایین می دادم 

ممکن است ندانم در گذشته چه ک?c بودم اما . به آب خیره شدم . پاک کردم  م رابا پشت دست دهان 
  و ک?c که نمی خواستم باشم یک شخص ضعیف بود . . می دانم نمی خواهم چه ک?c باشم 

  عاشق او شدم . . گول بدنش را  . . اگول کلماتش ر  . . من گول او را خوردم

اما برای من تنها یک عوcg  . . این شهر برنتلی کینگ باشد یا ممکن است برای هر کس در آن خانه
  است که چند لحظه پیش قلب من را شکست

  وقتی از او متنفر بودم همه چیز خیلی آسان تر بود  

  پرسید ی از کنارمصدای عمیق

  اینجا جای کسیه ؟  _

  سیگاری روشن کرد. بییر کنار من نشست . ه ام را با&� انداختم شان

  چیزی تو رو اذیت میکنه دختر خوشگله ؟ _ 

  نه  _

  دروغ گفتم

 هاز ی شاما میتونم بگم وقتی یک دختر با یک بطری توی دست . مونچیزی ند   ممکنه از این مزخرفات _
در تجربه من اون چیز معمو&�ً یک آلت ذکور  . ومهمونی فرار میکنه مطلقاً چیزی اون رو اذیت میکنه 

  بهش متصله 

   بیرون داد شاز دهان را دود سیگار

  خوب کام��ً اشتباه نمی کنی  _ 
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  وقتی مایع را قورت می دادم دیگر گلویم را نمی سوزاند. دوباره بطری را با&� بردم 

  آروم دختر _ 

  آن را >= کشید  . . بطری را از من گرفت 

وری به تو نگاه حا&� به اون تعلق داری ؟ چون مطمئناً ط؟ تو به هر حال بین تو و کینگ چی میگذره _ 
رو نکشته دارم فکر می کنم ممکنه  و از اونجایی که تو ه مال اونیبه اون تعلق دار  می کرد مثل اینکه

  چیزی که برای تو احساس میکنه واقعا جدی باشه 

  >=م را تکان دادم 

  مو مشکی با سینه های مصنوعی تعلق داره ه� اون توی استودیوش نشسته و به یهمین حا&_ 

  اما اجازه نمی دادم به خاطر حماقت خودم گریه کنم . . چشم هایم با اشک پر شد 

  اون مرد چیزی که رو به روش قرار داره رو نمیبینه . که اینطور. .    اه _ 

  فقط هیچ اهمیت لعنتی نمیده .   بینهاین طور نیست که چیزی که مقابلش هست رو ن _ 

که  یهر فیلتر . تر شده بود  انهطرز صحبت کردنم جسور . احساس می کردم >=م به دوران افتاده 
  تاکنون برای صحبت داشتم کام�� از بین رفته بود 

  ؟ وقتی به من نگاه می کنی چی میبینی_ 

  بر آب خیره شد و چانه اش را خاراند  

یا . دختر خیلی خیلی زیبا می بینم که نمی بایست با کسایی مثل آدم هایی توی این خونه بچرخه  هی _ 
و تره  اما تو از تخم . ما از تخم و تره ی بدی هستیم دختر کوچولو. ک?c مثل مردی که کنارش نشسته 

حداقل تا این . ری تو به اینجا تعلق ندا. حتی ک?c در صد مایلی هم میتونه این رو بگه . خوبی هستی 
  اندازه اش واضح هست

  من به هیچ کجا تعلق ندارم _ 

به . از &�به &� درخت ها عبور کرد و به طرف ما آمد  . b=وع به شکل گرفتن روی سطح آب کرد ای مه 
  زانوها من که از اسکله آویزان بودند رسید 

د تصمیم بگیری که میخوای به اول می بایست بفهمیم اون یک جا کجاست و بع داری .مطمئنم که _ 
 cbاونجا تعلق داشته با  

مطمئن نیستم که بییر از کل داستان من خبر داشته باشد اما چیزی که گفت تا حدود زیادی به یک 
  مخصوصاً در مورد من . جواب نزدیک بود 

  خندیدم 
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دوباره توی  دارم. من دوست ناوه اره ؟ خب امشب اینجا رو ترک می کنم و جایی برای رفتن ندارم _ 
خیلی بیشتر از خواستن یا نخواستن به تعلق  رم .خیابون زندگی کنم اما اونجا جایی هست که قراره ب

  داشتن به جائی نیازهاست

   کلماتم کش دار شده بودند و به خوبی نمی توانستم آنها را شکل بدهم 

  یادت میاد بهت گفتم با من به خونم برگرد ؟ . اون شب اول با تو صحبت کردم که بخاطر میارم _

  بله _ 

درست همون لحظه و همون . . شب  اون میبایست. نمی بایست هرگز تو رو پیش کینگ میفرستادم  _ 
قبل از اینکه کینگ راه خودش رو با تو داشته باشه تو رو مال . تو رو از اونجا بیرون می کشیدم . . جا 

  خودم میکردم

  ر پاسخ دادمکشدا یبا لحن 

     کینگ هرگز راه خودش رو با من نداشته _ 

  مزخرف نمیگی ؟ خب این همه چیز رو تغییر میده عزیزم _ 

نگاهش به طور شگفت انگیزی . تا نزدیک چشم هایش با&� آمد  . لبخندی روی صورتش شکل گرفت
قسمت خیلی . بودند  مطمئن بودم که ریش هایش بیشتر جذابیت او را پنهان کرده. روشن و زیبا بود 

    می خواست انها را بکشد تا ببیند ایا جدا می شوند یا نهمن مست 

  

اون هنوز هم با دختر مو مشکی  . من هنوز هم اینجا رو ترک می کنم. این چیزی رو تغییر نمیده بییر _ 
    هست . . .

ردیف دندان . بییر با صدا بلند خندید  م .و ادای سینه های بزرگ را در آوردسینه ام گرفتم  یجلو م رادست
  گذاشت نمایش به را  cسفید و بی عیب و نق�

از اونجایی که هنوز تو رو  . داره cکد برادری ما حدود مشخ� . در واقع همه چیز رو تغییر میده _ 
  پیشنهاد من هنوز >= جاش باقی میمونه . . چند حرکت احمقانه باشه  هر. . تصاحب نکرده 

انتظار داشتم به جوکی که گفته بود بخندد اما لب  . به او نگاه کردم . از دست من گرفت بطری را
  هایش حالت جدی داشتند 

  کام�� جدی بود 

  گفت . .  دش را پشت >=ش جمع کرده بودمو های بلون . همچنین قیافه چندان بعدی نداشت

نها اوکه من با  یاما قوانین . بودهتمام طول زندگی بهترین دوست من در کینگ تقریبا  . گوش بده_
تصاحب تو کام�� عاد&�نه است و من عاشق این خواهم بود    من یدر دنیا. زندگی می کنم رو میدونه 

  که تو رو توی تخت خوابم ببینم
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اینو میگی اما حقیقت اینه که دیگه منو نخواهی خواست به محض اینکه بدونی نمیدونم  ا&�ن داری _ 
  . . .  ی نم در زمینهچه کار باید بک

  چشم هایم به طرف برامدگی شلوارش کشیده شد

  . . . اون _ 

    لعنت _

  ر لب پایینش را گاز گرفتبیی

  عزیزم فکر می کنم حا&� تو رو بیشتر می خوام  _

  به طرف او خم شدم و گفتم

  زیر چشمت خال داری _ 

  خندید خندید . قبل از آنکه به جلو بیفتم شانه هایم را گرفت 

  اره بچه قب�� بهم گفتن _ 

چپش داشت که با بایکر خشن و بزرگی که کنارم نشسته بود در تناقض ی همچنین یک چال روی گونه  
  پرسیدم . بود

برای  مکان همرد خوبی بودی و من به ی تو. بودم با تو برم  حاظر  را من رو پیش اون فرستادی ؟چ _ 
خالداری و من می تونستم یک فاحشه ی بایکر خوب  تهمچنین تو زیر چشمو . .   داشتم نیاز موندن

  برای تو باشم

  با&� رفتن شابروهای 

  اوه اره ؟  _

  قرار گرفت هایش روی لب ینیشخند 

  پشت موتورم ببینم  اما قطعا می تونم تو رو . بایکر نیستی ی فاحشه هبه نظر من واقعا شبیه ی _ 

یا هیچ کدوم از  . رفت و آمد داشته باشم  که نباید با تو. نجا تعلق ندارم اما تو بهم گفتی من به ای _ 
  اونها ___

  بطری را به پشت >= چرخاندم و تنها با چند اینچ اخت��ف از فک بییر گذشت 

  آدمهای احمق توی یک خونه احمق با رفتار های احمقانه . توی اون خونه احمقانه . . آدم های اونجا _ 

  ایین افتاد شانه هایم پ 

  بییر قلب من تازه داشت گرم میشد اما حا&� دوباره >=د شده _ 

  بطری را از دست من گرفت و آن را روی اسکله قرار داد
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نگفتم من با  اما نی که با من رابطه ای داشته باcbگفتم تو بهتر از او. گفتم تو به اینجا تعلق نداری  _ 
اما من از اون مرد هایی هستم که با چنین  cمن خوب باbممکنه برای . تو رابطه ای نخواهم داشت 

  چیزی کنار میام 

قوی و گرم بود و دست  . می توانستم ببینم چرا او را بییر صدا میزنند. دستش را روی گونه ام قرار داد 
  هایش آنقدر بزرگ بود که من را به یاد پنجه های یک غول می انداخت 

لب هایش تنها یک نفس از لبهای . . م شد به طرفم خ. یده شدم چشمهایم را بستم و به طرف او کش
  من فاصله داشت 

نه اما به اندازه جهنم با من میای دختر کوچولوی عزیزم ؟ نمیدونم آیا میتونم قلبت رو گرم کنم یا _ 
 وطمئنم که تو میتونی تختخواب من ر واضح م  و به عنوان یک امر. ونم بدنت رو گرم کنم تمطمئنم می

  یک قدم یک قدم پیش می ریم. بعد شاید بتونیم روی اون قلب >=دت کار کنیم  . گرم کنی

چیزی که داشت پیشنهاد می داد چیزی بود که من هفته ها . صادقانه به نظر می رسید  یشلحن صدا 
  متعلق به یک از زندگی دیگر باشد  رسیدبه نظر می . پیش در جستجوی آن بودم

  نبود انزندگی که کینگ در 

و تمام نوشیدنی های دنیا نمی توانستند به . از این مطمئن بودم . دیگر نمی توانستم با کینگ بمانم  
آن هم در  . را بدهند تا خودم را متقاعد کنم که دوباره می توانم در خیابان دوام بیاورماین من شهامت 

  حالی که با ناامیدی در جستجوی غذا و >=پناه باشم 

 . تمام چیزی بود که داشتم اما نمی توانستم خودم را متقاعد کنم که پاسخ مثبت بدهمبییر پیشنهاد 
  گفتن بله به این معنا بود که در را به کلی روی کینگ ببندم

  ؟ آیا آماده انجام چنین کاری بودم 

اشم که آن آماده نب د منشای . بود شده حا&� &�مپ استودیو کینگ خاموش. دوباره به خانه نگاه کردم  
ز کرده درست در آن لحظه آن در را آن را به رویم با ینگکر میکردم کدر را ببندم اما درست زمانی که ف

  هم کوبید محکم به رویم ب

  زمان این بود که من هم همین کار را بکنم 

  بییر گفت

  کنم باید کار بیشتری انجام بدم تا تو رو متقاعد کنم فکر می _ 

درست قبل از آنکه لب  . بدن بزرگ و گرم خود کشید انداخت و من را به طرف ام انهبه دور ش یش رابازو 
  هایش لب های من را لمس کند آن را احساس کردم 

  یا بهتر بگویم او را احساس کردم

  از اون فاصله بگیر بییرلعنتی   _ 



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ١٩٠ 

. >=م را به طرف جایی که کینگ ایستاده بود چرخاندم . توجه من را به خود جلب کرد  یصدای کلیک 
یک اسلحه در دست داشت که آن را به طرف بییر نشانه گرفته . . پشت >= ما روی اسکله ایستاده بود 

  پرسیدم . بود 

  به این زودی کارت تموم شد ؟_ 

کتی نکردم تا از او فاصله هیچ حر . کام�� آگاه بودم  پیچیده شده بود به دور کمرم که گرم بییر یبازو  از 
  بگیرم

نتونسته  . . پادشاه این گذرگاه . . احتما&�ً اون دختر مو مشکی باید مایوس شده باشه که برنتلی کینگ _
    از این بیشتر دووم بیاره

  بییر با دهان بسته خندید 

نکه اطراف او روی دیگر از ای. کردم که او را عصبانی نکنم و هرگز کارساز نبود تمام این مدت سعی می
جنگیدن با او را بیشتر از هر . خواستم او را عصبانی کنم می. مرغ راه بروم خسته شده بودم پوست تخم

  چیز دیگری می خواستم 

میخواستم همانطور . میخواستم چشمهای لعنتی اش را از کاسه بیرون بکشم . میخواستم فریاد بکشم 
  انم که به من آسیب رسانده به او آسیب برس

  کینگ با عصبانیت تکرار کرد

  از اون فاصله بگیر لعنتی _ 

  بییر گفت 

  فقط داشتیم با هم صحبت می کردیم مرد    _ 

  داشت  cحالت >=خوb یشای از ترس در صدایش نبود بلکه تا حدودی لحن صداهیچ نشانه

نفر دیگه  هبرو با ی نتی ات رو از اون بکش ودست لع. به نظر میرسه داشتی کارهای بیشتری میکردی _ 
  اون مال منه . . صحبت کن 

  چون اون چنین فکری نمی کنه . اوه اره ؟ پس بهتره اینو به اون بگی_ 

  که هر لحظه بیشتر می شد با صدایی سخت گفت یکینگ با عصبانیت 

وی دو اما ت. نیست اینه که با هم گذشته ای داریم  ات جمجمهتوی گلوله لعنتی  هینکه یتنها دلیل ا _ 
لعنت  نداری به تمام اون گذشته من بر ثانیه لعنتی دیگه اگه دست کثیف لعنتی ات رو از روی دختر
  می فرستم و اون >= حروم *** ات رو از بدنت جدا می کنم 

  بییر ایستاد و شلوارش را تکاند 

  میبینم حسابی عصبی شدی برادر _ 

  به من نگاه کرد 
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  دیگهمتاسفم عزیزم شاید یه وقت _ 

  به من چشمک زد و زمزمه کرد 

  نیاز داشتی بیا و منو پیدا کن   اگه به من . پیشنهادم هنوز هم >= جاشه _ 

  احساس کنم  . . وقتی بییر از او گذشت و به او تنه زد . . کینگ می توانستم عصبانیت را از بدن

  بییر به کینگ گفت

در چنین . چنین کاری نکردی  از اینکه پ?= ها متوجه بشن هنوز قبل. ممکنه بخوای اونو تصاحب کنی _ 
پس بهتره هر  . همیشه هم من شامل که . تصاحب اون برای موتور سوارها کام�� عاد&�نه است b=ایطی

  توی لعنتی رو بخواد  هنوزاون البته اگه  . . چه >=یع تر این کارو انجام بدی

روی صورت کینگ با او اینگونه صحبت می  بار عصبانیت مرگ   بییر واقعا مرد شجاعی بود که با این
  کرد 

اما یک قدم روی اسکله گذاشت و بییر در سایه ها  . تقریبا انتظار داشتم کینگ ماشه اسلحه را بکشد
  ناپدید شد

  با عصبانیت گفتم  

رد می کنی از >=درگمی که به زندگی پریشان و >= در گم من وا . از احسا>c که بهم نمیدی متنفرم_ 
  م بشه ومزخرفات موش و گربه بازی تممی خوام این . متنفرم 

  نفس عمیقی کشیدم

یه بار ازم خوشت میاد یه بار از من متنفری یه بار دوباره از من  . دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم من _ 
Yخوشت میاد یه بار میخوای منو بکc ازم میخوای  . ازم می خوای بمونم . یه بار میخوای با من بخوابی

  >= من به خاطر این مزخرفات به دوران افتاده  . زندگی کنم

  اضافه کردم

  نمیخوام اینجا باcb. . باید از اینجا بری  _ 

  کینگ پاسخ داد  

  اهمیت نمیدم  . می دونم_ 

  خیلی خوب اینو میدونم. هم گاکام��ً از اینکه اهمیت نمیدی آاوه _ 

  کینگ نعره کشید   

  وفتی نمیدونی تو هیچ ک _

مزخرفات ؟ کارناوال مدام به من توجه نمی کردی  توی تمام شباوه اره ؟ پس همین چند لحظه پیش _ 
 ؟  واقعیه ستین ماب ی که کاری نمیکردی احساس کنم این چیز مزخرف ؟  میدادینن م شیرین به خورد

  ؟ تمیز کنی پایین تنه ات رو با یه نفر دیگه و بعد در اولین فرصتی که گیر بیاری
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  با صدایی بی احساس گفت 

  نمیتونم  _ 

  رسید خیلی برات راحت باشه قب��ً به نظر می ؟ نه_ چرا 

من به . سعی کنم با این مبارزه کنم  یمهم نیست چقدر به سخت. نمیخوام . . چون گربه کوچولو _ 
خوشم میاد ؟ فکر  فکر می کنی از این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن. طرف تو کشیده شدم 

    می کنی تو تنها ک?c هستی که اینجا به اندازه جهنم >= در گم شده ؟

  تکرار کرد . مانند این که کلماتی که از دهانش بیرون می آمد را باور نداشت . >=ش را تکان داد 

  من به طرف تو کشیده میشم _ 

مقابلت سجده کنم ؟ به  مدی روی پاهاقراره به خاطر اینکه به طرف من کشیده ش؟ چه انتظاری داری _ 
. رو پایین بکشم و این کار لعنتی رو انجام بدیم  ام طرف من کشیده شدی ؟ پس بزار لباس زیر لعنتی

بیشتر قرار های اول در حالی . . یه چیزی رو بهم بگو کینگ   . . به طرف من کشیده شدی اره واقعا
من قب�� >= یک قرار نبودم   یک دختر دیگه پایین میاره ؟رای ب  خاتمه پیدا میکنه که پ?=ه شلوارش رو

لعنتی به طور    چون اگه پاسخ مثبته پس این قرار. شاید من اشتباه می کنم . .  بنابراین تو به من بگو 
  شگفت انگیزی به خوبی پایان پیدا کرد

تمام کاری که می .  هیچ کوفتی نمی دونیاما  ؟ فکر می کنی همه چیز رو میدونی   من . . . لعنت . _
تو  ؟ تسلیم تو بکنم وداری خودم ر تکون میدی و از من انتظار  رو تکنی اینه که اون لب های خوشگل

  منو دیوونه می کنی لعنتی

  داشت با صدای بلند فریاد می کشید  

  جیغ کشیدم 

بیشتر اوقات نمیدونم    فکر می کنی من چه احساس کوفتی دارم ؟  من تو رو دیوونه می کنم ؟_ 
  میخوای منو بکcY یا با من بخوابی 

تا زمانی که دیگر نمی  . یتم را بیشتر شعله ور تر می کردای که صحبت می کرد عصبانکلمه با هر
  توانستم جلوی خودم را بگیرم

 

  که در واقع لبخند زدکینگ آنچنان گستاخ بود 

  به طرف جلو خم شد و با حالتی اغواگرانه مقابل گونه ام زمزمه کرد 

  نمیتونم هر دو رو بخوام گربه کوچولو ؟  _ 

  خودم را عقب کشیدم و >=پا ایستادم 
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آموز تو وون دستیمن ح ه .لعتی ی اسم احمقانه هاین ی . یتونی و منو گربه کوچولو صدا نزننه نم_ 
  نیستم 

به این  او من را . . تقصیر او بود. م در حال جوشش بود و آرام نمی شد عصبانیت. روی اسکله قدم زدم 
  دیوانه تبدیل کرده بود

  من را مجبور کرد تا به او نگاه کنم . کینگ ایستاد و صورت من را با هر دو دست گرفت  

   بله هستی_ 

 . . حرکتی بسیار مهربانانه بود . مقابل لب های من کشید   را پایین آورد و لبهایش را به نرمی و ش>=  
م سپس عصبانیت. افتد چند ثانیه طول کشید تا بفهمم دارد چه اتفاقی می. کام�� بر خ��ف شخصیت او 

  با شدت کامل  . . بازگشت

همان . چاره ای نداشت جز آنکه مرا رها کند با هر دو دست او را به عقب هل دادم تا زمانی که هیچ 
  خانه b=وع به حرکت کردم از با&�ی شانه فریاد کشیدم ورودیطور که به طرف 

  نمیخوای من رو نگه داری   تو. لعنت به تو  _ 

  از راه ماشین رو مقابل خانه b=وع به پایین رفتن کردم 

وی اتاق بغلی بودم با یه نفر دیگه حال اگه منو میخواستی وقتی من ت؟ فکر می کنی من احمقم _ 
  نمی کردی

  فریاد کشیدم . من را گرفت و من را چرخاند  ه یدستی بزرگ شان 

  ولم کن_ 

همین حا&� سعی کردم مهربان رفتار . به شیوه تو اینو امتحان کردم  . این بار گوش کن گربه کوچولو _ 
  من انجامش بدیم و تو قراره گوش بدی لعنتیبه شیوه ی   حا&� قراره . کنم اما به من گوش نمیدی

  هشدار داد 

  نکن دوباره با دست بند ببندمت مو مجبور  _ 

حتی برای یک لحظه شک نداشتم که . کام�� عصبانی و پر از اعتماد به نفس بود  یشلحن صدا 
بازوهایش را به دور کمرم حلقه کرد و دست های من را پشت >=م محکم . کند تهدیدش را عملی می

  ق�� میکردم من را محکم گرفته بوددر حالی که مقابل او ت. نگه داشت 

  اعتراف کرد 

  ببینیمیخواستم اونو . این کار را کردم تا تو رو از خودم دور کنم  _ 

  با عصبانیت پاسخ دادم
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  ا&�ن باید خوشحال باcb  . کرد کار. تبریک میگم  _ 

  >=ش را تکان داد 

از زمانی که از زندان  . خیلی از خوشحال بودن بدورم لعنتی. نه من خوشحال نیستم . تو و اون زبونت _ 
حا&� که بهش فکر می کنم می بینم قبل از رفتن به زندان هم . از خوشحال بودن به دور بودم  مآزاد شد

  صیر توئه لعنتیهدقیقا خوشحال نبودم و این تق

  ؟چطور این تقصیر منه  

  >=زنش می کرد الهای که حتی در زندگی اش نبودممن را برای س. یروی میکرد دیگر داشت زیاده

فکر می . . چون با تو  . چون تو ک?c هستی که باعث شدی متوجه بشم هیچ وقت خوشحال نبودم _
  کنم در واقع میتونم خوشحال باشم 

خواست کلمات را در ذهنم فرو کند تا من نند این که می. ماد من را تکان می داوقتی صحبت می کرد 
این بازی  . می خواستم همه چیز پایان پیدا کند برای من خیلی زیادی بود. . را متوجه منظور حرفش کند 

  بیشتر از آن چیزی بود که می توانستم آن را تحمل کنم ی شکنجه. . ذهنی 

 دامدنمی و وقتی از زبان کینگ بیرون  د .تنها کلمات بودن. . خواستم او را باور کنم اما کلمات می 
  تنها می خواستم من را به حال خودم رها کند. احتما&�ً تنها شیوه ای دیگر برای شکنجه دادن من بود 

