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 جیک

 

اون دوست داشت، با پرسینگ لبم بازی کنھ در واقع مورد عالقھ ترین کارش 

 .ھمین بود

جز دردسر چیزی برام اس...میدونی کھ  ھی عزیزم این یکم زیادی اذیت کننده-

 نداری؟

 .ظاھرا از حرفم ناراحت شد، برای ھمین بھ صورتم چنگ انداخت

  .دختره لعنتی... ناخن ھات مثل چنگال تیز میمونھ-

 .در حالی کھ این سری می خندید، دوباره پرسینگ لبمو کشید

 .عاشق خنده اش بودم

 »قھرماینجوریھ؟...پس باھات «سرمو براش تکون دادم و خندیدم...

 .ھ بلندتر خندید...خنده اش مسری بود، چون باعث شد منم بلندتر بخندمعایندف

تو دوس داشتنی ھستی و میدونی کھ من ھیچ وقت نمی تونم باھات قھر باشم، -

 درستھ؟



محکم بغلش کردم و بھ خودم فشردمش ،ھمینجوری کھ تو بغلم بود، از جام بلند 

 .شدشدم ، کھ دیدم بوی گندی تو ھوا پخش 

 اوه، لعنتی، امروز صبح مامانت چی بھ خوردت داده؟-

خواھرزادم باز شروع بھ خندیدن کرد، انگاری کھ می فھمید چی بھش می گم. 

بود. ھولی فقط شش ماھش بود، ولی می تونستم قسم  خنده اش برام خوش آھنگ

و پوشک  بخورم ھر چیزی کھ بھش می گم رو می فھمھ.چندتا دستمال مرطوب

 .وردم تا تمیزش کنمبراش آ

 .ھووم...ھرچی کھ خوردی باید سبز بوده باشھ-

ھمون موقع تلفن زنگ زد،از روی کالر آیدی می تونستم  شماره الکس کھ یکی 

  از ھمکالسی ھام، تو رشتھ مھندسی بود رو

 .ببینم .بھ چھ علت لعنتی داشت، بھم زنگ می زد

ھمونجا بمون و از جات تکون دستم ھامو باال نگھ داشتم و بھ ھولی گفتم، کھ 

 .نخور... تلفن بدون سیم رو برداشتم

 بلھ-

 جیک...رفیق کدوم گوری ھستی؟-

 خونھ ام، از خواھر زادم مراقبت می کنم.چی شده؟-

 یادت رفتھ کھ پرفسور سارما امتحان رو بھ امروز موکل کرده؟-



روز سھ شنبھ نھ این کارو نکرده... امتحان «در حالی کھ سرمو میخاروندم گفتم:

 »اس

 امروز سھ شنبھ اس-

 شروع شده و حق با الکسھ باعث شد فھمیدن اینکھ االن امتحان

 »اوه...گندش بزنن«بگم...

خواھرم آلیسون ازم خواستھ بود، کھ این ھفتھ، و دقیقا امروز رو از ھولی 

 .نگھداری کنم ،برای ھمین اینجوری گیج شدم

 »گاییدمت«از پشت تلفن داد زدم...

 ».اگھ زود حرکت کنی، میتونی بموقع بھ امتحان برسی«کس گفت:ال

قبل از اینکھ فرصت کنم جواب الکس رو بدم ، بھ ھولی نگاه کردم کھ روی کاناپھ 

 .و انگشتاش رو گھی کنھ بود وسعی میکرد دستشو بھ باسنش بزنھ

  .الکس وضعیت قھوه ایھ من باید برم-

ھولی رفتم، کھ از خوکی کھ تو گھدونی تلفن رو قطع کردم و بھ سرعت بھ سمت 

 .ھست ،بیشتر خوشحال بنظر می رسید

باشھ نخودی شیرین،ھمش تقصیر دایی جیک بود.االن میریم تمیزت میکنم ،بعد -

فوری از اینجا میریم.ھنوزم اگھ عجلھ کنیم ،می تونیم بھ نیم ساعت آخر امتحان 

 .برسم



 .ی شروع بھ جیغ زدن کردھولی مثل کسی کھ میفھمھ چی گفتم ، از سرخوش

بغلش کردم و بردمش کنار وان دستشویی،با یھ دستم نگھش داشتم تا با دست دیگھ 

 .بتونم دستاشو بشورم و آبکشی کنم

مقداری مایع دست شویی بھ دستاش زدم.این مقدار کثافت کاری چیزی نبود، کھ با 

 .یھ آبکشی تمیز شھ

پوشکش کردم  و داخل کریری کھ  وقتی کامل تمیز شد و بوی صابون ازش اومد،

کمرم بستھ می شد گذاشتمش،کیف  خواھرم گذاشتھ بود تا ازش استفاده کنم و بھ

 .پوشک ھاشو چنگ زدم و بسرعت از خونھ خارج شدم

 .بھ طرف ایستگاه قطار دویدم و ھولی بخاطر دویدنم تو بغلم باال پایین می پرید

ت بھم مثل ھمیشھ  برام عادی سوار قطار شدیم.نگاه و واکنش مسافرھا نسب

این حروم زاده با کلی تتو و «میکنند: بود.می تونستم تصور کنم کھ بھ چی فکر

پرسینگ و لباس ھای سرتا پا مشکی کی ھست، کھ یھ بچھ شیرین و بی گناه رو 

 ».کریر اینور انور میبره با

دا صدیدن من براشون مثل زنگ خطری بود، کھ در  ایستگاه پلیس بوستون بھ 

درمیومد.جوری بھم نگاه می کردند کھ انگار قراربود، با ھمین بچھ تو بغلم 

بھشون حملھ کنم.کسایی کھ اینجوری قضاوتم می کردند،  ھمیشھ باعث خنده ام 

 .می شدند



قطار بطور ناگھانی متوقف شد.مدیر قطار با بلندگو گزارش داد ،کھ یھ مشکل فنی 

و جای ھیچ نگرانی نیست ،در  میکننکوچیک پیش اومده کھ دارن روش کار 

 .عرض چند دقیقھ حرکت می کنیم

 .بعد از ده دقیقھ کھ ھولی یک شیشھ شیر رو تموم کرد،باالخره قطار حرکت کرد

کامال بھ روزم گند زدم.اگھ خیلی خوش شانس می بودم ، فقط می تونستم، بھ آخر 

 .کمی دلشو بھ رحم بیارمکھ بغلم بود،  امتحان برسم و پرفسور رو ببینم و با ھولی

وقتی بھ ایستگاه راگل رسیدیم بارون میومد.یھ پالستیک مشکی از داخل کیف 

 .دراوردم  و  رو سر ھولی کشیدم ، مواظب بودم کھ صورتشو نپوشونھ

با دویدن از چالھ ھای آب، اخر سر بھ ساختمان کالسھا رسیدم.وقتی داخل کالس 

 و من رمارفتھ بود. امتحان تموم شده بودشدم، شبیھ شھر ارواح بود.پرفسور سا

 .غیبتم بیارم حتی نتونستم بھونھ ای برای

 »گاییدمت«

 .بارون بشدت می بارید برگشتم و بھ سمت بیرون ساختمان رفتیم،

 .ھولی باز داشت ریز ریز می خندید و اینبار شروع بھ سکسکھ ھم کرد

 »ی میخندی...ھان؟باز داری بھ چ«پالستیک رو یکم از صورتش کنار زدم...

بھ ھولی نگاه کردم کھ دیدم بھ روبروش خیره شده و بھ دختری کھ زیر بارون 

 .می رقصید و می چرخید نگاه می کرد



کھ خیس نشھ ولی این  ،برمون بود، دنبال سرپناه می گشت ھر کسی کھ دورو

قطره ھای بارون خیسش کنھ و  دختر بھ آسمون خیره شده بود.اجازه می داد کھ

 .ھر لحظھ اش لذت ببره.حتی براش مھم نبود کھ چھ کسی داره بھش نگاه میکنھاز

بعد از چند دقیقھ ای کھ با بھت و شگفتی نگاھش کردم، بھ سمتش رفتم.ھرچی 

می شد، دست ھا و پاھاش رو تو  بھش نزدیکتر میشدیم ،ھولی ھیجان زده تر

 .کریرش تکون میداد

سن من بنظر میرسید، تقریبا باید ھفده یا اون احتماال اھل شمال شرقی بود و ھم 

ھجده سالش باشھ.یھ دامن بلندو سبک پوشیده بود کھ با ھربار چرخیدنش رو ھوا 

تاب میخورد،موھای مجعد و قرمزش مثل آبشاری رو کمرش ریختھ بود.اون بھ 

 .لعنتی جذاب بود طرز

ون ره ھای بارحاال چشماش بستھ بود سرشو باال گرفتھ بود و دھنش باز بود تا قط

دقیقا جلو دیدش بودم نشد.دوباره دور  رو مزه مزه کنھ.اون حتی متوجھ من کھ

 .خودش چرخید دستاشا باال پایین میکرد، تا بھ قطره ھای بارون ضربھ بزنھ

 سالم-

 »اوه...سالم...«دختره با چھره ای وحشت زده چشماشو باز کرد وایستاد 

 ھمیشھ اینجوری تو بارون می رقصی؟-

 »توام ھمیشھ اینجوری بچھ بھ بغل می گردی؟«بھ ھولی نگاه کرد و گفت...



خندیدم و سرمو بھ معنی آره براش تکون دادم...دستمو جلو بردم تا باھاش دست 

 »من جیک ھستم...«بدم 

 »جیک این بچھ خودتھ؟«باھام دست نداد، ولی بھم لبخند زد...

االن با مادربزرگش مونده، ولی این  نھ این خواھرزادمھ کھ یھ قل دیگھ ھم داره و-

منو ترجیح داده، برای ھمین بعضی روزھای ھفتھ ازش مراقبت می کنم.ما باھم 

 .وقت میگذرونیم تا خواھرم بتونھ کاراشو انجام بده

می  وقتی داشت پچ پچ دختره دستشو گرفت. ھولی دست تپلشو بیرون آورده بود و

ازش میومد.بعد بھ من خیره شد ولی  نعناع کرد و چیزی بھ ھولی می گفت بوی

 .چیزی نگفت

خودمم نمی دونستم کھ برای چی ھنوز اونجا وایسادم، ولی اون دختره چیزی 

کیف گیتار رو زمین بود و فھمیدن  داشت کھ منو جذب می کرد.چندقدم اونورتر یھ

 ن فقطم اینکھ اون میتونھ گیتار بزنھ، یا رشتھ موسیقی میخونھ، باعث تعجبم شد.

 .داشتم از دقایقی کھ با اون زیر بارون وایساده بودیم لذت می بردم

تتوھاتو دوس دارم، اونا خیلی «بعد از مدتی بھ دست ھام نگاه کرد وگفت...

 »سکسین

 .ممنونم...تو خودتم بی نھایت جذاب وسکسی ھستی-

 .جیک تو بھ عنوان پرستار بچھ منو تحت تاثیر قرار ندادی-



ھ ھمھ چیز اونجوری کھ می بینیم نیستن. نمیدونستم چھ خوب...میدونی ھمیش-

 . جذبش کنم تا بتونم سخنرانی خاص و جذابی براش انجام بدم،

از دور صدای رعدوبرق میومد...باالخره بعد یھ مدت یھ لبخند کوچیک کھ قرار 

 »ھستم. )Ivy( وییآ منم«گفت...  بود دنیای منو تغییر بده تحویلم داد و

 

 

 شش سال بعد

 فصل یک

 

 نینا

 

 »بھ بروکلین خوش اومدی«

رضا، راننده تاکسی زرد رنگی، کھ بھم کمک کرد از ماشین پیاده بشم، اینو بھم 

گفت و بعد وسایلم رو از صندوق عقب دراورد و تحویلم داد، منم انعام خوبی 

 .بھش دادم

قبل از اینکھ منو تنھا بزاره تا با زندگی جدیدم روبرو بشم، بھش 

 ».ممنونم...ھم صحبتی خوبی بود«گفتم...



بھ ھیچ عنوان برای زندگی تو نیویورک آماده نبودم، برای ھمین تو پیاده رو 

ایستادم و در حالی کھ ماشین ھا با سرعت از خیابون رد میشدن بھ ساختمان 

 .قدیمی کھ االن خونھ ام حساب می شد خیره شدم

ندگی کنم، باالی یھ رستوران ساختمانی کھ قرار بود با سھ تا ھمخونھ ام توش ز

یونانی بنام "رستوران الین" قرار داشت، کھ ازش بوی لیمو،سیر و جوجھ کباب 

 .تو ھوا پخش شده بود

اینجا اصال شبیھ شھر کوچکی کھ در شمال ایالت ھادسون بود و من ازش اومدم 

نبود.در حقیقت این می تونست یھ قسمت از برنامھ تلویزیونی جھان واقعی در 

 :باشھ "MTV" انالک

دختر بی دست و پایھ دھاتی کھ از ترافیک و شلوغی می ترسید، بھ نیویورک «

رفت.بیاین باھم ببینیم کھ چقدر عذاب و سختی تحمل میکنھ و چطوری این شھره 

 .»بزرگ اون رو میبلعھ و تف میکنھ بیرون

جود جدید واینجا ھمھ چیز متفاوت بود و میتونستم صریحا بگم، کھ کلی فرھنگ 

داشت.در ھمون زمان کھ یھ شھر چند ملیتی بود، مثل یھ شھر کوچیک ھم بھ چشم 

 .می انداخت "Goodfellas" میومد کھ منو یاد فیلم ھای

یکم احساس ناامیدی کردم ھرچند کھ بیاد آوردن روزھایی کھ تو حال خودم نبودم 

زدیک منھتن زندگی ترسناک بود ولی ھمیشھ یکی از آرزوھام این بود کھ بتونم ن

کنم، بروکلین بھ اندازه کافی بھش نزدیک ھست کھ ھروقت خواستم، بتونم بھ 

 .اونجا برم



االن تقریبا وسط ھای عصر بود،برای ھمین مطمئن بودم ھم خونھ ای ھام کھ 

 .ھنوز ندیده بودمشون سرکار ھستن

م و ھمھ بگیر دلم می خواست وقت کافی داشتھ باشم، تا تنھایی  بتونم با خونھ انس

 .جاشو بشناسم شایدم بتونم دوش بگیرم

قرار بود با دوست دوران بچگیم رایان و دو نفر دیگھ زندگی کنم:یھ دختر ویھ 

 .پسر کھ ھنوز اسم ھاشون رو ھم نمی دونستم

وقتی فھمیدم کھ از دانشکده پرستاری جزیره النگ ایلند بروکلین قبول شدم با 

 .می تونھ بھم کمک کنھ تا یھ آپارتمان پیدا کنمرایان تماس گرفتم تا ببینم 

از شانس خوبم زمان بندی خیلی  خوبی بود، چون تازه یکی از ھم خونھ ای 

 .ھاشون اونجارو ترک کرده بود

وقتی می خواستم از پلھ ھا باال برم پاھام می لرزید.وقتی از طبقھ دوم رد می شدم 

 .تعجبم شدصدای ضعیف زنی کھ داشت سوگند می خورد باعث 

خونھ ما طبقھ سوم بود...قبل از اینکھ بتونم در رو بھ آرومی باز کنم یکم با کلید 

 .ھا کلنجار رفتم ...درب ورودی مستقیم بھ سالن نشیمن باز می شد

خیلی زیباتر از اون چیزی بود کھ انتظارشو داشتم...سمت چپ یھ آشپزخونھ 

مبل ھای چرم قھوه ای و وسایل کوچیک اپن بود...بھ اطراف نگاه کردم، کھ با 

رنگی و بافت ھایی کھ انگار مادربزرگ کسی اونا رو بافتھ بود، بھ شدت 

 .خودمونی و راحت دیده می شد



یک طرف دیوار آجری بود کھ نمای زیبایی بھ سالن داده بود و طرف دیگر کنار 

انھ خپنجره بزرگی کھ جا یھ خوبی برای کتاب خوندن و آفتاب گرفتن بود،  کتاب

توکاری داخل دیوار بھ صورت قفسھ بندی قرار داشت.از خونھ بوی قھوه می 

یومد و چند فنجان قھوه تو بساط آشپزخونھ بھ چشم می خورد.احساس می کردم 

کھ وارد خونھ کسھ دیگھ ای شدم ...باید از این بھ بعد بھ خودم ھی یاداوری می 

 .کردم کھ اینجا دیگھ خونھ منم ھست

در ھر طرف راھرو یک اتاق دیده میشد وحمام کھ تھ راه رو قرار  بعد از سالن

رایان بھم گفتھ بود کھ در اتاقم رو باز می زاره ...روی در یکی از اتاق  داشت.

