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 . من تنها سه ماه بیرون بودم . ماه است ۶میانگین زمان بین حبس ها برای جنایات 

در عوض فلز /.د دور مچ دستم بسته . . . انتظار داشتم در آن ماشین مکس را پیدا کنم 
تا  ممچ دستان دوربه تبند را این را داشت وقتی دس ان ح******* لعنتی جرات. و شد 

ه /.م را به پایین هل داد و من را محکم ب ونتخشاب. بخندد  /.حد درد گرفتن محکم کند
گونه ام به صندلی  م .به یک طرف داخل ماشین افتاد . ماشینه لندکروز قدیمی وارد کرد

  د ع و تصمیم گیری های نادرست می دابوی تهو . خیس برخورد کرد 

م********** خوش  ند . خاطر نرسیدن خون به آنها به سوزش افتاده بوددست هایم به 
را به مدت سه سال زندانی کرده بودند و قبIJ م.    شانس بود که دستبند به دست داشتم

   کمر  پشت از آدم ربایی با M.به به . ا باشمجبار قرار بود به مدت بیشتری آن این
  . نمیشد  قدردانی

  سوء سابقه من مخصوصاً برای کNO با 

اما نگه داشتن قولم چیز دیگری بود که هرگز  . برنگردم به انجا قول داده بودم دیگر هرگز 
اما من . .  را داشته باشند من بخواهند می توانند  هر اندازه که ات . در آن خوب نبودم

  همواره به " او " تعلق دارم 

  جسم و روحم

خوبی را به مرتهای.کا ه حرکت خواهم کرد با لبخندی روی صورت به طرف جلوی دادگا 
با  . آورد مهم بهترین X.ایط را به وجود خواهدر بدترین موقعیت ها . بازی خواهم کرد 

ها دوست خواهم شد و به هر کدام که حاM. باشند سختگیری کمتری نسبت به نگهبان
  خواهم داد و امتیازاتی قائل شوند رشوه من نشان دهند

به یاد خواهم آورد که داشتن او کنار  . .  مشوی در سلول خودم تنها در شب وقتاما  
اینکه چشم های معصوم و بزرگش چطور به با]I به من نگاه  . خودم چه احسا/N دارد

  می خوابید  وطور که خود را به من می چسباند آن . می کردند
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عشق  . . .نداشت  پیشنهاد بدهم اما حقیقت او مدام به خودم میگفتم چیزی ندارم تا به
  داشتم 

او را بیشتر از چیزی که  . . هر کوفتی که اسمش بود . . رامی . .  دوئه. . گربه کوچولو 
  ی یا منطقی باشد دوست داشتم IنقJع . . نرمال

پوستم لبخند روی صورت تا زمانی که ب وبا خوشحالی  اگر بدانم حال دخترم خوب است 
  توانستم مطمئن شوم نمی. را نمی دانستم اما این  . در زندان خواهم ماند

همانطور که سوار . قرار است مرا دور بزند  ابایست می فهمیدم که آن مادر به خطمی 
  نیشخندی روی صورت گفت  ماشین شد و روی صندلی جلو نشست با

  برنتلی کینگ بدنام  _

  در را بست و ماشین را روشن کرد 

  گرفتی پO. حا]I درست رو یاد می تا می بایست_ 

کامIJ مشخص بود از این که او کNO است که  . با صدای بلند خندید و /.ش را تکان داد
  لذت میبرد گونه ای زده به طور بیمار  بندبه دستهای من دست

  حرف او را اصIJح کردم

  کینگ _ 

  ندصدا بز  حق نداشت مرا برنتلی   هیچ کس به جز او 

   از داخل آینه یک ابرویش را با]I برد 

  ببخشید ؟ _ 

  مستقیم به چشم هایش خیره شدم . صاف نشستم 

  منو کینگ صدا میزنن م********** _ 

آن موقع بود که متوجه شدم کارآگاه به  . م تا مرز غیرقابل تحملی رشد کردعصبانیت درون
   اخل جنگل حرکت کردبلکه در عوض مستقیم به د. . جاده اصلی نپیچیده 

  نبود این مرد یک پلیس لعنتی 

از آن نوع اسلحه های استاندارد  . متوجه شدم اسلحه اش را روی داشبورد قرار داده 
   مخصوص پلیس نبود

  را به زندان نمی برد این مرد م 
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  به طرف قبرم می برد  اداشت مر 

مهمتر از همه من . . دخترهایم به من نیاز داشتند  . زمانی برای از دست دادن وجود ندارد
  داشتمبه آنها نیاز 

شک می و امی بایست از این نکته به . م دستبند کرده بود احمق دستم را جلوی بدن 
مگر اینکه جرمی .. نمی کند  بندکNO را از جلو دستپلیس واقعی هرگز دستان  یک . کردم

  باشد که خشونت آمیز نباشد

  که شامل حال من نمی شد 

ستبند را به یکدیگر متصل کرده بود که د یاز زنجیر .  به آرامی با]I آوردم  دستهایم را
م آن و با تمام قدرت م . . قIJبی را به صندلی ماشین چسباند استفاده کردم و گردن کارآگاه

. تا زمانی که احساس کردم /. شانه هایم در حال انفجار است . را به عقب کشیدم 
/.م   ماا . دستهایش را از روی فرمان ماشین برداشت و سعی کرد به /. من M.به بزند

و محکم تر و  مهمانطور که به دستبندها فشار می آورد  م .را پشت صندلی پایین آورد
  ه اورامی فk.دم میتوانستم فشار آن را پشت چشم هایم احساس کنم محکم تر گرد

جوهره  ن به یک مانع برخورد کرد و آخرینفشار دستم را کمتر نکردم تا زمانی که ماشی
  ترک کرد  زندگی هم بدن او را

  وجود داشت که می بایست آن را فرا بگیرد  /Nبرای سناتور در 

 ت . .مگر اینکه حاM. باNX با خون . .  ه مال من بود را از من نمی گرفتیهرگز چیزی ک
  تاوان آن را بپردازی تتمام وجود و تبدن

  

  

  

  

  

  

  

  



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

	 ���	 ���  

  

	����  

  

اما هرگز نفهمیدم  . است که می گویندبه هر حال این چیزی  . انتقام گرفتن شیرین است 
که این جمله تا چه اندازه حقیقت دارد تا زمانی که از بین خرابه های ماشین و خرده های 

  یدم ز پوست بدنم بیرون می کشیدم بیرون خشیشه ای که از روی 

IJای چشم به راه لحظهمشتاقانه . چشم انتقام را روی زبانم ب مزه ی می توانست عم 
سناتور محکم  باز کنم و آن را دور گردن لعنتیم را یمه های دور باز یکی از تس بودم که

  کنم 

تنها چند دقیقه پیش یک مرد را کشتم . را دور بزند م آن هم به خاطر اینکه جرات کرده بود
  گذاشتکشتن یک مرد لذت میبردم میاما مدت زمان زیادی از آخرین باری که از 

  ه یک مرده را زنده کند در رگ هایم جاری شدک ای آدرنالین به اندازه 

  می کردم نئشگی به خاطر آدرنالین درون رگ هایم احساس 

    از آن تغذیه می کردم 

 ست نکنم خیال نداشتم از این حالتو تا زمانی که آشفتگی که به وجود آورده بودم را در  
  نعشگی بیرون بیایم

حساس بایستد اش را داشت که /. راه من جگر ای به اندازه   برای آن مادر به خطایی که 
  تأسف می کردم 

  آن موقع بوکه صدای او را شنیدم

  پرپی 

  : طوری در ذهنم بود مانند این که کنار من ایستاده صدایش 

باهی توی محله اشتباهی درگیر وقتشه به اون ح******* ها نشون بدیم با بچه اشت "
  " شدن
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  داشتم دیوانه می شدم  

پایین  شکردم بییر تازه از موتور جنگل بیرون آمده و به طرف خانه حرکت میزمانی که از 
حکم و عصبانی به با قدم های م و را دید سیگارش را به زمین پرت کردن وقتی م . آمد

  طرف من حرکت کرد

زیر قدمهای . اش چروک خورده بود دست هایش کنار بدنش مشت شده بودند و پیشانی 
  دادند دا میف های خشک صعلسنگینش 

تو کنترل این  اینجا بکشه اما طوری کهگوش کن م********** نمی خواستم به _ 
 نیلعنتی دوئه لیاقت بهتر از ا. و به دست گرفتی به هیچ عنوان درست نبود ر مضخرف 

   بهتر از این که بهش دروغ گفته بشه . . .. داره  رو

    توقف شدوقتی متوجه شد /.ا/. پوشیده از خون و گل هستم م 

  ؟ چه اتفاق کوفتی برات افتاده _ 

پله ها را سه تا یکی با]I  ویدم .به طرف خانه دو گذشته  او از م .فتسوال او را نادیده گر  
  دباز کردم که لو]Iی در از جا درآمآن چنان به سختی در را  م .رفت

  فریاد کشیدم 

  گربه کوچولو  _ 

اما به . پیدا کرده باشد که بماند  یراه یقامیدوار بود که به طرین قسمت کوچکی از م
  محض اینکه به خانه قدم گذاشتم نیازی نبود اتاق ها را جستجو کنم تا متوجه بشوم رفته 

Jءاحساس خI  احساس پوچی. می کردم  

  نعره کشیدم 

  لعنت _ 

ب کردم به میز آن را به آن طرف اتاق پرتا م وز صندلی های آشپزخانه را برداشتیکی ا 
  خرده های شکسته صندلی و میز روی زمین پخش شدو برخورد کرد  وسط

  یر به دنبال من به داخل خانه آمدبی 

  ؟ خیال داری بهم بگی چه اتفاقی افتاده یا میخوای خونه رو خراب کنی _ 

  تدارکات نیاز داشتم  کمیموتورم و  به. به طرف گاراژ حرکت کردم . . از او عبور کردم  
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پلیس تقلبی خشک شده  ان خون روی زنجیر . ا هنوز دور مچ دستم بودیکی از دستبند ه
به محض اینکه ماشین با یک مانع برخورد کرد خودم را به صندلی جلو کشیده بودم .  بود 

    را در جیبش نگه داشته بود بندکر که هنوز هم آن لعنتی کلید دستخدا را ش. . 

  دوئه کدوم گوریه ؟. که اینطور _ 

و اعصاب من را به  . . در صدایش بود که مرا دچار سوءتفاهم کردای ت گرانه حمای حنل 
  به هم ریخت ینادرست ی شیوه

  بعد از اینکه دخترم را پس گرفتم. . . یایم ماما بعداً با آن کنار  

و آخرین باری که  . هیچ اثری از مکس وجود نداشت . سناتور خوش برخورد منو دور زد _ 
کشیدن داشت فریاد می کشید و میعقب  ن اونونطور که داشتویدم همد وگربه کوچولو ر 

  پرت می کرددست و پاشو توی هوا 

کرد باعث شد خون جلوی چشم هایم را بگیرد  I میدر چنگ سناتور تقJدوئه تصویر اینکه  
  گفتم  دندانهایم از ]IبIJی. 

  شنن ببین ممکنه اونو کجا برده باپیدا ک . با چند نفر تماس بگیر_ 

ت هایش را روی آنکه گوNX تلفنش را از جیبش بیرون بیاورد خم شد و دس بجای 
  زانوهایش تکیه داد

به عIJوه این که  یق .رف دوباره به اینجا برگشتم که دلیلی وجود داشت . لعنت _
می کنم قبل از دارم فکر . . بزنم  تمیخواستم به خاطر کاری که با دوئه کردی حسابی کتک

تو  هممکنه کNO که سعی داشت لوله حل کنی احتما]Iً باید بدونیبا گ ومسئله ر اینکه این 
  ه به زیر خاک ببره سناتور نبود ور 

  دوباره صاف ایستاد و یک سیگار روشن کرد  

 ور ن کNO بود که به اون مرد دستور داد م ناو ؟ این چه معنی لعنتی داشته باشه هقرار _ 
   البته کار خودش بود . دستگیر کنه

  بییر /.ش را تکان داد

و  دقیقه پیش ریج تماس گرفت ۲۰ر از کمت . تنها مشکل ما نیست ه امااون یه مشکل _ 
 ای شایعه. همونطور که خودت میدونی اون م********** همه جا چشم و گوش داره 

این  دور ازبخیلی خیلی . وجود داره که مزخرفاتی که با ایزاک داشتیم هنوز تموم نشده 
  ستچیزا

  روی قالی افتاد شخاکستر سیگار  . میان مو هایش فرو کرد  دستش را 
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  کردم حثبا او ب 

در نظر من که کامIJ مسئله حل شده . اون ح******* رو ترکوندم  کله یمن خودم  _ 
  است

  

یه نفر دیگه که به خاطر  . ستنی اه اون لعنتی حا]I چیزی جز غذای کرم . ایزاک نه . نه _
یه فروشنده عوNM از  . دلخوره هتامین کن ونا ر او جنس هایایزاک نمیتونه این که دیگه 

کNO که از کشتن یک خانواده کامل برای انتقام گرفتن از کNO که در حقش کار . فلوریدا 
  اشتباهی کرده ابایی نداره

  دانستم دقیقا راجع به کی صحبت می کند می. .  بدنم منقبض شد 

  الی_ 

پولمو روی گزینه اینکه الی کNO بوده که  . .  بخوام X.ط ببندم و اگه. آره مرد  _ 
  پدر عزیزتا بندم میخواست تو رو از بین ببره می

ان قامت کوتاه و . با الی میشل کNO بود که ایزاک به وسیله ی او پولشویی میکرد  
به انجام   هرگز هیچ کس فکر نمی کرد که این مرد قادر شعینک دور مشکی و ضخیم

    دهدکه روزانه انجام می است یف کارهاینص

ت داشتی و تمام دوستان و آشنایانمورد عIJقه ی او این بود که هر کNO که دوست  دمت 
  Iخره /. و کله خودت را نشان بدهیبکشد تا زمانی که بJ یکی یکی را

اما به زودی /. و کلش رو  . هنوز توی میامی هست اون که از این خبر های هست _ 
  پدر به اندازه جهنم عصبانیه . دوست نداره درگیره این کشمکش بشه  MC. میده نشون

  گفتم

گاهی . شم بانمیتونم یه استراحت لعنتی داشته  . اول ایزاک و حا]I هم الی لعنتی _ 
  اوقات احساس می کنم اگه همونجا توی زندان می موندم در آرامش بیشتری بودم

دعوای بین  هاین دیگه ی . ین احسا/N دارمچن هم. من من هم همینطور مرد  _ 
  مرگبارتر . . .  بدتر و . .بزرگتر  . وسطه  حا]I پای کارتل . . موتورسوارها نیست

  فریاد کشیدم 

  لعنت  _ 
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دیوار  مشت بهبا  م وچرخید . گربه کوچولو را به خانه برگردانم  متوجه شدم نمی توانم
درد در تک تک استخوان های دستم تا نزدیک .  دخور نزدیکی سقف ترک  تادیوار . کوبیدم 

  احساس شکست  . شانه هایم پیچید اما درد بهتر از احسا/N بود که از درون داشتم

راه  ومادربزرگ ها ر  باغچه مداداجازه می نمی بایست هرگز. تقصیر منه که پرپ مرد _ 
     بایست . .می هاندازی کن

در چند ماه گذشته احساسات زیادی  . .  یاد بودخیلی ز . دستانم را روی موهایم کشیدم 
چیزهای زیادی بود که اگر به  . . پشیمانی. .  م غ . .  خوشحالی. زندگی من را پر کرده بود 

زندگیم کم است  درفکر میکردم تمام چیزی که  . عقب برمیگشتم آنها را تغییر می دادم
  مکس است

  گربه کوچولو هم هست  که پرپی . . . وبل   . . تنها مکس نه  اما حا]I می دانستم 

  پرپی هرگز باز نمی گردد . . چند نفر را میکشم .  . و مهم نبود چه کار می کنم  

  بییر پرسید

  برنامه چیه مرد ؟  _ 

  امشب   پیش اون ببریم . . . قبل از اینکه اون به ما برسه ما قراره_ 

    بایست آدم های بیشتری را بکشمبه نظر می رسد می 

لعنتی  خونه یاونو از اون  ه نتونمممکن. اما اول باید متوجه بشم گربه کوچولو کجاست  _
   بهش بگم چه خبره . بیرون بیارم اما می بایست پیشش برم

  بییر /.ش را تکان داد 

  می تونم بفهمم کجاست و پیغام تو رو بهش برسونم  _ 

  /.م را تکان دادم

  که گوش میده هاین تنها راهی . دستش برسه بایست شخصاً بهنه این پیغام می _

 و می میتونم متوجه بشم چون اگه من به جای اون بودم بیضه هات رو می بریدم _ 
  ذاشتم کف دستت

را تحت فشار قرار می منگاهی به طرف او روانه کردم تا متوجه بشود دیگر دارد زیادی  
  دهد و باعث میشد کم کم کنترلم را از دست بدهم

سیگارش را کنار پنجره خاموش کرد و یکی دیگر روشن . را از جیبش بیرون کشید تلفن  
  کرد



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

  یه هایم کشیدم به ر هوای نمکی را . به ایوان قدم گذاشتم و به نرده ها تکیه دادم  

  بییر در حالی که چند دکمه روی تلفن فشار میداد کنار من آمد

    یلی عجیب رفتار می کنیخ ؟ به /.ت M.به خورده یا چی.  چه خبر شد مرد _ 

  هستیم یفراموش کرده بودیم ک _

  گوNX را کنار گوشش قرار داد 

  ؟ و حا]I به خاطر آوردی _

  کم کم داره یادم میاد  . .  آره _

  و دقیقا کی هستی ؟_

  من آدم بده ی لعنتی ام _

  

  

  

 

  

��	 ���  

  

���	  

  
  بودم شوکه

  دهانم باز مانده بود

   ا کنمنمی توانستم کلمات را پید 

  مبهوت بودم  خیره و 

  برایم زیادی بود 
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کرد در آن ماشین چه احسا/N به من دست داد اما شوک احسا/N است که توصیف می
یک میلیون سوال داشتم و نمی توانستم صدایم را پیدا کنم تا حتی یکی از آنها را بپرسم . 
ام خطاب ان را خانوادهکه خودش یمرد  می توانستم خودم را مجبور کنم با دونو مطمئن . 

  می کردند رفتار خوبی داشته باشم

کسانی که وقتی با رضایت خودم با آنها نرفتم کارت بزرگ  د . . بودن یهایانها تنها غریبه 
  رو کردند   را

  کامIJ شبیه به من بود  اش که موهای بلوند و چشم های آبی یخی یکوچکی پO. بچه 

  ا میزد پO. بچه کوچکی که من را مادر صد

م حوادث غیر قابل باور و ا زندگی درحافظه از خواب بیدار شده بودم  از زمانی که بدون
احمق  ای هر زمان که به اندازه. که به هم پیچیده شده بود  ای وجد داشت نابود کننده

  کم تر می شدمحگره کار . . می شدم که فکر کنم می توانم همه چیز را درست کنم 

هر نتیجه خوبی که از زنده . . ور هر چیز خوبی در زندگیم می پیچید به د کهی ایج تا 
  مرگ خفه میکرد /. حد را تاآوردم بودنم به دست می

بود که  یاو تنها دلیل . ی از جانب آنها بود که این بچه را به اینجا آورده بودندمزخرفحرکت  
. سوالی بپرسم در سکوت و با حیرت در ماشین نشسته بودم و نمی توانستم هیچ 

  میترسیدم چیزی بگویم که او را بترساند یا به روح و روان او آسیب وارد کند

آنقدر ساکت بود که مطمئن بودم اگر به دقت گوش و  . سکوت ماشین کر کننده بود 
وقتی از یک راه ماشین رو پیچیدیم  . بدهی می توانستی صدای شوک من را بشنوی

کNO که ادعا داشت پدر من  . امIJً برایم گوش نواز بودصدای زیر ]Iستیک های ماشین ک
هر چیزی راجع به او منقبض و . قسمت مسافر نشسته بود  در صندلی جلو دراست 

  مانند سنگ بود. . سخت 

سناتور آن را جواب داد و فریاد  . . ویبره کرد   گوNX تلفنی در صندلی جلو X.وع به 
  کشید

  پرایس _

را فk.د و  ای دستش را جلو برد و دکمه . . گوNX کلمه داخل از زمزمه کردن چند بعد 
  کرد با]I آمدز قسمت عقبی جدا میماشین را ا یقسمت جلوی که ای شیشه

ی کمی آن طرف تر از پO.ی که خودش را به عنوان تنر معرفی کرده بود شتدر صندلی پ 
  نشسته بودم 

  دوست پO.م ؟
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  نه دوست پO. " او "   

  زمزمه کرد  ای بلوطی اش به طرف منهای قهوهپر از شیطنت در چشمتنر با نگاهی 

و جواب دادی ر وقتی تلفن ونها جلوی حرف های تو رااوکه ه اون دلیل این . میدونی _ 
  گرفتن

  بدهم  تحویلشمجبور کردم لبخند کوچکی  خودم را

و از پنجره به بیشتر اوقات وقتی به من نگاه نمی کرد . دوباره به بیرون پنجره خیره شد 
چیزی به خاطر ا ذهنم را مجبور می کردم ت. بیرون خیره شده بود به او خیره می شدم 

  بزند   جرقه ای در خاطرم ماحساساتی که قبIJً برای او داشتامیدوار بودم  . بیاورد

اما وقتی به او نگاه می کردم به تنها  بود . مانند یک مدل خمیر دندان . . نر خوش چهرهت 
  که می توانستم فکر کنم . . . " خوب " بود چیزی

برای توصیف . . . " او " به   که هرگز نمی توانستم ای  کلمه . .  بود"  پO.  یک " او تنها 
  کار ببرم

اینها برای  ی پردازش همه. فکر کنم  " او " نمی توانستم خودم را قانع کنم که اکنون به 
توانستم همه اینها را هضم نمی . .  دستگیر شدنش . .  خیانت کینگ .  خیلی زیاد بود نم

  کنم

توانستم آنها را با هم نمی. . اه می کردم دست خودم نبود نگاما وقتی دوباره به تنر  
  مقایسه نکنم 

مانند این که بدنش به وسیله . بلند قد و ]Iغر اندام بود  .. پوست سفید و تمیزی داشت
  شنا کردن در استخر خوش فرم شده 

ن بد شت .انی همواره در چشم هایش وجود داطوف ینگاه . ینگ برنزه و پر از تاتو بودک
خود شیطان اینگونه   رسید که با کشتی گرفتن باعضIJنی اش مانند این به نظر می

  ساخته شده

مانند  را نگاه خیره اش. دانستم دارد به من نگاه می کند نگاه نمیکردم می رتی به تنوق 
اما هر زمان که /.م را به طرف او می چرخاندم  . ونه ام احساس می کردمگودالی روی گ

  است شده نگاهش را از من گرفت و وانمود میکرد به چیزی خارج از پنجره عIJقه مند

  م بوده و از طرفی آن پO. کوچک 

  این حقیقت که ممکن بود یک مادر باشم کامIJً مضحک بود  

  غیر قابل باور
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این . او تنها کNO در این ماشین بود که راجع بهش اطمینان داشتم اما به طور عجیبی  
ر شدن ماشین اما هر ذره از وجودم به من میگفت با دو . .  ماشین پر از خانواده من بود

  دورتر و دورتر میشوم  واقعی امدارم از خانواده 

ه من گفته ب ینگک. گویند به من دروغ می گیهمشاید . شاید همه اینها یک دروغ باشد 
  شاید آن هم یک دروغ بود  . را دوست داردبود که م

  دیگر نمی دانستم باید چه چیزی را باور کنم

  به من گفته بود تنها زنده نباشم  

  بلکه زندگی کنم 

  بنابراین من هم زندگی کردم 

  عاشق شدم

روی چهره که نگاه ناامید  ای کردم همان ثانیهام عصبانیتی که در برابر او احساس میتم 
  رفتاز بین  . . را دیدم وقتی متوجه شد مکس در آن ماشین نیست. .  اش 

کردم عصبانیتی بود تی کاراگاه او را داخل ماشین هل داد تمام چیزی که احساس میوق 
  که هر لحظه افزایش پیدا می کرد

  

  

اهد داد میخواستم کNO باشم که دخترش را به او پس خو. مبارزه کنم  میخواستم برای او
وبرویم در حال ر توانستم بکنم این بود که به صحنه وحشتناکی که ا تمام کاری که می. ام

  انجام بود خیره شوم

  را تماشا کردم دور شدن کینگ . .    فلج شده در بازوهای سناتور  

ول دادند و او را بردند تا دوباره جایی در سلولی هوقتی کینگ را داخل ماشین کاراگاه  
احساس میکردم درونم تا /.حد مرگ فk.ده می  . .  نجره عمرش را سپری کندبدون پ
  شود 

  که عاشق کینگ بشوم انتظار نداشتم 

  دنیایم . .  دوستم. . معشوقه ام  . . مامور عذابم . .  زندانبانم

  اما این اتفاق افتاده بود  
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عبور  مارچه لباساز پ شنفس گرم . خوابیده بود تکان خورد یماهپO. کوچکی که روی پا
وقتی خوابیده بود . بینی اش را محکم به شکمم چسبانده بود  . داغ کرد  کرد و پوستم را

  ندمی کرد اش برخورد گونه با شیهامژه

با حالتی رضایتمندانه در خواب  . ش کشیدموج دار انگشت هایم را روی موهای نرم و م 
  داهی کشی

و  . .  رو ببینم کر میکردم دیگه هرگز نمیتونم توف . نمیتونم باور کنم این تویی رامی _ 
   چیزی ؟ یا هیچ ؟  یا اونو ی ؟هنوز منو به یاد نیاورد  . اونوقت اینجا کنار من نشستی

به خاطر ام تنها چیزی که از زندگی گذشته . چشم هایم با]I آمد و به چشمای او خیره شد 
  چشم های زیبای بلوطی رنگ ن آ م . . .می آورد

    را تکان دادم/.م 

  یه بار اون ها رو توی خواب دیدم. . فقط چشم هات  _

  ابرویش را با]I داد و پرسید  

  پس راجع به من خواب دیدی ها ؟_ 

وقتی دید . خودم را از این ارتباط نا آشنا کنار کشیدم  . . با آرنج به شانه من M.به زد  
  بدنم منقبض شد گفت

  روی عادت بود  از . متاسفم _ 

  اشکالی نداره  _

  بودم که اشکالی نداشته باشد ناگرچه واقعا مطمئن 

  اگرچه می بایست راجع به اون ازت بپرسم_ 

  با حالتی پر محبت به پO. بچه نگاه کرد 

  رسپب _

  چطور ؟  ؟ کی این اتفاق افتاد . .  سالمه ۱۸گفتی من  ؟ اون چند سالشه _ 

  مضطربانه ای /. داد ی  خنده

     وقتی یه زن و مرد همو دوست دارن . . . . .  خوب ری. . . چطور ؟ _ 

  وقتی دید لبخند نمیزنم مکث کرد 

تو تنها کNO هستی که شوخ  ییه جورای.  عادت دارم   به جوک گفتن با تو . متاسفم_ 
  یا حداقل قبIJ اینطور بود  . . متوجه میNk وطبعی های من ر 
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اشین مقابل یک خانه سه طبقه پارک م. دستش را میان موهایش کشید و آهی کشید 
راه ماشین روی  . ستون های بلند و پیچ در پیچ از دو طرف ایوان با]I رفته بود. کرد 

تنر پO. کوچک را از روی پای من  .  طو]Iنی با چمن های کوتاه و تازه تزیین شده بود
  دم ناگهان احساس وحشت کر  . قلبم فk.ده شد . برداشت و در ماشین را باز کرد

  پرسیدم 

  ؟ داری کجا میری .  صبر کن_ 

ند اما از زمانی وتوی خونه تو می گذر و قبIJ بیشتر اوقاتش ر  . روز طو]Iنی داشته _ اون
  که ناپدید شدی پیش من میمونه

 Oرا به خوبی نمی شناختم اما از اینکه با من نمی آید کمی احساس  . بچهاگرچه پ
  ناامیدی کردم 

  ن را درک کرده باشد زیرا گفتتنر میبایست احساس م

بعدا بیشتر با هم  . استراحت کن  برو و یکم. اما قول میدم به زودی به دیدنت میام  _ 
  صحبت می کنیم

  صبر کن _ 

  چرخید 

  ؟ اسمش چیه _ 

  تنر لبخند زد . تنر چسبیده شده بود اشاره کردم ی به پO.بچه که گونه هاش به شانه 

  ساموئل  _ 

  یرون پریدقلبم از سینه ب

  ساموئل 

  نام پرپی ساموئل بود 

  اما ما اونو سامی صدا میزنیم  _ 

  تنر_ 

که موقتا به  یتحقیر   احساس . روی صندلی کنار من نشست و را مرخص کرد سناتور او 
وقتی دوباره  گشت .باز  هبا شدتی انتقام جویان مآن را کنترل کرد  خاطر حضور ساموئل

  کردم نسوال پرسیدبه جاده برگشتیم X.وع به 

  ؟کینگ رو دستگیر کنن  یچرا کاری کرد  _ 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

  توانستم تلخی صدایم را پنهان کنمنمی

قبل از اون توی خیابون ها . داد که اونجا بمونم  یبه من جای . داد هناپ /.اون به من  _ 
ه یا برای به دست آوردن غذا سطل زبال . . تقIJ میکردم برا حفاظت از خودم  . می خوابیدم

کرد بین ما دو تا من من یک فاحشه اواره بود که فکر می دوست بهترین . ها رو میگشتم
  رقت انگیز ترم

هم چنین به نظر نمی رسید به هیچ . سناتور با شنیدن داستان من خم به ابرو نیاورد  
  طریقی تحت تاثیر قرار گرفته 

  k.دش را فدر عوض آستین هایش را مرتب کرد و چند دکمه روی تلفن

هر رابطه ای که فکر می . . قاتل  هو همچنین ی. خIJفکار  هی ه .مجرمیه برنتلی کینگ  _ 
واقعا  . .  قانونی بوده   به ندرت حتی کنی شما دو تا با هم داشتید یه چیز بیهوده بوده و

دروغی برای  . تنهاصمیمی بودید    امیدوار بودم وقتی اشاره کرد که شما دو تا با هم . . .
پیش  ردم اون . می گفته واما حا]I میبینم که قطعاً حقیقت ر  . ار دادن من بوده باشهآز 

و به عنوان یک وثیقه برای گرفتن چیزی که میخواد تمن اومد و تنها با این هدف که از 
کرد از من  سعینوجوان  هسوء استفاده کردن از یااون ا. . نه چیزی بیشتر . استفاده کنه 

چه چیزی رو میگیره که لیاقتش رو  .میره که بهش تعلق داره  یبه جای حا]I. اخاذی کنه 
  و این آخرین باریه که می خوام راجع به این قضیه چیزی بشنوم خانم جوان. داره 

  دستهایم را مقابل سینه ام در هم فرو کردم  

  ه پس بگیر  واون فقط می خواست دخترش ر _ 

  اما کامIJً در اشتباه بود  . . نگیزی پایان دادهبرایر کند مکالمه را به طور تأثفکر ممکن بود  

  ساس گفتبی احسناتور با لحنی 

  یاریم نمما همیشه چیزی که میخوایم رو بدست  _ 

  کلماتش طوری در ذهنم پیچید مانند این که قبIJ آنها را شنیده باشم

ی که می بیشترین کار  . به عIJوه نمیدونم فکر میکنه یک سناتور چه قدرتی داره _ 
قاNM فلتچر تماس  شاید با. تونستم براش بکنم این بود که یه توصیه نامه براش بنویسم 

  اگر هنوز هم اونجا باشه . بگیرم

  منو برگردون . منو برگردون  ؟ معامله کردی اهاشپس چرا ب _

اهمیت نمیدم که ماشین  . دستم را برای دستگیره دراز کردم . داشتم فریاد می کشیدم
در را باز کردم و سناتور ناگهان دستش را جلو آورد و در را محکم . ل حرکت باشد درحا

  سپس آن را قفل کرد . بست 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

چیزی وجود نداره که بهش برگردی و به عIJوه واقعا میخوای . رامی مسخره بازی در نیار _ 
 .O؟ ترک کنی ت روپ  

  یک ابرویش را با]I داد 

  لعنت  

  در قرار داشت پرسیدم در حالیکه هنوز هم دستم روی

تو اینطوری به خاطر داشتن دختری که  بودم .من توی پاریس  یبه مردم گفت تنر گفت _ 
فکر می کنی به جای اینکه دروغ به هم ببافی  . ید شمی از خونه فرار کرده /.شکسته ن

 نبود ؟ اگه تو به جای من بودی با دونستناگه وقتت رو �.ف پیدا کردن من میکردی بهتر 
   ؟ این حقیقت بازم دلت میخواست بمونی

  سناتور آهی کشید 

فقط فکر کردیم . اما راجع به حافظه تو چیزی نمیدونستیم  . ما دنبال تو گشتم رامی_ 
Nkطوری رفتار نکن  و . وقتی نتونستیم تو رو پیدا کنیم تو خودت نمی خواستی که پیدا ب

تحت تاثیر  وناوستی که این افتضاح فقط تو نی . که این قضیه فقط همش راجع به توئه
  بزنی یکم فکر کن تهمتبنابراین قبل از اینکه به بقیه مردم . قرار داده 

  نمیخوام دوباره به زندان برگرده  . پس بگیری ومی خوام این اتهام ر  د .یز کینگ من رو ند _

  کرد  کهایش را باریاتور چشمسن

ن عی کس. هاش تماس گرفتم مIJقات کن با متخص�N که با . بهت میگم چه کار کنیم_ 
قبل  . /N کن کمی از حافظه گذشت رو به دست بیاری. به زندگی قدیمی ات خو بگیری 

  دور بیندازی تا به بانوی . . . لوگان بیچ تبدیل بNk رو از اینکه همه چیز

 نشروی زبا مزه ی نامطبوعیطوری نام لوگان بیچ او را بر زبان می آورد مانند این که  
  به جای می گذاشت

. به دست بیاری  ویک ماه که تIJش کنی حافظه ات ر  ی .یک ماه به خودت فرصت بد  _ 
�.ف نظر می کنم و به راننده  ماگر بعد از این زمان باز هم میخواستی برگردی از اتهام

به همراه توصیه نامه که بتونه در جلسه دادگاه پس  ه . میگم تو رو بخونه اون برگردون
  این معامله ماست . فتن دخترش از اون استفاده کنهگر 

  کراواتش را صاف کرد  

  ای که پیشنهاد میدم معامله_ و تنها 

  با عصبانیت گفتم 
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وقتی به کاری که با کینگ  منهاو . به معامله های تو اعتماد ندارم _  ببخشید که چندان
  انجام دادی نگاه می کنم 

تا جایی که  . اطر مسیح اون حتی حق رای دادن هم ندارهبه خ ه .ن یک جنایتکار اورامی _ 
من با افراد جنایتکار  . و به من مربوط میشه اون جزو شهروندان عادی محسوب نمیشه

  تو دختر منی.  معامله نمی کنم 

  بIJخره /.ش را از روی گوNX بلند کرد 

  نمیدم که قصد پای بندی به اون رو نداشته باشم  یهرگز بهت قول _ 

  حتی یک ذره . . . ه او اعتماد نداشتم ب

  هرچه نباشد او یک سیاستمدار لعنتی بود

  م ؟ اما چه انتخاب دیگری داشت 

از طرف دیگر این کنجکاوی  . واقعا چیزی برای برگشتن به آن وجود نداشت. حق با او بود 
یادآوری من  .  بهچیزی که هرگز آرام نمی شد  . . بود که مدام به ذهنم فشار می آورد

  خانوادم قبIJ چگونه بوده . کرد که واقعاً می خواهم بفهمم چه کNO هستممی

  موافقت کردم  

  راجع به خودم راجع به پس___ . ا سوا]Iت بیشتری دارمما . خیلی خوب بود_ 

تلفن سناتور زنگ خورد و یک بار دیگر با صدای بلند X.وع به احوالپر/N کرد و مکالمه ما  
   را پایان داد

دقیقا چه نوع رابطه ای با پدرم داشتم اما کم کم داشتم احساس  قبIJمطمئن نیستم 
کمک به میکردم از آن  پدر هایی نیست که برای تشویق من به مسابقات مدرسه بیاید یا 

  انجام دهد  من تکالیف ریاNM ام را

  بعد از چند دقیقه سناتور گفت 

  بفرما رسیدیم  _ 

پا بلندی  ۲۰درختهای نخل سلطنتی که حداقل . ش قرار داد تلفن اش را داخل جیب کت
در مرکز یک مسیر یو شکل درست مقابل ایوان . داشتن دو طرف جاده را پوشانده بودند 

  بازه جنوبی با نرده های سفید متوقف شدیم

  /.م را چرخاندم و پرسیدم  

  ؟ تو اینجا زندگی می کنی_ 
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  سناتور حرفم را تصحیح کردم  

   نادین . .  سامی . .  من . . مادرت. . تو . ما اینجا زندگی میکنیم _ نه . 

. به من اشاره داد تا از ماشین پایین بروم  . سناتور به طرف من خم شد و در را باز کرد 
که از ]IبIJی برگهای درختان نخل می تابید  یدستم را با]Iی چشم گرفتم تا نور خورشید 

بزرگ  . . اندازه که انتظار داشتم خانه یک سناتور بزرگ باشدخانه به آن  . شودنمانع دیدم 
ظاهر بیرونی آن معصومانه بود و جذابیت قدیمی جنوبی از هرگوشه ان فریاد . نبود 

باد از ]IبIJی شاخه های  . یک پرچم آمریکا کنار در ورودی نصب شده بود . میکشید
  برخورد می کرد تدرختان می وزید و با حالتی هیپنوتیزم کننده به صورت

  سناتور با لحنی خشک گفت 

  هیچ جا خونه خود آدم نمیشه _ 

احساس  وجه یچبه هاما  ام . .  اینجا جایی باشد که من در آن زندگی می کرده . شاید نه 
  برای من نداشت بودنخانه 

  سناتور گفت

  نادین تو رو به اتاقت راهنمایی میکنه _ 

و موهای قهوه ای تیره که پشت گردنش جمع شده  زن میان سالی با پوست زیتونی هب 
  بود و داشت از خانه بیرون می آمد اشاره کرد

پاسخ  ومیتونه هر سوالی که داشته باNX ر . به نادین راجع به X.ایط توضیح داده شده  _ 
  بده

از خودش راNM به نظر می رسید مانند اینکه یک مرد را به شغل جدیدش معرفی کرده  
  باشد

 _ Jنادین رو به خاطر میاص ًI؟ ری رامیا  

  با لبهای به هم فk.ده پاسخ دادم 

  من کNO رو به خاطر نمیارم. نه  _ 

  دسناتور چشمهایش را چرخان 

خوب نادین همواره با ما . رفته نمیبینم که طرز برخورد بی ادبت مثل حافظت از بین  _
  م صحبت می کنیم به زودی بیشتر با ه . مدیاو دنیااز زمانی که به . بوده 

   پنجره را پایین داد . /.ش را تکان داد و دوباره داخل ماشین نشست 
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  خوبه که دوباره به خونه برگشتی رامی. . بر خIJف چیزی که ممکنه فکر کنی  _ 

  همینطوری ؟  ؟ ترک می کنیو اینجا ر  یر اد _

مادرت اینجا  . . نمکه باید بهشون رسیدگی ک هایی دارممIJقات. د روز بعد برمیگردم _چن
  نیست اون توی تعطی___ دوباره با هم به زودی صحبت میکنیم

  از آنجا دور شد شماشین و بعد

  لعنتی اقای شخصیت _ 

گلویش را صاف  . را روی دهانش قرار داد شنادین با صدای بلند خندید و سپس دست 
  با اندکی لهجه جنوبی گفت. کرد 

  اون رفتار تند و تیز تو تغییر نکرده  . شتخوب اون راجع به یک چیز حق دا _ 

قدم به کناری گذاشت تا اجازه . من را از پله ها به با]I هدایت کرد و در ورودی را باز کرد 
   بدهد وارد شوم

  که تو منو به خوبی میشنا/N ؟   اینطور برداشت می کنم   پس _ 

تو رو  ای از هر کNO دیگه من بهتر. دختر از وقتی که توی قنداق بودی تو رو میشناسم _ 
  میشناسم 

  لبخندش طوری بود که باعث میشد حرف او را باور کنم 

  حا]I بیا یه چیزی بهت بدم بخوری و بعد اتاقت رو برات آماده می کنم _ 

از زمانی  . از این احساسم متنفر بودم م .کردبالدنمانند یک بچه اردک گم شده نادین را 
به خودم قول دادم که . بودم چنین احساس بی پناهی نداشتم  که در خیابان زندگی کرده

اما دوباره داشتم در یک خانه نا آشنا  . هرگز چنین احسا/N را دوباره تجربه نخواهم کرد
  می کردم    یک غریبه را دنبال

  زیرا هیچ چاره دیگری نداشتم

  به خودم یادآوری کردم هیچکس برای من چاره دیگری باقی نگذاشته بود 

اما تنها یک مکان دیگر بود که می .  می توانستم یک تاکNO خبر کنم و از آنجا بروم  
  و آن خانه خالی بود. .  توانستم به آنجا بروم 

خواست ؟ آن آنجا می  اصIJ من را  آیا دنمی فرستادن   حتی اگر کینگ را دوباره به زندان 
  ؟ شداز من دست بک   د از آن که کامIJً آماده بود تاعهم ب

  ؟ تمام این اتفاقات آیا من اصIJً می خواهم آنجا باشم بعد از
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  حا]I برای فکر کردن به این موضوع آماده نبودم  

  با چوب های زیبا و گران قیمت تزیین شده بود  داشت که خانه چیدمانی راحت و مدرن

  از این خانه ی لعنتی متنفر بودم  

  پرسیدم 

  ؟ مگه نه ایه سادهی خونه سیاستمدار ی جورایی  هبرای ی _ 

  توضیح داد ونادیم در را پشت /. من بست  

مثل خیلی از خانواده های قدیمی این ایالت از  . سیاستمدار رو به پیk.فته هاون ی _
 . به اینجا رسید بود بعد برنامه نویس کامپیوتر یهاول  . نیومده اینجاخانواده ثروتمندی به 

می داد نه به خاطر حساب  مردکه توی کمپین هاش به فقط به خاطر قول هایی  منهاو
  این روزها این اتفاق نادریه  و اش . بانکی

  با تعجب گفتم 

  ن خوشت میادوطوری صحبت میکنی مثل اینکه از ا_ 

  /.ش را تکان داد 

همه ما . ن نواقص خودش رو داره وا . دوست داشتن یا دوست نداشتن نیست بحث _
  یاقت اینو داره که یکم بهش اعتبار بدی اما این مرد ل . داریم

  راهنمایی کرد ا به داخل خانهدوباره من ر 

اما وقتی پای سیاست وسط باشه هیچ کس  قابل بحثهمطمئناً تکنیک های پدرانه اش  _
  که ذهن قابل توجهی داره ه نمی تونه منکر این بش

  تر اشاره کرد و گفت نادیم به یکی از صندلی های بلند پشت کان . میوسط خانه ایستاد

  بشین_ 

درک این که واقعاً چه اتفاقی در حال انجام بود با]Iخره در . همان جا ایستادم  ما منا 
همیشه با خود در تعجب بودم که خانه ای که در آن بزرگ شده ام  . ذهنم طنین انداخت

شحالی که ساسات خوحهر چند که هیچکدام از ا. . و با]Iخره آنجا بودم ؟  چه شکلی است 
  تصور می کردم به خاطر اینجا بودن به من دست بدهد را نداشتم

  و به اندازه جهنم /.درگم  . .  تلخ بودم . .  عصبانی بودم . .  هنوز هم شوکه بودم 

  روشن کردرا گاز . نادیم از کابینت های مختلف مواد غذایی بیرون آورد 
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تونی هر چیزی که میخوای از من می. یه چیزی درست می کنم  تبرابشین . دختر  _ 
N/ال های زیادیومیدونم عادت داری س . بپر N/بپر  

  لبخند زد و دست هایش را با پیشبند پاک کرد 

  

  

  با]Iخره روی صندلی نشستم و گفتم

چند ماه گذشته مکرراً بهم گفته . به نظر میرسه این موضوع تغییر نکرده  . .  خوب _ 
  شده که زیاد سوال میپرسم

  دین یک تخم مرغ در ماهیتابه شکستنا 

  میتونم اینو ببینم . اما تغییر کردی  _ 

  آهی کشیدم

  و فکر می کنم چیز بدی باشه ؟  _

  نه_ 

  هایش را روی کانتر قرار داد رنج به طرف من آمد و ا 

  در واقع فکر می کنم . . . یه جورایی ازش خوشم میاد _ 

  ؟ چطور تغییر کردم _ 

  بهت میگم  حتمامطمئن نیستم اما به محض اینکه متوجه شدم هنوز صد در صد _ 

. به من چشمک زد . م M.به زد انوک بینی  به دستش را دراز کرد و با انگشت به آرامی
  چرخید و به آشپزی بازگشت

خودم عمIJً برای .   ه اندبرای من غریببقیه همه منو میشناسن اما . عاد]Iنه نیست این  _ 
  خودم غریبم 

در تو به وجود آورده که  واین احساس ر  تمتاسفم که این خبر رو بهت میدم اما پدر  بچه_ 
  از اون آدم های گرم و صمیمیه ؟

  به /.عت گفتم. یک مIJقه از یک دراور بیرون کشید  

  نه  _ 
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در این زمینه همه  پاس. به طریقی هر دوی شما همیشه برای هم غریبه بودید  . . خوب_ 
  هچیز مثل قبل

  لب پایینم را گاز گرفتم  . خند بر لب داشتلب 

  یا بد  یهنمیدونم چیز خوب__ 

  شانه هایش را با]I انداخت 

نه بر می گرده وبه خ اش تازه داره و مادرم ؟ کی به تعطیIJت میره وقتی بچه گمشده _
  ؟ 

  دور کنم زیرا احساس تلخی داشتم  مهیچ راهی وجود نداشت تا تلخی را از صدای

اش را توجه. مانند اینکه امیدوار بود از او راجع به مادرم چیزی نپرسم . خود پیچید نادین به 
  به آشپزی معطوف کرد 

     من فقط . . ._ 

وقتی به نظر می رسید به خاطر رفتار او دنبال . به اندازه کافی درباره مادرم شنیده بودم 
  پرسیدم . بهانه می گردد حرف او را قطع کردم 

  ؟ کنی چی درست می_ 

  به طرف جلو خم شدم 

  صبحانه برای شام . ت ه اغذای مورد عIJق _ 

وقتی  زیر و رو شد . وقتی کمی خمیر درست کرد و آن را داخل ماهیتابه داغ ریخت قلبم 
محتویات درون ماهیتابه را با استفاده از ماهیتابه دیگری زیر و رو کرد به جای او پرپی را 

   پوشا ش بند مورد عIJقه قرمز توری اش ر دیدم که آنجا ایستاده و پی

  زمزمه کردم  

  پنکینگ_ 

م سیاهی یاه جلوی چشم. ناگهان احساس /.گیجه داشتم . قلبم داشت منفجر میشد  
نادین بشقابی پر از پنکینگ  . صندلی پایین نیفتم   محکم کانتر را گرفتم که از روی. رفت 
ها  روی کره ای و. روی آنها X.بت ریخت . مقابلم قرار داد بی عیب و نص و طIJییهای 

  بوی شیرین ان احساساتم را جریحه دار می کرد تا به ارامی ذوب شود . قرار داد

 . ن دوستم احساس کرده بودم را بازگرداند درنجی که با دیدن مر   تمام احساس درد و 
  واکنش من را اشتباه برداشت کرد و پرسید 
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  ؟دیگه پنکینگ دوست نداری _ 

  م را تکان دادم /. 

  ستنی موضوع این_ 

 Jمبرای بیرون آمدن کلمات از دهانم تق I ی کردم  

  ؟ پس مشکل چیه دختر عزیزم_ 

  توانستمنمی. . . پاسخ او را ندادم  . م قرار دادانگرانی دستش را روی شانه  با 

 یته هاهف. وقتی من را به طرف خود کشید و /.م را در آغوش گرفت با او مقابله نکردم  
پی آنقدر نگران کینگ بودم که متوجه نشدم به خوبی برای او عزاداری پر بعد از رفتن  

متوجه نشدم دارم گریه می کنم تا زمانی که احساس کردم شانه هایم به . م ه انکرد
  شدت میلرزد

  ؟ این اشکا برای چیه _

  به سختی توانستم نفس بکشم  

  . . .  چون که_ 

  ؟ چون که چی _ 

  نکه پنکینگچو _ 

  

 

  

�
� ���  

  

���	  

  
مانند اینکه . بشقاب پنکینگ را کنار زد  . تا زمانی که آرام شدم نادین مرا در آغوش گرفت

هر دو موافقت کردیم که چیزی که بیشتر از همه نیاز  د .آنها عامل غم و اندوه من بودن
  دارم یک استراحت شبانه خوب است
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  I[در انتهای راهرو هدایت کرد  مقابل دریبرد و مرا به طبقه با  

  من اتاق

وقتی به . تمام دکور دخترانه بود . . دیوارهای آبی کم رنگ  ی . . پرده های سفید تور  
اطراف اتاق نگاه می کردم نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و به اتاق خواب دیگری آن 

ه سقفی با یک پره ملحفه آبی رنگ و یک پنک با تخت راحت تری . .  طرف شهر فکر نکنم
بر روی ز صبح از روی ذوق و اشتیاق پرپی آن رو با]I و پایین پریدن  به خاطر. . شکسته 

  تخت خواب 

  قلبم زیر و رو شد

.  روی پارچه بالش ها.. دستم را روی دیوار میکشیدم . به آرامی اطراف اتاق حرکت کردم  
ویر اتص   یکی از. ه شدم آن را باز کردم بIJخره به دفتر نقاNX ها که روی دراور بود خیر  .  .

دوی آن ها زیر یک درخت  در یکی دیگر هر. بود   دیگری متعلق به تنرو  بود سامی
  نشسته و به روبرو خیره شده و لبخند به لب داشتند 

  نادین از میان درگاه گفت

ه تقریباً سکت توقتی گفتی میخوای بری مدرسه هنر پدر  . تو عاشق نقاNX کشیدنی _
  کرد 

مشتاق . همانطور که اطراف اتاق حرکت میکردم نگاه نادین را روی خودم احساس کردم 
  بود ببیند اگه چیزی برای من آشنا به نظر می رسد یا نه 

  می شناسم ومن این حالت صورت_ 

  پرسیدم 

  ؟ کدوم حالت _ 

اNX روی کاغذ نق. یکی از نقاNX ها را از روی میز برداشتم و به طرف پنجره حرکت کردم  
تختخواب روی نادین به داخل اتاقم آمد و  . کامIJ با منظره بیرون از پنجره تطابق داشت

  به مقایسه نقاNX در دستم و منظره بیرون از پنجره ادامه دادم . نشست

  تو دختر زیبایی هستی اما غم بهت نمیاد  . . . غم _

  مدوباره روی میز قرار دادا نقاNX ر  . چرخیدم و متوجه لبخند غمگین نادین شدم

  صادقانه واقعا نمیدونم چه فکری بکنم  _ 

اما من  . ایست عجیب به نظر برسه مخصوصاً از اونجایی که تو منو بخاطر نمیاری_می ب
مهم نبود دوستات چکار میکردن تو  . هرگزمثل یکی از بچه های خودم . تورو دوست دارم 
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بنابراین میدونستم  . داشتی تی شونه هاخوبی رو کله یهمیشه آدم خوبی بودی و 
و به هیچ عنوان . فرار نکردی  . . مثل چیزی که همه میگفتن . . ناپدید شدی یوقتی ناگهان

  تو فقط . . . این مدل دختری نبودی . دروغ مزخرف پاریس رو باور نکردم 

  خندیدم 

.  نوجوان هستمیک مادر . . مشخصه که من دختر یک سناتور هستم  ؟ چه مدل دختری_ 
منو ببخش  . ل خانوادم فکر کردن فرار کردم کو اونقدر کارهای مزخرفی انجام دادم که  .

  یده لعنتی ندارم چه مدل دختری بودم اهیچ  اما

نادین  م .احساس گناه کرد ندبه /.عت به محض اینکه کلمات خشن از دهانم بیرون آمد
  از روی تخت خواب بلند شد 

  استراحت کنی اجازه میدم کمی_ 

  با دست لباس هایش را مرتب کرد  

  به نرمی گفتم 

  متاسفم_ 

  من هم همینطور _ 

حالتی حرفه  اش رفتار عادی و صمیمی. در هوا معلق ماند بینمان معذرت خواهی ما  
داشت . . که تازه رسیده بودم  وقتی ای که از لبخند مهربان و صادقانه . ای به خود گرفت

 I[ی به نظر می رسیدسخت و زورکحا  

  فردا وقتی پدرت برگشت باهات مIJقات میکنه . این روزها حال خوبی نداره تر دما _

  ؟ اون کجاست _ 

  میگرنه توی تخت خواب با ی _ 

  بی حالت بود  لحن صدایش 

پدرم داره کار میکنه و مادرم توی تخت رگشتم برای ماه ها خونه نبودم و روزی که ب_ 
  ؟ه چون /.درد دار  هخواب

  پاسخ داد

  بله _

  من گفت بندد رو بهقبل از آنکه آن را کامل ب . اتاق را در ترک کرد و در را بست 
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  همه چیز به حالت عادی برگشته _ 

لباس های درون  .گذراندم  مکشیده بود ی کهرا در حال برر/N نقاNX های ببیشتر ش 
کارانه لی محافظهخی . نبودسلیقه من  اما دمن بودن زسای کمد را نگاه کردم که همگی هم

  خیلی همه چی . . خیلی گران قیمت. . 