  وقتش بود دیگر از اینجا بروم  

  به نرمی التماس کردم 

  فقط بزار برم.   ممن دارم از اینجا میر _ 

  کینگ >=ش را تکان داد 

   تو نمیتونی منو اینجوری نگه داری. تو جایی نمیری . نه  _ 

؟ ع��وه کجا میخوای بری به. بت کردم که میتونم ثافکر می کنم قب�� . اینجا جاییه که در اشتباهی  _
  ؟ دوباره میخوای به خیابون برگردی

  میدی ؟ به هر حال تو چه اهمیت  . شاید _ 

از  ویا شاید باید ادی ر  . اون هم خودت به تنهایی چطوریه . . مثل اینکه فراموش کردی اون بیرون بودن_ 
 ه تجاوز کردتکه باینبعد از   ن هماوبرنامه ای برای تو و بدنت داشت  خاک بیرون بکشیم تا بهت بگه چه

  ؟

  احساس می کردم سینه ام منقبض شده  

  طر بندازم لبم رو بخاینجا ق ابه خطر بندازم ت وزندگیم ر . ترجیح میدم شانسمو اون بیرون امتحان کنم _ 
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  نه_ 

  ؟ چی از جون من میخوای _

  غلبه کرد . . کردن اینجا و دیگر هرگز ندیدن کینگ  ترک با فکر. . عصبانیت بر احساس دلشکستگی  

بهم  . . منو بزن. هر کاری که میخوای بکنی باهام بکن  ؟ چرا فقط منو نمیکcY و انتقامت رو نمیگیری_ 
  فقط دیگه منو آزار نده . منو بکش . . تجاوز کن 

  نیرویم را از دست دادم و بی رمق در بازوهای او افتادم  . هق هق گریه از گلویم بیرون آمد

  نیفتم   تا به زمین کینگ من را محکم گرفت

  عزیزم _ 

  د من را اینگونه صدا میز ی بود که این اولین بار 

به  لمس نکرد . رو من اون. بکنم  ونتونستم این کار ر . من با اون دختر نخوابیدم . . خیلی متاسفم  _ 
تو آخرین ک?c هستی که . خیلی متاسفم . قسم میخورم . متوقف شدم  یبست ومحض اینکه در ر 

  جام بدمفقط نمیدونم چطور این لعنتی رو ان . بخوام بهش آسیب برسونم

  پرسیدم  . روی گونه ام روی بازوی او افتاد اشک از 

  چه کار کنی ؟ _ 

با  . ان را محکم در مشت گرفتمو صورتم را میان لباس او فرو کردم  اما. . به هر اندازه که نمیخواستم 
  شکسته زمزمه کرد  یصدای

  چی هست این حتی نمیدونم. هیچ کدوم از این ها رو . نمی دونم _ 

  به اندازه کافی خوب نیست _ 

شاید . . شاید معذرت خواهی او  .  بودم دقیقا داشتم راجع به کدام قسمت صحبت می کردمنمطمئن  
  شاید همگی آنها . . شاید عدم اطمینان او . . اعمال او 

  پاسخ داد 

به  انداره تک?c که چیزی  خ��ف کاره .آدم  هتو لیاقتت خیلی بیشتر از ی. فکر می کنم مشکل همینه _ 
بودی نگه  نوقتی که فقط جزئی از دارایی م . تو لیاقت خیلی بیشتر از من رو داری . تو پیشنهاد بده

هیچ حتی قبل از امشب . نگه داشتن تو به عنوان دخترم کار سختیه  . داشتن تو خیلی آسان تر بود
ی خوام اما b=ایط خیلی پیچیده م تو رو توی زندگی بیشتر از هر چیزی. دختری رو >= قرار نبرده بودم 

  خیلی پیچیده تر از اونی که بدونی ه .تره از فقط خواستن

اگه میخوای اجازه بدی به زندگیت وارد بشم پس در رو به روی  . اگه میخوای بزاری برم پس منو ول کن _
  ر کنینزدیک خودت نگه داری و وقتی صبح شد منو از خودت دو ور  ننمیتونی هر شب م . من باز کن
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چرخیدم تا از آنجا دور شوم اما من را . دوباره به سینه اش فشار وارد کردم و او را به عقب هل دادم  
  با&�ی >=م را بوسید  . عقب کشید

  میدونم . میدونم عزیزم _ 

  تو هیچی نمیدونی_ 

 . . دور از کینگ . . دور از مهمانی. را از دست او آزاد کردم و به طرف در جلوی خانه حرکت کردم  مدوخ 
  نیاز داشتم فکر کنم . نیاز داشتم تنها باشم 

  فریاد کشید  منزدیکی پشت >=  در جایی. به راحتی به من رسید  شکینگ با آن پاهای بلند

  دیگه به اندازه کافی خوب رفتار کردم گربه کوچولو _ 

مکان دارد بین خودمان سعی می کردم تا جایی که ا. ادامه دادم او به حرکت کردن و دور شدن از 
  از با&�ی شانه فریاد کشیدم  . فاصله ایجاد کنم

تو به من دروغ گفتی و با من بازی کردی و هیچ کدوم از این ها  . تو هیچوقت مهربون و خوب نبودی_ 
  خوب رفتار کردن نیست

ند و از من را به ستون چسبا و خانه رسیدم از پشت >= من را گرفتدرست زمانی که به ستون زیر  
  همانطور که گونه ام به ستون چسبیده شده بود گفتم. پشت خودش را به من فY=د 

میخواست توی اپارتمان با&�ی کلوب با . خونه خودش ببره  هبو بییر پیشنهادات من. بییر مرد خوبیه  _ 
پشت  بهم گفت منو. هرشب باهاش بخوابم . گرم نگه دارم  وازم میخواست تختخوابش ر  . اون بمونم

  موتور خودش میخواد

  کینگ با حالتی خطرناک از &�ب��ی دندان های به هم فY=ده مقابل گردنم گفت 

  ا&�ن چه غلطی کردی ؟ چه کوفتی گفتی ؟  _

  دندانهایش را مقابل پوستم احساس کردم 

لیاقت هر چیزی که به او می گفتم را . شود مانع رها کردن عصبانیتم روی او  اجازه ندادم این حرکت
 . قبل از آنکه حرکت کنم من را به ستون می خوب کرد. اما خیلی >=یع بود  مبچرخ می کردعس. داشت 

  محکم قفل شده بود  یفکش به خط. به راحتی می توانستم ببینم  ار   نبض رگ گردنش

اهاش برم و اجازه بدم هر کاری می خواستم ب. میخواستم بهش جواب مثبت بدم . شنیدی چی گفتم _ 
می خواست منو ببوسه و من میخواستم بهش این اجازه رو . دیدی رو ا خودت م . که میخواد باهام بکنه

  بدم

  هایی که میزدمکام��ً بی پروا و بی م��حظه نسبت به عواقب حرف . احساس دیوانگی می کردم 

  هیچ اهمیت لعنتی نمیدادم 
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  ای احساس فوق العاده  

  بود کینگ نعره کشید 

  داشتم بهت چی می گفتم لعنتی ؟_ 

  بین پاهای من قرار داد و آنها را از هم جدا کرد تا جایی که تقریبا روی ران او نشسته بودم  یش رایک زانو  

  نگفتی    این چند روز هیچی جز مزخرفاتی راجع به اینکه مال تو ام بهم . . هیچی_ 

اون دختره  باز کردی و دیدی که دارم ترتیبکه در اتاق رو  ای ز همون لحظها . . خبر جدید دختر کوچولو_ 
  اون موقع مال من بودی و حا&� هم مال منی . رو میدم مال من شدی

  با توجه به حالت صورتش به نظر می رسید کنترلش را از دست داده 

  اهمیت نمی دادم  

  با عصبانیت گفتم

  تو یه دروغگوی لعنتی  _ 

  ع به اون دروغ نگفتم تو . مال . منی هرگز راج_ 

  فریاد کشیدم

  من به تو یا به هیچ کس دیگه ای تعلق ندارم . برو به درک  _ 

  را مقابل پیشانی من تکیه داد  شپیشانی ا

  . . تو . فقط قراره یه بار دیگه اینو بگم _ 

  می توانستم احساس کنم  ش راهر اینچ از بدن سخت . نداچسب نم خودش را بهمحکمتر 

  منی . مال ._

  خودم را عقب کشیدم و به چشم هایش خیره شدم 

  ثابت کن _ 

با خشونت آن را با&�  . دستهایش به پایین لباسم حرکت کرد  .ای وحشیانه از گلویش بیرون امد  ناله 
به  . نست ما را ببینداما اگر ک?c از نزدیکی خانه عبور کند می توا . در سایه ها قرار داشتیم. کشید 

  محض اینکه من را لمس کرد آنقدر غرق در احساسات شدم که دیگر به چیزی اهمیت نمیدادم 

 .کرد می بوسه ای مالکانه مانند اینکه داشت من را تصاحب  . .با خشونت b=وع به بوسیدن من کرد 
  ی بگذارمخودم را روی او بر جا ع��مت  م به هر طریق که میتوانممن هم خیال داشت
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نمی . کرد   خودش حلقه �تر آورد و پاهایم را به دور کمررا با& . لباسماز روی لباس من را نوازش کرد  
  چیزی که نیاز داشتم را هنوز به من نداده بود . توانستم آن گونه که می خواهم به او نزدیک شوم 

  با b=ارت پرسید 

  ؟ گربه کوچولو ای باکره_ 

  منفس نفس زد 

  خودت میدونی نمیدونم _

ری ترتیبت می خوام تو. به زودی متوجه بشم و بعد از امشب دیگه سوالی باقی نمی مونه  ارهپس قر  _
  تا چه برسه به اینکه بخوای با مرد دیگه ای باcb فراموش کنی واسم خودت ر   رو بدم که

  از دوبله دندانهای به هم فY=ده گفت . پاره کرد با خشونت لباسم را 

  جرات نداری چشاتو از من بگیری . می خوام تمام مدت بهم نگاه کنی . .  لعنت اره _

تنها اجازه دادم کنترل من .   با نگاهی که در چشم هایش بود و لحن صدایش نمی توانستم چیزی بگویم
  و بدنم را به دست بگیرد

  

  

* * * * *  

  

  

	��� �!�" � �#�  

  

���  

  

  مرتب می کرد و دست من را گرفت گفتکینگ در حالی که لباس هایم را 

  با من بیا _ 

  و >= و صدا بدرقه شدیم   سوت. . کف زدن  . . وقتی از آتش بازی عبور کردیم با یک عالمه تشویق 
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  مثل اینکه صدای ما را شنیده بودند

  ماهمیت نمی داد 

بیرون آمده و نور آن که به روی آب  �ماه کام�. پاهایمان داخل اب قرار گرفته بود  . روی اسکله نشستیم 
  یخ سیاه است  از د مانند این بود که دریاچه >=ا>=می تابی

   را بیرون بکشم فشار دستش را محکم تر کردان وقتی سعی کردم .دست من را در دست خود گرفت 

  کینگ _ 

 وچون این اسم ر  بودموقتی بزرگ شدم از این اسمش متنفر . کم صدا بزن یبا اسم کوچ ومن ر  . بنتلی _
وقتی تو اسم . . گریس تنها کسیه که از این اسم برای صدا زدن من استفاده میکنه . مادرم به من داد 

  ری از ریتم اون خوشم میاد ان میوبه زب ومن ر 

. . فکر باشم که می خواهد به کجا برسد در شد با خود   صدای جدی و نگاه نرم در چشم هایش باعث
  متوجه شدماما سپس 

 داشت به من اجازه می داد وارد شوم

  به شانه اش تکیه دادم

  برنتلی دیگه چی داری ؟  بخیلی خو _

  نفس عمیقی کشید

  به مکس می دونی ؟  عراج _

  >=م را تکان دادم . دختری که برای دیدنش رفته بودیم 

  خواهرت_ 

  گربه کوچولو اون خواهرم نیست  _ 

  پس کیته ؟  _

  ؟ انواده نبود پس چرا تا این اندازه به او ع��قمند بوداگر جزوی از خ

  اون دخترم منه _

  لعنت 

  در حالی که راه گلویم تنگ تر می شد پرسیدم  

  دخترت ؟ _ 
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  پرپی و بییر حقیقت رو راجع به اون میدونن   تنها و. که چرا به زندان رفتم  هاون دلیل اصلی این.  بله _ 

به نظر می رسید با به خاطر آوردن خاطرات مکس در رنج و . و به آب خیره شد  دستم را محکم تر فY=د
  عذاب بود 

یا بذارم بری یا تورو به داخل راه بدم و من می  واستین خمچون از  ؟ بدونی ومی خوای داستانش ر _ 
تنها .ردم برای ک?c تعریف نک وهرگز این ر .اما گفتن این داستان برای من سخته . خوام تو رو نگه دارم 

  ن به طریقی اونجا بودنوکه می دونن خودش کسانی

  می خوام بدونم _

  سپس داستان را برایم تعریف کرد .>=ش را تکان داد  

اوقات خوبی داشته  نکه میخواستبودیم . . ن ومن پرپ و بییر سه بچه خر مغز جو ساله بودم ۱۵وقتی _ 
  یم پول به دستتنستعجب آوری توو به طور  ن . . و پول به دست بیار . .  نبا زنهای زیبا بخواب . .  باشن

اون موقع بهترین  ..  نمیخوام دروغ بگم.هر سه نفر ما برای مدتی در قله دنیا سیر میکردیم . بیاریم 
دعوای احمقانه توی  هبه خاطر ی. . اولین بار نبود  . ن دستگیر شدمد معاما ب . بود مدوران زندگی لعنتی

داشتم با یه دختر لعنتی .یه منطقه توریستی  . بار ک��س با&� که پرپی میخواست اونجا رو چک کنه هی
گ��ویز شدیم با هم .صحبت میکردم که یک احمق کراواتی بخاطر صحبت کردن با اون به طرف من اومد 

ودم و سابقه من پوشیده از تاتو ب.. شیشه .. میز .. صندلی  . یه >=ی وسایل توی بار شکسته شد .
م ون بود که تصمیم بگیری کدوآس. بود دور شونه اش بسته  سویY=ت صورتی لعنتییه داشتم اما اون 

وقتی خارج از شهر بودم . روز می بایست توی زندان می گذروندم  ۹۰ . یک از ما قراره به زندان بره
خونه لعنتی گنده شده  هدازه یبه ان . هاش رابطه داشتم به دیدن من اومددختری که قب��ً چند باری با

بهم گفت بچه مال . به دنیا بیاره  وا توی اتاق م��قات می خواد بچه ر طوری که فکر میکردم همونج.بود 
زیاد به دختر فکر نمی کردم اما به اندازه . منه گفت میخواد وقتی بیرون اومدم بچه رو با من بزرگ کنه 

ود یک پدر شوک اولیه رو پشت >= گذاشتم از این که قرار بکافی رفتار خوبی داشت و بعد از اینکه 
برنامه برای خودم چیدم به خودم قول دادم پدر خوبی باشم مخصوصاً  هی. دم شبشم واقعا هیجان زده 

اگرچه  م .توی زندان برای بچه نامه نوشت.  اینکه پدر خودم فرار کرده بود و هرگز اون رو نمی شناختم 
دی عیا پ?= میگفت بچه زیاد تکون میخوره و توی م��قات سونوگرافی ب هختر تریسیا نمی دونست د

به چیزی تبدیل شد که  بعدو . . این چیزی بود که بهش نیاز داشتم  . رو بفهمه شمیخواد جنسیت
. . مطمئناً پول زیادی داشتم اما بچه به من دلیلی داد تا چیزهای بیشتری از زندگی بخوام . میخواستم 
ش هااما هرگز >= و کل هبردار  وکه آزاد شدم قرار بود تریسیا بیاد و من ر صبح روزی  . .  ف دادبه من هد

جواب داد بهم گفت وقتی . تا باهاش تماس بگیرم رسوندم تلفن عمومی  هبه ی . خودم رو رو نشون نداد
پرسیدم بچه  ازش . اسم اون رو مکس گذاشته بود. دختر بود  هی. به دنیا اورده  وهفته پیش بچه ر 

از پس اون بربیاد زیر لب غرغر  هکه مادر بودن خیلی سخته و نمیتونزیر لب چیزی راجع به این . کجاست
پس = و صداهای زیادی از >. گفت خیال نداره برگرده  . اینکه اون برای مادر بودن ساخته نشده . کرد

بار بود  هرسید توی یبه نظر می .. به هم هایی برخورد لیوان. . موسیقی  زمینه به گوش می رسید .
. بارها و بارها ازش پرسیدم بچه کدوم گوریه . کرد مجبور بود توی تلفن فریاد بزنه وقتی صحبت می.

و داشتم با خودم فکر .. گذاشته  یتوی پرورشگاه یا جای اونوبرای چند لحظه فکر کردم میخواد بگه 
و باعث . . که تریسیا چیزی گفت که منو متعجب کرد  پس بگیرم ویکردم قراره کی رو بکشم تا بچه ر م

ن روز در طول چند سال اوقبل از " تا  من اون رو پیش مادرت رها کردم"  معده ام زیر و رو بشه   شد
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ولی هیچ کدوم از اون اوقات با هدف قبلی . دیده بودم و های یک دست مادرم ر تعداد انگشتفقط به 
آخرین باری . ه طور تصادفی باهاش برخورد می کردم نمیدونست من کیم نها وقتی باوبیشتر . در نبود 
به محض اینکه تریسیا به من  . کرد و از من پرسید برمودا چطوره بخطا دیدم من رو تراویس ور  نکه او

من نمی و قطع بود  شگفت بچه کجاست تلفن رو قطع کردم و با مادرم تماس گرفتم اما خط تلفن
پرپی تماس گرفتم  اتاک?c گرفتم و ب هی مدر به طرف خونه ما. تلفن همراه داره یا نه دونستم که آیا اون 

&� میرفتم میدونستم چیزی باقتی از پله ها ..قبل از پرپی به اونجا رسیدم و. و بهش گفتم منو اونجا ببینه 
به   که انگشتامدم ز  وش ر ه انقدر در خون. او  می تونستم این رو در عمق وجودم احساس کنم. اشتباهه 

اسم  . ونستم صدای تلویزیون رو داخل خونه بشنومتمی. نبود در کار اما هیچ پاسخی  . خونریزی افتاد
می خواستم از اونجا برم و از همسایه ها بپرسم که آیا  . اما هیچ پاسخی نیومد . فریاد کشیدم ومادرم ر 

ه بچ. داشت گریه میکرد . . . صدای بچه امو . .. که اون صدا رو شنیدم  . . هنوز هم اینجا زندگی می کنه
دل گریه هایی که از عمق وجود می ماون از  ..ک یا عادی یگریه کوچ هنه فقط ی. . م داشت گریه میکرد ا

. . چه داشت می گفت هیچ چیز درست نیست ون ب. . . اخفه کنه  اونومد و هر لحظه امکان داشت او
و وارد  مو شکستر در .و صدا می زد ر و داشت گریه می کرد و من  مثل اینکه میدونست من اونجا بودم

و اشغال به کف  وقتی یک قدم به داخل برداشتم ات. اتاق نشیمن تاریک بود به جز نور تلویزیون  . شدم
زباله پر شده و سطل .تمام زمین پر از آشغال بود . . ته سیگار  . .  بسته های فست فود . پام چسبید

ظرف های کثیف روی هم  . حY=ات توی هوا می چرخیدن .پخش شده بودن شرافطا ابقیه اشغال ه
به طرف به اتاق . آپارتمان میومد  یپشتاتاق از  . . ون رو شنیدمدوباره صدای گریه ا. انباشته شده بود 

 چند ثانیه طول کشید تا چشم . ردم اما نوری به اتاق تابیده نشدروشن ک &�مپ اتاق رو دویدم و یانتهای
این بچه کوچولوی زیبای . . . اون وقت بود که این بچه کوچولو رو دیدم  . به تاریکی عادت کنه هام

از نوک پا تا >= پوشیده از کثیفی  . . . کمی از کف دست من بزرگتر بود که ترسیده &�غر و استخوانی
 یتوی هیچ گهواره یا پتوی د .ریبا بسته شده بوه خاطر گریه تقبودن و بشده  چشم هاش قرمز . بود 

ی ویپتبدون هیچ .. بدون هیچ غذایی . شده بود  پرتقرار داده نشده بود بلکه روی کثیفی ها روی زمین 
. به نرمی اونو توی بازوهام گرفتم توی تاریکی افتاده بود . تک و تنها  ..  هیچی ..  بدون هیچ نوری .. 

قلب من به خاطرش به درد اومد  ه .کام��ً مشخص بود که در دردو رنج زیادی. ت تقریباً هیچ وزنی نداش
حتی قبل از اینکه به دنیا . هنوز هم به خاطر میارم رو  مدر آغوش گرفتو ر  ناحساس اولین باری که او.