وجود داشت ویھ استیکر لبخند کنار اسمم » اتاق نینا«ھا یھ برچسب  با مضمون 

 .رد کردکشیده بود کھ در عین حال کھ باعث آرامشم شد اعصابمم خو

چمدانم رو داخل اتاق بردم و کیف لوازم شخصیمو روی تخت بزرگم 

 .انداختم.دیوارھا خاکستری کمرنگ بود و ھیچ پنجره ای وجود نداشت

این اتاق واقعا نیاز بھ یکم تزیین و زیبا شدن داشت و نمیتونستم تا فردا صبح 

دن با براش صبر کنم...از طرفیم بقدری خستھ بودم، کھ وقت سروکلھ ز

 .دکوراسیون اتاقو نداشتم

زیپ چمدونمو باز کردم وشروع بھ خالی کردن وسایل ودستھ بندیشون کردم، کھ 

متوجھ شدم از یکی از اتاق خواب ھا صدای موزیک مالیمی میاد.درھا بستھ بود 

 .برای ھمین اول کھ وارد خونھ شدم، فکر کردم کسی خونھ نیست



از کجا میاد، کھ متوجھ شدم صدا از اتاق تھ  در اتاقمو باز کردم تا ببینم صدا

 .راھرو کھ مورب با اتاق من بود صدا میاد

عالوه بر صدای موزیک حاال صدای خنده یھ دختر ھم می یومد. لعنتی... اصال 

آماده روبرویی با کسی نبودم...ھمونجا جلو در سردرگم وایساده بودم، کھ برم تو 

 .یا برم تو سالن و سالم کنماتاق و تظاھر کنم کھ اینجا نبودم 

قبل از اینکھ بخوام تصمیمی بگیرم صدای نالھ یھ پسر اومد و بدنبالش صدای آه و 

 .نالھ دختر بلند شد

 ...لعنتی...اونا در حال سکس بودن

داشتم فکر می کردم کھ بھتره بھ جای اینکھ فردا برای خرید برم، ھمین االن 

ید کنم.اگھ بفھمن کھ صداشون رو شنیدم یواشکی از خونھ بزنم بیرون و برم خر

 .مزاحمشون شدم خیلی زشت می شھ

و آه ونالھ دختره » اوه یس«بعد از ده دقیقھ شنیدن صدای جیر جیر تخت و 

 .تصمیم گرفتم، ھرچھ سریع تر از خونھ خارج بشم

پشت در اتاقم مردد وایساده بودم و نمی دونستم چجوری از خونھ بیرون برم، کھ 

تھ راھرو بشدت باز شد و بعدش صدای موزیک متال و خنده بیرون در اتاق 

 .اومد



نمی دونستم باید در اتاق رو باز کنم، یا کامل ببندمش از ترس اینکھ بفھمن من 

خونھ ھستم، پشت در اتاق یخ زده بودم.برای ھمین از کنار در دزدکی بیرون رو 

 .می پاییدم

بود، کھ از جلو در اتاقم رد می شدن، ولی تنھا چیزی کھ می تونستم ببینم پاھایی 

چھره ھاشونو نمی تونستم ببینم.پسره قد بلندی داشت ولباس مشکی پوشیده بود و 

 .دختره روی قوزک پاش یھ تتوی بزرگ گل رز بھ رنگ بنفش داشت

چند دقیقھ ای تو سالن حرف زدن وخندیدن وبعد صدای بستھ شدن وقفل شدن در 

 .اومد

 .چی تموم شد خداروشکر کھ ھمھ

بعد اون کل عصر رو تو خونھ تنھا بودم و چمدون ھامو خالی کردم.بعد از اینکھ 

کار چیدن لباس ھام تموم شد مسیرمو بھ سمت آشپزخونھ کج کردم، تا برای خودم 

دمنوش بابونھ درست کنم و در حالی کھ دارم ریلکس میکنم وبھ اطرافم عادت می 

 .کنم بنوشمش

رو روی بابونھ می ریختم، صدای باز شدن در اومد.رایان وقتی داشتم آبجوش 

 »کوچولووو...«وقتی متوجھ شد کھ من تو آشپزخونھ ھستم داد زد 

فنجان چاییم رو روی میز گذاشتم و بیرون دویدم و دوست قدیمی مو سفت بغلش 

 »سالم... من انجامش دادم«کردم...

 آره انجامش دادی...مسافرت تا اینجا چطور بود؟-



 .بد نبود ...چندساعتی تو اتوبوس بودم، بقیھ مسیرم تا اینجا با تاکسی اومدم-

تاکسی؟... باید برات گرون دراومده باشھ ...اینجور کھ متوجھ شدم، نمی خواستی -

 بری مترو...آره؟

نھ...ھنوز برای این کار آماده «سرمو پایین گرفتھ بودم و بھ پاھام نگاه می کردم...

 »ش کار کنمنیستم ...باید رو

رایان از وقتی کھ ده سالم بود، منو میشناخت و دوست صمیمی برادرم جیمی 

 ...بود.برای ھمین اون ھم برام مثل برادرم بود، کھ خیلی چیزھا راجبم می دونست

 .حتی چیزھایی کھ خوب نبودن

پس ھنوزم سوار مترو نمیشی، از اسانسور استفاده «رایان نفس عمیقی کشید...

 این روزا دیگھ از چیا می ترسی؟سایھ خودت؟»سوار ھواپیما نمیشینمی کنی، 

 .رای بھت کھ گفتم دارم روش کار می کنم-

نینا ... ھمھ چیز داره بدتر «رایان سرشو تکون دادو اروم روی شونھ ام زد...

 »میشھ

حقیقت این بود کھ تو چندسال گذشتھ، ترس ھای غیرمنطقیم زندگیمو تحت تاثیر 

 .د.از موقعیت ھای خاصی مثل اینکھ طاعون باشھ، فرار می کردمقرار داده بو

حاضر بودم زمان و انرژی زیادی صرف کنم واذیت بشم تا احساس امنیت کنم،  

مثال بجای ھواپیما سوار اتوبوس می شدم تا از نیویورک بھ تگزاس برم ودوستمو 

 .تو ھوستون ببینم ویا بجای آسانسور از پلھ ھا باال می رفتم



گذشت سال ھا شرایط بتدریج برام سخت تر وفلج کننده تر شد.این اتفاق باعث  با

 .شد کھ نتونم کارھایی کھ عاشقشونم رو انجام بدم، مثل سفر کردن دور دنیا

چند سال پیش کھ اوضاع بھ شدت وخیم بود دیگھ می ترسیدم از خونھ ھم بیرون 

 .برم

تم، با ترسم از مکان ھای با روش ھای درمانی رفتار شناسی تا حدودی تونس

شلوغ کنار بیام.برای ھمین میگفتم کھ خیلی از راه رو پیشرفت کردم ولی ھنوزم 

 .ترس ھایی درونم وجود داشت، کھ باید بھشون غلبھ می کردم

ھمھ این ترس ھا بخاطر شوکی کھ دوران دبیرستان تو مدرسھ بھم وارد شد 

 .بوجود اومد

ابخونھ عمومی نیویورک کھ من و چندتا از ھم رفتھ بودیم بھ گردش علمی در کت

 .کالسی ھام داخل آسانسور تاریک گیر افتادیم

فقط تونستم چند نفس عمیق بکشم وبعد احساس خفگی کردم ...فکر می کردم 

ھمین االنھ کھ بمیرم. پانزده دقیقھ بعد آسانسور حرکت کرد ولی شوک ترسی کھ 

 .درم ایجاد کرد، برای ھمیشھ رویم موند

بعد از اون اتفاق سعی می کردم از جاھای پرتردد،مترو ھا ،ھواپیما ھا ،جاھای 

کھ ارتفاع زیاد دارن و فضاھای بستھ ای کھ باعث می شدن احساس خفگی کنم 

 .دوری کنم



نینا چجوری میخوای تو بیمارستان کار کنی، وقتی حتی نمیتونی مریضی کھ نیاز -

؟ قراره بھ مریض در حال مرگت بگی داره، با آسانسور حمل بشھ ھمراھی کنی

 دکمھ طبقھ پنج رو فشار بده و حواست بھ خودت باشھ، من دارم از پلھ ھا می یام؟

رای تا اونموقع ھمھ چیو تحت کنترل خودم درمیارم...باشھ؟  بخاطر نگرانیتم -

ممنونم، ولی می خوام ھر کاریو در زمان مخصوص خودش انجام بدم...االنم فقط 

 .وی کالس ھام کھ از دوشنبھ شروع میشھ تمرکز کنممیخوام  ر

 .باشھ پس فعال مشکلتو نادیده می گیرم-

 .خیلی ممنونم-گفتم:   بھش چشم غره رفتم و

رایان در حالی کھ بھ دور اطرافش نگاه می کرد، دستاشو باز کرد و بھ خونھ 

 .اشاره کرد

 دوسش داشتی؟ خونھ چطوره؟_

بارم بود دور از خانواده می خواستم زندگی کنم، حقیقت این بود، چونکھ اولین 

 ... یکم اضطراب داشتم ولی قیافھ افراد شجاع رو بھ خودم گرفتم

آره دوسش دارم...اتاقم یکم کسل کننده و درب و داغونھ، ولی چیزی نیست کھ _

 .نشھ درستش کرد

 ... رایان بھ سمت راھرو رفت وبھم اشاره کرد دنبالش برم

 .وام خونھ رو بھت نشون بدمبدو بیا ،می خ_



 :در حالی کھ بھ اتاق من اشاره می کرد، گفت

 .ھمونجور کھ میدونی اولین اتاق سمت چپ برای توئھ_

سرمو بھ معنی موافقت براش تکون دادم و در حالی کھ وارد اتاق آخری از سمت 

 .چپ کھ چسبیده بھ اتاق من بود، می شد دنبالش رفتم

 .اینم اتاق منھ-

یان کامال مرتب بود و ترکیبی از رنگ ھای خنثی و مالیم بود، کھ اتاق را

 .معصومیت رو نشون میداد

روی درآورھاش یھ قاب عکس از خودش و برادرم جیمی وجود داشت، کھ موقع 

 .قایق سواری تو رودخونھ ھادسون گرفتھ بودن

 دیدن این عکس باعث شد، لبخند رو لبام بشینھ. قاب عکسو دستم گرفتم و بھ

 ...اطراف نگاه کردم

 ...واو...رایان ھمیشگی...تمیزو مرتب و وسواسی_

ترول یھ موجود خیالی مربوط بھ یھ افسانھ قدیمی ( troll ھمینطوره ...ترول-

 .)ھست کھ بھ افراد زشت لقب داده میشھ

 .منتظر بودم ببینم کی قراره دوباره اون لقب قدیمی از دھنت بیرون بیاد -

می شدم رایان و جیمی منو بخاطر شباھت زیادم بھ دوقلوھای ھرچھ کھ بزرگتر 

تو برنامھ تلویزیونی فول ھاوس دست می انداختن. بھم می گفت قل  olsen اولسن



 کھ ترکیبی از trolsen) کھ گم شده .اول بھم میگفتن ترولسن(triplet) سومی ام

"triplet"  "وolsen" "بود، بعد گذشت چند مدتی بھtroll"  دادنتغیرش. 

ھرچند کھ این کارشون یھ جورایی نشون می داد، کھ براشون عزیز ھستم، ولی 

 .گاھی بشدت متعجبم میکرد

مسلما من با اندام ریزه ام و موھای بلند بلونده تیره ام و چشم ھای درشت آبیم، 

 .کامال شبیھ اون دوقلوھای مشھور بودم

 .بدنبال رایان از اتاقش بیرون رفتم

 : کھ در اتاق انتھای راھرو رو باز می کرد بھ شوخی گفت رایان در حالی

 .خوب بھتره کھ برای دیدن این اتاق از عینک آفتابی استفاده کنی_

 .اینجا اتاق جیکھ-

 .ھوووم اتاق سکس جیک

 اتاقش یھ ملودی تکرار شونده خاصی داشت، مثل آھنگ بھ جنگل خوش آمدید،

 ." Guns N Roses "از گروه موسیقی 

 .وضع اتاقش برعکس اتاق رایان بود ... پر دود و مرموز با یھ بوی خاص دقیقا

 .االن تازه متوجھ شدم، کھ چرا رایان گفت باید از عینک آفتابی استفاده کنم

دیوارھا بھ رنگ نئون نارنجی بود، بقیھ وسایل و ھرچیزی کھ تو اتاق وجود 

 .داشت مشکی بودند



و از اونجایی کھ این اتاق پنجره اشیا و مبل ھای مشکی.تخت خواب مشکی 

 .داشت،  پرده ھای مشکی ام آویزوون بود تا مانع ورود آفتاب بھ اتاق بشن

اینا ھم مثل بقیھ وسایل اتاق باھم در تناقض بودن؛ نارنجی نئون ومشکی ... پنجره 

 .ای کھ آفتاب می خوره با پرده ھای مشکی

بودند، کھ روی میزش قرار و عجیب تر از ھمھ مجسمھ ھای عجیبو غریبی 

داشتن و دقیقا کنار اونا یھ قاب عکس سیاه و سفید از دوتا دختر قابل ستایش بود، 

 .کھ کامال شبیھ ھم بودند.واقعا این پسر کیھ مثل یھ معما میمونھ

 این پسره جیک چی کاره اس؟-

 ...رایان انگشتاشو داخل موھای طالیی کوتاھش کشید و خندید

 ...چطوری جیکو برات تعریف کنم ... اون یکم متفاوتھنمی دونم _

 با خنده گفتم :  

 منظورت از متفاوت چیھ؟ - 

منظورم اینھ کھ اون ... خوب اون خوبھ ...در واقع اون خیلی چیزا برای گفتن -

 .داره...باید ببینیش تا متوجھ منظورم بشی . اون اھل بوستونھ

 .برمی گردهآخر ھفتھ ھا دائما بھ اونجا میره و  

نمی دونم اونجا چی داره کھ بخاطرش میره، شایدم یھ شغل فرعی داره یا یھ 

 .ھمچین چیزی



 .یھ جورایی پر رمز و رازه

خانواده اش ھم بوستون ھستن.ھمینطور  با خواھرزاده ھاش ھم خیلی صمیمیھ و 

 .بھ قاب عکس روی میز اشاره کرد

 ھ؟چیکاره ھست؟ برای گذران زندگیش چیکار میکن-

خوب در واقع اون بھ طرز دیونھ کننده ای باھوشھ و تو یھ شرکت داخل شھر -

مھندسھ... اون ھرچیزی کھ تو خونھ میشکنھ رو می تونھ تعمیر کنھ... ولی وقتی 

 ...ببینیش با خودت میگی واقعا این یارو مھندسھ

 منظورت چیھ از اینکھ گفتی  وقتی وقتی ببینمش؟-

 .اون خیلی جالبھ-

 ...اال ھرچی تو بگیخوب ح-

بھ رایان نگفتم کھ خودم پیش زمینھ ای از اینکھ جیک چقدر می تونھ جالب باشھ 

دارم.(منظورش بھ موقعی ھست کھ صدای سکس کردنشون رو شنیده بود).دلم 

نمی خواست بھ ھیچ عنوان بھ اینکھ پشت در قایم شده بودم و شاھد پذیرایی جیک 

 )ظورش بھ گا**دن دختره اساز مھمونش بودم اعتراف کنم.(من

رایان منو بھ سالن راھنمایی کرد و در اتاقی کھ روبروی اتاق من بود رو باز 

 کرد.

 اینجام اتاق تاراس.-



بنظرم اینجا بھترین اتاق خونھ بود.مثل اتاق جیک پنجره داشت ودیوارھا بنفش 

تب رکمرنگ بودند.یھ کتابخونھ دیواری سفید داشت کھ کلی کتاب و عکس توش م

قرار گرفتھ بودند و از اتاق بوی تمیزی و تازگی میومد.انگاری داشتی بھ یھ 

کاتولوگ دکوراسیون خونھ نگاه می کردی.آفتاب اتاقو روشن کرده بود و آرزو 

 می کردم کھ کاش این اتاق برای من بود.

 خوب...تارا چجور دختریھ؟-

 »خوب اون واقعا عالیھ«رایان سرخ شد...

کھ صبح شاھدش بودم، فکر میکردم برای ھمین پرسیدم  داشتم بھ قراری

 »برحسب اتفاق تارا و جیک باھم نیستن؟...«

 »البتھ کھ نھ...برای چی ھمچین سوالی می پرسی؟«رایان عصبی گفت:

 فقط برام سوال بود.-

 بھم اعتماد کن؛ ھیچی بین جیک وتارا نیست.-

 واین بخاطر چیھ؟-

 سوالمو گرفتم.رایان سرخ تر شد ومن جواب 

 تو و تارا...آره؟-

 »آره«اون خندید...

 واقعا؟...-



آره ... خوب فعال ھمھ چیز جدیده...شش ماھھ کھ باھم ھستیم.صبر کن تا ببینیش -

 اون محشره

عالیھ رایان...خیلی برات خوشحال شدم...ولی اگھ ھمھ چی خوب پیش نره -

کنین این یکم عجیب  چی؟منظورم اینھ کھ شما دارین تو یھ خونھ زندگی می

 نیست؟

 چرا ولی االن نمی تونم راجب این چیزا فکر کنم.-

 خوبھ...وای نمی تونم برای دیدنش صبر کنم.-

فکر کنم شما دوتا خیلی خوب میتونین باھم کنار بیاین.اون تو یھ سالن ارایشی -

داخل شھر رنگ کاره.اکثرا تا آخرشب کار میکنھ ولی فکر کنم امشب تا ساعت 

 خونھ باشھ.نھ 

 ناگھان شروع بھ خمیازه کشیدن کردم، از طرف دیگھ شکمم بھ قاروقور افتاد...

 »من دارم از گشنگی ھالک می شم؛ ولی نمی دونستم از کجا باید غذا بخرم.«

نیازی نیست...بریم طبقھ پایین پیش الن... پیشنھاد میکنم غذای یونانی بخوری -

 فوق العاده اس.