بعد از دوش گرفتن  م .تاپ زرد رنگ از کشوی انتهایی پیدا کردو  بIJخره یک شلوار راحتی  
عوض کرده و دراور های اتاقم را به دنبال هر چیزی که ممکن باشد جرقه ای در  الباسم ر 

  مبه وجود بیاورد جستجو کرد اتمخاطر 

. . پیدا کردم و سعی کردم آن را روشن کنم اما باتری آن تمام شده بود  ییک آیفون صورت 
وقتی از گوشه چشم از آینه قدی انعکاس . آن را کنار تخت خواب به شارژر متصل کردم 

  تصویر خودم را دیدم متوقف شدم 

رد یک پO. اینجا آخر چگونه امکان دا . را برر/N کردم ملباسم را با]I گرفتم و شکم صاف
عجیب بود که خودم را با . کشیدم  مدستم را روی پوست صاف روی شکم؟ بوده باشد 

مخصوصاً قبل از آن که دست پخت پرپی کمی گوشت به . شکمی برآمده تصور کنم 
  روی استخوان هایم بنشاند

  پرپی

نمی خواستم  هنوز هم. یفتم نی تخت را گرفتم تا روی قالی لبه  د . . زانوهایم شل شدن 
مدام فکر می کردم از یک گوشه /. و کله اش پیدا می شود یا صدای او . باور کنم رفته 

  بخندم  شود را خواهم شنید که چیزی فریاد می کشد تا باعث

چون مهم .   کردم کینگ هم مردهطریقی احساس می هب.     تنهام موضوع پرپی نبود اما
اگر سناتور از  . ز هیچ چیز مانند گذشته نمی شدهرگ. . نبود چه چیزی پیش رویم باشد 

شانس اینکه  . .  کرده بود نگمانند کاری که با کی. . لی که به من داده بود برگردد قو
  شود تقریباً وجود نداشت ام دوباره قسمتی واقعی از زندگی

ناگهان آن چنان احساس خستگی کردم که از زمانی که روی صندلی های پارک  
عروسک . به طرف تخت خواب حرکت کردم  . تا کنون چنین احسا/N نداشتم میخوابیدم

به یک . به طرف بالش ها خزیدم  . را روی زمین انداختم ندهایی که روی تخت قرار داشت
تخت خواب احساس نرمی داشته اما خالی به  م .طرف خودم را روی تخت خواب پرت کرد

  نظر می رسید

  زیرا او اینجا نبود  

سپس  . . بدون خانواده. . بدون اسم . . بودم  مانخان یند ماه پیش من یک دختر بتنها چ
که خودش انتخاب کرده بود  ای دختری که در لوگان بیج کنار خانواده. دم شگربه کوچولو 

  که آن را دوست داشت زندگی می کرد  ای در خانه
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خره به جایی که از آنجا آمده بIJ . در داشتمام یک . . دختر یک سناتور . . حا]I رامی بودم 
  . .با]Iخره خانه بودم . جایی که به آن تعلق داشتم . بودم باز گشته بودم 

 حالی که به خواب فرو می رفتم با خود در تعجب بودم چرا این مکانی که قرار بود خانه در
  ه بودن نمن باشد هر احسا/N دارد به جز احساس خای 

  

 . .  به طرف ساحل. .  با تردید یک قدم به جلو برداشتم  . . ایستاده بودم خدر وسط ی
م دار می بایست یک قدم دیگر بر  . کننده بود یم کراهاولین صدای ترک برداشتن یخ زیر پا

نمی توانستم پاهایم را حرکت . قبل از آنکه خیلی دیر شود می بایست از این جا عبور کنم 
 ترکبود که با ناباوری همانطور که میلیون ها توانستم بکنم این ام کاری که می. تمبدهم 
  به آن خیره شوم سطح یخ افتادروی 

  کردم  سقوطآبی تیره و منجمد کننده  درون همه چیز متNXIJ شد و به ناگهان 

  . .  خیلی /.د است 

  غرق شوم قرار است  

پدیدار  تا زمانی که دو بازو با]Iی /.م . فرو می رفتم هتیر  اب عمیق تر و عمیق تر در 
. د نتا بتواند ماا نجات ده.  به من می گفتند تا آنها را بگیرم  . به طرف من آمدند. شدند 

به دور مچ دست دیگر تسمه چرمی و ها با ساعتی طIJیی تزیین شده بود دستیکی از 
کردم هردوی آنها را بگیرم اما نمی توانستم به  عیس. ضخیم ای پیچیده شده بود 

آن  . دنم و دست ها نمی توانستند از این بیشتر به داخل آب نفوذ کنهیچکدام آنها برس
.  موقع بود که فهمیدم برای اینکه نجات پیدا کنم می بایست یکی از آن ها را انتخاب کنم 

به طرف دستی که تسمه چرمی به دور خود داشت دراز کردم و محکم آن را  ادستم ر 
و تاریکی بیرون  یخ باز ا ار ن م داشتم تظاراما به جای آنکه همان طور که ان . گرفتم
به  فرو کرد . .  را عمیق تر و عمیق تر زیر آب نند و ماندچرخ ار  نم ها دست . . . بکشد

به داخل ریه  اتا زمانی که چاره ای نداشتم جز آنکه آب تیره رنگ ر  . .  طرف پایین هل داد
  . . . هایم بکشم 

NXء غوطه ور در فراموIJشدم  و خ   

  ؟ با خود در فکر بودم آیا واقعاً انتخاب صحیحی وجود داشت

هر دوی  . .  مردکمیزیرا احساس می کردم مهم نیست کدام یک از دست ها را انتخاب  
  ندادمید هولرا به زیر آب مآنها 
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  تپ تپ تپ

اما  . ایم باشدفکر می کردم صدایی که میشنوم هنوز هم صدای شکستن یخ در رویاه 
وقتی بلند تر و بی صبرانه تر شد چشمهایم را باز کردم و متوجه شدم صدا از طرف پنجره 

که قبل از به خواب  یوقتی چشم هایم را کامل باز کردم متوجه شدم تلویزیون. می آید 
در  حا]I خاموش شده وبه طریقی در طول شب  م ودرفتن آن را روشن نگه داشته ب

  فته بودم تاریکی فرو ر 

پنجره را شنیدم  صدای طور مبهم بهو بعد  وجودم را پر کند .  ر/N فلج کنندهباعث شد ت
هیچ ایده ای نداشتم که آیا ممکن است  . منجمد شدم یمجا /.. شد که به آرامی باز می

به مکانی که در  او را خواستم توجهییا نه . . نمجایی ابزاری برای دفاع از خودم پیدا کنم 
را به سینه ام پتو توانستم بکنم این بود که تنها کاری که میبکشانم . .  ن قرار داشتم آ

  منتظر بمانم  ومحکم بچسبانم 

. . به داخل اتاقم آمد  . .  یک پای بلند بعد از پای بلند دیگر د . از پنجره به داخل خزیسایه 
طرف کNO که به داخل  و بهمی خواستم آن را به چنگ بگیرم . . ساعتی را روی میز دیدم 

و  د . X.وع به حرکت به طرف تخت خواب کر  یهکه سا . .  خانه تجاوز کرده بود پرتاب کنم
  همانطور که سایه نزدیک تر می شد احساس ترسم کمتر شد . . .  من تنهایت تعجب

  فلج کننده من را از تاریکی کمتر کندتوانست ترس ها یک نفر بود که میتن 

  کینگ  
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 دموخ . بود متنها فکری در پس ذهن . .  مزدکه تمام روز آن را به عقب می م از اوبانیتعص
 او خواستم خودم را به بازوهایدرست زمانی که می. را از تخت خواب پایین انداختم 

من را معرفی  مهمان . . و از مقابل ماه کنار رفت و اتاق را روشن کرد یابر . .  پرتاب کنم 
  کرد

  تنر 

ام با جا ایستادههمو زمانی که متوجه شدم با دستهای باز . . . ان متوقف شدم ناگه
  و مچ دست هایم را محکم گرفتم  مبه پشت /. برد  حالتی ناپخته آنها را پایین آورده و

  با حالتی نفس بریده پرسیدم

  ؟ اینجا چه کار می کنی _ 

  پاسخ داد  

  کردی من کیم ؟ و فکر. بهت گفتم میام تا باهات صحبت کنم _ 

  /.م را تکان دادم 

  سامی پیش کیه ؟ . کردی بجعوقتی از پنجره اومدی منو مت . هیچکس. . اوه  _ 

اما خوشبختانه از آن . نگاه میکرد که میگفت پاسخ من را باور ندارد  نم تنر طوری به 
  گذشت 

  مامانم مواظب اون هست_ 

  اوه  _

  خیره نشوم  شسعی میکردم به چشمهای

فکری اومدن از در ورودی خونه هم به ذهنم حتی صادقانه . کردم  تتاسفم که متعجبم_ 
    چون مگر اینکه سامی باهام باشه وگرنه همیشه این مدلی میام . . .. نکرده بود  خطور

/.ش را تکان داد و به طرف تخت خواب  بست . متوقف شد و چشم هایش را محکم 
  حرکت کرد

   گوشه تخت خواب نشست 

  به خاطر نمیاری  ودام فراموش می کنم هیچ کدوم از اینها ر م _

  اول به خود و سپس به من اشاره کرد
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  به او گفتم

  مجبور نیستی چیزی رو برای من توضیح بدی _

  اما به هرحال X.وع به توضیح دادن کرد 

اما فکر می کنم خودت همین  . ه همیشه همین طور بود. عوضیه  هاون ی . . پدرت _ 
پدرم از  م . اون فقط منو تحمل میکنه به خاطر نام خانوادگی . ین رو متوجه شدیا I همحا]

و متقاعد ر  تا تو کردمی ش روام سعیتمخانواده اصیل و ثروتمندی میاد و اگرچه سناتور 
فکر می کنم با]Iخره . . بعد از این که سامی رو داشتیم  . .  ن خIJص بNkمکه از X.  هکن

اما مهم نیست تا چه اندازه از اسم خانوادگی من . رار نیست جایی برم متقاعد شد که ق
بنابراین  . باردار کردم ور  اون خوشش میاد من هنوز هم اون کNO هستم که دختر نوجوان

من هنوز هم از اون درخت لعنتی با]I می کشم و از پنجره به داخل . . اگرچه یه بچه داریم 
 . انجام می دادم وچطور از درختا با]I برم همین کار ر  از وقتی که یاد گرفتم . می خزم

روی هر چیزی که توی این خونه می گذره  هداره فکر کن ا�.ارهمیشه  تو NاMر اپدر ن چون
  کنترل داره

  لبخندی به من تحویل داد که در زیر نور ماه برق می زد 

  یستچندان مورد قبول ن  بنابراین من که این مدلی اینجا میام . . . _ 

  ؟ قبول نیست مورد _ 

  و میدونی منظورم چیه . مال من نه پدرته ی جمله _

 X گفت .ورانهبا حالتی  

  ری ازی در بیاریب پرو  بنابراین سعی نکن _ 

   روی زمین کنار تخت خواب نشست 

  خیلی سوال دارم که می خوام ازت بپرسم اما نمیدونم باید از کجا X.وع کنم  _

پس  . البته اگه اهمیت نمیدی. دارم رو ل مخصوص به خودم خوب من هم چند سوا_ 
من یه سوال میپرسم اما باید قول بدی صادقانه . باهم یه معامله بکنیم  هبنابراین چطور 

 ممیگفتینهرگز به هم دیگه دروغ  از من میپر/N .ال دیگه وو تو هم یه س . . بدی م روجواب
  بنابراین خیال ندارم حا]X I.وع کنم 

  شه_ با

  ؟ اول میخوای چی بدونی . خیلی خوب تو X.وع کن_ 
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  تنها یک چیز بود که می بایست قبل از هر چیزی بدانم 

بودم بنابراین  هکوکم شه قبIJً ی . راجع به ساموئل . می خوام راجع به خودمون بدونم _
  زیاد راجع بهش چیزی نپرسیدم

  ر دستهایش را روی زانویش قرار دادتن 

  اید از اول X.وع کنمبنابر این ب _

نمی دانستم باید چگونه به این شوخ طبعی واکنش  . این جمله را با لهجه عجیبی گفت 
ای X.وع به الی خیره شد و بدون هیچ لهجه. یه قیک ابرویم را با]I بردم . نشان دهم 
  صحبت کرد

روی بین دهدقیقه پیا ۵ط . دواقع فقاز زمانی که توی گهواره بودیم با همدیگه بودیم  _ 
قبل  ن . . البتهداشت ای با هم رابطه صمیمانه اهای م ادرم فاصله هست .خونه های ما 

وقتی بزرگ می شدیم . دوست بهتری از آدمهاست  ودکا از اینکه مادر تو تصمیم بگیره
می  وانمودخودمون وقتی بچه بودیم  ی توی قلعه. یه بار  توی هر کN/IJ با هم بودیم 

.  کرد کشیشهنمود میوایکی دیگه از دوستان ما . ازدواج می کنیم  با هم کردیم داریم
وقتی پدر و مادرش فهمیدن و به  ه .کن ایفا تربهو نقشش ر  تا دزدید ولباس پدرش ر  حتی

  رو دور از هم گذروندیمکل تابستون  امی  هر سه . .  پدر و مادر ما اطIJع دادن

واقعا احساس  . کشید اهیستش قرار داد و اش را پشت د هناچ مضطربا نه خندید .  
  توضیح بدم ت برا ون ر وعجیبی داره که خودم

  هتر مینان بدم که شنیدنش احتما]Iً عجیباطمیتونم بهت _ 

  نفس عمیقی کشید و ادامه داد 

رابطه   حا]I حا]I ها برای . . .  برنامه داشتیم . ساله بودم که ساموئل . . . اتفاق افتاد ۱۵ _ 
   بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم . . تا ی صبر کنیم فیزیک

  رسید در رنج و عذاب استنظر می به زد همانطور که پایش را روی زمین می

  خون /.طان . یه مری�N واقعی . . . مریض شدم _ تا ایتکه من

به او تحویل دادم  یبنابراین لبخند کوچک. نمیدانستم تحت این X.ایط چگونه پاسخ بدهم  
  گفتم  و

  خیلی متاسفم_ 

  لبهایش را به یکدیگر فk.د و ادامه داد 
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برنامه . .  رو ببینم  روز فارق التحصیلی امممکنه هرگز زنده نباشم تا  نوقتی بهم گفت _ 
نوشتن و درست  یاما برای خودمون قسم های . جوان و احمق بودیم .  مون رو کنار زدیم

  مهمدیگه خوندیرو برای  ها همینجا توی این اتاق اون

احساس میکردم از   شکست امارچه داستانی که داشت برایم تعریف میکرد قلبم را میاگ
  آن به دور هستم

به من می گفت به خاطر  شلبخند . ایندفعه لبخندی بزرگ و پر غرور . دوباره لبخند زد 
  ده بودیمآور  دنیاو به خاطر کNO که به  . . .  کاری که انجام داده واقعا خوشحال است

 بینکن بود که مم . که واقعا امیدوارم یک روزی اونو به خاطر بیاری هشبی شب اون _ 
  دروازه مرگ بوده باشم اما تا حا]I بهترین شب زندگی من بوده 

. بدهم  یبه من نگاه کرد تا به او پاسخ. دستهایش را روی پاهایش در هم قفل کرد 
  ین چیزی که به ذهنم خطور کرد را به زبان آوردم بنابر این اول. بودم چه بگویم نمطمئن 

   ) do still I thing Cheetos The (هنوز هم اهل چی توز هستم_ 

  

بار احسا/N چیزی که به نظر می . خنده اش کوچکتر بود . لبخند کوچکی تحویلم داد 
   کردمی سنگینی او رویصا مشخ رسید مهم ترین قسمت تاریخ ما باهم باشد

    ؟ �Nمری هم _ هنوز

 باردار فهمیدیم اینکه از بعد کمی م .برد در به سالم جون پدرت کامل ناامیدی در _
وقتی سامی  م . پذیرفت ووی کلورادو در حال اجرا بود ر ت که تجربی درمانی شیوه هستی

هنوز هم می بایست گاهی  . خونه برگشتم و هر روز حالم بهتر میشد  به دنیا اومد به
ف کنم اما مری�N کامIJ برطرف شده و حا]I فکر می کنن من برای اوقات دارو م�. 

  همیشه زنده خواهم بود

از او است را الی که روی زبانم ورا گاز گرفتم و با خود در تعجب بودم که آیا باید س ملب 
  بپرسم 

یکم باهاش وقت بگذرونم  اگه شاید رو ؟ سامی؟ فکر می کنی می تونم اونو ببینم _ 
  مک کنه چیز های بیشتری به خاطر بیارم ممکنه بهم ک

  احمقانه بود مدستش را در هوا تکان داد مانند این که سوال

  می بایست اجازه بگیرین اونی حتی تو مادر. البته رامی  _ 

سپس کامIJ . د شد ر دستش را دراز کرد تا دستم را بگیرد اما وقتی به دستم رسید مر  
  ویش قرار دادروی زان ان را عقب کشید ودستش را 
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  ؟ حا]I میتونم ازت یه سوال بپرسم _ 

  نوبت توئه بله _ 

  یدو ج را شناخن شست 

 وت بردن برای وقتی ؟ تو با اون زندگی میکردی درسته . تو با اون پO.ه که تاتو داشت _ 
  . . . دو تا  .  شما کردیدداشتید با هم جر و بحث میدوتا شما  اومدیم

  جمله اش را ادامه نداد  

ال دیگری از او بپرسم ونمی خواستم احساس پوچی داشته باشد بنابراین به جای آن که س
  صادقانه جواب دادم 

   هاسم اون برند لی کینگ . کینگ_ 

زمان تمام می توانم نفس بکشم و هم دیگر بار یک که بود این مانندش نام آوردن زبان بر
  همواره یک تناقض . . .. نگ بوداما این کی . اکسیژن را از ریه هایم بیرون کشید

  داخل دست هایش انداخت ش راآرنج هایش را روی ران هایش قرار داد و صورت تنر

نه . احساس می کنم باید بدونم  . ال لعنتی رو ازت بپرسم رامیوخیلی سخته این س _ 
  می بایست حتما بدونم

  ناله کرد 

  . . .  اجازه دادیبهش  منظورم اینه که تو . . .  شما دو تا با هم _ 

هر چه نباشد به او قول داده بودم  . میخواستم این را یک بار برای همیشه از /. راه بردارم
   صادقانه با او صحبت کنم

  _ اره

  از روی تخت خواب پرید   

  فکر می کنم حالم داره بد . خدای من _ 

  من هم /. پا پریدم   

طوری به من نگاه نکن مثل این که  و. باهات صادقانه صحبت کنم  یگفتی می خوا_ 
  تا چه برسه به تو خیانت کنم  . ی وجود دارییمن حتی نمیدونستم تو . بهت خیانت کردم 

  کمی پا به پا شد 
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و این طور  . . اما انتظار نداشتم جوابت قلب منو بشکنه . .   میدونم چی گفتم. میدونم _ 
 ای من می شناختم هرگز با مرد غریبه رامیی که.  نیست که فکر کنم به من خیانت کردی 

  که تازه باهاش آشنا شده بود نمی خوابید

در صدایش بود که اعصابم را به هم ریخت و  گرقضاوت حنل قدم می زد . داخل اتاق  
  صداقتی که او داده بودم پشیمان شوماز باعث شد 

اسم  حتی. اسم امیی که تو میشنا/N رو نمیشنمن ر  . رفیق برات دارم یخبرهای جدید  _
پس اگه میخوای راجع به عصبانیت و اینکه کی ن . منو دوئه صدا میزن. . رامی نیست  من

  وایسادر حق کی رفتار اشتباهی داشته صحبت کنی توی صف 

  م ه اM.به زد به او مانند اینکه از لحاظ فیزیکی. حلقه کرد  شبازوهایش را دور شکم 

  از دست ندادم  وهرگز امیدم ر . زها هفته ها ماه ها رو . . .  من دنبالت گشتم میدونی_ 

  تکان داد را /.ش. صدایش آنقدر پایین بود که به سختی او را می شنیدم 

  من واقعا تو رو نمیشناسم  ئه .اما حق با تو _

  مافتاد خواب تخت روی دوباره 

   رسیمنمی جاهی به اینطوری _

دوباره به وقتی دوباره .  کشیدم فریاد عصبانیت روی از بالش داخل و مچرخید شکم روی
  تنر باز مانده بود  چرخیدم دهانپشت 

  ؟ چیه_ 

همه چیز  . به تن دارم ای نگاه کردم تا مطمئن شوم لباسهای آبرومندانه ملباسهای به
  نداشت هیچ چیز وجود . ایستادم و دوباره /. تا پایم را چک کردم  . درست بود

تو یه . . . تاتو   پششش. . .پپپششتت. . . پشتت. ات  ششششو... ششووون.. شونه   _ 
  داری

   ل کندملحن صدایش آنقدر ناباورانه بود که قادر نبود جمله اش را کا 

  ه چی ؟خیلی خوب ک _

آماده بودم هر  واحساس تدافعی داشتم . در هم فرو کردم  ام را مقابل سینه مهایبازو 
  ر پریدنصورت ت رنگ از روی. .  م .روبه از کوره در لحظ

  ت داریتاتوی بزرگ از اسم اون پشت هی .  ونا از اسم _
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حس و حال اینکه برای او توضیح بدهم تاتوی پشتم  . یک جمله نبود بلکه یک اتهام بود این
م به راحتی اشتباه گرفته پیچ و خ بلکه اتاق تاریک است و نقاNX پر. . اسم کNO نیست 

کردن ک شیدم و به خودم می گفتم همان طور که در نفس عمیقی ک. .  میشود نداشتم 
  او برایم سخت است همه این اتفاقات هم می بایست برای او سخت باشد

  تو از خودم دفاع کنم رابرنمیخوام بهت آسیبی برسونم اما همچنین نیاز ندارم درب _ 

  قرار من به کجا برم  . .  نمیدونم از اینجا به بعد قرار به کجا بریم _ 

  که هنوز باز بود کشید  شروی دهان را شدست

  تو با یه نفر دیگه بودی_ 

رو بی گناه معصوم و  که خودم این فکر م .که اونو بخوا ماین طور نبود که خودم بخوا _ 
برای  . م بودمابه خاطر شخ�N که قبل از از دست دادن حافظه . داشتم  وپاک نگه دارم ر 

ذشت زمان من و کینگ به هم نزدیکتر شدیم و بعد از اما با گ . میشنا/Nتو این رامی که 
برای  واین که زندگی ا]Iنم ر  . خسته شدم ممدتی دیگه از مبارزه کردن با این احساس

به قلبم وارد  ماجازه داد شبنابراین به. زندگی که ممکن بود قبIJ داشته باشم کنار بگذارم 
  منو دوست داشته باشه. . . اجازه دادم . بشه 

  خاطراتی در ذهنم به وجود بیاید که اشک در چشم هایم جمع کند  عث شدات باکلم 

نمیتونی کاری کنی  . . مهم نیست چی بگی. نی ندارم واحساس پشیم هیچ اگرچه_ 
  نی داشته باشمواحساس پشیم

تو تنها دختری  . واون تقریبا /N سالشه و تو فقط یک نوجوانی  . یا مسیح رامی_  
 یکه با هم رابطه داشتیم موقع ای و آخرین دفعه. . ا]I باهاش بودم هستی که من تا ح

تو رو گی بهش اجازه دادی می به من و تو اینجا وایسادی  . بعدساله بودیم  ۱۵بود که 
  لمس کنه

 آن . . از  شد . خم داد قرار آن طرف دو را هایشدست شت .بردا قدم یک پنجره طرف به
  ردک استفاده گاه تکیه عنوان به

 می مبارزه بود زده حلقه مچشمان در که هایی اشک با گرفت . شکل گلویم در ای گره
   کردم

میدونم گیج  . چوناس همدردی کنم احس باهات میتونم کنی . قضاوت منو نداری _ جرات
اما این حقیقت که من تو رو  . بودن و از لحاظ احسا/N تحت فشار بودن چه احسا/N داره

   نمیده تغییرو نمیشناسم ر 

ی به من بگوید کاری که من و کینگ انجام دادیم به ر یا هیچکس دیگتنر دادم اجازه نمی 
   طریقی اشتباه بود
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  دست هایش را در هوا پرتاب کرد  

 صداشو هرگز شناختم می قبIJ که رامی . ین راجع به هر دوی ما صدقه میکنها خوب_ 
 به اون شبیه ممکنه تو داد . نمی ز فحشهرگ کشید . . نمی فریاد هرگز کرد . .نمی بلند

 . . . NXبازی دغل یه فقط اما با  

 سیلی یک مانند را آن درد توانستم . می کرد برخورد صورتم به سیلی مانند کلماتش 
   کنم احساس واقعی

  میگشتینبر  بهتر بود _ شاید

  گوشه لب هایش از روی انزجار با]I رفت 

  برو بیرون _

  کوبیدم و به پنجره اشاره کردم را روی زمین هایمپا 

_  I[همین حا  

همانجا  دبرای چند لحظه مرد . . . به طرف پنجره حرکت کرد و یک پایش را از آن عبور داد
به  . چشمهایش خیس و درخشان بودند . . به آرامی به طرف من برگشت . . سپس ایستاد

  نرمی گفت

  وز عاشق توام رامیمن هن. . .  من فقط . واقعا متاسفم . متاسفم  _ 

من هنوز هم حالت تدافعی داشتم اما متوجه شدم تنها دلیل این که با خشونت با  
نمی توانستم بدون آن که به او  . شکسته شکرده بود این است که واقعا قلب صحبت

  چیزی بدهم اجازه بدهم برود

 . و داشتمونم همین رو بهت بگم اما میدونم قبIJً احسا/N نسبت به تتنمی  _ من هم
برای همین بود که از بین همه چی چشم های تو تنها چیزی بود . . این چیزا  همه یقبل از 

  باشه داشته بایست یه معنی می آوردم .می خاطر به ور  اونهاکه 

   درسته _

   نرسید چشمهایش به که غمگین و کوچک . لبخندی  زد لبخند

  مکرد اضافه

  و کشیدمر  ها اون بار یک حتی _ 

  غم در صدایش پرسید  با . او را تسکین دهد یمیدوار بودم این اطIJعات کوچک به طریقا 
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  میتونم باهاش کنار بیام  . حقیقتو بگو؟ دوسش داری _ 

ذهن و قلبم را برای پاسخ دادن به او  . حتی برای یک ثانیه هم حرفش را باور نکردم
 تمام این . .  تمام دروغ ها. . که برخIJف تمام این درد/.ها  یجواب. . جستجو کردم 
  هرگز شکی در آن نداشتم  . .  سوءتفاهم ها

  به سادگی پاسخ دادم

  بله  _ 

وقتی به پنجره  . درختی در آن نزدیکی پرید روی چرخید و از پنجره به . به خود پیچید 
به طرف  . درخت را از روی شلوارش پاک میکرد های رسیدم به زمین رسیده بود و برگ

 I[و زمزمه کر نگاه کرد نبه پنجره مبا  

اینکه از تو سوء استفاده  حتی با ؟ با اینکه میدونست تو کی هستی اما بهت نگفت  _
  ؟ برخIJف همه اینا هنوز هم اونو دوست داری ؟ کرد تا دختر خودش رو پس بگیره

  X.ح دهمپیچیده ام را به بهترین شیوه که می توانستم برای او  سعی کردم احساسات

_ Xمیتونی همزمان هم از دست یک نفر به شدت عصبانی باN اب شو هم عاشق NX  

شود شنیدم که  ناپدیدها حرکت کرد اما قبل از آن که در سایه های تاریک درخت به طرف
  زیر لب زمزمه کرد 

 می تونم بگم در مورد من هم صادقه_ 

  

���� ���  

  

���	  

  
رای دوش گرفتن و لباس عوض کردن از تخت تنها ب م .سه روز بعد را در اتاقم گذراند

 خسته اندازه از بیش وقتی بدنم اینکه بجز . بخوابم نمی توانستم . خواب بیرون می رفتم 
   بود هوشیار شدت به بدن و ذهنم بقیه زدم . .  می کوتاهی چرت گهگاهی شدمی

 کامل اریکیت در که فهمیدم و پریدم . . کوتاهی خواب از که بود گذشته شب نیمه از 
 نفس کردم سعی . کرد شدن پخش به X.وع قلبم در وحشت احساس . دوباره هستم

سعی کردم کنترل . توانستم به ریه هایم اکسیژن وارد کنم بکشم اما نمی ییقعم
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تلویزیون را به دست بگیرم اما وقتی تمام دکمه های روی آن را فk.دم هیچ اتفاقی نیفتاد 
تخت  کنار دستم را روی دیوار. . برای روشنایی پیدا کنم  بعیمنمجبور کردم  اخودم ر . 

  پیدا کنم اما چیزی وجود نداشت  کلید برق را تا شاید  خواب کشیدم

کافی باشد تا  ی به اندازه هور مانامیدوار بود . پرده ها را کنار زدم . به طرف پنجره دویدم 
هوا طوفانی  . .  ین شانNO نداشتماما چن . به من اجازه بدهد برای چند ثانیه نفس بکشم

چیزی که می توانستم به این  تمام د .در آسمان جمع شده بودن یضخیم یبود و ابرها
  فکر کنم این بود که قرار است به خاطر ترس خالص بمیرم 

قلبم چنان به هم فk.ده  . هایم حلقه کردمزانودور به روی زمین خم شدم و بازوهایم را 
شاید حمله  . .  آن موقع بود که بIJخره متوجه چیزی شدم .ید .م میچرخاتاق دور / که بود

  شاید فقط به خاطر تنها بودن است . . به خاطر تنها بودن در تاریکی نباشد  من وحشت

احساس ارتباط داشتم  او با . . تنها شخ�N که در این زندگی تازه یا بهتر بگویم قدیمی
م دانستنمی راوضاع بین من و تن توجه به یده بودم و باچند دقیقه او را د. تنها سامی بود 

می توانستم چنین . شاید هرگز نتوانم او را ببینم  . آیا دوباره قادر هستم او را ببینم یا نه
  در مورد کینگ هم بگویم  را چیزی

 . بود تنفس سممانند  . .  در آن خانه. . ناگهان احساس کردم نفس کشیدن در آن اتاق 
یشتر نفس می کشیدم بیشتر احساس می کردم قرار است همان جا و در همان ب هرچه

  میرم بلحظه کف اتاقی که نمی توانستم آن را به خاطر بیاورم 

  مشوبفه خقرار بود 

  لعنتی بیرون بروم  ی می بایست از این خانه 

دن که برای خوابی یهنوز هم تاپ و شورت کوتاه م .خودم را با پوشیدن کفش زحمت نداد
درست مانند . م را از لبه آن عبور دادم ییک پا . باز کردم اپنجره ر . بود  نمت پوشیده بودم به

محکم با یک دست قاب پنجره را  . وجود نداشت هایمچیزی جز تاریکی زیر پا  ر . . تن
را به دست  تسا انجدرختی که می دانستم ا ی شاخهتا دست دیگرم را کشیدم  م .گرفت

من  . .  محض اینکه آن را لمس کردم احسا/N از آشنایی در وجودم شناور شدبه .  م گیر ب
ندانم کجا و به  مدوشاید خ . .  از این مطمئن بودم .  قدیمی بودیم ناین درخت دوستا و

  می دانست کنم اما بدنم بدون حتی یک خطا و اشتباه بندرا  مچه چیزی دست

  کشمرا از درخت پایین ب دموتوانستم خ به راحتی

  

  

شب آرام بود و تنها  . تیزی کف پاهایم فرو رفتند کوچک یها علف های ضخیم مانند چاقو
  صدای آرام باد در فضا می پیچید 
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  فرار کردم X.وع به سپس  

تا  . ساق پاهایم را کثیف می کرد. . نم چمن ها  . . گل . . آب م .به آن طرف حیاط دوید
مستقیم به طرف راه بازی که مانند . کردم  جایی که می توانستم به /.عت حرکت می

 مهمان طور که از بین آن عبور می کردم به ندرت /.عت. یدم و ها بود دتهبوتونل در بین 
طوری از آن عبور می کردم مانند این که هزاران بار قبIJً این کار را . آوردم  می را پایین

بازوهایم را زخمی  های اطرافمبوته  های کوتاه اخهش وبرگ های تیز . م ه اانجام داد
تا زمانی که از طرف  . ادامه دادم به دویدن را می کشید اما همین طورو هایم م و کردمی

  ساحل کوچک بیرون آمدم    روی یک. . دیگر آن 

انعکاس نور روی آب مانند این بود که کNO  . ابرها به آرامی از روی ماه عبور می کردند
آب خنک به .  . خط ساحلی را دنبال کردم  . بازی می کند ور]Iمپی کم ندارد با سوئیچ 

وقتی مقابل . شن های نرم از بین انگشت هایم عبور می کردند . پاهایم برخورد می کرد 
عبور کرده بودند رسیدم  خامه ای شاخه های بلند شاه پسند که از روی نرده حیاط پشتی

میان آب و به چرخیدم  . ثانیه هم فکر نکردم انجام دادم حتی یک بعد از ان به کاری که. . . 
تفاع آب از پاهایم ار در ابتدا تنها کمی خنک بود اما همانطور که . اب تیره حرکت کردم 
 به خود وقتی آب تا با]Iی کمرم آمد . /.د بود ای آمد بطرز منجمد کنندهبا]Iتر و با]Iتر می

  لرزیدم 

جاد ای را تکان می دادم و موج های کوچکیکردم دستم می همانطور که از بین آب عبور 
اول فکر  . . چیزی در آب مقابلم بیرون آمد. کردم که با تنه درخت ها برخورد می کرد می

کرد حالتی اس مانند سطح آب ایجاد که از آب عبور می. حالتی ار است مکردم یک 
 دکه کنار من لغزی زا اما وقتی درست. .  کمی عقب تر رفتم تا از او اجتناب کنم  . کردمی

که بلکه یک مارمولک بسیار بزرگ بود  . .  متوجه شدم که به هیچ عنوان یک مار نیست
مانند اینکه  . از خود ایجاد می کرد یهمانطور که از من عبور می کرد صدای هیس مانند 

  عصبانی است و انگشت وسط اش را به من نشان می دهد

شورتی که پوشیده بودم خیس و سنگین به ران . به خط ساحلی طرف دیگر حرکت کردم  
خودم را در آ]Iچیقی قدیمی با اسکیل های فرسوده پیدا . بعد از مدتی هایم چسبیده بود 

به یکی از پایه های آن یک خانه  . تر و بازتری متصل بود کردم که به اسکله فرسوده
  شتآن می گذ یها از عمر انقضا هقایقی قدیمی متصل بود که ده

قوی تر و قوی   بوی کپک همراه با نمک در هوا  همانطور که به آن نزدیک تر می شدم 
در کمال تعجبم نفس عمیقی کشیدم و بر خIJف احساس وحشت بیش از . تر می شد 

  احساس آرامش عجیب و غریبی در من ایجاد شد  مکه در خانه تجربه کرد ای اندازه

  لبخند زدم 

  عاشق این مکان بودم  . ..  این مکان را می شناختم من
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به اسکله نزدیک تر . م وبه آن نزدیکتر ش  فقط نیاز داشتم. .  نمی دانستم چطور یا چرا 
با زیر قدم هایم  چوب های فرسوده باز میکردم ان همان طور که راهم را به پایینو شدم 

همانطور که نزدیک تر می شدم متوجه  می کردند .و شکایت  وهصدای جیر جیر شک
قطعه بلند چوبی را پیدا کردم و آن را  . ا از اسکله فاصله داردپ ۵شدم قایق حداقل 

 به /.عت آن را ما بین فاصله . شدند Iورچه های روی آن با /.عت پخش و پJ. برداشتم م
به آرامی از روی آن عبور کرده و . با آن ساختم  یاسکله و قایق قرار دادم و پل کوچک ی

مقابل دری  که سه صندلی تاشو قدم گذاشتم . خالی بود بجرداخل یک قایق کوچک 
چراغ  ۱. شد اهده میمشاقوطی های غذایی قدیمی روی آن  . شیشه ای قرار داشتند

روسک اسبی کوچکی به آن آویزان بود روی یکی از صندلی ها قرار که عقوه صورتی 
آن را به  . تفاقی نیفتاداما ا . . . آن را برداشتم و سعی کردم آن را روشن کنم . داشت

در کمال تعجب روشن شد و مستقیم به چشم . کف دستم کوبیدم به شدت تکان دادم و 
چند بار پلک زدم و صبر کردم تا دوباره دیدم را به . . را کور کرد  نهایم تابید و موقتاً م

فشار نیاز ی مکه ب . در را پیدا کردم و سعی کردم آن را باز کنم ی دستگیره. دست بیاورم 
  داشت تا حرکت کند 

بیشتر درها از . داخل ان هم تقریبا خالی بود به جز چند کابینت که روی دیوار قرار داشتند 
 کیسه خواب قدیمی کنار دیوار  . یهتمامی قفسه ها گم شده بودند . لو]I خراب بود 

. نها آبی بود و یکی از آ . . یکی دیگر صورتی . . یکی از آنها بنفش ند .شده بودچیده 
و  تصاویر زا/. دیوار پوشیده ا. /. همگی با کپک و گرد و خاک پوشیده شده بودند 

وقتی از بین کثیفی نزدیک تر نگاه کردم متوجه شدم مجله  .  مجIJت بودصفحات 
   مخصوص نوجوانان بود

امیدوار بودم بوی آشنای دیگری به  . دوباره چشمهایم را بستم و نفس عمیقی کشیدم 
 م .رسید اینجا مکانی بود که اوقات زیادی را در آن می گذارندنظر می . بهبرسد  مشامم

  . . . تقریبا مطمئن بودم یکی از آن کیسه های خواب متعلق به من بود

بودم  شده غرق ان مکانئیات بیشتری راجع به جز آنقدر در ماموریتم برای به خاطر آوردن  
  شدند را نشنیدمنزدیک می که صدای قدم هایی که به من. . . 

 و را خفه کرد فریاد تعجبم و از پشت حصار دستی قوی و پینه بسته دهانم را گرفت 
محکم به بدنی خیلی سخت و خیلی آشنا  و من را پیچیده شد مبه دور شکم ی قویبازوی

  دچسبان

  زمزمه کردمقابل گردنم  یصدای عمیق 

  دلت برام تنگ شده گربه کوچولو ؟ _ 

را ه به اندازه کافی م .  به /.عت بدنم آرام شد . خورد میگار و صابون به مشامبوی س 
   موروبرو شا او ب را رها کرد تا نبچرخاند م
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  میشدم  می بایست از دیدن او خوشحال 

. از زمانی که روزها پیش برای آخرین بار او را دیده بودم به طور مرتب به او فکر می کردم 
  ی یک عالمه عصبانیت خاموش شدهوسیل اما خوشحالیم به

  به اندازه جهنم از دست او دلخور بودم  

زیرا برق نگاه چشم های سبز کینگ را . . احساس دوطرفه باشد  این و به نظر می رسید
  : با یک کلمه توصیف کنم متنها می توانست

  خشمگین 

  اینجا چه کار می کنی فکر میکردم____ _ 

  پرید  ممیان حرف 

که معمو]I فکر می کنم  . میدونم میخواه سوال و جواب مزخرفت رو X.وع کنی. . نه _ 
بدم می  از دست مواقبل از اینکه عقل لعنتی  . .  اما ا]Iن . به طور لعنتی پرستیدنیه
  بدی جوابال های من وبایست اول به یکی از س

  دلحن صدایش طوری به نظر می رسید که دارد برای حفظ کنترلش مبارزه می کن 

دوباره سعی کردم صحبت کنم اما دستش را روی دهانم قرار داد و انگشت شستش را  
  رو ساکت کرد  نم وداخل دهانم فرو کرد 

م جهنمی اون الدنگ مدام از درخت مقابل پنجره تو چند روز پیش با]I و وبه خاطر کد_
  ؟ پایین می رفت

شانسش را  که تا وقتی چرا و از این که . .  از دهانم بیرون کشید را انگشت شستش 
  داشتم آن را گاز نگرفته بودم احساس پشیمانی میکردم 

  ؟ و زیر نظر داشتیر من ؟ چطور _ 

  مس دست او تکیه دادم لبه    به /.عت .رو روی لب پایینم کشید  خیسش راانگشت  

  زیر نظر داشتم  واما تو ر  . من نه_ 

  مرم محکم تر شدبه دور ک شدست. ابروهایش به یکدیگر نزدیک شد 

  جواب منو بده  _ 

  کینگ کNO نبود که او را نادیده بگیری  
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 ان کردن به عیس. کشید  شزبانش از بین لب هایش بیرون آمده و آن را روی لب پایین
اما  . بلکه به عصبانیتی که برای روزها در وجودم ساخته می شد تمرکز کنم منشو هخیر 

  کنمرا کنترل  منمی توانستم واکنش بدن

با آن زبان با  شفوق العاده بود که چطور حرکت کوچکی مانند خیس کردن لب های پر  
  مواکنش نشان دهد اونسبت به  به این /.عت و شدتشد باعث می شاستعداد

  مقابل گردنم غرید 

با  . . اونم رو از بدنش جدا می کنم  اش لعنتی ی لهکاگه انگشتش بهت خورده باشه  _ 
  دست های خالی

  دانستم دارد جدی صحبت می کند می دبیرون آمدندهانش محض اینکه کلمات از  هب 

  که تنر من را لمس نکرده  . . کنم راحتخیال او را  ات . میخواستم پاسخ او را بدهم

  خشم: که ناگهان احساس دیگری با من برخورد کرد 

حق او کار  دربدهم در حالیکه من کNO بودم که  کینچرا می بایست ذهن او را تس 
اگر فکر  . . من کNO بودم که او مرا از خانه اش بیرون انداخت. شده بود خطایی انجام 

  می کرد تنها وانمود می کنم که آن اتفاق هرگز نیافتاده به طور لعنتی در اشتباه بود

تنها چند اینچ  . دستم را روی سینه اش قرار دادم و با تمام قدرت به عقب هل دادم 
  به دست آوردم  نما فاصله بین

  Nهیچ حق لعنتی نداری که از دست من عصبانی باX؟ چطور جرات می کنی  . .  تو_ 

    گربه کوچولو . . . _

/.م را تکان دادم و سعی کردم  . گردنش بیرون زد گر . محکم باقی ماند ش نگاه سخت 
  برداشت یک قدم به جلو ناما او هم همزمان با م . .  یک قدم دیگر به عقب بردارم

؟ گفتی نهرگز به من  وتو میدونستی من کی ام  . و گربه کوچولو صدا نزنر من  . . نه _ 
 در اولین فرصتی که به دست و میدادی که من مال توام   مزخرف تحویل   تمام مدت بهم

  ید تافرس و پسر آوردی من 

  م دادمیرا در هوا تکان  مدستان 

  رم انتخاب دیگه ای ندا  فکر می کردم هیچ _ 

ن را آرام می محرکتی که معمو]I . . . پیشانی اش را به پیشانی من بچسباند  عی کردس
  شومبآرام  اآماده نبودم ت . . . اما من کرد

  اجتناب کردم او /.م را به /.عت عقب کشیدم و از تماس با 
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جازه ونستی اتمی . ونستی به من بگی لعنتیتمی . تو یه انتخاب دیگه هم داشتی . . . نه _ 
  بدی من هم در این تصمیم با تو X.یک باشم به جای اینکه برای من تصمیم بگیری

اینبار به اندازه کافی فاصله بین ما ایجاد شد تا . یک بار دیگر به سینه او فشار وارد کردم  
  بیرون آمدم و دوباره به اسکله قدم گذاشتم خانه قایقیاز  . بیرون بروم گ اواز چن

. د ر هوای مرطوب شب روی ریه هایم سنگینی میک. که آمدم بازگشتم  از راهی .یعا/ 
نکردم  هاینبار مثل قبل احتیاط پیش . آن طرف خط ساحل برسم بهدوباره وارد آب شدم تا 

و از آن  . . انند آتش بازی آسمان را روشن کردم . ای به صدا درآمد]Iی /. صاعقه. از با
می کردم و مانند دفعه اول محتاط نبودم در  جایی که داشتم به /.عت در آب حرکت

  مچ پا در زمین نرم و فرو رفتم  اقدم بعدی لیز خوردم و ت

  از با]Iی شانه ام فریاد کشیدم  ه شد .صدای بلند پاشیده شدن آب از پشت /.م شنید

می بایست قبل از اینکه به . چون خیلی دیره  ؟ اومدی اینجا که معذرت خواهی کنی_ 
   نو میکردیای یگفتی فکرمن دروغ م

با خشونت مچ دستم را و  .  به من رسید حتی به درخت ها نزدیک شومقبل از اینکه 
اطراف  را به موهایم در هوا پراکنده شد و قطره های آب . . .  من را چرخاند. . .   گرفت
  د کر پخش 

  غرید 

  به من نگاه کن_ 

  را به طرف خود با]I گرفت چانه ام 

  م را بستم محکم چشمهای 

  نمیتونم _ 

  وقتی که به من نگاه نکنی انمیزارم بری ت . به من نگاه کن گربه کوچولو_ 

  فریاد کشیدم  

  این عاد]Iنه نیست_ 

  تقIJ کردم تا خودم را از چنگال او بیرون بکشم  

  فقط می خوام بذاری برم  . نمیخوام بهت نگاه کنم_ 

قبل از آنکه کف  م وشیدم آن را در هوا بلند کردوقتی با]Iخره دستم را از چنگ او بیرون ک
  برخورد کند مچ دستم را در هوا گرفت اش دستم با گونه
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  اوه گربه کوچولو  _ 

  با چیزی شیطانی و گناهکار غرید  شصدای

توانستم می  . من قرار گرفت مقابل صورت شتا زمانی که صورت. . به پایین خم شد 
  ساس کنم م احه ارا مقابل گونخنکی نفسش 

  تاوان این حرکتو پس بدی هقرار _ 

  به او نگاه کردم  مه هایژ از زیر م 

  داخل هوا پرتاب کرد . . . و در هوا بلند کرد  . .  از کمر مرا گرفت 

پیدا کنم تا  این را قبل از اینکه شانس . سط آب پرتاب شدم و زیر آب فرو رفتموبا باسن 
را گرفته و من را دوباره  یمقوی زیر بازو  یبازهای  م . .بیای به سطح اببرای نفس کشیدن 

  در هوای شب بلند کرد

آب شور دماغم را  . . . چشمهایم را پاک کردم . کردم فبیرون تبه با خشم آب را از دهانم  
  میسوزاند 

  فریاد کشیدم  

  ؟ این چه کوفتی بود_ 

ه ام را به طرف خود با]I دوباره چان.  کنار زد  ام های خیسم را از روی پیشانیموکینگ  
  گرفت

  آب  تو تاگه به من نگاه نکنی دوباره میندازم _ 

  فریاد کشیدم 

  برو به درک_ 

و ا با مقدرتتمام ن را داخل آب پرتاب کند اما این بار با مکینگ می خواست دوباره  
.  فتن را بلند کند بنابراین من را محکم گرفت و به زیر آب فرو ر منمی توانست . جنگیدم 

دوباره به  مقرار داشت او هایوحالی که در باز  دروقتی  . و من را با خود به زیر کشید .
  . .  تا شانه در آب قرار داشتیم. فرو کرد کمرم سطح آب آمد انگشت هایش را در 

  وقتی از من میترسیدی خیلی آسون تر بود _

  IJنمیترسم ازت دیگه اص  

  فقط از زندگی بدون تو میترسم
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تنها از  له این نبود کهمسئ .کرده بود  تاو مستقیم جلو رفته و تمام آن را به طرفی پر و  
  آسیب زده بود ناو از لحاظ روحی به م . . .  دست او عصبانی باشم

  هایم را باز کنم و به این موضوع خاتمه دهممیم گرفتم چشمتص 

به او نگاه می کنم هنوز  وقتی که . . . به خودم گفتم قرار نیست احسا/N داشته باشم 
  هم قادر خواهم بود از او عبور کنم

قفل شد نفس در گلویم گیر  شوقتی نگاهم در نگاه. به آرامی چشم هایم را باز کردم  
که حالتی  به خودم گفتم به خاطره رعد و برق در آسمان در حال غریدن است . کرد

م فقط به خاطر انعکاس تابش نور به خودم میگفت الکتریسیته گونه بین ما بوجود امده . 
و پوست تاتو شده او را لمس  هماه روی آب ضخیم است که می خواهم دستم را جلو برد

 خیرکه روحم را تس . . . اتNk دیدم نبود شکه در نگاه Nمطمئناً به خاطر آتk ازیر . . کنم 
ای هباعث می شد ماهیچه کهتوانست به خاطر نفس کشیدن /.یعش ی. نم می کرد 

آب باشد  NیOخنمی توانست به خاطر . . مقابل بدنم به حرکت درآید باشد  شسخت بدن
ده سینه اش کشیده ش سخت و فراخروی ماهیچه های  شکه باعث شده بود پارچه لباس

  بود باشد

    داشت نفس نفس میزد

به یکدیگر  ورسد یک عمر طول کشیده آن جا ایستاده ای مدت زمانی که به نظر میبر 
.  که اولین حرکت را انجام دهد  یمدیگری را به چالش می کشید . هر یک ره شده بودیمخی

  مداشت او احساسات مختلفی راجع به . .  شده بودیم درگیردر لحظه 

   شهوت. . . عشق . . گیجی . . عصبانیت  

. همان طور که به یکدیگر خیره شدیم تمام این احساسات در آب کنارمان می چرخید  
آن را در  انعکاس لرزش در آمد که ه غرشن باز شد و چنان با صدای بلند و عمیقی بآسما

 و . خوردمی تکان  به خاطر قدرت صورت ام سطح آب. سینه ام احساس می کردم 
  سپس آسمان X.وع به باریدن کرد

اما  . شیده شودپاآن باعث می شد آب دریاچه به طرف ما  قطرههر . . . /.د و بی وقفه  
. این یک چالش بود  . ما را درهم بشکند ی ساس آن لحظهحکافی نبود که ا ای اندازهبه 

  یک نزاع قدرت  . . یک هشدار

  کنمتا با او بحث دوباره X.وع کردم 

  می بایست به من می گفتی____  _ 

مدت زمان زیادی گذشته بود . به آن نیاز داشتم  . . . ادامه دهمکامIJً آماده بودم جنگ را 
  یک دعوای حسابی با هم داشتیمکه 
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  نعره کشید 

  نه نمی تونستم بهت بگم _ 

که می توانستم احساس کنم به اندازه که من تحت  کشیدآنقدر من را به خود نزدیک  
  تحت تاثیر من است . .  مه اتاثیر قرار گرفت

  از آنجا که یک دختر احمق بودم زانوهایم لرزید و شل شد  

  با عصبانیت گفتم  

  ؟ را چ_ 

باران آن  . با دانستن اینکه زیر ظاهر او چه می گذرد تمرکز کردن روی کلماتم سخت بود
اب  رزیکه داشتیم  . مانن این ن را خفه می کرداچنان با /.عت می بارید که صدایم

  صحبت می کردیم 

  ؟ چرا نمی تونستی_ 

ممکن بود    میدیمی فه واگه حقیقت ر . چون نمی تونستم این ریسک رو به جون بخرم  _
  . . . فقط نمیتونستم

  ؟ ریسک چی رو انجام بدی ینمی تونست؟  ریسک چی  _ 

  با عصبانیت فریاد کشید 

  خرم ببه جون  واز دست دادن تو ر  ریسکنمیتونستم  رو . از دست دادنت _

کمی  . . من رارا محکم دور کمرم حلقه کرد و مرا محکم به خود چسباند  شبازوی دیگر  
  حلقه کرد خودش پاهایم را دور کمرو شید با]I ک

بهت بدهکار بودم رو تا این اندازه .  زمانی تصمیم گرفتم تا حقیقت رو بهت بگم  چهاگر  _ 
بنابر این وقتی با پدرت راجع به مکس معامله  . اما قضیه ی ایزاک و پرپی پیش اومد. 

دن تو از تمام این فکر میکردم دارم با پس دادن زندگیت به تو و دور کر  مکردمی 
  می کنم  لطف تدر حق یی که از با من بودن نصیبت می شد . .درد/.ها

  ماو نزدیک تر کرد خترا به بدن س مودخ . پاهایم را دور کمرش فk.دم

  حرف او را تصحیح کردم 

  اما تو زندگیمو بهم پس نمی دادی _

 را چشم هایش .  فتمدستهایم را روی گونه هایش قرار دادم و صورتش را میان دست گر  
. به دنبال هر نشانه ای از اینکه احسا/N که نسبت به او دارم اشتباه است جستجو کردم 
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عمیق برای درست کردن چیزی که بین ما  بود اما در عوض چیزی که پیدا کردم نیازی. 
  شکسته شده بود

  اشک در چشم هایم جمع شد 

/.ش را چرخاند و  . روی لب پایینم کشید انگشتش را د .کینگ از یکدیگر باز شدن لب های 
لبم را گاز  . کشید م میدستش را روی پوست حساس . از روی بازویم بطرف با]I را بوسید

 لب هایش فت ور م را به پشتم گهای مچ دست. گرفتم تا مانع بیرون آمدن ناله ام شوم 
  روی لب های من کوبیده شدمحکم 

داخل دهانش  م .او پاسخ داد بوسه ی محکم به . . احساس نیاز در وجودم شعله کشید  
  گفتم

  بیخیال من شدی  ت عصبانیم کهتسدهنوز هم به اندازه جهنم از  _ 

کینگ بی حرکت شد و صورتم را از خودش  . اگرچه هوا /.د بود اما بدنم در آتش بود 
دیگر با هر نفNO که می کشیدیم بدنهایمان به یک. به سختی نفس می کشیم . دور کرد 
  دستش را روی صورتم کشید. کردند می برخورد 

  آزاد کردم وتو ر . . . بیخیال تو نشدم گربه کوچولو   من _ 

  کامIJ بی حرکت شدم  

  ؟ منو آزاد کردی_ 

پس دادنم   بنا به د]Iیلی آزاد کردن من از . درون صدایم را پنهان کنم دنمی توانستم در  
  بدتر به نظر می رسید

. مقابل گرمای بدنش نگه داشته بود  محکممرا  . ا روی نرمه گوشم کشیدکینگ زبانش ر  
این /.ما هیچ  . . .کرد  نفوذعبور کرد و به هر سلول بدنم  م/.مایی از ستون فقرات

  ارتباطی با دمای هوا نداشت

  اعتراف کرد  

این  مشکل بزرگ توی هاما ی .به خاطر مکس.    سعی کردم تو رو آزاد کنم گربه کوچولو_ 
  خوبی نبود  ی هرگز نقشه . .  و مهم نبود چه اتفاقی می افتاد. . نقشه وجود داشت 

  ؟ چرا _ 

  آگاه بودم او نسبت به ماز احساس نیاز بدن و هم زمان نیاز داشتم بدانم 
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  غرید  

  آزاد نکردی   تو هرگز منو  مشکل اینجا بود که . . ._ 

  دهانم ناله کرد  میان مچسباند  وقتی خودم را به او . دوباره لب هایش را به لبهایم کوبید 

  ین بدن مال منه. . لعنت خدا بهت من عاشق این بدنم ا_ 

آن  . . بوسه اشبه گردنش آویزان شده بودم  محکممحکم می بوسید  مرا طور کهانهم 
  رسیدچنان خشمگین بود که مانند یک مرد گرسنه به نظر می

  بله بله مال تو  _ 

میتوانستم احساس ناامیدی . داشتم چسباندم  شرا به گونه مرد زیبایی که دوست گونه ام
 انهمانطور که باران بر /. و صورتم. کننده او را احساس کنم  کور و شهوت . .  تنفر. . 

همان طور که  . تکیه دادم گونه اش را با]Iی /.  م .می بارید در آغوش یکدیگر باقی ماندی
  دیم احساس آرامش عمیقی هردویمان را در بر گرفته بودبه سنگینی نفس می کشی

    ری لعنتی ؟امی  نمی بینی داری چه بIJیی /.م _ 

  میتونم احساسش کنم _ 

توانستم  . در مقابل سینه اش گرفته بود در آب X.وع به حرکت کرد من را همانطور که
  بگویم 

م ه بودشدناب تو دستبند من دیگه به تختخو . هنوز هم واقعا از دستت عصبانی هستم_ 
زندانی کردی چون هیچ راه انتخابی  منو اما وقتی بهم دروغ گفتی مثل این بود هنوز هم

  یبرای من باقی نگذاشت

  دسخت ش شنگاه 

راجع به دروغ  ت . .بله اما اگه از من بپر/N چه احسا/N داشتم راجع به نگه داشتن _ 
 . . گرفتم گربه کوچولومی ن تصمیم وموردشکه متفاوت در  هچیزهای زیادی. .  گفتن بهت 

اگه یک میلیون بار دیگه هم حق انتخاب داشتم هنوزم  حتی . .  نا نیستاواما این یکی از 
اگه هنوز هم سعی می کردی از دستم فرار کنی تا هر  . برای خودم نگه می داشتم وتو ر 

تنها چیزی که ازش  . میبستمت کجا که میرفتی بازم دنبالت می کردم و به تخت خواب
تمام مزخرفاتی که با سناتور  . که چطور وقتی رفتی همه چیز پایان پیدا کرد همتاسفم این

فکر می کردم این تنها  . بعد از پرپی به هم ریخته شدم. اتفاق افتاد همش تقصیر منه 
  که می تونم تنها عضو خانواده ام رو برگردونم  یهراه

  و به طرف من خم شدپشت دستش را روی صورتم کشید 
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اشتباه بود چون این چیزی که بین ما وجود داره چیزی نیست که همینطوری از  هی _ اون 
  بین بره 

  ایجاد شد  شخطوط عمیقی بین ابروها ی. لب هایش را روی لبهایم کشید 

  چی ؟ _ 

چیزی که میخواستی بشنوی رو بهت گفتم حا]I تو هم باید چیزی که من می خوام رو بهم _
  بگی

  لحن صدایش خشن تر شد  

اگه نمیخوای ؟ بهم بگی اون بچه لعنتی چرا توی اتاق تو بود  _  فقط ده ثانیه فرصت
  مجبور نیستی جواب بدی 

  ناگهان احساس گیجی کردم و پرسیدم 

  مجبور نیستم ؟_ 

  /.ش را تکان داد  

و ر ن عوNM مزخرف اما باید بدونی اگه این گزینه رو انتخاب کنی او . .  مجبور نیستی_ 
  میکشم 

  برویم را با]I دادما

  ؟ تا این اندازه حسادت می کنی _ 

یاقت هر لم اما به خاطر اینکه مرا رها کرده بود شتگذامیاو دانستم دارم /.به /. می 
  در کمال تعجب به من پاسخ داد. ثانیه آن را داشت 

  پس منو امتحان نکن دختر کوچولو  . خیلی _

با این کار به من یادآوری کرد که او کNO نیست که  . هایم تنگ تر شد دستش دور شانه
   شود  یدوست داشته باشد با او باز 

  و بعد . . می خواست صحبت کنه _ فقط 

  با عصبانیت از ]IبIJی دندانهای به هم فk.ده گفت

    و بعد چی ؟ _

  گاز گرفتم البم ر  

طوری رفتار  . ن حقیقت رو بهش گفتمو م؟ از من پرسید که آیا من اونو دوست دارم  _ 
  می کرد مثل اینکه دارم همه چیز و باهاش تموم می کنم 
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  کینگ دوباره پرسید 

   کنه تلمس _ پس نمی خواست

  تقریباً ناامید به نظر می رسید . لحن صدایش آسوده خاطر شده بود  

  البته برای امروز  . مثل اینکه قراره با]Iخره زنده بمونه_ 

قرار وثیقه ای  با ی ؟چطور به این /.عت بیرون اومد  ؟ هم نگفتی چطور اینجاییهنوز ب_ 
  واقعا نمیدونم این چیزا چطور کار میکنه ؟ یبیرونچیزی 

  آهی کشید  

  گربه کوچولو  یهمیشه در حال سوال پرسیدن_ 

  دنرا کنار زد و به پشت گوشم مای از موهای خیسم را از روی صورتدسته

  تنگ شده بود  ات سوال پرسیدن های آزاردهنده دلم برای این _ 

  را در گردنش فرو کردم و گفتم  مصورت

  فکر می کردم دیگه هرگز نمی بینمت_ 

  ی شوند را با تمام توان پس راندمجار روی گونه هایم  داشک هایی که سعی داشتن 

کرده بود نحتی اگه سناتور پا تو کفش من  . چنین اتفاق لعنتی هرگز قرار نیست بیفته _ 
  همیشه . . م عزیزم نپیدا می ک برگشتن پیش تومن همیشه راهی برای 

  تردید او را احساس کردم  . انگشتش را روی پلکم کشید

  ؟ داری از من پنهان می کنی رو چی_ 

  می بردنبه زندان و کارآگاه واقعی نبود و من ر  هدستگیر کرد ی وکارآگاهی که من ر  _ 

  متوجه نمیشم _ 

  خدام شده بود تا منو از بین ببره است _ 

اینکه وقتی در تمام این مدت که من در آرامش در خانه بودم کینگ نزدیک بود  بخاطر 
م احساس ه بودبا او تا این اندازه مبارزه کردبعد از دیدنش جانش را از دست بدهد و من 

  حماقت میکردم 

   شکر که قبل از اینکه خیلی دیر بشه متوجه شدم وخدا ر _ 

و  /.عت X.وع به ایجاد روی سطح آب اطراف ما کردباران ناگهان متوقف شد و مه ی به 
  را در ابری نمناک وسفید فروبرد  ام
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  ؟از بین ببره چطور هنوز زنده ای و اگه استخدام شده بود تا تو ر  ؟ چه کار کردی_ 

  ودم از اینکه در این لحظه روبرویم بود سپاسگزار ب م .محکم تر به او چسبید

  سوال ها هم باعث می شد تا عمق وجودم احساس مری�N کنم  این پرسیدنحتی 

  شانه اش را با]I انداخت 

  من یا میکNk یا کشته میNk عزیزم دنیایتوی _ 

  لب هایش به خط سختی تبدیل شدند  

  بنابراین من اونو کشتم _ 

بدهد اما به طور  می بایست این که اعتراف کرده به تازگی یک نفر را کشته مرا آزار
  خوشحال بودم  . .  عجیبی این گونه نبود

  شدم  یناگهان متوجه موضوع

  ؟ و استخدام کرد تا تو رو بکشهر اون مرد  . . اون ؟  کار سناتور بود مگه نه . لعنتی_ 

ندن من به واین که پدرت فکر میکرده برگرد . کردمن چیزی بود که در ابتدا فکر می_ ای 
اما با]Iخره مشخص شد مشکل  . همیشگی برای دور کردن من از تو نیستزندان راه حل 
قطع شد و غذای  شیکی از مشتری های بزرگ ایزاک از اینکه منبع تامین.  بزرگتری داریم 

به من و بییر  ایزاک های ناپدید شدنتمام نشانه .خوشحال نیست  چندان کرم ها شده
  اشاره داره

 چشمهایم گشاد شد

  اد دنبال تو _ و داره می

  قلبم به شدت در سینه می تپید . /.ش را تکان داد 

  ایزاک بدتره  دقیق تر بگم از  _ این مرد . . اگه بخوام

  احساس کردم که خون از صورتم بیرون رفت و رنگم پریده شد . گفتم 

  _  می خوای چیکار  ؟

که اون به /.اغ من بیاد _  همون کاری که با کارآگاه لعنتی قIJبی انجام دادم . قبل از این
  من به /.اغش میرم 

  _وقتی زندگیت توی خطره به خاطر کدوم جهنمی اینجایی ؟

  _ می خواستم خودم شخصاً برات توضیح بدم
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  با مشت به سینه اش کوبیدم . اما این خیلی خطرناکه . ریسک زیادی خریدی  

خوام یه بار برای  _مثل اینکه هنوز این مضخرف رو متوجه نشدی گربه کوچولو  . می
همیشه برات روشن کنم . تو مال منی . اگه دست من بود تو رو روی شونه ام می 

نداختم . . سوار موتور می شدم و تا ا]Iن نیمه راه خونه بودیم . اما ا]Iن اونجا امنیت نداره 
برای تو و اگرچه منو میکشه تا این رو تایید کنم . . اما در حال حاM. احتما]Iً امن ترین جا 

  اینجاست . دیگه اجازه نمیدم وسط چنین موقعیت مزخرفی قرار بگیری . .  نه دوباره

خودش را آرام تر می کرد .   کرد .به دور دست ها خیره شد . افکارش را جمع می 
  چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید . گفتم

  _  تقصیر تو نبود

  نگاه کند  حا]I نوبت من بود او را مجبور کنم تا به من 

کنم . من بچه نیستم م. یتونم از _ به خاطر هیچ کدوم از این چیزها تو رو /.زنش نمی
خودم مراقبت کنم . میتونم برای کارهای خودم مسئولیتش رو به عهده بگیرم  . 

  میدونستم بودن با تو ریسکهای مسلم خودش رو داره

  ی مچ دستم را بوسید بوسه ی نرم روی چانه اش قرار دادم .کینگ قسمت داخل 

_ببین . . راجع به اتفاقی که با ایزاک افتاد . . میدونم هرگز بعد از ماجرای پرپی به خوبی 
راجع بهش صحبت نکردیم اما می خوام بدونی به هیچ عنوان لعنتی امکان نداره اجازه 

  بدم چنین مزخرفاتی دوباره اتفاق بیف___ 

  کند  دستم را بلند کردم تا صحبتش را متوقف

_ بسه . . من اجازه نمیدم یه قربانی باشم . بنابراین با من مثل یه قربانی رفتار نکن . من 
جون سالم به در بردم . . اما فقط به خاطر تو . من این قضیه رو اینطوری می بینم و می 

خوام تو هم اینطوری بهش نگاه کنی . دوست ندارم کNO با دیده تاسف بهم نگاه کنه 
نگ  . . پس با من مثل یک قربانی رفتار نکن و برای من متاسفم نباش . چون به برنتل کی

  هیچ عنوان احساس نمی کنم یه قربانی هستم 

  به چشمهایم خیره شد و پرسید

  _  من از کجا این دختر فوق العاده قوی رو پیدا کردم ؟

کنه اما با _  از یه پارتی . .  سعی داشت بدنش رو بفروشه و مثل یه فاحشه رفتار 
  بدبختی شکست خورد

    _ ری ؟
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  با شنیدن صدا گفتم  

  _لعنت  . نادینه 

  کینگ با گیجی به من نگاه کرد . ادامه دادم  

  _ خدمتکار 

  _ لعنت 

  به شاخه درخت ها نزدیک تر شدیم تا در دیدرس نباشیم 

  _ من اینجا مراقب تو هستم . تو در امنیت خواهی بود . بهت قول میدم 

  مکید . خودش را کمی عقب کشید   را به لبهایم چسباند و به آرامی لب پایینم را لبهایش

_ به محض اینکه بتونم دوباره به دیدنت میام اما نمیدونم قراره چقدر طول بکشه . هر 
کاری که می کنی سعی نکن با من در تماس باNX . الی دنبال چنین /. نخ هاییه . 