دیگه همه چیز تموم  ماما وقتی اون رو در آغوش گرفت. این دنیا برای من بود  یبیاد مهم ترین چیز تو
ره هر ک?c که دوبا. . . هیچی . م نداشت که به خاطر اون انجام ند چیزی توی دنیا وجود.. هیچ شد 

روی . به آتش بکشم  وبه خاطر اون حاg= بودم شهر ر . کشتم می ور  هباعث بشه اونطور به گریه بیفت
راجع  بهش. گرفتم و تکون دادم تا آروم شد  اون رو در آغوش . متکیه دادبه دیوار  ور  شتم. پزمین افتادم 

که دیگه  . دیگه جاش امنه هک. بهش گفتم ددی اونجاست . به چیزهایی که میخواستم براش بخرم گفتم 
 شکه میتونستم رو پیدا کردم و اونو به دور  ای تمیزترین حوله. بلند شدم . هرگز گرسنگی نمیکشه 

ذهن مختل و . . دیوونه شده بودم  عمیقن. خواب فرو رفت  و به سینه ام چسبیدمحکم به . انداختم 
داشتم از  هام قرار گرفته بودودر حالی که مکس توی باز . پریشان بود و همزمان کام��ً عاشق شده بودم 

. مادرم بود  نامطمئ. .اون سایه ای دیدم  و در نور کم. .  یرفتم که نور تلویزیون زیادتر شدخونه بیرون م
بچه  از .  همچنین خاکستر باقیمانده شیشه. ویسکی ارزون قرار داشت  بطری خالی از یه هکنارش ی

اگر  . دن بودشمراقبت نکرده بود چون >=گرم مست کردن و نئشه  ه بودکوچیک من که تازه به دنیا اومد
امروز  حتی .  این فکر بود که منو دیوونه کرد. من اون روز به اونجا نمی رسیدم ممکن بود مکس بمیره 

ه به خاطر آوردن اتفاقی که هم که بهش فکر می کنم هنوز هم منو ناراحت میکنه و باعث می ش
که عصبانیتی  عو نون ا از .  عصبانیت من رو از پا درآورده بود . . .  افتاد خیلی آسون تر بشه شبعد



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ٢٠٢ 

ر قسمتی از خاکست.. اونهم با دستای خالی لعنتی  بدری . . ک?c رو  باعث میشد دلت بخواد گلوی
 پوست صورتش.ای که روی پاهاش قرار گرفته بود روی یک روزنامه.. افتاد  شپایین روشن سیگار از لب

به . طوری بود مثل اینکه داشت ذوب میشد  شپوست صورت. تفراغ بود سلکه های خشک شده ا پر از
یا هر کس دیگه ای که مسئول ما مثل اینکه کار . . رسونم بهر اندازه که من دوست داشتم بهش آسیب 

. که روی روزنامه ها افتاد باعث شد روزنامه آتیش بگیره  یچون جرقه سیگار . به کار افتاد .. جزاست 
حتی اگر خودم اونجا رو به آتیش می . خوشحال بودم . نگاه کردم  وون جا ایستادم و اتفاق افتادنش ر هم

شیوه وحشتناکی برای مردن بود اما با دونستن اینکه ممکن بود چه . نمیشد    از این بهتر  کشیدم
در نظر من . دانم اتفاقی برای مکس بیفته واقعا اهمیتی به اینکه وحشتناک ترین شیوه مردن بود نمی

قفسه سینه اش با&� و پایین می رفت . هنوز هم چنین احسا>c دارم . کام�� حقش بود   در اون لحظه
ش گرفتن ستم زنده است اما اونقدر به خاطر چیزی که کشیده بود نئشه بود که حتی آتیبنابراین می دون

و این آتیش باعث  غذ روی زمین افتاد قالی آتش گرفتوقتی کا. پرت نکرد  ولباسش هم حواس اون ر 
کثیفی >=نگ  حتی یک قسمت از کف زمین نبود که پوشیده از. . . خوبی بتونم اطرافم رو ببینم ه شد ب

وقتی شعله های آتش بیشتر شد تصمیمم رو .. یا خشک شده های استفراغ نباشه ه مانده مواد مخدر ت
ن رسیده بودم که پنجره منفجر شد و وبه نیمه های خیاب. چرخیدم و اونجا رو ترک کردم . . . گرفتم 

شک خریدم نزدیکی پوشک بچه شیشه شیر و شیر خاون مغازه در  هاز ی . شیشه همه جا پخش و پ�� شد
ده دقیقه .. تمیزش کردم  و متا جایی که میتونستم مکس رو شست و همونجا توی دستشویی مغازه

ده بود و کنار خونه مادرم دی از وهای آتش ر پرپی شعله. طول کشید تا بفهمم چطو براش پوشک ببندم 
&�&�یی که    راه برای بچهتمام طول . د ونه رسونبه خو ما ر . اون متوقف کرده بود  وپمپ بنزین ماشین ر 

که فکر می کردم  بلعیدس چنان با >=عت یک بطری شیر رو مک. اختراع کرده بود میخوند  شاز خود
 . با اینحال هنوز بهممکنه خفه بشه و هر زمان که این کارو میکرد قلبم از قفسه سینه بیرون می پرید 

 هسالگی بودم که هرگز قب��ً با ی ۲۰نها در اوایل پ?= ت همن ی.. بودم  ضطربکام��ً م. خوردن ادامه میداد 
نگذرونده  زن وقت ههرگز حتی بیشتر از دو ساعت با ی قب��. بچه کوچک حتی توی یک اتاق هم نبودم 

این اولین باری بود که . بزرگ کنم  ون ر اوداشتم که می بایست  وو ناگهان این دختر کوچولو ر .. بودم 
دوباره باهاش صحبت کردم و براش داستان گفتم تا . . . شده بودم توی زندگیم واقعا وحشت زده 

تو کشیدم و به پنکه سقفی که پروی هر دومون . زمانی که مقابل سینه ام دوباره به خواب رفت 
آبی و  . . .  دیدم وتابید ر ز پنجره اتاق به داخل مینورهایی که ا   تا زمانی که. . میچرخید خیره شده بودم 

مثل اینکه توی مغازه ک?c که مسئول نظارت و مراقبت بوده از اونجایی که دیده من بدون  . . .  قرمز
Yبرای خاموش کردن آت cbکمک خواستن از اونجا رفتم و هیچ ت��c م وده نکردمادرم ب ی توی خونه هک

ن و به به قتل محکوم کرد ومن ر  . دستگیر کردن  نونا ماو . . . مشکوک شده و با پلیس تماس گرفته 
ب��فاصله مکس رو به پرورشگاه  تریسا رو پیدا کنن ه بودنداز اونجایی که نتونست . زندان فرستادن

آدم سابقه دار بود و همچنین هیچ شغل قانونی  هبچه رو به پرپی ندادن چون اون خودش ی . فرستادن
   همچنین گریس توی جورجیا برای اولین جلسه درمانیش بستری بود ونداشت 

  هرگز فهمیدی چه اتفاقی برای تریسیا افتاد ؟ _ 

لعنتی اش رو توی این شهر نشون نمیده  صورتکافی باهوش باشه هرگز دوباره نه اما اگه به اندازه  _ 
ن سه ساعت بهترین وبودم و ا نوا تنها به مدت سه ساعت پدر . . . از من گرفتن ور  ام ا بچهنوا. 

  ون لعنتیا بچه ام رو ازم گرفتن و ا. . بود  ام لحظات زندگی لعنتی

  به او گفتم 
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  تو هنوز هم پدر اونی_ 

وقتی توی زندان بودم هر کاری که میتونستم انجام . می کردم که باشم و من تمام ت��شم ر .. بله  _ 
  امضا کردم اما به هیچ جا نرسیدم  وها ر برگه انواع  . .  وکیل استخدام کردم.. دادم 

  اینطور تموم بشه  هنمیتون . راه دیگه ای وجود داشته باشه که بتونی انجام بدی همی بایست ی_ 

اولین گزینه مدت زمان طو&�نی طول  .  خبرمبا  تا که من ازش  ۲حداقل .دو گزینه دیگه باقی مونده _ 
  میکشه

  لبخند غمگینی روی لب آورد 

با اون  mcبه وسیله ی    بییرکه عنتی کثیف سیاستمدار ل. . و یه پایه  قاcg بلند هی. . اما یکی هست  _
جلسه دادگاه  از دید من ببینه و توی ور پرونده   سناتور فکر میکنه میتونه کاری کنه تا قاcg. در ارتباطه 

  به نفع من رای بده 

  گفتم  با هیجان

  انجام بده واین کار ر  ؟ خوب منتظر چی هستی_ 

  با لحنی بی احساس گفت  

  حدود یک میلیارد برام خرج برمی داره _ 

  تمام اشتیاقم فرونشست

  یک میلیارد ؟ . . لعنت _ 

  خندید 

  گربه کوچولو  _ بله

  پرسیدم

  این اندازه پولداری ؟ _

 اگه. یم غچه مادربزرگ >=مایه گذاری کردتمام پول رو برای راه اندازی با. اما ا&�ن نه  . قب�� داشتم _ 
روی اون انجام بدم که هزینه بیشتری بر می داره و بازار  تعمیراتیمی بایست  بخوام خونه رو بفروشم

  بنابراین اگه خونه رو بفروشم حتی نصف اون پول رو هم به دست نمیارم. ده اخونه ا&�ن کس

  به او گفتم  

  خونه نیاز داری هقیومت اون رو به دست بگیری به ی و همچنین اگه بخوای_ 

  می کردم براش یه خونه درختی با&�ی اسکله بسازم تصور  _ بله . بار ها 
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  در حالی که اشک روی گونه هایم جاری شد گفتم

  به خاطر همه این اتفاقات.. خیلی خیلی متاسفم  _ 

  را پاک کرد مبا انگشت شصت دست اشکهای 

اجازه دادم مادرم تا  . من ستان مرد خوبی نبودمامن هرگز توی این د. متاسف نباش گربه کوچولو  _ 
همه این مزخرفات . از دست دادم  وهایی که انجام داده بودم دخترم ر به خاطر کار . >=حد مرگ بسوزه 

  این باری هست که من باید به دوش بکشم  . تقصیر منه

دست . نیار عمیق برای کمک کردن به کینگ و بچه اش که دوباره با یکدیگر باشند در قلبم شکل گرفت 
  پرسیدم. قرار دادم  پاهایمگرفتم و آن را روی  او را

     می بایست بعدش چه کار کنیم ؟ _ 

  چه کار کنیم ؟_ 

  بله ما _

  نفوذ کنند اوم کلماتم در اجازه داد 

  خودم یه راهی پیدا می کنم. قرار نیست هیچ کاری بکنیم   " ما " _ 

  گزینه دومی هم وجود داره یگفت. . اما صبر کن  _ 

  

  

  را تکان داد ش>= کینگ  

قراره به . . چه من تصمیم بگیرم که اینطور بشه یا نه .. ممکنه و صادقانه  یاین بدترین سناریو _ 
  هر صورت من نمی تونم برنده باشم درو بدترین شکل ممکن پایان پیدا کنه 

  بهم بگو دقیقا می بایست چه کار کنی _ 

  من مطمئن نیستم بتونم هرگز از اون برگردم پیمودن این مسیر جاده ی تاریکی برای سفره و  _

دهم نقلبم برای او بشکند و دیگر راجع به این موضوع او را تحت فشار قرار  عث شدغم درون صدایش با
  با حالتی متفکرانه به من خیره شد . 

  ه های مادر بزرگ رو با >=عت تمام جلو ببرم و ببینم چی پیش میادغچفع�� می خوام کسب و کار با_ 

  من هر کاری انجام میدم . اگه به کمک من نیاز داشتی بذار بدونم  _ 

  بر روی پاهای خود قرار داد . من را به طرف خود کشاند 



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ٢٠۵ 

  یادم میمونه _ 

  صورتش را در گردنم فرو برد . من را محکم در آغوش گرفت 

  ممکنه نیاز باشه مدتی پیشه گریس بمونی_ 

  میدونی    برای چی حالش خوبه ؟ منظورم اینه که . . . _ 

اما ممکنه به زودی اوضاع اینجا آشفته بشه و می خوام تا جایی که ممکنه از  . فع�� حال گریس خوبه_ 
cbاینجا دور با  

  گرفتم  _ 

  حلقه کردم شبازوهایم را به دور گردن

  

  

  

 

  

���	 �!�" � ��	  

  
  

���  

  
  

  کینگ گفت 

  بلند شو _ 

ز بعد ا گذشته شب. هنوز کمی خواب آلود بودم . ن را از روی تخت خواب بلند کرد مدستم را گرفته و 
کینگ با من تمام نشده بود و تا نزدیک سپیده صبح با من عشق بازی  آنکه به طبقه با&� برگشتیم کار

نفس در گلویم گیر  باعث شد. گرمای دستش مستقیم از میان دستم عبور کرد و به قلبم نفوذ کرد  . کرد
  کند 

  همانطور که لباس می پوشیدم پرسیدم

  ؟داریم کجا میریم  _ 
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به نوک انگشت هایش اجازه داد . ای از موهایم را پشت گوشم راند دسته. م خیره شده بود یاه به چشم
  خش دار پاسخ داد یبا صدای . روی پوستم >= بخورد

قب��ً داشتی رو متوقف کنی و برای  هکه ممکن یگربه کوچولو وقتشه زندگی کردن به خاطر شخصیت _ 
  زندگی کنی  یک?c که ا&�ن هست

  در حالی که خمیازه میکشیدم پاسخ دادم

  که دارم انجام میدم  کاریهمی کردم این  فکر _ 

&�مپ را  راهنمایی کرد . به طرف استودیو خودش . دستانم را محکم تر گرفه و مرا از راهرو پایین برد
  صندلی وسط اتاق اشاره کرد و دستور داد   به طرف یک. دستم را رها کرد . روشن کرد 

  بشین  _

  همانطور که به آرامی خواب از >=م می پرید پرسیدم 

  ؟چرا _ 

آهنگ ها یکی را در حالی که پشتش به من بود از میان  . ای پد روی میز حرکت کردکینگ به طرف 
  فلوریدا جورجیا " در فضای اتاق پیچید  از"  انتخاب کرد و بعد از چند دقیقه آهنگ " بمون "

دوباره به  د .وقتی به طرف من چرخید و متوجه شد هنوز کنار در ایستاده ام چشم هایش باریک شدن 
  طرف صندلی اشاره کرد

  می کنم روی صندلی میام اونجا برت می دارم و پرتت گرنه و. بشین  _ 

لی به طرف صندلی حرکت یبا بی م . به نظر می رسید گزینه دیگری ندارم یشبا توجه به لحن صدا 
  با صدایی که ناگهان سخت شده بود دستور داد . کردم و لبه آن نشستم 

  لباست رو در بیار _ 

از درایور ها را بیرون کشید و جعبه ابزارش را روی میز  . یکیپشت میز نشست  . .  گلویش را صاف کرد
  کردن آماده می شدمانند اینکه داشت برای تاتو رد . .روی میز ک هاb=وع به چیدن ابزار  . قرار داد

  ؟می خوای چه کار کنی ؟ چرا ؟ چی  _ 

  در صدایم را پنهان کنم  تشحقادر نبودم و 

 . انجام بدم باس تنتهلهنوز و وقتی سخته این تاتو لعنتی ر  خیلی. . به خاطر اینکه گربه کوچولو _ 
  بنابراین اون لباس لعنتی رو در بیار اره ؟ 

. . میتونم داشته باشم ن خوام اماممکنه یکی ب c .نمیتونی متوجه بY . ونمتقب�� هم بهت گفتم نمی_ 
  اینو بهت گفتم  هم قب��

  سپس یک فکر دیگر از ذهنم عبور کرد
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  میلم که مرا تا تو نمی کرد مگه نه ؟  او برخ��ف 

وهایم را زان. نگاهی دیوانه در چشم هایش بود . کینگ از پشت میز ایستاد و به آرامی به من نزدیک شد 
. پیشانی اش را مقابل پیشانی من تکیه داد  . از یکدیگر باز کرد و بدن بزرگش را بین آن ها قرار داد

  موقعیتی بسیار صمیمی و جدید بود 

  ؟باید بهت بگم  دنچ_ 

  صدایش خشن بود 

  می بایست یاد بگیری کاری که بهت گفته میشه رو انجام بدی_ 

  نفس خنکش روی گونه و گردنم کشیده می شد  

  پرت کرد  شبا یک حرکت روان لباسم را از با&�ی >=م بیرون آورده و آن را روی میز خود

ت رو به دست بیاری و ه او می خوام بدونی اگه حافظ .ام شیوه های ممکن مت. به حا&� مال منی _ تو 
اگه یه دوست پ?=ی اون بیرون داشتی  . مال من باcb هنوز هم قرار . . به خاطر به بیاری کی هستی ه

. . برگردی  ه اتو اگه هرگز منو ترک کنی تا به زندگی گذشت. که منتظرت باشه ؟ هنوز هم مال منی 
  از این بدن زیبای تو همیشه متعلق به من خواهد بود  هر اینچ . . بدون مهم نیست باکی هستی 

به زمین  م .را بپوشان مم با دست جلوی برهنگیپذیری می کردم سعی کرددر حالی که احساس آسیب
  تا از ارتباط چشمی با او پرهیز کنم  مخیره شده بود

  دسیخ شده بودن مموهای روی بازوی احساس کنم . ممیتوانستم نگاه خیره اش را روی بدن

به طرف من خم شد و دست هایش را . به طرف با&� متمایل شدند  انهلب های کینگ به لبخندی b=ور  
  آنها را کنار زد و من را کام�� در برابر نگاه خیره و گرسنه اش نمایان ساختن . روی دستهای من قرار داد

سپس آن را به داخل دهانش  ید . .را لیسنش بیرون آمد و لب پایینش زبا بیرون داد . . c طو&�نینف? 
>=ش را کمی تکان داد و . . بعد از آنچه که به نظر می رسید یک عمر طول کشیده . . فرو برده و مکید 

  با دهان بسته خندید 

  کردرسید داشت با خودش صحبت میبه نظر می

  دراز بکش تروی شکم . ا&�ن در مورد من نیست _ 

  کردم ثبا او بح. دست کرد یک جفت دستکش مشکی به  

  من نمیتونم. . تو نمیتونی  _ 

  نشست و آن را به طرف من حرکت دادرویه صندلی اش  

  گفتی یه تا تو میخوای درسته ؟  _ 

  نمیتونم چون اگه ____ . گفتم می خوام اما نمیتونم  _ بله
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  درسته ؟ " نخواد که تو میخوای اما " اون چون ممکنه یه چیزی باشه. بزنم  ساجازه بده ح_ 

  و فریاد کشید  بلند شد . .به >=عت از روی صندلی  . دهماو را ب منتظر من نماند تا به او پاسخ  

که ممکنه نمیتونی به خاطر این ؟ نمیبینی .  اما چیزی که نمیتونی درک کنی اینه که تو خود " اونی "_ 
زیر  ومیخوای انجام بدی دودل باcb و همه چیز ر ی که به خاطر بیاری در مورد هر چیز  ور  هزندگی دیگ هی

  سوال ببری 

    فریاد کشید. انگشت هایش را باز و بسته میکرد  . دز با عصبانیت در اتاق قدم می 

  لعنت به اون ک?c که بودی_ 

  رگ گردنش با هر نفس >=یعی که میکشید بیشتر بیرون میزد 

     زیبای . . .این دختر فوق العاده شگفت انگیز  . خودت باش _ 

  متوقف شد 

  چشمهایش به طرف من با&� آمد

  قرار نیست فقط زنده باشیم یادت میاد ؟ قراره زندگی کنیم  _ 

  می توانستم ند . اطرافم حلقه شد شدست های. خودش را به من چسباند  .به آرامی به من نزدیک شد 
  بدن سختش را مقابل بدن نرم خودم احساس کنم  هر اینچ از

و دیگه وقتشه تو هم یاد بگیری اونو دوست داشته . لعنتی   ن ک?c که هستی رو دوست دارمم _ 
cbبا  

سا>c را در عمق وجودم شعله ور کرد که باعث شد کل حا . لب هایم قرار داد ی بوسه نرمی گوشه 
  بدنم به لرزه بیفتد

  دوست داشت ؟ 

  حرکت بعدی را انجام دهد نگبا دهان باز همان جا نشستم منتظر بودم تا کی

ا طراحی رنگی دیگر باز کرد و کاغذی ب . یک کشویدر کمال ناامیدی دوباره روی صندلی اش نشست  
  در حالی که نگاهش روی زمین بود آن را به دست من داد  .روی آن بیرون کشید 

  اینو برای تو طراحی کردم. بیا _ 

  دستم را به طرف کاغذ دراز کردم  

. آبی  . .  صورتی. . بنفش عمیق . . خطوط کام�� رنگی . چند دقیقه طول کشید تا متوجه بشم چی بود 
رسید اما وقتی از نزدیک طراحی پر پیچ و تاب بود و ابتدا مانند یک کار زیبای رنگی و درهم به نظر می. 

  من  به آن نگاه کردم درون طرح های پیچیده چیزی پنهان بود . . .
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روی یک . . کتابی باز بود که بال هایی از دو طرف آن کشیده شده بود . . ن شده در طرح پیچیده پنها  
   ین مضمون "بود با ا یجایی پایین طراحی نقل قول. قرار گرفته بود  صورتی جفت بند انگشت

    م "همی خوا الذت از دست دادن دوباره ان ر   کنم .تکرار  امعصومیتم ر   مهنمیخوا

  ود ن بم��ً شخصیت مکا. نمی توانستم کلمات را شکل دهم . گیر کرد  یمگلو نفس در 

  می بایست آن را داشته باشم 

  زیرا این مرد می دانست من دقیقا چه ک?c هستم . ناگهان دیگر چیزی مهم نبود  

  ا عقب برانمم مدختری که منتظر بودم به آن برگردم آن هم در حالی که زندگی اکنوننه 

شت چیزی بود چیزی که اهمیت دا. میخواستم به جلو حرکت کنم . کت بودن خسته شده بودم از بی حر  
  چیزی که میخواستم درست مقابل من بود . . وکه اکنون میخواستم 

  

 

 _ کجا ؟

    قادر نبودم نگاهم را از ان بگیرم . 

  _ به من اعتماد داری ؟

  بدن تردید گفتم

  _ بله

  _ خوبه . پس دراز بکش

از من گرفت و با یک دست روی شانه ام . . من را به طرف پایین روی میز فشار داد . زانویش را کاغذ را 
قسمت بیرونی رانم قرار داد . . صورتش تنها چند اینچ با صورت من فاصله داشت . مقابلگردنم زمزمه 

   کرد

  _ حا&� دختر خوبی باش و بچرخ

  لبخند کجی گوشه ی دهانش بود

  _ بله قربان

نبودم لبخندم را پنهان کنم . وقتی به خاطر اوردم کمی قبل ان لب های زیبا کجا قرار گرفته بودند قادر 
    شکمم زیر و رو شد

  _ دختر خوب . داری یاد میگیری

  و با دست به باسنم g=به زد
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اولین سوزش تیز را روی پوستم   b=وع به اماده کردن وسایلش کرد . صدای وزوز نیدل تاتو بلند شد .
  با احساس مانند خراش دادن ادامه پیدا کرد  حساس کردم .ا

چشم هایم . درد خوش آمد گویی کردم  ابه شیوه عجیبی ب. به آن اندازه که فکر می کردم درد نداشت 
  را بستم و خودم را در احساس سوزن مقابل پوستم غرق کردم .