 ومدم بوش میومد.میدونم... وقتی می-

وقتی با رایان از پلھ ھا پایین می رفتیم بازم از طبقھ دوم صدای زنی کھ داشت 

سوگند می خورد رو شنیدم.خانمھ مثل اینکھ لھجھ جامایکایی داشت.(جزیره ای در 

 دریای کاریب)



 تو خونھ این خانومھ کھ طبقھ دوم زندگی می کنھ چھ خبره؟-

ر کن این تازه یکی از فواید زندگی تو این اوه... صب«رایان با خنده گفت:

 »ساختمونھ  ترول... اگھ من بھت بگم اونجا چھ خبره دیگھ برات بی مزه میشھ

 باشھ ... دیگھ ازت نمی پرسم.-

*** 

بعد از اینکھ ساالد یونانی و جوجھ کباب عالی خوردیم، بھ خونھ آپارتمانمون 

د ی بھ من بھمون داد رو بخوریم.بعبرگشتیم تا باقلوایی کھ تلی برای خوش آمدگوی

از خوردن یھ وعده غذایی پیش الن متوجھ شدم، کھ باید تا می تونم کمتر پیشش 

 برم وگرنھ قراره چاق بشم.

درحالی کھ رایان برامون ظرف میاورد من ھم یھ فنجان قھوه برای خودمون 

 درست کردم و خاطرات دوران دبیرستانمون رو مرور کردیم.

 االن دوست پسر نداری؟ خوب ترول،-

نھ ... تو شھر خودمون چندھفتھ ای با یھ نفر بودم ولی «آه عمیقی کشیدم وگفتم:

حسی بھش نداشتم...بعد کھ متوجھ شدم قراره بیام اینجا  و ازھم دور بمونیم 

 »تصمیم گرفتم کھ جدا شیم.ارزش ادامھ داشتن رو نداشت.

 باشن...درستھ؟ خوب اونا کھ قرار نیست ھمشون مثل استوارت-

استوارت اولین دوست پسرم تو دبیرستان بود.اون بھ شدت حساس و شیرین بود 

 برای ھمین ھمیشھ پایھ ثابت مسخره بازی ھای رایان وجیمی می شد.



اوووق...مجبوری بودی اونو یادم بندازی؟استوارت بیچاره ... اون خیلیم خوب -

 بود.

...استوارت و پرنده ھای کاغذیش... اون عین دخترا بود «رایان پوزخند زد...

 »راستی اونا چی بودند کھ درست می کرد؟

استوارت خیلی دوست داشتنی بود.اون «یادآوری اونا باعث شد ریز ریز بخندم...

میدونست کھ چقدر کمد مخصوص من شلوغھ برای ھمین با اون کاغذھای اضافی 

ارو  باز می کردم داخل پرنده ھای اوریگامی زیبا برام درست می کرد.وقتی اون

 »ھر کدوم یھ شعر خوشگل نوشتھ بود.و این واقعا رومانتیک بود

ھمون موقع صدای قدم ھایی کھ از پشت سرمون میومد رو شنیدم و یکی با 

 »این احمقانھ ترین چیزیھ کھ تا بحال شنیدم«صدای گوش خراشی گفت:

ابل شد و کامال غیر قوقتی بھ طرفش برگشتم اون حسی کھ بالفاصلھ درونم ایجاد 

 اجتناب بود باعث شد بفھمم قراره تو دردسر بیافتم.

شوی زنده...صحنھ سوم...ورود بھ صحنھ از سمت چپ: ھم خونھ سکسی و 

 اغواکننده

سالم ... «سپس ان سھ کلمھ ای کھ قرار بود زندگی منو عوض کنھ بھ زبون آورد

 »من جیک ام

 

 



 فصل دو

 

و جلو آورد، تا باھاش دست بدم وبھم لبخند جیک دستی کھ روش تتو داشت ر

 »تو باید نینی باشی«زد...لبخندی کھ می تونستم بگم شرورانھ اس.

یھ سرفھ عصبی کردم، کھ صدای عجیب غریبی از دھنم دراومد، کھ نفھمیدم 

برای چیھ...احتماال بدنم بھ حرف جیک واکنش نشون داد، کھ ھی اینجارو ببین، 

 یین چالق نیست.این دختر ازکمر بھ پا

 اون بھ طرز وسواس گونھ ای زیبا بود.

در حالی کھ دست پینھ بستھ اش رو فشار میدادم و متوجھ رینگ نقره ایش شدم 

 ».در واقع اسمم نینا ھست:«گفتم 

اون چیزی کھ منو ترسوند گرمای دست جیک نبود کھ با برخود کوتاھی کھ 

 یازم، دستشو تو دستم نگھ داشتم وداشتیم، احساسش کردم. این بود کھ بیشتر از ن

 ممکن بود دستام بلرزه.

میدونم اسمت چیھ فقط دارم «یھ چشمک و نیشخند شرورانھ تحویلم داد و گفت:

 .»باھات شوخی می کنم 

 واکنش بدنم بھ حرفش باعث شد بھ سالمت عقلم شک کنم. 

حریک تترکیبی از بوی سیگارو ادکلن ازش میومد کھ بطرز عجیبی باعث می شد 

داشت ودندون ھای جلوییش بلند ونوک  بشم.روی ابروش و لب پایینش پرسینگ



تیز بودن.چشم ھاش بھ رنگ  سبز با رگھ ھای طالیی بود کھ با موھای کوتاه 

 .مشکی اش در تضاد بود و ھمین باعث می شد بیشتر بھ چشم بیان

سب سی کھ برحاین فکر بھ ذھنم اومد کھ جیک مثل یھ گربھ سیاه باشکوھھ، ولی ک

اتفاق سر راه اون قرار بگیره واقعا باید بد شانس باشھ."از دیدنت خوشحال شدم 

 جیک."

جیک بھ اپن آشپزخونھ تکیھ داد، دست ھاش رو جلو سینھ اش جمع کرد و یھ نگاه 

 مختصر بھم انداخت، کھ باعث شد کل وجودم بلرزه.

ھای اوریگامی درست  خوب یکی بھ من بگھ استوارت کیھ...چرا برا تو پرنده«

 »می کرد...کی تخم ھاشو چیده؟

اون دوست پسرم تو سال ھای اولیھ دبیرستان بود، :«درحالی کھ می خندیدم گفتم 

 »افتاده. کھ نمی دونم رایان بھ چھ علتی یاد اون

 چی باعث شده بیای بروکلین؟-

 از دوشنبھ قراره بھ مدرسھ پرستاری تو دانشگاه النگ آیلند برم.-

 »دانشگاه تو خود جزیره ھستش؟«با قیافھ متفکری چونھ اش رو خاروند... جیک

 نھ تو خوده بروکلین داشگاه ست ...زیادم از آپارتمان دور نیست.-

با ترسی کھ تو از مترو داری ھمون بھتر کھ «رایان وسط بحثمون پرید و گفت

 »دانشگاھت نزدیکھ

 بیاد. یھ نگاه بد بھ رایان انداختم تا حساب کار دستش



 خیلی عالیھ...قراره جلو جیک منو خجالت زده کنھ.

 »خوب...جریان چیھ؟«جیک ابروشو باال انداخت وپرسید

 »خیلی ممنون رایان«درحالی کھ بشدت ناراحت شده بودم گفتم...

معذرت میخوام از دھنم «یھ نگاه مظلومانھ بھم انداخت وبا حالت عذرخواھانھ گفت

 »پرید

 »چیز مھمی نیست« و دستمو براش تکون دادم وگفتمبھ جیک نگاه کردم و 

امیدوار بودم کھ جیک بیخیال موضوع بشھ.اون ھمونجور مبھوت بھم خیره شد 

... 

 »واقعا تو از مترو یا ھمچین چیزایی می ترسی؟«

 ارتفاع و...  آسانسو، اون از ھمھ چیز می ترسھ...ھواپیما،-

 رایان بعد گفتن این حرف نفس راحتی کشید.

وباره چشمامو براش درشت کردم و بعد بھ جیک نگاه کردم و شونھ ھامو باال د

 انداختم و برای اینکھ نشون بدم موضوع مھمی نیست گفتم :

من فقط جاھای شلوغ کھ احساس میکنم محاصره شدم عصبی می شم...فقط «

 »ھمین

غ ومثل فوبیا می مونھ...پس جاھای شل«جیک سرشو بھ معنی فھمیدن تکون داد...

 »کھ بھت احساس خفگی میده می ترسونتت؟



 آره -

جیک با چشم ھای باریک شده بھم نگاه می کرد تا از روی صورتم بفھمھ کھ دارم 

راستشو می گم.حالت صورتش جوری بود کھ نشون می داد با ھمھ تالشم برای 

 بی اھمیت نشون دادن فوبیام، اون متوجھ شده کھ دارم دروغ می گم.

ھم قفل شده بود و دقیقا تو اون لحظھ جاذبھ انکار نکردنی رو چشم ھامون رو 

 بینمون حس کردم کھ فراتر از جاذبھ فیزیکی بود.

 »ھوووم«جیک چانھ اش رو خاروند...

تو کجا کار می ...«یھو احساس کردم معذبم برای ھمین بحث رو عوض کردم 

 »کنی؟

استادیوم ھارو تو یھ شرکت داخل شھر مھندس برق ھستم.المپ ھای مخصوص -

طراحی می کنیم...شبا ھم تو یھ کالب شبانھ رقص سکسی انجام می دم.(رقصی 

 کھ توش آروم آروم لباس ھاشون رو درمیارن)

 مطمئن بودم کھ رنگم پریده ولی نمی تونستم چیزی بگم.

 واقعا؟-

 اره-

 دھی تو بھش نگفتی کھ قراره از این بھ بع« واووو برگشت بھ رایان نگاه کرد...-

 »با مایک سحرآمیز زندگی کنھ

 (مایک رقاصھ مشھوریھ کھ خدای رقص سکسیھ)



 رایان فقط داشت می خندید و بھ عکس العمل ھای من نگاه می کرد.

جیک بنظر می رسید کھ داره تفریح می کنھ...لب پایینش رو گاز گرفت و 

 اینکارش باعث شد بھ حلقھ رو لبش فشار بیاره...

 »دارم باھات شوخی می کنمبازم «بعد آروم خندید

 پس تو استریپر نیست؟- 

 سرشو تکون داد وخندید...

تو دوست داشتنی ھستی،ھمینطور سوژه خوبی برای سرگرمی...خوبھ کھ « 

مون.من واقعا مھندس ھستم.ھم اتاقیم "راج" وقتی می  دوروبرمونی تا بخندونی

ھ ن خیلی وقتخوام لخت شم وبراش سکسی برقصم بشدت ناراحت میشھ برای ھمی

 بازم داشت شوخی می کرد.» کھ استریپ دنسو کنار گذاشتم.

 واقعا خجالت آور بود.از کجا این حرفو درآوردم.

باورم نمی شد گاھی تا چھ حد می تونستم ساده لوح باشم.ولی چرا باز دوباره 

و جوری کھ سویشرت کاله دارش  حرفشو باور کردم؟ولی با ھیکلی کھ اون داشت

ود وشونھ ھا وقفسھ سینھ پھنشو نشون میداد ،بھش میومد کھ یھ استریپ فیت تنش ب

دنسر باشھ. درضمن من از قبل اونو نمی شناختم. تنھا چیزی کھ راجبش شنیده 

بودم این بود کھ اون یھ عوضیھ بھ تمام معناس وازاون تیپ پسرایی نیست کھ من 

ق داشتم کھ نفھمم داره بخوام جذبشون شم. اصال این اولین برخوردم باھاش بود ح

 شوخی میکنھ.



باز دوباره بھ پایین و تتوھای رنگی ومختلف روی دست راستش نگاه کردم.روی 

دست راستش طرح یھ اژدھای بزرگ وجود داشت.در تعجب بودم کھ دیگھ چھ 

 طرح ھایی میتونست زیر اون لباس ھا وجود داشتھ باشھ.

تعداد زیادی موز یدونھ برداشت، جیک بھ اون سمت آشپزخونھ رفت، از بین 

تموم  پوستشو کند و درحالی کھ با نیش باز بھ من نگاه میکرد نصف اونو با یھ گاز

 کرد.

یادم رفت بھت بگم کھ اون توده موزھا برای جیکھ. ما فکر « رایان با خنده گفت 

 »می کنیم جیک نصف انسان و نصف میمون باشھ.

 »تو موز دوست داری ...ھان؟پس «بھ جیک نگاه کردم و پرسیدم...

درست فکر کردی...موز دوست «جیک درحال جوییدن موز توی دھنش گفت 

 »دارم...عاشقشونم...اوممم

بعد نصف دیگھ موز رو داخل دھنش کرد ...با دھن پر وپوست موز داخل دستش 

 »می خوای؟«بھم گفت 

 چی؟-

 می گم یدونھ می خوای؟-

 »منون ھمینجوری خوبمنھ  م«با دست بھش اشاره کردم و...

 ھنوز بھم خیره بود وموز توی دھنش رو میجویید و باعث میشد قلبم بلرزه.

 »بھت گفتم کھ جیک آدم جالبیھ«رایان سکوت آزاردھنده بینمون رو شکست...



بھ جیک نگاه میکردم کھ موز داخل دھنش رو تموم کرد ولباشو لیس زد ...آره 

 اون واقعا جالبھ.

ھ باز شد و یھ دختر با موھای کوتاه و مشکی کھ شیطون ھمین موقع در خون

 وجذاب نشونش میداد داخل اومد.

شوی زنده... صحنھ چھارم...ورود بھ صحنھ از سمت راست:بھترین دوستم از 

این زمان بھ بعد اونھ، یھ لباس کار آبی  زیبا پوشیده بود... سریع کیفشو کھ تقریبا 

 ت وبھ سمت رایان رفت و لباشو بوسید.بزرگتر از خودش بود رو زمین انداخ

عزیزم این نیناس... نینا با « رایان بھش سالم کرد و بعد بھ طرف من چرخید...

 »تارا آشنا شو

راجبت خیلی «تارا بسرعت بھ طرفم اومد وبغلم کرد و باعث شد تو جام بپرم...

 اینجاچیزا شنیده بودم نینا...خیلی وقتھ کھ منتظرت بودم... احساس می کردم 

 »اضافی ام ...رایان بھم نگفتھ بودی کھ اینھمھ خوشگلھ

 ممنونم ... مثل خودت...خیلی خوبھ کھ قرار نیس تو خونھ تنھا باشم.-

تارا چشمای بادومی بھ رنگ عسل و ابروھای پھن ولبای درشتی داشت.ریز اندام 

وسش دبود و پوستش تقریبا زیتونی رنگی داشت.می تونستم بفھمم کھ چرا رایان 

 داره.کنجکاو بودم ببینم اصالتش کجاییھ برای ھمین ازش پرسیدم...

 می تونم بپرسم کھ تو ایتالیایی ھستی یا اسپانیایی؟-

 نھ... درواقع من ایرانی ھستم ... خانوادم اھل ایران ھستن.-



اوه... می دونستم کھ باید یھ ھمچین چیزی باشھ چون چھره ات شبیھ خارجی -

 ھاست.

آره ... جایی کھ من ونینا ازش اومدیم دو نوع نژاد «د زد و رایان گفتتارا لبخن

 »وجود دارن...سفیدپوستا ورنگ پریده ھا

ھمھ مون شروع بھ خندیدن کردیم و بعد متوجھ شدم جیک داره بھ سمت راھرو و 

 رفتارش ناامید شدم. اتاقش میره...بھ طرز عجیبی بھ خاطر این

 ن با موھای من کرد.تارا ناگھان شروع بھ بازی کرد

 چھ کسی موھاتو ھایالیت کرده؟-

 ھیچکی رنگ موی طبیعیشونھ.-

جدا؟دختر تو خیلی خوش شانسی...می دونی مردم مجبورن چقدر ھزینھ کنن تا -

 بتونن ھمچین رنگ مویی داشتھ باشن؟

خوبھ ...خیلی خوبھ کھ مجبور نیستم برای ھمچین چیزی ھزینھ کنم...از اونجایی -

 کار نمیکنم و قراره ھمھ وقتمو کھ امسال

 صرف درس خوندن بکنم، پولی برای این کارھا برام نمی مونھ.

 پرستاری،درستھ؟باید برنامھ تحصیلی سختی باشھ.-

اره ھست.ھرچی بیشتر روی درسم وقت بزارم بھتره.برای اجاره و غذای سالم -

 پس انداز دارم.

 بده بدونم و کمکت کنم،باشھ؟عزیزم بازم بھ ھرچیزی کھ نیاز داشتی اجازه -



 ممنون،مھربونیتو میرسونھ-

تارا از چشم ھاش ھم مشخص بود، کھ چقدر مھربونھ. برای ھمین می تونستم بگم 

قراره دوستای خوبی برای ھم بشیم.رایان درحالی کھ بھ تارا اشاره میکرد و 

 »اس.بھت کھ گفتم اون فوق العاده «پییشونیشو میبوسید بھ من نگاه کرد...

کامال مشخص بود کھ رایان بدجور می خوادش... یھ لحظھ احساس کردم کھ 

مزاحم ھستم برای ھمین مرتب کردن ساک ھامو بھونھ کردم، تا بھ اتاقم برم با 

 اینکھ اکثرا ھمھ چیزو سر جاشون چیده بودم.