دفش بره و اون ها رو نابود کنه . نمی تونم بهش اجازه عاشق اینه که /. وقت نزدیکان ه
بدم دنبال تو بیاد . به هیچ عنوان اجازه نمیدم دوباره به چنین شیوه ای در معرض خطر 

  بیفتی

  پیشانی ام را بوسید 

  نادین دوباره گفت 

  _  ری ؟  اونجایی ؟

  حا]I صدایش بلندتر بود . نزدیکتر رسیده بود  

  _ می خوام بدونی 

  ب هایش با]Iی لب های من معلق بود مل

_ ی خوام بدونی هیچ اهمیت لعنتی نمیدم که اگه من اینجا نیستم حافظه ات برگرد ه . 
هیچ مزخرفی رو برای ما تغییر نمیده . . اما از حا]I به بعد تنها یه چیز هست که می   این

NXخوام به خاطر داشته با    

  _ اون چیه ؟

  _  این 

رفت و مرا به طرف خود کشید . لب هایش را محکم به لبهایم کوبید و مرا پشت گردنم را گ
  چنان بوسید که بدنم به لرزه درآمد .  . . هم با احساس ترس و هم با احساس اشتیاق 
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  به هیچ عنوان امکان نداشت چنین چیزی را فراموش کنم

به چشمهایم با اکراه خودش را عقب کشید . همان طور که هر دو نفس نفس می زدیم  
  خیره شد 

  به او گفتم  

_ چیزهای خیلی زیادی هست که هنوزم می بایست بهت بگم . چیزایی که حتی خودم هم 
  اونها رو هنوز درک نکردم

 چیزهای مانند داشتن یک پO.  کوچک 

  کنیم . بهت قول میدم . مهم نیست چی باشه_ همه چیزو روبراه می

ا پیچیده تر از این باشه که فقط وسایلمو جمع کنم _ اما چی میشه اگه موقعیت من اینج
  و با تو بیام ؟

  میخواستم راجع به سامی به او بگویم اما زمان کافی نبود 

حتی به اندازه کافی برای خودم وقت نداشتم تا واقعاً این حقیقت که یک مادر هستم را  
  پردازش کنم

  کینگ انگشتش را پشت گردنم کشید 

I فهمیده باNX من مردی هستم که نه رو به عنوان یه جواب بایست تا حا]_  می
پذیرم گربه کوچولو . این قابل مذاکره نیست . وقتی همه این مزخرفات به پایان رسید نمی

تو رو با خودم میبرم خونه . اگه می خوای باهاش مبارزه کنی . . با من مبارزه کنی . . 
انه بهت بگم  . . فکر کردن به دستبند زدن میتونی پیش ببری و این کارو بکنی اما صادق

  دوباره تو به تخت خوابم من رو به شدت تحریک میکنه

  نادین از روی اسکله گفت 

  _  توی اون خونه قایقی لعنتی هستی بچه ؟

از بین شاخه های درخت او را دیدم . درحالی که شورت من را به دست داشت روی  
  اسکله ایستاده بود 

  ثانیه با پوسیدن و غرق شدن توی دریا فاصله داره . جای امنی نیست  ۱۰ _ این خونه فقط

  کینگ گفت

  _ برو 
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  زمزمه کرد

  دوست دارم    _ 

نشانه ای از این   سپس نفس عمیقی کشید و زیر آب ناپدید شد . تپش نامنظم قلبم تنها 
  بود که واقعا اینجا بوده

  رف من چرخیداز بین شاخه های درخت بیرون آمدم . نادین به ط 

  _  دختر همه جا دنبال تو میگشتم . اینجا چه کار می کنی ؟ منو به اندازه چی ترسوندی

  _ متاسفانه نمی تونستم بخوابم . تصمیم گرفتم برای شنا به اینجا بیام

  مشکوکانه پرسید  

  _ توی این طوفان ؟

  _ وقتی اینجا اومدم طوفانی در کار نبود 

پذیرفته باشد . شورتم را به طرفم پرتاب کرد . به /.عت آن را رسید پاسخم را به نظر می
  پوشیدم . 

  _هنوز احساس نمی کنی به خونه برگشتی ؟

  /.م را تکان دادم . دستم را نوازش کرد  

_ میدونی  . .آب های اینجا توی شب خیلی تاریکه و موجوداتی اینجا پرسه میزنن که هر 
  ترسهانسان عاقلی می بایست خیلی ازشون ب

  سعی کردم لبخندم را پنهان کنم   

    فقط اگه میدونستی . . .

  

  

  

  

��� ���  
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خواستم به تختخواب بازگردم . . که نور صفحه تلفنی که قبIJً به شارژ متصل کرده می 

بودم اتاق را روشن کرد . روی شکم روی تخت خواب افتادم و آن را بیرون کشیدم . پیام 
. آن را روشن کردم . پیغام دیگری با]I آمد که می  مIJ شارژ شدهروی تصویر میگفت کا

گفت پسورد را وارد کنم . به اطراف اتاق نگاه کردم و چشمم به یکی از نقاNX های 
  سامی روی میز مقابل تختخواب افتاد . تایپ کردم

  س.ا.م.ی 

  قفل باز شد

سته و لبخند پهنی تصویر پس زمینه تصویری از سامی بود که روی صندلی بزرگی نش 
روی صورت داشت . به کیک له شده ای که در دست گرفته بود لبخند زدم . یک شمع 

  وسط کیک له شده قرار گرفته بود

  زمزمه کردم 

  _ به نظر می رسه ری می بایست در انتخاب پسورد خIJقانه تر عمل کنه 

ساموئل بود . یکی از آن  X.وع به بازدید از تصاویر داخل گوNX کردم . بیشتر آنها از تنر و
  ها یک سلفی از هر سه نفر ما بود که در پارک نشسته و همگی لبخند میزدیم 

  رسیدیم خوشحال به نظر می

  نمیدانم این تصویر . .  به غیر از احساس گیجی چه احساس دیگری به من میداد

یکی از می خواستم تلفن را خاموش کنم و کمی استراحت کنم که چیزی در پس زمینه  
  تصاویر چشمم را گرفت

  نه چیزی 

Nشخ�  

تر روی صندلی پارک . . . دختری هم سن من با موهای قرمز روشن کمی آن طرف 
  نشسته بود ...

  چند بار پلک زدم  

احساس می کردم دارم اشتباه میبینم . اما نمی توانستم این احساس که دختر را 
  میشناسم را از خودم دور کنم 
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هایش پوسیده و پاره پوره بودند . حلقه های سیاهی وجود داشت . لباسزیر چشم هایش 
طور که ما از دوباره تصاویر را مرور کردم . . .  در تمام تصاویر وجود داشت . همان

زد  . . گرفتیم مستقیم به ما نگاه می کرد . در تصویر آخر لبخند میخودمان سلفی می
  ش نمی رسید اما لبخند غمگینی بود که به چشم های

  ناگهان نفسم را حبس کردم

  نمی توانست خودش باشد  نه 

  با عقل جور در نمی آمد 

به /.عت از تخت خواب پایین پریده و تمام تصاویر هر گوشه اتاق را برر/N کردم تا  
  زمانی که چیزی که به دنبال آن بودم را پیدا کردم 

  تا زمانی که او را پیدا کردم 

یم یکی از آن تصویر هایی بود که به سبک عکسهای قدیمی در هاتصویر داخل دست
 .Oدوران گذشت گرفته شده بود . من و تنر هر دو در تصویر بودیم . مانند یک دختر و پ

  کابوی لباس پوشیده بودیم . و دختر هم بین ما بود

ن آویزا   یک پایش را روی بشکه ای مقابلش قرار داده بود و لباسش از روی یک شان اش 
بود .  بریدگی دامنش تا با]Iی ران هایش ادامه داشت . کامIJ متفاوت با تصویرش در 

  رسید پارک به نظر می

  به هیچ عنوان امکان نداشت او را اشتباه بگیرم  

مخصوصاً اینکه در این تصویر قدیمی یک اسلحه قIJبی را مستقیما به طرف دوربین 
  نشانه رفته بود

  ر را کرده بودقبIJ دیده بودم این کا 

  اسلحه را به طرف من نشانه گرفته بود 

  لعنت لعنت 

  و بعد ناگهان اتفاقی افتاد . . .  

مانند اینکه دوشاخه چیزی را به پریز برق متصل کرده باNX . . .  ابتدا تنها یک جرقه از نور  
ه باNX و راه و تصاویر بود . اما بزرگتر و بزرگتر شد . مانند گردبادی که بین آن گیر افتاد

  هایی به ذهنم هجوم می آوردفراری نباشد . مانند موج

  از همان ابتدا  
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  یک خاطره

"  

_فقط یه بار دیگه ری . قول میدم دیگه ازت درخواست نکنم . اما جای دیگه ای برای رفتن  
  ندارم

 این سومین باری بود که در یک هفته گذشته بهترین دوستم از پنجره اتاقم در نیمه شب 
به داخل آمده و از من می خواست او را به داخل راه بدهم . قلبم را می شکست اما این 

  بار تصمیم گرفته بودم به او بگویم نه

_  نمیتونم  . . این بار نه . . دیگه نه . چی میشه اگه پدرم مچت رو بگیره ؟ گفت میخواد با 
درخت با]I بکNk و به اتاق  شب ازپلیس تماس بگیره . به عIJوه نمیتونی همینطور نیمه

  من بیای . چی میشه اگه سامی اینجا باشه ؟

  با صدای بلند گفت  

  _ سامی اینجاست ؟

  به اتاق تیره نگاه کرد . یک بار دیگر داشت موضوع را منحرف می کرد  

  . هی سامی . .  این منم . .  خاله ات اینجاست   _سامی عاشق خالشه

  ا نیست . اما اینطوری تمام خونه رو بیدار می کنی اون اینج _ هیششششش  . نه 

نمیخواستم اینطوری به او اخم کنم . میخواستم مانند گذشته با یکدیگر صحبت کنیم . 
میخواستم یک مکالمه عادی با او داشته باشم . مانند دختری که از زمانی که چهار سالم 

فته بودم  . . دختری که به خاطر بود او را می شناختم . . دختری که با او به مهدکودک ر 
  اینکه زیاد با یکدیگر در کIJس درس صحبت کرده بودیم باهم از کIJس اخراج شدیم . . 

اما آن بهترین دوستم . . .  آن دختری که تمام زندگی ام او را می شناختم دیگر وجود  
هایش که نداشت . به جای او انسانی وجود داشت که دیگر او را نمی شناختم . .  مو

زمانی رنگ زیبای توت فرنگی داشت حا]I به طور عجیب قرمز و بنفش بود . چشم های 
زیبای سبزش لعابدار و غیر متمرکز بود . و برای کNO که قبIJ باله کار میکرد و با زیبایی و 

. ناخنهایش طوری بود مانند  شکوه حرکت می کرد . .  لرزان و همراه با تلو تلو راه میرفت
  تا نزدیک پوست جوید شده بودند  اینکه

  _ پس دیگه منو اطراف پO.ت نمیخوای ؟

دست هایش را مقابل سینه اش در هم فرو کرد . اما تلوتلو خور و نزدیک بود از درخت  
  پایین بیفتد . دستش را دراز کرد و یکی از شاخه های درخت را گرفت 
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نع از این بشود که از درخت پایین خواست او را به داخل راه بدهد تا ماقسمتی از من می
  بیفتد و بر گردن خودش را بشکند 

  _ نه نمیخوام 

کردم مستقیم با او صحبت نکنم . احتما]I چیزی مانند این می گفتم "  معمو]Iً سعی می
یک بهانه جور می کردم . اما برای مدت     البته که می خوام کنارش باNX اما . . . " و

روی او استفاده کرد بودم . اما با چشم های خودم می دیدم که طو]Iنی این شیوه  را 
شود . . خودش را شود . و او از من دورتر میبهترین دوستم بیشتر و بیشتر پژمرده می

  کندچرا بیشتر و بیشتر در رابطه جنNO و مواد مخدر فرو می

د X.وع شد . .  در کر ابتدا مانند هر دختر نوجوانی که در مقابل پدر و مادرش  طغیان می 
اولین سال دبیرستان مان از پنجره اتاقمان در نیمه شب بیرون رفت و به پارتی که سال 

. .  مست میکرد . . نعشه میکرد  . . با پO.های  با]Iیی ها برگزار کرده بودند ملحق شد
  دبیرستان مان می خوابید 

دآوری کردم که این دختر دوستی نمی خواستم او را از زندگیم بیرون برانم اما به خودم یا 
که همیشه می شناختم نیست .  کNO که برای من بیشتر حکم یک خانواده را داشت تا 

  مادر همیشه مستم و پدر کنترل گرم 

اما هر کاری که برای او انجام میدادم کارساز نبود . تا حا]I سه بار برای ترک مواد مراجعه 
رخ�N خودش را امضا کرد و  بیرون آمد و حتی به ساله شد برگه م ۱۸کرده بود . وقتی  

  خود زحمت نداد دوره اش را تکمیل کند

آن موقع بود که خانواده اش برای همیشه او را از خانه بیرون کردند . همچنین آن موقع  
بود که X.وع به ناپدید شدن می کرد . گاهی اوقات هفته ها می شد که از او اطIJعی 

به ماه ها تبدیل شدند . گاهی اوقات فکر میکردم مرده . . اما   نداشتم . سپس هفته ها
ناگهان از ناکجا آباد /. و کله اش پیدا می شد  . . ]Iغرتر و ]Iغرتر به نظر می رسید . 
لباسهایش کثیف تر و موهایش آشفته تر و شکننده تر به نظر می رسیدند . پوستش 

ایش کثیفی ]Iنه کرده بود . برایم اعتراف پوشیده از جای سوزن و خراش بود . زیر ناخن ه
کرد که در خیابانها زندگی می کرده . یک بار با تمام پولی که توانسته بودم پس انداز کنم 

ناپدید شد . . . و بعد دوباره بعد از مدتی /. و کله اش  ظاهر شد . . و حتی ]Iغر تر و 
  شکننده تر و درب و داغان تر از قبل تر به نظر می رسید

_  خیلی خوب . دیگه نمیام داخل . اما دارم از گرسنگی میمیرم . میتونی یه کم پول بهم 
بدی ؟  فقط به اندازه ای که یه هفته یا همین حدودا باهاش دوام بیارم . . .  فقط برای 

  غذا 

  _ اگه گرسنه ای میتونم برات غذا درست کنم و برات بیارم . اما دیگه بهت پول نمیدم 

  د بشکنم بو همان جا گریه کنم . اما با قدرت خودم را کنترل کردمنزدیک بو
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    _  اما . . .

  لب هایش X.وع به لرزیدن کردند  

_ اسکینی منو میکشه اگه براش پول نبرم . قراره امشب بهش پنجاه د]Iر بدم . و من این 
تا تو رو   یم . . .مقدار پول ندارم . تمام پولی که داشتم رو خرج تاکNO کردم که به اینجا بیا

  ببینم 

بفرما . . . احساس گناه  . . و کامIJً کارساز بود . زیرا میخواستم آخرین پس انداز پولم که از 
  روز تولدم هدیه گرفته بودم را به او بدهم

  

  ؟ فروشنده مواد یا چیزی هست ؟ د]Iر میخواد ۵۰کیه و چرا از تو  اسکینی_ 

  نه  _ 

/.گردان بود مانند این که یک نفر او را  ش را چرخاند . نگاهشو ان طرف /.  طرف این به 
  زمزمه کرد  . سپس چشم هایش به طرف من آمد. زیر نظر داشت 

  جاکش منه_ 

  فریاد کشیدم  

   ؟ انداختی چه کوفتیخودتو توی  . یا مسیح مقدس_ 

  ادامه دادم  م واوردعصبانی پایینای زمزمه  ه اندازهایم را بصد

  ؟ کدوم جهنمی تو یه جاکش داریبه خاطر _ 

  نمیدونم  _ 

  شکسته شد    صدایش

به خاطر نمیارم .   نمی دونم چطور با اون آشنا شدم. نمیدونم کجا رو اشتباه رفتم ری _ 
منزجر کننده است و ازش   و. .  اما این کارو کردم  . روی چیزی به اون موافقت کرده باشم

گفتن این حرف از لبهای تو  و . رم واقعا منو میکشهاما اگه امشب براش پول نب . متنفرم
  مادر نوجوانی  هواقعاً قضاوت کننده است تو خودت هم ی

استادی ی اینو به خاطر داشته باش اون توی کنترل احساسات به درجه  . .  قوی باش ری
طر تمام تعریف کردن ها و توهین کردنش به خا . به کمک نیاز داره نه به پول . اون رسیده

  که منو از لحاظ احسا/N درگیر بازی خودش بکنه ه این
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و آن  ممتن مقاله هایی که چند ماه قبل در گوگل جستجو کرده بودم را به خاطر می آورد
  ها را به خودم یادآوری میکردم

موافقت کردن که اگه دوباره به مرکز توانبخNk . امروز با پدر و مادرت صحبت کردم  _ 
چرا فقط  . تموم کنی میتونی به خونه برگردی ات رو دوره هشش ماه بری و این بار مدت

  ؟ همین کار رو نمی کنی

  امیدوار بودم موافقت کند  

 . موافقت کردم که به اونجا برم  و . همین حا]I از خونه پدر و مادرم اومدم. میدونم ری _ 
  فی رو نمیدننا بهم پول کاوو ا. بایست اسکینی رو از /. خودم بکنم اما اول می

به  . اینچسبیده شده بود را دیدم  شدماغش را با]I کشید و پودر سفیدی که کنار بینی ا 
 و استکه از دهانش بیرون می آید حرف های یک معتاد  ای من یادآوری کرد که هر کلمه

 پنجره رویمستقیما روبه . اتاق نشیمن انهااینکه هرگز خانه پدر و مادرش نبوده است 
   اب من استخواتاق 

  متاسفانه نمیتونم _ 

  فریاد کشید 

  خیلی خوب _ 

  دستش را مقابل تنه درخت کوبید 

اینجا به اندازه جهنم تاریکه من نمیتونم ؟ اما حداقل میتونم چراغ قوه تو رو قرض بگیرم _ 
  نه قایقی لعنتی جا گذاشتموچراغ قوه خودم رو توی اون خ . هیچ چیز لعنتی ببینم

وقتی کIJس پنجم . بیرون کشیدم  ام را ر حرکت کردم و چراغ قوه صورتیبه طرف دراو 
از حراجی چراغ قوه صورتی شبیه به هم برای خودمان خریده  هر دویمانابتدایی بودیم 

  دادیم طرف حیاط با نور چراغ قوه به یکدیگر عIJمت می انشبها از . بودیم 

  بیا _ 

وقتی به /.عت روشن نشد آن را . و روشن کرد آن را گرفت . چراغ قوه را به دستش دادم 
  کف دستش کوبید تا X.وع به کار کرد 

دیگه هرگز مجبور نیستی . من از اینجا میرم ری . گیری میحا]I چیزی که میخوای رو _ 
  دوباره با من /. و کله بزنی 

چرا نمی بایست . همین حا]I گفتی می خوای به مرکز توانبخNk برگردی . صبر کن _ 
  ؟ وباره تورو ببینمد
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توانستم نمی. مهم نیست چه کاری انجام دهد . تباه کرده بودم . اشراه گلویم بسته شد  
  به من نیاز داشت. به کمک نیاز داشت . بیمار بود  . اوبهترین دوستم را از دست بدهم 

  چون بهت گفتم اگه بهش پول ندم منو میکشه _

با صدای بلند  د  . . .وه را به صورت خودش تابانکIJه سویk.ت را عقب زد و نور چراغ ق 
  نفسم را حبس کردم 

هر . کبودی های بنفش تیره روی دماغش که کامIJ مشخص بود شکسته دیده می شد 
سفیدی چشم  . چشم هایش ورم کرده بودند و یکی از آنها حلقه زرد به دورش داشت یدو

و  بچشم می خورد .شک شده خون خ ش لکهگوشه لباس. هایش مانند خون قرمز بود 
  کامIJ مشخص بود یک نفر باید او را زده . میگفت ندروغ . کمی کج شده بود  کشف

خواهد را داشته باشد خواستم دهانم را باز کنم و به او بگویم می تواند پولی که میمی 
  که دستش را با]I گرفت 

  آشنا بودن با تو چیز خوبی بود. ری  مسئله نیست_ 

به طور موقت در حیاط . را خاموش کرد و چرخید تا از پایین درخت پایین برود  چراغ قوه 
او را از زیر نور چراغ های خیابان در پیاده رو دیدم  سایه ی تا زمانی که . . تاریک ناپدید شد

  چرخید و دستش را تکان داد. . 

  خداحافظ ری  _ 

موهای پشت گردنم خداحافظی اش وجود داشت که باعث می شد  ی شیوه در چیزی
  اما دوباره متوقف شد و به طرف من چرخید . را ترک کند جاآن ات دچرخی و بشودسیخ 

  هر کاری که می کنی به ستمگر اعتماد نکن . . و ری ؟  _

شاید برای  . مشاهده کردم که چرخید و دوباره از آنجا دور شد ار  مسپس بهترین دوست
  را بشنود زمزمه کردم بودم صدایمدر حالی که امیدوار . . . آخرین بار 

  

  نیکی خداحافظ _
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  بییر پرسید

  ؟  نتی دوباره چی میگهلعدقیقاً این _ 

  بیا_ 

بییر خم شد  . زمین فرود آمد روی.  پاکت نامه را به آن طرف اتاق به طرف او پرتاب کردم
مات خد مرکز. از  ا برداشتکردم ر مه ای را که امیدوار بودم هرگز دریافت نمینا و

  ام او رانکردهاقدام  مکس /.پرستی از آنجایی که من برای ندداداجتماعی به من اطIJع 
  دندر لیست قرار می دهند تا یک /.پرست برای او پیدا کن

  ه بودندهمین حا]I یک خانواده عIJقه مند با وکیل های آنها تماس گرفت درواقع

خواهند به آنها ند و از من میه اظ فیزیکی او را از من گرفتها همین حا]I هم از لحاان 
  اجازه بدهم تا او را به یک خانواده دیگر بدهند

  این آخرین چیز لعنتی بود که به نیاز داشتم  

ن را در حال ابیشتر وقتم . من و بییر در هفته گذشته تنها چند ساعت خوابیده بودیم
  مرد مانند یکان اما . . .  آتIJنتا  میامی تا از . .   مهمه جا بودی . جستجو برای الی بودیم

    بود لعنتی شبح

رساند که او قبIJ آنجا را ترک هر اطIJعاتی که به دست می آوردیم ما را به مکانی می
   ها با اختIJف چند دقیقه او را از دست می دادیم تنگاهی اوقات  . کرده بود

  تو هیچ غلطی انجام بدن  بدون اجازه ننظر می رسه نمیتون_ به 

  کاغذها رو روی میز قهوه خوری انداخت 

نمیدونم آیا  بود .یتیم خونه خواهد  توی سالگی ۱۸اما میگه اگه چیزی رو امضا نکنم تا _
و ر  ییوقتی بچه بودم حاM. بودم هر بها؟ انجام بدم مرد  در حقش میتونم این کارو
فقط بدونم پدر  احاM. بودم هر کاری بکنم ت. مادر واقعی داشته باشم  هپرداخت کنم تا ی
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ی که نیاز نیست یکساپیش  ه .شاید بهتر باشه با آدمهای نرمال زندگی کن. کیه  مواقعی
  کشته شدن باشن ل کشتن یانگران /. و کله زدن با مزخرفاتی مث

  چرخاند  یش رااهبییر چشم  

ما  . چ ربطی به خانواده ندارههی. کشتن ح******* ها جزئی از بیزینس ماست  . مزخرفه_ 
  هیچ قانونی نداریم دوست من 

سپس چیزی را به بییر گفتم که به هیچ کس دیگر نگفته  م . . .برای یک دقیقه سکوت کرد
  حتی پر پی . .  بودم

کامX ًIJ.افتمندانه  . شماپدر واقعی ب هی خیال دارماگه دوباره مکس رو به دست بیارم  _ 
  زندگی می کنم 

به من بگی  ومثل اینکه می بایست این چنین مزخرفی ر : " پرپی /. به /.م گذاشت روح 
  لعنتی "خودم میدونستم . . 

ما خیلی خوب و راحت الی رو می کشیم و بعد خودت بهم  . ا]Iن درست فکر نمیکنی _
چقدر مزخرف و بی معنی به نظر می رسه وقتی که پادشاه گذرگاه خیال داره  گیمی

  ی کنه قانونی زندگ

   به من اخم کرد

توجه بشود یک انسان ممکن است برای م نمی توانست. انتظار این پاسخ را از او داشتم  
  . . .  به خاطر خانواده اش . فرزندش به چه کارهایی دست بزند 

  ؟ توی گروه ام /N انجام بدی  تمیدونی حاM.ی چه کارایی برای برادران_ 

  /.ش را تکان داد 

_ N/ م بدزدم  . . . هر کاری . . برای تو مرد برای ام.Mف کنم . . کنم  . . جنگحاIJخ . . 
اگه میتونستم برمیگشتم و به جای پرپی گلوله  .  لعنت حاM.م گلوله بخورم. . . بکشم 

  میخوردم

  عمق وجودش ریشه داشت تاکردم زیرا وفاداری او ف او را باور میحر  

  انجام بدی هیچی نیست ات زی که حاM.ی به خاطر بچهخوب انجام این کارا در برابر چی _ 

  نوبت بییر بود تا /.ش را تکان دهد  حال

و .  می دانستم هرگز قادر نخواهد بود متوجه شود مگر اینکه خودش واقعاً بچه دار شود 
  این فکر خنده دار بود
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ن بود تمام چیزی که واقعا می خواستم ای. دستم را روی ته ریش روی فک کنم کشیدم  
. و تا ابد انجا  کنم  ش فروکه گربه کوچولو را به تختخوابم بکشانم و صورتم را بین گردن

کرده نتا زمانی که کار الی راه تمام ه ن .  اما نمی توانستم این کار را انجام دهم . مانبم
  بودم 

Xاو مرد باهوN شیرینی و همراه با شکنجه  و عاشق این بود که به آرامی . . . بود
کنار گربه کوچولو  مقادر نبوداینکه آن برای   از بود کهای  شکنجه کلمه . انتقامش را بگیرد 

  م استفاده می کرد اشمب

هدف خود قرار  او را که الی آخرین کNO .  کار بسیار خطرناکی بود انجام این کار . . .  اما
الی قبل از آنکه   د . .به دست افراد الی کشته شدن ا پO. عموی دومشت . .  داده بود

عزیزانش که با چشمهای خودش مرگ یک به یک  . .  تصمیم بگیرد با]Iخره به بدبختی مرد
  پایان بدهد  را دیده بود

  گفتم

 هین میتونی از یبب . دیده بان های بیشتری قرار بده . فردا صبح دوباره X.وع می کنیم _ 
در حال حاM.  ه اونکه بدون NO؟ ک حلقه داخلی اون اطIJعات بگیری بهتر نفر نزدیک

  در گذشته کجا بوده . . نه کجاست

  

عمIJً پوستم برای حرکت . اما همچنین ناآرام هم بودم  . خسته بودم. چشمهایم را مالیدم  
  کردن از گذشته و حل کردن مشکIJت و پیدا کردن راه حل به خارش افتاده بود

/.عت به طرف  بهدر /. الی سپس  نتیعل ی ده خالی کردن یک گلولهنناچیزی مبرای  
  شتنگربه کوچولو برگ

  توانیم راجع به مکس راه حلی پیدا کنیم و آن موقع می 

  با هم

   بطرف بییر که به طرف صورت روی مبل دراز کشیده بود گفتم 

  هیچ جای خالی برات مونده ؟ _ 

. وجود ندارد  ای نجرههیچ پ. اینجا در آپارتمانی که برای خودش در گاراژ ساخته بود بودیم  
 در . کردتر می امن را تنها یک در ورودی وجود داشت که نسبت به خانه اصلی این جا

هایی از پوست بدنش حالیکه هنوز هم همانطور رو به صورت دراز کشیده بود به قسمت
  که خالی از جوهر بود اشاره کرد 
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و فکر می کنم الت  م . . انگشتادوتا از  . قسمت داخلی بازوی راستم.  یکم روی گردنم _ 
من نیستی لعنتی پس دستت رو از اون قسمت  ی اما تو تیپ مورد عIJقه.  ذکورم 

  دور نگه دار من

کارش توی کشیدن تصاویر خیلی ریز  . .  رو تاتو کنه بییر اون نمیتونه الت ذکور تو " 
  " خوب نیست

  به صدای پرپی در /.م خندیدم 

  بل با]I آورد و پرسیدبییر /.ش را از روی م 

  ؟ این قدر خنده داره عوNM یچ _

  ش کامIJ قرمز بودهایچشم  

اما گاهی اوقات هنوز هم صدای  هرسهم ریخته به نظر می بهخیلی عجیب و   پرپ . . . _
  میشنوم و اون ر 

اون همیشه توی جمع ما . رو دارم  اسحسامن هم همین  .  چیه تمیدونم منظور _ 
حا]I که اینجا نیست . سبک و شاد جلوه بده  وط سنگین و سخت ر سعی می کرد X.ای

  نیست  ونهیچ پرپی کنارم. . . همه چیز خیلی سخته 

آنقدر به این طرف و آن طرف  . . امابرنامه این بود که برای چند ساعتی استراحت کنیم 
د دوران چرخیدیم و ناله کردیم که با]Iخره تصمیم گرفتیم قید خوابیدن را بزنیم و مانن

شوخی می کردیم و نوشیدنی می و گذشته که من و بییر و پرپی کنار یکدیگر نشسته 
  خوردیم بنشینیم 

  نبود  ما اما با این تفاوت که این بار پرپی کنار

  تاتو گان را با]I گرفتم و پرسیدم 

  برای این کار آماده ای ؟_ 

  منو رنگ آمیزی کن لعنتی . لعنت اره  _ 

 .قرار داد  اش /.ش را روی سینهو چرخاند  منشت /.ش را به طرف پ. به طرفم آمد 
  یکی از معدود قسمت هایی که رنگ آمیزی نشده بود را با دست به من نشان داد 

  درست همینجا مرد_ 

با حروف بزرگ  ای یک تاتو جدید با نوشته. . . دقیقه بعد  X۴۰.وع به انجام کار کردم و  
  " پرپی : "  وشته بودوزیبا پشت گردنش داشت که ن
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بر روی آن افتاد و  کاناپه رفت و مستقیم به طرف. بعد از اتمام کار حتی به آن نگاه نکرد   
 او اما خستگی . به اندازه من خسته به نظر می رسید مبییر ه. سیگاری روشن کرد 

یده بودم ند بی رمقهرگز او را تا این اندازه  . مربوط به چیزی بیشتر از کمبود خواب میشد
  پرسیدم . 

حتی قبل از اتفاقی که برای و این حالت ر  . خودت نیستی هک همدت ؟ یه مشکل چیه_ 
  ؟ خودتو توی چه کوفتی درگیر کردی . پرپی افتاد هم داشتی

   فk.د را روی شقیقه اش شتدا دستش که سیگار در آن قرار. آهی کشید  

  پدر میخواد گروه رو به من واگذار کنه_ 

  ؟ همیشه برنامه اصلی نبوده این مگه _ 

  شانه اش را با]I انداخت  

 _ IJمی کرد  ن فکرقسمتی از م هم موقع حتی اون .  بود هد سالنووقتی که مرد یا مث
اما می خواد  . اون خاک بشه با ونه گروه لعنتی رو توی دستای خودش بگیره وتاون می

  حا]I   اونو به من واگذار کنه . . .

  می فهمم مشکل لعنتی چیه هنوز هم ن_ 

  ایستاد و X.وع به قدم زدن به عقب و جلو مقابل مبل کرد 

وقتی عضو گروه . دیگه مطمئن نیستم اینو می خوام  . .  اگه بخوام صادق باشم مرد _ 
توی . همه چیز تغییر کرده . بودم برام جذابیت داشت اما دیگه هیچ جذابیتی برام نداره 

   اونطوری که فکر میکردم باشه نیست . . بیرون کلوب . .  کلوپ

   مانند اینکه داشت فکری را عقب میزد . با بی حوا/N به سقف خیره شد 

م شد به اون دختر وشاید وقتی همه این مزخرفات تم . نیاز دارم دخترشاید فقط به یه  _
ی رابطه ها و کارش خیلی توی تخت خواب خوبه . زنگ بزنم . . جودی. . بریتانیایی 

  منحرفانه رو ترجیح میده 

  به او گفتم 

  می تونه این مشکل رو حل کنه نهر دختری _ 

  اما حداقل باعث میشه برای مدتی همه چیز رو فراموش کنم .  میدونم _ 

  دوباره روی مبل افتاد 

  کنم من تنها کNO نبودم که برای پایان پیدا کردن تمام این مسائل نا آرام بودر میفک
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  ؟اره اگه یه چیزی ازت بپرسم اشکال ند _ 

  منتظر پاسخ من نماند  . سیگار را از روی میز برداشت. به طرف جلو خم شد 

 هس اون هم وقتی قبIJً روزی با دو . که اینطور تو رو درگیر خودش کرده هکسی دوئه چرا_ 
  گاهی اوقات به طور همزمان با همشون می خوابیدی .  دختر بودی

  ردم ابروهایم را با]I ب 

  ؟صحبت کنیم  مونحا]I قراره اینجا بشینیم و در مورد احساسات لعنتی_ 

با تمام دخترهایی که ما باهاش اون  ه . منظورم اینه که اون به طور لعنتی خوشگل_ 
   ی مثل ما باشهادمایدختری مثل اون باید خیلی خیلی دور از . بودیم متفاوته 

  روی میز قرار دادم  را اسلحه 

  اری چیزی بگی که نیازه قبلش این رو بشنوم ؟ خیال د_ 

بود چیزی بود که  شده نوشته شندودر واقع چیزی که روی آن صورت با ریش های بل
  واقعا من را عصبانی می کرد

  میخواست از گربه کوچولو محافظت کند  

  بود  شزیرا عاشق

ا این کار را خالی کنم امدر سینه ی لعنتی اش میخواستم تمام گلوله های اسلحه را 
. زیرا گربه کوچولو همه چیز در یک پکیج زیبا بود . زیرا می توانستم او را درک کنم . نکردم 

بود که نو تقصیر بییر  . دیگری به جز من هم آن را می دیدند هایبود که مردنو تقصیر او 
  چنین احسا/N راجع به او داشت

  تقصیر او خواهد بود  آن موقع . . . کند اقداماما اگر هرگز در مورد احساساتش  

/. نوشیدنی و آنموقع با]Iی جسدش خواهم ایستاد . .  اگر هرگز دستش به او بخورد  
زیرا تفسیر خود  .  می کنمنکوچکترین احساس گناهی راجع به آن  خواهم کشید و

  ح******* اش بوده که او را کشته ام

  بییر خودش این را می دانست 

  با اخم گفت 

خودت میدونی که من از همون اول ازش خوشم می  ات . اسلحه وبه خودت  لعنت _ 
  یومد 
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  بطری خالی مk.وب خاموش کرد  سیگارش را در

  از اینکه اونو برای خودم نگه نداشتم  . از اینکه اون شب اونو پیش تو فرستادم پشیمونم _ 

  غم عجیبی در صدایش بود 

این  م تامه چیز رو خراب کردی هرگز در عمر و وقتی تقریبا با اون دختره مو مشکی ه_ 
اون طوری  . روی اسکله پیدا شد کله ات مخصوصا وقتی /. و . اندازه عصبانی نبودم

  تو به من بدهکاری مادر به خطا . .  میبینم وکه من قضیه ر 

دلیل این  . .  فرستاده بودن گربه کوچولو رو پیش م . .  برای اینکه آن شب اول   و درست 
  که هنوز هم مشتم با صورتش برخورد نکرده بود  بود

قبل از آنکه کاری بکنم که هر دویمان از آن پشیمان  . . میبایست مکالمه را تغییر بدهم
  شویم 

    بییر بطرف به جلو خم شد و پرسید

  چرا اون ؟ ا . . هنوز هم به سوالم جواب ندادی مادر به خط _ 

  اسخ دادمصادقانه پ. ام را با]I انداختم نه شا

اون  د . . نا ن آبی و چمن ها سبزوطور که آسمونهم ه .حقیقت محض هاین ی . نمیدونم _ 
  اینو بدون . همینیه که هست . هم مال منه

    دستانش را به اطراف اتاق تکان داد و پرسید  

  بیشتر از توئه ؟   هرگز فکر کردی که لیاقت اون بیشتر از این مزخرفاته ؟ . . . _ 

  تی پرسNk به او نگاه کردم با حال

  حا]I دیگر داشتم به حد غیر قابل کنترلی عصبانی می شدم 

 .  اما اون بهترش رو نداره. بهتر از این زندگی  . ینا بهتر از   فقط . . . . ا .نه من مادر بخط_ 
  اون من رو داره 

اطراف ما  بتن و شیشه ها /.ا/. ناگهان که ه بودندکلمات از دهانم بیرون آمد ندرتبه 
تکه های آن همه جای آپارتمان به . . مانند اینکه یک طوفان به پا شده باشد  . .  فرو ریخت

  پرواز در آمد 

همانطور که گرد و غبار وارد ریه هایم  م .روی شکم افتادم و پشت میز وسط پناه گرفت
کننده ر ککردم و به طرف جایی که صدای  ج/.م را ک. می شد به سختی /.فه می کردم 

  از آن آمد نگاه کردم
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زمین پوشیده از گرد و غبار و سیمان  تمام . .  بزرگی روی دیوار ایجاد شده بودی حفره  
   . .  بود

  مبلی که در زیرزمین قرار داشت مقابل آن دیوار قرار گرفته بود و

 و همچنین شخ�N که روی آن مبل دراز کشیده بود 

  بییر 

  

  

  

  

���� ���  

  

���	  

  
. قبل از آنکه حافظه ام را از دست بدهم  ی خاطره. از یک نفر خاطره ای داشتم بIJخره 

  شناختمکNO که قبل از از دست دادن حافظه او را می

  نیکی 

که طوری رفتار می کرد  ای همچنین فاحشه . بودم در گهوارهاز زمانی که  مبهترین دوست 
 . . .  کنیم زنده ماندن تقIJر خیابان برای مانند اینکه با اجازه دادن به من در این که هر دو د

  انجام میدهد  لطفی دارد در حق من

مانند اینکه با یک ماشین پر /.عت از جاده . این تنها چیزی بود که برای من واضح بود و 
 از بین ان یر مبهم نگاه کنم واای می گذشتم و سعی داشتم از شیشه پنجره به تصو

  چیزی ببینم

  

 بهدر حالی که می دانست کی هستم و عمIJً با هم خواهر بودیم  یکیچرا می بایست ن
  سوار عنوان یک فاحشه به یک متوربهداد خودم را در مهمانی کینگ من پیشنهاد می

  ؟ بفروشم
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  آن هم تنها به خاطر تختخوابی گرم و سقفی با]Iی /.م ؟ 

یوان آمده ابه . . رخیدند از آنجایی که قادر نبودم بخوابم و سوا]Iت زیادی در /.م می چ 
کینگ تنها کNO نبود که تمام این مدت  . شده بودم هیر خآنجا نشسته و به تصویر نیکی 

  ای میکشیدم پرسیدمرا روی قاب نقره محالی که دست در . به من دروغ می گفته

  اینکه من چه کNO هستم ؟ ؟ چرا بهم نگفتی کی هستی _ 

 ؟ سفر چطور بود؟ اوضاع چطوره  ؟  چه خبرا . همدت زمان زیادی گذشت ؟ هی رامی _ 
  این روزا ستمگر در چه حاله ؟ 

هوا روشن بود . ی را دیدم که روی پله های پایین ایستاده چبه پایین نگاه کردم و یک پست
چنان بزرگ و شاد بود لبخنداش آن . اما حتی به خاطر نمی آوردم کی خورشید طلوع کرده

   دیوانه است IکامJ که انسانهای واقعا خوشحال است یا اینکه میگفت یا یکی از آن 

     هی . . _

  که روی پیراهنش نوشته شده را بخوانم  یبه سختی سعی کردم اسم

  فکر می کنم . . . بری ؟ حالش خوبه _

در این جا  مرادروغگوی بدی بودم اما نمی خواستم به او بگویم نه تنها از دیروز که پدرم 
و را انمیخواستم لبخند . بلکه خبری هم از او ندارم  . .  مه ااو را ندید ردهو رها ک انداخته

  خراب کنم 

نزدیک شدن ابروهایش به یکدیگر و چین . بود ناما نیازی به گفتن کلمه ای  . چیزی نگفت
کلمه دیگری  گفتن بدون. روی پیشانی اش به اندازه کافی به جای او صحبت می کرد 

چرخید و بدون هیچ  . . .  چند قدم عقب رفت. . دیوان قرار داد  دگیبرامنامه ای را روی 
ی دارد بدون عغذا داده و س طوری که گویی به یک گاو عصبانی .  حرفی از آنجا دور شد

  آنکه گاز گرفته شود از آنجا دور شود

عث می شد در /.ت با . احساس /.درگمی مزخرف بود. .  اما من عصبانی بودم  
و عصبانی  کIJفهشد باعث میو  وجود بیاید که به سوا]Iت دیگری ختم شده سوا]Iتی به 

  بشوی

  

* * * * 

  نادین گفت 

  انتو اونا منتظر . مادرت هم اونجاست ه . توی دفترش. اون میخواد تورو ببینه  _
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کار   واقعاً  . را مرتب میکردم چرخیدم لباسمایستادم و در حالی که به طور اتوماتیک   
زیرا اهمیت نمیدادم چه فکری راجع به من میکنن اما حرکت این که /. و . . د عجیبی بو

  مرتب و منظم به نظر برسد چیزی غیر ارادی و اتوماتیک وار بود موضع

همان ماشینی که من را از خانه کینگ به اینجا آورده بود را دیده بودم که از راه . . آن روز  
و بازگشت  هنداشتم که به پیشواز سناتور دوید همچنین هیچ احسا/N اما منرسیده بود 

  او به خانه را به او خوشامد بگویم

شکوک راجع اما چیزی بسیار م . را داده باشد کینگ شاید او کNO نباشد که دستور مرگ 
ذهن من را آزار می داد و باعث می شد دیوار دفاعی   وجود داشت که به تمام این قضایا

  م محکم با]I باشد ا

  طور که نادین را به طرف کتابخانه دنبال می کردم پرسیدم همان

  ؟ حال مادرم بهتر شده_ 

  نادین با لبخندی زورکی /.ش را تکان داد و دوباره به آشپزخانه برگشت  

این بار تنها برای  . . ساعت قبل ۱۲برای دومین بار در  . . .  سپس دوباره اتفاق افتاد . . . و
  /.یع تر و واضح تر می آمدند تصاویر. . یک لحظه بود 

  : یک خاطره دیگر 

  

"  

	
��  

	15 ����  

  

یک زیارتگاه مجازی برای خودش و تمام بت های سیا/N  . دفتر کار پدرم معبد اوست 
 باعکس هایی از خودش . روی دیوار دیده می شد همه جا پرچم های آمریکا  . اش

روی تاقچه ها قرار  نددادمی با لبخند های مصنوعی و سفید دست تکان ی کهمردهای
مردهایی که او آرزو . مردهایی که او آنها را بیشتر از یک انسان فانی می دید . گرفته بود 

  خدایا ن حزب جمهوری خواه . مانند آن ها باشد  رددا

پدرم مدتها پیش سیاست را به . . . در جستجویش برای تبدیل شدن به یکی از آنها 
  ه بود خانواده اش ترجیح داد
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 . دارد جلوی همه به رژه وا ما را البته به جز زمانی که نیاز دارد برای اهداف سیا/N اش
   ای مسیحی و خوب به همه نشان دهدما را به عنوان یک نمونه از خانواده

  آمریکا نصب شده بود  پرچم نزدیک . . پشت میز کارش صلیب یک 

  یک دروغ کامل بود

  مل استاو خودش یک دروغ مزخرف کا 

  N/اما به مردم میگفت یک  . به کلیسا نگذاشته بودپایش را هرگز به جز برای اهداف سیا
  پروتستان است

  یک دروغ بود  . . .  اما در واقع چیزی که او بود 

تظاهر و دروغ و  : میکشید دفریا . . .  هر چیزی راجع به دفترش او . . .  هر چیزی راجع به
  مزخرف

ا را به عنوان مکانی که خیال داشتم اخبار را به او بگویم جبود که این که به همین دلیل 
  اش و همچنین در طول ساعت های کاری. انتخاب کرده بودم 

دس نمایی مقاگر می خواستم این را به او بگویم امیدوار بودم درحالی که وانمود به  
  کند اعصابش به هم بریزد و کنترلش را از دست بدهدمی

ژاکت زرد و یک دامن  . روممانند این که برای یک مصاحبه می مس پوشیده بودوری لباط 
زیر لباس های  م راها بود که برآمدگی شکم هحا]I برای ما. تنگ و بلند پوشیده بودم 

اما حا]I شش ماهه باردار بودم و به هیچ عنوان امکان نداشت  . پنهان می کردمگشاد 
  بتوانم این را پنهان کنم 

به یکی از صندلی  . پشتش به من بود . در های فرانسوی شیشه ای پدرم را دیدم از بین
  نفس عمیقی کشیدم و دستگیره در را فk.دم  . ه داده بودیکتش ز های سبز مقابل می

  ؟  بابا می تونیم با هم صحبت کنیم_ 

گونه صدا سال ها بود که او را ایناشت . بر زبان آوردن کلمه " بابا " حا]Iت خنده داری د 
م که برای نبه او یادآوری ک تا استفاده از این کلمه استراتژی از طرف من بود . نزده بودم

   من کیست

  چیزی که فکر می کنم اغلب فراموش می کند  

  او به هیچ عنوان یک پدر نیست . سالها بود که به هیچ عنوان برای من پدری نکرده بود 

مشخص شد که تنها . . . و ان موقع چرخید می شوم  که وارد وقتی صدایم را شنید
  نیست
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  تنر روی یکی از صندلی های سبز مقابل میز پدرم نشسته بود  

  بود که دوست داشته باشم  چیزیلبخند اش  روشن تر از  

  بود یخبرهای

  پرسیدم . با دودلی چند قدم بیشتر به داخل اتاق گذاشتم  

  ؟چه خبره _ 

  کتش را صاف می کرد گفت  الیکهدر ح . سناتور ابتدا صحبت کرد

  رو به من داد  تنر خبرهای تو _

پریشان به نظر می .  قرار گرفته بودند نگاه کرد  ام به دستهایم که مقابل شکم برجسته
مانند اینکه یک نفر همین حا]I به او گفته تعداد رای های او در نظرسنجی پایین . رسید 
  ردار است ساله اش با ۱۵نه اینکه دختر  . .  است

  این کارو کرده ؟_ 

  او را خواهم کشت 

  پاسخ داد 

  بله _ 

بیشتر مانند یک تخت پادشاهی  . نشست شرگاندی بزرگوب و روی صندلیمیز را دور زد  
  محکم تبدیل شدند  یلب هایش به خط .  در این دفتر بود

به این قضیه  رو همه اما خیال دارم پای یک نفر دیگ . .  به هر اندازه که دلم نمی خواد _ 
  م نوبکش

  چه کس دیگری به این موضوع باز شود ؟  پایممکن بود 

  اوه لعنت

  مادرم  

برای من مادرم مسئله ای  . این که به او بگویم حتی فکر هم نکرده بودم  واقعا راجع به
 جایی. . که او را می دیدم در مهمانی ها بود  هم زمانی . وو را میدیدم ا رتدبه ن. نبود 

زمانی که ]Iمپهای اتاق مهمانی خاموش  اما کرد یک مادر نمونه استکه وانمود می
خاموش می شد و مانند همیشه X.وع  مونه بودن او هم به همراه اندر نامیشد حالت م

  به نادیده گرفتن من می کرد 
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مگر این که /. . . د نمی شنیدم که پدر و مادرم با یکدیگر صحبت کندیگر به ندرت حتی 
راجع به کمپین پدرم  موضوعو همواره آن  . . .  موضوعی با یکدیگر مشاجره داشته باشند

  بود

مشاجره . . . سالها پیش مشاجره کردن راجع به رابطه شان را متوقف کرده بودند  انها
  است یکردن راجع به چیزی که به آن اهمیت نمیدهی کار سخت

  با مIJیمات گفتم  

  باشه _ 

که روی صندلی  با انو . فانی که قرار بود بر /.م فرود بیاید آماده کردم خودم را برای طو
به طور عجیبی چشم به راه اتفاقی بودم که قرار  مچاله شدم . . . اماکناری تنر در خود 

  بود بیفتد

 . به نظر می رسید تنر تحت تاثیر قرار نگرفته . . .  انگشت هایم را به یکدیگر می پیچیدم 
در حالی که یک پایش را روی پای دیگر انداخته بود روی صندلی  و ریلکس دیبا حالتی عا

  اعIJم کرد . رسید تاب و بد اخIJق به نظر میبی  . . . پدرم ایستاد . ناگهان نشسته بود 

  یک لحظه دیگه برمیگردم _ 

   و اتاق را ترک کرد

  زمزمه کردم  . به /.عت /.م به طرف تنر چرخیده شد 

  ؟چی گفتی دقیقاً بهش_ 

  حقیقت رو _

  

  با مشت به شانه او زدم 

  این چیزی بود که روش توافق کردیم  . میخواستم بهش بگم ؟ خودم چرا این کارو کردی_ 

چون ه . از من بشنو وآره اما راجع بهش فکر کردم و تصمیم گرفتم بهتره این خبر ر _ 
  نمیتونه از دست من عصبانی بشه

 ونمیتونی تمام مدت تمام تصمیمات و تمام قوانین ر . نر این تصمیم مال تو نبود ت _ 
  خودت بگیری

  در یکدیگر فرو کردم  ام دستهایم را مقابل سینه 

  ؟چرا اون نمیتونه از دست تو عصبانی باشه  و_ 
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چون میدونه اگه . می تونه عصبانی بشه اما نمیتونه هیچ کاری راجع بهش انجام بده _ 
چه طور با من رفتار بی ادبانه  . .  ه پدرم بگم که سناتور خوباین کارو بکنه فقط کافیه ب

تمام پولی که /.مایه  شحمایت کننده شماره یک کمپین . .  ای داشته و فقط به این دلیل
  کشهمیگذاری کرده رو بیرون 

  به من چشمک زد 

  .اگر چه هنوز هم عصبانی بودم  . . .  به نکته خوبی اشاره کرد

در حالی که من عمIJً  ی .ین طور مغرور و از خود راNM اونجا نشستخوشحالم که تو ا_ 
  دارم به خودم میلرزم 

شاید برنامه  . پشت میزش نشست و تلفن را روی میز قرار داد . .  گشتاز پدر به اتاق ب
نیست اما نمی دانستم اینبار کجا ناپدید  هداشت با مادرم تماس بگیرد ؟ می دانستم خان

این که خودم را در چه  : م تصور کنم راجع به این قضیه چه می گفتمی توانست. شده 
رفت م و اینکه آن دختر بی عیب و نقص و کاملی که از من انتظار میه ادرد/.ی انداخت

  نیستم

  سناتور X.وع به حرف زدن کرد 

    رامی الیزابت . . . _ 

و از فعل  . دادار مینگونه مرا مخاطب قر ایهمیشه وقتی طبق انتظار او رفتار نمیکردم 
  کردسوم شخص راجع به من استفاده می

  کنه متوقفرامی الیزابت تصمیم گرفتمبدون اینکه به من بگه پیانو یاد گرفتن رو  

 یهکش مهمتر از یه تحصیIJت واقعی تو یرامی الیزابت فکر میکنه نقاNX کشیدن کوچ 
  دبیرستان واقعیه

امروز می  . ای برای ناامید شدن میدادمانهبه عجیبی خوشحال بودم که به او طرز به 
شد احساس کنم یک بازنده احمق اش در این که باعث میاز مهارت همیشگی  توانست

  به خوبی استفاده کند   هستم

  تو بارداری_ . . 

  طوری صحبت می کرد مانند اینکه این خبر را او دارد به من می دهد  

  به خود پیچیدم 

  پرسید 

  دن چطور از کاندوم استفاده کنی ؟درسه خصو�N اموزش نمیتوی اون م_ 
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می توانستم پشیمانی را در صورتش  داینکه کلمات از لب هایش بیرون آمدن به محض
  پاسخ دادزیرا وجه شده باشید متبه نظر می رسید تنر هم . ببینم 

  کنننمی واین کار ر  . نه قربان _ 

  لبخند بزرگی روی صورت داشت 

برعلیه اموزش های پیشگیری از بارداری  یکمپین  پدرم. چرا لبخند می زند  نستمامی د 
  در این ناحیه از مدرسه ما داشت 

  تنر گفته پدرم روی میز خم شد و ب

پزشک خصو�N  هبه نادین میگم با ی . اون لبخند مسخره رو از روی صورتت پاک کن _ 
تصمیم بگیرم اما ا]Iن قانون طرف راجع به سقط جنین   البته من نمی تونم . تماس بگیره

تغییر و قوانین ر  نتا زمانی که جمهوری خواه ها . . .  که بگیری ئهتوئه و این تصمیم تو
  بدن 

  ایستادم  . نمی داد بلکه یک دستور بود نبه م ای جمله ای که گفت هیچ گزینه

  نه _ 

  .هادی میدهد میخواستم متوجه بشود دارد چه پیشن. قرار دادم  مدستم را روی شکم

از  تامی گرفتم ندکتر تماس  هبرای این کار خیلی دیر شده و حتی اگه دیر نشده بود با ی_ 
  X. این بچه خIJص بشم 

  محتاطانه . به او خیره شدم 

  ؟چیه که خیلی دیره  تور ظمن_ 

  به جای من پاسخ داد تنر

  ماهشه  ۶اون ا]Iن  _

خوشبختانه کارساز بود . منحرف کند  های پدرم را از منکرد که تلخی صحبتی میسع
  هنوز منتظر بودم با مادرم تماس بگیرد . زیرا سناتور به طرف برنامه دیگری حرکت کرد 

جمع و جور و حل کنیم و بفهمیم چطور باید این آشفتگی ر  ومی بایست این مشکل ر _ 
  ه بشهچیزهای زیادی هست که باید در نظر گرفت. . توی موضوعاتی مثل این  . کنیم

می بایست راجع به . و انگشت هایم را در یکدیگر فرو کردم  مکشید یس عمیقنف 
 NOقات با پزشک میممدرسه و اینکه چه کIJبرد صحبت کنیم را برای م  
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  . .  . ببین_ 

تلفن  . را ساکت کرد منمیخواستم X.وع به صحبت کنم اما پدرم دستش را با]I گرفت و  
شماره ای که به دنبالش  وتلفن همراهش را باز کرد . کشید روی میز اش را مقابل خود 

  گفت ای صدای زنانه. با تلفن روی میز X.وع به شماره گیری کرد  . . بود را پیدا کرد 

  با مگ تماس گرفتید _ 

  پدرم پاسخ داد  

یک  واستراتژی  همی بایست روی ی. پیش اومده اینجا یه موقعیتی  . پرایس هستم_ 
  نظرسنجی راه بندازیم  هباید ی عدب. . و ار کنیم عکس العمل ک

  مگ 

  آن نام را می شناختم 

حتی یک ذره  . . . کNO که روی تلفن خم شده بود . . .  پدرم . . .  مردی که مقابل من بود
اهمیت نمی داد که مدرسه ام را از  . هم اهمیت نمی داد که دختر نوجوانش باردار است

نمی داد که کوچکترین چیزی راجع به مراقبت کردن از یک بچه میت . اهدست خواهم داد 
  یا اینکه قرار است تمام دنیایم تغییر کند  . دانستمنمی

  . . .   نه 

کرد این تماس تلفنی مانند ریختن سطل آب یخ روی /. من بود که به من یادآوری می 
  سناتور واقعاً چه کNO است 

  اوبا مگ البریت تماس گرفته بود 

  من یک موقعیت بودم . . .  بودمن او دختر من

  " صدا زدم  آن روز به طور رسمی آخرین روزی بود که او را پدر 

  

  

دقیقا مانند روزی که به او گفته بودم باردار هستم به . سناتور پشت میزش نشسته بود  
  نظر می رسید

زیر چشم  یه هایحلق. به نظر می رسید  اشفته تربه جز این که شاید کمی حال و روزش  
روی . رنگ پوستش زرد تر بود  د .موهایش خاکستری تر شده بودن . هایش وجود داشت

  ن صندلی سبز رنگی که سه سال قبل نشسته بودم نشستم اهم
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  اتاق پرسید  ی از گوشه یصدای

     خیال نداری سIJم کنی ؟_ 

ندلی نشسته و عیب و نقص روی ص ی/.م را چرخاندم و مادرم را دیدم که با حالتی ب
  پاهایش را روی یکدیگر انداخته بود 

  سIJم _ 

لیوانی که با نوشیدنی تیره  . روی دسته های صندلی تکیه داد . به طرف جلو خم شد
کمی از مایع . لیوان را روی میز سناتور قرار داد  . پر شده بود را برداشت و ایستاد یرنگ

  درون آن از یک طرف آن روی میز پاشیده شده

  رسیدم پ 

    حا]I که از . . . تعطیIJت برگشتی حالت بهتره ؟_ 

  خوشحالم به خونه برگشتی. خوبم عزیزم _ 

  مانند یک ربات بود  کامIJ شحالت صدای

  کنم من رو هم بخاطر نمیاریفکر می_ 

را چرخاندم و  . انکه در دست داشتم را به خاطر آوردم  Nقاب عکO  . /.م را تکان دادم 
  اره کردمبه نیکی اش

  اگرچه اونو به خاطر میارم  _ 

  پدرم پرسید

    تو نیکول رو به خاطر میری ؟ _ 

  کامIJ متعجب به نظر می رسید 

  /.م را تکان دادم  

  درخواست پول کرد مپشت پنجره من اومد و از . . فقط یک خاطره _ 

  هایم جمع شد اما با آنها مبارزه کردم در چشم اشک 

  بهش گفتم نه _ 

  آهی کشید سناتور 
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اما تو  . از دیدن اون منع کردم وبعد از اینکه برای اولین بار برای ترک به کمپ رفت تو ر  _ 
   یاد مد هرگز به حرف کNO گوش نمی داووقتی پای اون دختره وسط می. گوش ندادی 

  ممشخصا یک بار اینکارو کردم چون به خاطر میارم بهش پول نداد_ 

  مادرم گفت 

  که این کارو کردی چون اون ____  Nشحال باXو می بایست خو _

  سناتور به او هشدار داد 

  مارگوت _ 

  پرسیدم

  اون چی ؟  _ 

  خواست با صدای بلند آن را بشنود ا قسمتی از من میامپاسخش را می دانستم  ودمخ

  اون مرده _ 

  شانه هایش را با]I انداخت

اونو توی یه متل  . اون رو کشتتزریق می کرد با]Iخره    که به بدن خودش  اون سمی _ 
   پیدا کردن ثیفک

وری دماغش را با]I گرفته بود مانند اینکه بوی بدی در . طهیچ احترامی در صدایش نبود  
  . هوا احساس می کرد

X.وع به خود فروNX کرده بود تا از عادت . یک کیف پر از کاندوم و مواد همراهش بود  _ 
  بدی که داشت حمایت کنه 

   تقریباً آن را روی زمین انداختم . .  صندلی بلند شدماز روی 

گرون  های باکIJس و رو با اسم تپس فکر می کنی فقط به این دلیل که تو مزخرفات _ 
  کریستال می ندازی یه جورایی متفاوتی ؟  هقیمت میخرین و اونو توی ی

  اشاره کردم  شبه نوشیدنی در دست

  اونو از گلوت پایین میدی ومی کرد و تتزریق  شنیکی مزخرفش رو توی رگها_ 

  با ناباوری /.م را تکان دادم  
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تنها تفاوت  . نطور که تو مشخصا معتادیواون یک معتاد بود درست هم قهرزه احم_ 
  نمیکرد اعتیادش رو قشنگ نشون بده  ن سعیکه اوه بین شما دو تا این

  در حالی که دست هایش به طور واضحی میلرزیدند گفت 

  . بیرون برو_ 

  مقابل تصویر جرج دبلیو بوش خرد شد . لیوان را به دیوار کوبید  

د بهت عمن یکم ب.  برو ه .مارگوت ماشین منتظر  .  کنید شموتم. .  مبا هر دوی شما_ 
  ملحق میشم 

مادرم در حالی که کاری که به او گفته بودند را انجام می داد با نگاهی عصبانی از گوشه 
  اتاق را ترک کرد و چند ثانیه بعد در را محکم به هم کوبید . .  کردچشم به من نگاه 

  پدر هیچ واکنNk نسبت به رفتار مادرم نشان نداد  

ی . توروان شناس برای دیدن تو میاد  هدر همین بین ی. بریم  یمی بایست به مراسم_ 
 یادبدیدن تو ه که ب بیشتر با /.بازان کهنه کار کار میکنه اما قبول کرده.  هایحرفهیه کارش 

. . . . NXاین روزا   مادرت . . . اون . . .  وقتی اینجا نیستیم سعی کن رفتار خوبی داشته با
  ن بگیروبهش آس . حساسه

دراور میز را باز کرد و یک ساعت طIJ که با الماس  ا بست .ر  ایستاد و دکمه های کتش 
  به طور مخت�. گفت. تزیین شده بود را بیرون کشید 

  پنج شنبه برمیگردیم  _ 

  و اتاق را ترک کرد 

م تنها باشم تا یک دقیقه هزیرا ترجیح مید . تنهایی دیگر معنایی نداشت از ناگهان ترسم
  دیگر را با پدر و مادرم بگذرانم

  برای سامی مادری باشم که مادرم هرگز برای من نبود. . خوردم انجا قسمهم 

  

  

 

��� ���  
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����  

  
از روی میزی که پشت آن پناه . آوار در اتاق پخش شد روی شکم خزیدم وقتی خرده های 

کاناپه ای که بییر روی آن نشسته بود درمیان  . گرفته بودم به آن طرف اتاق نگاه کردم
  خرابه ها قابل دیدن نبود 

  و همچنین بییر 

 اما تمام چیزی که می . دستوراتی فریاد کشیده می شد. صداهایی به گوش می رسید 
  ضحکلماتی وا . نه توانستم بفهمم تنها هرج و مرج صداهای آنها بود

دیدم  . ن داخل چشم هایم جاری شده بود. خودردی تپنده در /.م احساس می کردم  
از باقیمانده دیوار  ددو مرد در حالی که اسلحه های بزرگ به دست داشتن. مبهم و تار بود 

وی چیزی که زیر خرابه ها افتاده بود متمرکز شده ر . عبور کرده و به آپارتمان وارد شدند 
  بودند 

  و آن موقع بود که بIJخره متوجه بییر شدم 

  یا حداقل قسمتی از بییر 

شلوار  .  یکی از پاهایش در زاویه ای عجیب و غریب روی قسمت بزرگی از بتن آویزان بود
  خون جاری بودبه یشپاره شده بود و از ساق پا شجین

 یماشین بزرگ گشت .به سوراخ روی دیوار باز  ام توجه  . . .  ون حرکت کردچیزی از بیر  
نورهای چراغ جلوی آن مستقیم به  .بود و هنوز هم در حال حرکت بود  ه هاپشت خراب

و یک نفر به  . . .  چیزی مانند مسلسل به روی آن قرار داشت می تابید . داخل آپارتمان
  ماشین تکیه زده بود

  الی

مانند اینکه با یک دوست قدیمی  . کIJهش را برایم کج کرد .  شد و لبخند زدمتوجه من 
  دناحوالپر/N می ک

 kصدای خش خN  ./ شنیده شد ماز پشت .  