  دم روی آن برجای گذاشتن اثر خو   احساس دوباره به دست گرفتن زندگی ام و 

همانطور که سوزن از روی شانه هایم عبور می کرد و پوستم را می خراشید به آرامی با دختری که 
در . . . فکر نمیکردم دلم برایش تنگ شود . ماهها ت��ش داشتم از او محافظت کنم خداحافظی کردم 

در قلب احساس کینگ آنق . عوض دختری که زندگی اش را داشت b=وع می کرد را در آغوش گرفتم
کینگ  زیرا با . . . چیزی اهمیت نداشت  روح و زندگی من را پر کرده بود که اگر حافظه ام بازگردد

  دانستم دقیقا کی هستم می

  او بودم مطعلق به

  

�
� � �!�" ���  

  


���  

  
عیب و بی . . رنگ پریده  ع��مت گذاری کردن پوست.   تاتو کردن دوئه شهوانی ترین لحظه زندگیم بود

می  کرد کهن را تحریک میمبرای او طراحی کرده بودم ان قدر که  یاو با تاتوی و معصوم . . نقص
  را به دست آورم و روی کار تمرکز کنم متا کنترل مبایست هر چند ثانیه متوقف شو

وقتی تصویر را  . که پشت در نصب کرده بودم حرکت کرد بزرگیی آینه  تمام شد به طرف موقتی کار  
  با صدای بلند نفسش را حبس کرد  از آینه دید

  چیه ؟ _ 

 برای قرار دادن آن در میان طرح او. تو پنهان کرده بودم را هنوز ندیده باشد امیدوار بودم چیزی که در تا
ده برای اینکه اص��ً او را تاتو کر از طرف دیگر اما . . یک عوcg به تمام معنا بودم  احساس می کردم 

  بودم یک عوcg به شمار می رفتم 

  می بایست اسمم را روی او قرار دهم. اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم 

آن قدر آن را . خواستم او را ع��مت گذاری کنم . می این که او را تنها مال خودم صدا بزنم کافی نیست  
ی متوجه شدن آن می بایست >=ت را به برا. در طرح پنهان کرده بودم که به راحتی قابل تشخیص نبود 

اما نیاز . . البته . . .  با&�خره به او خواهم گفت  .  شویطرف دیگری خم کنی وگرنه هرگز متوجه آن نمی 
  داشتم برای مدتی راز من باقی بماند
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  آمدم از فکر مالک او بودن خوشم می 

  اما حا&� او هم مالک من بود 

تنها در حالی که لباس زیر به تن داشت آنجا ایستاده . ایش جمع شد اشک در چشمه. متوجه اسم نشد 
اگرچه اشک های . .   های خوشحالی او باعث تحریک بیشتر من شداشک . و به نقش خیره شده بود

  غمگین او هم همین واکنش را در من به وجود می آورد

  او را بلند کرده و روی کانتر قرار دادم  

  ازش خوشت میاد ؟_ 

  با حالت این نفس نفس زنان گفت 

  عاشقشم  _ 

دیگر  م .تمام این مدت در اشتیاق او بود .پاهایش را دور کمرم حلقه کرد و من را به خود نزدیکتر کرد
  و بشنوم ااشتم دوباره آن جمله را از دهان نیاز د. نمی توانستم بیشتر از این صبر کنم 

  دوسش داری ؟ _ 

   دوستش دارم. بله _ 

  مرا محکم در آغوش گرفتاو  

     دوست دارم. خیلی خیلی دوسش دارم  _ 

  وقتی کلمات را شنیدم >= جایم خشک شدم 

  ناگهان چشم هایش باز شد 

  منظورم این نبود که____ _ 

    خفه شو_ 

  منظوری نداشتم___ . لعنت  .  متاسفم. یه دفعه این جمله از دهنم بیرون اومد . اوه خدای من  _ 

     خفه شو_ 

  چشم هایش را بست و >=ش به عقب افتاد . بوسیدم  را وامحکم 

  ن خوشگلت رو ببند تا ترتیبتو بدم حا&� اون ده . حا&� بهتر شد_ 

  زمزمه کرد

  باشه _ 

    و بهت نشون بدم چقدر دوست دارم. . دهنتو ببند تا ترتیبت رو بدم   مگه نگفتم خفه شو . . _ 
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  >=ش را تکان داد

.   آن را از روی پوستش مکیدم . روی گونه اش جاری شد یاگرچه چشم هایش بسته بود اما قطره اشک 
  سپس به او نشان دادم تا چه اندازه دوستش دارم

  و هم چنین در یکدیگر . . تا زمانی که هر دو در احساسات غرق شدیم  

  تا زمانی که یک نفر بودیم 

را دوباره در  مدوخ. مکانی کام��ً نامتعارف خودم را پیدا کرده بودم و در   در بین راه خودم را گم کرده
  دختری که به اندازه من گم شده بود پیدا کرده بودم ی چشمهای شبح زده

  

  

  
  

���� � �!�" ���  

  


���  

  
  
را تماشا می " انسان تخریبگر  " فیلم در تختخواب دراز کشیده بودیم و شنبه بعد از ظهر من و دوئه 

لمی بود که بیشتر این فی مام دی وی دی هایی که در کلکسیونم داشتاز بین تم . این ایده او بود . کردیم
.   همچنین از فیلم های دیزنی هم خوشش می آمد. کرد از همه در این چند روز گذشته آن را تماشا می

ردم که ممکن است فکر می ک کرد به مکس فکر میکردم و وقتی به اینها را تماشا میهر زمان که آن
  د قلبم درد میگرفت چنین فیلم هایی را تماشا کن تاما نباشد  باهرگز 

خیال داشتم تمام کاری که می توانم انجام . اما دیگر دوئه اینجا نباشد  یا ممکن بود مکس با من باشد
به دست    واقعیت . .  اگرچه با گذشت روزها . دهم تا هر دوی آن ها را زیر سقف کنار خودم نگه دارم

  آوردن پولی که &�زم بود کمتر و کمتر می شد

 . می دانستاز بر هر خط آن را . دوئه به همراه کاراکتر ها دیالوگ های فیلم را تکرار می کرد  
  بنابراین هیچ اعتراcg نداشتم . من او را کام�� در آغوش گرفته بودم   هم چنین. یدنی بود تپرس

  .>=ش را روی سینه ام قرار داد  و. د ناگهان به طرف من چرخی

  ؟ خونه نصفه و نیمه رنگ شده چرا_ 
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اما بعد از این که تصمیم  . گرفتن و خوش گذرانی بودیم یچون وقتی اینجا رو خریدم فقط به فکر پارت _
  گرفتم تریسیا و مکس رو به اینجا بیارم از پرپی خواستم اینجا رو درست کنه 

  ؟ اما چرا متوقف شدی_ 

   خونه دیگه برای ک?c اهمیت نداشت چون من به زندان رفتم و ایده بازسازی _

  خوب _ 

گرمای  شید و پایش را روی پای من انداختهمانطور که خمیازه می ک. دستهایش را با&�ی >=ش کشید  
  بدنش را احساس می کردم 

  پیش خودمون برگردونیم ون قراره پول به دست بیاریم و اونچو دوباره خونه رو تعمیر کنی هبهتر _ 

بین من  . . پرپی خودش را روی تخت خواب انداخت. پرپی در را باز کرد و دوئه به >=عت صاف نشست 
  دستانش را دور هر کدام از ما انداخت  . و دوئه قرار گرفت

  من فقط عاشق شما بچه هام_ 

  دوئه پرسید . را به هم فY=د مانند اینکه یک خانواده عجیب و غریب بودیم  انم هر سه 

  ؟این ابراز عشق هدفی پشتش هست _ 

این که داشت حتی او را لمس  ید . . د تا او را قلقلک بدهد نخودی خندوقتی پرپی به طرف او خم ش
اگرچه بیشتر  . شدنمی چیز جن?c در حرکات او دیده هیچ  می کرد می بایست من را عصبانی کند اما

می بایست به اندازه جهنم ت��ش کنم تا گربه کوچولو از . من اوقات به دوستی آنها حسادت می کردم 
پرپی دیوانگی و قلبش کف دستش بود و  . امان موقع هم کارم افتضاح بود من خوشش بیاید و حتی ا

   آسان بود  همواره در کنار او بودن

می توانستم به آسانی تصور کنم که دوئه برای مکس داستان بگوید و عمو پرپی برایش پنکینگ درست 
کرد و باعث می شد تمام اراده ام را به کار بگیرم تا مکس می ن را گرم م کند این تصاویر همواره قلب

  برگردد و گربه کوچولو پیش ما بماند 

فکر می کردم متوجه شده باشد این حرف تا چه اما م به او گفته بودم که یک عوcg خودخواه هست
چ >=نخی از این که حقیقت را درباره هیچمطمئن بودم که به هیچ عنوان . . اندازه حقیقت داشته باشد 

  م ندارد نکپنهان می گذشته او از او

ه می خواستم حا&� او تنها یک وثیقه نبود ک بود و اما این اتفاق افتاده.  خیال نداشتم عاشق او شوم 
قسمتی که خیال نداشتم آن را . او قسمتی از زندگی من بود  . برای پس گرفتن مکس از او استفاده کنم

  پس بدهم 

c است را تا زمانی که زیر خاک حتی اگر به این معنا بود که حقیقت راجع به اینکه او واقعاً چه ک?
  پوسم با خود به گور ببرمب

  یدی ؟خوشحالم پرس. راستش وجود داره  _ 
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  به طرف من چرخید حالت صورتش جدی شد   

از خونه  وعصبانی شد و همه ر همه  دفعه پیش ددی از اونجاییکه . ر میخواد امشب به کمپ بریمیبی_ 
  بیرون انداخت اونجا پارتی دارن 

  تمام کن پرپ  کنایه رو_ 

یخواستم این بود که اینجا را ترک کند تمام چیزی که م. داشتم ن بر و بردباری برای شوخ طبعی پرپیص 
  تا بتوانم دوباره با دخترم تنها باشم 

مگه این که رابطه شما حا&� انحصاری . وجود داره هم اونجا یک عالمه نوشیدنی و دخترهای خوشگل _ 
   باشه

  به طرف دوئه چرخید  

  آیا تو بارداری ؟ ؟ رابطه شما انحصاریه_ 

  فتدوئه در حالی که می خندید گ 

    چی؟ نه _ 

  به او پاسخ دادم . پرپی وانمود می کرد که روی تخت خواب از هوش رفته 

  اما رابطه ما انحصاریه  _ 

میخواستم پرپی  . را تایید کنم اما این گونه بود کردم نیاز است حتما اینبودم چرا احساس مینمئن مط
  این پیغام را با صدای بلند و واضح بگیرد 

شت دری که به دوست شهوانی هشداری دوستی آنها معصومانه باشد اما همیشه پممکن بود رابطه 
  به اندازه کافی واضح باشد  دی هرگز نمی توانهت میدز ات راجع به 

  مانند شیطان دستهایش را به هم بمالید و لبخند زد 

  ؟ میخوای بیای ؟ دوست من چی میگی. خیلی خوب _ 

  شت پرسیدم لبخند پهنی روی صورت دا هاز دوئه ک 

  ؟ می خوای بیای_ 

  ؟ واقعاً  _ 

  واقعاً _ 

  میخوایم بریم به آپارتمان کلوب . لباس بپوشید عشقهای من  . .  اره مادر به خطا ها_ 

ش به پنکه برخورد کرد و دوباره روی تخت خواب >=  . پرپی روی تخت خواب ایستاد و با&� پایین پرید
  >=ش را در دست گرفت.   افتاد

  قراره جاش بمونه. اوچ  _ 
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. که به >=ش وارد شده بود را برر>c کند  ای دست او را کنار زد تا صدمه. دوئه به روی او خم شد  
یره خ دوئه به لب های بلکه نبود شپرپی دیگر نگران زخم >= . بود  صورتش کام�� به صورت او نزدیک

  د سییلشده و لب هایش را می 

زیرا . ممکن بود از دوستی آنها عصبانی نشده بودم اما قرار بود با مشت به صورت پرپی به کوبم 
اگر فکر می کرد . قرمز شد . دست دوئه را گرفتم و او را به طرف خود کشیدم  د .داشت دوئه را دید میز 

  بودر را ندیده یهای بی جشن مهمانی بازگشت به خانه من دیوانه وار بود هنوز مهمانی

  گفتم  

  اون موتورسوارها رو فراموش کرده بودم . لعنت_ 

  پرپی گفت  

پرچمه خودت رو . تو مالکیت خودت رو اثبات کردی  . آدمهای بییر ا&�ن کام��ً بی آزارن . اوه بس کن_ 
. که اونا بهش اهمیت میدن  هو این تمام چیزی. . ت رو با حلقه پیاز تزیین کردی یسوس. ی محکم کوبید 

من و بیبر اونجا . . به ع��وه . نمیذاره   >= به >= اون هیچ کس  له .نها مثل آیه های انجیاوبرای این 
  جایی ونا و از همه مهمتر خودت هم. خواهیم بود 

حتی یک هفته هم نگذشته که از دختر من خواسته بود توی  . ر ندارمیاین روزها چندان اعتمادی به بی_ 
  باشه شتخت خواب

  گفتم  به دوئهرو  

تمام مدت یا . . جدی ام .کام��  . از جلوی چشمای لعنتی من دور بcY میتونیم بریم اما جرات نداری_ 
ر اما به خدا قسم می خورم اگه یاتفاق افتاد میری پیش بی اگه بدترین سناریو ؟ گرفتی یا پرپی یمن

  روی تو بزاره اونو قطع می کنم رو دست لعنتیش

حقیقت اینکه اگر خودش به تنهایی آن اطراف بچرخد اما خشن تر بود  قصد داشتم از آنچه که صدایم 
  ممکن است چه اتفاقی برایش بیفتد خشن تر بود

  اگر ک?c او را لمس کند هیچکدام از آن مادر به خ***** ها جان سالم به در نمی برند 

  دوئه در حالیکه جدیت صدای من را متوجه شده بود گفت 

  گرفتم  _ 

  دستش را روی شانه ام قرار داد 

   یا پرپی با من باشیدگه اینکه تو مجایی نمیرم _ 

  خوبه  _ 

    نفسم را بیرون دادم

  داد پرسید پرپی در حالی که به طرف عقب خم شد و خودش را روی ما قرار می 
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  اوه چه فیلم قشنگی ؟  داریم چی نگاه می کنیم. . خوب _ 

  فریادکشیدم  پرت کردمپایین  به در حالی که او را از روی تخت خواب 

  گمشو بیرون_ 

  پرپی لب هایش را جلو داد و گفت

  _ شما بچه ها اص�� باحال نیستید

  خودش را از روی قالی بلند کرد  

  پرپی بیچاره رو کام��ً اینجا فراموش کردید   _ شما دو تا توی >=زمین عاشقا سیر می کنید و

  لب پایینش را جلو داد و شانه هایش را پایین انداخت . یک بالش به طرف >= او پرتاب کردم 

  دقیقه بعد ماشین رو آماده کن ۲۰_ 

  

 

  

  فصل بیست و پنجم

  
  

  کینگ

  
آپارتمان کلوب بییر یک خانه دوبلکس قدیمی بود . لحظه ورود با >= و صدای زیاد موسیقی مواجه 

شدیم . زن های نیمه برهنه همه جا حضور داشتند . موتورسوارها در تمام سنین با هر شکل و قیافه ای 
ا مقابل همه جا پخش و پ�� شده بودند . روی کف زمین مقابل نرده ه  هوشیاری  در هر سطحی از

  دیوار روی میز همه جا مشغول عیاcb بودند 

  بییر اولین ک?c بود که با ما احوالپر>c کرد . مقابل در ورودی یکی از اتاق ها ایستاد و فریاد کشید

  _  کینگ . مادر به خطا

دستش را دور گردن دختری با چهره ای معصوم و نگاهی محتاطانه انداخته بود . دستش را برای ما  
  داد تکان

  _ اینجا 
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و تقریباً دختر را از اتاق بیرون هول داد . اگر پرپی به موقع او را نگرفته و روی پاهایش قرار نداده بود 
  احتما&� با صورت روی زمین می افتاد . دختر به با&� به پرپی نگاه کرد و گفت 

  _ متشکرم 

از کنار دختر عبور کرد همان طور که  پرپی بینی اش را خاراند مانند اینکه از تشکر او گیج شده . سپس
  دور می شد دختر چرخید و او را تماشا کرد که از آنجا دور می شود

  بییر گفت 

  _  دوئه عزیزم . تو اینجایی

  دوئه را در آغوش گرفت ..  که کمی بیش از اندازه به طول انجامید . دست هایم را مشت کردم  

  هم شده اهمیت نمی دادرسید بییر متوجه نشده و اگر به نظر می

  _ بامب برای دوستای من نوشیدنی بیار 

نمیخواستم هیچ کدام از این عوcg ها نوشیدنی که چیز نامربوطی در آن باشد به دست دوئه بدهند 
  .همگی ما در کلوب با هم دوست بودیم اما نزدیک بود منفجر شوم

  داشت به مهمانی بیایدچون دوئه دوست   _ چرا به اینجا آمده بودیم ؟ اوه بله

  به خاطر این دختر داشتم به یک آدم نرم تبدیل می شدم 

دوست بییر نوشیدنی دست نخورده ای برای دوئه آورد . آن را از دست او گرفتم در آن را باز کردم و به  
  دست دوئه دادم 

برای اون بیفته . نه  _ فکر نمی کنی داری بیش از اندازه واکنش نشون میدی رفیق ؟ اجازه نمیدم اتفاقی
  زیر نظر من . نه توی خونه من . می بایست خودت اینو بدونی 

  شانه ام را با&� انداختم . قبل از اینکه من چیزی بگویم پرپی گفت

_  به کونت برنخوره بییر . کینگ حتی به من هم اطراف اون اعتماد نداره . و من فقط میخواستم اونو 
  ط یکم دستمالی کنم  . اما نننننهه>= یه قرار ببرم و شاید فق

این یک دروغ کامل بود  .امیدوار بودم پرپی این را بداند که من با زندگی ام به او اطمینان داشتم و می  
  دانستم هرگز رفتاری با دوئه نخواهد داشت که بداند من را ناراحت میکند 

نخواهد گلویش را ببرم . مخصوصا از زمانی که اما به این معنا نبود که هر موقع به او لبخند می زد دلم 
  تصمیم گرفته بودم در زندگی ام به دوئه نیاز دارم

به طور تصادفی   کردم باید راجع به هر حرکتم فکر کنم تا او را فراری ندهم  . . یا بد تر . . .احساس می 
  حقیقت را به او نگوییم
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طوری به اطراف خیره شده بود مانند این که شهر  یک سیگار روشن کردم و به دوئه نگاهی انداختم . 
  گمشده آت��نتیس را پیدا کرده 

  یکی دیگر از دوستهای بییر >=ش را به داخل اتاق وارد کرد 

_ بییر پدرت اینجاست . می خواست اونو ببینی . گفت کینگ و رفیقاش رو هم بیار تا بتونه باهاشون 
  احوالپر>c کنه . توی دفتره 

نفس نوشیدنی اش را >= کشید . بطری خالی را به طرف بامب پرتاب کرد . به >= او برخورد  بییر با یک
  کرد و روی زمین افتاد . دستور داد

  _ این مزخرفات و تمیز کن

  کرد گفتهمانطور که ما را از اتاق بیرون راهنمایی می 

  یم_  یا&� بچه ها . بیایید با پدر من احوالپر>c کنیم و از b=ش خ��ص بش

پدر بییر رئیس گروه  "بیچ بسترد " بود . یک روز بییر ب��خره جای او را خواهد گرفت و ریاست گروه را  
  عهده دار خواهد شد

  وقتی وارد اتاق شدیم در پشت >=مان بسته شد و صدای کلیکی در اتاق پیچید 

  پرپی چرخید و دسته در را کشید اما در قفل شده بود  

  تبییر زیر لب نا>;ا گف

پشت میز آن طرف اتاق . . صندلی قرار گرفته بود که پشتش به ما بود . . . به آرامی به طرف ما چرخید  
  و بجای این که انتظار داشتم پدر بییر را ببینم . . ایزاک روی صندلی نشسته بود 

  پرپی زیر لب نا>;ا گفت

  _ مادر بخطا 

�ل دندانی از گوشه ی لبش آویزان بود . چشم . خ�  ایزاک ریش های بلندش را با دستش شانه می کرد
  هایش به >=عت روی دوئه باریک شدند

  لعنت 

  همانطور که صحبت می کرد نگاهش بین من و دوئه در گردش بود  

  _ و ایشون کی باشه ؟

احساس کردم بخاطر اثر عصبانیت صورتم داغ میشود . اگر دوباره آن لعنتی ح******** هریس را ببینم  
  تک تک اعضای بدن بی م�=فش را جدا خواهم کرد
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آن موقع بود که متوجه شدم آوردن دوئه به این مهمانی چقدر احمقانه بود . ایزاک مرد خطرناکی بود و  
آنکه به شهر بیاید زمان دارم اما باید احتمال این را میدادم که اینجا باشد  اگرچه فکر می کردم قبل از  از

  . خیال داشتم دو روز دیگر دوئه را به خانه ی گریس بفرستم تا زمانی که اوضاع آرام شود . . 

  مشخص بود که به اندازه کافی زود عمل نکرده بودم

  عمولی گفتم.  با لحنی کام�� م کام��ً اشتباهی در قضاوت من بود 

  _  اون با منه 

     "   اون برای همیشه با منه پس عوcg دستت رو از اون بکش   سعی می کردم کلماتم فریاد نکشد "

در عوض حالت چهره ام را سخت و بدون احساس گرفتم . به طرف دو زن بلوند با لباس های صورتی 
  هم شکل که در حال نمایش زننده ای بودند اشاره کردم و گفتم

  اونها با توان ؟ _ 

  ایزاک با خنده پاسخ داد 

  کنم همینطوره_  فکر می

  به صندلی مقابل اشاره کرد 

  _ بفرما بشین آقا کینگ

نشستم و دوئه را روی پاهایم قرار دادم . دستم را با حالتی مالکانه پشت گردنش قرار دادم . حرکتی بود  
کافی نشانی از بی احترامی بود که به ایزاک می که می گفت او با من است اما برای دوئه به اندازه 

  گفت آنقدر ها هم برایم مهم نیست

دوئه از روی تعجب نفسش را پر صدا حبس کرد . با انگشت شصت پشت گردنش را مالش دادم تا به او 
  آرامش بدهم . نبض گردن اش با >=عت می تپید 

خاطر با&� رفتن دامن بیشتر نمایان شده بود چشم های ایزاک دوئه از نظر گذراند و روی پاهایش که به 
خواستم او را با دست بپوشانم یا از روی پاهایم کنار بزنم اما این نشانی از این بود که ماندگار شد . می

او ضعف من است . در عوض دامن او را با دست بیشتر با&� بردم تا دید بهتری به ایزاک بدهم . ایزاک 
  با نگاه من م��قات کردلبهایش را لیسید . نگاهش 

  

  حا&�تی از تفریح درخشیدند  چشم هایش با

  _  زمان زیادی گذشته کینگ

  دامن دوئه را دوباره پایین کشیدم  

  تصادف تراژدیک از دست دادی . متاسفم  _ همینطوره . شنیدم اخیراً برادرزاده ات رو توی یه
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  نیشخند زد 

لعنتی در کار نبود . وولفارت داشت از من دزدی میکرد . به _  تراژدیک بود آقای کینگ اما هیچ تصادف 
همین سادگی . بنابراین دستور دادم >=ش رو ببرن و زیر بتون اون رو دفن کنن . تنها قسمت تراژدی این 

سه  بود که به اندازه کافی احمق بودم که به اون یه شان?c بدم و اینکه مادرش در حالی که گریه میکنه
کنن رو من تماس میگیره . قانون اول توی این بیزینس اینه که آدم هایی که بهت خیانت می بار در روز با

cYتنبیه کنی یا به >=عت اونها رو بک  

  دوئه منقبض شد 

ایزاک دستانش را برای زنهای مو بلوند تکان داد . یکی از آنها بطری گران قیمت ویسکی به دست  
داشت و برای همه یک لیوان ریخت . وقتی به من رسید زمان بیشتری ¥=ف کرد تا سینه های 

مصنوعی اش را مقابل دستم بکشد . می خواستم به او بگویم گم شود . . که از گوشه چشم ایزاک را 
  دیدم که هر حرکت من را زیر نظر دارد

لیوان را از دست او گرفته و آن را بین سینه های زن بلوند دیگر قرار دادم . نوشیدنی را از روی بدن او  
لیوان را گرفته و نوشیدنی آن را >= کشیدم .   . >=م را بین سینه هایش فرو کردم و با دندان لیسیدن

  گرفته بودم تمام مدت دوئه را محکم کنار خود

  وقتی کارم تمام شد دستم را تکان داده و او را مرخص کردم 

  دوباره توجه ام را به طرف ایزاک برگرداندم . به نظر می رسید از اجرای این نمایش راcg شده 

پرپی و بییر در انتهای اتاق ایستاده بودند . احساس ناخشنودی راجع به کل این موقعیت داشتم . مانند  
نظر بودند زیرا در موقعیتی ایستاده بودند که اگر اوضاع به هم ریخت بتوانند به نها هم با من هماینکه آ

  راحتی شلیک کنند و سپس به >=عت از اتاق بیرون بروند 

  پرپی گفت

مزخرف به هم ببافیم . بیا امشب جشن بگیریم و یه م��قات برای فردا برنامه   _  بیا همینجا نشینیم و
وقتی بعد از این که همگی شانس این رو داشتیم که حسابی نوشیدنی بخوریم و چند تا زن  ریزی کنیم .