 وقتی برای تارا دست تکون دادم تا بھ اتاقم برم بھم گفت کھ بعدا میاد تا بھم شب

 بخیر بگھ.

وقتی بھ اتاقم رفتم تنھایی روشنایی کھ مربوط بھ المپ کوچیکی بود، رو روشن 

کردم ...روی تختم دراز کشیدم و بھ سقف خیره شدم...روز طوالنی بود با اینکھ 

 باید استراحت می کردم ولی ھنوز ذھنم درگیر بود.

لوازم حمامم رو تصمیم گرفتم برم دوش بگیرم ... شامپو و لوازم آرایشی وھمھ 

داخل سبد گذاشتم، حولھ حمومم رو برداشتم و بھ سمت راه رو کھ حموم اونجا بود 

 رفتم.

در اتاق جیک با اینکھ بستھ بود ولی صدای موسیقی ازش بیرون میومد.تازه 

متوجھ شدم کھ از این بھ بعد ھروقت بخوام از دسشویی استفاده کنم یا دوش بگیرم 

 رد بشم چون حموم دقیقا چسبیده بھ اتاق جیک بود.باید از جلو اتاق جیک 



وقتی آب گرم روی بدنم ریختھ شد سعی کردم کھ یکم ریلکس کنم...چیزھای 

زیادی توی ذھنم بود،از نگرانی برای کالس ھام کھ از روز دوشنبھ شروع می 

شد گرفتھ تا جذب شدن نا خواستھ ام بھ ھم خونھ ای جیگرو و پر از تتو و 

 ام ، کھ تو برخورد اول احساس می کردی یھ دیوث بھ تمام معناس. پرسینگ شده

موھای خیسمو داخل حولھ پیچوندم ،و با حساسیت خاصی حولھ تن پوشمو مرتب 

 کردم و لباس ھای کثیفمو از کف حموم برداشتم.

قبل از اینکھ از حموم بخار گرفتھ فرار کنم، از کنار در دزدکی راھرو رو نگاه 

 م رو نوک پنجھ بھ اتاقم رفتم و درو بستم.کردم وبعد آرو

بعد شونھ کردن موھای خیسم وباز کردن گره ھاش ،ژاکت آستین بلند مخصوص 

 خواب وشلوارکم رو پوشیدم، تبلتم رو برداشتم تا قبل خواب یکم مطالعھ کنم.

بعد از بیست دقیقھ کھ ھنوز داشتم کتاب می خوندم کسی بھ در زد ...با فرض 

کھ اومده شب بخیر بگھ ھمونجوری کھ از زیر لباسم سوتین نبستھ  اینکھ تاراس

 بودم رفتم تا درو باز کنم.

دیدن جیک جلو در با باالتنھ برھنھ و موھای خیس کھ نشون میداد تازه از حموم 

در اومده، باعث شد نفسم تو سینھ حبس بشھ.بوی شامپو بدن مردانھ ای کھ تو 

قراره از این بھ بعد از اون شامپو استفاده  حموم بو کردمو میداد.مشخص شد کھ

 کنم.

قطره ھای آب از موھاش روی سینھ اش می ریخت و بھ سمت شکم شش تیکھ 

اش می رفت.روی سینھ اش تتو نداشت ولی کنار ھای کمرش و باالی بازوھاش 



پر از طرح ھای قبیلھ ای بود.می دیدم کھ اون چقدر جذابھ ولی دیدن زیبایش وقتی 

 ھ بود باعث شد شوکھ بشم.کھ برھن

 »سل...سالم ...چی شده؟«آب دھنمو قورت دادم وبسختی گفتم...

نگاه داغ جیک کھ بھ سرعت بھ سمت سینھ ھام کشیده شد و دوباره بھ چشمام نگاه 

کرد، باعث شد احساس کنم گرممھ.لباشو لیس زد طوری کھ میتونستم قسم بخورم 

ریان برق بود...البتھ بیشتر شبیھ زبونشو رو سینھ ھام حس کردم.مثل یھ ج

اژدھایی بودم کھ از دھنش آتیش بیرون میزنھ ...اون باعث شد کھ واژنم خیس 

 بشھ.

 جیک دستشو داخل جیبش کرد و یھ جفت لباس زیر بیرون آورد...

 »اینارو کف حموم پیدا کردم ،احتمال دادم کھ دوباره بھشون نیاز پیدا کنی.«

فتم.ھمون لباس زیرھای کثیفی بودن کھ از صبح تو تنم با آزردگی اونارو ازش گر

 بودند و احتماال از داخل لباس ھام موقع دراومدن از حموم افتادند.

جیک ھنوز جلو در اتاقم وایساده بود و من بدون حرف دستامو جلو سینھ ھام جمع 

 کرده بودم ولباس زیرامو تو مشتم می فشردم...فقط تونستم بگم ممنونم.

بھم خیره شد و مثل بچھ ھای تخس لخند زد، ولی چیزی نگفت وبرگشت دوباره 

 رفت.



داشتم از پشت دیدش میزدم و متوجھ شدم پشت کمرش ھم مثل شکمش تتو 

نداره...شلوار سیاھش بزور روی کمرش وایساده بود...ولی در حدی پایین نبود 

 کھ بتونم باسن گردشو ببینم.

 ودر اتاقو بستم.سرمو تکون دادم و نفس عمیقی کشیدم 

جیک از اون نوع پسرا نبود کھ بشھ برای ھمیشھ باھاش زندگی کنی... بلکھ از 

اون تیپ پسرا بود، کھ شب ھا در تاریک ترین و عمیق ترین فانتزی ھات می 

 تونستی تصورش کنی.

 نینا... ازش ... دور بمون.

دقایقی کھ با وجود اینکھ تازه دوش گرفتھ بودم بشدت عرق کردم...بعد از 

ھورمون ھام دست از رقصیدن برداشتند بھ تختم برگشتم و سعی کردم بھ چیز 

ھای دیگھ ای جز ھم خونھ ام فکر کنم.وقتی باالخره تونستم از ذھنم بیرونش کنم 

بھ سمت راستم چرخیدم و تازه متوجھ چیزی روی پاتختی ام شدم کھ قبال ندیده 

 بودمش.

 اوه خدای من

 ی رفتم دوش بگیرم اینجا گذاشتھ باشھ.باید یکی اینو وقت

 کسی کھ خیلی خوب میدونم کی ھست.

یھ اوریگامی بھ شکل پرنده بود کھ با کاغذ مشکی درست شده بود شبیھ ھمون ھا 

 کھ استوارت برام درست می کرد.ولی نھ...این یھ پرنده نبود.



 یھ خفاش بود.

جلو دھنمو گرفتم تا صدای  اوریگامی رو تو یھ دستم نگھ داشتم و با دست دیگھ ام

 خنده ام رو کھ قطع نمی شد بپوشونم.

بھ ھمھ جا اتاق نگاه کردم تا ببینم کسی تو اتاق ھست کھ بتونھ منو ببینھ ...البتھ کھ 

 کسی وجود نداشت.

تای  برگھ ھارو باز کردم تا ببینم توش برام چیزی نوشتھ یا نھ ...کھ متوجھ شدم 

 ای نوشتھ...روی بال چپش با جوھر نقره 

 بھ خونھ خوش اومدی...(جیک)-

 عمو جسی چطوره؟-

 

 سومفصل 

 

امروز شنبھ بود و قبل از اینکھ بتونم از جیک بابت ھدیھ کوچولوش تشکر کنم، 

 رفتھ بود.

ھمونجور کھ رایان گفتھ بود اون ھرھفتھ بھ بوستون می رفت و یکشنبھ شب 

 برمی گشت، چون دوشنبھ باید بھ  سرکار می رفت.

صبح کھ از خواب بیدار شدم اولین چیزی کھ بھ ذھنم اومد اوریگامی خفاش بود 

 ... 



اینکھ چقدر پیچیده بود و چطوری جیک ھم، بھ گروه رایان وبرادرم ملحق شده تا 

با شبیھ کردن من بھ دوقلوھای اولسن باعث آزارم بشن.حداقل خوب بود کھ 

 نم.تونستم بھ عنوان تعریف برداشت کمیدونستم دوقلوھا زیبا بودند و این شباھتو می

 وقتی بھ آشپزخونھ رفتم، رایان و تارا مشغول خوردن پنکیک بودند.

 »بیا با ما صبحونھ بخور ترول«رایان گفت:

 »امروز مرخصی گرفتم کھ باھم بریم خرید.«نینا با ھیجان بھم نگاه کرد...

 واقعا؟عالیھ... اتاقم بھ یھ تغییر اساسی نیاز داره.-

 »عالیھ،قراره کلی تفریح کنیم...«اشو بھم کوبید دست

 »بخاطر شروع شدن کالسات عصبی ھستی؟«بعد شیره انگور رو بھم داد...

آره ...مخصوصا بخاطر کالس ھای ریاضی...اصال تو ریاضی خوب نیستم ... -

 دوران دبیرستان تو ریاضی رد شدم.

بھت کمک کنھ... اون  باید از جیک بخوای«رایان چنگالش رو بھ سمتم گرفت...

 »تو ریاضی و علوم یھ نخبھ اس

 خودم حلش میکنم.جیک برای تدریس کردن زیادی سرش شلوغھ.-

 اگھ جایی گیر کردی«تارا فنجان قھوه ای کھ ازش بخار بلند میشد جلوم گذاشت...

برای اینکھ ساکتشون کنم گفتم باشھ، ولی خیلی خوب  »حتما باید ازش بپرسی

 قرار نیست از جیک کمک بگیرم.میدونستم، کھ 

*** 



 رفتیم.» king plaza«بعداز ظھر اون روز منو تارا بھ مرکز خرید 

بھم تو انتخاب روتختی صورتی و طوسی، چندتا دیوارکوب با طرح گل، قالیچھ 

 پرزدارطوسی ، چراغ خواب کمک کرد.

.ولی اده کنمپدرم کارت بانکیشو بھم داده بود، تا برای خرید لوازم خونھ ازش استف

 میدونستم این سرخوشی دیگھ قرار نیست تا مدت ھا تکرار بشھ.

تو مسیر خونھ بھ کافھ ای رفتیم تا دسر یخچالی بخوریم، تارا اصرار کرد کھ مال 

 منم بپردازه.روی صندلی نشستیم تا درحین خوردن حرف بزنیم.

 خوب تو و رایان چجوری باھم دوست شدین؟-

اون خیلی دوست داشتنیھ «ست ونفسشو بیرون داد...تارا یھ لحظھ چشماشو ب

...اینجوری نیست؟قبل از اینکھ اتفاقی بینمون بیافتھ تا سھ ماه ما فقط ھم خونھ 

بودیم ...بعد یھ شب بچھ ھا نبودند و ما تو خونھ تنھا موندیم،کل شب رو بیدار 

توجھ موندیم و راجب ھمھ چیو ھیچ چیزی حرف زدیم...یھو بھش نگاه کردم و م

 .»شدم کھ ...ھان... 

 »ھان؟«درحالی کھ می خندیدم مثل خودش گفتم...

رایان ھمیشھ برام «تارا یھ قاشق پر از دسرش رو برداشت و با دھن پر گفت:

 »جذاب بود، ولی اینکھ بخوام باھاش باشم با گذشت زمان اتفاق افتاد.

پرسیدم.دور دست از طفره رفتن برداشتم و سوالی کھ جوابشو میخواستم ازش 

 دھنم رو پاک کردم و پرسیدم...



 »راجب جیک چی می دونی؟«

 »ھووووم جیک ،از کجا باید شروع کنم؟«چشماشو تو حدقھ چرخوند

 »چیکار میکنھ؟«تند تند شروع بھ خوردن دسرم کردم وبا دھن پر پرسیدم...

قبل از ھر «تارا یدونھ تمشک از ظرف دسرش برداشت داخل دھنش گذاشت...

 »اونچھ کھ معلومھ اینھ کھ اون بطرز وحشتناکی ھات وسکسیھ... درستھ؟چیزی 

بخاطر حرف بی پرده ای کھ راجب جیک گفت، یکم احساس حسادت کردم، ولی 

بھ خودم یادآوری کردم کھ اون االن با رایانھ و براش مھم نیست کھ چقدر جیک 

 می تونھ خوش قیافھ باشھ.

 »یھآره ... اونجور«با بی میلی گفتم...

جیک ...خوبھ، خوب میدونی عاشق مسخره کردن و اذیت کردن بقیھ اس...ما -

زیاد باھاش وقت نمی گذرونیم...اون اکثرا دنبال کارھای خودشھ...ھر ھفتھ بھ 

 بوستون می ره و برمی گرده.وقتایی ام کھ خونھ ست اکثرا تو خودشھ.

 بنظرت دوست دخترش تو بوستونھ؟-

د چیزی نگفتھ ، منم تا حاال مستقیم ازش نپرسیدم، ولی اون تا حاال در این مور-

مطمئنا اونجا یکی داره.گفتھ کھ خواھرش و خواھرزاده ھاش کھ باھاشون صمیمی 

ھم ھستن اونجان ...ولی اون ھر ھفتھ میره و برمی گرده فکر نکنم فقط بخاطر 

اونا باشھ.جیک زیاد راجب خودش حرف نمیزنھ، ولی خیلی محترمھ وھممون 



اھم کنار اومدیم.درضمن این پسر می تونھ ھرچی کھ تو خونھ خراب شده رو ب

 تعمیر کنھ ... واقعا برام جالبھ کھ چجوری می تونھ انقدر باھوش باشھ.

 بھ ظاھر خشنش نگاه نکن، یھ نفر دیگھ اون باال خونھ داره.

 تارا اینو گفت و بھ سرش اشاره کرد.

 آره اون بھ اندازه کافی خوب ھست.-

میم گرفتم بھ تارا چیزی راجب خفاش نگم...دلم می خواست این رازو پیش تص

 خودم نگھ دارم.

بھ کھ چرا برات عجی«تارا بھ صندلیش تکیھ داد ویھ لبخند گنده تحویل داد وگفت...

 »اون دوست دختر داشتھ باشھ؟ دوسش داری!

 نمی دونستم  من گرمم شده یا ھوا گرم شده.

 »البتھ کھ نھ... بھ اون منظور سوال نکردم.نھ... «با خنده گفتم

 پس چرا صورتت مثل این تمشکا قرمز شد.-

*** 

اون دو روز رو با پر کردن یخچال با غذاھای مورد عالقم و مرتب کردن وسایل 

 اتاقم گذروندم.

یکشنبھ شب رو ھم  با تارا  تو اتاقم کھ تازه دکورش کرده بودم، بھ تمیز کردن 

ناخن ھامون گذروندیم.از استرس شروع کالس ھا کھ از فردا  ابروھا و الک زدن

 بود، شب رو تو تختم فقط وول خوردم.



نصف شب بود کھ صدای در ورودی اومد و بدنبال اون صدای قدم ھایی کھ از 

جلو در اتاقم رد شد وبھ سمت تھ راھرو رفت.میدونستم جیکھ کھ از بوستون 

دو روز رو خوابیده بودن بھ پرواز برگشتھ.پروانھ ھای توی شکمم، کھ این 

 دراومدن نزاشتن بخوابم.

 

 چھارمفصل 

 

امروز صبح یھ روز بارونی، تو اوایل ماه سپتامبر تو بروکلین بود، ولی تا 

  »Flatbush«بخواھم، پنج بلوک از آپارتمانم تا ساختمان دانشگاه کھ کنارخیابان 

 بود، برم یخ زدم.  »Dekalb«و

شناسی، آناتومی، فیزیولوژی، ساختار زبان و ریاضی برمی این ترم باید روان

 داشتم.

مطمئن بودم کھ ھرچند با یکم سختی ھمراھھ، ولی می تونستم از پس ھمشون 

 بربیام، بجز ریاضی، کھ ھمیشھ کنار اومدن باھاش برام غیرممکن بود.

ی ممتاسفانھ ریاضی یکی از دروس الزامی تو رشتھ پرستاری بود، کھ اگھ حداقل 

بگیرم، از خوشی می مردم.آخرین کالس امروزم ریاضی بود،   cتونستم نمره 

وقتی برنامھ درسیمو دیدم، نگاه کوتاھی بھ کتاب ریاضیم انداختم، دلم می خواست 

 گریھ کنم. و بدتر از ھمھ پرفسور ھرناندز بود، کھ مثل یھ احمق بنظر می رسید.



نوشت، بھ سخنرانیش گوش میکردم در حالی کھ اشکاالت رو روی تختھ سیاه می 

 و خیس عرق شده بودم.

»N « رو بھ حاصل ضرب اضافھ کن، » 10«کن ،» 4«رو انتخاب کن، ضربدر

رو از خارج قسمت کسر » 5«کن و » 2«جمع بدست اومده رو تقسیم بر 

 کن...ھان؟

بدون برو برگرد، از ریاضی متنفر بودم.مغزم برای فھمیدن اعداد سیم کشی نشده 

 .بود

ھرچی بیشتر تو کالس ھا شرکت می کردم، بیشتر مصمم میشدم تا راھی برای 

پاس کردنش پیدا کنم.اگھ نمی تونستم واحدھامو پاس کنم، دیگھ خانوادم پول 

اضافی برای شھریھ ام بھم نمی دادن.با وجود اینکھ اطمینانی بھ خودم نداشتم، 

 ولی اینو مدیون خانوادم بودم کھ حتما موفق بشم.