  /.م را چرخاندم  

نشانه رفته  من متوجه شدم یکی از مردهای الی در حالی که یک اسلحه بزرگ به صورت 
  مرد گفت. با]Iی /.م ایستاده 
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  ه بمیری امروز قرار  _ 

قیمت مخصوص زندان روی زخرف و ارزانپر از جای زخم بود .  و تاتوی میک طرف فکش 
زمانی که صحبت میکرد با]I  کهخIJل دندانی از گوشه ی لبش آویزان بود  . گردنش بود

  تفپایین میر 

 

 غریدم

  بعد از تو م**********  _

اسلحه ای  . شد و روی زمین افتاد از تعادل خارج . M.به زدم او به پهلو چرخیدم و به پای
که پشت کمرم پنهان کرده بودم را بیرون کشیده و قبل از آنکه بتواند دستش را بلند کند 

  که برای آشغال هایی مثل او ساخته شده بود فرستادم یاو را به جهنم م .کرد کشلی

در گلوله ها به  صدای رگبار دویدم . بییر زیر خرابه ها گیر افتاده بود  هکی به طرف جای 
خرده های چوب و شیشه  . منفجر شد ممیزی که پشت آن پنهان شده بود.  هوا بلند شد 

 ایولهگل د .ها چاقو به گردن و پشتم برخورد کردننند میلیونو مادر هوا پراکنده شده 
  از کنار /.م گذشت و به دیوار پشت /.م برخورد کرد درست

طرف به مردی که نشانه اش خطا رفته بود و از این  هبرا  ام اسلحه وستادم یمستقیم ا 
گلوی مرد را پاره کرد  . . . همانطور که گلوله م .رسید نشانه گرفتمسئله ناامید به نظر می
  چشم هایش گشاد شدند

  وقتی روی زمین می افتاد در خون خودش خفه شد  

که روی  یبه /.عت بتن . دیگر تیری نداشت بنابراین آن را به طرفی پرتاب کردم ام اسلحه
هنوز . خم شدم و گوشم را روی سینه اش قرار دادم  . گردن بییر افتاده بود را کنار زدم

الی بیرون ایستاده بود و تنها  . می بایست به /.عت حرکت کنم . هم نفس می کشید
  کرده باشد  حلسخودش را م حه ایلسان م********** ممکن است با چه ا دناخدا مید

هنوز به . اسلحه ای که پنهان کرده بود را بیرون بکشم  اپشت کمر بییر بردم ت رام دست
کشیده بودم که مرد های مسلح بیشتری از سوراخ دیوار به نه را بیرون حلسا کاملطور 

  ندتمامی اسلحه ها به طرف من نشانه رفته بود. داخل خانه هجوم آوردند 

  /. جایم خشک شدم  

  پشت /. آنها الی وارد شد  د . . ار مرد مسلح دیگر داخل خانه آمدندر ورودی باز شد و چه

  همانطور که اصل عینک آفتابی را روی بینی اش عقب هل می داد گفت 
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این  . می دونم سوراخ ورودی خودم رو درست کردم اما می بایست از در وارد بشم_ 
  طوری متمدنانه تره

  به اطراف اتاق نگاه کرد 

  هداقل یک نفر باید توی این شهر مزخرف متمدنانه رفتار کنخدا میدونه ح _ و

  او را برای تسلیم شدن /.زنش نمی کردم . . . اگر هر مرد دیگری به جای من بود  

  و اسلحه ها رو به رو بود  ادم کش هادر حالی که غیر مسلح با گروهی از انهم 

  اما من هر مردی نبودم 

  آدم هایی برای این که به خاطر آنها زنده بمانم   . . چیزهایی برای زندگی کردن داشتم

  گریس  . .  بییر. . دخترهایم 

  خانواده ام

  گفت  هونگ الی با حالتی اهنگ 

  اونا تو رو اینجا پرستش میکنن . .  پادشاه گذرگاه_ 

  نفس بلندی بیرون داد  

حا]I تو بدون  . . .  اما حا]I . تو و من . میتونستیم باهم کار کنیم . میدونی. خیلی بده _ 
احمق بیزینس انجام نمیدم مرد های من با  . و حتی کوچکترین فکری ایزاک رو کشتی

  کینگ

  از بین دندان هایم گفتم  و مانگشت هایم را به صدا درآورد 

 _Xبهتره مراقب باN  بعد از این که ایزاک رو از . و احمق صدا میزنی م********** ر کی
اونی که احمق بود  . های من اومددنبال من و آدم ن بود که بهم اوبیزینسم بیرون کرد

  ایزاک بود

 . بکشم ای همانطور که الی صحبت میکرد سعی کردم نقشه م .با دهان بسته خندید 
  الی با صورتی قرمز گفت

  کشتن اون کار لعنتی تو نبود  _ 

چیزی جز . چشم سمت راستش را از دست داده بود  . عینک آفتابی اش را برداشت
  ان قرار نداشت یاسوراخی خالی ج
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نه هیچ کس  . نه تو . هدمر  یزنده باشه و ک یتوی این ایا]Iت من تصمیم می گیرم ک _ 
  این فقط اراده منه . فقط من . دیگه

را تهدید کرده  بییراسلحه ای که با آن کمی قبل تر  . اسلحه دیگرم را از گوشه چشم دیدم 
  از من افتاده بود آن طرف تر پاچند . بودم 

طرف من و پO.  و بهر  شابه بیزینس من تبدیل کرد وقتی اسلحه   ایزاک کشتنش رو _ 
دختری که همراه یکی از موتورسوار ها بود و از اون   . . . هنه گرفت و به یوهام نش

  مد تجاوز کرداوخوشش نمی 

  الی با عصبانیت از ]IبIJی دندان هایش گفت  

کاری که تو انجام  . تجاوز کرده باشه ات ی اگه به مادر فاحشهاهمیت نمیدم که حت_ 
  چون قراره به قیمت زندگیت تموم بشه. دادی احمقانه بود 

به دیوار تکیه دادم و  د . . به من نزدیکتر شدن. . به طرف مرد هایش /.ش را تکان داد  
  با شانه ام کلید را زدم.  چیزی که به دنبال ان بودم را پیداکردم

را برای خودش نصب کرده بود از آن طرف اتاق با  که بییر اندر قدیمی گاراژ کینگ  
همان طور که سعی می کرد برای اولین بار در طی سال ها  . صدای بلند به حرکت درآمد

شیشه و کابینتی که  . . مبلمان. باز شود صدای خراش فلز در مقابل فلز در فضا پیچید 
   د را در هوا پرتاب کردمقابل آن تکیه داده شده بو

  و این درست همان حواس پرتی بود که به آن نیاز داشتم  

زمانی کافی برای من که به /.عت اسلحه را از روی زمین به چنگ بگیرم و به طرف بییر 
  م نخودم را پرتاب ک

 .م برخورد کرد ابا شانه  ای گلوله. اما زیر بتن گیر کرده بود  و کشیدم محکم کشیدماو را 
از بین سوراخ روی دیوار بیرون رفتم و در حین حرکت توانستم چندین گلوله شلیک کنم و 

  های الی را به جهنم فرستادم ددر این راه حداقل دو نفر دیگر از مر 

به درون بوته های ضخیم کنار حیاط  . دیوار را فرو ریخت ی باقیمانده. .  باران گلوله ها 
الی از  . پنهان شدم  دهایی که تا زانو هایم با]I آمده بودن ریشه نبی. خودم را پرتاب کردم 

  داخل گاراژ فریاد کشید

  گرنه همتون می میرید  پیدا کنید و _ اونو

صدای قدم های سنگینی از دو طرفم شنیده می . به دیوار خراب شده تکیه داده بود 
  ی را  و بع�N دیگر مسیرهای دیگر  دبع�N از آنها جاده را دنبال کردن. شد 
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 د . .به محض اینکه قدم ها از من گذشتن . . .  نبودم هااما من در هیچ کدام از آن مسیر 
از زیر شاخه  . بوته ها و درختان اجتناب کردمخار های ماهرانه از . از بین بوته ها دویدم 

تا جایی که  . .  نفسم را حبس کردم. های عظیم درخت شاه پسند به داخل آب فرو رفتم 
سپس به آرامی به آن طرف دریاچه کوچک شنا . . توانستم در عمق آب فرو رفتم می 
  م کرد

 دریاچه به آن طرف. سپس کامIJً از دریاچه بیرون آمدم و /.م را کمی از آب بیرون آوردم  
الی مشت . را دیدم که به طرف الی در حال رفت و آمد بودند  ییمردها .نگاه کردم 

  داد و فریاد می کشید  هایش را در هوا تکان می

که پشت چند دقیقه بعد در حالی د وکت کردنحر از مردانش دوباره به طرف گاراژ  نفردو 
  چیزی با خود حمل می کردند بیرون آمدند و ند/. او حرکت می کرد

  قبل به نظر می رسید  یالی آرامتر از چند دقیقه  

پدید شد نااز آن که دود سیگار  بعد. سیگاری بیرون کشید و با کبریت آن را روشن کرد 
  کردند را ببینمحمل می های او توانستم چیزی که مرد

  بییر 

ذغالهای قرمز آویزان شده    یکی از دست هایش با]Iی ند .گودال آجری دراز کرداو را روی  
  بود 

ه اما ب . . تواند مرا ببیندنمی  محالی که می دانست در .الی به این طرف دریاچه نگاه کرد 
  زیرا کIJهش را کج کرد و لبخند زد. و هستم اطریقی می دانست که در حال تماشای 

  این یک چالش بود  

  را از ]Iنه بیرون بکشد  نخواست از بییر استفاده کند تا ممی

امکان نداشت  لعنتی زیرا به هیچ عنوان. . . کارساز باشد  ه اشواقعا ممکن است نقش
  برای نجات بییر نروم 

  در حال نجات دادن او حاM. بودم جانم را فدا کنمحداقل 

  

  

  

��	 ���  
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���	  

  
در برابر پدر و مادری که هیچ   در حالی که احساس می کردم می بایست خودم را

ای که در ذهنم رژه می رفتند محافظت سوا]Iت ناخواستهو اهمیتی به من نمی دادند 
  اطراف خانه حرکت میکردم  . .  کنم

این که چگونه با او  . . ازکNO که وقتی به عقب نگاه می کنم  . .  رابر تنرو همچنین در ب
واقعا احساس می کردم می  . دادبرخورد کرده بودم احساس مزخرفی به من دست می

اما در عوض اینکه با او احساس همدردی کنم  . توانست دوست خوبی برای من باشد
  یدمکوبیدم و /.ش فریاد کش شهمه چیز را در صورت

  تنها بودم  

  کامIJ تنها 

  به طور وحشتناکی من را عصبانی می کرد این و بنا به د]Iیلی

با او  و دیدن تنر رفتهه تصمیم داشتم ب   . پس زدن تنر به معنای پس زدن سامی بود 
صحبت کنم اما صحبت کردن با او در حالی که هنوز آمادگی اش را نداشت مانند این بود 

نم تا زمانی که ابنابراین تصمیم گرفتم منتظر بم . به او M.به بزنم نیستکه وقتی /.پا 
  آماده شد با من صحبت کند

  اگر هرگز آماده بشود تا با من صحبت کند 

دکتر  . آمدبه وجود  ماس پرتی برایحوبا رسیدن متخصص روانشنا/N به طور موقت  
 . .  پدربزرگ پدربزرگم باشد داشت که می توانست ای سنمردی که به اندازه  . . .  رویستر

  کرده بود  ن صحبتاز راه رسیده بود و به مدت یک ساعت با م

مستقیم /. اصل مطلب رفته و پرسید چه چیزی به  . . از من نپرسید که چه احسا/N دارم
دکتر پاسخ داد صدمات ذهنی هرگز مشابه  . راجع به نیکی به او گفتم .  خاطر می آورم

  صدماتی که باعث از دست دادن حافظه می شوندهم نیستند مخصوصا 

کNO که . .  در پایان به من گفت می بایست از کNO که مرا می شناسد کمک بگیرم  
 نبا م ام کNO که بتواند در مورد زندگی گذشته. . م ه اگذراند او را با مبیشتر اوقات

  صحبت کند و باعث بشود جرقه هایی در ذهنم به وجود بیاید 

همانطور که کانتر  . آنکه متخصص آنجا را ترک کرد نادین را در آشپزخانه پیدا کردمبعد از 
  را تمیز میکرد پرسید
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  چطور پیش رفت ؟ _

 

  به طور اسا/N اگه شانس زندگی کردن به من میداد پنجاه پنجاه بود_  

  روی یکی از صندلی های آشپزخانه نشستم  

منو به . مسیر زندگیم رو پیش برم  ات همچنین از من می خواست یک نفر کمکم کنه_ 
  و چیزهایی که دوست داشتم ببره  مرفتقبIJ جایی که 

  به طرف جلو خم شدم و لبم را گاز گرفتم  

  چی میگی ؟ _ 

  نادین لبخند زد 

دوست دارم بهت کمک کنم اما فکر نمی کنم منظورش این باشه که من . دختر عزیزم _ 
اگه . رست می کنم یا کارهای خونه رو انجام میدم و تماشا کنی که چطور صبحانه در 

    میخوای با شخ�N که تو رو بهتر از همه میشناسه صحبت کنی تو می بایست با . . .

آن را روی سینک قرار داد و دست  . که در دست داشت را تا زد ای متوقف شد و پارچه 
  او گفتمبه . از پنجره به بیرون نگاه کرد  . هایش را روی کانتر گذاشت

    نیکی ؟ _ 

  دوباره نگاهش را به طرف من آورد 

  ؟ گفته تراجع به اون به یک _ 

  شانه ام را با]I انداختم  

  گفت هفکر می کنم مادرم چیزی راجع به اینکه اون بهترین دوست ناباب من بود_ 

 ی هر دوی شما همه . خواهر بود هاون برای تو مثل ی . ن خیلی بیشتر از اینها بوداو _
  ید ادبا هم انجام می د تو روکارها

  پرسیدم

  ؟ که شامل فرار کردن هم می شد درسته _ 

  نادین با حالتی متفکرانه نگاهش را از من گرفت  

تو هرگز . اما هرگز موضوع فرار کردن نبود  N . . ن رفته باXاوشاید این که دنبال _ 
  من اینو میدونم . ترک نمی کردی   ساموئل و تنر رو
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  نوک دماغم M.به زد به  

 ی خیلی به جز نیکی شما دوتا رابطه . صحبت کنی اشتنر کسیه که می بایست با ه_ 
  محکمی با هم داشتید

به جای . . باهام صحبت کنه و عصبانی شد  . اومد تافکر کنم اون رابطه رو خراب کردم  _ 
  درک کنم یه جورایی /.ش فریاد کشیدمو ر  ناینکه او

  کان داد و لبخند کوچکی تحویلم دادنادین /.ش را ت 

. اون رو پیدا کن  . شهخچیزی وجود نداره که اون پO. تو رو به خاطرش نب. . دختر  _ 
  مطمئنم بهت کمک میکنه

  م وتشویق کرد تا از روی صندلی بلند شرا م 

  ها را جارو بکشممن باید این زمین. ین حا]I دختر _ هم

ا درست . اممن را به طرف راست هدایت کرد . ی می کرد تنر دو بلوک با]Iتر از ما زندگ 
  ردرا به طرف خانه تنر بمپاهایم  . . دانستم خانه قایقی کجاست همانطور که می

قرمز در را پاسخ داد و به من اطIJع داد که تنر آنجا  یزن بزرگی با گونه های گرد و رژلب 
. تم اما آماده نبودم داخل بروم دوباره به خانه بازگش. احساس شکست می کردم  . نیست

همانطور که پاهایم در شن های . دوباره راهم را به طرف خانه قایقی باز کردم بنابر این 
  کفش هایم را به دست گرفته بودم  فتنرم فرو می ر 

لبه اسکله نشسته و پاهایش را آویزان . تازه درخت شاه پسند را دور زدم که تنر را دیدم 
  ظر می رسید در افکارش غرق شده به ن. کرده بود 

  همانطور که به او نزدیک میشدم گفتم 

  سامی کجاست ؟  سIJم ._ 

  گرفت  به طرف با]I نگاه کرد و دستش را با]Iی چشم هایش

به جشن مخصوص پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و نوه ها . اون با پدر و مادرمه  . سIJم _ 
  نرفت

  سیدلبخند زد اما هرگز به چشمهایش نر  

  اینجا جای کسیه ؟  _ 

  به نرمی پاسخ داد
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  در اختیار توئه اتمام _

مطمئن . کنار او نشستم و به آب نگاه کردم  . برای من جا باز کند تاکمی عقب تر رفت  
خوشبختانه تنر ابتدا  . با اضطراب انگشت هایم را در یکدیگر فرو میکردم . بودم چه بگویمن

  صحبت کرد

اینجا به ماهیگیری  ور  ونتر اوقات مبیش . میدونی. متعلق به ماست  یاینجا یه جور ای _ 
از  که وقتی پدرت گفت . کردیمو تماشا میر نشستیم و طوفان می وندیم یامی گذر 

  و میخواست اون رو از اینجا دور کنه به مدت یک هفته گریه کردی هلحاظ امنیت خطرناک

ناراحت میکنه  ونها به خاطر اینکه کاری من ر به نظر نمیرسه از اون آدم هایی باشه که ت_ 
  من�.ف بشه اوناز انجام 

  اوه نیست _ 

  ؟ پس چرا هنوز هم اینجاست _ 

  لبخند زد  

  قانون رو میبینه  . .  بیشتر از اون. اون د]Iیل رو میبینه  . سناتور احساسات رو نمیبینه_ 

  دروشن تر شدن شخندید و چشم های قهوه ای روشن

وقتی نظرسنجی آنIJینی که از روی اون پرینت گرفته  وم نگاه روی چهره اش ر امیدوار  _ 
گفتی که این خانه قایقی جزو  نبه او . بودی رو به دستش دادی رو به خاطر می آوردی

فکر می . نیست و بنابراین از لحاظ تکنیکی اون نمیتونه چنین کاری انجام بده  نملک او
 یرو پر کرد  یو بعد وقتی به اون گفتی فرم های. بره کنم اون موقع نزدیک بود از هوش 

فکر می کنم این اولین باری  . . که اینو به عنوان یکی از مایملک تاریخی اینجا ثبت کنی
  پر غرور به نظر می رسید    تقریباً . . .. خندید  . . دیدم که در واقعمی  ور  نبود که او

کله قرار داد و چانه اش را روی زانوهایش پاهایش را روی اس. چرخید و به من نگاه کرد 
  تکیه داد

  بنابراین به خاطر تو خانه قایقی موندگار شد _ 

  می خواستم بگم که من ____  . گوش کن _ 

  من /.تو فریاد کشیدم . م که متاسفم ستمن کNO ه. نه ری _ 

  /.ش را تکان داد
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ترک کردم به شدت از دست  وتو ر  ی وقتی خونه . کشیده بودمن فریاد بIJ /.تهرگز ق _
تو به یک دوست  . می بایست باهات احساس همدردی میکردم. خودم عصبانی بودم 

  /. تو خالی کردم ونیاز داشتی اما من تمام آشفتگی های احسا/N خودم ر 

رفتار من و اینکه . می بایست این قضیه برای تو هم سخت باشه . من متاسفم . نه  _ 
  ه چیزی کمک نمی کردب متوی حالت دفاعی بود

  دوی ما متأسفیم  هر. فکر می کنم همه چیز رو به راهه  پس _

  همینطوره _ 

  ؟ کجا بریم اول خوب پس حا]I باید_ 

  کرد  ازستاد و دستش را برایم در یا 

  هاه ؟ _ 

بهم گفت نیاز داری جاهایی رو ببینی تا شاید . با نادین برخورد کردم  رو ببینم و اومدم تو_ 
  نه خاطراتت زودتر برگرده کمک ک

  مجبور نیستی این کار رو بکنی _ 

پاسخ . به طرف با]I به او نگاه کردم . ودستش را گرفتم و به من کمک کرد تا بلند شوم 
  داد 

  دقیقا میدونم اول باید کجا بریم _

به جایی که هنوز هم دستش دستم را  . .  وقتی میخواستم خودم را عقب بکشم به پایین
  بود نگاه کرد  گرفته

  متاسفم _ 

  را رها کرد مدست 

اما  ه .عادت یهواقعاً این فقط  . نمیتونم قول بدم چیزهایی مثل این دوباره اتفاق نمیفته_ 
  کنم  کعقب میکNk بیشتر در  وقول میدم وقتی خودت ر 

  ____ ایده ی شاید این_ 

  بعد مقابل خونه می بینمت ی دقیقه ۲۰ . لباس راحتی بپوش_ 

. توجه هات تنر احساس خطر نمی کردم  از . آرام X.وع به دویدن کرد یخید و با حالتچر  
نه به این دلیل که به این  . . در حقیقت قسمتی از من گرفتن دست او را دوست داشت
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بلکه به دلیل اینکه احساس خوبی داشت که بدانم وقتی  . . شیوه از او خوشم می آمد
اینکه کNO را نداشتم  . . هیچکس دلش برای من تک نشده اینجا نبودم و نگران بودم که

تمام این مدت تنر به من اهمیت می داده و دلش برای من  . .  که به من اهمیت بدهد
 تنگ شده بود

  به همراه پO. مان 

  

��	�� ���  

  

���	  

  
I همانطور که قبJ. . بعد از آنکه به /.عت دوش گرفتم و لباس پوشیدم تنر را مقابل خانه 

 از . گران قیمتی به همراه خود داشت قماشین شا/N بلند برا. دیدم  . .  قول داده بود
  صندلی عقب فریاد کNO را شنیدم که گفت

  مامی _ 

  قلبم یکی از M.بانش را جا انداخت 

  تنر ماشین را دور زد تا در را برای من باز کند 

  بزن بریم یه کم خاطره درست کنیم _ 

از صبر و شکیبایی  . سامی به طور مرتب حرف می زد. . انندگی در طی نیم ساعت ر  
مخصوصاً زمانی که سامی با صدای وحشتناک و بلندی جیغ  م .تنر تحت تاثیر قرار گرفت

   کشید و تنر تنها لبخند زد و شانه اش را با]I انداخت

 . .  ناراحته و وقتی که ه . .وقتی که خوشحال یا . وقتی کIJفه می شه این کار رو میکنه _ 
  تقریباً همیشه  و وقتی که . . .

/.زمین  : " که روی آن نوشته بود ییو زیر تابلو  از کنار یک فروشگاه هندی گذشتیم 
  متوقف شدیم  " /.گرمی الیگاتور

های کوچکش را پاتنر او را از صندلی ماشین بلند کرد و  . سامی با خوشحالی فریاد کشید
حض اینکه او را رها کرد به /.عت مقابل ما از در ورودی به به م . روی زمین قرار داد

. کردیم نمایشگاه به نمایشگاه دیگر دنبال می این   هر دوی ما سامی را از. داخل دوید 
یم برایم ثابت می اده اچه کارهایی انجام می د ینجاتمام مدت تنر راجع به این که قبIJ ا
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]Iک پشت ها یا فIJمینگو ها  چه نظری راجع به . . این که چه چیزهایی می گفتیم. . کرد 
راجع به هر چیزی که گذشته را به زمان حال ارتباط دهد و باعث جرقه ای در  . .  داشتیم
  بشود صحبت می کرد ماحافظه 

راف ما با اطو . .  که پO. من بود  . .  بیشتر اوقات همانطور که پO. کوچک پر انرژی 
زدم و /.م را تکان می می لبخند  . .  را تماشا می کردم خوردحالت دایره وار چرخ می

  دادم

 

 NXده هات داگ خریدیم و در حال تماشای غذا خوردن امابرای ناهار از یک غذا فرو
  سامی روی پاهای من نشست . تمساح ها X.وع به خوردن کردیم 

  مامی نگا کن_ 

  شاره کرد به مردی با تی X.ت و شلوار کوتاه که وارد یک تا]Iب شد ا 

  تمساح کجا ؟ _ 

. مشتش را گاز میگرفت و باعث میشد سس خردل روی صورت و دماغش پخش شود 
  به آب اشاره کرد و گفت . تنر با یک دستمال صورت او را تمیز کرد

  باید به تا]Iب نگاه کنی رفیق _ 

بست  وقتی مربی تمساح یک قطعه گوشت قرمز را با یک طناب به /. چوب بلندی 
در کمتر . چوب را با]Iی آب قرار گرفته و آن را تکان داد  د .ی حضار کامIJً ساکت شدنتمام

دندان های تیزشان را نشان دادند و از و از یک ثانیه چندین تمساح /. از آب بیرون آورده 
دندان . بزرگترین آنها کNO بود که موفق شد  . برسند تیکدیگر با]I کشیدند تا به گوش

آن را کشید و به /.عت زیر آب ناپدید  و را به دور چوب بست ر تیزشمانند شمشیهای 
  شد

اما تمام این  . . .  و او را تشویق کردند ددنز دست  حضارتنر و سامی به همراه بقیه  
زندانی نگه داشته بود را  هرا ک یبی حیوان های. مرصحنه برای من ناراحت کننده بود 

  ود کار اشتباهی ب . . .  کردتحریک می

را مقابل  تنیاز نبود یک قطعه گوش . مشکل وجود داشت دنیابه اندازه کافی در این 
  دهان یک حیوان گرسنه با دندانهای تیز بچرخانی

  تنر با شانه اش به شانه من M.به زد و گفت  

 هتو بود ی قسمت غذا دادن به تمساح ها همیشه نمایش مورد عIJقه_ 

  ه بود یا اینکه ری واقعاً دروغگوی خوبی بودمن تغییر کرد ی سلیقه کهیا این
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شانه هایم را با]I انداختم و به سامی که هنوز هم روی پای من نشسته بود و آن چنان  
کرد که هر از گاهی دست های تو پولویش از کنار یکدیگر می گذشتند محکم تشویق می

سس خردل .   لبخند زد به من نگاه کرد و. . و به بازوهایش برخورد می کردند نگاه کردم 
  اطراف دهانش پخش شده بود

اگر باعث می شد . .  گر این منظره احساس بدی در من ایجاد می کرد ا مدااهمیت نمید 
  سامی چنین لبخندی بزند در نظر من مشکلی نداشت

  عالیه   نه _ 

کرد و دست هر دوی ما امی بین ما حرکت میسگشتیم می  تی به طرف ماشین بازوق 
همانطور که از روی خوشحالی فریاد می کشید او را به عقب و جلو تاب . رفته بود را گ
  دادیم می

قلبم از خوشحالی تاب میخورد هر موقع که متوجه می شدم لبخند او به خاطر کاری 
  اماست که من انجام داده

  ما انجام داده ایم 

     تنر گفت 

در واقع نمی . بوسیدیم  همو گمیدونی اولین بار درست همینجا توی این پارکین_ 
کردیم و پشت دروازه  هنها پچمنتونستیم داخل بریم بنابراین یک ملحفه اینجا روی 

  نشستیم تا زمانی که نگهبان به ما گفت باید این جا رو ترک کنیم 

  واقعا ؟ _ 

دنبال چیزی آشنا . به خانواده هایی که در آنجا بودند  م .به اطراف محوطه نگاه کرد
  اما هرگز چیزی به طرفم نیامد . .  آن خاطره را به یاد من بیاورد تا شتممیگ

وقتی پاهای کوچک سامی خسته شدند و دیگر نمی توانست راه برود تنر او را روی شانه  
تنر دستش را به طرفم  . و به حرکت کردن به طرف ماشین ادامه دادیم هخود بلند کرد

دند که نمیخواستم شادی آن روز را با عقب کشیدن پO. ها آنقدر خوشحال بو. دراز کرد 
خراب  . . که دختری که عاشقش بوده دیگر مال او نیست . .  به او نخودم و یادآوری کرد

  کنم

  بنابراین برای چند قدم باقیمانده تا ماشین اجازه دادم دستم را بگیرد  

  و در تمام این مدت به کینگ فکر می کردم 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

ماشین در  راندناز کنار خانه مان و  نگذشت. .  . ترک کردیم تنر من را با بعد از آنکه آنجا را 
همان طور که به حرکت دادن ماشین به  . قسمت ورودی خانه پدر و مادرش متعجب کرد

  طرف خانه ادامه میداد پرسیدم

  ؟داریم چه کار می کنیم  _ 

  توضیح داد 

  من توی خونه کنار استخر پشت خونه زندگی می کنم _ 

  و پیاده نکردی ر منظورم اینه که چرا من  . نه_ 

براش داستان بخونی و به من کمک  . . فکر کردم شاید دلت بخواد سامی رو حموم ببری_ 
  رم باونو به تخت خواب ب اکنی ت

  پارک کرد  . .  ورژن کمی کوچکتر از خانه اصلی . .  ماشین را مقابل

دلم  . کارها و بیشتر از آن را انجام بدهم این مماتحقیقت این بود که دلم می خواست 
رم و در ب]I[Iیی خواندن به خواب ب باخودم او را . می خواست در آغوش من بخوابد 

  های خودم بیدار شودوباز 

ن دختری بودم که ذهنش آسیب دیده ا هم من هنوز . افشار بیاورم او اما نمیخواستم به 
د که بچه به این کوچکی را تمام مدت به من هیچکس اعتماد نمی کر  که البته . .  بود

  بسپارد 

  حتی به خاطر نمی آوردم که یک مادر باشم

زیرا او  . . . باشم او در واقعیت هم مادر ااما ]Iزم نبود به خاطر بیاورم مادر او هستم ت 
  مرا به خاطر می آورد 

چیز دیگری ستم هیچ انمیدم . . و وقتی از آینه ماشین به چشمهای سامی نگاه کرد
  تمام آن چیزی باشم که از من میخواهد برای آن پO.  اهمیت ندارد جز اینکه

  

  سامی از صندلی عقب با خوشحالی گفت 

  بلللللله داستااااااااان _ 

  مبارزه کنم  ور و شوقیاینگونه نبود که حتی اگر بخواهم بتوانم با چنین احساس ش 

  را برای من باز کند گفت  تنر در حالی که ماشین را دور می زد تا در
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  دیدن لبخند دوباره تو چیز خوبیه_ 

  

X.وع به پر کردن وان    تنر. داخل خانه تنر بیشتر شبیه یک اتاق هتل بسیار بزرگ بود  
احساس می کردم بی استفاده هستم  . .  وسط اتاق. . در ابتدا آن جا ایستادم . حمام کرد 

اما وقتی سامی یک . نستم باید چه کار کنم دای. . نمو احساس ناخوشایندی داشتم 
آن را پایین کشیدم و به طرف وان  . .  پرتاب کرد و به صورتم برخورد کرد به طرفم حوله

  حرکت کردم 

X.وع به شستن موها ی او  دوباره به صورت اتوماتیک مبه محض اینکه کنار او زانو زد
  م ه ار کردهزاران بار این کار را تکرا. . مانند اینکه  کردم

سپس برای او   . دمشانپووقتی کارم تمام شد پیژامه ای که تنر کنار گذاشته بود را به او 
در حالی که /.ش روی شانه ام خواندم . داستانی راجع به لری و لئوپارد از دکتر نلنباچ 

  قرار داشت او را به آن طرف اتاق برده و روی تختخواب نشاندم 

  پرسید . نم که صدای کوچک سامی مرا دوباره به اتاق کشاند می خواستم اتاق را ترک ک

  مامی ؟ _ 

  کنار تخت خواب زانو زدم

  اینجام _ 

  مامی شعر طلوع افتاب ؟  _

  و خمیازه کشید

صحبت می کند اما در  یدهانم را باز کردم تا به او بگویم نمی دانم راجع به چه آهنگ 
آواز می  او و همانطور که به نرمی برای . .  عوض کلمات شعر از دهانم بیرون آمدند

  خواندم چشم هایش را بست و همراه با من شعر را زمزمه کرد

  تو خورشید منی 

  تنها خورشید من 

  تو منو خوشحال می کنی هوقتی آسمان خاکستری 

  هرگز نمیفهمی عزیزم چقدر دوست دارم  

  و از من نگیر ر لطفاً خورشید من 
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  توی کوچک اش را با]I گرفت و گفت و پمهایش را باز کرد وقتی شعر به پایان رسید چش

  مامان با من میخوابی ؟ _ 

او را میان .  روی تخت خواب نشستم . پیشنهادی بود که نمی توانستم آن را رد کنم 
گرفتم و او را محکم به آغوش کشیدم و پتو را روی هردویمان کشیدم و برای  مبازوهای

  عطر موهایش را استشمام کردممدت طو]Iنی همانجا نشستم و 

با بی حوا/N با انگشت های من بازی می کردند  وکوچکش که احساس انگشت های نرم 
  احساس آرامNk به من داد که از زمانی که کینگ را ترک کرده بودم احساس نکرده بودم 

عمیق ترین احسا/N بود که تا کنون تجربه کرده بودم  شتماحسا/N که راجع به سامی دا
مانند اینکه تنها دلیل اینکه به  . مانند اینکه هر قسمت از وجود من به او تعلق داشت .

  دنیا آمده بودم این بود که مادر او باشم

  من می چسباند گفت  ی در حالی که خودش را بیشتر به سینه 

  مامی خیلی دوست دارم_ 

ا از روی پیشانی موهایش ر  . دستم را روی دهانم گرفتم تا صدای هق هقم بلند نشود 
   کنار زدم و خم شدم تا پیشانیش را ببوسم 

  خیلی زیاد  . من هم تو رو خیلی دوست دارم عزیزم_

  او را فراموش کرده باشد اما قلبم نه  مممکن است ذهن

تا مدتها بعد از آنکه نفسش آرام شد و مطمئن بودم به خواب فرو رفته همانجا در حالی 
وقتی به آرامی خودم را از او جدا  .  کرده بودم دراز کشیدم حلقه شکه بازوهایم را دور 

  را بیدار نکنم  ا اوبودم ت مراقبکردم 

  همانطور که با نوک انگشتان پا از اتاق بیرون میرفتم چشمهایم را روی او نگه داشته بودم 

  که میان درگاه اتاق ایستاده بود . .  و مستقیم به تنر برخورد کردم

  زمزمه کردم 

  ؟ اینجا ایستادی همدت زیادی _ 

  اعتراف کرد  

  اره _ 

  در را بست. به کناری قدم گذاشته و اجازه داد تا از او عبور کنم 
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حمام می کنی   واون . این که داستان می خوانید .  نستم چشمهامو از شما بردارمتونمی _ 
  ببینم بود که فکر نمیکردم هرگز دوباره قادر باشم اونو  ای این صحنه. . . 

  گفتم

  این . . . فوق العاده بود _ 

  تنر لبخند زد و خودش را روی مبل انداخت 

راف عتو اینجا براش ساختم ار اما از زمانی که این اتاق  هاتاق اون توی خونه تو بزرگتر  _ 
  تا /. حد بدی لوس کردن ومی کنم که پدر و مادرم این چند ماه اخیر اون

   بشینم  نار اوقرار داد و به من اشاره کرد تا کروی مبل کنار خودش  ادستش ر  

  در حالی که هنوز ایستاده بودم گفتم 

  دو اتاق توی دو تا خونه _ 

  کرد گفت در حالی که دوباره به کنار خود اشاره می

  موندمی معمو]Iً فقط دو شب در هفته اینجا با من _ 

  صندلی چسبیده بودممحکم به دسته  . . .  نشستم اما در آن طرف دیگر کاناپه 

  با خنده گفت 

  گازت نمیگیرم ری _ 

 

خواهد چگونه ان را ی کردم آرام شوم اما نیاز داشتم چیزی بگویم و نمی دانستم عس
  پذیرفت 

. و میدونم که واقعاً اونو به عنوان پO.م به خاطر نمیارم . نمیخوام بهت فشار بیارم تنر _ 
  . .  اینو میدونم .  اما احساس می کنم اون قسمتی از منه

خواهم را به توجه به تمام د]Iیلی که چرا نمی بایست چیزی که از او می . بامتوقف شدم  
کشیدم و به  ینفس عمیق . چشمهایم را بستم. د بودم تا ادامه بدهم دمن بدهد مر 
  /.عت گفتم

م اون فکر می کن . هر اندازه که امکان پذیر باشد دوست دارم سامی پیش من باشه ات _ 
  هم میخواد با من باشه 

  تنر اخم کرد . /.م را چرخاندم و خودم را آماده جواب رد کردم
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پشت  ادستش ر . اون وقت بگذرونی  انیاز نداری که ب اجازه ی منبه . تو مادر اونی ری  _ 
  کاناپه قرار داد 

اما فکر می  همیتونه اوقات بیشتری با تو بگذرون اون  اروم پیش ببریم . بهتره همه چیزو_ 
بدون تو خیلی سخت  . برای اون . . زمان اون رو اضافه کنیم بهتر باشه   کنم اگه به تدریج

  نمیخوام به /.عت اونو وارد موقعیت دیگه ای بکنم. بود 

  احساس کردم صورتم روشن شد 

  عالیه.  واقعا از صمیم قلب میگم . .  متشکرم  _ 

  با آسودگی خاطر آهی کشیدم 

  م یه چیز دیگه ازت بخوام ؟میتون _ 

  مطلقاً هر چیزی که بخوای _ 

موقع صحبت کردن چشم هایش برق می زد و می توانستم بگویم صادقانه صحبت می  
  کند 

با سامی ؟ این که توی دو تا خونه  ؟  اگه باهم بودیم پس چرا با هم زندگی نمی کردیم_ 
نیم یکم عجیب به نظر میرسه تر زندگی بکطرف اونجداگانه اون هم تنها چند قدم 

  اینطور فکر نمی کنی ؟

مد تصمیم گرفتیم اوی دنیااما بعد از اینکه سامی به  . میدونم این روزها رایج نیست _ 
. کنیم  صبرتا بعد از فارغ التحصیلی .  درست انجام بدیم  ی و به شیوهر همه چیز 

  ن بود ونطور که برنامه اصلی موهم

  ینی انداختخندید و به ببینی اش چ

چندین بار سعی کردم  . نمیخوام دروغ بگم. در واقع تو تصمیم گرفتی که صبر کنیم  _ 
     د با هم زندگی کنیم البته بعد از . . .شبنابراین قرار  . کنم متقاعد تو روپ

  دیگر ادامه نداد

  M.به زد  شبه پای 

  فقط فراموشش کن. نمی بایست چیزی میگفتم  .  هیچی_ 

  به خاطر بیارم درسته ؟  وچیزهایی ر  ابهم قول دادی بهم کمک کنی ت. بهم بگو  . .  نه _ 
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 .  یکی از کشورها را باز کرد و چیزی بیرون کشید . ایستاد و به طرف آشپزخانه حرکت کرد
روی مبل کنار من  . طرف به من باز گشته دوباره ب وبا یک دستش روی آن را پوشاند 

   نشست

  ن چسبید این بار کامIJ به م 

  دستش را کنار کشید و جعبه سیاه کوچکی را کف دستش نمایان کرد

  قرار نبود با هم زندگی کنیم تا بعد از اینکه . . . _ 

  همانطور که جعبه را باز میکرد وحشت کامل چیزی بود که احساس می کردم  

   الماس کوچکی روی آن قرار داشت بود کهی باریک IJیداخل جعبه یک حلقه ط

  دیگر به ذهنم هجوم آورد ی د خاطرهچن 

  این بار /.عت آن مانند یک اتوبوس بود که از کنترل خارج شده : 

 

"  
  

�  

	15 ����  

  
دیدن حلقه های . مریض تر از اون چیزی که نشون میده . واقعا مریضه . تنر مریضه 

 هبد چیزی نمی تونست خبری که قرار بود به من. سیاه زیر چشم هاش قلب منو میشکنه 
  ن تر بکنه ورو آس

کامIJً . وقتی رفت تا روی تخت خواب من بشینه با برخورد به پارچه های نرم به خود پیچید 
  در درد و عذاب بود 

  حا]I مدت زیادیه که اینطوریه 

همیشه بهم میگفت که مشکلی . . پرسم حالش خوبه می نا مهم نبود چند بار از اوام
  ی کردنیست و با بی تفاوتی برخورد م

و . . میخواست رک و مستقیم همه چیز رو بهم بگه . اما دیگه نمیتونه اونو پنهان کنه  
  نمیدونم آیا قلبم طاقت اینو داره ؟
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  فرو کرد م]IبIJی انگشتا ومن دراز کرد و انگشتانش ر  به طرف دست ودستش ر  

  که مریضم  هخودت میدونی حا]I مدتی _ 

بنابراین یک عادت طبیعی  . این گرفتیممییکدیگر رو زمانی که پنج ساله بودیم دست  از
   برای هر دوی ما بود

  اون بهترین دوست منه 

  اون و نیکی 

با ا�.ار تنر  . وقتی جوان تر بودیم وانمود می کردیم توی خانه قایقی با هم ازدواج کردیم 
همیشه   کینی .  کرد و من و تنر عروس و داماد بودیممی بازی  ونیکی نقشه کشیش ر . . 

  گفتبه او می

این عاد]Iنه  . همیشه به ما میگی چه کار کنیم. تو خیلی رئیس گونه رفتار می کنی  _ 
  آقای رئیس ؟   چرا من هرگز نباید نقش عروس رو بازی کنم. نیست 

  پاسخ داد   تنر

  چونکه نیکی . . من و ری واقعا قراره یه روز با هم ازدواج کنیم_ 

باعث می شد  وقاطعیت ا. و این آینده ما خیلی مطمئن بود  تنر همیشه راجع به 
 اجتناب کنم .همیشه از اینکه بهش بگم تنها به چشم یک دوست به او نگاه می کنم 

یا  . .  دوست نداشته باشم هدوست دار  وشوهرش ر   اونو به طریقی که یک زن هممکن
نقدر به اوا تنر و من ام. . . که یک دوست دختر دوست پO.ش رو دوست داره یبطریق 

  هم نزدیکیم که اون بیشتر از تنها یک دوست معمولی برای منه 

  و من اونو دوست دارم

  منهی اون جزوی از خانواده  

  اون دنیای منه 

  اون و نیکی هر دو  

من هم احسا/N مشابه با احسا/N که  . .  کردم ممکنه با گذشت زمانهمیشه فکر می
  یدا کنماون نسبت بهم داره بهش پ

  زمان زیادی داشتیم  

  فعIJ خیلی جوان بودیم 
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  بود  اتمام زندگی روبروی م

  های تنر راجع به آینده متوقف شده بوداخیراً تمام صحبت

  ؟ داری بهتر میNk؟ میNk درسته   اما داری درمان . البته که می دونم مری�N . .  اره _

و جایی در ذهنم . نستم حقیقت ندارند دامی دبیرون آمدن ممحض اینکه کلمات از دهان به
 . .  همه چیز قرار است بهتر شود بگوید که. . ادامه دهد  نامیدوار بودم به دروغ میگفت
  که حالش دارد خوب میشود

پیدا کرده  یای از اینکه به من بگوید راه درمان معجزه انگیز مهایش را به دنبال نشانهچش 
  شم هایم تمام امید در چشم هایش داشت می مرد اما درست مقابل چ. .  جستجو کردم 

  به درمان جواب نمیدم دیگه من . . .  ری_ 

  احساس کردم یک نفر با مشت به شکمم M.به زد  

    نه به قلبم

  در حالی که لپ تاپ را از روی میز بر می داشتم و آن را باز می کردم گفتم 

جست و بیا یه کم . راه درمان دیگه یک  ته .م در سیاما کاری هست که بتونم انجام بد_ 
یا  . . شاید یه چیز X.قی . می تونی امتحان کنی وی ر ه اکنیم ببینم چه راههای دیگ جو

  معنوی 

همان طور که سعی داشتم به دنبال چیزی که وجود ندارد بگردم انگشت هایم روی دکمه 
  ندها پرواز می کرد

شته باشد اما من از دروغ گفتن به خودم شاید تنر دیگر دست از دروغ گفتن به من بردا 
  دست بر نمی داشتم 

  تنر به نرمی گفت

  ری _ 

  لپ تاپم را بست و چانه ام را با]I آورد تا به چشمهایش نگاه کنم    

   اونها همه چیز رو امتحان کردن . بهم اعتماد کن. هیچ راه درمان دیگه ای وجود نداره _ 

. شد می عات زیادی در بیمارستان بستری و مرخص از زمانی که مریض شده بود به دف 
یشتر . پدر و مادرش از این /. کشور به ان /. کشور برای درمان او را پرواز می دادند ب

  از آنکه در خانه باشد در بیمارستان بستری بود 
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برای من بکنن اما بیماری به آرامی در حال  نکار دیگه ای نمی تون . . اونا ما زمان داریم_ 
. ماه دیگه زمان دارم  ۶قرار نیست فارق التحصیلی ام رو ببینم اما فکر می کنن . پیk.فته 

  شاید یک سال . 

  شش ماه 

  یک سال 

    یک تولد دیگر با تنر

  یک کریسمس دیگر با او

  ساله بودیم  ۱۵ما  

  ود بلکه زندگی می بایست تازه X.وع ش . .  سالگی پایان پیدا کند ۱۵زندگی قرار نبود در 

بچه دار  . .  جشن فارغ التحصیلی. چیزهای زیادی بود که تنر فرصت تجربه آنها را نداشت 
  شدن 

  همواره فکر میکردم بقیه زندگی ما بیشتر از شش ماه یا یک سال باشد

  اشک های داغ در چشم هایم جمع شده و روی گونه هایم جاری شدند 

  این به هیچ عنوان زمان کافی نیست _ 

ممکن است چشم های قهوه ای . طرف جلو خم شد و اشک هایم را پاک کرد تنر به  
  ند اما هنوز هم زندگی در آنها بوداشامید را از دست داده ب شروشن

  گفتم. از روی تخت خواب پریدم  

  فکر می کنم حالم داره بد میشه _ 

زمانی که  . رمورا با]I بیا  مقبل از انکه تمام محتویات شکم مبه سختی به حمام رسید 
دیگر چیزی برای با]I اوردن وجود نداشت همانجا در حالی که روی کاسه توالت خم شده 

بودم به خودم قول دادم تمام تIJشم را می کنم تا زمان باقی مانده برای تنر بهترین باشد 
  تمام تجربیاتی که حقش بود را داشته باشد . . قبل از آن که زمانش به پایان برسد . . 

وقتی به اتاق باز گشتم تنر به با]Iی تخت خوابم تکیه زده و به  .  م را مسواک زدمدهان
سایه ای موهوم روی بدن او  . ابر روی خورشید را گرفته بود . بیرون از پنجره نگاه میکرد

  ایجاد می کرد

  به طرف او حرکت کردم  



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

  حا]I چه احسا/N داری ؟ از لحاظ فیزیکی_ 

اگه به  . خوبهمIJً حالمکایکم بدنم درد میکرد اما ا]Iن  . هم دادنب کم داروامروز صبح ی _
کامIJً حالم   میگفتن کمتر از یکسال دیگه به غذای کرم ها تبدیل می شم احتما]Iً نمن 

  خوب بود 

  لبخند کوچک تحویلم داد

  به خاطر کلماتش به خود پیچیدم 

  از من پرسید 

  ؟حالت خوبه  _ 

  خندیدم

  میپر/N که حالم خوبه ؟  واقعا داری ازم _ 

  خندید تنر هم

  همینطور باشه   کنم فکر می _

های تاریک و تمام  لحظهها این لبخند او بود که مرا از تمام مبین تمام این سال در
هر موقع به من لبخند میزد احساس . ام بیرون کشیده بود موقعیت های بعد با خانواده

  میکردم خوشبخت ترین دختر دنیا هستم 

  از او پرسیدم

    میتونم یه چیزی رو امتحان کنم ؟ _ 

  ابروهایش را با]I گرفت و گفت 

  البته . . چی ؟  _ 

همانطور که برای اولین . را از با]Iی /.م بیرون کشیدم  مدر عوض تیk.ت. . پاسخ ندادم 
  گشاد شد و زمزمه کرد  شمن نگاه میکرد چشمهای ی بار به بدن برهنه

  کنی ؟ داری چه کار می _ 

  همانطور که به برهنه شدن ادامه میدادم گفتم

  اگه بهت صدمه رسوندم فقط بهم بگو _ 
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نمیخوام فقط به خاطر این که برام احساس تاسف  . این کارو بکنی یری مجبور نیست   _ 
Xمی کنی باهام رابطه داشته با. N  NXنمیخوام از روی ترحم با من با  

  فریاد کشیدم

  از روی ترحم ؟ _ 

  زمزمه کردم  

این فقط لذت بردن از زندگی و  نیست . از روی ترحم ما رابطه. .    تنر ردموند. . ترحم ؟ _ 
  زمانه حاله

چیزی وجود . چشمهایش را به دنبال ردی از درد کشیدن جستجو کردم  . به او نزدیک شدم 
  تنر گفت . خودم قرار دادم بدندست هایش را گرفتم و آنها را روی . نداشت 

    نمی خوام این کارو به این صورت انجام بدم ری   _ 

  اگرچه بدنش چیز دیگری می گفت  

  بعد از اینکه به صورتم نگاه کرد گفت

    می خوام البته که می خوام  . .    نه _ 

  رگه هایی از هیجان در صدایش وجود داشت 

  ایستاد و لباسش را بیرون کشید. من را به پشت روی تختخواب انداخت 

   قعا زیبا بودوا 

  همواره برای من اینگونه زیبا می ماند 

  

  

* *  * * *  

  من افتاد و گردنم را بوسید  بعد از چند دقیقه با]Iی /. 

  دوست دارم که قلبم درد میگیره  دراونوق. دوست دارم ری _ 

  "خیلی خیلی دردناک . .  های او دردناک بود فحر 
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    لعنت_ 

  دستم را روی دهانم قرار دادم

  مشتاقانه پرسید  تنر 

  ؟ چیزی به خاطر آوردی؟ چی شد _ 

قادر نبودم برایش .  به آرامی /.م را تکان دادم  .به دنبال پاسخ چشمهایم را جستجو کرد  
  توضیح بدهم چه تجربه ای داشتم 

  شانه ام را تکان داد 

  بهم بگو  ؟  چی به خاطر آوردی؟ ری _ 

    .من همین حا]I یادم اومد که . . _ 

    همین حال چی یادت اومد ؟  چی ؟_ 

  همین حا]I به خاطر آوردم که __ دوست دارم_ 

  

  

  

  

  

��	���	 ���  

  

����  

  

  
  قبل از آنکه بییر را ببینم صدایش را شنیدم 
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نسیم مIJیم آن را به این طرف رودخانه و  . درید اصدای جیغ خفه شده اش آسمان ر 
این که مقابل من ایستاده و /.م فریاد می مانند . مستقیم به طرف صورت من آورد 

  کشد

  و چیزی را که دقیقا به آن نیاز داشتم پیدا کردم  هبه یکی از انبارهای پرپی یورش برد 

  کرد صحیحپرپی حرفم را ت

  " مرکز تسلیحات زامبی های آخر زمان " 

به  وفته فرستنده پیام رادیویی هم پیدا کردم اما وقتی با گروه بییر تماس گر  یک حتی 
کNO که گوNX را برداشت به من گفت چاپ هیچ تما/N را پاسخ . . دنبال پدر بییر گشتم 

به  .  مستقیم به پیغام گیر متصل شد . . وقتی با تلفن همراه او تماس گرفتم . نمی دهد 
اما به محض  . تماس گرفتمکه شماره انها را در خاطر داشتم  mcتک تک اعضای گروه 

دند کNO که تماس گرفته من هستم قبل از آنکه فرصت پیدا کنم تا به آنها فهمیمیاینکه 
. .  برای آنها پیغام گذاشتم  .  توضیح بدهم بییر در درد/. افتاده تلفن را قطع می کردند

  . .  پیام فرستادم

  اما هیچ پاسخی دریافت نکردم 

رتی به دهم ارتقا به شماره یک لیست کسانی که نیاز داشت به آنها درس عب mcگروه  
  پیدا کرد

  احترام یعنی چه فهمندمی بایست ب 

  برادری لعنتی یعنی چه 

  بیخ گوشم گفت  پرپی 

خوب اگه من  . داریم رو ما این مزخرفات .  ما به این ح******* ها نیازی نداریم رئیس " 
ما موقع  . . اونیا زنده بودم . . یا بدن داشتم . . می تونستم یه اسلحه به دست بگیرم 

  " داشتیمو اینها ر 

  با عصبانیت به او گفتم 

  ردی لعنتیماما تو باید میرفتی و می _ 

عصبانی بودم که با صدای بلند با دوست مرده ام . . عصبانی بودم که آنجا با من نیست  
و عصبانی بودم او به خاطر مسیح از این که به خاطر مردان از دست  . .  می کنم صحبت

  بودمعصبانی . . 
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همانطور که دوباره به داخل آب می رفتم آن  کوله قرارداده و تمامی تسلیحات را در یک 
دوباره  . به گوشه های رودخانه چسبیدم تا در تاریکی دیده نشوم. را با]Iی /.م گرفتم 

می توانستم ببینم آتش درون کوره آجری به اندازه خانه . راهم را به داخل جنگل باز کردم 
  بلند است

  یک بار دیگر فریاد بییر هوای شب را درید  

  ندو چه کار می کردا اب داشتندخورد متوجه شدم  او به موقتی با]Iخره چشم

  آن در واقع خیلی خیلی بدتر از چیزی که تصور میکردم بود و 

یک طناب دیگر دستهایش را .. یک طناب بازوهایش را به دو طرف بدنش چسبانده بود  
طناب دیگر دور . یکی دیگر دور /.ش بسته شده . . ده بود پشت /.ش محکم کر 

  دهانش مانند یک دهان بند محکم شده بود 

روی چندین . روی شکم دراز کشیده بود  .  اشکهای درد از روی گونه هایش جاری بود
مرد  . . .باسنش در هوا بود  و پایین آمده انوهایششلوارش تا دور ز  . صندلی قرار داشت

 از درد هر زمان که. شت او ایستاده و با چوبی شکسته به او تجاوز می کردند های الی پ
یکی از آنها با سن او را گرفته در حالی  .  با صدای بلند می خندیدند . . فریاد می کشید 

  که یکی دیگر با خشونت چوب شکسته را در بدن او فرو می کرد

  

به قسمت پشتی  را ش. / . ه بودالی روی یکی از صندلی های نزدیک گودال آتش نشست
حالتش  . ه بوددادمقابلش کشیده شده و لبه گودال قرار  را آن تکیه داده بود و پاهایش

مانند اینکه داشت چیزی . طوری بود مانند این که داشت یک نمایش اپرا را نگاه می کرد 
  شگفت انگیز و زیبا را نگاه می کرد 

پیدا می کرد مرد دیگری با برداشتن و چسباندن زغال همانطور که آزار و اذیت آنها ادامه 
کچل دیگر که روی /.ش را  ی یک حرامزده. کرد می خود را /.گرم  بییراخگه به پهلوی 

کامIJ شل و  . /. بییرو زیپ شلوارش را پایین کشید  دستایتاتو کرده بود مقابل بییر ا
موهایش را گرفت و به . مرد می کرد  آویزان افتاده بود و چانه اش تقریباً با چمنها برخورد

 کرد . .  دهن بییر نزدیکه ب   الت ذکورش را گرفت و . عقب کشید تا /.ش را بلند کند
  شده باشد چون حتی تکان هم نخورد یهوشاحتما]Iً می بایست ب

آن موقع بود که فهمیدم بییر نه تنها بیهوش  . .  وقتی ح******** بیشتر به او نزدیک شد 
ی عوقتی چشم هایش ناگهان باز شدند مرد س. بلکه برای مبارزه آماده است  . . نیست

در حالی که فریاد می کشید و وسط پایش را محکم . از او عقب بکشد  را کرد خودش
. شد را متوقف کند سعی می کرد خونهایی که از بین انگشتانش جاری می  گرفته بود

در دهانش مانده بود را به بیرون پرت کرد و لبخند بییر چیزی که از باقیمانده عضو بدن او 
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در حالی که خون از صورتش پایین  . پهنی از این گوشه تا اون گوشه روی صورت نشاند
 می چکید و دندان هایش را پوشانده بود با صدای بلند خندید

  یا حا]I یا هیچ وقت دیگر 

ذهنم را . نفس عمیق کشیدم .  اسلحه را آماده کردم و نارنجکی را از کیفم بیرون کشیدم 
تا جایی که  . .  به پایین خم شدم. که در /. داشتم خالی کردم  ای از هر چیزی جز نقشه

ضامن نارنجک را با  . می توانستم به زمین نزدیک شدم و به طرف گودال آتش خزیدم
  مدندانم کشیدم و آنرا داخل آتش پرتاب کرد

  یک ثانیه 

  دو ثانیه 

  سه ثانیه 

  مممممبوم

تصویری از گربه کوچولو که با آرامش در تخت . گودال آتش بطور دیوانه واری منفجر شد  
. خوابم خوابیده بود و دستهایش را در دستهای من قرار داده بود در ذهنم نمایان شد 

  سپس به طرف آشفتگی روبرویم دویدم

  به طرف بییر 

در مکانی که تنها برای من آماده   .. و مستقیماً به طرف این احتمال که با آمدن صبح 
  دویدم موشده بود بیدار ش

  در جهنم 

  
  
  
  
  

	��	��� ���  

  

	���	  
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دیگر داشتم امیدم را از . سه هفته بدون شنیدن حتی یک کلمه از کینگ گذشته بود 
ت تنر در کمک کردن به من یمامور  . که دیگر هرگز پیش من باز گردد مدادست می د

با این افشا سازی که به خاطر می آورد که  . م ادامه پیدا کرداحافظه  برای به خاطر آوردن
برای او  می کردعس. ای گرفته بود روی دوبارهنی  وقتی بچه بودم او را دوست داشتم

اما می دانستم . توضیح بدهم که این تنها یک خاطره بود نه احسا/N که ا]Iن داشتم 
که با یکدیگر  ای گذشته دد اینکه می توانهنوز هم طوری به قضیه نگاه می کند مانن

  داشتیم را دوباره کنار هم بچیند 

  

  سناتور درحالی که گوشت نیمه خامش را برش می داد پرسید

  ؟ مIJقات با متخصص چطور پیش میره _ 

مادرم یک بار دیگر به . این اولین باری بود که یک غذای واقعی با پدرم میخوردم  
ا آن طرف تر روی کاناپه پتنها چند سامی  . ادعا داشت رفته بود تعطیIJت یا هر جایی که

  خوابیده بود 

  فکر می کنم واقعا نمیدونم چطور قراره این چیزا پیش بره _ 

هایی که با متخصص داشتم به سختی دو سوال از من پرسیده طی مIJقات دردر واقع 
  و بیشتر اوقات در جلسات مان چرت می زد . . بود 

یه مهمانی پیش رو داریم که دوست . دوست دارم به جلساتت با اون ادامه بدی  .خوبه _ 
NXبا .Mو در چند هفته بعد یک مهمانی خیریه برای کمپین . .   دارم تو هم در اون حا

  توی خونه پدر و مادر تنر برگزار میشه . هست

  به دماغم چینی دادم و با چنگال به شام M.به زدم   

فکر می کنم باید بدونم این آدما قراره کی . ا ایده خوبی باشه یا نه نمی دونم که آی_ 
نها نگاه کنم مثل اوخیلی مشخص نیست اگه وقتی با من صحبت کنن طوری به  . باشن

  این که سه تا /. دارن ؟

  پدر داخل صندلی اش به جلو خم شد  

  تور بودنانس تو هرگز به دختر یک . مدهاوتو هرگز از شغل من خوشت نمی .. ری _ 
هم چیز عجیب و غریبی  ها نقدراواین آدم ها کی هستن  یاگه ندون .  کردینعادت 
  نیست

  ؟ مادرم هم اونجا خواهد بود _ 

  تور چشم هایش را روی بشقابش نگاه داشتاسن 
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  توافق مائه    این قسمتی از . . . . بله اون توی تمام مراسمات کمپین X.کت میکنه _ 

  زد تا ا با دستمال پاک کرد و آن را کنار بشقاب سناتور دهانش ر  

ن موقع من او با خبر نشن .ها ردار بودی تمام تIJشمون رو کردیم تا رسانهباوقتی تو _ 
ن وبنابراین پنهان کردن همه چیز آس . تحمل نمی کردم وفشاری که ا]¦ن تحمل می کنم ر 

چندین رسانه با دفتر من تماس  . دها متوجه ساموئل شدناوناما حا]I که برگشتی  . تر بود
از خبرنگارها حتی تا  ع�Nب . پرسیدن یال هایوگرفته و راجع به اینکه اون کی هست س

بنابراین به نظر می رسه ا]Iن  ن .نجا پیش رفتن که شناسنامه اون رو برر/N کناو
از هر حا]I بهتر . که به برر/N بسیار حسا/N نیاز داره  . .  وی دستای ماستر  یموقعیت

نیاز نیست نمایش بزرگی راجع به این راه بندازی فقط یک مIJقات  ه است . .موقع دیگ
اگه  . بچه قانونیه هساموئل ی رسمی با دادگاه و چیزی روی کاغذ که رسانه ها بفهمن

ما ا]Iن فقط به اسناد نیاز داریم تا  . آماده نیستید مجبور نیستید با همدیگه زندگی کنید
  ها رو از منحرف شدن از کمپین دور نگه داریمحمایت کننده 

کم به دور دستمالی که روی پاهایم قرار داشت محکم شدند محدر حالی که دست هایم  
  پرسیدم

  ما با هم ازدواج کنیم ؟  تو میخوای . . . _

   سناتور گلویش را صاف کرد. دست تنر از زیر میز دست مرا گرفت  

چون کمپین من . از دست بدم  ورگی هست که انتخابات ر اگه این کارو نکنی احتمال بز  _ 
کننده های زیادی به خاطر  حمایتسال ها طی   . روی ارزش های خانوادگی استوار شده

قانونی نکنی این  واگه این خانواده کوچک خودت ر  . این استانداردها به دست آوردم
 ز اولمام آدم هایی که از رواحتمال وجود داره که من مثل یک کIJهبردار به نظر برسم و ت

سیا/N در تمام  شکستو این /.یعترین  . .  از دست بدمو بوسیدم ر  وباسن اونها ر 
  تاریخ این ایالت خواهد بود

این زندگی منه  . نمیفهمم چطور تصمیم من ممکنه روی کمپین تو تاثیر داشته باشه _ 
  نه زندگی تو 

  فشار میداد گفت شانگشتانسناتور در حالی که با]Iی بینی اش را بین 

اما اینو بدون حتی اگه کمپین من از رسوایی بارداری یک  N .البته که متوجه نمیk . .  نه _ 
سال  ۱۰هرگز از رابطه پنهانی با یک جنایتکار که حداقل  همادر نوجوان جون سالم به در ببر 

  از تو بزرگتره جون سالم به در نمی بره 

اگه با تنر  . اما اگه این کارو بکنی . در یکدیگر فرو کردمقابل بشقاب  هایش را دست
عمیق تر کنن و برنتلی کینگ  ون ر ومی کنن تحقیقاتشندیگه اون ها سعی . . ازدواج بکنی 

  هرگز جزئی از معادله نخواهد شد 
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  اینجا جایی بود که من و سناتور با یکدیگر مخالف بودیم 

  ئی از معادله ی من بشود نمی خواستم چیزی را بیشتر از اینکه برنتلی کینگ جز 

  از اون حتی هیچ سوالی هم نپرسیدیچی ؟ پس چیزی که تنر می خواد _ 

. تنر ساکت باقی ماند و با چنگال پاستای درون بشقابش را این طرف و آن طرف میکرد  
  شد گفتمی سناتور در حالیکه از روی صندلی بلند 

  فقط راجع بهش فکر کن _ 

تنر هنوز هم از زیر میز دست . دیگری اتاق را ترک کرد  ی داد و بدون کلمه/.ش را تکان  
همانطور . آب خوردن را بهانه کردم تا دستم را از دست او بیرون بکشم  .  مرا گرفته بود

ناگهان وحشت عظیمی به طرف . می بردم دستم می لرزید  مکه لیوان را به طرف دهان
به شدت سخت و مچاله شد و نفس کشیدن برایم هجوم آورد و همانطور که قلبم  نم

لیوان را ..  دست هایم را دور گردنم حلقه کردم  . .  لیوان از دستم افتاد . .  سخت تر شد
آب روی زمین جاری  . .  تماشا کردم که روی زمین چوبی افتاد و به هزاران تکه تقسیم شد

  شد 

تنر  .  شغل و کمپین خودش کمک کندخواست با تنر ازدواج کنم تا به تور از من میسنا
زیرا مشتاق بود از آن جایی که قبل از انکه حافظه ام را از  خواست با من ازدواج کند می

  مان را رها کرده بودیم دوباره ادامه بدهیم دست داده بودم رابطه

  اما من چه می خواستم ؟ 

اما . در زندگی ام باشد  و میخواستم تنر. . کینگ را میخواستم . . میخواستم   سامی را
  هنوز مطمئن نبودم چگونه در آن جای خواهد گرفت

حتی اگر تنها روی کاغذ باشد . .  اما هیچ کدام از آنها مهم نبود زیرا اگر با تنر ازدواج کنم  
  هیچ شکی وجود نداشت که حتی تا اولین سالگرد ازدواج مان زنده نخواهد ماند . . 