  خوشگل بلند کنیم 

 چیزی که. از هر کس دیگری بهتر او را بخوانم  توانستم. می انستم احتیاط پرپی را احساس کنم می تو
بییر هم با " گورمان را از این جهنم گم کنیم   بیا هر چه >=یعتر "  واقعا داشت میگفت این بود که

  صدایی >=خوش گفت

پ?=ا دارن اون بیرون  . پتیز ها باید تا حا&� رسیده باشناستری . بیا بریم بیرون توی حیاط. آره مرد  _ 
یم یکم به بیا قبل از اینکه وارد صحبت های جدی بش.  تدارکات وول خوردن توی گل رو فراهم میکنن 

  حال بدیم ونپایین تنم

  ایستادم و گفتم  

  هبه نظر که خوب میرس_ 
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درست زمانیکه به در رسیدیم دوتا از مردهای ایزاک وارد اتاق شدند . دوئه را با خود به طرف در کشیدم 
دیگه  نفر ۳وقتی چرخیدیم . راه خروجی ما را سد کرده و اسلحه های شان را با&� گرفتند . و در را بستند 

  اسلحه های همگی به طرف ما نشانه رفته بود د .از مردهای ایزاک از اتاق پشت میز خارج شدن

  ایزاک ایستاد و به مقابل میز حرکت کرد  

 ؟ فراموش کنم وی باهات جشن بگیرم و همه اینها ر به من بی احترامی می کنی و انتظار دار  ؟ همین_ 
نمی  . نیستم تو من فاحشه. میچرخونم گند بزنی  واون ر  هاست نمیتونی به بیزینس من که برای ده

قتی که دیگه سیر و ی وبیارات خوشاینده با من به تخت خواب توانی تصمیم بگیری وقتی موقعیت ب
   و کنار بندازیر شدی من 

  با او بحث کردم  

به تو بی احترامی  ما. ما به پول نیاز داشتیم . امله نمیکردی عپرپی متو با و . من توی زندان بودم _ 
و تماس از زمانی که آزاد شدم سعی کردم با ت . یه تصمیم موقت. گرفتیم  تجاری تصمیم هنکردیم بلکه ی

حا&� بزار از این . جریحه دار کنم  ور  ساتتساحا. نمی خواستم من دوست دخترت نیستم ایزاک . بگیرم 
ن به می کنیم اما بذار بچه ها برگرد تقضیه لعنتی بگذریم و اگه میخوای صحبت کنی پس با هم صحب

  ن خوش بگذروننونها می تونن امشب به خودشاواینطوری حداقل  . مهمونی

 . ممکنه این شهر به تو تعلق داشته باشه اما اینجا ساحل منه؟ مگه نه  هفکر می کنی تا این حد راحت _ 
  ازه من نیاز دارید ید کاری کنید به اجکدوم از شما ح******** های آشغال بخوااگه هر 

>=ش را به طرف دیگری چرخاند و . به میز زد   در حالی که صورتش قرمز شده بود مشتش را محکم
  کف دستش را مقابل صورتش فY=د گردنش را به این طرف و آن طرف چرخاند

کنار در که  ییکی از مردهای. . بییر دستش را برای اسلحه اش دراز کرد اما به اندازه کافی >=یع نبود  
  ایستاده بود اسلحه را پشت گردنش چسباند و هشدار داد

  حتی راجع بهش فکر نکن لعنتی  _ 

  پرپی b=وع به صحبت کرد 

پول میدیم تا  بهتخیلی خوب ؟ پول میخوای  ؟ چه کوفتی میخوای ایزاک ؟ میخوای برات جبران کنیم_ 
 ی در برابر معام��ت دیگه. فکر نمیکردم اهمیت بدی  . . صادقانه. کنیم از اینی که هستی پولدارتر و تو ر 

تمام تقصیرها به گردن . کینگ توی زندان بوده و این فکر تمامش مال من بود  . تو بیزینس ما کوچیکه
  منه 

  با هر کلمه ای که می گفت صدایش با&�تر می رفت

  و >=زنش کنر ک?c رو >=زنش کنی پس من  می خواهی هاگ _ 

  بیشتر از اسلحه هایی که به طرفمان نشانه رفته بود نگران می کرد  ن رااین م و . جدی بود شصدای
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مام مجازات را به گردن ت تا . ین کار را برای ما انجام می دادبا بی پروایی صحبت می کرد و داشت ا
ا ما بازی طوری بانستم اجازه بدهم این ح******** نمی تو . نمی توانستم این اجازه را به او بدهم. بگیرد 

  کند مانند این که دنیا را می چرخاند

اسلحه نشانی بگیری و با زندگیت  او ودم اما ک?c هم نبودم که به طرفکارتل مواد مخدر نب   من یک 
  یهتاوان آن را پس ند

میان . سعی داشتم به او اطمینان بدهم که از او محافظت خواهم کرد . دست دوئه را گرفتم و فY=دم  
  گفتمحرف پرپی 

پولی که به دست می آوردیم خوب  . متوقف نکردم ن روفهمیدم او شاما به محض اینکه راجع به _ 
نجا اوبه  وبه کمک تو نیاز داریم که ما ر  و ن رو گسترش بدیمواما دیگه وقتشه بیزینس م . بود مرد

  نیوبرس

  هر ک?c که . .  ود داشتاما دلیلی برای موفقیت او وج .  میکردم حس تجاری او را بیدار کنم سعی 
  حتی اگر جزو خانواده اش بود . .  بین راهش می ایستاد را نابود میکرد

دختر هایی که روی مبل بودند تا جایی که می توانستند به . ایزاک خم شد و مانند یک جادوگر خندید  
  ایزاک هشدار داد  . گوشه خارجی آن حرکت کردند تا از او فاصله بگیرند

  مون جایی که هستید بمونید خانمها درست ه_ 

  روی پیشانی اش پدیدار شد  یخطوط عمیق . ناگهان خنده اش پایان پیدا کرد

  مدت زیادی طول میکشه_ 

  اشاره کرد بییر به دختر و سپس به طرف دوئه 

ایم میر و ما خودمون با این موضوع کنا ترک کنن واین اتاق ر  فاحشه ها . بزاراین ربطی به او نا نداره  _ 
نمیدونم فکر می کنی قراره چه اتفاقی بیفته اما  اینجان . های منآدم .  اموش نکن اینجا خونه منه. فر 

که اگه صدای  نبیرون او نمی دوجین از برادر ها. بدون که بدون جنگ و درگیری اتفاق نخواهد افتاد 
  نکت نمیشینهمینطور بی حر  شلیک بشنون

  . . .به طور غریزی دوئه را پشت >=م هول دادم  . ایزاک به طرف ما حرکت کرد 

  زیرا با این حرکت به ایزاک نشان دادن که از خودم بیشتر برایم اهمیت دارد  . . . ایده بدی بود

  غریزه تصمیم خوبی نگرفته بود  . . محافظت از او برایم یک غریزه بود اما در آن وضعیت

  میشد لبخند زدهمانطور که به ما نزدیک 

تنها پادشاه این اطراف منم و اگه با چیزی که مال . تو پادشاه گوه هم نیستی  . . .  پادشاه گذرگاه  _
cYمی بینم این که چیزی که مال توئه رو خراب کنم نتنها راهی که برای خروج از او . . منه درگیر ب  

  به طرفه دوئه چرخید 



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ٢٢٣ 

  یا ترتیب چیزی که مال تو رو بدم _ 

  نعره کشیدم  

  جرات نداری دست لعنتیتو بهش بزنی _ 

   چاقوی ایزاک روی گلویم قرار گرفتو  پشت >=م قرار ای می خواستم به طرف او حمله کنم که اسلحه

امکان نداشت بدون آن که همگی را به . پشت کمرم قرار داشت . . اسلحه من هنوز هم روی کمربند  
  ایزاک به طرف یکی از مردها اشاره کرد  . کشتن بدهم آنرا بیرون بیاورم

  اونو بیار به اتاق پشتی_ 

دوئه تلو تلو خورد و  . . او را به طرف جلو هل داد . دوئه را گرفتبازوی حرکت کرد و  مامرد به طرف  
>=م فریاد  ام تمام غرایز اولیه . یکی از کفش هایش از پایش بیرون آمد . روی زانوهایش به زمین افتاد

نمی توانستم هیچ   اما محا¥=ه شده بودم و . کنم او محافظتاز . کشیدند که به او کمک کنم می 
   در تمام زندگی تا این اندازه احساس ضعف نکرده بودم. غلطی بکنم 

با صدای بلند با صورت به زمین  . بلند کرد و به طرف جلو انداخت و گرفتاز یقه مرد ایزاک دوئه را  
  افتاد 

چرخید و به من که آنجا . . ایزاک به طرف اتاق حرکت کرد  . کرد و او را به داخل اتاق هول داددر را باز 
  >=م نشانه رفته بود نگاه کرد تاده و از همه طرف اسلحه به طرف ایس

و از . ترتیب بیزینس منو دادی و من هم می خوام ترتیب تو رو بدم  . . تو همونطور که گفتم کینگ_ 
  و بردارم ت ر دارم می خوام دختر ن به مردا ای قهاونجایی که ع��

  

  در را پشت >=ش بست

 

  
* * * * *  

  

���  

  
  

. در را پشت >=م بست  .هول داد  یاتاق تاریک داخل مرد پشت >=م آمد و بازویم را گرفت و من را به
می بندد و در لحظات آخر قبل از آنکه در محکم بسته  شایزاک را دیدم که در را پشت >= . . چرخیدم 

  : کینگ را دیدم که با حرکت لبهایش گفت . .  شود
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  "متاسفم" 

  و بعد تنها بودیم  

  تاریکی و تنهایی بدترین ترس من بود

  اما این از آن هم بدتر بود  

>=هایشان نشانه رفته  به طرف ق کناری در حالی که اسلحهدر اتا. . . تنها اعضای خانواده ام در این دنیا 
  ایستاده بودند 

در راه رسیدن به اینجا کینگ و پرپی آنقدر نگران س��متی من بودند که من را . . .  بود  چقدر خنده دار
  : بگویم از بر مجبور می کردند چند بار قوانینی که برایم تعیین کرده بودند را

  خودم به تنهایی جایی نروم   . ۱

  همواره یکی از آنها با من است . مطمئن بشوم۲

    . از هیچ کس جز آن ها نوشیدنی نگیرم۳

  

هنوز یک ساعت هم نبود که به اینجا رسیده بودیم و بدترین چیزی که حتی ک?c فکرش را هم نمی کرد 
. ک?c مواد داخل نوشیدنی من بریزد یا به من تجاوز کند  دنگران بودن. انها داشت برایم اتفاق می افتاد 

  خیلی بدتر بود افتاد می اتفاق داشت چیزی که. 

ایزاک در برابر کینگ انتقام می خواست و کام�� مشخص بود قبل از آنکه >= و کله مان را در این  
کینگ و پرپی ممکن است  . مهمانی نشان دهیم به وسیله یکی از افراد بییر آن را برنامه ریزی کرده بود

  کشته شوند 

  م مرده باشند ممکن است همین حا&� ه

به  م .را بشنو ممی توانستم صدای چرخش خون در >=  نمی توانستم دست و پاهایم را احساس کنم اما
  اما خیلی دیر بود . . اطراف برای پیدا کردن اسلحه نگاه کردم 

 دست .اتاق قرار داده شده بود افتادم  پشت روی تخت خوابی که در بهخودم را در حالی پیدا کردم که 
با  . متوجه نشده بودم می کشم را خفه میکرد حتیای ایزاک دور گردنم حلقه شدند و جیغ هایی که ه

. ران هایش من را زندانی کرده بودند . را گرفت و روی کمر من نشست هر دو دست میک دست مچ 
م صدای بلند جیغ کشیدبا . . با&�تنه ام را برهنه کرد . گلویم را رها کرد و با خشونت لباسم را پایین کشید 

 . احساس می کردم مغزم در >=م تکان میخورد . و محکم به فکم g=به زد برد مشتش را عقب . ..
برد و پایین بیاندازم دستش را  ی کردم او را از روی خودم پایینهمانطور که سعی م . نگاهم تیره شد

  زیپ شلوارش را پایین کشید 
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به هیچ عنوان امکان . کردم ه در توان داشتم با او مبارزه میبا هرچه ک . مویم شتسلخیال نداشتم 
داشتم نجات پیدا کنم  خیال و. . این دفعه خودم تنها بودم  . بتواند من را نجات بدهد ینگک اینبار نداشت

  حتی اگر به این معنا باشد که با دندان بساط مردانه او را بیرون بکشم . 

قرار  شدندانهایم روی استخوان مچ دست. د را گاز می گرفتم هر قسمتی از او که به طرفم می آم
  او را گاز گرفتم و به >=عت چیزی >=د را مقابله پیشانی ام احساس کردم د .گرفتن

. می کنم  خشاین اتاق پکف و ر  تاهرزه مغز لعنتی  متوقف نکنی وتن من ر اگه همین حا&� گاز گرف _ 
  ؟ این چیزی که میخوای. . رو میندازم توی دریا اونا ه لعنتی و بعد دوستاتو اون بیرون میکشم و جناز 

  به سختی گفتم . اسلحه را محکمتر مقابل >=م فشار داد 

  نه  _ 

مبارزه گرفت یی که در گلویم شکل میهو تحالت  . بابه پایین برد  مزبان خیس و >=دش را از روی گردن
  کردم 

پاره پوره  تهاچسبیده و لباس تمن روی بدنعرق و اثار    رو بدم و در حالی که تمی خوام ترتیب_ 
  نیست هیچی کینگ نشون بدم اون لعنتی پادشاه به فرستمت بیرون تااست از اتاق می

دستش را . وقتی دوباره جیغ کشیدم روی شکمم نشست  . دستش را با&� آورد و لباس زیرم را گرفت 
قرار داد و آن قدر محکم آن ها را به هم فY=د که ن هایش را دو طرف من ار . قرار داد  مروی دهان

دست آزاد اش را داخل . درد شدیدی در سینه ام پیچید  . شکست ماحساس کردم یکی از دنده های
آن را در هوا بلند کرد و محکم روی ران من .  بیرون کشید  یو چاقوی بلند و بزرگ کرد کمه اش فروچ

  این کار را تکرا کرد  هدوبار . . م به استخوانم برخورد کرد تا زمانی که احساس کرد. . فرود آورد 

  کشیدمی وقتی چاقوی دندانه دار را بیرون کشید قسمت هایی از گوشت بدنم را با آن بیرون 

  بهت گفتم جیغ نزن لعنتی هرزه ی اشغال  _ 

  قرار گرفت مبین پاهای . دوباره b=وع به پاره کردن لباسم کرد

  هشدار داد 

  م مبارزه کنی همگی شما کشته میشید اهاگه با _ 

  به چشمهایم خیره شده بود 

  کینگ ممکن بود کشته شود

  

  فتدنی  ید اگر نبینم پس واقعا اتفاقشا م . . چشم هایم را محکم بست

  م توانستم آن را احساس کناما می اگرچه نمی توانستم ببینم . .  افتاداما داشت اتفاق می 
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این تنها تجاوز به بدنم نبود بلکه  . �خره آن را در ت�=ف خود درآورده بودم تجاوز کردبه بدنی که ب� 
  بود  متعرض به روح

  پاپ پاپ پاپ پاپ

  صدایی از اتاق کناری به گوش رسید 

  بلند شد و فریاد کشید نایزاک از روی م 

  ؟ این دیگه چه کوفتیه _ 

  یک نفر در را باز کرد 

  پاپ 

بدن بی حسش . گرم و قرمز پوشیده شد .. صورتم با مایعی غلیظ . >= ایزاک با&�ی >=من منفجر شد  
ب��ً >= ایزاک بود روی دهان که ق یگوشت و استخوان تیز  . روی من افتاد و نفس را از سینه ام بیرون برد

  مبا&� آورد  =عت >=م را چرخاندم وبه > . م افتادباز 

ایزاک را از روی من برداشت و با&�خره . اسلحه ای در دست داشت . . ظاهر شد ناگهان کینگ کنار من  
  او آزاد کرد را از تجاوزن م

مانند اینکه . پوشیده از خون بود  یشداشت و هر اینچ از پوست بدن و بازوهانبه تن پیراهن کینگ  
  گاوی را س��خی کرده 

وقتی متوجه شد خون از زخم رانم . ایش گشاد شد چشم ه . . های پاره و بدنم نگاه کرد لباس وقتی به
  ندگشاد تر شد هایش حتی بیرون می آید چشم

  لعنت _ 

  اسلحه را به طرف بدن بی جان ایزاک نشانه گرفت و با تنفر شدید دوباره به او شلیک کرد  

  متاسفم عزیزم خیلی خیلی متاسفم لعنت متاسفم . . . مادر بخطای حرومزاده _ 

  >=عت خون از دست می دادم و هر ثانیه ای که می گذشت >=م سبک تر می شدداشتم به 

  ؟ چه خبره _ 

  کینگ من را میان بازوهایش بلند کرد 

  ؟ بییر کجاست ؟ کجاست رپیپ _ 

  کینگ دستور داد  

  ببند گربه کوچولو چشماتو_ 

  ؟چرا _ 
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  زمزمه کرد 

  من تغییر کنه نظرت راجع به ه اونها رو باز نگه داری ممکنهچون اگ_ 

  کرد  من را به طرف اتاق دیگر حمل 

  منظره اینجا چندان جالب نیست _ 

 . .  قسمت خیلی احمقی از من. . اما قسمتی از من .می دانستم می بایست به حرف او گوش بدهم 
  نیاز داشت تا ببیند

  آماده کند به اندازه کافی نبود که من را برای واقعیت چیزی که مقابل من بود هنوزهماما  

کاcb . .  کف زمین  . .  روی صندلی. . روی مبل  . همه جا روی زمین افتاده بود . .  یک عالمه جنازه
  . های سفید کف اتاق پوشیده از خونه قرمز تیره و چسبنده شده بود

از  . پهلویش را محکم با دست گرفته بود . رنگ پریده به نظر می رسید. پرپی میان درگاه نشسته بود  
>= و ایستاده و سعی بییر با&�ی  . وشاند خون بیرون می زدپتی که سعی داشت آن را با دست بقسم

  د داشت نفس بکش

  پرسید  . داد لبخند دردناکی تحویل ما . وقتی به آنها نزدیک شدیم پرپی به با&� نگاه کرد 

  ؟ توی پارتی b=کت کنیم  شما بچه ها آماده اید که حا&� . . خب_ 

  و نفس هایش کم عمق شده بود . . ش دار بلند همیشگی اش خصدای پر از شادی و  

با >=عتی هشدار دهنده  . گذشت مانند روح سفید تر و رنگ پریده تر می شدکه می ای ثانیه با هر
و سیاهی چشم  ندچشمهایش به طرف با&� چرخید. . لبخندش ناپدید شد  . شدنش خارج میبدخون از 

   با سپیدی جایگزین شد هایش کام��ً 

  همان طور که با صورت به طرف کف اتاق می افتاد بییر جلو پرید تا او را بگیرد 

 =gآخرین نفس کشیدن و لبخند زدن  . . بودم هرچه در دنیا وجود داشت بدهم که آن لبخند و آن نفسحا
  او نباشد
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  ساله ۱۵

  
  
  گفتپرپی به طرف بییر  

  نه من فاحشه ی ک?c نیستم. لعنت  _ 

هر . یم >= کشید دست به دست بین خودمان میچرخاندیک جرعه بزرگ دیگر از بطری تکی�� ارزانی که  
و پرپی به تازگی به آنجا نقل مکان کرده بودیم   روی زمین اتاق نشیمن آپارتمای که من امی  سه

   نشسته بودیم

 هی این زخم به اندازه جهنم باحاله اما قرار نیست منو در حالی ببینی که دارم به دنیا اع��م می کنم که _
  خ��فکارم 

داغان  یک آشپزخانه درب و . . یک حمام . .  دو اتاق خواب کامل بود .این خانه یک سوراخ درب و داغان 
انواع حY=ات از در و دیوار با&�  . بود فیثخانه >=ا>= ک . سینک خراب داشت  که تنها دو کابینت و یک

تنها پنجره اتاق نشیمن قفل شده بود و باز نمی  . ه از پنکه سقفی شکسته شده بودتیغ   دو ند .می رفت
  . و همچنین هیچ اسباب و وسلیه ای جز چند جعبه نداشتیم شد

  اینجا عالی ترین خانه لعنتی دنیا بود 

  بییر در حالی که سعی می کرد روی زمین ولو نشود گفت 

همیشه در حال برپایی  MCبه ع��وه  ن .>= ما نمی ذارن چون از ما میترس >= به اپلیس. نه مرد  _ 
. العاده است فوق. خوشگل و مواد همه جا هست تا جایی که چشم میتونه کار کنه دخترای ه .پارتی

بعد از یک سال دنیا . به محض اینکه من وارد شدم ضمانت شما پ?= ها رو هم می کنم  . شانس کامل
  بار لعنتی هم داره هیه میز بیلیارد و ی . آپارتمان کلوب میشید مراد ما میشه به ع��وه عاشقوقف بر 

از  . گفتما به پدرش  MC  از ما الف می خرید برای اولین بار راجع به گروهبییر   وقتی نوجوان بودیم و 
یا با گروه پدرش یا  ار  شاوقاتبیشتر  . چگونه خواهد بوداش دانست آینده زمانی که به دنیا آمده بود می

و از همان روز تصمیم گرفت که قرار  یمرا متقاعد کند تا به او بپیوند با ما می گذرند و سعی می کرد ما
  است که همگی ما با هم دوست شویم

  به او گفتم  
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  گروه دو نفره خودمون رو بیشتر دوست داریم  ما یقنه رف_ 

  پرپی با صدای آرام پرسید

    میخوای آدما رو بکcY و از اینجور مزخرفات ؟ _ 

به مکالمه مگه ما گوش می دهد و او نمی خواست که  می زد مانند اینکه یک نفر دارد طوری حرف 
  ا از بییر گرفتبطری ر دست های درازش را کشید و . صدای ما را ک?c بشنود 

  بییر جوری که گویی هزاران بار قبل از آن را شنیده پاسخ داد  

فقط آدمایی . نه چیزهایی مثل این  . . نه زن ها یا بچه ها . . کشته بشن باشه فقط آدم هایی که نیاز_ 
   پا توی کفش منبع درآمد ما میکنن آدمهایی که . و میدونن و از عواقبش باخبرنر که قوانین 

   دز دست آنها را از روی صورتش کنار  ندش به پرپی نگاه کرد و باواز میان موهای بل 

  پرسید 

  ؟ نو بکcYاویه نفر رو داری که نیاز داری ؟ چرا  _ 

اما با .  پدر او یک قاتل روانی بود که تجارت مواد و زن داشت ..درست مانند پدرش صحبت می کرد  
  د از بین سه نفر ما بیشتر از همه پایدار و با ثبات باشد این حال بییر به طریقی توانسته بو

  پرپی دستش را تکان داد و گفت

  نه مرد _ 

 اما می دانستم داشت دروغ می گفت .  احمقانه بود بییر لحن صدایش طوری بود مانند این که سوال 
  آن را در چشمانش دیدم  .