ثل افراد شکست خورده از دانشگاه تا خونھ زیر بارون پیاده روی کردم.بخاطر م

تکالیف کمی، کھ امشب باید انجام میدادم و برنامھ امتحان ریاضی چھارشنبھ ام، 

 کمی استرس داشتم.

یک بلوک با خونھ فاصلھ داشتم، کھ ونی از کنارم رد شد و آب جمع شده تو چالھ 

 لباسام خیس شد و شبیھ موش آب کشیده شده بودم.رو روی لباسام پاشید.ھمھ 

وقتی نزدیک پلھ ھای ورودی آپارتمان شدم، متوجھ شدم خانمی کھ طبقھ دوم 

زندگی می کنھ، داره دزدکی از پنجره خونھ اش منو نگاه می کنھ. بنظر می رسید 

 شصت سالھ باشھ.



ن نینا کندی سالم، م«ھنوز تو پیاده رو ایستاده بودم، براش دست تکون دادم 

 »ھستم، طبقھ باال زندگی می کنم.

خانمھ چیزی نگفت و فقط بھم نگاه کرد...موھاش کامل با یھ روسری پوشیده شده 

 بود و اصال خوشحال بنظر نمی رسید.

شما طبقھ دوم زندگی «ھنگ کرده بودم، ولی سعی کردم دوباره باھاش حرف بزنم

 »می کنین؟

گاه کرد.یکم سرشو از پنجره بیرون آورد و این بار عصبانی شد وچپ چپ بھم ن

 »برو، خودتو بگا.«با لھجھ غلیظ جامایکایی داد زد

 «قلبم شروع بھ تند تپیدن کرد، چون متوجھ منظورش نشدم و تعجب کردم گفتم

 »دوباره بگو؟

 دوباره این حرفو تکرار کرد و تند پنجره رو بست.» برو خودتو بگا«

ایستادم ، نمی دونستم برم داخل ساختمان یا ازش ھمونجور شوکھ زیر بارون 

 فرار کنم.

مشخصا امروز روز "من" نبود.درو باز کردم و ھمونجور کھ از پلھ ھا و جلو 

خونھ خانمھ، بھ طبقھ سوم می رفتم، نفس نفس می زدم. دردش چیھ؟چرا بھم اون 

 حرفو زد؟مگھ من چیکار کرده بودم!؟



ھش تکیھ دادم، نفس عمیق وصدا داری وارد آپارتمان شدم، درو بستم وب

کشیدم.چند ثانیھ طول کشید، تا متوجھ جیک بشم کھ روبروم ایستاده بود و موز 

 می خورد، دیدنش باعث شد شوکھ بشم.

 چھ اتفاقی برات افتاده؟-

بھم حملھ کردن...البتھ شفاھا...زن «درحالی کھ ھنوز نفس نفس می زدم گفتم 

 »کرد. طبقھ دوم با حرفاش بھم حملھ

جیک با شنیدن این حرف خونسردیشو از دست داد، بھ سمت پایین خم شد وقھقھ 

زد، جوری کھ دھنش باز مونده بود و صدایی ازش بیرون درنمی اومد.بھ اندازه 

 »می خواست تورو ھم خیس کنھ؟«چندثانیھ صبر کرد و پرسید

 »نھ موضوع چیز دیگھ ایھ.«بھش چشم غره رفتم

دیدن کرد، جوری کھ شکمشو گرفتھ بود و با دست روی جیک باز شروع بھ خن

االن رسما یکی از اعضای این ساختمون «اپن می زد، غیر قابل کنترل شده بود.

 »ھستی.

 چی؟-

 ھیچی فقط یکم بالس ورثی شدی.(پرت بھ پرش گیر کرده.)-

 معذرت می خوام...چی؟بالس؟-

ھ سمتم اومد، بطور دوستانمثل اینکھ عکس العملم باعث شد، شدیدتر بخنده.بعد بھ 

بغلم کرد و رو شونم زد، کھ باعث شد؛ خودمو جمع کنم.این حرکتش مثل یھ 



خوبھ...حالت «ھشدار برای پروانھ ھای تو شکمم بود، تا شروع بھ پرواز کنند.

 »خوبھ اون خطرناک نیس.

 »آخھ مشکلش چیھ؟« درحالی کھ میلرزیدم، پرسیدم

نمیدونھ چرا اونجوریھ.یھ روزی بھمون میگھ برو اون خانم بالس ورثیھ.ھیچکی -

خودتو بگا، روز دیگھ بطرز عجیبی حالش خوبھ.نمیدونم باور می کنی یا نھ یھ 

بار برامون یھ دونھ کیک شکالتی پختھ بود. روش نوشتھ شده بود ھمتونو 

گاییدم.اون خوشمزه ترین کیکی بود کھ تا االن خوردم.می تونست توش گھ ھم 

 شھ، ولی دلم می خواست بازم ازش بخورم در این حد خوشمزه بود.گذاشتھ با

بازم داری گولم می «داستانش انقدر مزخرف بود، کھ باعث شد از بدخلقی دربیام.

 »زنی؟

 البتھ کھ نھ...حتی اگھ می خواستمم، نمی تونستم این کارو انجام بدم.-

ینکھ خندمون تموم شد، ناگھان دوتامون دیونھ وار شروع بھ خندیدن کردیم.بعد از ا

چند لحظھ بھ چشمای زمردی جیک خیره شدم.اونم ھم بھ لب ھام و بعد دوباره بھ 

 چشمام نگاه کرد.

 معلومھ کھ روز گندی داشتی.-

 »نمی تونی ھیچ ایده ای راجب این موضوع داشتھ باشی.«سرمو تکون دادم

رد و شیشھ جیک بھ سمت یخچال رفت، یھ دونھ آبجو برداشت و یھ قلپ ازش خو

 »خوب روشنم کن.«رو بھ من داد



یھ قلپ بزرگ از آبجو خوردم و حقیقت اینکھ لبام االن دقیقا جاییھ، کھ لبای اون 

 »ممنون«قرار داشت تحت تاثیرم قرار داد.

 یھ صندلی بیرون کشید و برعکس روش نشست تا بھ حرفام گوش بده.

کھ حتما باید پاس کنم و  تو دانشگاه بھ مشکل جدی برخوردم.واحد ریاضی دارم-

بگیرم، چون پیش نیاز برنامھ درسی پرستاریھ ،منم ھیچ وقت تو  cحداقل نمره 

 ریاضی خوب نبودم.مثل اینھ کھ مشکل مغزی دارم.

احمقانھ اس، ھمچین چیزی امکان نداره، فقط بھ یھ معلم «چپ چپ بھم نگاه کرد 

 »خوب نیاز داری.

دم جالبی برای این کار نیست، و با توجھ بھ خوب معلم ما پروفسور ھندرسون، ا-

روش تدریسش، انگاری کھ داره باھام چینی حرف می زنھ.اون فقط کتاب رو 

 روخونی میکنھ ھیچ چیم توضیح نمی ده.

جیک آبجو رو ازم گرفت یھ قلپ خورد، دوباره بھم برگردوندش و بھ چشمام 

 .»ھمونجور کھ گفتم بھ یھ معلم خوب نیاز داری«خیره شد.

 ولی معلم من افتضاحھ.-

 »نھ ، افتضاح نیس اون عالیھ.«جیک آروغ زد

 منظورت چیھ؟نمی شنوی چی میگم؟-

 منظورم اینھ کھ... اون عالیھ .چون اون منم.-

 تو؟-



 آره .من قراره بھت درس بدم. ریاضی مثل توپ بازی برام آسونھ.-

 تو...بھم یاد بدی...!-

مگھ اینکھ بخوای تو این درس ات «گفت چشماش درشت شد و محکم و با تھدید 

 »بیوفتی.

 نھ...نھ...البتھ کھ نمی خوام.-

 خوبھ.-

 »کی قراره این اتفاق بیافتھ؟«سرمو خاروندم...

 قراره در طول ھفتھ چند شب رو بھت آموزش بدم ...خودت برنامھ ریزی کن.-

 چرا می خوای اینکارو برام انجام بدی؟چی بھت می رسھ؟-

الم خواستم، بقیھ آبجوم رو بخورم، کھ از دستم قاپیدش و ھمشو بعد پرسیدن سو

سر کشید.تا زمانی کھ بخواھد، بطری رو روی میز بزاره، بھ لباش دور دھنھ 

چی؟...مردم نمی تونن بدون اینکھ نیتی داشتھ باشن کاری «بطری خیره شده بودم.

 » برای کسی انجام بدن؟

 یستی این کارو انجام بدی.چرا می تونن...ولی جدی می گم مجبور ن-

مجبور نیستم،درست می گی می خوام این کارو انجام بدم، بھ ھر حال من -

 پیشنھادشو دادم، بھتم گفتم ریاضی برای من 

 آسونھ، مشکل اصلی اینھ چجوری بھ تو انگیزه بدیم.



 انگیزه؟-

آره ، مردم وقتی انگیزه داشتھ باشن، می تونن کارھای شگفت انگیزی انجام -

 بدن.

 اینکھ از دانشگاه بیرونم کنن، انگیزه کافی برای خوندن نیست؟-

نھ کافی نیست ، می تونم بگم برای تو کافی «نیشخند زد و سرشو تکون داد...

نیست.تو بھ چیزی نیاز داری کھ بھت انگیزه بده ، انگار کھ ادامھ زندگیت بھ 

 »قبول شدن یا نشدنت بستگی داره.

 »قرار نیس ھرچی کھ تو گفتیو انجام بدم.«م...شقیقھ ام رو ماساژ داد

پس صبر کن بیشتر توضیح بدم...خوب ببین قراره من بھت اموزش بدم -

بگیری کھ این عالیھ!من قراره کارمو » A«،درستھ؟...اگھ بتونی تو امتحانات 

بگیری، ولی اگھ نمرت کمتر از این » A«درست انجام بدم، پس توام حتما باید 

 تاوانی داشتھ باشھ. بشھ، باید یھ

 تاوان؟-

 »آره پیامد.«جیک سرشو ھمراه یھ لبخند بدجنس تکون داد...

 مثل چی؟-

مثل ...اولین باری کھ دیدمت گفتی کھ از خیلی چیزھا می ترسی و من از نوع -

نگاھت فھمیدم، کھ این باید بیشتر از یھ ترس معمولی باشھ.باید بھشون غلبھ کنی 

 نینا.



 صداش و اینکھ برای اولین بار اسممو گفت لرزیدم. بھ خاطر جدیت تن

 قرار نیس ھرچی گفتیو قبول کنم.-

، »A«صبرکن توضیح بدم...من بھت آموزش میدم، ولی برای ھر نمره کمتر از -

تو قراره با یکی از ترسات روبرو بشی .احساس کردم دچار حملھ عصبی شدم و 

گفتم و بھش خیره شدم بعد قلبم شروع بھ تند تپیدن کرد.چند لحظھ چیزی ن

 »می شھ یکم بیشتر توضیح بدی؟«پرسیدم

ببین از دستم عصبانی نشو، ازم نترس، منم اونجا با تو خواھم بود.کاری کھ -

ازش می ترسی و انجامش نمی دی رو انجام می دیم، ولی تا وقتی کھ بھ محل 

ی از قبل چیزمورد نظر نرفتیم، راجبش حرفی نمی زنم. اینجوری بھتره چون اگھ 

راجبش بدونی دلشوره می گیری. تو اون شرایط قرار می گیری، تا زمانی کھ 

ترست بریزه.من از روی واکنش بدنت ھمین االنم می تونم ببینم، کھ دارم عصبیت 

می کنم و این چیز خوبیھ، چون باعث می شھ تموم سعیت رو بکنی تا از این 

 شرایط بیرون بیای.

شوخی می کنھ. من بندرت چیزی راجب اون می دونم انوقت اون حتما داره باھام 

 اون می تونھ مثل یھ کتاب منو بخونھ.

 اگھ من نخوام تو این شرط بندی شرکت کنم چی؟-

خب در «جیک از جاش بلند شد و بطری خالی رو داخل سطل آشغال انداخت.

 »اینصورت ھرکاری دلت خواست بکن دختر سکسی.



تفراغ کنم.نھ بخاطر اینکھ قرار بود تو ریاضی رد احساس کردم دلم میخواد اس

بشم ،بخاطر اینکھ دلم می خواست پیشنھادشو قبول کنم. اینکھ داشتم از خود واقعیم 

دور می شدم، منو می ترسوند، از طرفی ھیجان خاصی داشتم کھ تا حاال تجربھ 

 اش نکرده بودم.

 »قبولھ؟«جیک دستشو جلو آورد...

 »قبول.«دستمو فشار داد...باھاش دست دادم وکمی 

خدای من اگھ بدنم فقط بھ لمس دستش اینجوری واکنش نشون میده، قرار باشھ 

 بیشتر از این باھم باشیم...

 می خوای از فرداشب شروع کنیم؟-

 باشھ.-

 شمارتو بھم بده.-

 با تعجب بھش نگاه کردم.

 »شمارتو بھم بده.«دوباره گفت:

قط گوشیمو بھش دادم.اگھ بخوام رو راست ازش نپرسیدم برای چی می خواد، ف

باشم، با توجھ بھ واکنشم نسبت بھ این پسر ، احتماال االن ھرچیزیو کھ ازم بخواد 

 انجام میدم.

 ھمینجا وایسا.-



با موبایلم بھ سمت تھ راھرو و اتاقش رفت و باعث شد کمی عصبی بشم.دلم نمی 

ند کھ چیزیم برای متھم خواست بھ تاریخچھ جستجو وپیام ھام نگاه کنھ، ھرچ

 »داری با موبایلم چیکار می کنی؟...«کردنم پیدا نمی کرد.از ھمونجا داد زدم 

 »نگران نباش.«صدای دادش از اتاقش اومد...

 می شھ بھم پسش بدی؟-

نمی دونستم اصال چرا بھ حرفاش گوش می دم ومثل یھ احمق ھمونجا تو 

الن اومد وگوشیمو بھم داد آشپزخونھ منتظرش نشستم.چند دقیقھ بعد بھ س

شمارم رو برات ذخیره کردم ، اگھ ھر زمان بھ ھر دلیلی کارم داشتی، می ...«

تونی باھام تماس بگیری، منم فرداشب اگھ دیر برگردم قبلش باھات تماس می 

 .»گیرم 

 باشھ ...ممنون-

 نترس ...قراره موفق بشی-

م در تعجب بودم، کھ سرمو آروم بھ معنی موافقت براش تکون دادم.از خود

چجوری خودمو تو این موقعیت قرار دادم.جیک یدونھ موز برداشت، بعد کتش و 

من باید برم سرکار، لپ تابم رو فراموش کرده «لپ تابش رو تو دستش گرفت.

 »بودم و برای اون برگشتم... بعدا می بینمت.

 باشھ بعدا می بینمت...اوه جیک ...صبر کن.-

 چی شده؟-



 اطر خفاش ازت تشکر کنم.نشد کھ بخ-

چیزی نگفت...فقط خندید و بھم چشمک زد وبھ شوخی زبونشو برام درآورد. 

 برای اولین بار متوجھ شدم کھ روی زبونش ھم پرسینگ داره.

 لعنتی

 وقتی در بستھ شد، چشم ھامو بستم وآه عمیقی کشیدم.

بلکھ بخاطر اوه آره...من حسابی تو دردسر افتاده بودم...نھ بخاطر یک چیز، 

یدمت منم گای«خیلی چیزا.از خیابون و فاصلھ دور می تونستم صدای جیکو بشنوم.

دستمو جلو دھنم گرفتم و خندیدم.خونھ جدیدم یھ جای عجیب و » خانم بالس ورثی.

 غریبھ، ولی انقدر خوب بود کھ دلم نمی خواست ھیچ جای دیگھ ای باشم.

کھ تصویر روی زمینھ گوشی رو ھم  بھ گوشی توی دستم نگاه کردم و متوجھ شدم

یکی از »آروم باش وبھ راھت ادامھ بده.«عوض کرده.یھ متن بود کھ نوشتھ بود 

اون نوشتھ ھایی کھ بقیھ روزمو ساخت. برای گرامی داشتن رویارویم، با ھمسایھ 

 »آروم باش وبرو خودتو بگا.«دوست داشتنیم، می تونستم اینجوری بنویسمش...

 

 پنجمفصل 

 

شنبھ ھا کالس نداشتم، برای ھمین تصمیم گرفتم لباس ھام رو بشورم و خشک سھ 

کنم.شب قرار بود، جیک بھم آموزش بده برای ھمین کمی عصبی بودم.با اینکھ 



سالھ ام بود، ولی بھ خاطر شدت وسواس فکری کھ داشتم، احساس می کردم  22

 سالھ ام. 16یھ دختر 

جیک برام تعیین کرد موافقت ھنوزم باورم نمی شد کھ، با شرطی کھ 

بگیرم، برای » A«کردم.درحقیقت می دونستم کھ ھرچقدر ھم تالش کنم قرارنیس 

ھمین داشتم از لحاظ روحی خودمو برای بدترین شرایط آماده می کردم.باوجود 

 اینکھ پیشنھاد جیک منو ترسونده بود، ولی واقعا نمی تونستم بھش نھ بگم.