  و مصمم بودم . . پر از شور و اشتیاق  . . کینگ بودم قویتی باوق

    وقتی با او بودم از کNO که به آن تبدیل شده بودم خوشم می آمد

.    میان آدم هایی که با آنها بزرگ شده بودم.. . اما در خانه ای که در آن به دنیا آمده بودم 
  هیچ ایده ای نداشتم کی هستم. . 
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ن آدم میا  شاید به خاطر این بود که در حالی که. ع به ازدواج کردن بود شاید صحبت راج

دیگر داشتم کنترل و اعصابم را از . . اما کردم ها بودم اما تمام مدت احساس تنهایی می
خبری   هیچ. هیچ /.نخی گذشته بود  . .  ایهفته بدون هیچ کلمه. چهار دست می دادم 
  از کینگ نداشتم

که ناگهان ایده ای . . الی سوراخ شد قق عقب و جلو حرکت کردم که تقریباً آنقدر در اتا 
  جسورانه به ذهنم خطور کرد 

اما  . گفته بود اگر با او تماس بگیرم یا اینکه او با من تماس بگیرد ایمن نخواهد بود نگکی 
ل ما باشد دنبا بهپس اگر کNO . . اگر سعی کنم به وسیله گروه بییر حرفم را به او برسانم 

به محض اینکه این ایده به ذهنم آمد به /.عت از . تواند هیچ /.نخی از من پیدا کند نمی
با /.عت به طرف گاراژ . جا کلیدی کنار در برداشتم    یک دسته کلید از. پله ها پایین رفتم 

  داخل یک لکسوس پریدم  م .حرکت کرد

  داخل ماشین پر از عطر گل بود 

    ا بودمعطری که با آن آشن

  عطری که می دانستم از آن متنفرم 

  متوقف شدم . . ید را داخل ماشین قرار دادم و موتور را روشن کردم و سپس کل

  دانستم چگونه رانندگی کنمنمی

درست . /.م را به آن کوبیدم  کIJفگیاز روی  . با مشت به فرمان ماشین M.به زدم 
به با]I نگاه کردم و به چیزی که به دیوار  .  . زمانی که میخواستم امیدم را از دست بدهم

  به /.عت می دانستم که می توانم رانندگی کنم  .. تکیه داده بود نگاه کردم 

اما حتی یک  . وقتی به کلوب بییر رسیدم از شدت اضطراب نمی توانستم نفس بکشم
  ذره هم از کاری که می خواستم انجام بدهم عقب نکشیدم

جایی که یک بچه ]Iغر از در . به طرف دروازه حرکت کردم . دم از ماشین پایین پری 
  محافظت می کرد 
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  پرسید

  گم شدی یا چی ؟  _ 

م قرار دادم و یک ایدم دست هایم را روی زانو هز در حالی که هنوز هم نفس نفس می 
  انگشتم را با]I گرفتم 

یست می خوام با یک اگه اینجا ن . البته اگه اینجاست. بایست با بییر صحبت کنم _  می
  نفر که بتونه پیغامی به اون یا به کینگ برسونه صحبت کنم 

خوشحالم . قبل از اینکه همه چیز خراب بشه . از اون مهمونی   تو همون دختری . اوه_ 
  که پر از جای گلوله نیستی

  از روی صندلی پایین پرید  

  یه لحظه صبر کن _ 

  ددروازه را باز کرد و پشت آن ناپدید ش

اگرچه خورشید غروب  . برای مدتی که به نظر میرسید تا ابد طول کشیده ناپدید شد 
 ماز پوست یک اینچ کرده بود اما رطوبت هوا باعث میشد هوا به شدت گرم بشود و حتی

اما هیچ  . .  امیدهو نظر می رسید از بین یک طوفان د. به باشد  کوجود نداشت که خش
  ابری در آسمان نبود 

که با]Iخره /. و  . .  زدمM.به می ی روی زمینها شن و با کفش به هندلی نشستروی ص
  کله اش پیدا شد 

در واژن مسن تر  . . مردی با ریش های خاکستری . روی صورت داشت نهحالتی عذرخواها
سیگاری روشن کرد و فندک را در جیب لباسش  . به دنبال او از دروازه عبور کرد. .  بییر 

  قرار داد 

    ن صحبت کنم . . .وا امی بایست ب . در بییر باشیدپشما می بایست . خوبه _ 

  پاسخ داد  .  دانستم نام پدر بییر کیستی. نمد متوقف شدم دمر 

  ؟ ادعای مالکیتش رو داره   تو کNO هستی که کینگ  چاب . ._ 

     ادعای مالکیت ؟ 

  استفاده کرده بود فظبه خاطر آوردم که بییر هم چند ماه پیش درست از همین ل

  فکر می کنم. آره  . .   ام _ 
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  تو دختری هستی که به خاطر اون توی خونه من باران گلوله راه انداخته شد  _ 

  گوشه ی دهانش قرار داشت با زبانش جابه جا کرد هخIJل دندانی را ک

رو در  چون ما خودمون اینجا به اندازه کافی مشکل داشتیم ]Iزم نبود تو اون مزخرفات _ 
  من بیاری ی هونخ

  /.م را تکان دادم  

خواهش    اون سعی کرد . . . . اون ما رو یه گوشه گیر انداخت . اون تقصیر ایزاک بود  نه_ 
  فقط برای یک دقیقه ____ . می کنم فقط می بایست با بییر صحبت کنم 

  اینجا نیست _ 

  شانه اش را با]I انداخت 

  دافتادنپایین  مبا ناامیدی نشانه های 

  پس لطفاً میتونی پیغام منو به اون یابه کینگ برسونی ؟  _ 

با حالتی  . کرد مانند اینکه روی پایش پا گذاشته بودم کطوری چشم هایش را برایم باری
  متهم کننده انگشتش را به طرف من نشانه گرفت 

. گروه نبود  عضو این  برنتلی کینگ. . نطور که یک میلیون بار لعنتی به پO.م گفتم وهم_
   حساب نمیشه هم بنابراین جزوه دلمشغولی های من

  نبود ؟  

  نگاه کردم  ناما از روی شانه به م . . چاب چرخید

  اون و بییر هر دو    . . .  کینگ مرده_ 

  پشت دروازه ها ناپدید شد  . دنامن نمنتظر واکنش م

دنیا روی /.م  د . . . دادن شن و ماسه ها پوستم را خراش م . . زمین افتاد هروی زانو ب 
  خراب شد

  پرپی

  کینگ

  بییر

  همگی مرده بودند
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  همگی آنها . . . مرده اند 

  
  با صدای بلند جیغ کشیدم

  نننننننننننننننهه _ 

  

  چرخید و چشم هایش را به خیابان خالی دوخت . نگهبان با دلسوزی به من نگاه کرد

  متاسفم بچه_ 

  

  

  

  

  
  

��	��� ��� 
  

���	  

  
به یک  . .  بیفتم I کردنرگز قادر نخواهم بود بدون آنکه برای نفس کشیدن به تقJدیگر ه

  یا یک نفر که روی بدنش تاتو دارد نگاه کنم . .  موتورسیکلت. .  کروات بزرگ 

  تنها به خاطر سامی بود که من هم آرزوی مرگ نکردم  

. دارم و روی زمین راه بروم بود که قادر بودم پاهایم را صبح ها به حرکت وا  یتنها دلیلاو 
. وی پشتم بودم زیرا چیزی بود که کینگ آن را به من داده بود اتبیشتر از همیشه عاشق ت

  او یک قسمت همیشگی از وجود . چیزی که برای همیشه آن را با خود حمل می کردم

.  متوقف کندمرا از انجام آن  دنیاو چیزی قادر نبود در این  . .  ایده ای به ذهنم خطور کرد 
بارقه ای از امید از  . .  زیرا برای اولین بار از زمانی که خبر مرگ کینگ را شنیده بودم . 

  میان ابر نومیدی /. بیرون آورده بود
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* * * * *  

  

  
کینگ مرا به آنجا برده بود و  ای که به نظر می رسید تا ابد برای من طول کشید تا خانه

آن موقع . را پیدا کنم . . دختر کوچکش را از دو تماشا کنیم تا  ه بودیمبیرون منتظر ماند
را    بیشتر صبح . ت خانه را دیده بودم و تنها به طور مبهم مکان آن را می دانستمشتنها پ

در گرمای روز آن طرف خیابان برای ساعت ها . �.ف این کردم تا با]Iخره آن را پیدا کنم 
در حالیکه دست  . .  زنی با موهای کوتاه . .  ز شدمنتظر ایستادم تا بIJخره در ورودی با

  تقریبا هم سن را گرفته بود بیرون آمد ی دو بچه

دیده بودم و او را از دور به من نشان  ینگی ک با اینکه تنها یک بار عکس او را در خانه 
  اما به /.عت او را شناختم . .  داده بود

  مکس

به  .  آنها را دنبال کردم.  اهنمایی کرد کوچک ر  ون ها را به طرف یکبچه. . زن  
ساختمانی رسیدیم که زن ها و مردها بچه هایشان را از در ورودی به داخل راهنمایی می 

بر اثر خورشید تابان  . تابلوی چوبی که به سختی به دیوار آویزان بودیک روی  . کردند
یری ماریا و مرکز مراقبت آکادمی یادگ" هایش  کامIJ محو شده بود کلمات فلوریدا نوشته

  نوشته شده بود " روزانه

منتظر ماندم  .زنی که مکس را به اینجا آورده بود بعد از چند دقیقه به تنهایی بیرون آمد  
 . سعی کردم دامنم را مرتب کنم. را انجام بدهم  متا از آنجا دور شود تا بتوانم حرکت

همانطور که از بین در . کشیدم  انگشت هایم را در موهایم فرو کردم و نفس عمیقی
. صدای خندیدن و گریه کردن بچه ها در هوا پیچیده بود . عبور کردم زنگ به صدا در آمد 

  داروهای ضد عفونی می داد وآنجا بوی شکر 

  تقریباً چاقی با چشمهای روشن که پشت یک پارتیشن نشسته بود پرسید زن

  ؟میتونم کمکتون کنم  _ 

 خودم یادآوری کردم م . بهرا بر لب نشاند که می توانستم یرین لبخند تیرین بزرگترین و ش
:  

  میتونی انجامش بدی 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

من تابستون به دانشکده میرم و به دنبال یک مرکز مراقبت . مطمئناً میتونید خانم  _ 
  امیدوار بودم امکانات اینجا رو به من نشون بدید . روزانه عالی برای پO.م هستم

  /N کرد و سپس گفت را برر  کمی من زن 

  که بچه داشته باNX یکافی بزرگ نیست ی به اندازه .  تو خودت بچه هستی_ 

  با او موافقت کردم  د .چشمهایش نرم و مهربان بودن

  ؟ اطراف رو به من نشون بدید میک هبنابراین چطور . بله خودم هم میدونم _ 

  جابجا کرد او انها ر  چند کاغذ را روی میز گذاشت. /.ش را تکان داد  

ن وکه میتونه دستور نش همدیر اینجاست و اون تنها کسی   ماریا. اوه متاسفم عزیزم  _ 
   هه پروتکل امنیتییاین  . دادن اطراف اینجارو بده

  شانه هایم پایین افتاد و صورتم ناامید شد

  اوه _ 

  بیشتر برایم توضیح داد 

البته اگه  . میتونی فردا برگردیمعمو]I حدود همین ساعت ها اینجاست اگه خواستی  _ 
کنه نمی ناگه توی اون مهمانی ها X.کت  . یکی از مهمانی های خیریه X.کت نکنه یتو

نکنه جذب  اینجا به رو جذب اینجا کنه و اگه بچه های بی /.پرست وتونه بچه های یتیم ر 
روزانه بنابراین می بایست فقط به خانواده هایی که برای بچه هاشون دنبال مراقبت 

از دست میدم چون این روزها و که این به این معناست که من کارم ر . هستند تکیه کنیم 
  زیاد از این خانواده ها پیدا نمیشه

شدم و لبخند شیرینی  ی او خم به طرف پنجره . ناگهان اعتماد به نفسم دوباره قوی شد 
  پرسیدم . تحویلش دادم 

  ؟ اسمت چیه_ 

  خود پاسخ با لبخند شیرین مخصوص  

  ادری خانم _ 

من یه سناتوری رو میشناسم  ئه . . خوب ادری اگه مهمانی های خیریه تنها مشکل تو_ 
     که ممکنه بهت در این زمینه کمک کنه . . .

که ادری به صورت خصو�N اطراف مرکز مراقبت را به من نشان پنج دقیقه بعد در حالی
با سنتور . همانی های خیریه به او دروغ نگفتم راجع به م . می داد او را دنبال می کردم
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فقط نمی دانستم که آیا ؟ . . صحبت خواهم کرد تا ببینم آیا می توانم به او کمک کنم 
  کارساز خواهد بود یا نه

را توضیح میداد از گوشه ی چشم  جاهای آنکرد و برای برنامهمی صحبتهمانطور که  
پژوهشنامه که با]Iی  ی نمود کردم به یک تختهوا. مکس را چند قدم آن طرف تر دیدم 

  عIJقمند شده اماویزان بود . . میزی که مکس آنجا نشسته بود 

  ادری کنار من آمد و گفت 

  حساب . . .  . برنامه موسیقی . این تخته فعالیتهای اینجاست _ 

  به توضیح دادن ادامه داد که ناگهان صدای شیرین و کوچکی گفت

  جلی تو واقعاً خوش _ 

  به چشم های سبز آشنایی که نفسم را گرفت.  به پایین نگاه کردم 

اما چشمهای کینگ سختی و خشونت زندگی واقعی را  . دقیقا هم رنگ چشم های او بود 
  ندهای او پر از معصومیت و شادابی بوداما چشم داشت .در خود نهفته 

  مکنار او زانو زد 

  تو هم همچنین .  متشکرم _

. دندانهای کوچک و کرم خورده او مرا به یاد سامی می انداخت  .  خودی /. دادن ی خنده 
  یدو ناخن هایش را ج

  از این خوجم میاد  _ 

من هم  .  را لمس کرد به دست کرده بودم وز صبحدستش را دراز کرد و دستبندی که آن ر 
  ماشاره کردم و گفت او بود به دستبند پIJستیکی بنفش کوچکی که دور مچ دست

  من بیشتر از مال تو خوشم میاد _ 

  ادری گلویش را صاف کرد 

ما به شدت به فعالیت های فیزیکی  . دمبنشون  وندوست دارم زمین بازی رو بهت _ 
  ها اختصاص میدیم و به ورزش بچهر دقیقه در روز  ۲۰معتقدیم و حداقل 

  به مکس گفتم

  می بایست برم _ 

  کردم زمزمه. با ناامیدی /.ش آویزان شد  
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  اما مطمئنم دوباره تورو میبینم  _ 

  /.ش را بلند کرد و چشمهای پدرش با چشم های من مIJقات کرد

  قلبم درد گرفت 

اما می بایست نگاهم را از چشم هایش بگیرم در غیر این صورت همانجا مقابل همه  
  خودم را می باختم 

یکی از انگشت هایم حلقه شد و  به دوراما دست کوچکی  . . . ایستادم تا آنجا را ترک کنم
  زمزمه کرد .  آن را کشید

  بیا  _ 

قلبم از  .  را بیرون آورد و آن را به دور مچ دست من بست شدستبند پIJستیکی بنفش
دوباره قلبم  . .  ظرف سه دقیقهدر آن روز تنها  . .  شدت محبت و گرما در حال انفجار بود

  را باختم

می خواستم او را در آغوش بگیرم و تا جایی که امکان دارد  . کنم . خواستم او را ترکنمی 
به خودم یادآوری  . .  دهم هناپاو و سامی را در خانه خودم  . به /.عت از در بیرون بروم

  : کردم

  یه قدم یه قدم 

.  پشتم به ادری بود. . دوباره کنار او زانو زدم . . دستبند طIJیی دور مچ دستم را باز کردم  
  قت زنجیر طIJ را دو بار به دور مچ دست کوچک مکس پیچیدم بد . 

م از در شوترسیدم اگر یک ثانیه بیشتر با او بمانم قادر نمی م .منتظر واکنش او نماند
درون صدایم یا  دامیدوار بودم متوجه در  . ایستادم و به طرف ادری چرخیدم. بیرون بروم 

  شودحلقه زده شده بود ن می که در چشمانهای اشک

  به سختی گفتم  

  می تونی به من نشون بدین وحا]I این زمینه بازی شگفت انگیز ر _ 

نگاه دو چشم زیبای سبز رنگ را پشت /.م  . .  کردمهمانطور که ادری را دنبال می 
  احساس می کردم
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دام جهنم توانسته از از ک :  وقتی به پدرم گفتم کینگ مرده اولین واکنش او این بود که

انرژی آن را نداشتم که بگویم واقعا چه اتفاقی افتاده زیرا چیزی که  ؟ . زندان بیرون بیاید
  به او گفتم. کمک او بود   واقعا می خواستم

  به فرزندخواندگی بگیرم  ومی خوام دخترش ر  _ 

سناتور . ودم ایستاده ب او همان طور که با دکمه های کامپیوترش ور می رفت مقابل میز
  چشم هایش را چرخاند 

  دادگاه در این زمینه طرف تو نخواهد بود  . تو یک نوجوانی و هیچ منبع درآمدی نداری_ 

  به او گفتم .  د ادادامه یتایپ کردن روی کامپیوتر  به

 _N/رو میشنا NMمیتونی باهاش صحبت کنی  . خودت گفتی قا  

با نظر  . حتیفقط یک توصیه نامه خواهد بود رامی  اما این . بله میتونم این کارو بکنم _ 
NMیک زن مجرد بودن  . تو هنوز هم می بایست روش درست رو دنبال کنی . . مثبت قا

  مداودر این زمینه برای تو امتیاز به حساب نخواهد 

  پس اون رو درستش می کنم _

  
* * * * *  

  
  و افزایش میده این کار شانس من برای به فرزندخواندگی گرفتن اون ر _ 
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در حالی که سامی در پتوی مورد عIJقه . نر در خانه او نشسته بودم تروی مبل راحتی 
و به من  شتگهر از چند گاهی بر می . اش پیچیده شده و داشت تلویزیون نگاه می کرد

م لبخند می زد و دوباره ه اشد هنوز هم آن جا نشستمی و وقتی مطمئن . نگاه می کرد 
  یزیون رو می کردبه طرف تلو 

  باشه _ 

  تنر بیش از اندازه /.یع پاسخ مثبت داد 

  /.م را تکان دادم 

فقط به این دلیل که . می بایست راجع بهش فکر کنی  . ن نیستوسانه تنر این قدر  _ 
این یک ازدواج سنتی نیست و فقط اسما با هم ازدواج می کنیم به این معنا نیست که 

و ر  تقبل از اینکه تصمیم ومی بایست تمام این ها ر . میده نرار تحت تاثیر ق وزندگی تو ر 
واقعا توی این معامله هیچ منفعتی  . .  بیا راجع بهش فکر کنیم . بگیرید در نظر بگیری
  که قبول کنی NXمی بایست دیوونه با. برای تو وجود نداره 

  لبخند زد  

  ره اما واقعاً راجع به کینگ متاسفم و میدونم احتما]Iً معنای زیادی برات ندا ..  میدونم_ 

  این اولین باری بود که اسم او را بر زبان می آورد

. می خوام این کار رو برای اون انجام بدم اما همچنین برای خودم هم هست  . مچکرم _ 
  شاید خودخواهانه باشه اما می خوام یک تکه از اون رو برای خودم داشته باشم

  تنر پاسخ داد 

چون می خوام تو رو نزدیک خودم ؟  قبول می کنم  وی که چرا من پیشنهاد تو ر بینمی  _
  داشته باشم 

  اما این هرگز____ _ 

  ا متوقف کند ر دستش را بلند کرد تا م

  م اما من هم X.ایطی دارماکامIJ متوجه  . تکرار کنی ور  این جملهنیاز نیست مدام _ 

  ؟ چه X.ایطی _ 

  نداختپایش را روی پای دیگرش ا یک

پیشنهاد تو رو قبول می کنم و موافقت می کنم باهات ازدواج کنم به این X.ط که  _ 
میدونم هنوز هم . . نه در ابتدا  .  قول بدی تIJشت رو برای ساختن رابطه با من بکنی
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با هم تIJش . واقعی کنی  وازدواجمون ر تا کنی عی اما با]Iخره می خوام س . ناراحتی
  به خاطر سامی . .  طر خودمونبه خا . .  کنیممی

  دستش را دراز کرد و دست مرا گرفت 

داشته نرو بکنی و بعد از یک سال هنوز هیچ احسا/N نسبت به من  تمام تIJشتاه  _
NXخودم را عقب میکشم و تا جایی که ازم بخوای از زندگیت بیرون میرم . .  با  

    من . . . _

  سامی چرخید و دوباره به من لبخند زد  

چرا  . .  حاM. بودم برای داشتن یک /.پناه خودم را به فاحشه یک موتورسوار تبدیل کنم
  ؟   که برایم باقی مانده بود بدهم ای مایل نبودم قسمتی از خودم را به تنها خانواده

  نمیدونم کی آماده خواهم بود. اما به زمان نیاز دارم تنر  . خیلی خوب_ 

جایی که قبIJً جعبه کوچک را از آنجا . . ه طرف آشپزخانه تنر پشت دست من را بوسید و ب 
  در آورده بود بازگشت 

  پس فکر می کنم این دوباره مال توئه_ 

 . .  سعی نکرده حلقه را در انگشتم فرو کند. . مقابلم زانو بزند  زانو کرد روی یکن عیس 
  تنها جعبه را برای من پرتاب کرد

وقع واقعا امیدوار بودم مزیرا آن . وانست انجام بدهد و این بهترین کاری بود که می ت 
و از آنجایی که او درک می کرد مکس تا  . دادمکند چرا داشتم این کار را انجام می کدر 

من هم می توانستم سعی کنم که درک کنم یک شانس  . .  چه اندازه برای من مهم است
  واقعی به ازدواجمان دادن چقدر برای او مهم است
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صبح مهمانی به همراه تنر به دادگاه رفتم تا کارهای اولیه برای به /.پرستی گرفتن 

  مکس را انجام دهم 

  همچنین آنروز روزی بود که به خانم تنر ردموند تبدیل شدم 

فکر حمایت کردن از مکس و سامی بود که مرا به  . .  و اگر چه از درون داشتم میمردم
 . کردندها د]Iیلی بودند که مرا به زندگی کردن تشویق میان . ن وامی داشتنفس کشید

  یکی مقابل دیگری . پاهایم را حرکت بدهم دشدن عث میبا

  کینگ مایل بود به هر قیمتی شده دخترش را پس بگیرد  

  بود این کار را برای او انجام بدهم نحا]I نوبت م

. ان بودم دلهره آورترین کار بود  یلم بی انتخاب کردن لباس برای ازدواجی که عروس 
. .  این یک ازدواج نبود  .  نمیخواستم وانمود کنم این ازدواج چیزی که واقعاً نیست بود

  قرارداد کاری مربوط به خانواده  . .  یک قرارداد کاری . . تنها یک ورق بازی بود

یک جفت شلوار جین با]Iخره تصمیم گرفتم به کلی هیچ لبا/N انتخاب نکنم در عوض 
  تیره و تی X.ت با یقه وی شکل انتخاب کردم 

شاید سناتور موفق شده باشد که مرا کنترل . داشتم این کار را برای کینگ انجام میدادم 
  کند اما هرگز رام نمیشدم 

خواستم لباس سفید بپوشم و وانمود کنم یک فرشته هستم در حالی که عاشق نمی
  ی کرده بودمشیطان شده و با او زندگ

یا مهم نبودم من کجا زندگی می کنم . ان قسمت من برای همیشه متعلق به کینگ بود  
  هیچکس هرگز قادر نخواهد بود آن را از من بگیرد . .  و کجاستا

به محض اینکه برگه ها را امضا کردیم زنی که پشت صندلی بود به عقب تکیه داد و در  
  به صحبت کرد به /.عت X.وع  . .  وحشت کامل من

  ؟ به عنوان همO. قانونی خودت می پذیری  ایا تو تنر رد موند رو_ 
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 عهدی که با صدای بلند مقابل بوند . عهدیک ا هرچه که بود ما. کلمات رمانتیکی نبودند  
Nkداد گفت شده بود های ما گوش میایی که آنجا قرار داشت و به صحبتخدو هر  من

با هر قول و قرار نامعتبر که به زبان می  ورا بیان کردم م سوگند هایبا حالتی رباتیک 
  آوردم به تنر دروغ میگفتم 

را روی تاب قرار داده و جیغ کشیدن از آنجا خارج نشوم تصور کردم دختر کینگ بابرای آنکه 
 م. . ودبا او میان چمن ها می  . برای او یک خانه درختی می سازم . به او بازی می کنم

اما کNO که به او قول می  . .  باره در دادگاه ایستاده بودمو دوتغییر کرد  سپس تصویر
کلماتی  . دیگر دروغ نبودند مآوردو کلماتی که بر زبان می . نر نبود بلکه کینگ بودتدادم 

 . .  پر کشید قلبم از خوشحالی قلب بر زبان رانده می شد . . از صمیم  که واقعی بودند
خوشحالی تصور میکردم که قول میدادم در مری�N و سIJمت کینگ را با . .  لبخند زدم 

روز آخری که  . تا در اوقات خوب و در اوقات بد .  در فقر و در ثروت . دوست داشته باشم
  زنده هستیم

  وقتی زن گفت 

 _ N/ت رو ببو.Oمیتونی هم  

ر آن قرار داشتم سپس از رویابافی که د.  . .  تا آنجا پیش رفتم که به طرف جلو خم شدم 
لبم  ی تنها گوشه ربنابراین تن . .  را چرخاندم مدر آخرین ثانیه صورت . . به واقعیت بازگشتم

  را بوسید 

طوری  . . لی مشخص من بوسه یبدون توجه به بی م. . وقتی خودش را عقب کشید 
  لبخند می زد مانند این که واقعاً همO. او بودم 

  دسپس واقعیت با من برخورد کر 

  من واقعا همO. او بودم  

. ازدواج را پرداخت کرد  هزینه یتنر  . احساس می کردم هر لحظه امکان دارد سکته کنم 
می ترسیدم اگر دهانم را باز کنم واقعیت از لب هایم بیرون  .  توانستم صحبت کنمنمی
و تمام راه . . م نر از دادگاه خارج شدیتحرکت ایستادم و به آرامی من و بنابراین بی. بیاید 

با او  حتی . . وقتی ما را مقابل خانه پیاده کرد یم .بازگشت به خانه در سکوت باقی ماند
  خداحافظی هم نکردم

در زندگی که آن . . که آن را به خاطر نمی آوردم  ای تا زمانی که روی تخت خوابم در خانه 
شستم نن . . پا شده بودای که بر اساس یک دروغ بر در خانواده . .  را نمی خواستم
و درست مانند میلیونها . . را در بالش فرو کردم  مصورت وچرخیدن . . صحبت نکردم 

  گریه کردم مدر روز ازدواج . .  عروس دیگر قبل از خودم
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X.ایطی که در  Iبدنم کامJ .و هنوز هم حال خوبی نداشتم  مآن روز صبح سه بار با]I آورد

. . داد با دیگران دست می بود . . ا سناتور در بهترین حالت خود. امدم را پس می زد آن بو
مادرم  . انی را می شناختممانند این که تک تک افراد درون مه . .  خوش و بش می کرد

پر زرق و برق پوشیده  اتبا چند زن دیگر که همانند او لباس های گران قیمت و جواهر 
  ندبردچ کدامشان در حالت هوشیاری به /. نمی. هیبودند مشغول صحبت بود 

 

  
سناتور را به  یک دخترکامل از  امشب بر طبق قوانین پدرم باز می کردم بنابراین تصویری

چند نفر به طرف من آمده دستم را تکان دادند و بازگشت مرا به  . نمایش در می آوردم
پرسیدم تابستان شان چگونه بود مودبانه لبخند زدم و از آنها . خانه خوش آمد گفتند 

وقتی شخ�N . . . سناتور راز خود را به من گفته بود  . برنامه شان برای پاییز چگونه است.
  را به خاطر نمی آوری راجع به خودش از او سوال بپرس

  _ هی چقدر خوبه که میبینمت ری 

یوان شامپاین یک ل . و شلوار سفید پوشیده بود مقابلم قدم گذاشتم ه کتمرد فربهی ک
  از روی سینی خدمتکاری که در حال عبور بود برداشت و آن را به دست من داد 

گفت س فرانسی ؟ در نظر داری ورفتن به مدرسه هنر ر  پاریس چطور بود ؟ هنوز هم_ 
  ؟ دیدی کی بود ور  نآخرین باری که او ه .کامIJً قابل تحسین تنقاNX کشیدن

  لعنت 

با  و در حالی که هنوز لبخند به صورت داشت . من ایستادپدرم پیش ما آمد و کنار  
   اطرافیان خوش و بش می کرد به /.عت لیوان را از دست من گرفت

می  سو فرانسی رامی همین حا]I می گفت اون ؟ حالت چطوره . دوست من. جورج  _ 
ای کنم حا]I که خانواده خودش رو داره به جفکر می . مIJقات کننهمو بایست دوباره 

  مدرسه هنر بیشتر به خانواده اش بچسبه 
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  مرد پرسید 

  X.کت میکنی؟توی کمپین پدرت  پس_ 

  مبا شیرینی پاسخ داد 

  هنوز راجع بهش صحبت نکردیم _ 

سکوی سخنرانی منظره   دیدن این مرد پشت . در نظر بگیریاونو کنم باید فکر می _ 
  یهشگفت انگیز 

  لیوانش را برای پدرم با]I گرفت 

  اگه مایل بودی بیا این هفته با هم ناهار بخوریم ه . وه تو خیلی مهربونی جورجا _ 

  میشه مشتاقم_ 

دیدن تو شگفت   . پوند بدهکاره ۲۰به خاطر بازی ری به من  اون  . اوه ناتان اونجاست _ 
  فرانسیسکا میگم باهات تماس بگیره  . به انگیز بود رامی

م در حالیکه هنوز هم صورتش را مهربان گرفته بود به محض این که از آنجا دور شد پدر  
  به طرف من خم شد و از ]IبIJی دندان هایش پرسید

  شامپاین ؟ _

کنم می ونجا دارم تمام تIJشم ر . ایمن راجع بهش فکر نمیکردم  . اونو به دست من داد _
عمIJً همO.  به عIJوه من . انجام دادم وهر کاری ازم خواستی ر  . بنابراین یکم بهم حق بده

  و بچه دارم نمیتونم یک لیوان شامپاین داشته باشم ؟ 

ر به طرف جایی که مادرم و دیگ های سناتور چشم . را در هم شکافتهوا صدای بلندی 
نوشیدنی خوردن  در هم MCبه نظر می رسید از گروه  . ایستاده بودند بازگشت زن ها

kپیN دنه اگرفت  

 از همان تکنیکی که برای گرفتن نوشیدنی از دست و به طرف مادرم حرکت کرد سناتور
وقتی کNO نگاه نمی کرد مادرم به او . من استفاده کرده بود برای او هم استفاده کرد 

را  ی اواز جایی که ایستاده بودم می توانستم ببینم حتی پشت بازو وچشم غره رفت 
  به طوری که سناتور به خود پیچید  . نیشگون گرفت

  در این زندگی داشتم به یک فاحشه عصبانی تبدیل می شدم : ی بودیک چیز حتم

  خانم ؟  اینشامپ_  
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و تیk.ت مشکی  اچرخیدم و مستقیم چشمهایم ب. صدای آشنایی از پشت /. شنیدم 
. . که در دست داشت نگاه کردم  . به سینیکراوات زرد با رگ های صورتی برخورد کرد 

  آمد را دیدم که از زیر لباسش بیرون میاز تاتوی رنگی  قسمتیقسم میخورم 

 حبس کردم  نفسم را   به /.عت

  پرپی ؟

همان طور که می خواستم به صورتش نگاه کنم صدای جیغ  د .دستهایم لرزیدن 
گوشهایم را پوشید پوشاندم و به طرف جایی که پدرم . میکروفون از اسپیکر ها بلند شد 

  کرد نگاه کردم باز می سکوی سخنرانیراه خود را به طرف 

  از آنجا رفته بود  . .  وقتی دوباره به طرف خدمتگار چرخیدم 

 پوشیده .  لباس مشابه هم متوجه شدم همگی خدمت کار هاوقتی به اطراف نگاه کردم 
  دهمگی آنها سینی شامپاین به دست داشته و کراوات های زرد بزرگی پوشیده بودن

  دچار توهم شده بودم  

  و این زندگی را پس می زدند ذهن و بدنم هر د

  صدای کوچکی از بین جمعیت گفت 

  مامی _ 

نادین که در  م .لبخند زدم و او را بلند کرد . سامی به طرفم دوید و با پای من برخورد کرد
  نفس نفس میزد. بین مهمانی او را دنبال می کرد کنار من ظاهر شد 

رو گول بزنه واقعا میتونه  تو ی کوچولونذار اون پاها . این کوچولو داره /.عت میگیره _ 
  حرکت کنه

  من /.یع. من /.یع  . مامی نایی دییی نتونست من بگیره _ 

  ؟ اوه اره ؟ با خانم نادین رفتار خوبی داشتی _ 

  تحویلم داد  یبا آن دندان های کوچک و زیبا لبخند بزرگ .  موهایش را نوازش کردم 

    نه_ 

بودم که نادین گلویش را   مشغول بازی کردن با سامی. زدم بینی ام را به نوک بینی او  
متوجه شدم تمام جمعیت متوقف شده و بازی من با پO.م . به با]I نگاه کردم . صاف کرد 

   را تماشا می کنند
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مادرم . طرف او کشیده شده ه پدرم پشت میکروفون قرار گرفت و توجه جمعیت از من ب 
X.وع به سخنرانی کرد و . سناتور مریکا قرار گرفته بود مطیعانه سمت چپ او کنار پرچم ا

  با ذکر X.کت در مراسم خیریه چند روز بعد X.وع کرد  آن را

  تنر کنار من آمد و گفت  

  تازه X.وع کرده . چیز زیادی از دست ندادی ؟ چی رو از دست دادم_ 

  قرار داد و گفت شود را در جیب لباسبسناتور کاغذهایی که مقابلش  

که من به سنت های آمریکایی و دین مسیحیت اعتقاد دارم برای کNO پوشیده  این  _
  نیست 

دستش را با]I گرفت و آنها را به سناتور  د .تشویق کردن او را و دجمعیت برای او دست زدن
  در سکوت دعوت ک

چیزی که  . اما همونطور که خودتون میدونید خانواده همیشه قابل پیش بینی نیست _ 
د چند سال فهمیدیهمونطور که خودتون تا حا]I . اوقات نمیتونی کنترلش کنی  گاهی

ای دخترم رامی و دوست پO.ش تنر تصمیم گرفتم وارد رابطه . پیش من پدربزرگ شدم 
اما چیزی که . توجیه کنم  وها ر اوننمیخوام رفتار  ن .ن آماده نبوداوبشن که هنوز برای 

     ر مریض بود . . .که تن هبیشتر شما نمی دونید این

  ک دهانم را پوشاندم گفتمودر حالی که از روی ش

  اوه خدای من داره همه چی رو به اونها میگه _ 

  زمزمه کرد  . تنر دستم را گرفت و آن را میان دست خود نگه داشت 

ا گیر خودش پگردن مسائلی که و این یکی از هنرهای اونه که همه چیز ر  . تعجب نکردم_ 
نها ایجاد میکنه اوبا احساسات اون ها بازی میکنه و احساسات تازه ای در . اره نمیشه بند

اگه  ن .بهش فکر کن نچیزی بهشون میده که نیاز دار. تغییر میده  ونها ر اونظرات . 
  هیبهش نگاه کنی یه جورایی کارش قشنگ از جهت دیگه ای ونستیتمی

  به نظر نمی ر/N خجالت زده  _

  هتاثیر قرار گرفت تحت یدبه نظر میرس 

  ولی چیزی راجع به رابطه ما هرگز منو خجالت زده نمی کنه  . میگه وداره حقیقت ر  _

  با عIJقه ای به استیج خیره شده بود که مرا ناراحت میکرد

  سناتور ادامه داد 
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  اون رو از دست بدیم  هفکر می کردیم قرار  _ 

  زمه کردم زم. چشم هایش را با دستمال پاک کرد  ی مادرم گوشه

  حرکت خوبی بود مادر_ 

که  نگفت شبه پدر و مادر  .  تمام دکترها هم میگفتن که هیچ امیدی برای او نیست _ 
  بودیم تنر همگی ما آماده مرگ ن .انجام بد وکارهای نهایی ر 

ر انگشت کوچکش می چرخاند دوهمگی آنها را  . کرد بسگفتی نفسش را حش جمعیت با 
  کردند X.کت می کارحالی در این و همگی جمعیت با خوش

من و مارگوت و پدر و مادر تنر فکر میکردیم بچه هامون  چونفکر عجیبی برای ما بود _ 
   خواهند داشت ون ر وخانواده خودش و . وقتی بزرگ بشن با هم ازدواج خواهند کرد

  به او بدهند   می بایست جایزه امی را. . . چشم های سناتور غبارآلود شد  

  های او را پاک کردرم کنار او رفت و با دستمال خود چشمدما

  را به طور مشترک به هردوی آنها بدهند اسکار باید جایزه  نه 

  برای چند ثانیه متوقف شد و سپس به جمعیت نگاه کرد سناتور

چاک و رنه . هیچوقت نمیدونی قراره چی بشه . کارهای خدا همیشه شگفت انگیزه  _ 
 بشن هرگز روزی که پدربزرگ و مادربزرگ نفکر نمیکرد ده بودن .ت دان را از دسوامیدش

ن او . قلب ما برای آینده این بچه و امید هایی که از دست میداد درد میگرفت . ببینن ور 
 . و اونو حمایت نمی کنم. که من با اون موافق نبودم  نگرفت یتنر تصمیمو روز دخترم 

 . نگاه می کنم می بینم این برنامه بزرگ خدا بوده بهش ای اما حا]I وقتی به شیوه دیگه
اون روز دختر م و  . درک کنن وامیدوار باشن راه های اون ر  ننو مخلوقات هرگز نمی تو

به عهده  ور  انجام دادنمدند و به من اطIJع دادند که مسئولیت کاری که اوتنر به دفتر من 
اونوقت  . خدا /.پیچی کردن تدستورااز قوانین من و  . اعتراف کردن کهمی گیرن 

و نیمه های  . بیدار شدم یتا زمانی که اون شب از خواب ناآرام . .  کنم کنمیتونستم در 
ه ای که هرگز نواین به رنه و چاک  . .  شب این فکر به /.اغم اومد که این برنامه خداست

که توی این  دلیل این. داد و به من یک دلیل می داد می ننداشت نامیدی به دیدن او
پزشک بگردم تا ببینم آیا می تونم خانواده آینده کشور عظیم و قدرتمند به دنبال بهترین

   ؟ اون خانواده خودشو داشته باشه کاری کنم تا ؟  دخترم رو نجات بدم

  نیمی از جمعیت داشت اشک میریخت

  نیموبه کمک دکتر رینواد قادر شدیم تنر رو به زندگی برگرد _ 

  سناتور دستش را با]I گرفت د . .کردن شویقباره X.وع به تجمعیت دو 
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ای از ن سالم به در برده و هیچ نشانهاطور کامل از بیماری ج بهحا]I از اینکه تنر  و _ 
  از ما گرفت نشون نمیده به اون میبالم  و/.طانی که تقریبا اون ر 

   اجازه داد جمعیت به خوبی او را تشویق کندین بار ا

  ساموئل رو هم با خودتون بیارید . د اینجایتا بیاشما دو _ 

حرکت  یججز آنکه به طرف است ای هیچ چاره د . ها جفت چشم به طرف ما چرخیدن صد 
  کنیم نداشتیم 

  ساموئل به همراه جمعیت دست می زد و می خندید 

  حاM. بودم هر بهایی بپردازم تا مانند او در چنین بی حوا/N شیرینی سیر کنم 

مادرم تا آنجا پیش رفت که ساموئل را از من گرفته و آن را در . مادرم ایستادیم کنار 
ساموئل . به طرف به جمعیت رو کرد و دستش را برای آنها تکان داد  . گرفت خود آغوش

  جمعیت بیشتر دیوانه شود  شد که باعث. . هم این حرکت را تکرار کرد 

  سناتور گفت 

  گفتمن بهتون وحا]I بهترین قسمتش ر _ 

  او هنوز هم ارکستر آنها بود و جمعیت به هر اشاره ای که او می داد می نواختند 

دخترم و تنر ردموند با  . .  حضور داشتن  ک که تنها خانوادهیامروز در یک مهمانی کوچ _ 
  هم ازدواج کردند

تشویق جمعیت با شدت صد چندان به همراه دعای خیر برای ازدواج و    صدای 
صورتم را میان دستهایش گرفت و  . .  پدرم نزدیک آمد . . .  ا به هوا بلند شدخوشبختی م

  مرا در آغوش گرفت

  بپیچد بهم که باعث شد شکمم 

 

  گفتم 

  نمایش عمومی یا یک وسیله سیا/N باشه هقرار نبود این ی. . ح******* _ 

یشه ابتدا به سناتور هم. اگر چه می دانستم نمی بایست متعجب شوم اما اینگونه بود  
و سوم به حمایت کننده های . دوم به منابع مالی کمپین . کمپین خودش فکر می کرد 

  کمپین

  سناتور گفت 
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 . .  مادرت . . ساموئل . .  تنر . .  من. . تو  نها .ای ی همه ه . یک وسیله ی سیاسی این  _
  همه اینها به خاطر اهداف با]Iتریه 

تنر را در آغوش    من را رها کرد و. . تی که میگفت باور دارد واقعاً فکر می کردم به مزخرفا
تبریکات را طوری  . برخIJف اخم من تنر صادقانه لبخند پهنی روی صورت داشت. کشید 

  می پذیرفت مانند اینکه این یک ازدواج واقعی بود

  من واقعا احمق بودم  

 . . خودم عصبانی بودم از .  دم که نمی توانستم نفس بکشمشناگهان آن چنان عصبانی 
  از تنر بنا به د]Iیل نا معقولی .. از کینگ برای اینکه من را رها کرده بود . .  از سناتور

  یدنددست هایم میلرز  . .  جلوی چشم هایم را گرفت خون

ای جمعیت بر به طرف جایی که پدر و تنر  . سناتور دستش را برای جمعیت تکان داد 
  و من هم برای آنها دست تکان دادم . .  اشتمدادند قدم گذتکان می دست

تنر هنوز هم لبخند می زد و طوری به نظر .  به من نگاه کرد  یسناتور با حالت مشکوک 
  می رسید مانند اینکه بلیط ]Iتاری برنده شده 

  به طرف پدر خم شدم و گفتم

  ؟ اینجا خیلی گرم مگه نه _ 

  تنر پاسخ داد 

  تا این اندازه گرمه ست . همیشهوریداو اینجا فل ها]Iن تابستون _

  گفت  . .  سپس وقتی متوجه شد قرار است چه کار کنم چشمهایش بزرگ شد 

  این کارو نکن _ 

  اما به او گوش ندادم 

  من رو در معرض نمایش قرار بدی ی اگه میخوای منو نمایش بدی باید همه _ 

چیز عجیب و   پدرم . کردم سپس دکمه های ژاکتم را باز. زدم  دبا دست خودم را با 
اما به این دلیل بود که نمی دانست  . .  باز کردن دکمه های ژاکت من پیدا نکرد ی درغریب

  می بایست صبر کند و ببیند. . ان بود  یری ز چه چیز 

فکر می کنم . . صدای تنفس سخت ی را از پشت /. شنیدم  . . ژاکت را در دست گرفتم  
  از طرف مادرم بود

  تکرار کردتنر  
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  این کارو نکن _ 

  این بار عصبانی به نظر می رسید  

  ؟ روی صندلی بزارم_ می تونم ژاکتم رو 

  در حالی که نگران به نظر می رسید پرسید  سناتور

  ؟ رامی هچی توی /.ت_ 

  هیچی پدر _ 

تاتوی کینگ  . . .  پشتم را به جمعیت کردم و خم شدم تا لباسم را روی صندلی بگذارم 
  IJ در معرض دید جمعیت بودکام

ا بپوشاند ر اگر پدرم به /.عت سعی کند م . .  کاری کند هیچ هیچ کس نمی توانست 
می توانست آن را تایید کند اما این . مانند این به نظر می رسید که کارم را تایید نمیکند 

  موقعیت را بدتر می کرد 

کNO نیستم که بتوانند روی  من : گفتخیدم و نگاهی تحویل هر دوی آنها دادم که میچر 
  من پا بگذارند 

برای آخرین بار دستم را به طرف جمعیت که با صدای بلند زمزمه میکردند تکان دادم و 
  استیج را ترک کردم 

تنر در حالی که می  . خواستم با کNO برخورد کنمنمی. به طرف پشت خانه حرکت کردم 
  دوید تا به من برسد پرسید

  ؟ ی بودتکوفاین چه  _ 

  دتکرار کر  . درختی گذشتم ی از کنار خانه 

  اون به خاطر چی بود ری ؟  _

   متوقف شدم و چرخیدم تا با او روبرو شوم

تو گفتی میتونم زمان داشته باشم  . این یعنی این که کNO نمیتونه روی من پا بگذره _ 
کنی این ازدواج  اما نگاه روی صورتت مقابل همه اون آدما می گفت همین حا]I فکر می

ممکنه یک زمانی تو . من آماده نیستم . نه برای من  . اما این واقعی نیست تنر . یهعاقو
 . رو دوست داشته باشم اما حتی نمیدونم که اون عشق یک عشق رمانتیک بوده باشه

نها عبور اوبه خاطر تمام سختی هایی که از  رو دوست دارم ومهربونی  وناینکه با پO.م
اما  . ندم متنفرمو رسو از اینکه به تو آسیب می . رات احترام قائلمبه اندازه جهنم کردی ب

  ایه  نه زمانی که هنوز هم قلبم جای دیگه . می خوام به این صورت با تو باشمنا]Iن 
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به خاطر اینکه همO. تو هستم و خوشحالم متاسف  ااز من چه انتظاری داری ری ؟ ت _ 
به  . حا]I به هر دلیلی که می خواد باشه . باهات ازدواج کردم متاسفم نیستم که ؟ باشم

. باهم باشیم  ههمیشه قرار بود. همیشه بودی . تو عشق زندگی منی  . .  خاطر مسیح
چون  نم .کمی اعIJم  ایدنبنابراین البته که در اولین فرصتی که به دست بیارم اینو به 

  همیشه قرار بود این اتفاق بیفته

دور مچ دستم به دستش را  . یک قدم به طرف من برداشت د . . تنر نرم شدنچشم های  
  خودم را از او کنار کشیدم  . حلقه کرد

  این کارو نکن .  .  نه تنر_ 

به نرمی  . .  دستش را پشت گردنم قرار داد و مرا به طرف خود کشید. مرا نادیده گرفت  
. لب و اجازه دادم اتفاق بیفتد  مایستادهمان جا . لب هایش را مقابل لبهای من چسباند 

  خنک بود  منفساش مقابل پست د .گرم بودن و هایش نرم

برای  یاما در عوض اینکه احساسات . تصور کردم تنر کNO است که واقعاً او را می خواهم
  عصبانی کینگ مقابل چشم هایم ظاهر می شد  ی مدام چهره . . د وشدر من بیدار او 

امیدوار  . بوسیدن من ادامه می داد با بی میلی حرکات او را دنبال کردم همانطور که به
اما همانطور که به بوسیدن ادامه  . بودم خاطراتی رمانتیک از او را به خاطر بیاورم

تنها چیزی که احساس کردم  . میدادیم و دستش از گردنم به طرف کمرم به پایین لیز خورد
  . . . اشتباه بود

  تباهبی اندازه اش 

 

به سینه اش فشار وارد کردم تا او را به عقب هل بدهم اما داخل دهانم ناله کرد و مرا 
 محکم تر گرفت . . دوباره امتحان کردم . . و زمانی که حرکت نکرد او را گاز گرفتم 

  به /.عت عقب کشید . دستش را مقابل لب پایینش که خون آلود شده بود گرفت

فکر می کردم راجع بهت احساس می کردم رو خراب می کنی . _  داری تمام چیزهایی که 
  چیزهایی که راجع به خودمون رو به خاطر میارم رو خراب نکن 

  _ من کNO هستم که دارم همه چیزو خراب می کنم  ؟

  خندید

طوری _  وقتی دنبال نیکی رفتی تو همه چیزو خراب کردی . نمیتونستی اجازه بدی همین
هت گفتم توی زندگی مزخرف اون خودت رو درگیر نکن . اما نه . .  تو می بره . هزاران بار ب

بایست بهش اجازه می دادی که تو رو با خودش پایین بکشه . با رفتن دنبال اون . . اون رو 
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به خانوادت ترجیح دادی . .  با صدمه دیدن . .  با فرار کردن . تو کNO بودی که اون شب . 
کنم رابطه امونو نجات بدم در حالی که تو به اندازه سعی می. ما رو خراب کردی . من 

جهنم ا�.ار داری رابطه مون رو خراب کنی . بنابراین لعنت بهت ری . وقتی منو ترک 
کردی قلبمو شکستی . وقتی برگشتی اونو به هزاران تیکه تبدیل کردی . .  و نمیدونم فکر 

م نیستی . و این آدمی که ا]Iن مقابل می کنی کی هستی . .  اما تو اون ری که میشناس
  خودم ببینم . . . یه جورایی ازش متنفرم 

  چرخید و در تاریکی ناپدید شد

دهانم را باز کردم تا او را صدا بزنم . اما نمی دانستم باید چه بگویم . او آسیب دیده بود  
ام پشت /. هم هو من کNO بودم که به او آسیب رسانده بودم .  از زمانی که به اینجا آمد

تاتو را در معرض نمایش قرار دادم .   کار احمقانه ای بود که  تصمیماتی احمقانه میگیرم .
داد طوری با من رفتار .  از روی عصبانیت عمل کردم . اما این . .  به او این اجازه را نمی

د یا . . . کند مانند اینکه من یک کا]Iیی هستم که می تواند مرا بخرد . . یا معامله کن
  ازدواج دهد

  

 اگرچه این دقیقا چیزی بود که بودم 

  

  

 ��	�
� ���  

  

 ���	  

  
در اتاقم را بستم و پیشانی ام را به آن تکیه دادم . " ویران " به اندازه کافی احساساتم را 

  کردتوصیف نمی

ق کینگ مرده بود و من تنها دوستم را از دست داده بودم زیرا به اندازه ی کافی احم 
توانم از سند ازدواج به عنوان ابزاری برای به دست آوردن چیزی کردم میفکر می  بودم که

  که به طور ناامیدانه ای آن را میخواستم استفاده کنم

  یک خانواده 
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یک خانواده واقعی که خودم ان را انتخاب کرده باشم . درست همانطور که کینگ و  
  پرپی را انتخاب کرده بودم

امیدی و عصبانیت فریاد کشیدم . دست هایم را مشت کردم . آنقدر به در M.به از روی نا 
زدم که دیگر انرژی برایم باقی نماند . لب هایم را با پشت دست پاک کردم تا تنر را از روی 

  آنها پاک کنم . .  تا زمانی که احساس کردم لب هایم درد گرفتند 

  _  لباس های لعنتی ات رو در بیار 

  یقی از بین تاریکی این کلمات را غرش کردصدای عم

  احساس کردم نیروی الکتریکی روی پوستم به حرکت در آمده

  به /.عت نفسم را حبس کردم و صورت پر از اشکم را به طرف در چرخاندم 

  حتی اگر هزاران سال آن را نشنوم . .  اما باز هم میدانم این صدا متعلق به کیست 

ن آمد . مانند اینکه یک پارچه از روی او به آرامی کشیده شود . . کینگ از گوشه اتاق بیرو 
  سایه ها از روی بدنش کنار می رفتند

_  میدونی دوست ندارم حرفامو تکرار کنم  . اما برای تو فقط همین یک بار تکرار می کنم 
  گربه کوچولو

بانیت می مقابل من ایستاد و به پایین به من خیره شد . چشمهایش با خواستن و عص 
  سوختند

  _ لباس های لعنتی تو در بیار 

  قلبم به شدت در سینه می کوبید . زمزمه کردم

  _  تو زنده ای ؟

  آیا داشتم تصور می کردم ؟ 

  _  قراره به زودی بفهمی تا چه اندازه زنده ام

  به طرف من حرکت کرد  

رفهای زیادی هست _ من و تو . . وقتی توی بغل منی . .  بهتر حرف همو میفهمیم . و ح
که باید گفته بشه . بنابراین به جای سوال و جواب لعنتی که ما رو به جایی نمی رسونه . . 