  فقط کنجکاو بودم _ 

بییر به اطراف نگاه کرد و به . زنم نیاز دارد چه ک?c را بکشد ب حدس متوانستن به خوبی میچنیهم
  م شویم خبه جلو را برای ما تکان داد تا ما هم دستش . طرف جلو خم شد 

. نگهبانان " صدا میزنه   اونها رو " م پدر  . یه >=ی آدم هایی هستن که به صورت خاص آموزش دیدن_ 
  ؟ ها چیهاونمیدونی شغل 

  او را تشویق کنیم ادامه دهد  سکوت کردتا به طور دراماتیکی

  مجذوب شده بود پرسید   پرپی که کام��ً 

  ؟ چی ؟ چه کار می کنن_ 

  به نظر می رسیداز اینکه پرپی اینگونه مشتاق شده بود رضایتمند  . بییر لبخند زد 
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جلوه  وه چیز ر ری همجوته بشن اونها قدم پیش میزارن و یا کش نبکش ووقتی آدما نیاز دارن یه نفر ر _ 
  اتفاقی نیفتاده هرگز میدن مثل اینکه

را با ما در میان بگذارد  MC  به نظر می رسید از اینکه توانسته یکی از راز های گروه. . عقب نشست  
  خرسند است

د را برای ما ا .با هیجان چیزهایی که انجام مید عضو رسمی گروه بشود ه بودوقتی با&�خره توانست 
  تعریف می کرد اما به هر اندازه ای هم که هیجان انگیز بود هرگز برای ما کارساز نبود 

  مده بودیچسبی که قب�� کشیده بودیم ای  من و پرپی به نقشه

  مان دور نشدیمهرگز از هدف 

  هرگز  

تنها . رو براتون میدم  اگه شما پ?=ا هرگز به تمیزکاری نیاز داشتید با من تماس بگیرید و من ترتیبش_ 
مهم نیست چه موقع . . این طوری کار میکنه  . مشکل اینه که اون موقع لطفی به ما بدهکار میشید

  می بایست انجامش بدید . . مهم نیست اون چی باشه .. جبران کنید  وازتون بخوایم که این لطف ر 

  به پرپی نگاه کرد و پرسیدسپس  . سیگاری روشن کرد و دود آن را از مقابل صورتش کنار زد

  ؟  و اوردیجنس _

  جنس ؟ 

شده بود دیگر از ما  پدرش کلوب از زمانی که وارد.جنس می فروشیم  به بییر نمی دانستم که هنوز هم
  کرد س مورد نظرش را تهیه میجن MC   چیزی نمی خرید بلکه از تامین کننده

به دست داشت به طرف ما ای  لی که بسته حرکت کرد و در حا کمد طرف یکه ب . پرپی روی پا پرید
  آمد 

  پرسیدم 

  ؟ این دیگه چه کوفتیه_ 

  این____  _ 

  پرپی دستش را روی کیسه کشید 

  عوcg ناسپاس ئهکادوی تولد تو_ 

  آن را روی زمین قرار داد و با حا&�ت نمایش گفت  

    " وایو&� "

  متمرکز شدند  قرار داشت مچشمهایم روی چیزی که مقابل . .یک قدم به عقب گذاشت  
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  یک تاتو گان بود . .  چیزیهر تنها  نه . . . داخل آن قطعات چیزی وجود داشت.یک جعبه مقوایی بود 

قب��ً انتخاب  بییربیا بفهمیم چطور باید باهاش کار کنیم چون من و . تولدت مبارک اشغال لعنتی  _ 
  خوایمم یک از تاتو های دفتر نقاcb تو رو میوکد  کردیم که

  می بینم را باور کنم  هایم ی که با چشمنمی توانستم چیز . م خیره شدم ل مقابلایوس به

  بییر رو به من گفت

  و تاتو کنیکنی ازت می خوام روی باسنم ت دستاگه بیشتر از این دس _ 

  بیرون کشید محالت خیره ای که در آن قرار داشتمن را از و با این حرف  

  

  مچکرم پ?=ا_ 

  جعبه را روی پاهایم قرار دادم و b=وع به >=هم کردن قطعات کردم 

  و بییر ؟ _

    بله مرد ؟  _

  هیچ راه حل لعنتی توی جهنم وجود نداره که نزدیک باسن تو بشم_ 

  متوجهم _ 

 شانیبرارا  دکه پ?=ها از دفتر من انتخاب کرده بودن یالبته طرح های . . آن روز برای اولین بار تاتو کردم 
به دست  توزیرا آنها بیش از اندازه حرفه ای بودند و این اولین باری بود که من یک ابزار تا . نکردم توتا

  بنابراین تا زمانی که بفهمم دارم چه غلطی می کنم می بایست منتظر بمانند.  گرفتم می

  تش تاتو کردم ای دسه روی انگشت ار پرپی حروف پرپ   و برای ش . .پشت کمر  ربرای بییر یک ما 

توانستم صبر کنم تا نمی. اما ان بچه عاشقش بود  بود دنیا ویترین تاتدب. و کج و معوج بود  طخ بد
  بیشتر روی آنها کار کنم 

  پرپی در حالی که انگشت های تازه تاتو شده اش را ستایش می کرد گفت

  شدم شبیه یک گانگستر واقعی  _ 

  بییر پاسخ داد

  ساله من گانگستری ۹۰گ به اندازه مادربزر  _

  پرسیدم 

  ؟ بییر مادربزرگت یه تاتو کامل روی سینه و موهای بنفش نداره _ 
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  همینطوره  بله  _

  پس فکر می کنم اون بیشتر از این پرپیی ما اینجا گانگستره _ 

 تو کنه و اون موقعتاو من روی گردندش عب هکینگ قرار  . . شما بچه ها حا&� بخندید اما می بینید_ 
  حسابی خشن به نظر میرسم

  ؟ بپوcb ولباس زردت ر ت های مسخره و وااهنوز هم خیال داری اون کر  _ 

  این استایل منه . . .  همیشه. لعنت اره  _ 

  بییر با دهان بسته خندید  

  گیج کنی   وسخت و خشن به نظر نر>c اما قراره به اندازه جهنم مردم هممکن_

  گفت که می ایستاد پرپی در حالی

 ددر غیاب من برای خودتون آزاد باشید و هر چقدر میخوای . یه ساعت دیگه برمیگردم . باید جایی برم _ 
  ی خر مغز منو مسخره کنید بیشعورا

تا زمانی که از خانه پرپی هرگز راجع به آن صحبت نمی کرد اما مطمئن بودم پدر ناتنی اش هنوز هم 
هر موقع از او می پرسیدم که . . همواره می لنگید یا پهلویش را محکم می گرفت . او را میزد  بیرون آمد

 .  آیا حالش خوب است معمو&� پاسخ می داد که ورزش کرده برای همین بدنش احساس کوفتگی دارد
دروغگوی  " کار می کنی به اندازه جهنم دردمیگیره حرفه ای مرد وقتی پرس سینه : "  پاسخ میداد

  د که به جز من و بییر داشتود اما غرورش تنها چیزی بووحشتناکی ب

عد از دو ساعت خبری از پرپی نشنیدم سوار موتور شده و به خانه ای که پدر ناتنی اش زندگی بوقتی  
به محض این که موتور را خاموش کردم >= و صدا و  . بی ارزش اش را در آنجا می گذراند حرکت کردم

  از داخل شنیدم یهیاهوی

  فریاد کشیدم 

  پرپ ؟  _

  د نیامپاسخی 

  بعد از چند ثانیه پرپی نعره کشید

  لعنت بهت  _ 

را g=به پا در    با یک. به >=عت از موتور پایین پریدم و بلندی که کشید شکسته شد  جیغصدایش با 
  رویاهای من را تسخیر کرد   برای سالها مچیزی که پشت آن در دید م .. .تشکس

مبل انداخته بود و در حالی که یک اسلحه به شقیقه او نشانه رفته بود  روی دسته یرا  پدر ناتنی اش او
  با خشونت به او تجاوز می کرد 
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  به همراه اسلحه اش. . توجه اش را به طرف من چرخاند  د .وقتی خرده های در داخل اتاق پخش شدن

 پرپی به طرف آن. روی زمین افتاد  و از دستش لیز خورد اسلحه. پرپی چرخید و او را به زمین انداخت  
  زانوهایش بود باعث شد پایش پیچ بخورد و مقابل دیوار بیفتد روپرید اما از آنجایی که شلوارش د

اینجا .  لعنتیکام��ً در اشتباهید ؟ فکر می کنی جایی بهتر از اینجا وجود داره  . از اینجا گمشو بیرون _ 
  از من بهتر نیست  . باید بدونه اون به اینجا تعلق داره . داشتم به ساموئل یه درس می دادم

اولین باری بود که در  . بطری های خالی نوشیدنی راهم را باز کرده و اسلحه را به دست گرفتماز میان 
احساس می کردم اسید  .  زندگی تا این اندازه عصبانی شده بودم و خون جلوی چشمانم را گرفته بود

پرپی در حالی که به  پدر ناتنی. را به دور اسلحه محکم پیچیدم  مانگشتهای . کند در رگ هایم غلیان می
  داد گفتکابینت آشپزخانه تکیه می

  به من شلیک کنی لعنتی ؟  ؟ خیال داری چه کار کنی _ 

به شقیقه اش  ته انبا و که بتواند اسلحه را با&� گرفتم کرد از روی زمین بلند شود اما قبل از آنسعی می
  برخورد کرد . >=ش با در یخچال چند متر آن طرف تر پرت شد . g=به زدم 

  فریاد کشیدپرپی در حالی که لباس هایش را مرتب کرد 

  شلیک کن  شبه _ 

از >= و صورتش مشخص بود قبل از اینکه  . گونه هایش کبود شده بود. خون از بینی اش >=ازیر بود 
  به اندازه جهنم او را کتک زده . . به او تنبیه بدتری استتصمیم بگیرد تجاوز کردن اش پدر ناتنی 

  از روی زمین به من نگاه کرد  تیم

  حا&� می خوای به من درس بدی پ?= ؟  ؟  همین میخوای؟ خوب حا&� خیال داری منو بزنی بچه _ 

  پاسخ دادم می نشستوجودم  درهم اوری و   در حالی که خون >=دی

  نه  _ 

  بخشیده بود  کنترل و دقت نظری به هر حرکتم . .  عصبانیت

  خیال ندارم هیچ مزخرفی بهت نشون بدم _

  ترس در چشم های ریز و گرد تیم نشست

قرار نیست هیچ  . لیسای اینجا رو میشناسمپچون من  ؟  میخوای با پلیس تماس بگیری؟  پس چی _  
   گوهی بخورن

  هنوز اسلحه به دستم بود اما به طرف زمین نشانه رفته بود . یک قدم به طرف او برداشتم  

    نه_ 
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  ؟ می خوای منو بکcY ؟ پس میخوای چه غلطی بکنی پ?= _ 

    ی که پاسخ مثبت را در چشم هایم دیدزمانتا . .  مضطرب خندید  باحالتی 

  شیدم آن را مستقیم وسط پیشانی اش نشانه گرفته و ماشه را ک . .  ه را با&� گرفتمحلاس

  بله_ 

  

  

 

  

� �� � �!�" ���  

  

  

���  

  

  
به من گفت به اتاق پرپی بروم و  . تنها یک روز کردنکینگ در روزهای بعد از مرگ پرپی با من صحبت 

 بر زبان نیاورد ات واقعی رادر واقع کلم. چیزی که فکر می کنم دوست دارد در ان دفن شود را پیدا کنم 
  نامفهومی از گلویش بیرون می آمد  تکان میداد و صداهای >=ش رابلکه 

   کینگ داشت به شدت درد می کشید و من نمی توانستم کاری کنم تا این احساس را از او دور کنم 

ترین اتاق خانه را برای بزرگ . او بزرگتر از اتاق کینگ . خیلی بزرگ بود   . بودمن قب�� در اتاق پرپی هرگز 
روی  د .ی بودنویدیویبازی های و قفسه ها پر از کتاب . کام��ً مرتب و تمیز بود .  ود خود برداشته ب

قتی به اتاق بود که آن روز صبح وعک?c از سه نفر ما   داخل ان . دراورش یک قاب عکس قرارداشت
  گرفته بود ما از هر سهو خودش را وسط ما انداخته بود  کینگ آمده

 . ب هایی قرار داشتسکشوی ان برچ روی هر قسمت و .مرتب بود  پرپی بسیار بزرگ و د لباسکم 
یکی از برچسب . یکی از ان ها پر از انواع چاقو ها بود که به صورت منظم کنار یکدیگرچیده شده بودند 

نوشته شده بود " بهترین کراوات های بزرگ لعنتی " و پر از کراوات های بزرگ و رنگی  کشو روی های 
  شوی دیگر برچسب " مزخرفات بجا مانده از داف ها توی اتاق من " نوشته شده بود روی یک ک . بود

  راز اینکه لباس های من را از کجا می اورد را حل می کرد . . خوب فکر می کنم این 
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  یک لباس زرد و بلند ترین کراواتی که پرپی داشت را انتخاب کردم

که در مراسم خاک سپاری اش به تن می  یلباسهای ینآخر  . . ناگهان با گرفتن لباس های او در دست 
در حالیکه لباس های او را . . روی زمین افتادم  .  دیگر تحمل اش برایم بیش از اندازه زیاد شد   کند . . .

. احساس می کردم قلبم به یک میلیون تیکه تبدیل شده  .  به سینه چسبانده بودم در خود مچاله شدم
محکم به تکه . به جز به آرامی گریه کردن کار دیگری نمی توانستم بکنم  .نمی توانستم نفس بکشم 

  م ست واقعی که می شناختم چسبیدهای تنها دو

نم تا چه اندازه این پایین بودم اما می دانم می بایست آنقدر گریه کرده باشم تا به خواب فرو رفته انمید
ر داشت و لباس های پرپی در شده روی گونه هایم قرا کم زیرا وقتی بیدار شدم اشکهای خشباش

  ه شده بودلاچآغوشم م

و درست آن . . . قرار دادم تا چروک های آن را صاف کنم  جا لیا>cلباس او را روی یک  . .  ستادمیا 
  موقع بود که چیزی که به پشت کمد چسبیده شده بود را دیدم

  روی آن نوشته بود :دست خط شلختگی پرپی که پاکت کوچک سفید  یک 

  " ادر به خطاممنو باز کن  "

  
  

* * * * *  

  

همچنین ماشین قدیمی پرپی هم به آنجا آورده . قب�� آنجا بودند ها وقتی به مراسم رسیدیم موتور سوار 
  ما آخرین ک?c بودیم که به آنجا رسیدیم . شده بود 

کار می کرد از قبل  نفر از مادربزرگ هایی که پرپی با آنها ۶   گریس و . . چند موتورسوار دیگر. . بییر 
راهن و شلوار جین م پیه کینگ د .همگی لباس سیاه به تن داشتن د .نشسته بودن هاروی صندلی

. . .  به تن کرده بودم  رنگی به آب انداخته و لباس تابستانی زردمن احتیاط را  کرده بود .مشکی به تن 
  م پرپی عاشق این لباس می شد فکر می کن

وقتی روی صندلی های پ��ستیکی در ردیف اول نشستیم کینگ دست من را گرفته و آن را روی پاهای 
ن را به خود نزدیک م ستتا جایی که می توان . انگشت های مان را به یکدیگر قفل کرد . خودش قرار داد

  حبت در مورد مرگ و زندگی کرد>=ش را برای کینگ تکان داد و b=وع به ص   واعظ. کرد 

 اگرچه این دو نفر هرگز یکدیگر را ندیده بودند . کرد چند کلمه ای راجع به پرپی صحبت کند  حتی سعی
 . .  محترم و عضوی با شخصیت از جامعه بود می خواستم بخندم وقتی راجع به اینکه پرپی چه مردو .

بییر با صدای بلند  . . اما ه ای از لبخند نشان دادکینگ بارق سخت و سنگیبرای چند میلی ثانیه صورت 
  b=وع به خندیدن کردترکید و 
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مکانیکی مانند این که  یبا صدای .  سپس ادامه داد. واعظ مکث کرد تا ذهنش را جمع و جور کند  
  جمله را تکرار کرده پرسید  قبل ایناز هزاران بار 

  ؟ کنهکی میخواد برای درگذشته عزیزمون امروز صحبت _ 

  

وقتی بییر b=وع به  . دستم را روی جیبم کشیدم تا مطمئن شوم که پاکت نامه هنوز در آن قرار دارد
بییر .  کرد هکینگ نگاه گیجی به طرف من روان . ایستادم و او را متوقف کردم واعظ کردحرکت به طرف 

  متوقف شد

  س��م  _ 

زیرا چند نفر از مادر بزرگ ها  آن را بشنوندست تا همگی نیبه اندازه کافی بلند  ممتوجه شدم صدای
دوباره سعی کردم و این بار کمی بلند تر b=وع به صحبت  دست هایشان را کنار گوششان قرار دادند . 

  کردم

ساموئل رو به مدت طو&�نی نمیشناسم اما اون   اسم من دوئه است و اگرچه من پرپی . . ام . . _ 
به اینکه چقدر برای  اگرچه می خوام راجع . بهترین دوست من. ده یه دوست فوق العا. دوست من بود 

  دست ما زده  قب��ً رو . . ستهنجایی که اون پرپی اما از او .. صحبت کنم همن ارزش دار 

قب��ً آن را خوانده بودم و نمی  م .باز کردداخل آن را تا زده کاغذ  . پاکت نامه را از جیبم بیرون کشیدم
هایش آن را که میخواست دوست  ین همانطور که کلمات پایانی دوستمبنابرا . خواستم گریه کنم

  سعی کردم احساسات را از خود دور کنم  . .خواندم بشنوند را می

 هپرپی  ون این نامه کلمات مستقیمچ. اما  اینجا داریم  یای بالغدم همیدونم آ  فقط یک هشدار . ._ 
  شامل . . . ادبیات رنگی میشه

  به واعظ نگاه کردم که توجه اش روی تلفنش بود عذر خواهانهبا حالتی  

: 

  دوستان و آشنایان گرامی " 

  
  ؟ شما بگید وات لعنتی آخری ر اجازه میدم کلم ننکنه فکر کردی

نمیخوام سعی کنید و چیزهای خوبی راجع به من بگید بنابراین خودم می   . ش اگه اجازه دادملعنت به 
هر هفته این نامه رو آپدیت می  مبود ه سالهاز زمانی که د . وب راجع به خودم بگمخوام چیزهای خ

کنم که کافی عمر نمی به خاطر b=ایطی که توش زندگی می کردم فکر می کردم به اندازه . کردم
.  یالبته اگه به خودت زحمت بدی و این اسم رو روی اونها بگذار  . .  و خانوادم. سالگیم رو ببینم  وازدهد
 فکر سکوت . .  و فکر این ن .تا در مراسم خاکسپاری من چیزی بگ به خودشون زحمت کافی نمی دادن .

ه یک ب اپدیت نامه بعد از اون . خاک قرار میدن برای من بدتر از فکر مردن بودن رو توی وقتی من . .
که دوست  هبهنگام من این چیزی در زمان مرگ نا . .راین به انجام دادنش ادامه دادم د بنابعادت تبدیل ش

 cgو اونها لباس های  . اگه دارید این نامه رو برای یه جمعیت می خونید ا بشنویدهدارم همه شما عو
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بنابراین به اندازه کافی طو&�نی عمر کردم که هرگز فکر نمی کردم به  . . زیبای خاکسپاری به تن کردن
تا حا&� دیگه  . و این برای من یه زمان لعنتی طو&�نیه ممر کردسالگی ع ۲۶   من تا سن. این سن برسم 

اما راجع به . مردم و قراره توی خاک بپوسم و به وسیله کرم ها و حY=ات مادر بخطای دیگه خورده بشم 
وقتی به گذشته نگاه می کنم هرگز فکر  . مرد لعنتی خوشحال مردم هچون به عنوان ی یدمن نگران نباش

و . کردم  واما این کار ر  . توصیفی برای اون باشه" خوشحال  " باشم که کلمهنمی کردم زندگی داشته 
که از همون بچگی مثل . . ساله بودم این بچه ی بزرگ خشن لعنتی  ۱۱همش به این خاطر بود که وقتی 

با من  شعدو ب. نجات داد .. نمی خوام اسمش رو بیارم  . .  یه مرد بود منو از دست یه قلدری که
اسم اون تیلور نایتینگل بود و اون عوcg هنوز هم توی خونه مادرش  . . د . . اوه گور پدرشدوست ش

به  نیبرگشت ت>= راه. لعنتی زن صفت  . کار میکنه  stop - n- goشیفت شب توی . زندگی میکنه 
  خونه حتما برو و ماشین لعنتی اش رو منفجر کن

  اصلی منحرف بشم ******* باعث شد از موضوعادربه هر حال . . م 

نتی عاون بهترین دوست دنیا بود که هر ل . ن تبدیل شدم اون بچه خشن به چیزی بیشتر از دوست 
مزخرف بود اما به خاطر اون بچگی ما کام��ً  . اون به تنها خانواده من تبدیل شد . داشتو آرزوش ر 

مجبور نبود با یه بچه &�غر  . اونن زندگی کنیم ومون رو طبق قوانین و مقررات خودمم زندگییتونست
یه  به ونستتمی  . مردنی که تمام بدنش پر از کبودی بود و دهن گشاد و بی ادبی داشت دوست بشه

وجود داشت که می لعنتی دیگه یه عالمه کار . میتونست منو نادیده بگیره  . طرف دیگه نگاه کنه
خانواده اون بشم و من هم اون رو انتخاب کردم اما اون منو انتخاب کرد تا  . . انجام بده ونها ر اوتونست 

  تا خانواده من بشه 

و یه عالمه مزخرف  . . یکم زندان بود . . یکم مواد و این چیزا بود . . بود یدر این مسیر زد و خورد های
اینها بهترین  . اما هرگز از این انتخاب ها پشیمان نبودم . نمیتونم راجع بهشون اینجا صحبت کنمکه دیگه 

هرگز فکر نمی . . لعنت . . زندگی که هرگز فکر نمی کردم ببینم . قسمت های لعنتی زندگی من بود 
  کنم  سالگی عمر ۱۴بیشتر از  مکردم در خوش شانس ترین حالت

می خوام . افتاد بود هرگز این اتفاق نمین و این که یک شب منو نجات داد ماگر به خاطر بهترین دوست
برو هر کاری که . . برو سفر کن . . مرحبا به تو حیون بزرگ وحcY : فریاد بکشم و بگم  بییربرای محکم 

تا جایی که نتونی تشخیص بدی  لعه . .اون کلوپت کام��ً تو رو بب برو قبل از اینکه . .  دلت می خواد بکن
   بکن وحالت ر و یف خوب ک. .  ی تو کجا تموم میشه و خواسته های اونها کجا b=وع میشه هاآرزو

آزاردهنده لو>c اما بعداً متوجه شدم که   اولش فکر می کردم فقط یه عوcg  . .  شوخی نمی کنم 
ر تو باید مراقب بیی .  رو داشتم مرد و خیلی خوشحالم که تو . .  میتونم بیشتر از یه دوست داشته باشم

bکینگ و دوئه با. c منظورم اینه که این  . مک نیاز دارنون دو نفر چقدر به کخدا خودش میدونه ا
 ون ر ور از چرندیات و زندگی مزخرف خودشبیشت که نمی توانن نآشغا&� عاشق همن اما اونقدر احمق

به خاطر  . .  یه گند بزرگ توی آینده اونها می بینم. . که اونها رو کنار هم نگه داره  ای نه به اندازه . ببینن
بهشون کمک کن از این مشک��ت و مسائل مسخره بگذرن و بهشون نشون بده تا  . ن باشواونها کنارش

  به جاش بتونن از صداقت و رابطه های جن?c منحرفانه لذت ببرن

  به بقیه مسائل می پردازم  
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از همه شما به خاطر اینکه منو قضاوت نمی کنید  . مزخرفاتی انجام دادم که بهشون افتخار نمی کنم
. م با من دوست هستید متشکرم ین که با توجه به تمام اشتباهاتی شما به خاطر ااز همگ . متشکرم

. اگه می تونستم دوباره همین تصمیمات داشت  وه من زندگی دادید که ارزش مردن ر متشکرم که ب
برای من . بنابراین برای من گریه نکنید لعنتی ها . کردم انتخاب می وهمین زندگی ر  رومی گرفتم و

خانواده لعنتی هم اونها رو  هن دوستانی مثل شما داشتم که از یخوشحال باشید که م. باشید خوشحال 
نیم که ومی د ما و همگی .. از خودم بیشتر دوست داشتم ونها ر اوکسانی که .. بیشتر دوست داشتم 

همه شما خوشحال باشید که من زندگی شادی داشتم و  . من چقدر دیوانه وار عاشق خودم هستم
  ن بودیداونتی ها جزوی از لع

  

 کوچولویبا هزار تا بچه ی  واورد و با تو ازدواج نکرد و تو ر ش بیرون نیدوئه اگه کینگ >=شو از باسن
  قسم میخورم از گور بلند میشم و جاشو میگیرم. . خشن باردار نکرد 

ازت متشکرم که  . دادی سشان یه قبل یاون سالها . . نیاستخو یه بچه یه مچکرم که ب. . کینگ برادر  
به من یه زندگی . . تو زندگی منو نجات دادی  . . کردی  اما تو بیشتر از این ها . . باسنمو نجات دادی

  دادی 

  دوست دارم مرد 

در . برای من عزا نگیرید از این مزخرفات متنفرم . حا&� دیگه باید برم و بمیرم . خوشحال باشید بچه ها 
  بخوابید اینطوری من خوشحال میشمعوض برید با یه نفر 

شما لعنتی ی ن بخوابید و بدونید که من همه وبرای خودت و اونبا این . .  شاد باشید  . . پارتی بگیرید 
  ها رو دوست دارم 

 . " پرپ

هم نوشتم که دوست دارم توی تمام روزنامه های محلی  ووشت : همچنین آگهی درگذشت خودم ر پی ن
  تسخیر میکنه وم شما ر حمیفته روناگه این اتفاق  ام . به این کام��ً جدی راجع ه .برس چاپ به

  با صدای بلند بخونم یا نه  ودی ر عنمی دونم واقعا باید قسمت ب   _ ام . . .