حاال می شناختم، نبود.بھ دلیل این نبود کھ اون از لحاظ اون شبیھ ھیچ پسری کھ تا 

ظاھری متفاوت بود (البتھ کھ ظاھرش خوب بود)،اون اعتماد بھ نفس و قدرتی 

داشت، کھ باعث می شد نتونی جلوش برای خواستھ ات پافشاری کنی، ولی بطرز 

 عجیبی این رفتارش باعث می شد احساس امنیت بکنم.

ندگی می کردم و پسرھای کھ از نوجوانی تا حاال کھ بھ تو شھر کوچیکی کھ من ز

 اینجا بیام، دیده بودم ھمشون مثل ھم بودن.

ھنوز کسی مثل جیک ندیده بودم . ظاھر تاریک و خطرناک، ولی از درون 

زرنگ و باھوش، پسری کھ با ورودش بھ این شھرخونھ ای واسھ خودش گرفتھ 

 بود.

نسر)حتی ذره ای شبیھ جیک نبود.اون آخرین دوست پسر جدی کھ داشتم (اسپ

جوری رفتار می کرد انگار آدم روراستیھ ،از طرفیم بھ کلیسا می رفت.از جملھ 

پسرایی بود کھ پدر ومادرھا دوست داشتند.چندسالی ازم بزرگتر بود و تو کار 



فروش بیمھ بود.اما اگھ از من می پرسیدن می گفتم اون تنھا تو کار فروش 

 دش مھارت داشت.احساسات کاذب خو

خانوادم متوجھ نبودند کھ پشت ظاھر فریبنده اش مردی وجود داره کھ دایما منو 

سرزنش و تحقیر می کنھ، ازم انتقاد می کنھ و می خواد منو پایین بکشھ و آخرشم 

فھمیدم کھ بھم خیانت می کرده.احساس می کردم سھ سال از عمرم رو بھ ھدر 

.بھ جز مدرکی کھ ثابت کنھ من یھ احمق بھ تمام دادم و ھیچ چیزیم بدست نیاوردم

 معنام.اون تنھا پسری بود کھ باھاش خوابیدم و چھ کار بیھوده ای ھم بوده.

سرمو تکون دادم، تا افکار اسپنسر رو از سرم بیرون کنم و لباس ھارو داخل 

 لباس شویی ریختم.ھمون موقع موبایلم بھ صدا دراومد، پدرم داشت زنگ می زد.

 م پدرسال-

 سالم عزیزم، فقط خواستم حالتو بپرسم، تو خونھ جدید اوضاع چطوره؟-

 نمی تونستم از فکر کردن بھ ھم خونھ ام دست بکشم.

 ھمھ چیز عالیھ-

 رایان چطوره؟-

 اونم خوبھ، با ھم خونھ ام (تارا) وارد رابطھ شده.-

 واقعا؟...خیلی خوبھ ...دختر خوبیھ؟-

 آره خیلی-



برای ما مثل یکی از اعضای خانواده اس، نمی تونستم بیشتر  می دونی کھ رایان-

 از این خوشحال باشم کھ پیش اونی و می تونھ ازت مراقبت کنم.

درواقع االن حواس رایان بیشتر تو کون تاراس، ھمین کھ بفھمھ منم تو اون خونھ 

 زندگی می کنم خیلیھ.

 منم ھمینطور-

 »ت چی؟اون پسره چطوره؟ھم خونھ دیگھ ا«پدرم نفسس عمیقی کشید...

آره ...ھمون پسره سکسی، ھمون کھ کلی تتو و پرسینگ رو صورت ... و 

 زبونشھ. خدا میدونھ دیگھ کجاھای بدنش داره. و من گاھی دلم میخواد لیسش بزنم.

 جیک...اسمش جیکھ...پسر خوب وساکتیھ...مھندسھ.-

ھ پیوتر...نیازی نیست کاوه خیلی خوبھ ...باید پسر خوبی باشھ و احتماال مخ کام-

 نگرانش باشم.

 بابا اتفاقا تو باید نگران باشی.

 آره حق با تواه،اون یجورایی مخھ.-

 کالس ھا چطورن؟-

 قراره تو ریاضی رد بشم.

 خوبھ...ریاضی یکم چاش برانگیزه.-



عسلم من بھت ایمان دارم.تو تونستی تا اونجا بری، پس می دونم قرار نیست -

 درسی بیافتی.اجازه بدی تو 

 آرزو میکردم کاشکی منم می تونستم بھ خودم اعتماد کنم.

 ممنونم بابا...بھتره من برم بھ کارام برسم.بھ مامان بگو کھ دوسش دارم.-

 باشھ عزیزم.دوست دارم...بای بای.-

عصر بود و از اونجایی کھ دیشب تو جام از این دنده بھ اون دنده  4:30ساعت 

 6م تصمیم گرفتم، کمی چرت بزنم چون جیک قبل ساعت شدم و نتونستم بخواب

 خونھ نمی اومد.

تنظیم کردم و می تونید تصور کنید وقتی بیدار  5:30آالرم گوشیمو رو ساعت 

ھست چقدر شوکھ شدم.قلبم شروع بھ تند تپیدن کرد و  7:45شدم و دیدم ساعت 

 وقتی فھمیدم خواب موندم بھ شدت عصبی شدم.

رمو خاروندم و ساعتمو چک کرد...بلھ بجای اینکھ ساعتمو ازجام بلند شدم ،س

 عصر تنظیم کنم، برای صبح تنظیم کرده بودم. 5:30برای 

 لعنتی!

چشمامو مالیدم و موھامو مرتب کردم، مطمئن  نبودم اگھ از اتاق برم بیرون، 

قراره با چی روبرو بشم. بدتر از ھمھ این ھا وقتی برگشتم و بھ پاتختی ام نگاه 

دم، متوجھ آثاری شدم کھ نشون می داد وقتی خواب بودم، جیک داخل اتاقم کر



شده.روی میز بغل جعبھ دستمال کاغذیم یھ خفاش اوریگامی مشکی دیگھ وجود 

 داشت.سرمو با ناباوری تکون دادم و شروع بھ باز کردنش کردم.

 می دونی آب دھنت راه افتاده بود و این اصال جالب نیست.«

ن قانون شماره یک منھ حاال از خواب پاشو احمق جون، مدرسھ خودنمایی کرد

 (جیک حرفشو با شعر رسونده اینجا)» ات دیر شده.

ھیچ چیزی نمی تونست حالمو توصیف کنھ، واقعا شرمنده بودم.درستھ کھ ترجیح 

می دادم االن ھمونجایی کھ ھستم بمونم ولی می دونستم نیاز دارم برم بیرون و با 

شم.یدونھ آدامس از کیفم برداشتم، تا بوی دھنمو از بین ببرم وتو شعرم روبرو ب

آینھ خودمو چک کردم.کتاب ریاضیمو برداشتم وبھ سمت تھ راھرو رفتم.وقتی 

رسیدم جلو اتاق جیک، در کامل باز بود.روی تخت دراز کشیده بود وھدفون 

 روگوشش بود و یھ چیزی رو لپ تابش می نوشت.

 ین ھمونجا وایسادم و نگاھش کردم.متوجھ من نشد، برای ھم

موھاش صافھ صاف بود، انگار تازه از حموم در اومده بود و یھ تیکھ از موھاش 

روی  پیشونیش ریختھ بود.موھای زیبا و مشکی براقی داشت، کھ وقتی خیس 

بودند، پرکالغی دیده میشدند.شلوار شش جیب مشکی و تی شرت ملوانی آبی 

بدنش چسبیده بود و بازوھای تتو شده اش رو بھ نمایش پوشیده بود کھ حسابی بھ 

گذاشتھ بود.از اتاق بوی شمع دارچینی، مشک و توتون میومد ھرچند کھ تا حاال 

ندیده بودم، تو خونھ سیگار بکشھ.پاھای بلندش از انتھای تخت بیرون زده 



بود.پاھاش رو تند وعصبی ھماھنگ با تایپ کردنش رو تشک می زد وسرشو با 

 م آھنگ تکون می داد.ریت

فقط با نگاه کردن بھش استرس گرفتھ بودم و دفترمو تو دستم فشار میدادم 

 ...میدونستم کھ قراره بخاطر خوابیدنم اونم درست روز آموزش ازش تیکھ بشنوم.

 یھ سرفھ مصلحتی کردم کھ متوجھ بشھ جلو در وایسادم.

خوب خوب «برداشت. سرشو بلند کرد ومتوجھ من شد ، ھدفون رو از رو گوشش

 »خوب ...تصمیم گرفتی باالخره از خواب بیدار شی.

متاسفم «ھنوز جلو در وایساده بودم.خفاش کاغذی رو تو دستم تکون دادم.

جیک،واقعا متاسفم،بجای اینکھ ساعت رو برای عصر تنظیم کنم برای صبح تنظیم 

 »کردم.

باید از «ندید.لپ تابش رو بست وروی تخت نشست و بھش تکیھ داد.اصال نخ

 »خودت معذرت خواھی کنی، تو قراره تو امتحان بیافتی.

 باشھ فھمیدم، کلھ شق.

 چرا بیدارم نکردی؟-

تکونت دادم ولی ھیچی نفھمیدی.می خواستم ضربانتو بگیرم ببینم زنده ای یا نھ -

 ولی ھمون موقع گوزیدی، فھمیدم کھ ھمھ چیزاوکیھ.

 نھ من نگوزیدم.-

 درون داشتم از خجالت می مردم.خندیدم ولی از 



 دارم شوخی می کنم آروم باش.-

 خدای من، ممنونم.

 اولین امتحانت کی ھست؟-

 فردا-

 »ھوم فردا...«سرشو تکون داد و آه کشید.

 بھم چشم غره رفت و دستشو با ناامیدی داخل موھاش کشید.

 آره،پرفسور ھرناندز وقت وتلف نکرد.-

ی، اینجوری امیدوارم آمادگی اینو داشتھ باشی خوب ، پس خوبھ کھ یکم چرت زد-

کھ شبو بیدار بمونی.لعنتی.اون کامال جدی بود.حتی تو لحن حرف زدنش ھم ذره 

 ای شوخی وجود نداشت و این موقعیتو ترسناک تر می کرد.

 »واقعا متاسفم.«یک قدم عقب رفتم و سرمو پایین انداختم.

ی م«اه کرد و با صدای آرومی گفت:جیک چند لحظھ با نگاه سوزانی بھ چشمام نگ

 »دونی کھ من گاز نمی گیرم.

 معذرت می خوام چی؟-

 چرا ھنوز جلو در وایسادی و دفترتو مثل سپر جلوت گرفتی؟-

خنده عصبی کردم و وارد اتاق شدم .حق با جیک بود مردد بودم، ولی نھ بھ دلیلی 

 کھ اون فکر می کرد.



 این چیزی بود کھ منو می ترسوند. آرزو می کردم کھ بتونھ گازم بگیره و

 نینا خودتو کنترل کن.

 باید اینجا بخونیم یا بریم سالن؟-

 تصمیم با تواه ، تو نیاز داری کھ تمرکز کنی.-

 باشھ.پس ھمینجا خوبھ ،االنھ کھ تارا و رایان بیان و بخوان تو سالن بشینن.-

 سمو پرت می کرد.میدونستم کھ تصمیمم غلطھ، چون بودن تو اتاق اون بدتر حوا

 »پس بھتره شروع کنیم ،تکالیفتو بھم نشون بده.«جیک دستشو جلو آورد...

کتاب و تکالیفمو بھش دادم ، یھ صندلی چوبی برداشت و روش نشست و پاھاشو 

 رو تخت گذاشت.منم رو زمین نشستم و پاھامو جمع کردم.

 نی رو تختمجبور نیستی رو زمین بشینی.من اینجا نشستم، پس توام می تو-

 بشینی.

ازش تشکر کردم و ازجام بلند شدم و روی تخت نشستم.تشکش سفت بود، جوری 

کھ انگار روی دریایی از عطر مردانھ اش دراز کشیدی.بالش ھای مشکیش بطرز 

عجیبی نرم بودن .وقتی جیک مشغول چک کردن تکالیفم بود، منم انگشتامو داخل 

 بالشش فرو می کردم.

 قرار نیس برات آسون باشن.خوب این لعنتیا -

ممنون بخاطر اعتماد بنفسی کھ بھم دادی، اصال نمی دونستم کھ قراره سخت -

 باشن.



 »بھتره با مسلھ برنامھ ریزی خطی شروع کنیم.«جیک بھم نگاه کرد...

 »باشھ«سرمو خاروندم و بھ تخت تکیھ دادم.

مدل استفاده باید یھ صورت مسلھ مثل ھمینی کھ ھست درست کنی، از ھمون -

اگھ «میکنی ولی متغیر ھارو تغییر میدی بعد حلش می کنی.بعد با نیشخند گفت:

 »بخوایم می تونیم مثل یھ بازی انجامش بدیم.

 اوه؟-

 آره ،تنھا چیزی کھ نیاز داره اینھ کھ یکم تغییرات ایجاد کنیم.-

 بلھ-

 ھیچ نظری نداشتم کھ داره راجب چی حرف می زنھ.

 کتاب راجب دالل چوبھ کھ الوارو بھ انبار انتقال می ده.خوب ...مثال -

 درستھ.-

خوب ،برای مثال تو می تونی از این صورت مسئلھ استفاده کنی کھ انگار یھ آدم -

 جاکش کلی فاحشھ بھ سرتاسر کشور انتقال می ده.

 معذرت می خوام چییییی؟-

م.حاال سوال اینھ کھ بھتره بیدار نگھ ات داریم، پس با ھمین مثال ادامھ می دی -

 چجوری با کمترین ھزینھ فاحشھ ھارو بھ شھرھای مختلف انتقال بدیم.

 »اوه خدای من ، باشھ.«پیشونیمو ماساژ دادم و آروم خندیدم...



و  xخوب اول نیاز داریم کھ متغییرھا رو مشخص کنیم.اینجا دو تا متغییر داریم -

y  اگر.x نیویورک بھ لس آنجلس انتقال داده  تعداد فاحشھ ھایی باشھ کھ قراره از

فاحشھ نیاز داره تعداد فاحشھ ھایی کھ قراره از  25بشھ پس چون لس آنجلس بھ 

 فیالدلفیا بھ 

 ھست.» -25x«لس آنجلس حمل بشھ برابر با 

سرشو باال آورد و بھم نگاه کرد تا ببینھ بھش توجھ میکنم یا نھ و دوباره ادامھ 

ھ ھایی باشھ کھ قراره ازنیویورک بھ الس وگاس انتقال تعداد فاحشy و اگھ «داد...

فاحشھ نیاز داره، تعداد فاحشھ ھایی کھ  30داده بشھ، پس چون الس وگاس بھ 

 »ھست. -x30قراره از فیالدلفیا بھ الس وگاس حمل بشھ برابر با 

بعد یھ جدول بھاء طراحی کرد کھ مسیر انتقال، تعداد فاحشھ ھا و ھزینھ ھر 

نشون میداد.سپس یھ فرمول پیدا کرد و باعث شد متوجھ بشم مسئلھ چی  متغییر رو

ھست.درستھ کھ این کار یک ساعت زمان برد، ولی باالخره فھمیدم جریان 

چیھ.در تعجب بودم وقتی کھ از مغزم کار می کشم چقدر می تونم بااستعداد باشم.و 

 قطعا االن مشتاق بودم و انگیزه برا ادامھ داشتم.

ئلھ دیگھ راجب تغذیھ حل کردیم کھ جیک متغیر ھارو کیک عنی خانوم چندتا مس

 بالس ورثی قرار دادف و کلی سر حل کردن اونا خندیدیم.

اون خیلی سرزنده بود و با وجود اینکھ گاھی چیزھایی کھ می گفت رو نمی 

فھمیدم اصال خستھ نمی شد و مثال ھای دیگھ ای طراحی می کرد و صورت 

گھ ای توضیح میداد، انگاری کھ از این کار لذت می بره.جدول مسئلھ رو جور دی



ھا و نکاتی کھ بھم یاد می داد ھمھ چیو آسون می کرد و باعث میشد بفھمم باید 

چیکار کنم، بعد از حل کردن چندتا مسئلھ دیگھ احساس کردم کھ می تونم امتحان 

سوال ھایی کھ  فردام رو پاس کنم.فقط باید روش جیک رو بیاد میاوردم و برای

 پرفسور ھرناندز  مطرح می کرد استفاده می کردم.

آخرای شب دوتامونم روی زمین نشستھ بودیم و کلی برگھ دوروبرمون بود.با 

 اینکھ خستھ بودم ولی دلم نمی خواست جلسھ امون تموم بشھ.

شروع بھ خمیازه کشیدن کردم کھ جیک با یھ برگھ رول شده تو دستش بھ پیشونیم 

 »ظرت چیھ ...یھ مسلھ دیگھ حل کنیم؟ن«زد.

 »آره ...یکی دیگھ.«دوباره خمیازه کشیدم وگفتم 

 نھ کم مونده بیافتی رو من بخوابی.-

 ای کاش می تونستم روت بخوابم.

نو باشھ ...بیا ای« در حالی کھ یھ جدول دیگھ با متغییر ھای جدید می نوشت، گفت

 »امتحان کنیم.