  این رو به شیوه ای انجام می دیم که می دونم کارسازه

  _  فکر می کردم تو مردی
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قلبم با ترس و احساس خواستن سنگین شده بود . پوستم حساس شده بود . بدنم داغ  
  بود

تی زبون اون بچه از گلوی لعنتی ات پایین می رفت داشتی برای من عزاداری _  وق
  میکردی ؟ 

  دستش را به طرف دست آورد و انگشتی که حلقه ی تنر در ان بود را با]I گرفت

  اینو پوشیدی ؟  _  غم و ناراحتی و سوگواریت دلیل اینه که

اش قرار دادم . خیال داشتم او  دستم را از میان چنگ او بیرون کشیدم و آن را مقابل سینه
را به عقب هول بدهم اما به محض اینکه دستم با بدن او برخورد کرد نمی توانستم او را 
رها کنم . . نمی خواستم این کار را بکنم . لباسش را به چنگ گرفتم .  احساس آسودگی 

عصبانیت که از زنده بودن او به من دست داده بود به خاطر لحن متهم کننده اش به 
  تبدیل شد . تکرار کردم 

  _ فکر میکردم مردی 

  میان موهایم صحبت می کرد . .  نفس هایش شقیقه هایم را گرم میکرد

  _  اوه گربه کوچولو مطمئنم حتی مرگ هم نمیتونه منو از تو دور نگه داره 

به  دلم برای این احساس آشنای او   نفس عمیقی کشیدم . رایحه ی او را به درون بردم .
  شدت تنگ شده بود

رفتم . پدر بییر کNO بود که به    MC_  فکر نمیکردم هرگز دیگه تو رو ببینم . پیش گروه 
  من گفت تو مردی

    کینگ به آرامی /.ش را از یک طرف به طرف دیگر تکان داد 

  _  بعدا به حساب اون رسیدگی می کنم 

  چشمهایش را باریک کرد

  _  و همینطور تو

  آرام و عمیق بود که کلماتش را در عمق وجودم احساس می کردمآنقدر صدایش  

  _  چی ؟ 

چه فکر کوفتی برای خودت    _ فکر کردی خIJص شدن از دست من تا این اندازه آسونه ؟
می کردی ؟ هنوزم به خاطر میارم در آغوش گرفتن تو چه احسا/N داره . . فکر می کنی 

ر می کنی برای هفته ها سعی نمی کردم همین طوری می تونم اونو فراموش کنم ؟ فک
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خودم رو متقاعد کنم که این فقط پایین تنه ی منه که دلش برای تو تنگ شده ؟ چون 
بهت میگم چیزی نمیتونه منو بیشتر از این خوشحال کنه که از این عذاب لعنتی که ا]Iن 

  احساس می کنم خIJص بشم . .  درست اینجا

  با مشت به سینه ی خود کوبید 

بع�N وقتا آرزو می کنم کاش می تونستم همه چیز رو فراموش کنم . .  اما نمیتونم . .  _
. اینکارو نمیکنم . . نمی خوام هرگز تو رو فراموش کنم . به این درد خوش آمد میگم چون 

  به من یادآوری میکنه که تو واقعی بودی

  اس کردمآنقدر محکم لبم را گاز گرفتم که مزه ی خون را در دهانم احس 

  

 

کینگ در حالی که به طرف من حرکت می کرد صحبت می کرد و مرا بیشتر در سایه ها 
دستهایش را دو طرف دیوار  . چسبیده شد دمکبه  متا زمانی که پشت . فرو می برد

  به طرف پایین خم شد تا زمانی که چشم در چشم شدیم. من قرارداد  اطراف

به  تاون هم زمانی که بدن. ت می کنی گربه کوچولو نمیدونم چرا تا این اندازه مقاوم _ 
  گه تو هنوز هم مال منیمیطور واضح به من 

چشمهایش را بست و دماغش را روی خط  برد .نفس عمیقی کشید و عطر مرا به درون  
  کشید مفک

  ؟ دوست داری نواو _

  به آرامی گردنم را گاز گرفت 

  بله _ 

   خودش را عقب کشید و به من اخم کردم 

مثل  نواو نبود . طوری که اون میخواست . . فکر میکرد  طوری که اون عشقاین هرگز _ 
  نه هرگز به اون طوری که ___ . بهترین دوستم دوست دارم 

  پاسخم بود ی مشتاقانه منتظر بقیه. کردند مهایش چشمهایم را برر/N میچش

وم و تو از ناکجا آباد بشن تو هفته ها گذشت بدون اینکه حتی یک کلمه هم از طرف _ 
  روزی که___  ماون . بیارمدرداخل اتاق من میخزی و ازم میخوای لباسمو   . . پیدات میشه

نمیتوانستم کلماتی که نمیخواستم حقیقت داشته باشند  . را پایان دهم امنتوانستم جمله 
  زیرا کینگ زنده بود و من ازدواج کرده بودم . . .  را بر زبان بیاورم
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  را به پایان رساند ام ای من جملهبه ج 

  روز عرو/N لعنتی ات  _ 

کرد مانند این که دلش  مشتدستهایش را  . .  چرخید ند .پره های بینی اش گشاد شد
از روی ناامیدی و عصبانیت دستهایش را روی /.ش  . می خواست چیزی را با مشت بزند

  قرار داد 

به نظر می رسه فراموش . ه چیزو میدونم هم. تمام مراسم لعنتی رو دیدم  _ اون بیرون
  بنابراین خیال دارم بهت یادآوری کنم  . کردی من کدوم لعنتی هستم گربه کوچولو

  خودش را به من چسباند 

من . من مردی هستم که بر خIJف میلت تو رو گرفت و به تخت خواب دستبند کرد _ 
   زندانی کردرو میخواست تو رو توی خونه خودش  مردی هستم که چون تو

  یک ابرویش را با]I داد 

  واقعاً فکر می کنی وقتی حرف مال من بودن وسط باشه انتخاب دیگه ای داری ؟  _ 

 . دستهایم را پشت کمرم محکم نگه داشت. مرا روی دراور قرار داد و مقابل من ایستاد 
طرف من  به . یک دسته از موهایم را پشت گوشم راند. کم به بدن خود چسباند محمرا 

به شدت گرم شد  اتاق . . .  لب هایش تنها یک نفس با لبهای من فاصله داشتند . خم شد
  نمی توانستم نفس بکشم  . . . 

  دیگه سوالی در کار نباشه_ 

  با عصبانیت گفت . دهانم را باز کردم تا با او بحث کنم  

  م کن لعنتیوو تمن ر حرف زد_

پشت .  چسبیده شده بود قرارداد  د لباسکم ه به درمقابل آینه قدی ک. . مرا بلند کرد  
  . .  /. من ایستاد

شلوار جین  . ان تا این اندازه مشهود نبودمهرگز تفاوت. بلندتر و بزرگتر بود  نخیلی از م 
پوست بدن من رنگ پریده  . متضاد با لباس نازک وسفید من بودی او تیره و لباس تیره 

و  راییدموهای بلوند من تقریباً به سفیدی می گ . بودبرنز  او بود در حالی که پوست
  موهای او مانند شب سیاه بود

ببینم چقدر  عث می شدبا . بشوند سستدیدن این منظره باعث می شد زانوهایم  
  دستانش را دور کمرم حلقه کرد یکدیگر را کامل می کنیم . .خوب 

  ؟ با هم جوریمچقدر  ؟  می بینی چقدر به هم میایم؟ اینو میبینی  _ 
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یک آینه ی  . لباس روی زمین افتاد . به آرامی لباسم را از روی شانه به پایین هدایت کرد 
  کوچک برداشت و مقابلم گرفت

  نوشته لعنتی رو برام بخون ؟ اینو میبینی _ 

  که به من داده بود اشاره کرد  ییبه تاتو  

اون رو می  ی ست دادن دوبارهلذت از د . تکرار کنم وومیتم ر عصمیگه من نمیخوام م_ 
  خوام

  نه  _ 

  گاه کنم ه انتا از زاویه دیگری ب د/.م را کمی به طرف دیگر چرخاندن

  لعنتی رو برام بخون ی نوشته . به شاخه ها نگاه کن. دوباره بهم بگو  _

  زمزمه کردم 

  کینگ  نوشته . . . . کینگ _ 

  

  

 

  

����  ���  

  

  

����  

  
  یهمیشه بود  . تو مال منی_ 

هنوز هم به نام من که پشتش تاتو . گربه کوچولو با چشمای گشاد شده به آینه نگاه کرد  
  با ناباوری گفت .  شده بود خیره شده بود

  ؟ تو کردیتااسم خودت رو روی من  _ 
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  نگاهم با نگاهش تIJقی کرد  هاین در 

یمانی که دارم تنها پش. عIJمت گذاری کردم  ور تو که به دست آوردم ی در اولین فرصت_ 
جرات نمی کرد  ی کوفتی موقع اون بچهون ید ااش . وشتمنرو ناون اینه که چرا بزرگتر 

  لبای لعنتی شو روی تو قرار بده

  بود گفت هدر حالی که با عصبانیت به من خیره شد 

  این تقصیر اون نیست _

  ا عصبانی می کرد ن ر این که داشت از آن لعنتی دفاع می کرد م 

من اما . .  شوهر او خطاب کند  اخودش ر  دناد می توهخوابهر چقدر دلش ان لعنتی 
وقتی  . . م گرفتممی شدخودم را از /.عت گرفتن نفس هایش وقتی به او نزدیک  ابجو

  با نگاه کردن به لب های من لب های خودش را ترمی کرد

طر ارتباطی که با هوای اطراف ما تقریبا به خا . .  ها فیزیکی نبودتن بین مااگرچه کشش  
  یکدیگر داشتیم جرقه میزد 

 IJمی توانست آن را روی زبانم احساس کنمعم  

که نفس کشیدن را فراموش   آنقدر او را ببوسم. .  خواستم او را روی زبانم مزه کنم می 
  کند

 او را همان لحظه . . را به کار گرفتم تا مبرای او داغ بود که تمام کنترل  مآن قدر بدن 
  کنمننجا روی تخت خواب پرتاب هما

  باید به او نشان دهم که صاحب واقعی او کیست 

م کردم به /.عت بدنوقع به آن لبهای زیبا نگاه می. هر مروی لبهایش کشیدم  ادستم ر  
  داد واکنش نشان می

 ولوی لعنتیش ر گسناتور با مکس نشون داد می خواستم   شیرین کاری که  قبIJ به خاطر_ 
طوری رفتار میکنه مثل این که از همه  . . دیدم که اون با]I ایستاده نووقتی اوببرم اما 

با کNO که . . اون هم بهتره و صدای اون رو شنیدم که به همه میگفت تو ازدواج کردی 
. . ی لعنتیش خالی کنم جمه و توی جماممیخواستم تمام گلوله های اسلحه . . من نیستم 

  ن بچه پر کنم دوباره برای او واسلحه ر و 

آینه را از دست گربه کوچولو گرفتم  د .ممکن است کلماتم خشن باشند اما حقیقت داشتن
  و روی دراور قرار دادم

  برای یک ثانیه فکر میکردم شاید من این ارتباط بین خودمون رو فقط تصور کردم  _ 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

دیده بودم جذابتر به  از هر زمانی که او را . . چشمهایم به آرامی از /. تا پای او عبور کرد
  و بدنم به خاطر خواستن او در درد و عذاب بود. . نظر میرسید 

  اون نگاه تو بود که منو متوقف کرد _ 

  چرخید تا با من روبرو شود 

  ؟ کدوم نگاه _ 

چون . و حق با من بود . . یشینه م ات اون نگاهی که وقتی عصبانی میشه روی چهره _ 
  به اونها تاتو رو نشون دادی . . تو ژاکتت رو درآوردی

  کشیدم شنوک انگشتم را از روی گردن تا کمر  

مهم نیست که روی چی موافقت  اون ها نیستم . ن دادم که من میمونوبهشون نش _
NOها برقصم ناو به ساز او وادار کنه تمن کرده باشم اجازه نمیدم ک  

  که تو مال منی ین داد وا نشاونبه  . . تو بیشتر از اینها نشون دادی_ 

  برای این احساس . .  بی نهایت دلم برایش تنگ شده بود.. او را در آغوش گرفتم  

  نوازش کردم  . اوچشم هایش را بست  

  که هنوز هم مال من ین داد واما مهم تر از همه به من نش_ 

  . کوبیدم شی لبهایم را محکم روی لبهای

م وزمان بهانه آوردن تم. ی گربه کوچولو با من مشاجره کنبیاری و بهانه  نیاز نیست _ 
ی نیست که . . هیچ حرف و کIJم همین حا]I بهت میگم اهمیت نداره چی بگی . شده 

  و بابت این احساس X.مندگی نمی کنم  .  تو مال منی. احساساتم رو تغییر بده 

  می بایست توضیح بدم___ _

  کنم واقعاً به کی تعلق داری حا]I باید بهت یادآوری. می تونیم صحبت کنیم  ادعب _

  

* * * * *  

  
  م به /.عت با]I آمدم . /. سایه ای مقابل پنجره گذشت و توجه من را به خود جلب کرد 
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 . کرد را دیدمجفت چشم که ما را از روی شاخه های درخت مقابل پنجره تماشا می دو
که  نر رشیمانند یک اما . . شده  ننهاپبرگ های درخت  وشاید تصور کند که ]IبIJی شاخه 

  میدانستم چه کNO آنجا پنهان شده . .  توانست بوی نر دیگری را احساس کندمی

  تنر

توانستم روی هردویمان پتو بیاندازم و می . .  موموقع متوقف شان می توانستم   
  خودمان را پنهان کنم

  اما هیچکدام از آن کارها را انجام ندادم  

 می کرد . زمزمه مرا بارها و بارها نام . .  ردنش را بوسیدمگ ..  به طرف دخترم خم شدم
  داشتنجدیدمان ی هیچ اطIJعی از بیننده 

  ؟ تو به کی تعلق داری _ 

  مهمان ناخوانده مان  ی به چشمهای وحشت زده . مستقیم به بیرون پنجره خیره شدم 

  نفس بریده پاسخ داد یبا صدای

  همیشه به تو تعلق داشتم. تو  _ 

این بچه  .  کارم تمام نشده بود هم هنوز. شدت سعی می کردم کنترلم را نگه دارم به  
  می بایست بدون شک متوجه بشود که گربه کوچولو به من تعلق دارد

  او مال من است 

  او را محکم در آغوش گرفتم و بوسیدم  

  ؟ تو هم منو دوست داری . .  خیلی زیاد . .  دوست دارم گربه کوچولو_ 

  ناله کرد  . .  همانطور که همیشه دوست دارد او را نوازش کنم تا ن شدممطمئ 

  دلم برای ناله های او تنگ شده بود

  خیلی زیاد دوست دارم . خیلی زیاد . بله  _ 

صورتش را در بالش فرو کرد تا صدایش را کNO . /.یع تر و تند تر شد  شنفس کشیدن
  اما یک نفر شنیده بود . . .  نشنود

مستقیم به بیرون پنجره نگاه کردم و دستم را روی . با خستگی روی شکم افتاد دوئه  
با  . . دستم را میان موهایش فرو کردم و محکم او را بوسیدم. سپس شکم او کشیدم 

  زیبا ناله کرد و لب هایم را مکید  یحالت
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 IJبود  واضحپیغام من کام  

  داد خود را پنهان کنددیگر به خود زحمت نمی  . .  تنر روی شاخه ایستاد

  با]Iخره چرخید و از درخت پایین پرید  . . برای مدت طو]Iنی به خیره شدن ادامه داد 

  و به چه کNO تعلق دارداحا]I هردوی گربه کوچولو و تنر می دانستند 

  لعنتی و مطمئناً نه به ان 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

�!� � "��  ���  

  

���	  

  

  
تقریبا  . هر دو نفس نفس می زدیم. چسباند  ختتکینگ با]Iی /.م دراز کشید و مرا به 

می ترسیدم اگر این کار را بکنم . . میکرد اما نمی خواستم حرکت کنم  ش من را لهوزن
  و تمام اینها تنها یک رویا بوده باشد. . م وبیدار ش

  مرا به طرف خود کشید . کینگ نشست و به دیوار تکیه داد  

  ؟حا]I می تونم بهت بگم چرا _ 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

  گفتم . نگ /.ش را تکان داد کی

به کلوپ  ه بودم .ترسید . .  نیدمنش خبری ازت اه هیچبعد یک م . .  فکر می کردم مردی_ 
پدر بییر به من گفت که  ه .امیدوار بودم به طریقی پیغام منو به تو برسون . رفتم بییر پدر

  هر دوی شما مردید

  ادامه دادم   .د . .kف کینگ مرا به خود 

  خیلی خیلی زیاد . برات تنگ شده بود دلم  _

که پدر بییر آن خبر وحشتناک را به  ای هلحظآن  . م جاری شده ااشک از روی گون ای قطره
  من داده بود را به خاطر آوردم 

   را با لب هایش گرفت اشککینگ به طرف پایین خم شد و قطره ی 

  رفتم تا مکس روببینم _ 

  کینگ بی حرکت شد  

  گفت با زمزمه

  چی ؟ تو مکس رو دیدی ؟  _ 

  /.م را تکان دادم

این رو به  . لبخندش هم همینطور ئه .چشماش کامIJً شبیه تو. خیلی زیباست  اون بله _
  من داد 

کینگ . دستم را با]I گرفتم تا دستبند پIJستیکی که به من داده بود را به او نشان دهم 
  انگشتش را روی آن کشید

به  ور  نمیخواستم او . شهادونستم که نیاز هست با من ب لحظه کامIJ می وندر ا _
  /.پرستی بگیرم 

  با صدای خفه زمزمه کرد   کینگ

  عزیزم _ 

زن مجرد نمی تونه  هسناتور گفت ی/.پرستی اون رو به عهده بگیرم . میخواستم _ 
  شانس زیادی در به /.پرستی گرفتن کNO داشته باشه 

  چرخیدم تا به چشم هایش خیره شوم 
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اما اگه صادق باشم  . .  به خاطر تو انجام بدم . .  به خاطر اون وخواستم این کار ر _می 
ئه و من و ته از تک هی اوت  چون . بخاطر خودم انجام بدم ومی خواستم بیشتر این کار ر 

  خواستم برای همیشه یک تیکه از تو همراه من باشهمی

  خندیدم  

  ام دادمانجو بنابراین کاری که می بایست ر _ 

  به خاطر من .  با تنر ازدواج کردی . . . تو _

به آرامی دستش را جلو آورد و  . . . لحن صدایش دیگر همراه با عصبانیت و قضاوت نبود 
.  به پایین خم شد و لبهایش را به لبهای من چسباند . صورتم را میان دست خود گرفت

. به صورتم خیره شد  . عقب کشیدبه آرامی خود را  . پر از گرما و عشق بود بوسه اش
  به او یادآوری کردم . مانند اینکه به دنبال چیزی می گشت

/.یعتر از تو  ..  متنفرم که اینو بهت بگم اما . این کار رو برای خودم هم انجام دادم _ 
  عاشق اون شدم 

  کینگ خندید

 به برای اولین باراون روزی که  . . به کNO جز مکسو هرگز قبIJ این ر .   دوست دارم _ 
توی مهمونی من پیدا شد  ات از زمانی که /. و کله . نگفته بودم . . مدر آغوش گرفت اونو

  . .میشه تنها تو برای من وجود داشتی ه

  دوباره مرا بوسید و پیشانی اش را مقابل پیشانی من تکیه داد  

  فقط تو _ 

همانطور .   ا در سینه ام پخش شدگرم . این دقیقا چیزی بود که نیاز داشتم آن را بشنوم
  را می پرستید احساس کردم قلبم بزرگ تر شدمکه مرد زیبای مقابلم با چشم هایش 

  به او گفتم   

  ؟ حا]I به من بگو تمام این یک ماه گذشته کجا بودی_ 

بازوهایم . حا]I که زنده و /.حال بود به خودم اجازه می دادم از دست او عصبانی شوم  
  مرا به طرف خود کشید و گردنم را بوسید . سینه ام در هم فرو کردم را مقابل

  مزخرفاتی که با الی داشتیم . . . به پایان رسید  _

  دستش را دور کمرم قرار داد . به نظر می رسید آسوده خاطر شده است 
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ز جهنمی به پا شد که هرگ. پیدا کرد  ور ا اول م . اون زیبایی نبود گربه کوچولو ی صحنه_ 
  اتفاقات بدی برای بییر افتاد  . دلت نمی خواد در موردش بشنوی

  در حالی که احساس وحشت می کردم پرسیدم

  چه اتفاقی برای بییر افتاد ؟ _ 

باقی بمونه  باهاش هیچ آسیبی که برای همیشه . داره بهتر میشه . اون زنده است _ 
انتظار ندارم از لحاظ روحی روانی  ..  که /.ش اومد  یهایبIJ اما بعد از  . براش رخ نداده

اون اشغا]I  . ی رو تحمل کنهایمرد تا حدودی میتونه چیز ه ی ه .حالت نرمالی داشته باش
  به شدت شکنجه دادن  اونو

   ت کمر فرو رفتپوسانگشت هایش در  . فکش روی هم فk.ده شد

  برای کینگ  . .  قلبم برای بییر به درد آمد 

  گرفت صورتم را میان دست خود

کردم زنده از این ر میفکبود که ن ینمی تونم بگم لحظات . اما حا]I همه چیز تمومه _ 
  و می خوام تو رو به خونه برگردونم  ماما حا]I اینجا . .  میامنماجرا بیرون 

  پرسیدم 

  سامی چی میشه ؟ _ 

  خوایماش توضیح بدم که سامی رو می.بر اگه بخوای میتونم با تنر صحبت کنم _ 

  او می خواست من و سامی را با خود به خانه برگرداند  

  /.م را تکان دادم 

پیچیده کردم  ومن این موضوع ر . فکر می کنم اگه خودم باهاش صحبت کنم بهتر باشه _ 
  و من کNO هستم که باید درستش کنم 

  کینگ /.ش را تکان داد 

تو جمع کن و همچنین وسایل وسایل . میام دنبالت . فردا شب اینجا خواهم بودم. خوبه _ 
   ن منطق حالیش نشد بهم اطIJع بدهواگه تنر زب . سامی رو

  را داخل جیب شلوارش فرو کرد و تلفنی را بیرون کشید  شدست 
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هر . شماره من تنها شماره ای هست که داخل اون ثبت شده  . هوئت ین مالا بیا_ 
خواستی به  وز فردا شب مناگه قبل ا . مد با من تماس بگیراومشکلی که به وجود 

  مامی ت/.عت پیش

  در حالی که احساس می کردم در زندگی یک شانس دوباره به من داده شده پرسیدم 

  به این آسونی ؟ _ 

اگه کوچکترین اعتراNM کرد به من  . بهش بگو طIJق میخوای. نه به این اسونی . . نه  _ 
  اون لعنتی صحبت کنم و باتا خودم بیام  وبگ

  کشید ییش را به لبهای من چسباند و نفس عمیقلبها 

اما ایمان  . . . چیزهای کمی هستن که بهشون ایمان دارم گربه کوچولو دنیااین  _  توی
  دارم که ما به همدیگه تعلق داریم 

  تو به خدا ایمان نداری ؟_

   تنها کNO که بهش ایمان دارم تویی . .  گربه کوچولو نه _

کینگ به خواب رفته بودم زمانی در میان شب آنجا را ترک   شپیش در حالی که در آغو
وقتی با]Iخره نور خورشید به داخل اتاق تابیده و به طرف دیگر چرخیدم تا از آن  ه بود .کرد

/.عت با . به روی لب هایم نشست که به طرز مسخره ای بزرگ بود  یاجتناب کنم لبخند 
  که برای گریس به جا گذاشته بود  بود یدرست مانند همان. شدم  شدیدن آن عاشق

  یک خرگوش /.امیکی قرار گرفته بود مروی صندلی کنار تخت خواب

  

 

 فصل بیست و دوم 

  

 دوئه 

روز بعد از آن که کینگ آنجا را ترک کرد همزمان احساس شور و نشاط و هم احساس  
در امنیت نگه بودم که او را  منوناز خدا م . بIJخره کینگ بازگشته بود. بدبختی داشتم 

وقتی کنارم نشسته  . . تنر اجازه داده بودم به من نزدیک شوده داشته بود اما همزمان ب
  و با او ازدواج کرده بودم... بود به او اجازه داده بودم دستم را بگیرد 

  هر اتفاقی که با تنر افتاده بود تقصیر من بود . . همگی این ها تقصیر من بود 
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می بایست با  کنم .ماه گذشته قرار بود دوباره قلب او را بش ۷ر طی و برای دومین بار د 
در حالی که لباس می پوشیدم از  . . کند کاو صحبت کنم و امیدوار بودم به طریقی در 
میلرزید و /.م گیج  مدر حالی که دستهای. . گوشه ی چشم به تقویم روی میز نگاه کردم 

شاید کلمات بتواند مشکلم را . ودکار برداشتم تقویم را کنار زده و یک کاغذ و خ فتمیر 
  :بازتر کند

  نبه طور مرتب با]I اورد 

+  

  نداشتن عادت ماهیانه در طول این ماه و ماه گذشته 

+  

  دادننبودم هیچ اقدام امنیتی انجام  نگوقتی با کی 

=  

  کمکم کن .  خدای بزرگ

 

 

 فصل بیست و سوم

   

  دوئه

 

  قایقی نشسته بود پیدا کردم  ی خانه سقفدر حالی که روی  اتنر ر 

همیشه . نر ی تدارم فکر می کنم این تو بودی که این خونه رو نگه داشت . . میدونی_ 
  اینجایی

چیزی . . اما چیز دیگری هم بود  . .  می کامIJ مشخص در چشمهایش بودغ د .تنر چرخی 
  که نمی توانستم درست روی آن انگشت بگذارم

من در ی مکان احتما]Iً مکان مورد عIJقه ین ا . به اینجا /. میزنی فکر کردم دیر یا زود _ 
  وقتی بچه بودیم هر سه ما همیشه اینجا وقت میگذرونیم . تمام دنیاست 
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کار درستی . کار درستی نبود  . خواهی کنمخواستم راجع به مهمونی معذرت_ می 
  نکردم 

  قرار داد و نفسش را بیرون داد  هایش را روی /.ش دست

مخصوصاً وقتی  .  سخنرانی اون همراهی می کردم نمی بایست با سناتور و_ 
   با این کار همراه نیستی امیدونستم قلب

 می مانند این که داشت افکارش را مرتب. به آسمان نگاه کرد و چشم هایش را بست  
  اند /.ش را به طرف جایی که من ایستاده بودم برگرد. کرد 

بیش از اندازه با این امید پیش  .  این ماجرا حقیقت داشته باشهفقط میخواستم تمام  _ 
  خیلی متاسفم ری. رفتم 

  به او گفتم  

 یگههمیشه داریم از همدکه احساس می کنم  طور این . عذرخواهی کنی  نیازی نیست _
  عذرت خواهی میکنیم

  که همین کارو میکنیم هاحتما]I به این دلیل _

روبروی  ه بوددر جیب شلوارش قرار داد انش رادر حالی که دست . از روی قایق پایین پرید  
  من ایستاد 

  می دونم چرا اینجایی_ 

  ؟ اینطوره    _

  کنیترک می ونجا ر _داری ای

   از روی یک پا به پای دیگر دیگر انداخت وزنش را 

هر چی بیشتر اینجا میمونم . اینجا برای من احساس درستی نداشت  ه .اره همینطور  _
  زندگی می کنم  یشتر احساس می کنم که دارم اشتباهبی

  دنر پاسخ دات

  داری برمیگردی پیش اون . اون زنده است _

  ؟ چطور میدونی _

  دیشب اونو دیدم _

  مپایینم را گاز گرفت   لب 
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  دارم برمیگردم پیش اون. بله  _

  قرار داد  انش/.ش را تکان داد و آن را کف دست تنر 

   چیز رو تغییر میده کنم این همهر می_ فک

های  تعریف فهمیده باشم اینه که خانواده وچیز ر  یهاگه در طی چند ماه گذشته  _
به این معنا نیست که نمیتونیم یک  یمفقط به این دلیل که با هم نیست. مختلفی داره 

  ش چیزی که خودت میسازی. که تو میخوای باشه  هخانواده چیزی. خانواده باشیم تنر 

  NباX نچون من می خوام تو خانواده م هیقت ندار این حق _

که  . مانند این کردداشت ان را برر/N می   مانند این که . گرفت و آن را با]I آورددستم را  
  می خواست به هر جایی بجز چشم هایم نگاه کند

 ایدکه تو فکر می کنی ب ین طریقومن هنوز هم در زندگی تو خواهم بود اما نه به ا _
  باشه

  فکر می کنم اون میاد تا تو رو برداره ؟ پس _

  به او نگاه کردم 

  ی تنرابه طرز وحشتناکی خوب با این موضوع کنار می _

  روی سینه اش قرار دادصورتم را . مرا در آغوش گرفت و چانه اش را روی /.م قرار داد  

  دوست دارم ری _

و تنگ شود اما اود دلم برای خوبی برای من بود و قرار ب .او اشک در چشم هایم جمع شد 
  را از انگشتم بیرون کشیدم و گفتم حلقه او. . واقعاً دیگر نمی خواستم دلتنگ کینگ باشم 

  بیا _

  با چشم های خیس گفتم . ان بست کف دستش قرار دادم و انگشتش را به دور راآن  

واقعا   تو. . جدی می کنه ها  وفکر می کنم این حرکت یه جورایی این قضیه ر  . لعنت _
  ؟داری اینجا رو ترک می کنی 

  کنم همینطوره _ فکر 

سپس آن را در جیب شلوارش قرار  .  دستش را باز کرد و حلقه را برای چند ثانیه نگاه کرد
  داد 

  ؟ قبل از اینکه بری لطفی در حق من بکنی ؟ میتونم یه چیزی ازت بخوام_ 
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  حتما _

  بوسه هی _ 

  تنر من نمیتونم___ _

  یک بوسه خداحافظی. ط یکی ری فق _

. به من نگاه کرد  مبه خاطر می آورد اهایمبا چشم های قهوه ای بزرگی که آنها را از روی 
 . ان چشم ها به طرزمی دانستم چرا آن ها تنها چیزی بودند که با من مانده بودند 

 ات ندلتماس میکردکه به جای او به من ا نانند ای. مبودند  عنیای رسا و پر از مالعادهفوق
  به این بچه حداقل یک بوسه برای خداحافظی بدهم

  بوس /.یع  هی _ با شه پس

نستم که دارم قلب او را می امید. می خواستم هر چه /.یعتر این قضیه را تمام کنم 
همین حا]I هم در من وجود داشت اضافه که شکنم و این ]Iیه ای به احساس گناهی 

  کردمی

  تنر گفت 

  ببوسیم وفکر نمی کردم برای آخرین بار همهرگز  _

  یک قدم جلو گذاشت و صورتم را میان دست گرفت 

  معاب و همچنین خیلی رئیس. . تو خیلی سمج هستی  _

  بوسه میخواد هفقط ی.  هاین فقط تنر  : با خود گفتم 

    شد گفت می در حالی که به طرف جلو خم 

  با]Iخره برای دلیلی بهم میگن ستمگر  _

سپس لب هایش به نرمی  م .م احساس کنه امقابل گون ش راوانستم نفس خنکمی ت
  روی لبهایم کشیده شدند

  اعتماد نکن هرگز به ستمگر  

  ه بوداین آخرین چیزی بود که نیکی به من گفت 

  و سپس اتفاق افتاد 
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اف مانند اینکه تمام محیط اطر . در ابتدا مانند این که در /.م آتش بازی به پا شده بود  
ر /.م می دکه  یی شدصداهاو سپس ذهنم به /.عت پر از تصاویر  . ما آتش گرفته بود

  ندچرخیدند و می چرخید

  خاطراتم 

  تمام آن ها 

  بسیار واضح به طرف هجوم آوردرا عقب می کشید یک خاطره ی همانطور که خود   

   خاطره ای از یک تنر کامIJ متفاوت

 "  

 . قبول نمی کرد به خواب فرو برود مگفتن او تان برایمی تا زمانی که حداقل سه داساس
 د .شت دست چشم هایش را مالیدپنگاه کرد و با  نم با آن چشم های پف کرده و قرمز به

مبارزه می کرد اما به سختی اگرچه به طور شگفت انگیزی  و دکر خوابیدن مبارزه می با 
نگ چمورد عIJقه اش را به  یپتوبعد از سه داستان و دو آهنگ با]Iخره پO.م در حالیکه 

  که پر از عکسهای موتورسیکلت های متفاوت بود  پتویی همان . رفته بود خوابیدگ

  در حالی که پیشانی او را بوسیدم گفتم 

  خوابای خوب ببینی_

 م .با نادین برخورد کرد ورمیان راه م .تا جایی که می توانستم به آرامی در اتاق او را بست 
  کردل میحمرده بود را کاتو  لباس هایی که

. توی اتاقم از مانیتور مراقب سامی هستم  ؟ چرا نمیری امشب تنر رو ببینیهی ری  _
خیلی خوبه که به . ید دنوگذر نبا هم  ومدت ها میشه که شما دو تا بچه هیچ اوقاتی ر 

  بچه ای یه خاطر داشته باNX در واقع هنوز هم

  از او پرسیدم 

  ؟ مطمئنی _

و به خاطر  کنم . اوقاتی را تنها با برای خودم وقت گذرانی متوانستمی. بود  وحق با ا
 . . بین بزرگ کردن ساموئل و نگرانی برای نیکی. جایی بیاورم که هنوز هم یک بچه هستم 

  وقت کمی برای چیزهای دیگری می ماند 

  و همچنین دلم برای تنر تنگ شده بود 

  تنهایی وقت نگذرانده بودیم  به میشد که با همزیادی مدت زمان 
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هم توی خونه منفجر بشه  مبکه اون بچه میخوابه حتی اگه ب یبه عIJوه وقت. البته  _ 
  حتی پلک هم نمیزنه 

بدون . م از خواب بیدار می شد هدر همان حالت  داغلب وقتی میخوابی . حقیقت داشت
  کرده باشدآنکه کوچکترین حرکتی 

  از نادین تشکر کردم 

کنم تا بیشتر شبیه  ارایشو  ارموقت بیشتری بگذ مسعی کرد . را عوض کردمهایم لباس  
به جای آنکه مانند مادری باشم که . . یک دختر دبیرستانی  . خود واقعیم به نظر برسم

شکIJت آب شده داخل موهایش  ساموئلچگونه  فهمدب عی کرده بودتمام بعد از ظهر س
  فرو کرده بود 

و به تازگی به خانه کنار استخر نقل . ابا هم برنامه ریزی کرده بودیم من و تنر این شنبه 
به من قول داده بود تمام برنامه ها . قرار بود برای من شام درست کند  . مکان کرده بود

یم . من و را درست کرده بودیم هرگز با هم رابطه ای نداش سامی از زمانی که . را چیده
بنابراین توافق کردیم که  . مان خیلی پیچیده شده بودتنر خیلی جوان بودیم و زندگی 

  منتظر بمانیم

آماده بودم و شنبه روزی بود که آن را انتخاب کرده بودیم تا رابطه مان را  من اما با]Iخره 
 جلو ببریم

امشب هم مانند هر شب دیگری مناسب بود .  . اما در مسیر خانه تنر نظرم را تغییر دادم
  اما پاسخ نداد برایش پیغام فرستادم اما جوابی دریافت نکردم .با او تماس گرفتم 

وقتی به خانه ی او نزدیک شدم متوجه شدم ]Iمپ خانه ی کنار استخر روشن است . 
لبخند زدم . شاید در حال مطالعه به خواب فرو رفته باشد . داشتم فکر میکردم که کنار او 

ته و در آغوش او بخوابم که صدایی در تختخواب خزیده و /.م را روی بازویش گذاش
  شنیدم

  یک صدای عصبانی 

  بهت گفتم ؟  _ راجع به رفتن پیش اون چه کوفتی

  هرگز قبIJ نشنیده بودم که تنر صدایش را بلند کند . و در ابتدا فکر نمیکردم او باشد 

ناً به کنار خانه خزیدم . گوشه پنجره خم شدم .  دزدکی به با]I نگاه کردم . . . مطمئ 
    صدای خودش بود

دستهایش کناربدنش مشت شده بودند .   مقابل تختخوابش جلو و عقب قدم میزد . 
  صدای زنانه ای پاسخ داد 
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  _ گفتی پیش اون نرو 

  به /.عت آن صدا را شناختم  . . اگرچه تنها پوسته ای از صدای سابق خود بود 

  نیکی 

نر نشسته بود و /.ش را میان دست روی انگشت های پا بلند شدم . لبه ی تخت خواب ت
هایش گرفته بود . خیلی بدتر از زمانی که هفته پیش به دیدن من آمده بود به نظر می 

    رسید

  در خانه ی تنر چه کار می کرد ؟ 

_ اگه به چیزی نیاز داشتی میای پیش من . اما نه . تو رفتی پیش اون و من همیشه باید 
ون چقدر داغونه بشنوم چون تو یه معتاد عوNM شدی و راجع به این که اوضاع و احوال ا

اون نمیتونه تو رو نجات بده . میدونی چقدر اهمیت میدم که تو معتاد شدی ؟ هیچی . . 
هیچ اهمیت لعنتی نمیدم . اما به چیزی که اهمیت میدم اینه که ری عصبانی بشه و منو 

  نم باهاش بخوابم لعنتی دیگه صبر کنم تا با]Iخره بتو   مجبور کنه سه سال

  نیکی در حالی که به او نگاه می کرد گفت

_ اینطوری نیست که این مدت بهش وفادار بوده باNX و با کس دیگه ای رابطه نداشته 
NMبودی عو  

  تنر در حالی که تختخواب را دور می زد تا مقابل او به ایستاد فریاد کشید   

  ضایت بدم می بایست به خوابیدن با تو از پشت ر   _ نه من

  وضوح می لرزیدند پرسید  نیکی در حالی که دست هایش به

  _ برای من چی داری ؟

گونه نیکی برخورد کرد . به طوری که به پشت روی   دست تنر بلند شد و با صدای بلند با
  تختخواب افتاد . از ]Iبه ]Iی دندان های به هم فk.ده با عصبانیت گفت

  احمق ؟اصIJ داری گوش میدی چی میگم   _

نگاه می کنم . این تنری که میشناختم نبود و داشت نیکی   چه کNO  نمیدانستم دارم به 
  کتک میزد را هم که نمی شناختم

  کی بودند ؟ و دوستان من کجا رفته بودند ؟  این آدمها 

  نیکی ناله ای کرد اما حتی یک کلمه هم حرفی نزد  
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هر طور که دلم می خواد ترتیب ری رو شب نتونم _ اگه کاری کنی که باعث بشه شنبه
  ؟  بدم حسابی تIJفیشو /.ت در می آرم . شنیدی چی گفتم

خزید و نیکی را به عقب هل داد . زانو هایش را روی شانه های او قرار   روی تخت خواب 
ی کوچکی را از جیبش بیرون آورد و در هوا تکان داد . نیکی با دیدن آن به شور داد . بسته
  رآمدو شوق د

  تنر بیرون بکشد اما آن را دور از دسترس او گرفت   از دست  سعی کرد آن را 

  _ بعدش 

دوباره بسته را در جیبش قرار داد . به طرف جلو خم شد و دست هایش را با]Iی تخت 
  خواب قرار داد . در حالی که نیکی کمربند او را باز میکرد

م ترسناک بود . اما نمی توانستم چشم دیگر نمی خواستم چیزی ببینم . مانند یک فیل 
  هایم را از صحنه مقابل بگیرم 

هایش را دور پایین تنه تنر قرار داد و او هم با دست موهای او را محکم به وقتی نیکی لب
چنگ گرفت و با خشونت خود را به او تحمیل کرد . . . تا زمانی که اشک از چشم هایش 

  . .  شکمم زیرو رو شد  بیرون آمد

 Nkتا زمانی که من بهت اجازه ندادم حق نداری متوقف ب _  

همانطور که به اشخا�N که هیچ شباهتی به کسانی که با آنها بزرگ شده بودم نداشتند 
  نگاه می کردم . . اشک روی گونه هایم جاری شد

زمانی میخواستم این دختر خواهرم باشد و این پO. کNO که میخواستم یک روز با او 
نم  .تمام چیزهایی که راجع به آنها می دانستم . . راجع به دوستی مان . . همگی ازدواج ک

  دروغ بود . . .  تمام آن

  تنر گفت 

  _ اینطوری کار نمیکنه

  شکم روی تختخواب انداخت . بسته ای را از جیبش بیرون آورد   نیکی را به 

  سالگی ات تنگه  ۱۲ثل _ بذار ببینم اون خراب شده ات کامIJً داغون شده یا هنوز هم م

  خدای بزرگ

  تمام زندگی من یک دروغ است 

  این هیو]I پدر بچه من است 
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  نمی توانم نفس بکشم . شکمم دوباره زیر و رو شد  

را با]I گرفت و مشخص   پوشاندنیکی دامن بسیار کوتاهی که به سختی باسنش را می
و خود را به او تحمیل کرد . نیکی  شد که لباس زیر به تن ندارد . تنر با خشونت او را گرفت

  گریه کرد و روتختی را به چنگ گرفت

_ می خوام یه درس لعنتی بهت بدم هرزه . به مواد نیاز داری ؟ پس میای اینجا و هر 
کاری که بهت میگم انجام میدی . اما در عوض چیزی که میخوای رو به دست میاری و زن 

  برای من بگیره آینده من فکر می کنه می تونه خودش رو 

  دیگر نمی توانستم تحمل کنم . دهانم مزه اسید میداد

چرخیدم که آنجا را ترک کنم اما ناگهان احساس /.گیجه کردم روی زانو افتادم . چند ثانیه  
  صبر کردم تا ببینم کNO صدای مرا شنیده ؟ . . اما خبری نبود 

دیگر قرار بدهم . راه رفتن انقدر برایم  دوباره ایستادم و تقIJ کردم تا یک پایم را مقابل پای
دشواردبود که به نظر می رسید نمی توانم مسافت کوتاه تا خانه را دوام بیاورم . . . تنها 

  چند قدم از آنجا دور شدم که صدایی از پشت /. مرا از جا پراند 

تنر وقتی چرخیدم تعادلم را از دست دادم و به پشت روی چمنها افتادم . همانطور که 
  با]Iی /.م می ایستاد به او نگاه کردم

  _  از چیزی که دیدی خوشت اومد ؟

  بخزم و از او فاصله بگیرم  از دست هایم استفاده کردم تا به پشت 

  تو یه هیو]Iیی  _ تو . . .

  _ اوه ری . هیچ ایده لعنتی نداری "

 

 وقتی ناگهان خودم را عقب کشیدم پرسید 

  _ حالت خوبه ری ؟ 

  دست دهانم را پاک کردم . به دروغ گفتمبا پشت 

  . می بایست برگردم خونه _ حالم خوبه

با اضطراب پایین پیراهنم را بین انگشتانم می کشیدم . لبخندی  مصنوعی روی لب  
  نشاندم و یک قدم به عقب برداشتم
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  _ مطمئنی حالت خوبه ؟

  برداشت . دستم را با]I گرفتم   یک قدم به طرف من 

  قط یه کم از لحاظ احسا/N به هم ریختم_ البته . ف

  از روی اسکله به عقب رفتم 

_ و هنوزم به سناتور نگفتم که دارم اینجا رو ترک می کنم . حا]I نه اینکه اون اهمیتی به 
  این قضیه بده

   _ امروز اون خونه نیست . هیچ کس به جز نادین خونه نیست

  با صدای جیغ جیغو گفتم

  تماس بگیرم درسته ؟ _ پس حداقل باید باهاش

  دروغگوی بدی باشم ؟  چرا می بایست اینقدر 

  تنر پیشنهاد داد 

_ سامی می بایست تا حا]I از خواب بیدار شده باشه . وسایل تون رو جمع کن . من شما 
  رو میرسونم 

  _ نه . منظورم اینه که مجبور نیستی این کارو بکنی کینگ . . . 

  ن ادامه میداد گفتهمانطور که به نزدیک شدن به م

_ اوه بیخیال . به عIJوه گفتی هنوز هم یه خانواده ایم درسته ؟ پس مشکلی نیست یکم 
  باهم ماشین سواری کنیم 

  به جز این که واقعاً مشکلی وجود داشت

  پایم به لبه اسکله گیر کرد و به پشت روی زمین نرم افتادم  

  _ چه دست و پا چلفتی هستم ؟

م اما تنر به /.عت به کنار من حرکت کرد و مرا از جا پراند . مرا از می خواستم بلند شو
  روی شنها به با]I بلند کرد

  _ گرفتمت

وقتی چرخیدم و به چشمهای او نگاه کردم برای یه چند ثانیه تنر خاطراتم را به خاطر  
  آوردم



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

  نفس عمیقی کشیدم 

  _ متشکرم 

  پاهایم تکاندم   را از رویشن ها  .  سعی کردم رفتارم معمولی به نظر برسد

_ و حق با توئه . فکر می کنم اگه تو مارو برسونی بهتر باشه . فقط اجازه بده یه دوش 
  /.یع بگیرم و لباسامو عوض کنم 

لبخند زد و  یک دسته از موهایم را پشت گوشم زد . .  تمام موهای پشت گردنم سیخ  
  یزی درنده خوشدند . .  چیزی /.د پشت کلماتش وجود داشت . . چ

  چیزی شیطانی 

  

  

 

����� � �	
� �� 

 

���	 

 

در حالی که دستم را برای او تکان می دادم چرخیدم و به طرف به خانه دویدم . تقریباً 
 دوباره به زمین افتادم 

به /.عت از پله ها با]I رفتم و به اتاقم دویدم.  کشوی کنار تخت خوابم را باز کردم و 
داده بود را بیرون آوردم . با عجله دکمه تماس را فk.دم و آنرا بیخ  تلفنی که کینگ به من

  گوشم قرار دادم . .  چند بار زنگ خورد .  دعا میکردم

  یا]I . . . گوNX رو بردار  _

  با اضطراب پاهایم را روی قالی M.به میزدم . وقتی هیچ پاسخی نیامد تلقن را داخل 
باس هایم را بردارم اما وقتی به اطراف نگاه کردم جیب پشتی ام قرار دادم . میخواستم ل

  چیزی ندیدم که به دردم بخورد . چیزی نبود که بخواهم
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  تنها چیزهایی که در زندگی می خواستم سامی و کینگ بودند 

  /.م را از اتاق بیرون برده وصدات زدم  

  _ نادین 

  د . دوباره صدا زدم :آمتنها صدای موتور یخچال و ماشین لباسشویی از طبقه پایین می

_ ندیم . . می بایست ماشینتو آماده کنی . بعدا توی جاده برات توضیح میدم اما حا]I باید 
  اینجا رو ترک کنیم 

به /.عت به طرف اتاق سامی دویدم در را باز کردم و با صدای آرامی آن را پشت /.م  
  ا آماده کندبستم . امیدوار بود نادین صدایم را شنیده باشد و ماشینش ر 

به روی انگشت های پا به کنار گهواره سامی حرکت کردم . . وقتی با]Iی آن خم شدم . . .  
  . پO.م آنجا نبود . . . او کجاست ؟

  گفت   ]Iمپ اتاق روشن شد و تمامی موهای روی بازی هایم سیخ شدند .صدایی 

  _ اون بوسه ضعیف لعنتی بود که تو رو لو داد

  ز جا پریدم و پایم روی اسباب بازی های سامی قرار گرفت آنقدر ترسیدم که ا 

  _ تنر فکر کردم مقابل خونه ما رو ببینی . سامی کجاست ؟

سعی کردم لرزش صدایم را پنهان کنم . یک پایم روی یکی از اسباب بازی های کف اتاق 
یدم تا برخورد کردم . وقتی چرخ . با چیزی نرم و بی حرکت لیز خورد و روی زمین افتادم

که بی حرکت آنجا افتاده بود چشم در چشم   با نادین  ببینم روی چه چیزی افتاده ام . . . 
کرد . هنوزم دهانش باز بود . شدم . نگاهش گیج و پریشان بود و مستقیم به جلو نگاه می

  . مانند اینکه سورپرایز شده

 مرده

 نادین مرده بود 

 با گریه گفتم 

  _ چه غلطی کردی ؟

  از روی صندلی متحرک بلند شد   تنر  

  _ پO.م کجاست ؟
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مقابلم روی زانو نشست و لبخند زد . اما ان لبخند مخصوص تبلیغات خمیر دندانی که 
آمیز درون چشمهایش هیچ شباهتی قبIJً دیده بودم نبود . حالت چهره دیوانه و نگاه جنون

  به پO. شاد همسایه نداشت

  ل این که مهم ترین آدم توی این دنیا بودم_  تو قبIJ طوری منو میبوسیدی مث

دستش را جلو آورد و انگشت هایش را روی لبهایم کشید . /.م را عقب کشیدم . . چانه  
  ام را به چنگ گرفت و با عصبانیت گفت

  _ تو قبIJ عاشق من بودی 

  /.م را تکان دادم و به دروغ گفتم

  می آرم احتما]Iً یه زمانی این طور بوده اما به خاطر ن  _

  با عصبانیت خود را عقب کشید و با پشت دست به صورتم M.به زد 

  _ دروغگو

آنقدر ªMبه اش سنگین بود که احساس می کردم استخوان گونه ام ترک برداشته و قسم  
  خورم می توانستم صدای آن را در گوش هایم بشنوم می

وردی . میخوای بدونی از کجا _هیچ احتما]I ی راجع به اون وجود نداره . میدونم به خاطر آ
  میدونم؟ 

  دوباره پرسیدم 

  _ پO.م کجاست ؟ بزار بلند بشم

  با عصبانیت فریاد کشید 

  _ نه 

  و روی زمین میخکوب کرد مرا به روی شانه به پایین هل داد

میمونی . دوباره می پرسم  _ وقتی دارم باهات حرف میزنم همونجا ی لعنتی که هستی
  کجا فهمیدم منو به یاد آوردی ؟. میخوای بدونی از 

  /.م را تکان دادم   

لبهات مقابل لب هایم لرزید . . .    _ چونکه ری . ترس ات رو احساس کردم . احساس کردم
  و تنها دلیل اون این میتونه باشه که آخرین باری که با من بودی رو به خاطر آورده ی 
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همون شبی    نیکی رو میدادی ؟  _ منظورت اون شبیه که تو رو دیدم که داشتی ترتیب
  بهش مواد دادی ؟  که دیدم

  _  آره خودشه

  دستش را به طرف گلویم دراز کرد 

_ اما من اون شب و به عنوان شبی که تو رو کشتم به خاطر میارم . یا حداقل فکر می 
  کردم این کار رو کردم 

  منتظره افتادگلویم را فk.د و راه نفسم را تنگ آورد . . . و سپس اتفاقی غیر 

  یکی دیگر از خاطراتم 

زد در حالی " تنر با]Iی /.م ایستاده بود . پشت /. هم با مشت و لقد به بدنم M.به می 
  که نیکی پشت /. او فریاد می کشید که این کار را نکند

به خاطر می آوردم که مرا کشان کشان به طرف یک سطل زباله آورده و روی یک عالمه  
  آشغال پرت کرد

تصویر پشت پاهای تنر همانطور که با بیخیالی از آنجا دور می شد و از کوچه بیرون  
  میرفت

احساس انگشتی زیر بینی ام که ببیند آیا نفس میکشم یا نه . صدای نیکی که با زمزمه  
  از من معذرت خواهی میکرد 

زدیک تر نورهای آبی و قرمز که از دور دست دیده می شد همانطور که ماشین نزدیک و ن
  می شد صدای اژیر آن بلندتر به گوش می رسید

همانطور که مردم کنار من فریاد می کشیدند روی یک برانکارد دراز کشیدم و سپس  
آخرین خاطره . . . اما این یکی متفاوت بود . مطعلق به هفته ها بعد از آن بود که در 

منظره ای کامIJ متفاوت نگاه  بیمارستان بیدار شدم . خاطره ای که حا]I داشتم ان را از
  می کردم

وقتی بیدار شدم و چشمانم را باز کردم نیکی با]Iی /.م ایستاده بود . با حالت گیجی  
  گفت

  _ ری ؟ 

  _ هاه ؟ ببخشید من شما رو میشناسم ؟

برای چند ثانیه فکر کردم او یکی از افرادی است که در گذشته او را می شناسم اما  
  تقریباً به /.دی گرایید و گفتسپس حالت چهره اش 
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  _ نه تو منو نمیشنا/N اما روی صندلی لعنتی من نشستی "

سپس همه چیز با عقل جور در آمد . اینکه چرا نیکی به من نگفته بود چه کNO است . . . 
اینکه من واقعا چه کNO هستم . . .  چرا آن شب به مهمانی کینگ رفتیم . اینکه چرا ا�.ار 

  تمام مشکIJت من این است که یک نفر از من محافظت کند داشت راه حل 

تمام مدتی که با هم زندگی می کردیم به من دروغ نگفته بود . سعی داشت از من 
محافظت کند . حداقل می خواست راهی به من نشان دهد تا بتوانم از خودم محافظت 

  کنم

زدم . وقتی دستانش را بین  با تمام قدرت و زانویم را بلند کردم و بین پاهای تنر M.به 
پاهایش برد تا پایین تنه دردناکش را بگیرد /. او را بین دو دست گرفتم و محکم با /. به 

او M.به زدم . خون گرم و غلیظ از گوشه ی چشمم پایین لغزید . روی پاهای لرزان 
  ایستادم . تنر با عصبانیت گفت

  _ هرزه لعنتی

ت گرفته بودم سعی می کردم یک پایم را مقابل پای گهواره سامی دس   همان طور که از 
دیگرم بگذارم . داشتم به در می رسیدم اما به اندازه کافی /.عت نداشتم . تنر زانویم را 

  گرفت و با قدم بعدی که برداشتم با چانه روی قالی افتادم 

کرد . از  گونه ام به دسته آن برخورد  تنر مرا به پشت چرخاند . /.م به گوشه ی دراور و
کردم صدای زنگی که در گوشم یک طرف به طرف دیگر /.م را می چرخاندم و سعی می

  بلند شده بود را آرام کنم

سالم بود و داشتم می مردم  ۱۵_ تو چیزی به جز یه هرزه نیستی ری . تنها زمانی که 
دیک تر موفق شدم باهات بخوابم . فکر میکردم اگه با هم یه بچه داشته باشیم به هم نز 

میشیم فکر میکردم اون موقع حداقل بهم اجازه میدی مرتب ترتیبتو بدم . برای همین بود 
که اون روز مطمئن شدم کاندومی که استفاده می کنیم سوراخ داشته باشه . وقتی این 

نقشه کارساز شد در واقع من هم به اندازه جهنم شوکه شدم . البته تو خیلی خوش 
اص بودی که بچه منو داشته باNX . چون نیکی رو مجبور کردم شانس بودی . اونقدر خ

  بچه امون رو از رحمش بیرون بکشه 

  تو این حد گستاخ بود که به من چشمک بزند 

_ اما حتی وقتی بچه من توی شکم تو بود هنوز هم انگشتر منو به دست نکردی . حتی 
      ن میگفتی برنامه داری . . برنامهبعد از اینکه بچه به دنیا اومد هم این کار رو نکردی . چو

  .... چیزی که نمی دونستم من به عنوان بهترین دوست تو در اون جای دارم یا پدر بچه ات

  و با شکلک ادای من را دراورد
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 با عصبانیت گفتم  

  _ لعنت به تو . از روی من بلند شو . تو یه هیو]Iی لعنتی هستی

یدونی چقدر خسته کننده است سعی کنم وانمود _ بIJخره فهمیدی . دیگه وقتش بود . م
کنم کNO هستم که نیستم ؟ حتی پدرت هم از من خوشش اومده و اون عوNM از هیچ 

کس خوشش نمیاد . حتی وقتی تو رو حامله کردم عصبانی نش .د میدونی انجام این کار 
  چقدر سخته ؟

  در حالی که زیر او تقIJ می کردم پرسیدم  

  دونن چه هیو]Iی عوNM هستی ؟  _ پدر و مادرت می

  به اطراف اتاق نگاه کردم اما چیزی نبود که به عنوان یک اسلحه از آن استفاده کنم 

  _ خودت بهتر میدونی اونا حتی از سناتور هم بی خیال ترن

پاهایم M.به زدم تا او را پایین  تنر پایین لباسم را گرفت و آن را تا زیر گلویم با]I آورد با 
   زم اما زانوهایم را به یکدیگر چسباند و روی آنها نشستبیاندا

اما به این خاطر بود که با نیکی رابطه داشتم  . اجازه میداد به طور کامل ازش استفاده _
ساله بودیم این اجازه رو به من میداد و وقتی X.وع به استفاده از  ۱۲کنم . از زمانی که 

I[ تاری برنده شده باشم . در عوض یه تیکه مواد اون مواد کرد مانند این بود که یک بلیت
داد هر کاری باهاش بکنم . با چاقو بدنشو زخم کنم . . اون رو هرزه به من اجازه می

   بسوزونم . . خفش کنم . . تا زمانی که مچ دستش به خون ریزی بیفته اونو یه جا ببندم

  نیکی

ه اش پیدا می شد /.ا/. بدنش پر از آوردم هر موقع مقابل پنجره ام /. و کلبخاطر می 
آورد : با در برخورد کرده . . یکی از میخ های جای زخم و کبودی بود . همیشه بهانه می

  خانه قایقی او را زخمی کرده . . از روی اسب پO.عمویش پایین افتاده 

 من نتوانسته بودم از او محافظت کنم . . زیرا آنقدر /.گرم زندگی بیعیب و نقص کوچک
خودم بودم که هرگز فکر نمی کردم چیزی در زندگی او بسیار دور از بی عیب و نقص 

  است 

وقتی به این فکر می کردم که تمام مدت راجع به تنر برای او صحبت می کردم . . اینکه تا 
کند . . چقدر با سامی رفتار خوبی دارد چه اندازه در قبال من مسئو]Iنه و با فکر عمل می

  پیچیدم . . به خود 

_ می بایست از نیکی تشکر کنی . این تنها دلیلی بود که من اجازه می دادم تو در آرامش 
باNX . تنها دلیلی که میتونستم نقش دوست پO. بی عیب و نقص رو بازی کنم . هر 
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بایست بره و همه بIJیی که میخواستم /. تو بیارم /. اون می یاوردم . اما اون هرزه می
  بایست با پلیس تماس بگیرهنه . وقتی تو رو توی اون کوچه پرت کردم میچیز رو خراب ک

  چشمهایش را چرخاند 

_ و وقتی کNO نتونست تو رو پیدا کنه و نیکی دیگه بخونه برنگشت میدونستم تو زنده 
  ای و اون هرزه با توئه . که هر دوی شما از من پنهان شدید 

  یش را دور گردنم پیچاند و محکم فk.د لبخند شیطانی تحویلم داد . دوباره دستها

_ اما بIJخره نیکی رو گیر آوردم . توی اون اتاق متل درب و داغون . . و وقتی به من نمی 
  گفت تو کجا هستی . . . 