  را تشویق کردمبییر 

  این کارو بکن  _ 

اما حا&� . . که در چشمانش حلقه زده بود را ببینم  یفاصله هم می توانستم اشک های   نقطعا از آ
  لبخندی روی صورت داشت

  بزار بشنویمش _ 

  بقیه جمعیت هم حرف او را تکرار کردند و من چاره دیگری نداشتم  

  خیلی خوب _ 
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  کردم اگهی درگذشت پرپی را با >=عت بخوانم عیس و مکشید ینفس عمیق 

 :  

  ساموئل کلیرواتر  " 

  ساله ۲۶ 

  یک گانگستر خشن بدقلق 

  ا رفتمثل یک رییس از بین م 

  کینگ دوئه بییر  به جای گذاشت : وکه خودش انتخاب کرده بود ر  ای خانواده 

  اینچی اش را  ۱۰ر وو الت ذک   را آرامش بخشد . . . باشد که خداوند روح او  

بلکه همگی . . ای عادی تنها خنده . نه ناگهان با صدای بلند b=وع به خندیدن کردند  جمعیتتمامی 
  دو با تمام وجود میخندیدنبودند خم شده . . دست از اشکم گرفته 

از  . . او همانطور که کاغذ را داخل جیبم قرار دادم و کنار کینگ نشستم متوجه شدم پرپی چه کار کرده 
  توانست تحمل کندرا نمی مه فکر اینکه به خاطر او گریه کنیآن نوع مردهایی بود ک

  بنابراین کاری که همیشه انجام می دادید را یک بار دیگر انجام داده بود 

  همگی ما را وادار به خندیدن کرده بود 

و را گرفتم اما به جای این که توجهش را جلب ادست . به هیچ عنوان نمی خندید . . به کینگ نگاه کردم  
  کنم ایستاد 

  کینگ رفته بود. . . قبل از اینکه واعظ کلمات پایانی اش را بگوید 

  

  

  

  

� �� � �!�" ���  

  


���  
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  م را زیر خاک دفن کرده بودمهفته از زمانی که بهترین دوست  و یک ندتجاوز کرده بود مبه دختر  
  میگذشت

نستم چگونه عصبانیتم را روی شخ�c که در این دنیا بیشتر از همه از او متنفر بودم ادر این مدت نمید 
  خالی کنم

که بیشتر از  آدمی . .  مغزش را مت��cb کرده بودم. کشته بودم  اده ر امن آن حرامز  . .  ایزاکنه . نه   
  خودم بود . . .  متنفر بودم او همه در این دنیا از

بعد از تمام چیزهایی که با هم پشت >=  .  که دوئه برای من انجام داده بود هایی د از همه چیزعب 
از این را داشت که زندگی را زندگی کند که مدام در ترس مورد تجاوز قرار  لیاقت بیشتر. . گذاشته بودیم 

می بایست برای او کاری بکنم اما مهم نبود به چه چیزی فکر می کنم به . گلوله خوردن باشد  و گرفتن
  اندازه کافی بزرگ نبود تا این اشتباه ک��ن را جبران کند و آن را دوباره درست کنم 

  مدسپس به طرفم ا

  یک چیز بود که می توانستم برای او انجام دهم  

ختخوابم تآن شب اولی که در  . تنها یک >=چ معکوس در گوگل کافی بود تا بفهمم اون واقعا کیست
  و اینجا بود. . . خوابیده بود با گوcb از او عکس گرفته و عکس او را در قسمت >=چ آپلود کرده بودم 

ارزو  . نگاه می کند نم انند این که دارد درست به چشم هایطوری به دوربین خیره شده بود م 
از این  . آرزو میکردم هرگز نمی دانستم واقعاً کیست . کردم هرگز در مورد او جستجو نمی کردممی

 ای تواند چه کاری برای من انجام دهد به عنوان بهانهحقیقت که می دانم او چه ک?c است و می
  اره پیش خود برگردانماستفاده کردم تا او را دوب

  بود که می خواستمش  او به او خورد این خود ماگرچه درست در همان لحظه ای که چشم 

تا . . . او را همیشه پنهان نگه دارم  راز برنامه داشتم برای همیشه او را نزد خود نگه دارم و اگر &�زم باشد
  حا&�

     رامی الیزابت پرایس 

ر زیرا بعد از با. او چه ک?c است  دنکرده بود بفهم عیح بود یا واقعاً سدر کارش افتضایا پلیس واقعان 
چند ثانیه بعد از فY=دن دکمه جستجو به عکس های گوناگون  م . تنهادومی که تصویر او را جستجو کرد

  مشد   صفحه لب تابم خیره . . روی دختری که عاشق او شده بودم

جشن . ها تصاویری از او در موقعیت های مختلف تن . شت هیچ مقاله ای راجع به گم شدن او وجود ندا 
  مراسمات خیریه . . ها و مهمانی ها 

.   لبخند مصنوعی . . آرایش . .  لباس هایی که پوشیده بود . اما دوئه نبود . .  روی صفحه او بود عکس
  زدمی اگر به ندرت اص�� لبخند  . .

. چهره اش بی احساس بود . آخرین تصویری که از او پیدا کردم تقریبا یک سال پیش گرفته شده بود  
  نگاهش خالی و بی روح 
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  گاه را میشناختم ن آن

  متاسفانه خودم این نگاه را روی صورت او قرار داده بودم 

  نگاهی بود که قلب لعنتی مرا می شکست 

  بی تفاوتی

لبخند پهنی از این گوش تا  . پ?= دست پ?=ی را گرفته بود که کمی از خودش بزرگتر به نظر می رسید 
اش را بشکنم و  لعنتیم را داخل صفحه برده و دست می خواستم دست . ان گوش روی صورت داشت

  سپش تک تک دندان های سفید مرواریدی اش را داخل دهانش خرد کنم

ردموند در مراسم جشن هرت  مراه دخترش رامی الیزابت پرایس و پریستون به سناتور وستمور پرایس 
  اهدا به بچه های >=طانی   بال برای جمع آوری پول برای

نم چه امیدن. رگ هایم جوشیدن گرفت  در کردم اما خونه تصویر را نگاه میاگرچه دومین باری بود ک
یا مردی که به عنوان پدرش از او میکرد  لمس که داشت دختر من را یپ?=  . . چیزی مرا عصبانی تر می 

  نام برده شده بود

ایی به هر مردی که بخواهد از هر گونه رسو. سناتوری که برای ریاست جمهوری b=کت کرده بود  
احتما&�ً به همین دلیل بود که حتی سعی نکرده بودند دختره گمشده شان  . دقیمتی که شده پرهیز کن

  را پیدا کنند 

 cgلعنتیعو  

ینت برخورد کرد و یک کاب . به از روی میز آشپزخانه ایستاده و لپ تاپ را به آن طرف اتاق پرتاب کردم  
به لپ تاپ  . .  بییر به >=عت به داخل آشپزخانه آمد.  ها تکه تقسیم شد به میلیون . روی زمین افتاد

  نگاه کرد و گفت شکسته

  نی مرد ؟چرا اینقدر عصبا  این چه کوفتی بود ؟ _ 

  تاپ روی زمین خیره شدم به تکه های خرد شده لپ 

  می بایست به یه سفر کوتاه بریم _ 

به همراه دوست پ?=ش هنوز روی صفحه شکسته شده بود و از رنگ آبی به  . .  عکس دوئه یا رامی
  مشکی و برعکس تغییر پیدا می کرد 

  ؟ کجا قراره _ 

گرفتن مکس به  شانس اینکه پولی که نیاز داریم برای پس. . باش صادق   و. .  یه چیزی بهم بگو بییر  _ 
  ؟چقدره  مسناتور بدی

  به چشم هایش نگاه کردم

  صفر تقریباً  _
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  من رانندگی می کنم . پس ماشین لعنتی رو روشن کن  _

  ؟اما هنوز نگفتی چرا باید ماشینو روشن کنم _ 

  اون رو ببندیم  هقراردادی با شیطان هست که نیاز  هی . .  نم چون که دوست_ 

جایی که دختری که عاشقش شده بودم در آرامش در  . به در بسته اتاقم نگاه کردم . . هال ینبه پای 
  مال من بود و همیشه این فکر را راجع به او خواهم داشت. او خوابیده بود  متخت خواب

زندگی که به نظر می رسید هر کاری . به او می دادم را داشت و لیاقت زندگی بهتر از آنچه که من ااما  
  که می کنم به او آسیب می رسد

  بعد از مراسم خاکسپاری پرپی فکر می کردم قرار است حقیقت را به او بگویم  

    حا&� قرار است او را از دست بدهم

اینکه دارم به تیرگی مطلق خیره مانند  . اما نمی توانستم چیزی ببینم . .  از پنجره به بیرون خیره شدم 
  و قرار نیست هرگز از آنجا بیرون بیاییم . . جایی که قرار است به آنجا قدم بگذارم. .  به خ�� میشوم

  

  

  

��� � �!�" ���  

  


���  

  
متوجه می شوی که این احساس تا چه اندازه واقعی است زیرا متوجه میشوی  وقتی عاشق می شوی

  . .  گلوله بخوریg=ی به خاطر آن شخص حا

بلکه از .. خودت  قتی به پدر یا مادر تبدیل می شوی متوجه خواهی شد که نه تنها حاg=ی از بدنو و
  ای محافظت از بچه ات استفاده کنیسپری بر  نبه عنوا شخ�c که عاشق او هستیبدن 

 . او به پدرش نیاز دارد  . اگر بتوانم با موفقیت معامله را به پایان برسانم می توانم دخترم را پس بگیرم 
به جایی که هیچ کس نداند ما چه  ید شویم .ام را بفروشم و با پول آن ناپدخانه  بعد از ان می توانم

  بریمکسانی بودیم 

  من و مکس
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او را به یک . خانه تهیه خواهم کرد  او در یک محله خوب برای. خیال داشتم پدر خوبی برای او باشم  
زیر را قرار بود  دید شوممی خواهم ناپ . برای او داستان خواهم خواند . فرستادمدرسه خوب خواهم 

  م از نو ساخته شودزندگی

بهترین دوستم را از دست داده بودم و این باعث شد متوجه بشوم دیر یا زود قرار است دخترم را هم از  
ک?c است برای همیشه از من  زیرا اگر بفهمد از همان ابتدا می دانستم که او واقعاً چه. دست بدهم 

  متنفر خواهد شد 

پیش خدا دعا کردم که اگر این . به مکس نیاز داشتم زیرا او تنها ک?c بود که برایم باقی مانده بود 
تمام خودم . . شانس را به من بدهد که با او باشم تمام ت��شم را می کنم تا بهترین زندگی را به او بدهم 

  او خواهم کرد را وقف

  قمعش 

  قلبم 

  دخترم 

  همه چیزم 

چه اشکالی دارد اگر همواره احساس کنم  . را می شکست ماقلب لعنتی  گرفته بودم ی کهتصمیم 
  قسمتی از من گم شده ؟

  لعنت بهش   

  دخترم را خواهم داشت و او قلب من بود

را به  . .   ا میزنییا هر ک?c که او را صد. . در ازای مکس خیال داشتم دوئه یا رامی یا گربه کوچولو  
  پدرش پس بدهم

 اما در ذهنم. داده بودم ن او ی بهدوئه هیچ حق انتخابه فتن این که قرار است چه اتفاقی بیفتد بگن با 
هیچ شکی نداشتم وقتی متوجه بشود تمام این مدت این حقیقت را از او پنهان کرده ام به من نگاه 

  و آن هیو&�یی که واقعاً هستم را خواهد دید . . خواهد کرد 

    دهم از من قدردانی کندخاطر اینکه زندگی اش را به او پس می بهاما شاید 

  

  

  شاید نه 

قرار است و برای بقیه عمرم به وانمود . دهم تمام طول راه تا دفتر سناتور وانمود کردم اهمیت نمی
بدون آن که  اش سیاه موج دار و چند کک و مک روی بینیمسئول پذیرش با موهای . کردن ادامه بدهم 

  >=ش را از روی کامپیوتر با&� بیاورد پرسید
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  ؟ وقت قبلی دارید _ 

.  اینو بهش بده . بهش بگو من منتظرم. اسم من برنتلی کینگه و به وقت قبلی لعنتی نیازی ندارم  _ 
  اون موقع میخواد منو ببینه بعدش

منتظر . که امروز از دوئه در حالی که خوابیده بود گرفته بودم بود عک?c  م .داد تصویر را روی میز قرار 
 . وقتی ب��خره از کامپیوترش به با&� نگاه کرد دهانش باز ماند. روی صندلی نشستم . ماندم ن پاسخ او

می . شتم حوصله اینکه برر>c بشوم را ندا. احتما&� قب�� ندیده بود ک?c مانند من منتظر سناتور بماند 
  بایست قبل از اینکه نظر لعنتیم را تغییر بدهم این معامله را جوش بدهم

لحظه بعد بیرون آمد و چند دکمه روی   چند. ال حرکت کرد هل پذیرش ایستاد و به طرف پایین مسئو 
در . همانطور که در گوcb زمزمه می کرد دستش را با&� آورد و کنار دهانش قرار داد . د = Yف شتلفن

  الی که تلفن را دوباره >=جایش قرار می داد با لبخندی مصنوعی گفت ح

  م��قات می کنن  وسناتور پرایس حا&� شما ر _ 

آن را باز کرد و کنار ایستاد تا به من اجازه  . ستادیمقابل دری ا. دنبال کردم  واو را به طرف پایین راهر  
  بدهد وارد شوم 

کلیک دیگری آمد که مطمئن بودم در را   صدای . آن را پشت >=م بست موقتی به داخل قدم گذاشت
  گفت ایستادگانی وهر در حالی که از پشت میز بزرگ ماسناتو. قفل کرده 

اینه که میدونم  بشید وارد دفتر من مدداتنها دلیلی که اجازه اقای کینگ . می دونم شما کی هستید  _ 
  ستید نی مسلحاز نگهبانی عبور کردید و میدونم 

بی تفاوت بازی کند اما  عی می کردس. بودم را در دست گرفته بود  اش داده cYنتصویری که به م
  نمی دانست من ک?c هستم که تمام کارت ها را در دست دارد

  اشتباه می کنی سناتور هک یهاینجا جای _ 

اره روی صندلی نشست و سناتور دوب. جلوی پیراهنم را با&� زدم و اسلحه را از روی کمرم برداشتم  
   اشاره کرد اش به صندلی روبروی. دست هایش را روی میز قرار داد 

  س بزار این مزخرفات تمام کنیم چطوره ؟ پ _

. چند سال جوان تر . گربه کوچولوی من بود .  توجه مرا به خود جلب کرد  ی اشتصویری روی میز کنار 
یک زمانی خوشحال  . . او از هر زمانی بود که دیده بودملبخندش بزرگتر و روشن تر . در یک ساحل دریا 

  بوده و دیدن آن خوشحالی بود که تصمیم گیری را برای من آسان تر کرد 

ده ثانیه فرصت داری بهم بگی چرا نمیدونی اون کجاست و چرا به دنبالش نمی . دختر تو پیش منه _
  بگو نه یک مشت مزخرف .حقیقت ر ؟ گردی 

  بزرگ شد چشم های سناتور 

    نده باcb . . .سوبه دختر من اسیبی نر هبهتر  _
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  ه عقب پرتاب شد و روی زمین افتادب اش صندلی. ناگهان ایستاد  

  ؟ چی میدونی _ 

چیزی که میدونم اینه که چشم های آبی درشتی داره و وقتی . خون?=دی لعنتیت رو حفظ کن  _ 
  مضطربه زیاد صحبت میکنه 

  برای تفریح اضافه کردم تنها . . و بعد از آن 

  میدونم وقتی تحریک میشه چطور g=بان قلبش با&�تر میره_ و 

  چه غلطی با دختر من کردی ؟ _ 

 ؟ چرا گم شدن اونو گزارش ندادی .  اول تو می بایست جواب منو بدی. اینطوری کار نمیکنه  . اوه نه _ 
  ؟ چرا به دنبال اون نگشتی

  ؟  دنبال اون نبودیم کنیچرا فکر می   _ 

  دستهایش را با اضطراب در هم قفل کرد  . دوباره روی صندلی نشست 

ها و خبرها راجع  >=ا>= روزنامه که هیچون اگه دختر سناتور گم بشه یه جورایی فکر می کنی خبر بزرگ_ 
  ؟این طور نیست  ن . .کنبهش صحبت می

  دست هایش را روی چشم هایش کشید 

گفتیم داره خارج توی پاریس درس میخونه اما همونطور که خودت قب�� میدونی یبه مردم م _ ما
با آدم های  . .  هدرد>= درست کنیی یم چون رامی بچه دگم شدن اون رو گزارش ندا. حقیقت نداره 

 . .  این دفعه چندین ماه طول کشید. . گاهی اوقات برای هفته ها ناپدید می شد  . .  اشتباهی میپرید
من و مادرش فکر میکردیم داره >=کcY می کنه و به ما . ن استفاده نکرده نوز از کارت اعتباری مو ه

ن اوبا هم دعوای بزرگی داشتیم و از  قبل از اینکه از خونه بیرون بره من و مادرش . درس عبرتی میده
  زمان تا حا&� اونو ندیدیم 

یا به این دلیل که برای انتخابات  ؟  بود یساز درد>= ی ید چون بچه ادگزارش ند ون ر اوپس  گرم شدن _ 
    ؟لکه دار کنه واجتماعی تو ر  یوجه  کاندید شدی و میترسیدی این داستان

داره که ازدواج نکرده اما ساله  ۱۶دختر  هیوقتی فهمیدن ؟   دیدی چه اتفاقی برای سارا پالین افتاد_ 
شده ن گم میدونستم رامی واقعا. نمی تونستم این کارو با خودم بکنم . این اونو به کشتن داد  ه . . باردار 

م به مرد. . دروغ گفتم  م . . رار کرده بنابراین بهانه جور کردو از خونه ف. . درست مثل چند دفعه پیش . 
  من و مادرش هر روز دعا می کردیم حداقل تماس بگیره . چیزی گفتم که دوست داشتن بشنون

  ه نظر می رسیدآشفته ب سناتور

  ؟ بهم بگو حالش خوبه _ 

  آره حالش خوبه  _ 
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  انگشت هایش را به شقیقه هایش فY=د. سناتور از روی آسودگی خاطر نفسش را بیرون داد 

  ؟ تا این اندازه از ما متنفره ؟ واقعا به خونه برنگشت   چرا هرگز _ 

خاطره ای  وقتی بیدار شد هیچ.  چیزی داشته یمثل اینکه تصادف. چیزی به خاطر نمی آورد  _ چون
  هم نمیدونه  ونداشته حتی اسم خودش ر 

  دوباره ایستاد 

  همین حا&� می بایست اونو ببینم . ون ببر پیش او ر چی ؟ من _ 

  یک دستم را با&� گرفتم 

  ک هست که باید با هم بکنیم یبه نظر میرسه یه معامله کوچ . بشین >= جای لعنتیت. نه اینقدر >=یع _ 

  دوباره روی صندلی نشست 

  ؟ b=ایط تو چیه. البته  _ 

  اط��عات اون اینجاست . . دخترم. رامی به جای مکس  . تجارت ساده است هی . پول نمیخوام _ 

  قرار دادم شکاغذی روی میز  

ی که توش زندگی خدمات اجتماعی و آدرس پرورشگاه شماره. ن اسم دخترم نوشته شده وپشت ا _ 
اه خودت به همر و تمام اسناد اداری ر   ظهر مکس و رو بهم بده و فردا نکامل دختر م قیومت. میکنه 

  پس میگیری وبیار و اون موقع دخترت ر 

بایست این معامله زیرا می . گفتمآمدن کلمات از دهانم دردناک بود اما می بایست آنها را می بیرون 
  شد انجام می

  یک روز نیاز دارممیتونم ترتیبشو بدم اما به بیشتر از _ 

  ایستادم و به طرف در حرکت کردم 

_ cbابو ر   اگه مکس . فردا ظهر اگه اونجا نبا  ____ cbخودت نیاورده با  

  برای آخرین بار به او نگاه کردم  م وچرخید

م اجازه نمیدم تو هم اگه من نتونم دخترمو داشته باش . بدون هیچ تردیدی. گلوی دختر تو میبرم _ 
  داشته باcb و بعدش اهمیت نمیدم چه اتفاقی برام بیفته ودخترت ر 

  

  

* * * * *  
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  بییر من را از پارکینگ بیرون می برد از من پرسید  وقتی در ماشین نشسته بودم و 

  ؟ چطور پیش رفت _ 

  آهی کشیدم  

  ؟ اون داخل چه کار کردی ؟  تا این اندازه بد بود_ 

  دوئه رو معامله کردم  _ 

  فریاد کشید 

  ؟ در قبال چی _

  اص��ح کردم 

    در قبال کی _ 

  ؟خیلی خوب در ازای کی  _

  مدوئه رو در ازای مکس معامله کرد من همین حا&� .  مکس_ 

  لعنت. . اوه خدا  _

 همین حا&� از اون مطمئن شدم. . بودم که روحم رو فروختم ناگر تا حا&� مطمئن    _ 

  
  
  

$� ���  

  


���  

  
تقریباً نیمه شب بود و از همین حا&� داشتم ساعت ها را تا فردا ظهر . در تختخواب با دوئه بودم 

  میشمردم

 مآن شبی که اجازه داد   ز زمانی کهآن هم ا . . بود که برای اولین بار مکس را میدیدم یموقع ظهرفردا  
  مادرم در آتش بسوزد او را در آغوش گرفته بودم 

دوئه قرار بود آن ک?c . یگر هرگز دخترم را خواهم دید همچنین فردا ظهر آخرین باری خواهد بود که د
احتما&� وقتی متوجه بشود چه زندگی &�کچری پیش . .  رامی پرایس . . باشد که برایش به دنیا آمده بود 
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من هرگز به اندازه کافی برای او . ماشین به من نگاه کند  هاین رو دارد حتی به خود زحمت نخواهد داد در
  خوب نبودم 