امون بھم چسبیده بود،بھش خیره شده بودم، کھ چقدر روی زمین نشستھ بودیم و پاھ

 مشتاقانھ داشت مینوشت و توضیح می داد.

بھ شدت تمرکز کرده بود.تا حاال فردی بھ باھوشی اون ندیده بودم.ھوش باالش 

باعث می شد سکسی تر بنظر بیاد و من احساس کمبود کنم.اون آخرشھ خیلی ناقال 

 و کلکھ.



حرف زدن تو دھنش عقب جلو می رفت و پرسینگ چشام روی زبونش کھ موقع 

زبونش بھ پرسینگ روی لبش برخورد می کرد و جرینگ صدا می داد قفل شده 

بود.حرکتش بھ شدت شھوتناک بود.میدونستم کارم درست نیست چون اون داشت 

بھم کمک می کرد ومن بھش گوش نمی کردم.بعد بھ بازوھای تتو شده اش نگاه 

وی مردانھ ای کھ مخلوطی از بوی سیگارو بدنشھ تحریک کردم و متوجھ شدم ب

 کننده ترین بویی ھست کھ تا حاال شنیدم.

مثل اینکھ متوجھ شد کھ بھش خیره شدم سرشو بلند کرد بھم نگاه کنھ و من بطور 

غریزی بھ سمت دیگھ نگاه کردم.با اینکھ دیگھ بھش نگاه نکردم، ولی ھنوز ذھنم 

 نباید. بھ جاھایی پرواز می کرد کھ

مثال اگھ زبونش روی بدنم بچرخھ چھ حسی پیدا می کنم...جواب سوالمو خودم 

 می دونستم.

نمی دونستم این فکرا چرا بھ ذھنم خطور کرده ...بخاطر خستگی بیش از حد یا 

فقط بخاطر اینکھ خیلی وقت بود، با ھیچ مردی رابطھ نداشتم...ولی ناگھان متوجھ 

 اینجوری احسساتی میشدم.شدم وقتی بحث جیک میشد 

مایل  150خوب ...دوتا قطار با «جیک دست از نوشتن کشید و بھم نگاه کرد...

 »فاصلھ از ھم با سرعت تو یھ مسیر بھ سمت ھم میان و...

از «وقتی دید بھش توجھ نمیکنم ادامھ نداد و دستشو جلو صورتم تکون داد...

 »زمین بھ نینا

 چی؟-



 ت فقط بھ دھنش خیره شده بودم.تازه متوجھ شدم کھ این مد

 اصال توجھ نمی کنی چی میگم.-

 لحن سخت حرف زدنش باعث شد بلرزم.

 من...من معذرت می خوام.-

 »می خوای تمومش کنیم؟«با ناامیدی پرسید...

بجای اینکھ تو جوابش بلھ یا خیر بگم، مغز خستھ و شھوتیم تصمیم گرفت بحث و 

 عوض کنھ.

 اذیتت میکنن؟-

 »چی اذیتم میکنھ؟«م نگاه کرد و با تندی و عصبی پرسید:چپ چپ بھ

اون...حلقھ رو زبونت ، رو لبت ،رو ابروت، « بھ لبش اشاره کردم...

 »ھمشون.درد داشت؟

چیزی یادم نمیاد.مربوط بھ شانزده سالگیمھ.قبال «شونھ ھاشو باال انداخت...

 »تعدادشون بیشترم بود.فکر کنم زیادم بد نبود.

 »چطور؟...می خوای یکی بزنی؟«باال انداخت و نیشخند زد...بعد ابروشو 

من؟...نھ...اوه فکر نکنم تحمل درد «مثل دخترای مست دبیرستانی خندیدم...

 »کشیدنو داشتھ باشم.



نینا اگھ گاھی تو زندگیت « چشم ھای جیک تیره شد و بھ چشمام نگاه کرد...

کنی کھ اصال نمی دونستی تحمل یکم درد رو داشتھ باشی، ممکنھ لذتیو تجربھ 

 »وجود داره.

 »ھنوزم داری راجب پرسینگ حرف می زنی؟«احساس کردم سرخ شدم...

 »داری راجب ...پرسینگ ... اون پایین حرف میزنی؟«پچ پچ وار پرسیدم...

اون پایین؟ درواقع «چشم ھای جیک درشت شد و کتابو رو زمین گذاشت...

نینا...ولی االن مطمئنم تو داری بھ این  نھ...منظورم بھ ترس ھای توی زندگیتھ

 »اشاره میکنی رو آلتمم پرسینگ دارم یا نھ.

خدای «از خجالت مردم...بھ زمین نگاه کردم وسرمو بھ شدت تکون دادم.

من...ھرچی کھ گفتمو فراموش کن...فک کنم ازشدت خستگی ھذیون می 

 »گم.وقتشھ برم بخوابم.

ھ ھارو جمع کردن و کتابمو برداشتم شروع کردم بھ تندتند و نامرتب برگ

بخاطر ھمھ چی ممنونم جیک...فکر کنم یاد گرفتم چی بھ «وایستادم.تند تند گفتم

 »چیھ...فردا بھت می گم کھ چیکار کردم.

جیک از جاش بلند شد ولی چیزی نگفت.منم عقب عقب بھ طرف در رفتم، کھ بھ 

باعث شد بھم بخنده .  وسایل ھا برخوردم و سطل آشغالش رو زمین افتاد، کھ

برگشتم وبھ سمت اتاقم دویدم ...وقتی در اتاقمو باز کردم صدای جیک از تھ 

 راھرو باعث شد بایستم.

 تو جواب سوالت نینا...آره اون لذت ارزش درد کشیدنو داره.-



بدون حرف وارد اتاقم شدم و درو پشت سرم محکم بستم و دوباره برای  شب 

 زنده داری آماده شدم.

 

 ششمفصل 

 

ھمونجور کھ تو کالس نشستھ بودم و بھ جلسھ آموزش دیشب فکر میکردم، 

 بافی کردن درآورد.پرفسور ھرناندز وارد کالس شد و منو از خیال

بچھ ھا لطفا ساکت باشین.امروز کارمون زیاده.نیم ساعت اول مثال ھایی کھ -

میگیرم.چند لحظھ بھ اوردین رو چک میکنیم ،نیم ساعت آخر ھم ازتون امتحان 

 »خانم کندی کجاست؟«انبوه برگھ ھای تکالیف نگاه کرد...

 »اینجام ...استاد.«دستمو بلند کردم

پرفسور ھرناندز عینکشو بھ چشمش زد واز نزدیک وبا دقت بیستری بھ برگھ ام 

 »خانم کندی جاکش و فاحشھ ؟«نگاه کرد و بعد بھ من نگاه کرد...

ال کھ راجب حمل ونقل وتغذیھ بودند، رو ھم ارایھ دادم قلبم وقتی یادم افتاد دوتا مث

فقط خداکنھ مثال کیک عنی خانم بالس ورثی رو نگھ،  افتاد تو شلوارم.اوپسسس

بچھ ھا با شنیدن کلمھ جاکش از خنده منفجر شدن ، وقتی ھمھمھ یکم خوابید 

 »بلھ آقا.«گفتم...



تنھا چیزی کھ می تونم بگم ..«سرشو تکون داد و دوباره بھ برگھ ھام نگاه کرد.

 »اینھ کھ خیلی خوش شانسی کھ جوابت درستھ خانم کندی.

دنبال سوراخی بودم تا قایم شم.وقتی نگاه ھا از  بدون حرفی سرمو تکون دادم،

 روی من برداشتھ شد تونستم نفس راحتی بکشم.

ایلم بھمون لحظھ کھ پرفسور ھرناندز تکالیف یکی دیگھ از بچھ ھارو برداشت، مو

 ویبره زد وبعد آھنگ بلند وناآشنایی پخش شد، کھ کالس رو بھم زد.

تازه متوجھ شدم کھ متن  ،وقتی شرو بھ خوندن (ھرجایی کھ نگاه می کنی) کرد

 ھستش."full house"آھنگ 

 (ھمون متن آھنگ برنامھ دوقلوھای السون منظورشھ.)

 نھ.نھ.نھ.

 زد.بھ صفحھ گوشی نگاه کردم:جیک داشت زنگ می 

فوری گوشیم رو روی حالت بی صدا گذاشتم.ولی بجای صدای آھنگ صدای خنده 

 وپچ پچ بچھ ھا بلند شد.

 اون اینکارو نکرده...چرا اون این کارو کرده...لعنت بھت جیک.

مسلما وقتی اونروز گوشیمو بھش دادم، این آھنگ رو مخصوص برای خودش 

خانم کندی بھت پیشنھاد میکنم «انتخاب کرده.بھ چھره عبوس پرفسور نگاه کردم،

 »تو کالس ھای من گوشیتو رو سایلنت بزاری.

 »واقعا عذر می خوام.«آب دھنمو قورت دادم و گفتم:



 »معرکھ بود.«وقتی پرفسور مشغول ادامھ درس شد، پسر بغل دستیم گفت.

بھ سمتش چرخیدم و متوجھ شدم، لبخند زیبایی داره.واقعا ھم خوش قیافھ بود، ولی 

بیت چھره جیک رو نداشت.یھ پسر خوش قیافھ ومرتب بود.موھای قھوه ای جذا

کوتاه ومرتبی داشت،چشماش درشت و آبی بود و روی بینی کوچیکش کک ومک 

 داشت.

 »من آلیستیر ھستم.«دستشو جلو آورد و آروم گفت:

 »نینام«دستشو گرفتم وگفتم:

متوجھ شد برای ھمین  پرفسور ھرناندز دوباره بھ سمت من نگاه کرد، آلیستیر ھم

دیگھ حرفی نزدیم.بھ سمت جلو کالس توجھ کردیم.بعد چند دقیقھ بھ گوشیم نگاه 

 کردم، تا ببینم جیک پیام داده یا نھ.

 جیک:امتحانت چطور بود؟

نینا:ھنوز تو کالسیم...امتحان برگزار نشده ...تکالیمون رو چک کرد و بخاطر 

 مممثال فاحشھ صدام کرد...بخاطر زنگ تلفن

 ممنونم ...واقعا مفید بود.

جیک:پس کیک عنی چی؟خخخخخ...خواھش میکنم.بھم خبر بده کھ امتحانت 

 چطور بود...می خوام بدونم باید برای تنبیھ ات برنامھ ریزی کنم یا نھ...

بعد پیامش یھ استیکر شیطانی ھم گذاشتھ بود.با اینکھ پیامش باعث شد مضطرب 

 رو بشم، ولی خندیدم.موبایلم دوباره ویبره زد.بشم و بفھمم قراره با چی روب



 جیک:نینا دست از نگرانی وترسیدن بردار.

چجوری متوجھ شد کھ ترسیدم؟بھ خودم خندیدم و موبایلو داخل کیفم برگردوندم.یھ 

نگاه اجمالی بھ آلیستیر کردم کھ نیششو برام باز کرده بود.پرفسور ھرناندز بھ بچھ 

کنار بزارن وشروع بھ پخش کردن برگھ ھای ھا گفت، موبایل ھاشون رو 

 امتحانی کرد.

مسئلھ ھایی کھ داده بود شبیھ تکالیفم بودند.شروع کردم بھ طراحی جدول 

ودرآوردن اطالعات ھمونجوری کھ جیک بھم یاد داده بود.وقتی کھ سوال ھا تموم 

شد می دونستم حداقل دوتا از پنج سوال رو درست جواب دادم، ولی راجب اون 

 یکی ھا مطمئن نبودم.

باز بھ شک وتردید افتادم، کھ پرفسور گفت وقتمون تموم شده.برگھ ھارو جمع 

کرد وگفت بعد کالس تصحیح می کنھ و نتایج رو شب بصورت آنالین بھمون 

اطالع می ده.روی صفحھ وبش یھ قسمتی بود کھ می تونستیم وارد بشیم ونتایج 

ده بود و داشتم از کالس بیرون می رفتم، امتحان ھامون رو ببینیم.کالس تموم ش

 کھ صدای آلستیر رو در حالی کھ نفسش در نمی اومد شنیدم:

 نینا...صبر کن.-

 ھی...امتحانت چطور بود؟-

 عالی ...فکر کنم ھمھ رو درست جواب دادم.-

کاش منم می تونستم ھمینو بگم.فقط می دونم دو تارو درست جواب دادم، ولی -

 مطمئن نیستم. راجب سھ تای دیگھ



 خوب اگھ مشکلی داشتی خوشحال میشم بعد ازکالس بھت کمک کنم.-

محبتت رو می رسونھ...نمی دونم باور میکنی یا نھ ،من یھ معلم خصوصیھ عالی -

 دارم، ولی ھنوزم نمی تونم ھمھ چیزو بفھمم ودرست انجام بدم...

م گاھی بتونیم باھخوب،شاید «آلستیر سرشو تکون داد ویھ لبخند گنده بھم زد...

 »وقت بگذرونیم.

 »البتھ...بنظرم خوب باشھ.«درحالی کھ مردد بودم گفتم:

 خوبھ...پس اجازه بده شمارتو داشتھ باشم.-

وقتی شروع بھ وارد کردن اطالعات وشماره اش روی گوشیم کرد، یھو احساس 

ینکھ ا پریشانی و ناراحتی کردم.می دونستم این بھ خاطر حسیھ کھ بھ جیک دارم.با

مطمئن بودم از اون تیپ دخترھایی نیستم، کھ جیک دوست داره ولی نمی تونستم 

 بھش فکر نکنم و روش کراش نداشتھ باشم.

بطرز عجیبی حس می کردم اگھ با آلستیر قرار بزارم، بھ احساس خودم خیانت 

کردم.ازاون دخترھایی نبودم کھ ھمزمان با چند نفر باشم و براش وقت بزارم حتی 

 گھ میدونستم احساسات من برای اون پسر مھم نبود.ا

ولی باید بیخیال جیک می شدم و افکارمو پس می زدم.حتی فکر کردن بھ اینکھ 

ممکنھ، اتفاقی بین من و جیک بیافتھ احمقانھ است.مخصوصا بعد از اتفاقی کھ 

روز اول افتاد وشاھد سکسش با شخص دیگھ بودم.مشخصا ھم خونھ من قوانین 

 ودش رو داشت.خاص خ



عالوه بر این این حقیقت ھم وجود داشت، کھ اون ھر ھفتھ بھ بوستون می رفت 

وناپدید می شد.خوب حتی اگھ اون از دخترھایی مثل من خوشش ھم می اومد کھ 

 مطمئن بودم اینجور نیست ...

 »ھی...حواست بھ منھ؟«آلستیر وسط درگیری ذھنیم پرید وگفت:

معذرت می خوام...بھ امتحان :«ی ھمین بھ دروغ گفتم اصال حواسم نبود کجام برا

 »فکر می کردم.

 full houseجریان آھنگ «موبایلمو بھم پس داد و باھم بھ سمت خروجی رفتیم.

 »چیھ؟

اوه اون...دوستم آھنگ گوشیمو با این آھنگ عوض کرده ...قضیھ بر می گرده -

 بھ جوکی کھ برام درست کردن وشباھت من بھ

 السون.دوقلوھای 

یھ لحظھ فکر کردم اصال جیک دوست من حساب میشھ؟آره اون دوستمھ.دست از 

 فکر کردن بھ جیک بردار نینا.

واقعا؟...اصال متوجھ این قضیھ نشده بودم ...اونا دوست «آلستیر نیشش باز شد:

 »داشتنی ھستن ولی تو دوست داشتنی تر ھستی.

 ممنونم...تو اولین نفری کھ ھمچین حسی داری.-

 »خوب ...درستھ.«باز یھ لبخند گنده بھم تحویل داد

 ممنون.-



 خوب بھتره کھ من برم چند دقیقھ دیگھ کالس روانشناسی دارم.-

 باشھ ...ازش لذت ببر-

 خداحافظ نینا...زود باھات تماس می گیرم.-

*** 

بعداز ظھر اون روز وقتی پیاده از دانشگاه بھ خونھ می رفتم، بھ ذھنم رسید یھ 

نقشھ ای بکشم، تا دل جیک رو نرم کنم بلکھ برای تنبیھ ام بھم تخفیف بده وآسون 

 بگیره. 

یا حداقل باھاش حرف بزنم بھم حق انتخاب بده.برای مثال ھرچند از رفتن بھ 

سوار شدن آسانسور ترجیح می دادم.جیک  مترو خود داری میکردم ولی اونو بھ

مطمئنا نمی تونست تصور کنھ کھ در طول این سال ھا چقدر برام سخت بوده کھ 

 با ترس ھام روبرو بشم.

نمی شم.پس نیاز  »A«درستھ ھنوز نمره ام رو ندیده بودم ولی مطمئن بودم، کھ 

نھ ز طریق شکمشوداشتم نقشھ ام رو عملی کنم.می گفتن کھ راه دستیابی بھ مردا ا

 ،پس می دونستم کھ قراره چیکار کنم و چی درست کنم.

 وقتی داشتم اجاقو روشن می کردم تارا و رایان باھم از راه رسیدند.