در حالی که به نظر می رسید در خاطرات گم شده و صورتش قرمز شده به طرف دیگری 
تر می شود . دوباره توجه اش را روی من رسید هر لحظه عصبانی نگاه کرد . به نظر می

آورد . فشار دستش را دور گردنم بیشتر کرد . . محکم تر می فk.د . تا زمانی که دیگر قادر 
  نبودم نفس بکشم

  لبهایش را مقابل گوشم چسباند  

  _ من اون هرزه رو کشتم 

فس کشیدن ناگهان گلویم را رها کرد . به سختی نفس می کشیدم اما به طور دردناکی ن
  سخت بود . به محض این که به اندازه ی کافی برای حرف زدن نفس جمع کردم گفتم 

  _ لعنت بهت پس 

  نیکی به طور تصادفی اوردوز نکرده بود بلکه تنر او را کشته بود 

  طرز لعنتی تحریک بشم _ فکر می کنم وقتی ازم می تر/N خوشم میاد . باعث میشه به

  یان پاهای خود فk.د دستم را گرفت و آن را م

_ شاید تمام این مدت اشتباه میکردم . شاید باید به جای نیکی ترتیب تو رو از پشت 
  میدادم

سینه ام را گرفت و ناخن هایش را در آن فرو کرد . سعی کردم واکنش نشان دهم . سعی  
داشت فایدهای برایم ن   روی چیزی که هیچ   کردم جیغ بکشم اما نمی خواستم انرژی ام را

  هدر بدهم

  _ فکر می کنی من از تو میترسم  ؟

  خندیدم . /.م را تکان دادم 
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_ من ترسو میشناسم . . ترس واقعی رو . مزخرفاتی که باعث میشه توی لعنتی به 
خودت برینی . فکر می کنی میتونی منو بترسونی ؟ دوباره فکر کن . . چون من دیدم 

میگم . . ترس واقعی خیلی از بزرگتر از توئه .  ترس واقعی چه شکلیه . . و یه چیزی بهت
  چشم های سبز روشن داره . . . و یک عالمه تاتو

  با عصبانیت پرسید 

_ راجع به اون جنایتکار لعنتی صحبت می کنی ؟ اون م********** باید به خاطر کاری که 
  شب مهمونی با من کرد توان پس بده

  د ؟کینگ شب مهمانی با تنر چه کار کرده بو 

اون معذرت    . . . اون شب دم پنجره اومدم تا یکبار دیگه یکی از  _ اوه بهت نگفته ؟
  عالیجناب ری پرایس تحویل بدم که شما دو تا رو با هم دیدم  خواهیهای مصنوعی رو به

  چشمهایم گشاد شدند 

_ اون م********** میدونست من اونجام . دارم نگاه می کنم  . مطمئن شد جلوی 
  ی من خوب ترتیبتو بده . کاری کرد بهش بگی عاشقNk چشما

  ادای این را درآورد که می خواهد با]I بیاورد اما نفس عمیقی کشید و ادامه داد 

  _ یه جوری رفتار کرد که خوب نشون بده تو به اون تعلق داری

ی خواهد /.م را با]I آورد و دوباره به قالی کوبید . . بارها و بارها . . مانند این که م 
صحبت هایش را در آن فرو کند . /.م X.وع به چرخیدن کرد و نمی توانستم به خوبی 

  ببینم . . . دو تنر دیوانه داشتند /.م فریاد می کشیدند 

  همانطور که /.م را روی زمین می کوبید آب دهانش بیرون پخش می شد 

  منی_ اما تو مال اون نیستی . تو رامی لعنتی اون نیستی . تو مال 

  دیگر داشت با صدای بلند فریاد می کشید 

دستش را مشت کرد و آن را عقب ببرد . سپس مشتش محکم وبا سط شکمم برخورد  
  کرد 

تمام اکسیژن از شش هایم بیرون رفت  . دردی عمیق در بدنم پیچید . به یک طرف 
دم زندگی که چرخیدم و خودم را در هم فرو کردم . شکمم را در آغوش گرفتم . آرزو می کر 

  من و کینگ درست کرده بودیم را از بین نبرده باشد 

  _ حا]I از من می تر/N هرزه ؟ 

  با صدای گرفته گفتم
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  _ نه صبر کن . این کارو نکن من ____ 

چشم های تنر گشاد شدند . قفسه سینه اش با]I و پایین می رفت . دهانش باز شد اما 
ان به نظر می رسید متوجه شد چه گفتم . زیرا از کلمه ای از آن بیرون نیامد . سپس ناگه

روی زمین بلند شد و با پا به دراور M.به زد . مانیتور اتاق کودک و گهواره سامی را روی 
زمین انداخت . . که کنار /. من فرود آمدند . دوباره به این طرف اتاق برگشت . با]Iی /.م 

ساس کنم . وقتی به پایین خم شد به ایستاد . می توانستم گرمای نگاه خیره اش را اح
  تنها . . چیزی را از زمین برداشت  پیچیدم اما  خود

  تلفنی کینگ به من داده بود 

  لبخندی X.ورانه صورتش را روشن کرد . با فریادی وحشتناک پایش را با]I آورد 

  آخرین چیزی که دیدم پاشنه پای او بود 

  

 ���� � �	
� �� 

 ���� 

  

   گریس گفت

  تصمیم گرفتم که نمی خوام بمیرم _ 

از زمانی که او را به خانه آورده بودم متوجه تغییراتی در او شده بودم . با راحتی بیشتری 
کرد . صورتش رنگی دوباره گرفته بود . گودی های زیر چشم هایش از بین رفته حرکت می

  بود 

  در حالی که یک جزرعه از نوشیدنی ام را /. می کشیدم پرسیدم

  این چیزیه که حا]I تصمیم گرفتی ؟ _

  نوشیدنی را دوباره روی میز قرار دادم  

  _ همینطوره

  دستش رو جلو آورد و آن را روی بازویم قرار داد  
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_ تو X.ایط بسیار سختی رو گذروندی دیگه نمی خوام به مشکIJت تو اضافه کنم . به 
مIJً مشخصه . بنابراین خیال ندارم عIJوه شما بچه ها به من نیاز دارید . تا این اندازه کا

  بمیرم 

  _ دکتر راجع به X.ایط جدیدت چی گفته ؟

حا]I که دیگر الی به عنوان یک تهدید از میان برداشته شده بود و قرار بود دخترم را به  
  خانهی برگردانم احساس می کردم دوباره می توانم اجازه بدهم گاردم پایین بیاید

؟ من احساس فوق العاده ای دارم و این چیزیه که می خوام  . اون چی میدونه  _ اوه
روش تمرکز کنم . نمیخوام هر هفته چند ساعت از زندگیم رو تلف کنم . . پیشش برم تا 
بهم بگه چقدر از مری�N باقی مونده . کامIJً بی فایدست . بنابراین تصمیم گرفتم دیگه 

  جایی نمیرم . همینه که هست 

کنم اگه کNO تصمیم بگیره دیگه نمیخواد دکترش رو ببینه چون _ صادقانه فکر می 
  تصمیم گرفته زنده بمونه اون یه نفر تویی . . .  پس دیگه نیاز نداری برات علف بیارم ؟ 

اینجا بیاره و من   _ کی این حرفو زدم ؟ مخصوصا حا]I که پO. من میخواد یه بچه دیگه به
  قراره مادربزرگ خوبی براش باشم

  بچه خودش یه پدر داره گریس من فقط می خوام پدر  . . . _ اون

متوقف شدم . در /.م هرگز اسمی برای رابطه ای که قرار بود من و دوئه با هم داشته  
  باشیم نذاشته بودم  . . او فقط مال من بود 

  گریس به جای من جمله ام را تکمیل کرد 

NXپدر ناتنی اون با _  

  نوشیدنی اش تمرکز کرد ناگهان روی نوشته های بطری

_ راجع به مکس متاسفم . هر کاری که از دستم بر میومد حاM. بودم برات انجام بدم . 
  کردم اگه بهم اجازه می دادن خودم اونو به فرزندخواندگی قبول می

  /.م را تکان دادم 

  گریس با خوشحالی پرسید

  _ کی قراره دوئه رو بخونه بیاری ؟

  _ امشب 
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لبخندی که تهدید می کرد صورتم را به دونیم تقسیم کند مبارزه کنم .  سعی میکردم با
تک آن لبخند ها به خاطر می توانستم تعداد لبخند هایم را در سال گذشته بشمرم و تک

  دخترم بود 

تلفنم در جیبم به صدا در آمد . یک پیام برایم آمده بود . می خواستم آن را نادیده بگیرم 
ردم که شماره ام را به گربه کوچولو داده بودم که اگر به من نیاز اما سپس به خاطر آو

  داشت با من تماس بگیرد

آن را از جیبم بیرون کشیدم و به صفحه آن نگاه کردم . یک تماس بی پاسخ از طرف او  
  داشتم

  لعنت  

  حتی صدای زنگ آن را نشنیده بودم 

   وی آن کلیک کردم . چیزی که دیدمهمچنین گربه کوچولو یک پیغام برایم فرستاده بود . ر 
  باعث شد قلبم از قفسه سینه بیرون بزند و خون در رگ هایم بجوشد 

روی صفحه تلفن ورژنی شکسته خونی و کبود از گربه کوچولو قرار داشت . موهایی که 
روی صورتش ریخته شده بود بخون کشیده شده بودند . روی یک صندلی بسته شده بود 

. فکش به یک طرف خم شده بود مانند این که به طور مداوم به آن  . دهانش باز بود
  M.به وارد شده . لباس هایش پاره شده و از بدنش آویزان شده بودند

  با صدای بلند پرسیدم 

  _ این دیگه چه کوفتیه ؟

گریس به کنار من آمد تا ببیند چه چیزی باعث شده تا این اندازه وحشت زده و ناگهان  
متوجه شدم عIJمت یک مثلث وسط تصویر قرار دارد . آن را فk.دم و  ساکت شوم  .

صحنه وحشتناکی که تصور میکردم یک عکس است مشخص شد که یک ویدیو است . 
  X.وع به پخش شدن مقابل چشمم کرد 

گربه کوچولو بارها و بارها به وسیله مشت یک مرد از ناحیه صورت مورد M.ب و شتم 
د و گریه می کرد . التماس میکرد شکنجه متوقف شود . وقتی قرار گرفت فریاد می کشی

ویدیو تمام شد کامIJً بی جان و بیهوش شده بود . متوجه شدم دستی که او را میزند یک 
  ساعت طIJیی با عقربه های الماس داشت

 سناتور  

  یک پیغام دیگر روی گوشیم امد

  شب ۱۱خانه قایقی  
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 تنها  

  غیرمسلح

  وگرنه اون میمیره 

  

 

��� � �	
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بدترین احساس دنیا این است که قادر نباNX شخ�N که دوست داری را نجات بدهی . 
دیدن گریه از روی درد او و خونی شدن /. و صورت او کافی بود تا هر مرد عاقلی را 

 دیوانه کند و من در ابتدا دقیقاً عاقل نبودم 

اما صادقانه هرگز فکر نمی کردم به دختر خواهد من مرده باشم فکر میکردم سناتور می
های زیادی صدمه رسانده بودم اما وقتی شانس این را خودش صدمه بزند . من به آدم

  پیدا کردم که یک پدر باشم هرگز کاری نمیکنم که به دختر خودم صدمه برسد

گر با قرار بود دنبال او بروم . و اهمیت نمی دادم اگر کشته بشوم . اهمیت نمی دادم ا 
را سوراخ کند . . . اما خیال داشتم دوئه را نجات دهم . آن موقع اگر   گلوله وسط /.م

هنوز هم نفس بکشم . . .  خیال داشتم مطمئن شوم قبل از آن که سناتور را بکشم به 
اندازه کافی احساس درد و ترس داشته باشد . بطوری که هرگز تصورش را هم نمی کرد 

  شته باشد چنین تر/N واقعیت دا

گفت به تنهایی بروم اما به این معنا نبود که به یک نقشه پشتیبانی نیاز نداشتم پیغام می
شب بود . هنوز هم زمان داشتم . خدارا شکر . زیرا به هر ثانیه ان  ۸. به تلفنم نگاه کردم . 

  نیاز داشتم 

دم و پیشانی ام را با بیر تماس گرفتم اما پاسخی نیامد . مشتم را به فرمان ماشین کوبی
مقابل آن تکیه دادم . بعد از ماجرایی که با الی پیشامد از لحاظ روحی و روانی کامIJ به 

  هم ریخته بود . احتما]Iً اکنون با یکی از فاحشه های گروه بیچ بسترد /.گرم است
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ت /.م را با]I گرفتم و به روبرویم نگاه کردم  . مقابلم تابلوی راهنمایی بود که می گف 
کوران پین  . . آن را به عنوان یک نشانه در نظر گرفتم . تنها یک نفر در کرال پین وجود 

  داشت که او را می شناختم  . . . و دقیقا همان کNO بود که به او نیاز داشتم

ماشین را روشن کردم . دور زدم و به طرف تنها کNO که می دانستم در این لحظه می 
  کردم تواند به من کمک کند حرکت

  

  

* * * * * 

  

ای بود که قبIJ او را استخدام می کردند . البته قبل از آن که جک دان یک قاتل حرفه 
ازدواج کند و دیگر از این کار دست بکشد . تنها چند نفر در این دنیا راجع به او این را می 

ختم این دانستند . جک یک فرشته مرگ متحرک بود  . تنها دلیل این که من او را می شنا
 کردیم . . در آنجا به قاتل شهرت داشت بود که در زندان با یکدیگر کار می

وقتی مقابل خانه زیبای او ماشین را پارک کردم واقعاً به اینکه در خانه ای با حصار های 
کرد توجه نکردم . به /.عت از پله ها با]I رفتم و با صورتی و گل های رنگارنگ زندگی می

  صدای زنانه ای گفت عجله در زدم .

  _ فقط یک لحظه 

  با صدای بلند تری در را کوبیدم . فریاد کشید 

  _ فقط یک لحظه کوفتی

در با شدت باز شد . زن مو قرمزی که به نظر میرسید می خواهد چیزی بگوید  . . طوری  
که این طور به نظر می رسید که می دواند چه کNO پشت در است . . پدیدار شد . تا 

  ی که چشم هایش را به طرف با]I آورد و دهانش را بست زمان

  _ به نظر میرسه اینجا نیستی که مجسمه هنری ات رو چک کنی 

بازوهایش را مقابل سینه اش در هم فرو کرد و به چهارچوب در تکیه داد . شورت کوتاه و  
  نداده  تاپ تنگی به تن کرده بود که کامIJً مشخص بود به خود زحمت پوشیدن لباس زیر

  _ به جک نیاز دارم

می خواستم او را به طرفی پرتاب کرده و به داخل خانه هجوم ببرم تا خودم او را پیدا کنم  
اما ابی در این دنیا تنها کNO بود که جک واقعاً به او اهمیت می داد . . به جز دخترش  . . 

    صفر بود  تقریباشانس اینکه اگر این کار را انجام بدهم باز هم زنده خواهم ماند 
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  _  آره تا این اندازه رو فهمیدم

  به کنار رودخانه اشاره کرد  

  _ برو اونجا 

  چرخیدم . . اما کلماتش مرا متوقف کردند 

  _ حالت خوبه ؟

  _ نه به هیچ عنوان خوب نیستم . دخترم توی درد/. افتاده 

ت داشتم تا بفهمم شب فرص ۱۱ها نداشتم . فقط تا زمانی برای هیچ کدام از این صحبت
  چگونه باید دخترم را نجات بدهم 

  _ خودم میبرمت پیشش

  در را پشت /.ش بست و مرا به طرف جک راهنمایی کرد  

  

ی وقتی به محل مورد نظر رسیدیم . جک به دیوار تکیه داده بود . یک سیگار از گوشه
  دهانش اویزان بود و یک عروسک باربی در دسترش قرار داشت 

  _ جک 

  ش را با]I گرفت . . اول به همO.ش و سپس به من که به او نزدیک میشدیم نگاه کرد/. 

  نیاز داره   _  اون به کمک تو

جک یک جرعه از آبجویش را نوشید و عروسک باربی را زمین گذاشت . در حالی که تلفن  
  را به طرف او پرتاب می کردم گفتم 

  _ روی این فیلم کلیک کن

وحشت زده   تا همراه او تماشا کند . . هیچ کدام چیزی نگفتند . . ابیابی به کنار او رفت  
جک هیچ واکنNk نشان نداد . در حالی که دوباره صدای   به نظر می رسید در حالی که

  آن ویدیو را می شنیدم به نظر می رسید قسمتی از من مرد

عکNO که امروز جک تلفن را به طرف من پرت کرد . میان عکسهای آن را جستجو کردم .  
آمیز خودم ان را ذخیره کرده بودم را باز کرده و صفحه تلفن را به او به خاطر د]Iیل جنون

  نشان دادم 

NXهمچنین میتونی اینو هم داشته با _  
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ابی با آرنج به پهلوی او M.به زد . چشم های جک به صفحه تلفن چسبیده شده بودند .  
  دوباره به او M.به زد 

  _ جک

  ر محکم تر . جک ابتدا به او و سپس به من نگاه کرداین با 

_ خیلی خوب این کارو می کنم . مخصوصا به خاطر این که دخترم طوری به من نگاه 
میکنه مثل این که اگه این کارو نکنم تا یک قرن دیگه با من نمیخوابه و از اونجایی که دارم 

  ش بخوابم  . .تمام تIJشم رو می کنم تا هر چند بار که میتونم باها

دستش را روی شانه ی او قرار داد و لبخند زد . ارتباط بین آن دو کامIJ واضح بود  .برای 
کشد نگاه درون چشم هایش نسبت به او کامIJً احترام مردی که فقط از روی لذت آدم می

  آمیز بود . . . مانند اینکه او را می پرستید 

اره به من نگاه کرد قسم میخورم چشم هایش را از زنش گرفت . وقتی دوبجک چشم
  هایش از آبی به مشکی تغییر رنگ دادند . حتی صدایش کمی عمیق تر شده بود 

  _ برای خودت یه /.باز گیر اوردی

  دود سیگار را از بینی اش بیرون داد . ابی در حالی که به طرف خانه می دوید گفت 

  _  میرم ژاکتت رو بردارم 

ای ناپدید شد او را دنبال کرد . سپس از من شت درهای شیشهنگاه جک تا زمانی که پ
  پرسید

  _ دخترت ؟

  دوباره تلفن را به دستم داد 

  _ مثل اونه ؟

  به جایی که ابی در آن ناپدید شده بود اشاره کرد

  _ مثل چی ؟

  و از /.ت زیاده اما به د]Iیل احمقانه ای خودش اینو نمیدونه ؟  _ مثل اینکه از تو بهتره

  امIJ درست به نظر می رسه _ ک

سیگارش را در زیر سیگاری که روی آن نوشته بود  " بابا سیگار کثیفت رو بزار اینجا تا 
  درختا رو نکNk " قرار داد 
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_ به پیشنهاد من گوش بده . وقتی تمام این مزخرفات تموم شد و اون هنوز هم قلبی 
. . این رابطه مزخرفو قانونی  داشت که می تپید و ریه هایی که می تونستند نفس بکشن

کن . باهاش ازدواج کن . اونو باردار کن . هر کاری که میتونی بکن تا به طور خود خواهانه 
  ای اونو به زندگی خودت محکم پایبند کنی

ابی دوباره بازگشت و ژاکت او را به دستش داد . جک به طرف او چرخید . دستش را  
  اش را مقابل پیشانی او تکیه داد پشت گردن او قرار داد . پیشانی 

  _ به دخترم بگو پدرش زیاد دیر نمی کنه

  بعد از چند دقیقه از یکدیگر جدا شدند . ژاکت را پوشید و به طرف مقابل خانه حرکت کرد  

  اونجا باNX درسته ؟  ۱۱_ پیغام می گفت بهتره ساعت 

  _ همینطوره

  سامون بدم_ پس با موتور من بریم باید یکم ذهنم رو /. و 

_ من باید به خونه کلوپ برم و ببینم که آیا بییر اون اطرافه . نمی تونم باهاش تماس 
  بگیرم . یک ساعت دیگه مقابل خونه خودم می بینمت

و به طرف ماشین چرخیدم . جک یک سیگار دیگر روشن کرد و سوار موتور شد . آن را  
  /.عت از جاده به پایین رفت و ناپدید شد روشن کرد . چانه اش را برای من با]I آورد و به 

  به تلفن نگاه کردم . نه شب . . دو ساعت دیگر 

  دو ساعت تا زمانی که دوباره بتوانم دخترم را ببینم 

  زنده یا مرده
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به طرف خانه کلوب حرکت کردم . بچه ]Iغر مردنی که آنجا ایستاده بود دروازه را برایم باز 
د . به داخل رانندگی کردم و کنار موتور بییر ماشین را پارک کردم . یک دفعه پO. پشت کر 

 /.م فریاد کشید
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  _ کینگ صبر کن

تر متوقف شد . دست هایش را روی زانوهایش به طرف من دوید . چند قدم آن طرف 
  قرار داد تا دوباره نفسش را به دست آورد . با عصبانیت پرسیدم 

  دوباره یاد بگیری چطور نفس بکNk چه کوفتی میخوای ؟_ وقت ندارم تا 

  _ فراموش کرده بودم اما اجازه ندارم تو رو به اینجا راه بدم 

  _ کدوم لعنتی اینو گفته؟  

_ پرز . اون گفت که تو یکی از ما نیستی . پس دیگه نباید به اینجا بیای . قبIJً یه خراب 
  بدم واقعاً این بار منو میکشه کاری کردم اگه دوباره تورو به اینجا راه

     ام در هم فرو کردمبازوهایم را مقابل سینه 

  _ رئیس تو راجع به این دستور چه فکر لعنتی کرده ؟

  همان طور که به پایین به او خیره شده بودم چشم های بچه گشاد شدند 

نی از _ نمیدونم مرد . تمام مدت توی اتاقش بوده . فقط به جز برای برداشتن نوشید
اتاقش بیرون نیومده . همچنین با کNO صحبت نمیکنه . .  اما جدی تو باید اینجا رو ترک 

  کنی . پرز منو میکشه . و بدتر از اون . . . من دیگه نمیتونم عضو گروه بشم

 _N/؟ نگیری وکارت ورود به گروه ر  یا رو بکشهتو اون  ؟  از کدوم یکی بیشتر میتر  

  اخم کرد و گفت   کمی  می داد نچی اش ببینیبه در حالی که  

  کارت ورود به گروه البته  _

    زمزمه کردم

  کوچولوی مزخرف لعنتی  _

  به طرف اتاق بییر حرکت کردم

جدی میگم مرد اگه همین ا]Iن نچرخی می بایست بهت شلیک کنم وگرنه بهم شلیک  _
  می کنن

  از روی شانه گفتم  

  بهم شلیک کن  پس_ 

     با ناله گفت 

  لعنت. . رو نبینه  و مواظب باش کNO تو. . لعنت فقط دیر نکنی _ 
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آن  ینآهنگی که از اتاق بییر می آمد به یک تراک دیگر تغییر کرد و در آن یک میلی ثانیه ب 
با . صدای کمی را در اتاق شنیدم مانند اینکه یکی از وسایل روی زمین کشیده می شود 

  مشت به در اتاقش کوبیدم

  ن لعنتیتو بیارین بیرونبییر باس _

کNO به جز چند نفر از فاحشه های گروه روی بالکن حضور . به اطراف نگاه کردم  
به نشانه دعوت به طرفم حرکت  را و انگشت اشاره دکه به من چشمک زدن. . نداشتند 

ی هنوز هم در را باز نکرد به طرف آسانسور قدیمی  قتدوباره به در اتاق کوبیدم و د .دادن
. دیوار آن را جستجو کردم و قطعه بلوک بزرگی را برداشتم  م .حرکت کرد هرویین راپا

همان طور . دوباره به طرف اتاق بییر حرکت کرده و آن را به پنجره اتاق بییر پرتاب کردم 
  صدای فریاد زنی بلند شد مکه از بین پنجره به داخل اتاق وارد شد

یک دختر زیبای آسیایی روی او قرار داشت . بود  م روی تختخواب دراز کشیدهه بییر هنوز 
  به دختره گفتم . . همان منبع جیغ. . 

  گورتو از اینجا گم کن  _

هنگام بیرون . به /.عت پایین آمد و لباس هایش را به دست گرفته و از کنار من گذشت 
از  رفتن دستش را دراز کرد و یک جفت کفش پاشنه ده سانتی را از روی زمین برداشت و

  بییر گفت. در بیرون رفت 

_ NXقرار نیست اینجا با  

کبودی های روی صورتش هنوز هم بد به نظر می رسیدند مانند این که همین چند  
   توانست حرکت کندانی نمیروبه آرامی و . ساعت پیش آنها را دریافت کرده 

  گفت ون پO.بچه مزخرف بعد از این که اجازه داد وارد بشم اینو بهم ه اآر  _

  نگهبان خوب لعنتی اینجا داریم  قدرچ_ 

  نفسش را بیرون داد و دستش را میان موهایش کشید

  همه چیز داره به /.عت اتفاق میفته . و من قراره کاپیتان این گروه مزخرف بشم  _

با . از طبقه پایین به گوش می رسید  های مکالمه صدا. صدای زنگ هشداری بلند شد 
  لحنی بی حالت گفت 

  میاد  هر اکالواری د. صدای آژیر خطر _ 
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آن را روشن کرد و دوباره روی  . . یک سیگار از کنار تخت خواب برداشت . . چرخید
  تختخواب دراز کشید

  پدر گفت دیگه نمی تونم با تو /. و کله داشته باشم _

  ی که از روی زمین برداشته بود را /. کشیدکیک جرعه از بطری ویس. خندید  

وقتی وسط جنگ با . . جواب نداد خودم متوجه این مسئله شدم  مبه تماس هاوقتی  _
  لی بودیما

  با بر زبان آوردن نام او بییر به خود پیچید 

مشکل ه عالم هی ون که ا]Iنچ. هیچ لعنتی به این که اون پیرمرد چی فکر میکنه نمیدم   _
  ون و سوار ماشین شوبنابراین خودتو بپوش. لعنتی داریم و هیچ زمانی هم نداریم 

  زمزمه کرد 

  ه ؟راجع به این لعنتی جدید یما همیشه مشکل داریم چ _

پاهایش را از آن طرف تخت خواب پایین آورده و با کف دست هایش چشم هایش را  
  تلفن را به طرف او پرتاب کردم . مالش داد

  عوNM  هاین جدید _

  ار پرسیددبا لحنی کش

از  ویه دختر خوشگل آسیایی ر . . در اتاق منو شکوندی  . . دیاین همه راه تا اینجا اوم _
چون  ی . .ازش گرفت وحق عضویت اون پO. بچه بیچاره ر . . احتما]I روی من برداشتی 

  ؟ فقط می خواستی تلفن جدیدتو به من نشون بدی

جا سیگار  یک . سیگار را با]Iی قالی گرفت و خاکستر آن را مستقیم روی قالی انداخت  
  با عصبانیت گفتم  . ستفاده نشده دو قدم آن طرف او روی میز قرار داشتا

  رو فشار بده  دکمه پلی_ 

  

همانطور که ویدیو X.وع به پخش شدن . روی تصویرکلیک کرد  د .چشمهایش را چرخان
نفس عمیقی کشیدم تا میل به خراب کردن چیزی  . کرد نور تلفن روی صورتش پخش شد

به تصویری که کف دستش قرار داشت نگاه کرد  بییر وقتی . بنشانمیا کشتن کNO را فرو 
 . تمام رفتارش تغییر کرد کردخ وو واقعیت اتفاقی که در حال جریان بود در ذهنش رس

. چشمهایش متمرکز شدند  . های شانه هایش سخت شدهیچه. مابدنش منقبض شد 
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اما وقتی ویدیو تمام شد و گیجی به یکدیگر نزدیک شدند   ابروهایش در ابتدا از روی
  صفحه خاموش شد دست هایش از روی عصبانیت مشت شده بودند

سوار ماشین و  اگه نصف اونی که فکر می کنم بهش اهمیت میدی یه شلوار بپوش _
  ولعنتی ش

ل وکمد دیواری را به طرفی ه . به /.عت از روی تخت خواب بلند شد و لباس پوشید  
نمایان کرد دستش را داخل آن فرو کرد و بعد از چند ثانیه دو  داد و سوراخی را در دیوار

  مطمئن شد هر دو آنها کامIJً پر باشند و سپس آنها را روی کمرش . اسلحه بیرون آورد
  گفت  فرو می کرددر حالی که پاهایش را درون چکمه . بست 

  لعنتی   بزن بریم_ 

کامIJ  شد . پشت ساختمان راهی طرف . به ل داد و از اتاق خارج شدومرا به کناری ه 
از روی پله  پاهاییصدای با]I آمدن . حرکت کرد ه بودم مخالف با جهتی که از آن وارد شد

  گفت.  پایین پله ها ایستاده بود  ابچ. ها به گوش رسید 

یه دونه  به نداری حتی   فکر می کنم مهم نیست چه قوانینی میزارم پO. تو هرگز خیال _
و به ر امیدهای زیادی برای تو داشتم اما چطور باید ریاست  . ا گوش بدیاز اون لعنتی ه

Oکه به برادر هاش احترام نمیذاره واگذار کنمک N ها اونبه قوانینی که با  . . به رئیسش ؟
  زندگی میکنیم 

  بییر با لحنی بی خیال گفت

 هاعت دیگه قرار حدود یک س . مذاکره کنیم پدر ادعراجع به تمام این مزخرفات میتونیم ب _
البته اگر قبل از اون بهش نرسیم بنابراین می توانیم راجع به  . بشه هشتکدختر کینگ 

  احساساتمون وقتی مطمئن شدم این اتفاق نمی افته و برگشتم صحبت کنیم 

به   وقتی چند هفته پیش اینجا اومد کامIJً مثل یک شبح؟ دوباره توی درد/. افتاده _ 
  نظر می رسید

  یک قدم به طرف او برداشتبییر  

  اون اینجا بوده ؟  _

ژاکت شان را کنار  . من هم به او نزدیک شدم دو نفر از مرد هایش به کنار او آمدند  وقتی
اما من هیچ  . . به من یادآوری کنند که مسلح هستند و زدند تا اسلحه شان را نشان دهند

   مسلح بودم  من هم. دادم یت لعنتی نمیاهم

رفت و به سختی نفس می کشید  حالی که با عصبانیت سینه اش با]I و پایین می در بییر
  گفت 
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  چرا هیچ کس به من نگفت اون دنبال من اومده ؟ _ 

  . . چه غلطی می کردی  با اون اینکه وقتی تو بیرون بودی و خدا می دونه_برای 

  دستش را به طرف من دراز کرد

اینجا هنوز هم . ینکه من دستورش رو داده بودم ما در حالت قفل بودیم و به خاطر ا _
.Oت کلوپ نیست پIJناو . کلوپ منه و حقیقت کوچولو اینه که اون دختر جزو مشک 

مده بود که به کNO حال بده بنابراین اونو ونیست و اینجا نی یک از اعضا متعلق به هیچ
  مپس فرستاد

  در حالی که احساس عصبانیت در رگهایم می جوشید گفتم 

  آره همچنین بهش گفتی که من مردم  _

  تا آنجا جسارت به خرج داد که خندید  بچا

  گفتم هر دوی شما مردید ؟ که چی بشه. . خوب _ 

  ره کشید عانداخت ندش را روی پدرش میخوبییر در حالیکه  

  لعنت بهت_ 

ی این اما برا متک آنها را از پا در می آوردبه کوچولو در خطر فوری نبود تکگراگر  
  مزخرفات وقت نداشتیم

  داشتی چنین حرفی بزنین حقتو  _

هر تصمیمی که توی . که تو هنوز نمی گیری لعنتی  هاین چیزی. بله چنین حقی داشتم  _
این  هاما به نظر می رس مرئیس لعنتی اینجا. من این کلوپ گرفته میشه تصمیم منه 

این مقام لعنتی رو به تو بدم اما تو من می خوام  ی .یعنی چ امروزها تو نمیگیری این مق
  میندازی و ان رو رد می کنی  فهر دفعه به صورت من تو

  بییر درخواست ریاست را رد کرده بود ؟ 

به موتور سوار  م .شانه های او را گرفتم و قبل از آنکه به پدرش برسد او را متوقف کرد
  ا نگاه می کردند نگاه کردم ر  این اتفاقاحساس اطراف ایستاده و  یکه با صورتی ب یهای

بیشتر از اینکه  وشما فاحشه ها ر  . حتیتمام عمر می شناسم  ومن بیشتر شما ها ر _ 
هرگز چیزی . هرگز از شما درخواست کمک نکرده بودم . شناسم بشناسید می وهمدیگر ر 

 کمک اینجا رایب من اما دختر . ده باشم نخواسته بودمو جبران نکر که چندین برابرش ر 
رد کردید چون رئیس لعنتی اینجا از اینکه من درخواست عضویت این  ون ر اوشما  و اومد

  ؟گروه لعنتی رو قبول نکرده بودم عصبانی بود 
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  نگاه کردم  ببه چا. /.م را تکان دادم  

کNO که برای دهه ها اونو میشنا/N این طوری رفتار می کنی پس من تصمیم  بااگه _ 
برای اینکه چند قطره خون در خونت  . ه گروه تو ملحق نشدملعنتی خوبی گرفتم که ب

اما این خون لعنتی تو نبود که اینجا  ؟ من عصبانی شدی از دست ؟ افتاد ناراحت شدی
 تااین گروه برادری لعنتی  پس . . خانواده من . . دوستای من. . ریخته شد خون من بود 

  میدونم برادر یعنی چی بیبخو چون من. فرو کن  تو بگیر و اونو توی باسنر 

  برای آخرین بار به مردهای اطرافم نگاه کردم  

یچ کدوم از شما ح******* ها . هرگز هبه چیزی نیاز داشتید ها وقتی هر کدوم از شما _ 
یعنی  ییعنی چی بییر میدونه برادر  یپرپی میدونست برادر . . . رو از در خونم رد نکردم 

  . . . چی اما تو 

  دراز کردم بطرف چا دستم را به

  نمیدونی هیچ کوفتیتو  _

  با عصبانیت گفت بچا 

  لعنتیتو داشته باNX پO. حواس دهنبهتره  _

  اشاره کرد بییر نگاه کرد و به من به  

هم  نهم چنین او. ما ه یا ب . . افتاده به تو مربوط نمیشه که دختر اون توی هر درد/.ی_ 
  مشکل ما نیست 

  دگردانتوجه اش را به من باز 

در واقع شانس های زیادی داشتی . که عضو این گروه بNk پO.  یتو یه شانس داشت _
اینکه وفاداری و حمایت این گروه رو داشته باNX پشت  به . نخواستیو اما این زندگی ر 

  کردی 

  دوباره به طرف بییر چرخید

  هاما هنوزم تو با اون طوری رفتار می کنی مثل اینکه اون یکی از گروه _

سپس به طرف پO.ش . او را منزجر می کنم  انگارطوری که . به /. تا پای من نگاه کرد  
  چرخید

رو نداره پO.م و من نمیدونم کدوم یکی بیشتر منو عصبانی  اون لیاقت وفاداری تو _
  میکنه

  با عصبانیت نفس می کشید . . به صورت بییر نزدیک شد 
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. یکی از برادرهای ما  . کلوب اونو داخل راه داده بودایزاک اینجا بود چون یه نفر توی این  _
مطمئن  م . اونمن بیشتر از همه نسبت به اونها وفادار باش هیکی از آدم هایی که قرار 

 هر.  هم  رو من هتنها کینگ و پرپی بلکن ه .شد ایزاک اینجا باشه و همه ما رو از بین ببر 
هیچ اهمیتی به نتیجه نهایی  . و ی ما بودکNO که اونو به داخل راه داد یکی از برادرها

  که نتیجه نهایی یک گلوله توی جمجمه لعنتی من بود  . . دادلعنتی نمی

  های بییر تمام نشده بود دهانش را باز کرد تا صحبت کند اما حرف چاب

اوه  . فقط از مامان بپرس. و تو حق نداری راجع به وفاداری با من صحبت کنی لعنتی _ 
  نمیتونی چون به خاطر توی لعنتی مردهصبر کن 

  تو ی مادر به خطای قدر نشناس _

  طوری از بینی نفس می کشید مانند این که آتش از آن بیرون می آمد  

  بییر یک قدم به عقب برداشت_

. گلوله خوردم  ومن به خاطر ت ؟ بریو زیر سوال میر اداری من به این کلوپ وفداری _  
درصد تمام وفاداری  ۱۵۰ ماز زمانی که عضو این کلوب شد. تم بدون سوال برات آدم کش

 . . پرپ. ی که نیاز داری وفاداری خودت رو چک کنی پدر تویاین  . من متعلق به اینجا بود
اگه میتونستم به جای پرپ گلوله می  . نها بیشتر از تو برای من خانواده بودند. . اوکینگ 
ارم تا کینگ مجبور نشه بدون ون بز حاM.م جا پای اا]Iن دختر کینگ در خطره و  . خوردم

  در کمتر از یک پلک به هم زدن به جای اون گلوله بخورم  . حاظرم اون زندگی کنه 

  پیشانیش تقریباً با پیشانی بییر برخورد کرد . یک قدم دیگر به جلو گذاشت  بچا

  صحبت می کنمراجع به برادر های لعنتی تو . می کنم ننها صحبت اومن راجع به _ 

  بییر گفت 

  م پیرمردردم صحبت می کامن هم داشتم راجع به برادر ه _

به طرف  . و به طرف دروازه به راه افتاد . . چاب را دور زد یک قدم آن طرف تر گذاشت 
  من /.ش را تکان داد و گفت

    بزن بریم _

  پدرش از پشت /. فریاد کشید

. اینجا رو ترک کنی دیگه عضو این گروه نیستی پO. اما اگه همین حا]I  ئهاین تصمیم تو _
  به طور لعنتی جدی ام
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بدون کوچکترین دودلی نشان عضویتش را از روی لباس پاره کرد و آن را به طرف  بییر
  پدرش پرتاب کرد 

    که ما اینجا داریم ؟ چون اینیدر نظر من مشکلی نداره _ 

 هتمام این چیزا قرار . تورسوارها شده بود همه جای اتاق پر از مو. حا]I به اطراف نگاه کرد 
این طور   هر اندازه که دلم بخواد حقیقت داشته باشه . . . ااما ت. راجع به خانواده باشه 

  مدتها میشه که خانواده بودن اینجا حقیقت نداره  . نیست

  با صورتی قرمز از ]Iبه ]Iی دندان های به هم فk.ده گفت  بچا

  تو منم پO. تنها خانواده واقعی_ 

کینگ یکی از این نشانه های لعنتی رو  . . چه که در اشتباهی پیرمرد چونکه هاینجا جایی _
  و اگه تو نمیتونی به برادر من احترام بزاری . . . . اون برادر منه. . پوشیده باشه یا نه 

ن طرف تر به موتورسوار هایی که بالکن را پر کرده بودند نگاه کرد به نشانی که آن را به آ 
  خیره شدپرتاب کرده بود 

  ی تو احترام بزارمامن هم نمیتونم به برادر  _

  به بییر گفتم 

   بزن بریم مرد _

ساله بودم در این گروه چرخیده بودم که می  ۱۵به اندازه کافی از زمانی که تقریباً  
که زمان گربه  تنها به این دلیل. دانستم می بایست هر چه /.یعتر بییر را از اینجا دور کنم 

  بلکه به این دلیل که می دانستم به محض این که نبود . .  می شدم ماتکوچولو داشت 
نمی  ارد .از آن وجود ند یوارد گروه شوی و یکی از اعضای آن شوی دیگر هیچ راه برگشت

یا می بایست درحالی که این نشان را داری به خاک بروی . .  توانستی نشانت را ترک کنی 
  . یا بدون آن تو را زیر خاک دفن میکردند. . 

  بایست بییر را از اینجا بیرون ببرمنون را به خاطر بیاورند میقاقبل از آنکه این  

  

 

 

���� � �	
� �� 
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���� 

  

 

بییر و جک روی شکم زیر یک شاخه بزرگ  , من . . شبده و پنجاه و پنج دقیقه ساعت 
آنجا جایی بود  یم .را زیر نظر داشت یIJ خانه قایقکام. کشیده بودیم  ازدرخت شاه پسند در 

و آنجا جایی بود که سناتور قرار بود بمیرد . که سناتور مشغول شکنجه دادن دختر من بود 
  گفتم. . 

مهم نیست چه صدایی می  . دقیقه صبر کنید ۱۰برنامه اینه که می بایست . . دوباره  _ 
همچنین اگه داخل خونه . ه صبر می کنید ده دقیق. مهم نیست چی می بینید . شنوید 

 . . اومدید و مجبور شدید بین من یا اون یکی رو انتخاب کنید اون رو انتخاب میکنید
  دهمیشه اون رو انتخاب میکنی

  م کرد شتدستم را م نانگشتا 

از  المدر آخر مهم نیست چه اتفاقی بیفته گربه کوچولو کامل و س . . بدون اینکه بدونم _
  وع کنمنمیتونم اینو X.  . . خمصه بیرون میاداین م

  جک گفت  

  قبوله _ 

  بییر گفت

به جای تو از  اییناگه قسمت بر این شد که از اونجا سالم بیرون  . مسئله ای نیست _
  دخترت به خوبی مراقبت می کنم

  جک در حالی که اسلحه اش را چک میکرد گفت 

  دیگه وقتشه  _

 ۹۰و در رختخواب من دراز کشیده و یکی از فیلمهای دهه در /.م تصور کردم گربه کوچول
/.ش را می چرخاند و به من نگاه می کند تا مطمئن . مورد عIJقه اش را نگاه می کند 

این تصویر و تصویر التماس کردن  . . شود به صحنه هایی که دوست دارد توجه می کنم
  انی بسته حرکت کنمد تا با چشمادمن انرژی می بهسناتور برای بخشش بود که 

  دیگر وقتش بود دخترم را یک بار برای همیشه برگردانم 
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  هرگز بدون او آنجا را ترک نخواهم کرد . . .مهم نبود چه اتفاقی بیفتد  

  

  

 

 

��� � �	
� �� 

 

���	  

  

 . . وضعیتی خواب آلود بودم و مهم نبود تا چه اندازه به سختی تIJش کنم در 
سعی کردم دست . نمی توانستم چشم هایم را باز کنم  . ر شوماز آن بیدا متوانستنمی

م رسید شناور هستنظر می . بهها را احساس کنم توانستم آنهایم را تکان بدهم اما نمی
برای یک لحظه احساس کردم صدای پدرم را . اعضای بدنم کامIJ بی استفاده هستند و 

 شنیدم

  رامی رامی بلند شو_ 

بیشتر و بیشتر در بیهوNX فرو می رفتم تا زمانی که . او صحبت کنم  اما نمی توانستم با 
  بیشتر و بیشتر در خواب عمیق فرو رفتم . خواهش های او را می شنیدم  زای ا تنها زمزمه

درم تازه از اتاقش بیرون آمده و مرا جلوی تمام . ماروز تولدم است . . نه ساله هستم " 
گفت  مهمین حا]I به دوستانو وباره مست کرده بود د.  ه بودزده کرددوستانم خجالت

یک از دوستام به . . هیچ بخوریم  کهیچ کس یک زن چاق را نمیخواهد بنابراین ما نباید کی
موسیقی که پخش میشد خاموش  گشت .دوباره به اتاقش باز  ند . .دست نزد ک شانکی

  شده بود

تا جایی که می . ار پوشیده بود و شلو. کت درهای پشتی خانه پدیدار شد میان پدرم  
فکر نمیکنم لباس دیگری . توانستم به خاطر بیاورم این تنها لباس بود که می پوشید 

به خاطر می آوردم در یکی از . کتش را بیرون می آورد  ندرتبه . داشته باشد 
آن را طوری گرفته بود  و منNk   داده بود شش را به دست منNk اتهایش کسخنرانی
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به خاطر می آورد و این صحنه آن چنان مرا  . . . د این که تاج ملکه انگلستان را گرفتهمانن
خندید و موهایم ؟ . پرسیدم که آیا مریض است  مپدر  زپریشان کرده که بعد از سخنرانی ا

را با دست تکان داد تا زمانی که کامIJً همه جا پخش و پIJ شده و توی صورتم ریخته 
مادرم تمام تIJشش را کرده بود که موهایم را صاف کند تا تصویر  صبح روز . انشدند 

  آل یک دختر سناتور را از من بسازدایده

  پدرم به من گفت  

  حا]I اینطوری بهتر شد_ 

  و دوباره به استیج باز گشت 

کردم برای فکر می . گل رز زرد قرار داشت دسته ی بزرگیدر دستهایش . پدر در را بست  
  می کردند نما دیگر حتی با هم دعوا هم مادرم باشد ا

  گرفتند فقط یکدیگر را نادیده می

دادم زیرا به این معنا بود که به هر صورت با یکدیگر صحبت وا کردن را ترجیح میدع
  دنکنمی

  دسته گل را به دست من داد و گفت . پدرم لبخند زد و به طرف من حرکت کرد 

  تولدت مبارک پرنسس  _

  وهایم را از روی چشمم کنار می زدم پرسیدمدر حالی که م

  ؟ برای منه _

  ؟ مگه نه ئهامروز روز تولد تو _

  بله هست  _

  احساس شکست موج می زد صدایم در 

بازی برات بخرم اما خواستم یک اسباب . میتو ا]Iن نه ساله ای و این یک تولد بزرگه _ 
  ئهل توفهمیدم یک دسته گل کادویی بسیار بهتر برای خانمی مث

و /.فه  . . چشمهایش را بست.  بینی اش را داخل گل ها فرو ببرد و نفس عمیق کشید  
  وقتی لبخند مرا دید او هم خندید و گفت . خندیدم. کرد 

  همردم همیشه میگن این چیزا بوی خیلی خوبی دارن اما در نظر من واقعا وحشتناک _

  دسته گل را به دستم داد 

  دختر شیرین من ل ها متعلق به توئهگاما به هر حال این  _
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قبل از آن که  . نبود که به دور دسته گل پیچیده شود بزرگدست هایم به اندازه کافی  
صورتم را به آنها  هم آن را برای من گرفت تا من . د پدرم آنها را گرفتنداخل استخر بیفت

همان جا و در  . . اما واکنش من متفاوت بود. . بچسبانم و مانند او نفس عمیق بکشم 
  بوی گل رز بوی مورد عIJقه من است  همان لحظه تصمیم گرفتم که

  در تمام دنیا

  درحالی که به دوستانم که همگی در سکوت بودند نگاه کرد گفت 

  ؟ کتک زده ونها ر اومثل اینکه یه نفر  نطوری به نظر می رست چرا همه دوستا _

زیرا در های . . راب کرده اما نیازی نبود نمی خواستم بگویم مادرم مهمانی ها مرا خ 
بیکینی مشکی پوشیده  . . و مادرم به داخل اتاق وارد شد ندیک بار دیگر باز شد یپشت
  پدرم با لحنی هشداردهنده گفت  شت .هنوز یک لیوان پر از نوشیدنی در دست دا. . بود 

  مارگوت_ 

  مادرم با عصبانیت گفت 

  ؟ چیه  _

با لبهای بسته چیزی به . ادرم را گرفت و او را به داخل هدایت کرد دست م. پدرم ایستاد 
  مادرم گفت صدای فریادی آمد که گفت

  باشه  _

  و سپس صدای شکستن چیزی 

 ممیخواستم به دوستان. دیگر تسلیم شدم  . بیرون نیامد NکOاما چند دقیقه گذشت 
 داشت نبه تن  . . لبا/Nیدو می د خانه بیرون . پدر ازبگویم آنجا را ترک کنند که در باز شد 

یک سناتور بود یک کت مشکی بلند پوشیده بود اما  شعمق وجود اپدرم که همواره ت. . 
  . .  بدون کراوات . .  بدون لباس . . .  داشتندیگر چیزی به تن 

  پدر من 

  بدون لباس  

  همان طور که خود را به داخل استخر پرتاب می کرد فریاد کشید

  اهورااااا _

ناگهان  . من و همه دوستانم را کامIJً خیس کرد. آب همه جا اطراف استخر پخش شد  
  وقتی که برای نفس کشیدن با]I آمد گفت . همگی با صدای بلند X.وع به خندیدن کردند 
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هر . نادین من و تو قاNM میشیم . پخش کنه  حا]I بزار ببینم کی میتونه بهتر از همه آب_ 
  بخوره  کیه بشه میتونه بیشتر کبرندونه بتکNO که 

  گفت ما رو چاق میکنه . بخوریم کمامان گفت نباید کی_

  . .خوب مادرت می تونه  _

  نفس عمیقی کشید و گفت. ناگهان دهانش را بست 

خوشش نمی آید اما این سلیقه او نه  کینو به این دلیل گفت که خودش از کیا رتدما _
  میشهنروز تولد حساب  کالری کیکهمه میدونن . . به عIJوه 

  پرسید ماز دوستان 

  ؟مگه نه بچه ها  _

. پدرم /.ش را چرخاند  . همگی با صدای بلند فریاد کشیدند و او را تشویق کردند
  "دستش را برایم تکان داد و برایم بوس فرستاد . هایمان با یکدیگر تIJقی کرد چشم

  بیدار شو . بیدار شو   رامی_

دیگری آنقدر ورم کرده . ها را باز نگه دارم یکی از آن ماما تنها توانستام تIJشم را کردم تم
با]Iخره نگاهم  . . اما و اگرچه هنوز هم /.م گیج می رفت. بود که کامIJ بسته شده بود 

سعی کردم دستم را  . کنار من زانو زده و با]Iی /.م خم شده بود . روی پدر متمرکز شد
به پایین نگاه کردم و دیدم که هر دو دستم  ان بدهم .ها را تکبلند کنم اما نمی توانستم آن
می بینم  ادر حالی که هنوز هم فکر می کردم دارم رویاند . به یکدیگر محکم بسته شده 

  پرسیدم

  بابا ؟  _

دانستم واقعیت ا وقتی قطره ای از عرق روی پیشانی اش روی بازوی من افتاد میام
  IJً نگرانی موج میزد پرسیدصدایش کام در درحالی که. است 

  رامی ؟  هآوردت /.  واین بIJ ر  یک _

میکرد گره هایی که به طرز باور نکردنی محکم بسته شده بودند را باز  عیسبه سختی 
. . رسید انم را باز کردم تا دوباره صحبت کنم اما زبانم بسیار سنگین به نظر می. دهکند 

  خشک و سنگین 

  و ناله بود  اه از آن بیرون بیایدتنها چیزی که می توانست 

  من کمکت می کنم . همه چیز خوب میشه _ 

  می بایست راجع به نادین به او بگویم. .  هم دب او هشدارمی بایست به 
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  با صدایی خشک گفتم  

   _ تنر

  تکرار کردم  دوباره

  تنر  _

  در حالیکه هنوز هم طناب را می کشید پرسید

گفت  . به من پیغام فرستاد . ه به من گفت به اینجا بیاماون کNO بود ک ؟ تنر کجاست _
به اینجا و به /.عت خودم ر . ماشین منNk ام رو قرض گرفتم و اتفاق افتاده  ای حادثه

  و ساموئل کجاست ؟ م . .ندورس

اتاق دور  . بنشینم . سعی کردم را به دست آوردم امبا ذکر نام پO.م کامIJً هوشیاری  
  ./.م چرخید 

فقط برو  نداز .خواهش می کنم خودتو با من به درد /. ن. برو سامی رو پیدا کن  پدر_ 
  پO.م رو پیدا کن

   متوجه بشوی یکلماتم را به سختی می توانست 

مرا از روی زمین بلند  . شد و دست هایش را دور شانه هایم حلقه کردطناب پدرم بیخیال  
  نوز هم در خانه قایقی هستیمآن موقع بود که متوجه شدم ه. . ایستاد  . کرد

  نادین  تنر . .    سامی . .. . پدر  _ 

  چه اتفاقی برای نادین افتاده ؟ _

    تنر . .. . اون مرده  _

  من چی ری ؟ _

بزرگ در دست داشت از سوراخ کنار خانه قایقی وارد  ای درحالی که یک اسلحه نقره تنر 
  شد

  راجع به اون هرزه نادین صحبت می کنی ؟ _

  وحشت زده پرسید یپدرم با لحن . گرفت هنشانما سلحه را به طرف ا 

  چه کار کردی ؟  _

  رنگ از صورتش پریده بود 

و حواسش رو ه چشمی مراقب دخترت اون هرزه حا]I مدتها میشه که چهارشد  مشخص_ 
  گرفت  وداشت ر  واون هرزه چیزی که لیاقتش ر  . . NXااما دیگه نیاز نیست نگران ب. داره 
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  رم گفتپد

  بکنی ____ واین کار ر  یپO. مجبور نیست _

  تنر خندید  

  پO. ؟ ری دیگه نمیخواد من پO. تو باشم _

وقتی . ری صدمه دیده  . و اون اسلحه رو پایین بیار . پO. شبا تمواظب صحبت کردن _
  برگشتم من و تو با هم صحبت می کنیم

از دست نداده بود بلکه تمام مدت ان را بیرون زده بود . پس ان را کامIJً  پدر لهجه جنوبی 
  پدرم یک قدم به طرف در برداشت پنهان می کرده . . 

  برو کنار تنر _

 به لرزه سقف سوراخ شد و خانه قایقی. گرفت و شلیک کرد  سقفتنر اسلحه را به طرف  
ه دوباره اسلحه را به طرف ما نشان . گرد و غبار همه جا اطراف ما پایین ریخت . آمد در

  گرفت

 Nگرنه مجبور میNk شاهد این باX و تنها کاری که باید بکنی اینه که اون رو بزاری زمین _
  اول میکشم  رو که اون

/.م روی شانه هایش قرار . ا محکم تر به خود چسباند ر در عوض م. پدرم حرکت نکرد 
  گرفت

مجبور نیستی  . ریدا تبه رو درخشانی روی تو آینده  . نیازی به انجام این کارها نیست _
  کنار بندازی رو فقط به این دلیل که دخترم قلبتو شکوند همه اون

وقتی که  ه ازبلکه به این دلیل. فقط به این دلیل که این قلب منو شکوند نیست  . .   نه _ 
  اون بازی میکرد  ابچه بودیم داشت ب

پشت ما به درهای    شت واو در آشپزخانه قرار دا. . چند قدم بیشتر به داخل اتاق وارد شد 
  اسلحه را تکان داد . تنرخانه بود 

 حا]I اون لعنتی رو بزار زمین سناتور  . من به موقع اونو گرفتم. نکرده  کر تاما هنوز منو  _
  مدوباره حرفمو تکرار نمیکن. 

به من نگاه کرد و با دردی  . .می من را روی زمین قرار داد او به ار   با بی میلی پدرم 
که چیز کامIJً عجیبی بود زیرا برای اولین بار در تمام عمر می . .  اش ر در چهرهآشکا

چند قدم کنار گذاشت و دست هایش را در . . به خوبی حالت چهره او را بخوانم  متوانست
  هوا بلند کرد 
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می . کمک کردم  تدرست مثل زمانی که مریض بودی و به. میتونم کمکت کنم تنر _ 
  میتونم بهت کمک کنم. ن کار رو برات انجام بدم تونم دوباره ای

 شتیk.ت سفید. شده بود  جمعرق روی پیشانی اش . کت تنر مضطربانه بود عاتمام حر  
  دکامIJ خیس شده بو

  جیغ کشید 

به تمام چیزی که نیاز دارم . برو کنار  یپس از /. راه لعنت ؟ی میخوای به من کمک کنی _
  اونه

 ف من و سپس دوباره به طرف پدر گرفتاسلحه را ابتدا به طر  

 

 سناتور پرسید

  ؟ ازم میخوای چطوری این کارو انجام بدم _

بیشتر از  که ایست به خاطر می آورم پدرم همواره می گفت یک مذاکره خوب مذاکره 
     سوال بپر/N  پاسخ دادن

رو کرد و ببینی دندان هایش را در آن ف. آن را مکید  . را لیسید اش تنر خندید و لب با]Iیی
  اش چین داد

  میتونی بمیری لعنتی _

  

 

 

�� �� �� 

 

���� 

 

از درون خانه قایقی به  یصدای آرامی که جای. اولین چیزی که شنیدم صدای ناله بود 
  گوش می رسید
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  گربه کوچولو  

تور افتاد که بین اروی سن مدر عوض چشمهای. اتاق را برر/N کردم اما او را ندیدم .
  پشتش به من بود  .و اتاق اصلی ایستاده بود آشپزخانه 

  اون کدوم گوریه ؟_ 

پشتش .   سناتور را درید ی ر کننده یک اسلحه بود که مستقیم سینهکپاسخ من صدای  
   . تکه هایی از کت و شلوار به همراه گوشت و خونش روی لباس من افتاد . سوراخ شد

عی می کرد با خفگی نفس بکشد چشم همانطور که س. سناتور به پشت روی زمین افتاد 
خون در دهان اش جمع شد و از گوشه لبش به بیرون . هایش پشت /.ش چرخیدند 

 جاری شد

  ؟کوفتی بود    این دیگر چه  

. در آشپزخانه  . . به طرف جایی که صدای شلیک گلوله از آن آمد. چشم هایم را با]I آوردم 
حا]I اسلحه را به طرف من  . . ایستاده بودتنر در حالی که یک اسلحه به دست داشت . 

  بود دستش ساعت طIJیی سناتور دور مچ. نشانه گرفته بود 

  تو ؟ _

  در حالی که دستش را با]I می گرفت و به ساعت نگاه می کرد گفت 

سناتور دیشب بعد از مهمونی اونو به من ؟ درسته  هقشنگ؟ ری به این نگاه می کنی دا _
  ج برای پO. خوانده جدیدش هدیه ازدوا هی . داد

همانطور که صحبت می کرد اسلحه را دوباره به  . ناگهان از گردن تا صورت قرمز شد
  با عصبانیت گفت . طرف من گرفت

  هدیه ای که تو به ری دادی خوب نبودی اما فکر می کنم به اندازه  _

  نعره کشیدم 

  ؟ اون کدوم گوریه _

  ه را تکان داد و مرا متوقف کرد اسلح . و برداشتمجلیک قدم به طرف  

ن کجاست و بهت قول میدم وقتی می کشمت /.یع این کار رو می وحا]I بهم بگو ا_ 
  کنم

اون وقت شاید بهت گفتم اون  . بشین روی زمین و خودتو به صندلی دستبند کن _
  کجاست

  به صندلی چوبی در وسط اتاق اشاره کرد 
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  حرومزاده برو به درک _

وگرنه  زنب بندبگم بشین روی اون رو صندلی لعنتی و به خودت دست ر دیگه. . _ بزار یه با 
  به اون هم شلیک می کنم  مکه به پدرش شلیک کرد همونطور درست

دم و روی دالی کاری که گفته بود را انجام یبا بی م. . در چشم هایش بود  شیطانی برقی
   یک جفت دست بند به طرف من پرتاب کرد. صندلی نشستم 

  پشت /.ت . . به صندلی _

  تنر به پشت من حرکت کرد و آنها را محکم تر کرد  بستم . دستانم را به پشت صندلی

پول دادم تا تو رو بکشه نتونست این کار لعنتی رو  بهش ی کهقه اون احمکخوشحالم _ 
المثلی هست که میگه اگه میخوای یه کاری درست انجام بشه  یه M.بچون  . انجام بده

  بکNk  وناو_ خودت باید ___

  ؟که داری انجام میدی  ایه بازی مسخرهچه این  _

زندگی که تو خیال داری اونو از من  . این زندگی منه . عوNM نیست این یه بازی لعنتی _
ه برم و اجازه بدم هر کاری دلت میخواد انجام بدی مگ نارکتو که انتظار نداشتی  . بگیری

  ه هرچی نباشه اون زن من؟ نه 

  فریاد کشیدم 

  لعنتی  نه اینطور نیست_ 

   ما برای هم قسم خوردیم خدا لعنتش کنه. چرا همینطوره  _

  صورتش دوباره قرمز شد  .به زمین کوبید  پایش را

  من دعای خیر پدر لعنتی اونو پشت /. خودم دارم_ 

کرد و  به طرف به جایی که بدن بی جان سناتور چند قدم آن طرف تر افتاده بود نگاه 
  گفت

  داشتم. . . یا شاید باید بگم  _

 است بند ها ر ند . دچشم هایش کامIJ قرمز بود. دوباره بر لب نشاند  زآمیجنون یخند لب 
توانم به او شدت چیزی از درون من می خواست به هر طریقی که می . بهکشیدم 

  اما نمی توانستم دستبندهای لعنتی را تکان بدهم م .صدمه برسان

ی به هیچ عنوان امکان نداره از این قضیه جون سالم به در ببر  . . ش کن آماتور احمقگو _
  حتی اگه من و اون رو بکNk نمیتونی با دستهای تمیز از این قضیه ق�. در بری .
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هستم که  ای من فقط پO. خوانده. می خوام از زیر چیزی ق�. در برم نمن ؟ من  _ 
  به اندازه هر کس دیگه ای شوکه میشم وقتی راجع به قتل سناتور میشنوم 

  نشان بدهد دستش را روی دهانش قرار داد ش را با حالتی اغراق آمیز برای آنکه تعجب 

یک جنایتکار با سوء سابقه  . . و همچنین خوشحال میشم وقتی می شنوم که قاتل اون_ 
  پیدا شده مردههم . . طو]Iنی 

  با کنایه گفتم 

  چه نقشه باهوشانه ای _

  اسلحه را به طرف من تکان داد و فریاد کشید 

  و ببندر  تادهن لعنتی  _

  دوباره پرسیدم  

  ؟ دوئه کدوم گوریه_ 

ند وموهای بل هلمایک ع. به طرف کمد حرکت کرد و در آن را باز کرد  شت .لبخندش بازگ 
به یک صندلی کوچک سفید رنگ  د .که با خون قرمز پوشیده شده بودند بیرون ریختن

وقتی دیدم تکان نمی  . به زمین برخورد کرد با صورت با صدای بلند . شده بود بسته
  خورد قلبم منقبض شد

متوجه شدم    چند تار مو از روی چشم هایش کنار رفت و اما وقتی نفسش را بیرون داد 
  هنوز هم زنده است

  تنر هشدار دادمه ب 

مطمئن باش برای مدت طو]Iنی  بری . اگه به طریقی تونستی زنده از این ماجرا بیرون _
 ناون بیرون هستن که میدون یهایید ا]Iن تنها باشم اما آدم. شاند وزنده باقی نخواهد م

  من کجام

  خندید 

کنن اومدی به دیدن ر میفک ؟ مIJقات کردی یک تو با اما فکر می کنی اونا فکر میکنن _
و هر چیزی که به اون ها بگم ر یدم به راحتی ز پس وقتی از اینجا بیرون خ ؟ سناتور درسته
مدی می خواستی با اووقتی به اینجا  . ین چیزی بود که تو باور کردیون اچ . باور می کنن

   ..  سناتور مبارزه کنی

. موهای دوئه را از روی صورتش کنار زد و لب های او را بوسید . . ه طرف پایین خم شد ب
ن که نمی توانستم به او . ای یرون زدن و قلب من از قفسه سینه ب کمی تکان خورددوئه 
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یک گلوله در مغز و  می خواستم او را از اینجا بیرون ببرم . کشتا میر م کمک کنم داشت
  این بچه لعنتی خالی کنم

  چه خبر . . . _

را روی او  یمانند اینکه سطل آب یخ . چشم هایش باز شد و نگاهش به روی تنر افتاد 
نمی  ه بودما از آنجایی که دست و پایش به صندلی بسته شدریخته باشند از جا پرید ا

و  صندلی او را برداشت . . تنر توانست همان طور که دلش می خواهد از او دور شود
توانستم دستم را اگر دست هایم باز بود می . . داد مقابل من قرار تر . . قدم آن طرف چند

  روی زانویش قرار دهم 

  به روی گونه او میکشید گفت درحالی که لوله اسلحه را

حا]I دیگه همه چیز قراره خوب ت اینجاست . شوهر . من اینجام . هیششششش عزیزم  _
   بشه

  . .  باید . .  من. من باید برم . تنر نه   _

او را  هانچ . تنر کرده بود جدیگر ادامه نداد مثل اینکه صدمه ای که به او زده بود او را گی
   ا با]I آوردبه دست گرفت و /.ش ر 

  که دنبالش می گردی عزیزم ؟  هاین کسی _

رسید با]Iخره توجه دوئه متمرکز شد و به نظر می . کشید او بینی اش را مقابل گونه ی
با صدای  د . .نگاهش روی من افتاد چشم هایش از روی تعجب گشاد شدن  وقتی با]Iخره

ر دست هایش بسته شده بود در مقابل طناب هایی که به دو . بلند نفسش را حبس کرد
از ]IبIJی  .  به طور تعجب آوری تنر دست و پای او را باز کرد . تقIJ کرد اما بی فایده بود

  دندان های به هم فk.ده گفت

  زانو بزن _

ن . بهر حال اوبزار اون بره  . من وتو ؟ بیا با هم صحبت کنیم باشه  . لطفاً این کارو نکن _
بعدش من و تو مثل قبIJً با هم قدم میزنیم و صحبت . اره هیچ ربطی به این قضیه ند

  کنیم می

  و از همه این صحبت های لعنتی دیگه خسته شدم  . م شدهوبت کردن تمصحوقت _

  رفت و جیغ کشید دوئه صورتمقابل 

  زانو بزن _

را به  لب هایشدر حالی که مستقیم به من نگاه می کرد . این بار به حرف او گوش داد  
  د و گفتهم ز 
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  " متاسفم "

 من هستم . قصیر همه اینهام بودم بتوانم به او بگویم که تقصیر او نیست . که امیدوار 
که امیدم را از دست ندهم  روی این خسته شده بودم بنابراینخودم اما از /.زنش کردن 

م تا فشار را بتنر  یانقدر گلوکه روی این تمرکز کردم که چه احسا/N دارد . . تمرکز کردم 
  آخرین نفسهایش را از او بگیرم

  فریاد کشیدم 

  دست لعنتی ات رو به اون نزن _

نمیدونه چی  . اون ا]Iن گیج شده ؟ رو میخواد فکر می کنی اون یه تیکه آشغال مثل تو _
زن  . اون تنها دلیل اینکه با تو بود به خاطر این بود که آسیب ذهنی دیده بود. میخواد 

     یم . .دل بشکیت رو که همیشه قرار بود ای خانواده هار با]Iخره قر  . . منه

  میخواستم او را وادار کنم تا به صحبت کردن ادامه بدهد . اش را ادامه نداد گر جملهدی

 روانی به تمام معنا هستی بازم تورو میخواد هفکر می کنی حا]I که بهش نشون دادی ی_ 
  ؟

  با اخم گفت 

  میشه توی ازدواج همه چیز بخشیده  _

دور به تا زمانی که مانند طنابی دیگر . با]I کشید  دوئه را دستش را پایین آورد و تیk.ت
  . . . داشتنلباس زیر به تن  . گرفت او قراربازی های 

  تنر سوت کشید 

خیلی وقته که اون ها  . ای داری زنالعاده فوق ایه تقریباً فراموش کرده بودم چه سینه _
  رو ندیده بودم

پوست دستم را خراش دادم تا  تقIJ کردم .مقابله دستبند کشیدم و شدت دستهایم را به  
  . جاری شد یمها مچزمانی که احساس کردم خونه از روی 

  آن را مکه نمی توانست . . با چیزی روی زمین . دوئه رفت و زانو زد   تنر به پشت /. 
  ور میرفت . . ببینم

  حا]I این . . .  _

مانند این که از یک بالن . صدای هیس مانندی بلند شد . . و M.به زد ا یوبا دست روی تات
  چیزی که ای /.گرم کار کردن با آن بود را بلند کرد. با]Iخره گاز خارج شده 

    یک مشعل کوچک 



 www.roman21.com                       21اختصاصی رمان  

 

  

   ستمگر ( جلد دوم کینگ )

 

  حا]I این باید از بین بره  _

. .  دست بند ها کشیدم مقابل خودم را محکم تر. شعله آتش را روی پوست دوئه گرفت 
  اما فایده ای نداشت .  .