  و همزمان احساس هیجان. . . م ه بودکردگز این چنین احساس بدبختی نهر 

یک . . چند ماه قبل فکر میکردم وقتی مکس را پس بگیرم پرپی هم کنار ما خواهد بود و همچنین دوئه  
او را متقاعد  . توانستم به اندازه کافی به او نزدیک شومی. نمپایم را بلند کردم و روی پاهای او انداختم 

اما بر خ��ف پرپی زندگی گذشته دوئه از  . .  دختری که قب��ً بود بشود تا با من باشد کرده بودم بی خیال
  گور بیدار شده و از زمانی که دکمه جستجو را فY=ده بودم مرا شکار کرده بود

چ هی. چیزهایی که من نمی توانستم به او بدهم  ی همه. داشت در این دنیا همه چیز را  او لیاقت 
مشکل اینجا بود که . . . شکی نداشتم اگر چیزی به عنوان جفت روحی وجود داشت دوئه مال من بود 

  رامی نبود

کار که >=ا>= که شامل یک خ��ف . .  یک آینده داشت . . پول داشت . .  رامی یک دوست پ?= داشت 
  شد و میل شدیدی به خشونت دارد نمی بدنش را تاتو کرده

خودش را در معرض خطر تیر خوردن قرار بدهد یا هرگز نگران این باشد که یکی از ما رامی قرار نبود 
  یا بمیرد . .  صدمه ببیند

   او یک خانواده داشت. چیزهای بیشتری برای او می خواستم  

به آرامی >=م را پایین آوردم و لبهای شیرینش را برای . او را به پشت چرخاندم و با&�ی >=ش قرار گرفتم  
از این که چشم هایش  . اشک در چشم هایم جمع شد . با ناله ای از خواب بیدار شد . رین بار چشیدمآخ

به b=وع . پایین افتاد  روی گونه ام اولین قطره اشک از چشمهایم. . هنوز هم بسته بود خوشحال بودم 
چنین بزرگترین عشقی و هم . . . شناختممی بهترین دختری بود که به عمرم . او عشق بازی با او کردم 

  تنها عشقی که تجربه کرده بودم . . . که می دانستم هرگز تجربه خواهم کرد 

می . . و را دوست دارم اگفتم تا چه اندازه هنم به او میدر ذ مانطور که با او عشق بازی میکردمه
طره اشک از روی چانه یک ق. . آرزو می کردم بچه من را داشته باشد  . . خواهم تا ابد او را داشته باشم

قبل از آنکه او را از این حالت . . دستم را جلو آورده و به >=عت آن را کف دستم گرفتم . ام پایین چکید 
 . . .  قبل از آنکه برود. . قبل از آنکه بفهمد واقعاً چه احسا>c دارم  . . خلسه خواب آلود بیرون بکشد

  برای همیشه 

تمام مدت او را بوسیدم . یک عمل خشونت آمیز نه م یک زن عشق بازی کرد برای اولین بار در عمرم با
تا جایی که می توانستم او را نزدیک خودم نگه داشتم و به خودم می فY=دم به او گفتم تا چه اندازه 

  . دوست دارم او زیباست که همه چیز را راجع به

  اجازه دادم تا به خواب فرو رود سپس بیخ گوشش زمزمه کردم

  دوستت دارم _ 

نیاز داشتم که این . اما بیشتر این حرف را برای خودم گفتم  . نمی دانستم که آیا کلمات را شنیده یا نه 
فکر می کنم قسمتی از من درست در همان لحظه اول که نگاهم به چشم . کلمات را بر زبان بیاورم 
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. . . آن زمان او را میخواستم  . . . سیدهزیبای تر  ی چشم های شبح زده آن. .  . هایش افتاد عاشق او شد
  روح و جسمش را 

 و خیال داشتم هر ثانیه از آن را تا جایی که می توانستم نزدیک. . تنها برای چند ساعت دیگر او را داشتم 
  اسپری کنم  او

  زمانیکه هنوز هم متعلق به من بود

  

  
* * * * *  

  

���  

  
مانند اینکه مهم نبود تا چه اندازه . در طول شب هر زمانی که بیدار میشدم کینگ من را لمس می کرد 

  هنوز هم به اندازه کافی نزدیک نبودیم . .  به یکدیگر چسبیده شده باشیم 

آن را در تک تک سلول های بدنم  . .  چیزی اشتباه بود.  خواب دیدم به من گفت عاشق من است 
از او پرسیدم چه چیزی او را آزار میدهد اما پاسخی نداد و تنها به بوسیدن من ادامه  . ردماحساس می ک

  شاید در فکر پرپی گم شده باشد و تنها نیاز داشت کنارش باشم . داد 

   ذهنم پر از سوال بود

این اندازه زو می کرد تا که آر  . کرد تا چه اندازه دوست دارد همواره کنار من باشدخ گوشم زمزمه میبی 
اینکه او برای .  م بریزداین را دارم که دنیا را به پای اینکه چگونه من ارزش . پست فطرت نباشد یک مرد

  من به اندازه کافی خوب نبود 

  . . .  و ناگهان مانند اینکه با یک دیواره آجری برخورد کرده باشم

  دیک بود منفجر شودنز  ن سینهامتوجه شدم قلبم می 

  کردداشت با من خداحافظی می 

  

  
* * * * *  
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هر ثانیه  .  b=وع به لباس پوشیدن کردم. وقتی از خواب بیدار شدم خورشید در آسمان می درخشید 
انتظار چنین چیزی  . انتظار داشتم کینگ از در وارد شده و به من بگوید که می خواهد از آنجا بروم

  کنم اما چیزی نداشتم که حقیقتا مال من باشد میخواستم وسایلم را جمع. وحشتناک بود 

خواستم در این حالت وحشتناک منتظر بمانم بنابراین برای نمی. از اتاق بیرون رفتم تا کینگ را پیدا کنم  
  پیدا کردن ج��د بیرون رفتم

  روی تاب ایوان نشسته بود  . . او را بیرون از خانه پیدا کردم 

  بهم بگو . هیه چیزی اشتباه؟  چه خبره _ 

  دست گرفت میان صورتش را  

  همه چیز اشتباهه . همه چیز عزیزم _ 

روی پاهایش نشستم و بازوهایم را دور  . دستش را روی بازو هایم کشید. به طرف جلو حرکت کردم 
  فرو کرد  مبینی اش را در گلوی. گردنش حلقه کردم 

  کردم سالتما اوبه 

  شاید بتونم کمک کنم . بهم بگو خواهش می کنم  _ 

  هیچ کس نمیتونه. . نمیتونی  _

  ؟ باید بهم بگی مشکل چیه . داری منو میترسونی _ 

  قلب لعنتی من شکسته  _ 

  ؟ کی اون رو شکسته   چرا ؟_ 

  تو این کارو کردی _ 

  چشم هایش خیس بود . . .  به من نگاه کرد 

  آیا اص�� هرگز چنین قدرتی روی او داشتم ؟  ؟  دچه کار کرده بودم که قلب او را شکسته بو. جا خوردم  

 یماشین.  دبه طرف در ورودی بچرخ یمانهر دو  >= ث شدصدای ماشینی که به ما نزدیک میشد باع
  سیاه با پنجره های دودی مقابل خانه پارک کرد

  رسیدپکینگ  

  به خاطر من یه چیزی رو یادت میمونه ؟  _ 

  اسخ دادمپ د .عث شد >=م به طرف او بچرخبا

  هر چیزی  _ 
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  زمزمه کرد . هر کاری برای او انجام میدادم. حقیقت داشت 

  به یاد داشته باش که دوستت دارم  _ 

  آن را در رویا ندیده بودم  . .  پس واقعا آن این جمله را گفته بود

  ؟ گیمیچرا داری اینو ا&�ن بهم _ 

  این که کینگ به ماشینی که به ما نزدیک می شد حتی نگاهم نمی کرد عجیب بود 

  از روی پاهایش پایین پریدم  

  ؟بهم بگو چه خبره _ 

  عزیزم _ 

  دستش را به طرف من دراز کرد 

  ؟ اینجا چه خبره . منو عزیزم خطاب نکن. نه _ 

پ?=ی با . سمت پشتی ماشین را باز کرد راننده بیرون آمد و در ق . ب��خره به طرف ماشین نگاه کردم 
  ماشین بیرون آمد عقب قسمتکمی از من بزرگتر بود از  هموهای بلوند تیره ک

  او را نشناختم به ما نگاه نکرد . .  تا زمانی که به با&� 

  چشم ها را   یا ان 

  چشم های قهوه ای فندقی

  که در رویا دیده بودم  یچشم های 

همانطور که پ?= به من نزدیک می شد روی ایوان خشکم زده . کام��ً بهت زده در سکوت فرو رفته بودم 
  بود 

  طور که مستقیم به ما نگاه می کرد پرسید انهم

  ری ؟ ری خودتی ؟_ 

با  . حالت صورتش کام�� از غمگین و آزرده به عصبانی و انتقام جو تغییر کرده بود. کینگ نگاه کردم  به 
شده بود که قسم میخورم  درواقع انچنان منقبضفکش . به طرف پ?= خنجر پرتاب میکرد  شنگاه
  هایش را بشنومتوانستم صدای خرد شدن دندانمی

  از کینگ پرسیدم 

  ری کیه ؟ _ 

  بییر از میان درگاه ظاهر شد و با عصبانیت گفت 
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  این کارو نکن لعنتی _ 

  کینگ با عصبانیت فریاد کشید 

  برو داخل _ 

میرم به دیدن  . من کن شخرابکه هست  یبیشتر از این ئه . این زندگی لعنتی تو . خیلی خوب باشه _ 
  و تماشا کنمر  یتونم اینجا بشینم و این مزخرفاتنم. خواهرم 

  ان آمد و گونه ام را بوسید وبییر به ای 

  دوست دارم دختر خوشگله_ 

  آن طرف خانه ناپدید شد    و سپس 

  به هوا برخاست شنیه بعد صدای غرش موتور چند ثا

    تو _ 

  کینگ ب��خره پاسخم را داد 

  تو رامی پرایس هستی _ 

  پ?= پرسید  

  ؟ نمیدونی من کیم. من تنر هستم  ؟ منو به یاد نمیاری  ری_ 

  چرخیدم نگبه طرف کی 

  چرا اینجاست ؟  ؟ اون کیه ؟  این یعنی چی _ 

  بیرون دادبه زور از بین لب هایش کلمات را 

  اون . . . دوست پ?=توئه  _

  ؟ داره میاد اون یدونستی . . . م چیه من ؟_ 

  سپس متوجه شدم 

  و نفس در گلویم گیر کرد

  میدونستی من کیم ؟  _ 

  اما از همه مهمتر آن را انکار نکرد  . . . چیزی نگفت

  زمزمه کردم 

  ؟ که میدونی  هچه مدت_ 
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  نگاه کرد به کفش هایش کینگ به پایین

  فریاد کشیدم 

  میدونی لعنتی ؟ ه کهچه مدتی_ 

  مبیا ز اینکه وقتی فرار کردی به دنبالتقبل ا. از همون اول  _ 

  یدتنر پرس 

  ی ؟ فرار کرد _ 

  و باعث شد که حضور او را به خاطر بیاورم  

  پرسیدم . احساس می کردم همین حا&� با خنجر به قلبم فرو کرده 

  ام این مدت لعنتی می دونستی من کیم ؟م. . تتمام مدت _ 

. کار های مزخرف انجام میده  هک  ادم مزخرف لعنتیمه من ی؟  ی چه کوفتی بگماز من می خوا _ 
  و به هر حال عاشق من شدی  یرفت اما همین طور پیش . .  خودت اینو میدونی

  میدی میان موهایش کشیدادستانش را از روی ن

  ات باید بگم به زندگی قدیمی اومدی . . . یاخوش  تبه زندگی جدید . خب حا&� همه چیز تموم شده _ 

  

 نگاهش پایین آمد

_  به هر حال لیاقت تو بیشتر از تمام این مزخرفاته . تو بیشتر از من لیاقت داری .  تو یه خونواده داری . 
  برو با اون ها باش . فراموش کن که من وجود دارم 

  نگاهش به طرف تنر که با گیجی  بین من و کینگ جابجا میشد کشید شده

    تنر b=وع به صحبت کرد

  _  اینجا چه خبره____ 

  کینگ با عصبانیت گفت

  _  خفه شو 

  به او گفتم

  _  این تصمیم تو نیست . تو نمیتونی بگی من کجا برم یا باکی برم 

  _ در واقع هست

  _  این یعنی چی ؟  چه کار کردی ؟
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  پ?= بین جر و بحث ما فریاد کشید 

  _  ری

کینگ طوری به او نگاه کرد مانند اینکه می خواست از پله ها پایین برود و با دستهایش جمجمه >= او  
  را خرد کند

  تنر با صدایی مهربان گفت 

  _ بیا این پایین . فقط برای یک ثانیه . فقط می خواستم تورو ببینم . باهات صحبت کنم 

  نگاه کردم و متوجه شدم که این تصمیم من نبود . .  زیرا او داشت من را به آنها می داد به کینگ

  کرد تمام دیشب و امروز صبح به خاطر همین بود . داشت با من خداحافظی می 

کینگ >=ش را برای من تکان داد مانند این که اجازه می داد تا با تنر صحبت کنم . چشم هایم را 
  چرخاندم 

  زه لعنتی او نیاز نداشتم به اجا

  با تردید از پله ها پایین رفتم . وقتی به پله آخر رسیدم روی پله نشستم .  تنر پرسید 

  _ میدونی من کی ام ؟ 

  _ چشم های تو رو به خاطر میارم  . اما چیز دیگه ای رو نه

. در تمام سال _  همونطور که گفتم اسم من تنرئه . ما همدیگرو تمام مدت عمر مون می شناسیم  
  های دبیرستان من و تو به عنوان پادشاه و ملکه انتخاب میشدیم 

  با دهان بسته خندید

  _  من تورو دوست دارم . .  تو منو دوست داری  . . همیشه این طور بوده

  قرمز شد و روی پاشنه پایش تکیه داد  

عمر مون از وقتی به دنیا اومدیم . _  خیلی عجیبه که خودم رو به تو معرفی کنم اون هم وقتی که تمام 
  .  همدیگر رو می شناختیم

  با دودلی پرسیدم  

  _ من کی هستم ؟ 

تنر کنار من روی پله نشست . مواظب بود تا فاصله بینمان را حفظ کند . نیاز نبود به کینگ نگاه کنم تا 
بفهمم حرکت تنر را زیر نظر دارد . می توانستم نگاهش را پشت کمرم مانند اشعه های لیزر احساس 

همانطور که صحبت  کنم . تنر بوی ساحل دریا را میداد . موهای بلندش روی چشم هایش افتاده بود .
می کرد موهایش را از روی چشم هایش کنار زد . لبخند بزرگی روی صورتش نشست و باعث شد چال 

  روی گونه چپش نمایان شود 
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_ تو رامی الیزابت پرایس دوست داشتنی هستی . دختر مارگوت پرایس و سناتور بیگلو . تو b=ق پالک 
اصله داره . توی مدرسه هنر  ثبت نام کردی و قرار بود کیو زندگی می کنی حدود یک ساعت با اینجا ف

  پاییز درست رو b=وع کنی . قرار بود من و تو برای تابستون دور اروپا رو بگردیم . اما بعد تو ناپدید شدی 

  من یک اسم داشتم

  رامی رامی رامی  

  زمزمه کردم

  _  رامی

  اسمم را روی زبان می چشیدم 

  اما هیچ احسا>c نداشتم  

من پیش پلیس رفتم و اونها گفتن هیچ کس دنبالم نمی گرده . هیچکس گم شدن ک?c با مشخصات _ 
  من رو گزارش نداده . اگه گم شده بودم چرا شماها دنبال من نبودید ؟ 

  تنر >=ش را تکان داد 

زیاد  _ من نمیخوام ک?c باشم که اینو بهت میگم . اما تو یه دوستی داشتی که درگیر چیزهای بدی بود .
دچار درد>= می شد  .تو یه یادداشت به جا گذاشتی و گفتی که داری فرار می کنی . ک?c دنبال تو 

. یه انسان بالغ بودی .   ساله شده بودی ۱۸دلت بخواد پیدا بcY . تو تازه   کردننگشت چون فکر نمی
  ترک کرده بودی هیچ گزارش گم شدنی وجود نداشت چون تو گم نشده بودی . .  تو فقط اونجا رو

  _  ترک کرده بودم ؟ 

    _ بله

  _  من تو رو ترک کردم  ؟

  _ بله تو منو ترک کردی و پدرت رو و مادرت رو و همه کس رو

  من یک مادر داشتم  

  _ چرا مادرم اینجا نیست ؟

خواستیم از لحاظ روحی بهت فشار بیاریم . مادرت توی خونه است . منتظر تا از راه بر>c . اما _ نمی 
  پدرت توی ماشینه 

  به ماشین با پنجره های سیاه اشاره کرد . هنوز هم چیزی به خاطر نمی آورم

  من بگوید کی هستم فکر می کردم اگه یک نفر را از گذشته ببینم چیزی به یادم میاد . یا اگر ک?c به  

  اما چنین اتفاقی نیفتاد 

>=م گیج می رفت . صورت او را به خاطر نداشتم . .  آیا هرگز او را به خاطر خواهم آورد ؟ آیا هرگز چیزی 
  را به یاد خواهم آورد ؟
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_  یادت میاد . .  اما زمان میبره . فقط می بایست برای مدتی به زندگی عادیت برگردی و اونوقت همه 
چیز دوباره به خاطرت میاد . بهت فشار نمیاریم . مادرت همین حا&� هم با بهترین دکتر ها تماس گرفته . 

  متخصص های ویژه . چیزی نمی گذره که به خود همیشگیت برمیگردی

  با شوخطبعی با شانه اش به من g=به زد 

درم همین حا&� هم با دکترهای ای که ماکینگ قب�� همه چیز را به آنها گفته بود . حداقل تا اندازه 
  متخصص تماس گرفته بود

  دختری که قیدش رو زده بودم ممکن بود با&�خره برگردد 

  در عقب ماشین باز شد . مرد بلند قدی با کت و شلوار مشکی گران قیمتی از آن بیرون آمد 

  از تنر پرسیدم  

  _ این کیه ؟

  _  پدرت

  مرد گفت 

  شده . بیا داخل ماشین_  رامی مادرت از نگرانی مریض 

لحن صدایش سخت بود . هوای بیرون خیلی گرم بود اما حتی یک قطره عرق هم روی صورت او وجود  
نداشت . حتی یک لکه قرمز هم روی پوستش نبود . مانند اینکه مهمتر از آن است که به وسیله آب و 

  هوا تحت تأثیر قرار بگیرد

شد . هیکل بزرگش روی >= ما سایه انداخت . واقعا مانند یک از با&�ی >= مان کینگ به طرف جلو خم  
  پادشاه به نظر می رسید  . . قدرتی که از او حساب ببری

  کند مانند زئوس که در جایگاه خود به دنیا نگاه می 

  شاید این آدم ها بدانند من قب�� چه ک?c بودم . . . اما تنها خودم می دانم که حا&� چه ک?c هستم 

  مرد گفت کینگ به

  _  سناتور 

  مرد در حالی که با دست با&�ی چشم هایش را می پوشند گفت

  _  آقای کینگ 

  لحن گزنده ای گفت  کینگ با

  _  مکس کجاست ؟ 

_ به زودی . . . به زودی اینجا خواهد بود . یه ماشین دیگه توی راه رسیدن به این جاست . مکس توی او 
  ماشینه 
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  نرسه دخترت جایی نمیره به این جا   _ تا وقتی مکس

  آن موقع بود که همه چیز را متوجه شدم  

کینگ گفته بود من هیچ انتخابی ندارم و حا&� می دانستم چرا . اگر اینجا بمانم کینگ نمیتوانست  
  دخترش را پس بگیرد . همانطور که ماشین دیگری از راه رسید و به طرف خانه حرکت کرد مرد گفت

  ت _  بفرما . . اینجاس

کینگ از پله ها پایین دوید . از با&�ی >= من پرید و به طرف ماشین حرکت کرد . به محض اینکه ماشین 
  متوقف شد کینگ در پشت ماشین را باز کرد . >=ش را داخل ماشین برد و فریاد کشید 

  _ مکس ؟ 

  نگ زدراننده ماشین را دور زد . چیزی از جیبش بیرون آورد و دستبندی به دور مچ دست کی

  کینگ در حالی که دستش را می کشید فریاد کشید 

  اون اینجا نیست . این دیگه چه کوفتیه ؟  اون کجاست ؟   _ 

مردی که فکر می کردم راننده باشد دست دیگر کینگ را جلو کشید و هر دو دست او را مقابل اش  
  دستبند کرد 

  در حالی که به طرف کینگ میدویدم فریاد کشیدم 

  کار می کنی ؟  بزار بره  ؟ _ داری چه

  یک جفت بازوی قوی مرا ازپشت گرفت و اجازه بیشتر از این به او نزدیک شوم 

  _ این دیگه چه کوفتیه ؟  باید برم پیشش 

همانطور که مردی که به من گفته شده بود پدرم است . .  من را عقب  می کشید . پاهایم را در هوا 
  تکان می دادم . مردی که دست بند به کینگ زده بود او را به صندلی عقب ماشین هول داد 

  پره های بینی کینگ گشاد شدند

  محکم گرفته بود گفت  سناتور در حالی که مرا  

  این کارآگاه لیونه . .  شما به خاطر دزدیدن دختر من بازداشتید_  آقای کینگ 

  فریاد کشیدم  

  _ اما اون منو ندزدید . اون هیچ کاری نکرده . اون منو نجات داد . . منو نجات داد 

بازوی او را گاز گرفتم  . سعی کردم از چنگش رها شوم . میخواستم به جلو حرکت کنم . به طرف کینگ 
  بروم 

  ریاد کشیدکینگ ف

  _  ح******* ی لعنتی 



 www.roman21.com                   ۲۱اختصاص	 سا�ت رمان 

 

 pg. ٢۵٨ 

  کاراگاه در ماشین را بست و من پشت پنجره های تیره . . . دیگر نتوانستم او را ببینم

  فریاد کشیدم 

  _  نه 

  ماشین از آنجا دور شد و پشت درختان ناپدید شد

  _ ولم کن . بزار برم

  ن را گرفت . هشدار داد سناتور من را چرخاند تا با او روبرو شوم و با خشونت شانه های م 

  _ آروم باش رامی . وگرنه اونو میترسونی 

  _ کی ؟ داری راجع به چه کوفتی حرف میزنی ؟

  تنر به طرف ماشین حرکت کرد و در آن را باز کرد  

  پ?= کوچکی با موهایی شبیه موهای تنر جست و خیز کنان از ماشین بیرون پرید 

  ز هم باز کرد . . .  به طرف من دوید و با پاهای من برخورد کردبچه کوچک من را دید و بازوهایش را ا 

سناتور من را رها کرد .  بچه کوچک صورتش را به پای من میمالید .  به او نگاه کردم . . کام�� گیج بودم  
. . نه به این دلیل که رنگ چشم های آبی یخی اش دقیقا مانند من بود یا اینکه چال روی چانه اش که 

 با چال روی چانه ی من برابری می کرد . . . اینها نبود که زنگ هشدار را در >= من به صدا درآورد کام��ً 
  چیزی که بعد از آن فریاد کشید باعث شد قلبم از تپیدن متوقف شود  بلکه

  _  ماااامی
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