 بوی پوست سوخته شده هوا را پر کرد 

  او جیغ و گریه  همچنین صدای 

  

در هر سلول بدنم درد او را احساس می . . مرا میسوزاند  توسپمانند این بود که دارد  
و سخت تر از هر درد دیگری بود که در تمام  مدردی که در آن لحظه می کشید. . کردم 

  فریاد کشیدم م . .کرده بود عمرم تجربه

  ؟  روم زادهاین باعث میشه احساس کنی یه مردی ح _

تنر مشعل را  د .گهان فریادهای دوئه متوقف شد و چشم هایش پشت /.ش چرخیدننا
د از . دوو با حالتی تشنج آور به خود می پیچید  .  خاموش کرد و به جلو روی زمین افتاد

   شدبلند می اش پوست سوخته

 کمی نیمه باز بودند . .  چشم ها و لب هایش. ش عقب افتاد . / ر موهای او را کشید وتن 
صورت پوشیده از خونه تازه بود  . . مIJ از زندگی که همین دیروز در آنها بود خالی بودنداک
  جان روی سینه اش افتاد  دوئه با حالتی بی چانه موهایش را رها کرد و . 

ن تنبیه میش انوا . بد میفته ایکه برای دختر  هاین اتفاقی . ه شدهمین حا]I تنبی؟ می بینی _
  و ری دختر خیلی خیلی بد بوده  . .

  ؟ میخوای چی رو اثبات کنی ؟ تمام این کار های لعنتی چیه _  نکته

درست کردیم ترتیب  ور  ونچیزی رو که وقتی داشتی روی تخت خوابی که پO.م همون _
  بت کنیمی دادی می خواستی ثا ن رواو

  جیغ کشید 

  چیزی که مال من بود رو خراب کردی. و حا]I تو اونو لکه دار کردی  _

   دستش را روی موهای دوئه کشید 

  . . اگر چه همه چیز خوب میشه _

چاقوی ماهیگیری بزرگی را . به طرف آشپزخانه حرکت کرد و یکی از کابینت ها را باز کرد  
  بیرون آورد 
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  کنم   حل ومشکل ر به محض اینکه آخرین _ 

  زانوهایش را از یکدیگر فاصله داد نعره کشیدم  . لباسهای دوئه را از روی بدنش پاره کرد 

  ؟ چه غلطی می کنیاری د_ 

  از روی شانه به من نگاه کرد . . . مقابل او زانو زد و چاقویش را با]I گرفت 

  حامله شدهاوه نمیدونستی ؟ به نظر میرسه اون رفته و برای خودش دوباره  _

  

 

 

��� � �� �� 

 

���	 

 

و حتی  . . دیر دبدنم را  Nدرد تیز و غیر قابل بخشk  . از درون و بیرون داشتم می سوختم
عبور کرد  ام ماهیچهو توانستم احساس کنم که از پوست در حالت نیمه هوشیار هم می

  و به استخوان رسید

نیروی پشت    چنان فریادی که . کرد بود که دوباره مرا هوشیارکر کننده ی ه ار عصدای ن 
که هایم چشم یکی از  کوچکی از  باریکه یاز بین  . .  آن تقریباً مرا از بیهوNX بیرون کشید

اما پشت موهای  . . دیدم که با]Iی /.م خم شده ار تنر کمی کمتر از دیگری ورم کرده بود 
یش پشت /.ش بسته دست ها. روی صندلی نشسته بود  . . ند او کینگ قرار داشتوبل

قبل از آنکه تنر با مشعل مرا  . که قبIJً او را دیده بودم همانطوردرست . شده بودند 
  بسوزاند 

وسپس در حالیکه . . تیره تر از هر زمانی که تاکنون دیده بودم بودند ش چشم های سبز 
NX ر کننده که مرا از بیهوک یماهیچه های بازو و سینه اش منقبض شده بود با فریاد 

روی و تکه های چوب همه جای هوا . . . بیرون آورده بود دستهایش را از یکدیگر جدا کرد 
  زمین پرتاب شدند 
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تصویر عصبانی کینگ منظره . م دیدرا می ی او مانند این بود که داشتم تصویر آهسته
  زیبایی برای تماشا کردن بود 

ی از روی زمین با]I آمد و به طرف دستی خون . . قبل از آن که کینگ بتواند یک قدم بردارد
/. تنر به طرف  .  اسلحه کوچکی را از پشت کمر او کشید . کمربند کینگ حرکت کرد

دستش را برای اسلحه  . روی زمین انداخت را چاقوی که در دست داشت. . کینگ چرخید 
کند آماده  برای آن که کینگ بتواند خودش را آزاد . . . پاهای لرزان ایستاد . روی کرد ازدر 

  نبود

 برای آن که پدرم هنوز هم زنده باشد آماده نبود 

  اسلحه کوچک را نشانه گرفت و شلیک کرد . پدرم به سختی روی زانوهایش بلند شد  

  تنر فریاد کشید 

  نه_ 

فریاد  . پدرم با صدای بلند به عقب روی زمین افتاد . سپس گلوله به شانه اش برخورد کرد
  کشیدم

  پدر  _

  ر از ]IبIJی دندانهای به هم فk.ده گفت. . تنداشتم روی زمین /. می خوردم سپس 

  لعنتی رو بگیر   بیا اون؟    اونو می خواهی م********** _

و سپس داشتم به عقب پرتاب می  دوید . . .بیرون  یی قایقه از سوراخ خان و مرا گرفت
  منجمد کنندهدر آب . . شدم 

دهانم را باز . . . ر از خود سوختن در شانه هایم پخش شد دردی بسیار وحشتناک و بد ت 
  پر کرد  راآب دهان و ریه هایم  .  کردم تا فریاد بکشم

نین پس مردن چ پیش خود فکر کردم : همانطور که بیشتر و بیشتر در آب فرو می رفتم 
  هاحسا/N دار 

 . . .  

پرپی با لبخند به من نگاه می  .  . وقتی چشم هایم را باز کردم ازیر  . .  امدانستم مردهمی 
ای که هر موقع آن را می دیدم دوست داشتم دوباره از اول با همان لبخند مسخره. . کرد 

  دوست بشوم او 

همه ماجرا . شکنجه شدی  ادر به خطاعزیزم میدونم همین حا]I به وسیله اون روانی م_ 
ی رو ببرم و اونو به خوردش روان کوچیک اونآلت ذکور  به خاطرتمیخواستم . دیدم  ور 
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فوق  پتوی اون تا تسینه ها. .  باید بهت بگم  همه چیزاما قبل از  . .  بدم تا خفه بشه
 العاده به نظر می رسیدن

صدای پرپی و آن ادبیات مستهجنش خیلی ی  شنیدن دوباره  .با دهان بسته خندیدم 
 خوب بود . در آن لحظه احساس آرامش بسیاری می کردم 

همیتی به این سوختگیها و خونها روی بدنت هم نمیدم . در واقع یه جورایی ازش _ ا
. خیلی باحاله . در واقع منو به یاد یه فیلم پورنو که قبIJ  خوشم میاد . داف زامبی جذاب

  دیده بودم مینداره . باعث میشه پرپی کوچولو خیلی خوشحال بشه

  و به پایین تنه اشاره کرد 

  سیدمخفه پر  با صدایی 

  _ من مردم مگه نه ؟

سپس متوجه واقعیت شدم . به /.عت نشستم و باعث شدم پرپی با باسن روی زمین  
  بیفتد

  _خدای من من مردم . حا]I سامی چی میشه ؟ کینگ چی میشه ؟

  پرپی در حالی که می نشست و با دست باسنش را مالش میداد گفت

اگه قبل از اون دوست کوه ماهیچه ای من _ آروم باش . . اما بهت یه چیزی میگم عزیزم . 
  تو و من بIJخره با هم قرار میزاریم   از دنیا بری

  و به من چشمک زد 

  نمرده بودم   هنوز

  نفس عمیقی کشیدم تا خودم را آرام کنم 

گذاشتین مطمئن میشم با تو بخوابم و پرپی کوچولو   _و وقتی با]Iخره اون قرار لعنتی رو
  رو خوشحال کنم 

  یدمخند

  _ فکر نمی کنم کینگ زیاد از اون خوشش بیاد 

  شانه هایش را با]I انداخت

  _ بره به درک . اهمیت لعنتی نمیدم . اگه اینجا مچ ما رو گرفت میتونه دوباره منو بکشه 

_ خیلی دلم برات تنگ شده بود پرپی . خیلی خیلی زیاد . وقتی چنین اتفاقاتی میفته و تو 
  حمل کردنش خیلی دشوار میشه اون دور و بر نیستی ت
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بازوهایم را به دورش حلقه کرده و او را به طرف خود کشیدم . گردنم را با بینی نوازش 
  کرد 

  _ به اطراف نگاه کن . ببین حا]I کجا هستیم 

بدون آنکه او را رها کنم کاری که گفته بود را انجام دادم . روی میز غذاخوری در خانه  
  پی مقابل من بر روی زمین نشسته بود کینگ نشسته بودم و پر 

    پر صدا نفسم را حبس کردم

  _ ما . . . ما خونه ایم 

  پرپی از روی زمین بلند شد و مرا هم با خود با]I کشید

_ بله ما خونه ایم . نباید دلت برای من تنگ بشه چون من اینجا همیشه با تو هستم . 
م محافظت می کنم . گاهی اوقات همیشه ازت محافظت کنم . . و همچنین از رئیس ه

  حواسم به اون بییر لعنتی هم هست 

  _ اما تو واقعا اینجا نیستی 

_ لعنت چرا . همیشه همینجا خواهم بود . حتی اگه بری به اون کشیش /. کوچه هم 
بگی نمیدونی روح منو از این خونه بیرون کنی . چون من یک قدم از شیطان با]Iترم . . . 

  من پرپی ام 

  اما هنوز هم قراره دلم برات تنگ بشه _

_ اشکالی نداره که دلت برام تنگ بشه اما یه چیزی بهت میگم . همیشه مطمئن می شم 
یه جوری بدونی اون دور و بر هستم . اگه یه زمانی نتونی کلیدهای ماشینت رو پیدا کنی 

کنترل تلویزیون رو پیدا به این دلیله که روح پرپی اونا رو توی فریزر گذاشته . اگه نمیتونی 
روح پرپی نمیدونه کدوم کانال جنگجوی نینجای آمریکایی رو پخش   کنی به این دلیله که

  میکنه

  /.م را تکان دادم  

  _ و عزیزم ؟

  _ بله

_ با اون خوب باش . با قلبش خوب باش . اون بهترین ح******* که من به عمرم می 
  شناختم

  . . خوب . . حا]I چه اتفاقی میفته ؟_ همین کارو می کنم . قول میدم 

  دستم را بلند کرد و مانند یک بالرین مرا چرخاند
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  _ حا]I ؟ . .  زندگی می کنی لعنتی

 

��� � �� �� 
 

���� 

  

از سوراخ خانه ی قایقی بیرون دویدم . خودم را به داخل آب پرتاب کردم . به سختی درد 
 د را احساس کردمگلوله هایی که با بازو و باسنم برخورد کردن

آب تیره اما کم عمق بود . موهای روشن گربه کوچولو روی سطح آب شناور بودند . او را 
شانه هایش گرفتم و مقابل خودم کشیدم . سپس به طرف ساحل حرکت کردم . .  تا   از

 جایی که می توانستم به /.عت با پا آب را به عقب می زدم 

رار دادم . اگرچه آب بیشتر خون های روی صورتش را او را به ارامی روی شن های ساحل ق
پاک کرده بود اما هنوز هم کبودی های روی چشم ها و چانه اش کامIJ قابل دیدن بود . 

  توانستم او را تشخیص بدهمصورتش ورم کرده بود . . . به سختی می

یه هایش دادم . . بینی اش را گرفتم و با تمام وجود نفسم را وارد ر   صورتش را عقب 
 کردم

به /.عت آب پر دهانم شد . .  او را رها کردم . /.ش را به طرف دیگر چرخاندم و از روی  
  آسودگی خاطر نفNO کشیدم 

  ما حرکت کردند . جک با لحنی خونO.دانه گفت  دوان دوان به طرف   جک و بییر

  مرد ماست ؟  _ اون بچه فرار کرد . اون

  وچولو افتاد فریاد کشیدبییر وقتی چشم هایش روی گربه ک 

    دقیقه صبر کنیم . . که ده دقیقه لعنتی خیلی طو]Iنیه ۱۰_ لعنت . بهت گفتم نباید 

  به طرف جک نگاه کردم و گفتم  

  بچه لعنتی رو بگیر   _ اون
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نگاه درون چشم های جک به یک باره بسیار وحشیانه و بیرحمانه شدند . . طوری که هرگز 
. .  چرخید و ]Iبه ]Iی درخت ها ناپدید شد .  طرف من روانه باشد نمی خواستم آن نگاه به

در حالی که سعی می کردم با زخم روی شانه اش تماس نداشته باشم گربه کوچولو را به 
  آرامی میان بازوهایم بلند کردم 

نفس میکشید اما هنوز هم بیهوش بود . بییر جلوتر از ما دوید و زمانی که من و دوئه 
  ه رسیدیم ماشین را آنجا آورده بود مقابل خان

در عقبی ماشین را باز کرد . گربه کوچولو را به دست او دادم و داخل ماشین نشستم  .. 
بییر گربه کوچولو را روی صندلی عقب قرار داد و سوار ماشین شد . خودم را جایی بین 

ه کوچولو جلوی ماشین و صندلی عقب جا دادم تا زمانی که هم سطح با چشم های گرب
  قرار گرفتم

به محض اینکه بییر روی صندلی راننده نشست پO. گربه کوچولو را به خاطر آوردم و   
  فریاد کشیدم

 . . .  دو یا سه سالشه و اون. _  پO.ش . می بایست اونو پیدا کنیم

میخواستم X.وع به توصیف او کنم که بییر یکی از انگشت های تاتو شده اش را به  
  مسافر اشاره گرفته و گفتطرف صندلی 

  _ منظور ت این بچه است ؟

پO. گربه کوچولو روی زانو هایش بلند شد و از با]Iی صندلی به من نگاه کرد . بییر در  
  کرد گفتحالی که ماشین را روشن می

کنم هیچ کNO راجع به خطر غریبه ها با اون صحبت نکرده باشه . چون که _ فکر می
  که هرگز توی ماشین ناشناس یه آدم بد نمی پریقانون شماره یک اینه 

     سامی پرسید  

  _ هی ماما . . . مری�N ؟

  به نرمی گفتم 

  مامانت زمین خورده . فقط به یه کم استراحت نیاز داره   _

 I[که با گذشت هر ثانیه و به هوش نیامدن دخترم در من با N/سعی میکردم احساس تر
  های کوچکش را نشان داد ند زد . دندانمی گرفت را آرام کنم . سامی لبخ

 _K  

  سپس چرخید و دوباره خودش را روی صندلی انداخت . بییر دستور داد 
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  _ کمربند ایمنی

کمربند را روی پای خود کشید اما با چند بار تقIJ هم نمی توانست آن را ببندد . بییر روی  
  شد او خم شد . کمربند ایمنی او را بست و به /.عت وارد جاده

گربه کوچولو کمی تکان خورد . ناله کوچکی از دهانش بیرون آمد . پلک یکی از چشم  
  هایش کمی تکان خورد و سپس کمی باز شد . زمزمه کرد

  _ پرپی ؟

  _ نه گربه کوچولو . پرپی رفته

  _ من دارم میمیرم ؟ 

  لبهایم را به پیشانی اش فk.دم و زمزمه کردم

  _ نه . خیلی هم زنده هستی 

  دارم میمیرم _ 

  _ چرا اینو میگی ؟

  _ چون که . . .

  یک انگشتش را به بیرون اشاره گرفت و گفت 

  _ پرپی رو میبینم 

  در حالی که به بیمارستان نزدیکتر میشدیم گفتم

  _ با من بمون عزیزم . . با من بمون . . 

  اما خیلی دیر شده بود . چشم هایش دوباره پشت /.ش حرکت کرد و بیهوش شد 

بییر ماشین را مقابل در اورژانس پارک کرد . به /.عت بیرون آمد . در را برای ما باز کرد .  
او و سامی کنار ایستادند . . از بین درهای شیشه ای به /.عت عبور کردم . پرستاری ما را 

دید و به ما اشاره کرد که او را دنبال کنیم . گربه کوچولو را روی تختی قرار دادند . . یک 
  رستار دیگر کنار من آمد و پرسیدپ

  _ آقا . . آقا شما جزو خانواده هستید ؟

نمی دانستم چطور توضیح بدهم  . . البته که من خانواده او بودم اما نمی دانستم چطور 
  این را به پرستار بفهمانم . . گفتم

  _  اون بارداره . من پدر بچه هستم

  به صندلی در گوشه ی اتاق اشاره کرد و گفت 
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  _ بشین

به /.عت به دیگر پرستارها راجع به وضعیت بارداری گربه کوچولو خبر داد . ناگهان همه  
ام جا پر از /. و صدا و فریاد شد . وقتی پرستار متوجه شد هنوز هم /. پا ایستاده

دستش را روی شکمم قرار داده و من را به طرف صندلی هول داد . چند قدم به عقب 
هم ایستاده بودم . وقتی پرستار متوجه شد دستکش های سفیدش برداشتم اما هنوز 

  پوشیده از خون شده اند پرسید 

  _ این خون داره از کجا میاد ؟

  رسید . . با عصبانیت گفتم بیشتر از آنکه نگران باشد آزرده خاطر به نظر می

  _ اهمیت نداره  .فقط از اون مراقبت کن

د و دستکش خونی را مقابل صورت من گرفت . . با پرستار روی انگشتهای پا با]I ایستا 
  عصبانیت ناله کردم

  اهمیت نمی دادم اگر بمیرم 

  تنها این مهم بود که گربه کوچولو زنده بماند  

  دستکشش را بیرون آورد و انگشتانش را مقابل چشم های من به هم زد

. در حالیکه به _  پیشنهاد می کنم روی این تخت . . همینجا دراز بکشید آقای کینگ 
  زخمت رسیدگی می کنم هنوز هم میتونی اونو ببینی

  بIJخره توجه مرا به خود جلب کرد 

  _ از کجا اسم منو میدونی ؟

به طرف او خم شدم . سعی داشتم او را معذب کنم تا دست از رفتار آزاردهنده خود  
وی شانه اش انداخت و بردارد . .  اما عوNM تحت تاثیر قرار نگرفت . .  تنها موهایش را ر 

  یک قدم به طرف من آمد .  تکرار کردم

  _ از کجا اسم منو میدونی ؟

چشمهایش را چرخاند و کمی به جلو خم شد . لبه رو پوش اش را کمی با]I گرفت و تاتو  
  ی کوچک و زیبایی را روی زانویش به من نشان داد 

  _ این . احمق

  به /.عت کار خود را تشخیص دادم  

  بایست به تو رسید گی کنیمکنه . میشدن به اون اوضاع رو بهتر نمی _ خیره
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/.م را تکان دادم . به طرف دیوار شیشه ای آن طرف اتاق حرکت کرد . از گوشه چشم  
دیدم یک جفت دستکش تازه بیرون کشید . مردی با روپوش و موهای سفید لباسهای 

در محکم مشت شدند که احساس می گربه کوچولو را با قیچی پاره کرد . دستهایم آنق
  کردم استخوان آنها از پوستم بیرون میزند

  آزار دهنده ترین پرستار دنیا قبول نمیکرد که داشتم او را نادیده می گرفتم . . پرسید  

  _ اسمش چیه ؟

  _ دوئه 

  سپس حرفم را اصIJح کردم 

  _ اسم اون ری 

  ار نام او را تکرار کرد در حالی که ابروهایش به یکدیگر نزدیک شدند چند ب

  _ خانواده اش یکی از طرفدار های بزرگ موسیقی یا چیزی هستن ؟

  زمزمه کردم  

  _ یا چیزی

_ بهم بگو آقای کینگ . از کدوم جهنمی می خوای وقتی خانوم  ری حالش بهتر شد از اون 
ه خودت مراقبت کنی ؟ اونم در حالی که اینجا ایستادی و پر بدنت سوراخ گلوله است و ب

  اجازه میدی تا /. حد مرگ خونریزی داشته باNX ؟

کرد . . وقتی گربه کوچولو بهتر شود بیشتر از عوNM آزاردهنده به نکته خوبی اشاره می 
همیشه به من نیاز خواهد داشت . با بی میلی روی تخت خواب نشستم . در آن لحظه با 

اشت میخواستم گربه کوچولو و بچه تمام وجود از خدا یا هر نیرویی که در دنیا وجود د
  اش زنده بمانند

  آن بچه مال من بود 

  بچه ما 

  

  

 

��� � �� �� 
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بعد از مدتی طو]Iنی نفسم را بیرون دادم . زیرا پرستار گفت وضعیت گربه کوچولو پایدار 
و را شده . پرستاری که این حرف را زد اتاق را ترک کرد . کنار گربه کوچولو نشستم . دست ا

 گرفتم . به او قول هایی دادم که هرگز به کس دیگری نداده بودم 

قول یک خانواده . . یک خانه . . یک زندگی . . قول یک مکان امن برای بزرگ کردن بچه 
  هایمان

  به او گفتم تا چه اندازه او را دوست دارم و چقدر برای من با ارزش است  

  بییر در حالی که وارد اتاق می شد گفت

  _ گریس اینجاست . توی اتاق انتظار  . داره از بچه مراقبت می کنه

  کرد اما چشمهایش هرگز گربه کوچولو را ترک نکردنداگر چه با من صحبت می

خواستم آن را نادیده بگیرم که نام روی صفحه را دیدم تلفن در جیبم به ویبره در آمد . می
  جک. . . 

  داخل گوشم گفت 

  _ گرفتمش 

  را قطع کرد سپس تلفن

  بییر پرسید 

  _ جک بود ؟

  /.م را تکان دادم

  _ همینجا با اون بمون . . . به زودی برمیگردم 

  پیشانی گربه کوچولو را بوسیدم سپس به او گفتم

  _ دوست دارم عزیزم
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* * * * * 

 

با خشونت پشت /. هم M.باتم بر بدن ریقوی روانی که جرات کرده بود دستش را روی 
ار دهد فرود می آمدند . پوست سفیدش همه جا زخمی و کبود ورم کرده بود دختر من قر 

 . هر زمان که مشتم با او برخورد می کرد خون در هوا پخش میشد

پشت /. هم آنقدر به صورتش M.به زدم که دیگر قابل شناسایی نبود . آن صورت  
اقعی مری�N که واقعاً زیبای آمریکایی اش کامIJ از بین رفته بود و حا]I به آن هیو]Iی و

 بود تبدیل شده بود

کردم عصبانیتم را کنترل کنم . . . بلکه تمام خشم . .  احساس ناامیدی و سعی نمی 
درماندگی که از زمانی که . . آن مامور قIJبی سعی کرده بود مرا از بین ببرد در من ایجاد 

  شده بود را  . . روی او خالی می کردم

  کردم و لبخند زدم به دست خونی ام نگاه 

  بیشتر می خواستم  

  بیشتر نیاز داشتم

  تنر  ناله می کرد 

  _ نه . . . بس کن . . . خواهش می کنم . . .  بهت التماس می کنم . . .

دندان های سفیدش کامIJً از حون پوشیده شده بودند . /.ش را از یک طرف به طرف  
  بود  دیگر حرکت می داد . خون تمام دهانش را پر کرده

_ تو اینو X.وع کردی م********** . حا]I فقط به این دلیل که داری به خودت میرینی 
نمیتونی اون رو تمومش کنی . تمام تقصیرات متوّجه توئه . تو دست کثیفت رو روی 

دختر من گذاشتی . اونو سوحتی . می خواستی اونو بکNk لعنتی . . و حا]I از من می 
ز کNO جرات نداره به چیزی که مال منه آسیب برسونه و خوای بهت رحم کنم ؟ هرگ

  متاسفانه حا]I قراره این درس رو به خوبی یاد بگیری

به جک که گوشه اتاق ایستاده بود نگاه کردم . چشم هایش تیره بودند و به طور  
  مضاعف روی تنر تمرکز کرده بود 

  تنر در حالی که تقIJ می کرد تا نفس بکشد گفت

  ی منو بکNk_ تو نمیتون

  _ معتقدم که میتونم و معتقدم که . . . این کارو می کنم 
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لوله تفنگ را از روی صورتش گذرنده و روی یکی از چشمهایش فk.دم .  سعی میکرد 
  تکان بخورد و خود را کنار بکشد 

  _ مدت زیادیه که برای لذتش کNO رو نکشتم . . . واقعا زمان زیادی میگذره

باهات میمونه ؟ اون یه نوجوان لعنتیه . به زودی می فهمه که _ فکر می کنی رامی 
  خیلی از تو بهتره و تو چیزی نداری که به اون بدی . و اونموقع خیلی زود تو رو ترک میکنه 

  _ مشخصا منو خیلی خوب نمیشنا/N . . چون ترک کردن من جزو گزینه ها نیست

  من و تو تفاوت چندانی با هم نداریم _ پس تو هم به اندازه ی من یه هیو]Iیی . بIJخره 

  _ باز هم در اشتباهی 

  در حالی که نفس هایش بیشتر و بیشتر نامنظم می شدند گفت

  _ اینکه هیچ کدوم از ما جواب نه رو قبول نمی کنیم در نظر من تفاوت چندانی نداره

مIJ روی جک ناآرام شده بود . اسلحه را از یک دست به دست دیگر میداد . توجه اش کا 
  تنر بود

  با دهان بسته خندیدم . . .  گفتم   

  _ خوب برای X.وع باید بگم . . من فردا نفس میکشم و تو  . . . نه

فک تنر قرار داد . آن را به عقب کشید و استخوان جک /.ش را تکان داد . دستش را روی  
  گردنش را به صدا دراورد 

ند . صدایش حالت وحشت زده ای به خود چشمهای تنر از من به طرف جک در حرکت بود
  گرفت

_ رامی هرگز تورو نمی بخشه اگه منو بکNk . . من خراب کردم . . قبول می کنم که 
خیلی خراب کردم . . اما هنوز هم دلش نمی خواد من بمیرم . به خاطر مسیح . .  من پدر 

  بچه شم 

. N/اون نه تنها منو میبخشه  _ دوباره در اشتباهی . نشون میده چقدر اونو نمی شنا
بلکه وقتی دوباره به خونه برگشت . . و به تختخواب من . . جایی که بهش تعلق داره . .  از 

من تشکر هم میکنه  . اگر  چه محض اطIJع باید بهت بگم حق با توئه . . من تو رو نمی 
  کشم

  اسلحه را پشت کمرم پنهان کردم . . تنر نفNO از روی آسودگی کشید  

  جک این کارو میکنه _
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 بعد  یک ماه

  

به محض آن که قادر شدم . . به دیدن خانواده ی نیکی رفتم . میخواستم پدر و مادرش  
بدانند که او مانند یک معتاد از دنیا نرفته بود . بلکه او یک دوست بود که تا آخرین لحظه 

 نفس مراقب او بود از بهترین دوستش حمایت کرد . .تا اخرین

  نادین را کنار نیکی به خاک سپردیم 

زنی که بیشتر از هر کس دیگری برای من حکم مادر را داشت . حا]I که به زمانهای گذشته 
کنم . .  اینکه تا چه اندازه نادین از پدرم محافظت می کرد . . اینکه همیشه بیشتر فکر می

ه پدرم تا چه اندازه به او اهمیت می داد . . . از همO. واقعی او در کنارش بود . .  اینک
باعث می شد ناخودآگاه به این فکر کنم که شاید رابطه آنها چیزی بیشتر از رابطه یک 

  کارمند و رئیس ساده بوده

همدستی تنر در مورد    مادرم به طور قانونی جدا نشد . . اما وقتی حرف این که چطور با 
 شد . . . دیگر هرگز به خانه باز ده بود همه جا پخشنادیم اتفاقات آن شب نقشه کشی

  نگشت

 

 هیچ کس اهمیت نداد

  مشخص شد پدرم یک پدر واقعی بود . . . و در آخر  

حا]I داخل حمام ایستاده بودیم و کینگ یکبار دیگر داشت روی سوختگی هایم را تعویض 
ه یک متخصص تبدیل حا]I ب. کینگ می بایست سه بار در روز آن را عوض کنم . می کرد 

  شده بود 
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از هنرمندی که روی اسکار  . می کرد تحقیقهمچنین روی تاتو روی جای سوختگی هم 
آماده  نهمچنین یک نقاNX برای م . کرده بود هم کمک گرفت تاتوهای بدن همO. جک 

کنار  جدید بدنم ایطبا X. هنوز هم  . .  کرده بود اما هنوز آماده نبودم به آن نگاه کنم
اما . کرد چشم هایم را می بستند را عوض می بانداژ هایامده بودم و هر زمانی که باید ن

تواند یک چیز زشت را دانستم که میآماده شدم میفیزیکی از لحاظ روحی و  که وقتی
  دی زیبا تبدیل کناهکار به ش

به بودم اما با]Iخره دوباره داشتم احساس می کردم  بدیبه مدت دو هفته در وضعیت  
قرار بود سامی برای همیشه پیش ما زندگی کند و  فردا صبح . م باز گشتماخود قبلی 

می بایست یک میلیون بار به پدر و مادر تنر اطمینان خاطر دهم که آنها را برای همیشه 
  گفتم . از زندگی او قطع نمیکنم

  خوب شده  مخصوصا حا]I که حالم. میاد تا با ما زندگی کنه  صبحخیلی خوشحالم که  _

  کارهای کثیف لعنتی زیادی  . حا]I که حالت خوب شده کارهای زیادی میتونیم بکنیم_ 

در آینه نگاه  او دستم را روی دست کینگ قرار دادم و به تصویر . زیر و رو شد مشکم
اتفاقی که ممکن بود بیفتد فکر  ونمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و به مکس . کردم 
  نکنم 

اما می  . می شناسم واون نگاه ر  . داری به چی فکر می کنی گربه کوچولو میدونم_ 
به اندازه کافی اتفاقات بدی برای ما  . تمام کنی وبایست تمرکز کردن روی اتفاقات بد ر 

می دونم  . ن به خوبی مراقبت میکنناومکس خانواده خوبی خواهد داشت که از  . افتاده
خوام توی ننخواهد گذشت که  لحظه ای ه است و هرگزواقعا آزار دهنده و ناراحت کنند

سال آینده  ۱۵ و نیاز ندارهاما اون هم به اندازه کافی سختی کشیده  . زندگی اون باشم
ن وبودم که به ا دخواهفقط به این دلیل که من اینقدر خو . . پرورشگاه زندگی کنهتوی 

بخوام بیشتر با سیستم مبارزه  فقط به این دلیل که م . .نداد وزندگی واقعی ر  هی انسش
وقتی بزرگ تر شد شاید  . . به عIJوه . کنم در حالی که میدونم در آخر برنده نخواهم شد

که  ههر موقع افکار توی ذهنم زیاد میشه این چیزی. اون موقع دلش بخواد ما رو ببینه 
  روش تمرکز می کنم

  ؟ از کجا چنین مرد قوی و شگفت انگیزی پیدا کردم _

  . . .اومدی  اون یپارتیه شب به  _

  خندید

  یا]I بزن بریم _

  ؟ کجا میریم  _
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  میبینی_ 

. . . ای مرا بیرون برد بین درهای شیشه . ازX.ورانه در چشم هایش می درخشید  قیبر  
زهایش را با ار  بار عمیق ترین اولینجایی که اولین بار  . . مرا به طرف اسکله راهنمایی کرد

رسید یک میلیون سال پیش بوده اما طوری برای به نظر می. شته بود من در میان گذا
  بود مانند این که امروز صبح اتفاق افتاده  واضح من

  گفت ینگک 

گاهی اوقات فکر نمی  . . که در چند ماه گذشته اتفاق افتاد چیزاییبا تمام  . . میدونی _ 
  یستم اهرگز دیگه بتونم با تو اینجا ب مکرد

  پرسیدم

  ؟این بار که اجازه نمیدی برم  م . .قط برای اینکه اطمینان داشته باشف _

  صدایم به ندرت یک زمزمه بود 

م نبه دستا  گرمای سینه اش از روی لباس. دست هایم را روی سینه سخت خود قرار داد 
  /.ش را تکان داد و چانه ام را با]I گرفت . نفوذ کرد 

  لعنت نه _ 

  د یشکمقابل لب هایش  را گرفت و آن را دستم مچ

  . . تو و من _ 

مانند این بود که به یک سیم . توانستم لبخندش را مقابل کف دستم احساس کنم می
باعث شد  هایی که با تماس لب هایش در بدنم ایجاد شد جرقه. . م اوصل شده  لخت

  پوستم حساس شود 

  من و تو از اوناییم که برای همیشه ماله همن_ 

این مرد به   افتاده بود می دانستم که به او تو چشممتااولی که در آن اتاق  از همان روز 
  بیخ گوشم زمزمه کرد . .  طریقی تا همیشه در زندگی من خواهد بود 

  این جزو گزینه ها نیست . امکان نداره هرگز اجازه بدم بری_ 

یم را شقیقه ها هایشرا به دست گرفت انگشت صورتم /.ش را کمی عقب کشید اما  
  م فk.داسپس لبهایش را روی پیشانی . ماساژ داد 

  یدم از من دور بNkدیگه هرگز اجازه نم _
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با خشونت /.م را  ناگهان کهحرکت  این و با . انگشت هایش را ]Iبه ]Iی موهایم فرو برد 
ه گان. لب پایینش را لیسید  . شدجدی حالت صورتش  . ل داد مرا متعجب کردوبه عقب ه

  هایش گرسنگی و خواستن خالص بوددرون چشم 

  برهنه بمانم تا بمیرم با او گاه میخواستم آنقدر در تخت خوابنبا دیدن آن  

تنها آنجا ایستاده  اتیبرای لحظ. . .  X.وع به بوسیدن گونه ام تا زیر چشم راستم کرد  
ندازه دلم متوجه نبودم تا چه ا . . گونه هایمان به یکدیگر چسبیده بود در حالی که بودیم

بشوم گردنم را کامIJ به عقب  جبوراز اینکه م. . تنگ شده بود  شبرای احساس ته ریش
کند گویی هیچ وزنی نداشتم و می حملرا طوری  مناز اینکه . . خم کنم تا به او نگاه کنم 

  مانند اینکه با ارزش ترین چیز در این دنیا هستم طوری مرا می پرستد همزمان 

  برای مدت ها ایستادیم . .  احساس یکدیگر باتنها همانجا 

را داشتم  یدر آن لحظه احساس معتاد . درست مقابل من قرار گرفته بود . او واقعی بود  
  مزه اش کنم . . بنوشم. . او را ببوسم  . . خواستم او را لمس کنممیکه 

سپس آن .  پشت لباسش برد و آن را از با]Iی /.ش بیرون کشید را  ناگهان کینگ دستش 
هایش چشم پایین لباسم را گرفت و با]I کشید . با بی تابی  . . پرتاب کرد هرا روی اسکل

با  . . ی عمیق و مردانه از ته گلویش بیرون آمدا لهنا د .دنمی کر حرکت  مروی /.تا/. بدن
به من نگاه می  . .  طرف کینگ انتظار نداشتم  و چیزی که از. . احساس نیازی حیوانی 

  کرد

  قدردانی  

  عاشق سینه های لعنتی اتم _ 

به او نیاز  . . ناله کردم . کرد مروی زانوهایش مقابلم افتاد و X.وع به بوسیدن /.تا/. بدن
  داشتم

  کینگ خندید  

  دارمت عزیزم _ 

تا زمانی که . روی پوستم قرار می داد و با زبانش مرا نوازش می کرد  یبوسه های آرام
  زمزمه کرد. داد  و دستش را روی شکمم قرارمتوقف شد گهان نا . . به شکمم رسید

  هگیخیلی دیوونه  _ 

ش را به طرف راهنفس عمیقی کشید و سپس دوباره . . درست روی نافم را بوسید  
ناگهان با  د .تقریباً به خاطر نگاه درون چشم هایش زانوهایم سست شدن. گردنم باز کرد 

 ه خود فk.ده و X.وع به بوسیدنم کردخشونت پشت گردنم را گرفت و مرا ب
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* * * * * 

 

می کردیم نفس هایمان را آرام کنیم کینگ پیشانی اش را به پیشانی  سعیهمانطور که 
هیچکدام تمایلی به جدا . دور کمرش پیچیده شده بودند  پاهایمهنوز هم . من چسباند 

  ناگهان پرسید یم .شدن از دیگری نداشت

  ؟ ری ؟ دوئه. . صدا بزنم  وو ر حا]I دوست داری چی ت _

و گربه کوچولو صدا ر هر اسمی که انتخاب کنم تو به هر حال من ؟ چه اهمیتی داره  _
  میزنی

  اما می بایست بفهمیم باید فرم ها رو با چه اسمی پر کنیم  . درسته_ 

  روی نوک بینی و چشم هایم  شت . حتیمیکا   وسه های نرم کوچکی روی لبها و صورتمب

  ؟ م فرموکد_ 

از اونجایی که داریم  . ون رو پر کنیما می بایست بریم و با هم ه .طبقه با]I روی کانتر  _ 
  هم عوض کنی ور  تکیتغییر میدیم شاید دلت بخواد اسم کوچ وم خانوادگی تو ر اس

  پرسیدم

  یی ؟چیزا چه فرم ؟ کدوم؟ نام خانوادگی  _ 

  با حالت آزردگی مصنوعی گفت 

   همون فرم های لعنتی . . .. گربه کوچولو  Nال لعنتی میپر/وس همیشه یه عالمه _
  ازدواج

میلیونها بار راجع به آن صحبت کرده قبIJ لحن صدایش چنان بیخیال بود مانند این که  
  بودیم

  نفسم را حبس کردم  

  داری ازم درخواست ازدواج می کنی ؟_ 
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  ابرویش را با]I داد یک 

  لعنت نه _

  پر کنم . . .  واما تو ازم میخوای فرم های ازدواج ر   _

  شاره کردمو ابا انگشت به خودم و ا

  که ازدواج می کنن ؟ یمما کسانی هست _

  داد/.ش را تکان  

  با همدیگه ؟ _

با بوسه  من به شکنجه دادن . مقابل پوست گردنم لبخند زد و دوباره /.ش را تکان داد 
  ادامه داد  ام های شیرین اش روی گردن و شانه

بخوای باهات ازدواج   یک نفر درخواست ازدواج کردن یعنی اینکه از حتماً متوجه شدی_ 
  میدی اینجا انجامی ر اکه د هو به نظر من این کامIJً کاری ه . .کن

  گفت   برق شیطنت در چشمهایش درخشید کینگ . بر لب نشاند ای لبخند X.ورانه 

نجایی که من تو رو خیلی دوست دارم و اواز . من . . قراره باهم ازدواج کنیم  وتو   ما . ._ 
دیگه وقتشه با  . .  میدونم تو هم منو دوست داری. . و حا]I قراره دو تا بچه داشته باشیم 

 سوء تفاهمتی ازت نمی کنم چون باعث میشه این اما هیچ درخواس . هم ازدواج کنیم
ازت درخواست ازدواج نمی  . . بنابراین نه. این وسط داریم  یبرات پیش بیاد که حق انتخاب

   مکن

  ناله کردم. یک بار دیگر محکم لبهایم را بوسید  

  تو دیوانه ای  _

  را عمیق تر کنم بوسهسعی کردم 

  این ناعاد]Iنه ترین درخواست یک طرفه بود  

فکر  م .شکست خورد ای ودم را عصبانی نشان بدهم اما به طور بدبختانهخ مسعی کرد
  م نقش بسته بود ش روی صورتوگ تا ان گوشبود که از این  پهنیمی کنم دلیل آن لبخند 

  .به چشمهایم خیره شد عمیقا و  ههای خود گرفتدست را میان مرتصو

  نجا باشم غیر از کنار تو هیچ جایی در تمام این دنیای لعنتی وجود نداره که بخوام او_ 

شتم . . تنها یک احساس دا مهمانطور که به چشم های عمیق سبز رنگش خیره شده بود
  احساس می کردم آزادم .
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و آن دختر به  ام . .  ود واقعی. .  . نی بودم که همیشه می خواستم باشماهم نگکی با 
  کینگ تعلق داشت

  از لحاظ فیزیکی و روحی 

  

 

 ���� � �� �� 

 

���� 

 

  وقتی گربه کوچولو از من پرسید 

  ؟ سامی کجاست_ 

  مپاسخ داد 

  هر بزنتو ور  پراستری هداره بهش نشون میده چطور ی ریبی _

  گفتم.  با مشت به بازیم کوبید  

  اوچ  _

  البته از لحاظ فیزیکی . . . می تواند به من صدمه بزندوانمود می کردم واقعا 

.  ش رو بهش نشون میده داره موتور  بییرخیلی خوب شاید یکم اغراق کرده باشم اما  _
  مدتها میگذره که این تو بودی . . مطمئن بشم حالت خوبه  و فقط میخواستم بیام داخل

فکر  . برمی داشتم وسامی ر  ایلفقط داشتم وس. اینجا بودم  هانیث من فقط برای دو_ 
  بیش از اندازه واکنش نشون میدی ؟ می کنی دارین

  من ؟هرگز _

نمی  به ان شموتور قرار داده بود و اگرچه دستروی صندلی  را کنار گاراژ بییر سامی 
  در تIJش بود تا دسته موتور را بگیرد رسید اما

 ووووررررروووم  ممموررررررروووم_ 
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  گفتم 

  این موتور بهت میاد . هی مرد گنده _

. . خندید و دست هایش را به هم زد  م .من در هوا حرکت داد وپررا برداشتم و مانند س او 
میان بازوهای  رستدرا سامی . ما بود احساس درستی داشت این که تمام مدت با 

  سامی گفت م .هایش را بوسیدو لب منداختمادرش ا

  ایوووو _

سیگاری روشن کرده و  یم .چرخید بییرو به طرف  دیم .هر دوی ما با صدای بلند خندی و 
روی تیk.ت  به طور قابل توجهی جای خالی نشان گروه . به موتورش تکیه داده بود

  بود  تهیدرون چشم هایش  ح و خالیرو نگاه بی ند. . همان بود مشکی اش مشخص 

  هنوز هم قرمز و کامIJ مشخص بود اش جای زخم روی گونه 

  ده پرسیدمدا قرارپشت موتور  وسایلش راوقتی متوجه شدم 

  ترک می کنی ؟ واینجا ر  داری واقعا _

می تونید برای انباری از اون  Iحا] م .از گاراژ بیرون آورد وتمام خرت و پرت ها ر . آره  _
   استفاده کنید

  جوابی که هزاران بار قبIJ به او داده بودم را باز هم تکرار کردم 

  اینجا همیشه برای تو جا هست برادر  . همین جا یه آپارتمان برای تو بسازیم مونیتمی_ 

  ن داداتک ا/.ش ر 

. . که پشت /. هم افتاد می بایست یکم از همه چیز فاصله بگیرم  یبعد از تمام اتفاقات _
تصمیم بگیرم قدم بعدی لعنتیم قراره  و . . یه هوایی بخورم . . افکارم رو /. و سامون بدم

  چی باشه

  ؟خیال داری برگردی  _

  شانه اش را با]I انداخت

  و نمیدونم این جواب _ هنوز

صدای  با موتو . .آن را روشن کرد  . . . سوار موتور شد. . . زمین انداخت سیگارش را 
  فریادی به زندگی آمد

و او  از غبار پدیدار شدابری پشت موتورش . . با یک خداحافظی غمگین راهی جاده شد  
  گربه کوچولو در حالیکه کنار من قرار می گرفت گفت . پایین جاده همراهی کرد تا را
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  رو پیدا کنه هامیدوارم چیزی که دنبالش _

  من هم همینطور  _

امیدوار بودم هرجا که باشد  . حل نشده بود و گروه شبا پدر  هنوز هم مشکIJت اش
رقابل انکاری که در نیرویش را پیدا کند که در برابر طوفان غی بتواند به اندازه کافی

 انتظارش بود توانایی مقابله داشته باشد

 

* * * * * 

 

 ���	  

  

از بین  . . . حرکت می کرد خانه فر ط به ماشین لکسوس خاکی رنگی که به ساموئل
  پنجره اشاره کرد

  ببین _

  گفت نگکی 

  ؟این کدوم لعنتیه  _

   با]I انداختم ام ر نه اشا

  نمیدونم  _

  کسوس مادرم دارد اما ناگهان به خاطر آوردم که شباهت بسیاری با ل

بدن . مقابل من و سامی ایستاد  گرانه حالتی محافظ باو کینگ  ماشین متوقف شد
 بسکه ح NنفO. . وقتی در باز شد و راننده بیرون آمد  . ..  به /.عت منقبض شد شبزرگ

  مکرده بودم را بیرون داد

  پدرم بود  

  و برداشتم ایک قدم به طرف 

 _NXفکر می کردم هنوز هم توی بیمارستان با  

در حالی که  تمیز کنن ور سنم از اینکه پرستارها با . مرخص کردم وروز پیش خودم ر چند  _
  خودم کامIJً قادر به انجام این کار هستم خسته شده بودم
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  اما به /.عت به /.فه افتاد و از روی درد به خود پیچید. . . خندید  

  ر پوشیدهغیر از کت و شلوابود که می دیدم پدرم چیزی  اولین بار در طی سالها 

مستقیم به . تر به نظر می رسید  بدون آن که پشت یک کت و شلوار پنهان شود پیر
  درست پشت /. من ایستاده بود نگاه کرد و گفتکه کینگ 

  اینجا اومدم تا بگم متاسفم _

  رو کرد در هم فاش  مقابل سینه را و هایشز کینگ با 

دانستم که دیگر دندان ات بدهد مینجرم سعی کرده بود مرا از دست تنر بعد از آن که پد
دیگر قصد نداشت او را بکشد اما همچنین به او . د نکار نمی کناو  های کینگ روی شکم 

اگر زیاد خود را تحت کنترل درآورد بتواند  کنم گاهی اوقات فکر می . .  نداشتهم اعتماد 
  او را تحمل کند

  از هر دوی شما  _

  شد  عمجاشک در چشم هایش 

ی که بیشتر از همه دوستش دارم اوظیفه از ومن جلوی دارماجازه دادم کاری که دوست _ 
  وظیفه پدر بودن. .  هبگیر 

 دروقتی با خوشحالی  م . .کرد فکرها یک برنامه نویس کامپیوتر بود به دورانی که پدر تن 
 م . .گذراندی می هفته ها در اتاق نشیمن با هم وقتو آخر  . . کردخانه با من بازی می

همیشه از زندگی که داشت ناراNM بود  . . . مادرم همیشه خودش را از ما دور می گرفت
غذ هایش به او کاگاهی اوقات در مرتب کردن  . .  پدرم بودیم بیشتر اوقات تنها من و. . . 

  خوشحال بودیم  واقعاآن موقع  .  یک تیم فوق العاده بودیم. . . ما کردم کمک می

در  او روح اجسم. . . خودش را . تنها زمانی که وارد سیاست شد از من هم دور شد 
  فتمگ . کارش غرق کرده بود

  معذرت خواهی خسته شدم   راجع به تو نمیدونم اما من دیگه از _

  پدرم /.ش را تکان داد

  اما فکر نکنم من هرگز از متاسف بودن دست بکشم _

  پیشنهاد دادم  

  میخواستیم صبحانه درست کنیم  همین حا]I ی . .چرا به خونه نمیا_ 

  پدرم لبخند زد  .  م .با آرنج به او M.به زد . کینگ کنار من سخت شدبدن 
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  یادآوری کرد مهب وقعی اینجا بودن من ر این دلیل وا_ 

ماشین فرو کرد  داخل/.ش را  . . در را باز کرد. . . حرکت کرد ماشین به طرف در مسافر  
  و گفت

  خونه رسیدیم ه ب . اشکال نداره حا]I میتونی بیای بیرون _

  ؟داشت با چه کNO صحبت میکرد 

تا خودم را متقاعد کنم چیزی که می بینم  مبزنپلک و سپس می بایست چندین بار 
  حقیقت دارد 

به  د . . از پشت در نمایان شد چشم هایم گشاد شدن یند وبه محض این که موهای بل
از . . . به طرف کینگ پر کشید  مقرار گرفت نگاهمحض اینکه پاهای کوچکش روی زمین 

  فرود امد واقی که در حال افتادن بود روی انزدیک نگاه کردم که عظمت اتف

  ش را بپوشاند دستش با]I آمد تا دهان. . . روی زانوهایش افتاد  

  اشاره کرد  کینگ کوچک زانو زد و به پدرم کنار دختر

 _Oاونو از عکN ؟ به خاطر میاری مکه بهت نشون داد  

  دختر کوچک /.ش را تکان داد 

  ؟ و این کیه _

  خورد  بپایین دامن سفید کوچکش را گرفت و از یک طرف به طرف دیگر تا 

  ددی _ 

رم از دختر پد . . اشک در چشمانش جمع شد . بیرون آمد ینگصدای عجیبی از گلوی ک
  پرسید

  ؟ پدر تو بغل کنی میخوای بری و _

به کفش  . . قدم برداشت نگدختر کوچک با کمرویی و خجالت به آهستگی به طرف کی 
با]I آمد و لبخند  نگاهش هایش خیره شده بود . وقتی مقابل کینگ رسید متوقف شد . . 

  زد 

  سIJم ددی _ 

. را دور گردنش انداخت  دست هایشو دختر به طرف او دوید  هایش را باز کرد وباز کینگ 
شانه های کینگ به شدت می لرزیدند . . ردن کینگ فرو کرد گین وقتی دختر صورتش را ب

  محکم او را بغل گرفته بود . . .
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متوجه شدم با نگاه گرمی در چشم هایش به کینگ و . با ناباوری کامل به پدرم خیره شدم 
  دخترش نگاه می کند و لبخند می زند

د در حالی که کمی خودش را عقب می کشید تا به دختر کوچکش به خوبی نگاه کن کینگ
  گفت

  سIJم دخترم. سIJم عزیزم  _

  پرسید نگکی . بود اشک جاریروی صورت دختر کوچک  

  ؟ چرا داری گریه می کنی پرنسس _

  گریه گفت هق هقبین  

  چون خوشحالم  _

  ین طورمن هم. عزیزم  ین طورمن هم_ 

  ایستاد ه بودهایش گرفت ودر حالی که او را میان باز . دوباره او را به آغوش کشید  

  من هم همینطور  _

هم دارم گریه می کنم تا زمانی که سامی به طرف من دوید و اشک متوجه نشدم من 
  هایم را از روی گونه هایم پاک کرد

  مامی ههیچ گریه ای در کار نباش _

  عزیزم هخوشحالی اشک های  _

  کینگ پرسید  

  ؟ چطور_  

_ NMاز تنها یک  در نهایت مشخص شد میتونم بیشتر . . تماس گرفتم اشنام با اون قا
  متوصیه نامه انجام بد

  رسیدپ نگکی 

  ؟ اون مال ماست _

 شکه یک نفر بیاید و او را از آغوش . . که خبر بدی بشنود توانستم بگویم منتظر بودمی  
  پدرم /.ش را تکان داد  . بگیرد

. همچنین نه شما خواهد آمد وچند باری به دیدن خ و کنید نمی بایست با مشاور دید_ 
  ای شما انجام بدم جچیزهایی که من نمیتونستم ب د .امضا کنی وچند برگه ر 
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  خندید

_  NMهم برگههماما قا I[مال شماست  اتمام . اونضا کرده امو های کفالت ر ین حا  

  سامی به مکس گفت

  سIJم  _

از بین انگشت هایی که در دهانش قرار . . داد  قرارکینگ روی سینه  اش راگونه مکس 
  گفت شیرین و زیبا یبا صدای دداشتن

  سIJاام  _

کشیده شد  به /.عت نگاهش به مچ دستم ند .نگاه کرد و چشم هایش گشاد شد من به
  دستم را با]I گرفتم و گفتم . 

  تو چی ؟  . هنوز هم اونو دارم_ 

  خندید و مچ دستش را با]I گرفت دیخون مکس 

  تا توجهم را به خودش جلب کند سامی پایین موهایم را گرفت 

  ؟ مامی هنوزم برام پنکینگ درست می کنی _

اشک در  . . نگاه کردم ام به صورت تک تک اعضای خانواده . . همانطور که به اطراف 
  جمع شد  چشمانم

  خانواده واقعی من 

  موهای سامی را از روی چشم هایش کنار زدم و پیشانی اش را بوسیدم 

مهای او هم با چش . نادر و بزرگی روی لب هایش داشت نگاه کردم که لبخند به کینگ
به او لبخند  . گرفت دست مرادستش را دراز کرد و . شده بود  راشک های خوشحالی پ

  زدم

  ودمبIJخره در خانه ب 

 

 

 !" #$� 
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مشخص شد زنده  آخر . در شتمکخوشحالم در اولین فرصتی که به دستم اومد تو رو ن_ 
  نگه داشتن تو برای هدف بزرگتری بوده 

  و از با]Iی دسته صندلی به روح تیره م********** خیره شدم

  نی و ورم کرده گفتالی با صورتی خو 

  ؟بذاری برم . . خیال داری منو ول کنی  _

  ن بودهنوز هم داغا  جنگ آن شب درسوختگی  بخاطر صورتش پوست

نه به . . . ا]Iن نه اما  مرد با]Iخره خواهی . تو لعنتی وجود نداره عوNM هیچ شانس _
  برنامه های خا�N برای تو دارم  . دست من

  با لکنت زبان گفت

  چه برنامه هایی ...چ _

کNO که در ازای بدست آوردن تو به من . بدم  مارو به دست یکی از دوست می خوام تو_ 
برام  م********** ی احمقی که پا توی کفش آدم اشتباهی کرده بود رویه . . و  کمک کرد 

  کشت

  الی گفت. . قدم به عقب برداشتم و برای ورود جک جا باز کردم چند  

  قاتل  . . بهت میگن. رو میشناسم  من تو _

  دستهایم را به هم زدم و گفتم

  می شناسید ومخوبه پس شما دو تا ه _

لی خیره شده اکه در سکوت به  . جک رااز دیوار فاصله گرفتم و به طرف در حرکت کردم  
  بود تنها گذاشتم 

شیطان درون اش آماده بود کاری که در آن مهارت دارد را  ند .بوده شد سیاهانش چشم
  به نحو احسن انجام دهد

  کشتن 

  الی با ترس گفت 

  میمیرم ناما گفتی من ا]Iن _ 

  بله همینطوره _ 
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  محرکت داد که طرف ج/.م را ب

  اون تمام شب رو وقت داره _

  لی در هوا بلند شد اجا دور نشده بودم که صدای فریاد از آن عنوز ده قدم هم

  متوقف شدم تا سیگاری روشن کنم 

  لبخند زدم

  سوت زنان در آرامش قدم زدم  مبه طرف موتور  ه رارا و تمام 

  

که حا]I را روی شکمش  دستمو  ه بودمدر حالیکه دخترم را در آغوش گرفت شب . . آن
در اتاق قدیمی  که میدانستم مکس و سامی الیدر ح . . کامIJ با]I آمده بود قرار دادم

با]Iخره بعد از مدت ها نفس عمیقی از روی  . . . عمیق فرو رفته اند یپرپی در خواب
  آسودگی کشیدم 

به خواب عمیق  دتنر و الی که برای بخشش التماس میکردن ی فریادصدابا به خاطر آوردن 
  فرو رفتمو شادی 

  

 

 

���	 

 

 بعدماه  ۵

 

روی میز آشپزخانه نشسته بودم و داشتم نقاNX میکشیدم که کینگ به /.عت وارد 
  کIJفه به نظر می رسید . آشپزخانه شد

گذاشتم اما حا]I نمیتونم  میز اونا رو درست روی این ؟ منو ندیدی ایه عزیزم کلید _
  کنم ونپیداش

نقاNX با]I گرفته  .م را از روی دفتر/ . به /.عت کابینت ها و داور ها را جستجو می کرد 
  و گفتم 
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  ه ؟بر نداشت اونا رویکی از بچه ها _ 

کرد که کل بدنم به لرزه  کسکهس در شکمم بچه دیگرمان که او هم یک دختر بود طوری 
   در آمد

  بود با هام توی خونه گریس گذاشتم هنوزم ا روبعد از اینکه اون _

  . .  آیا به _

هر دو به طرف  گهاننا. با صدای انفجاری که از اتاق نشیمن آمد متوقف شد  صحبتم
  شدتلویزیون نگاه کردیم که کانالهای آن به طور مرتب عوض می

  کینگ پرسید 

  ؟ این دیگه چه کوفتیه _

ام تغییر مدکانالهای تلویزیون  k.د .فکنترل را برداشت و دکمه آن را  . به کنار میز رفت 
  ندبا]Iخره متوقف شد تا اینکه کردندمی

  بزرگ . خدای. وای  

  ی آمریکاییها نینجا 

  به او گفتم 

  نگاه کن روفریزر  _

  باشهتوی فریزر  به خاطر کدوم جهنمی باید کلید ها _

البته احساس دیوانگی هم . .  کینگ طوری به من نگاه می کرد گویی دیوانه شده ام 
  داشتم

کلید هایش را از فریزر بیرون کشید و . با بی میلی به طرف یخچال حرکت کرد  با]Iخره 
  آنها را در هوا تاب داد

  لعنت. .  ؟ گذاشته ا رو اینجااونی ک _

نمی توانید از X. من . همیشه اینجا خواهم بود  . منکار من بوده .   لعنت به خودت "
  "خIJص بشید 

  پاک میکردم گفتم گونه امرا از روی  اشک در حالی که یک قطره

  بهترین دوست من. . .  دوست  هی _
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