 »داری چیکار می کنی خانم کوچولو؟«تارا پرسید

 دارم کونمو نجات میدم. -

 »چی درست میکنی؟«بھم خندید



 جیک چیزی راجب شرط بندیمون بھت گفتھ؟-

نھ...جیک راجب ھیچی ھیچ چیزی بھ من نگفتھ...مربوط «تارا سرشو تکون داد

 »بھ آموزشھ؟

بگیرم تنبیھ ام کنھ و با  »A«آره...قرار شده تو ھر کدوم از امتحان ھام کمتر از-

 یکی از فوبیاھام روبرو بشم.این واقعا بدترین 

 نوع تنبیھ ھستش.

 »ھ اس.لعنتی جدا؟کارش واقعا ھوشمندان«رایان خندید

 رایان میدونستم قراره ھمچین چیزی بگی.-

عزیزم واقعا عذر می خوام، ولی منم با رایان «تارا دستشو رو شونھ ام کشید

موافقم.تو نمی تونی اینجوری زندگی کنی مخصوصا االن کھ داری تو شھر 

زندگی می کنی.فکر کن چقدر زندگی برات آسون میشھ اگھ بتونی بھ ترس ھات 

 »غلبھ کنی.

 من فقط نمی خوام کسی بھ انجام دادن این کار مجبورم کنھ.-

ھیشکی بھ انجام کاری مجبورت نمیکنھ، توام «رایان عصبی وبا صدای بلند گفت 

اینو میدونی نینا.تو با شرط جیک موافقت کردی، چون خودتم میدونی کھ باید 

ت شکسی ھلت میداد و گرنھ قرار نبود عوض بشی.ھرچی بیشتر این چیزارو پ

 گوشت بندازی

 اوضاع بدتر میشھ.



میدونستم کھ حق با رایانھ.تارا و رایان بھ طبقھ پایین رفتن تا پیش الن شام 

بخورن.بیست دقیقھ بعد کھ صدای باز شدن در اومد منم شاھکار ھنریمو تموم 

 کرده بودم.

 »بوی چی میاد؟«جیک درو بست وشروع بھ بو کشیدن کرد.

 »بنظرت بوی چی میتونھ باشھ؟«د بخندم.واکنش فوریش بھ بو باعث ش

بوی بھشت میاد...چی درست کردی؟نگو «تندتر بھ سمت آشپزخونھ قدم برداشت.

 ...»کھ 

 »چرا اتفاقا ھمونھ.«لب پایینمو گاز گرفتم و با لبخند سرمو براش تکون دادم

 دسر موز؟دسر موز لعنتییی؟-

 نم.آره برای تو درستش کردم تا بخاطر دیشب ازت تشکر ک-

وقتی واکنشش رو دیدم کھ چشماش از حدقھ بیرون زد، از خنده منفجر شدم.جیک 

ھیچی نگفت روی صندلی نشست ویھ گاز بزرگ از موز خورد  وسرشو عقب 

برد، چشماشو بست و از وجد نالھ کرد.من قبال ھم این صدای نالھ رو شنیده بودم، 

ذھنم بیرون کنم.دھنش  سرمو تکون دادم، تا افکار جیک با یھ زن دیگھ رو از

 ھنوز پر بود.

اووووووم...خدای من...میدونستی این برام مثل انزال توی خوابھ؟(منظورش اینھ -

 عاشق دسر موز ھستش انقدر براش لذت بخشھ.)



اینجا یھ مقایسھ ای وجود داشت:حسی کھ دسر موز بھ جیک میده ...جیک ھم بھ 

 نینا میده.

 می دونستم کھ ازش خوشت میاد.-

 خوشم بیاد...نینا... من عاشقشم.-

قبل اینکھ گاز دیگھ ای از موزش بزنھ این حرفو زد.تا دقایقی ھمینجور تو سکوت 

 وبا چشم ھای بستھ بھ خوردنش ادامھ داد.

 از کجا یاد گرفتی اینجوری درستش کنی؟-

قبال یھ بار رفتم کالس آموزش دسر.اونقدرام درست کردنش سخت نیست.فقط بھ -

،عرق نیشکر،وانیل، دارچین ، بستنی والبتھ موز نیاز داریم.تا زمانی کھ کره،شکر

تھ ظرفو دربیاره، بھ خوردنش ادامھ داد.روبروش نشستھ بودم و دستامو زیر 

 چونم زده بودم و انگاری تو استادیوم پرتماشاچی داشتم فوتبال نگاه میکردم.

خوند ولیس زد تا وقتی کھ ھیچ اثری تو ظرف نمونھ انگشتشو تو ظرف چر

...کاری کھ باعث شد حس سوزش پیدا کنم.آرزو کردم کھ ای کاش من تو ظرف 

بودم.وقتی ھیچی تو ظرف نموند یھ بار دیگھ چشم ھاشوبست وباز کرد ...سرشو 

 »اومممممم...ممممم...مممم...قول بده کھ دوباره برام درستش کنی.«تکون داد...

 »رتیبشو بدم.می تونم ت«بخاطر جدیت لحنش خندیدم...

فکر نکنم بتونی بفھمی...این بھترین چیزی بود، کھ من در طول عمرم -

خوردم..تا حاال ھیچ کس ھمچین چیزی برای من درست نکرده بود.مادرمم تا حاال 



ھمچین چیزی نپختھ.مادرم سخت کار می کرد وبعد از فوت پدرم ھم نھ چیزی 

کردم بھ خوردن این  پخت نھ چیزی درست کرد.بخاطر ھمینھ کھ من شروع

 موزھای لعنتی.

 این اولین باری بود کھ جیک چیز مھمی راجب خودش بھم می گفت.

 وقتی پدرت فوت کرد چند سالت بود؟-

ش فک کنم پنج یا ش«بخاطر سوالم گارد گرفت، ولی سرشو پایین پایین انداخت

 »سالم بود.

 »متاسفم جیک«خیلی براش ناراحت شدم

 منم ھمینطور-

بھ ھر حال ...دوباره برام درستش «حتی کرد وبحثو عوض کردسرفھ مصل

 »میکنی...باشھ؟

خوب من اینو برای تشکر ازت درست کرده بودم ولی یھ درخواستیم دارم ...یھ -

 ھدف پنھونی پشت این تشکرم وجود داره.

 »آره؟«دھنشو با دستمال پاک کرد بعد مچالش کرد وبھ سمت من انداخت...

نگیرم یکم بھم تخفیف  »A«ر بودم با اینکارم درصورتی کھ آره...خوب امیدوا-

 بدی...شاید بتونم یھ چیزای بھت بگم کھ موقع تنبیھ ازشون استفاده کنی.

سرشو بھ عقب برد واز خنده منفجر شد جوری کھ تونستم حلقھ زبونش رو 

 »اومممم...نھ.«بیینم.بعد چونھ اش رو خاروند و انگاری داره فکر میکنھ...



 الھ گفتم ...جیک...با ن

 با لحن خودم بھ مسخره گفت ...نینا...

 من خیلیم خوشحالم و انجامش دادم.-

 آره ...تو کھ راست میگی...نمره ات رو دیدی؟-

مطمئنم کھ نمره خوبی گرفتم، فقط باید برم، ببینم پرفسور ھرناندز نمره ھا رو  -

 تو سایت گذاشتھ یا نھ. 

 حاال« بش برگشت  و اون رو روی اپن گذاشت...بھ سمت راھرو رفت و با لپ تا

 »ببین

در حالی کھ بھم چسبیده بود، با استرس و اعصاب داغون  آدرس سایت رو وارد 

کرد...می تونستم بوی موز و عرق نیشکر رو از نفس ھاش کھ رو شونھ ام، 

 پخش میشد بفھمم کھ موقع نوشتن پسورد بیقرارم کرده بود.

 »100«دم نمره آلستیر بود:آلستیر یورک  اولین چیزی کھ متوجھ ش

 »78«پایین تر اومدم تا تونستم اسم خودمو پیدا کنم:نینا کندی 

بھترین نمره ای بود کھ من انتظار داشتم    +Cھمزمان چندتا حس مختلف داشتم.

 بگیرم ولی خیلی با نمره ای کھ قرار بود، از امتحان جیک بگیرم فاصلھ داشت.

درخشش تو چشماش میگفت کھ تو دردسر  .بھ ھم نگاه کردیمجیک و من ھمزمان 

 افتادم.



 

 ھفتمفصل 

 

عصر پنج شنبھ در حال تمیز کردن آشپزخونھ بودم، کھ پیامی از جیک دریافت 

 کردم.

خونھ ام.تو خونھ می  3:30جیک:امروز زود از سرکار میام، دوروبر ساعت 

 بینمت.بعد باھم میریم بیرون.آماده باش.

 بعد دوباره پیام داد. چند دقیقھ

 جیک: دست از ترسیدن بردار نینا.

ھ ھیچ نظزی نداشتم کبا ھمین دو پیام بھم ریختم و افکار پریشونی بھ ذھنم رسید.

چی تو ذھنش داره، حتی یھ اشاره جزیی ھم نکرده بود و ازم انتظار داشت 

م دوش تنترسم.ندونستن اینکھ قراره چی بشھ، بیشتر منو می ترسوند.تصمیم گرف

بگیرم تا زمان بگذره.برای اولین بار تو زندگیم نمی دونستم چی بپوشم. بقیھ مردم 

 وقتی با یھ آدم این مدلی وبال بیرون می رن چی می پوشن؟

با وجود اینکھ نمی دونستم، امشب از کجا سر در میاریم، مطمئن بودم، قراره از 

 اضطراب خیس عرق بشم ومثل گچ سفید شم.

یم گرفتم، یھ جین و تی شرت مشکی متناسب باھاش بپوشم.می باالخره تصم

تونستم باھاشون راحت باشم، بعدشم برای چی و کی می خواستم تیپ بزنم؟فکر 



نکنم وقتی رو زمین افتادم و دارم از ترس خفھ میشم جیک حواسش بھ این باشھ، 

 کھ بگھ چھ کون جذابی دارم.

اه منتظرش بشینم وبرنامھ کیتی رو نگبود کھ تصمیم گرفتم، تو سالن  3:15ساعت 

کنم، تا ذھنمو منحرف کنم.موضوع برنامھ رویارویی با مرگ بود.تلویزیون رو 

خاموش کردم، چون خودش محرکی برای استرس بیشتر بود.در باز شد و جیک 

 با چندتا بستھ خرید و با نیش گوش تا گوش باز شده داخل اومد.

 مون آماده ھستی؟سالم خورشید کوچولو...برای قرار-

یھ لحظھ احساس تھوع کردم.نمی دونستم بخاطر اینکھ اسم قرار رو آورد، یا 

 بخاطر اینھ کھ قرار بود ، امشب از خودم یھ احمق بسازم.

این یھ قرار رویارویی با سرنوشتھ.آزادی منتظرتھ.ھروقت بتونی بھ مشکالتت -

 غلبھ کنی، بھ آزادی می رسی.

 ار رو بھم توضیح دادی جیک عوضی.ممنونم کھ منظورت از قر

یھ یپراھن قرمز شطرنجی پوشیده بود، کھ دکمھ ھاش باز بود وتی شرت مشکیش 

کھ فیت تنش بود، دیده میشد، با اینکھ بھ شدت سکسی دیده میشد، حتی این صحنھ 

ھم کمکی بھ ذھن مغشوشم نمی کرد.سرمو بلند کردم تا داخل پاکت ھا رو بررسی 

 کنم.

 چی خریدی؟-



ات یکم تجھیز«انگار کھ جوجھ باشم کیش کیشم کرد، تا داخل پاکت ھارو نبینم. 

 »کھ قراره بھ دردمون بخوره.

 »عالیھ.«با کنایھ بھش گفتم

ھمونجا رو کاناپھ نشستم تا وقتی کھ جیک با پاکت ھا بھ اتاقش رفت وبا یھ کولھ 

 پشتی بزرگ مشکی برگشت.

 بزن بریم نینا...آماده ای؟-

 »آماده ام، جوری کھ تا حاال نبودم.«لند شدم و آب دھنمو قورت دادم...از جام ب

وقتی وارد پیاده رو شدیم، متوجھ شدم دیگھ راه برگشتی وجود نداره، دوباره 

 حالت تھوع بھم دست داد.

و چیزی کھ حالمو بدتر کرد، خانم بالس ورثی بود کھ از پنجره بھ ما نگاه می 

ا ببینمش قبل اینکھ پنجره رو ببنده یھ نگاه زشت بھم کرد، وقتی سرمو بلند کردم ت

انداخت.االن دقیقا فقط اینو کم داشتم.جیک متوجھ نشد، منم چیزی بھش نگفتم.در 

حالی کھ بھ زمین خیره بودم و کنار ھم قدم برمیداشتیم، احساس می کردم کھ بھم 

 نگاه میکنھ.اون وایساد، چرخیدم تا بھش نگاه کنم.

 دی؟پس چرا وایسا-

بھم نزدیک شد ودستاشو رو شونھ ھام گذاشت.بخاطر تماس ناگھانی دستش با بدنم 

 لرزیدم.کنار خیابون ایستاده بودیم و جدی بھ چشمام نگاه می کرد.



نینا ،می دونم ھمین االن تو ذھنت کلی سناریو ردیف کردی. اگھ قرار باشھ تو یھ -

اینکار بھت کمک نمیکنھ.قرار لحظھ و یھ مکان اتفاقی برات پیش بیاد، میافتھ. 

نیست، ھمھ این اتفاقات نحس تو ذھنت شکل بگیره.پس دست از فکر کردن 

 بردار...باشھ؟من اجازه نمی دم اتفاقی برات بیافتھ.

بااینکھ از لحن حرف زدنش خوشم نیومد، ولی جملھ آخرش باعث شد، یکم آروم 

رسیدیم.فھمیدم کھ اینجا مقصد شم.بھ راه رفتنمون ادامھ دادیم تا وقتی کھ بھ مقصد 

 نھایی مونھ.

 »DeKalb«ایستگاه مترو خیابون 

از اینکھ مترو رو بھ عنوان تمرینم انتخاب کرده بود، احساس راحتی کردم.چون 

 یریجلوگکمتر از بقیھ کارھا ازش می ترسیدم با این حال دلم میخواست از اینکار 

 کنم وانجامش ندم.

 کجا می خوایم بریم؟-

 ده گفت :منھتن عزیزم.با خن

 اونجا؟تا اونجا چقدر راه؟-

 زیاد طوالنی نیست، ولی اندازه نگرفتم.-

بعد گفتن این حرف از پلھ ھای مترو پایین رفت.وقتی دید دنبالش نمیرم، برگشت 

 و بھم خیره شد.قلبم شروع بھ تند تپیدن کرد.



م، چی باشھ.تو ذھنچشم ھامو بستم، نمی دونستم باید چیکار کنم، قدم بعدیم باید 

تصاویری از ماھی کھ تو ظرف کنسرو گیرافتاده شکل می گرفت. وقتی چشم 

ھامو باز کردم، تو ھمون نقطھ وایساده بود.چشم ھای سبز درشتش تو تاریکیھ راه 

 پلھ برق میزد.

اون خیلی زیبا بود، با اینحال بازم نمی تونستم از جام تکون بخورم.ھنوزم 

ده بود تا بھ سمتش برم.دستمو تو دست گرمش گرفت.انگشت صبورانھ اونجا ایستا

ھامون درھم پیچیدند.دستمو سفت فشار داد و باعث شد، حلقھ اش بھم فشار بیاره 

،منو بھ سمت پایین پلھ ھا ھدایت کرد، جایی کھ بوی ادرار ازش میومد.اگھ نمی 

 یھ حماسھترسیدم کھ تو قطار مثل یھ دیوانھ رفتار کنم، این لحظھ می تونست 

 باشھ.ھمزمان چندتا احساس مختلف داشتم، ترس و بیشتر از ھمھ قدرت.

 بخاطر سردرگمی بدنم می لرزید.

وقتی جیک دستمو ول کرد، تا ھزینھ بلیط ھامون رو پرداخت کنھ، ناگھان احساس 

سرما کردم.از کارگر مترو تشکر کرد و دوباره دستمو گرفت وباعث شد تعجب 

کرد، تا از گیت رد بشم، پروانھ ھای شکمم از خوشحالی پشتک کنم.وقتی ھدایتم 

 میزدن.

وقتی روی صندلی نشستیم، تا قطار بیاد، متاسفانھ دستمو ول کرد.دستشو پشتم رو 

 »داری خوب پیش میری.«شونھ ام گذاشت و گفت:

درحالی کھ سنگین نفسم میکشیدم فقط تونستم بگم آره.بدون علت خاصی سرمو 

با » ب«آرزو می کردم قطار ھرچھ زودتر برسھ.قطار شماره  تکون میدادم و



صدای گوشخراشی رسید و متوقف شد.دوباره دستمو گرفت و بھ داخل ھدایتم 

کرد.قطار پر از مسافرھای عصر کھ از سرکار برمی گشتن، بود.صندلی خالی 

دی عوجود نداشت، ھرچند برای من مھم نبود.ترجیح میدادم بایستم، تا اگھ ایستگاه ب

خواستم بیرون بپرم، برام راحت باشھ. وقتی درھا بستھ شد، ترسم شروع 

 شد.احساس خفگی بھم دست داد و بصورت غیر ارادی شروع بھ لرزیدن کردم.

جیک دوتا دستشو روی شونھ ھای لرزونم گذاشت.احساسات متضادم کھ شامل 

خ اندازه یھ نترس و غلبھ بر اون بود، باھم در کشمکش بودند.احساس پیروزی بھ 

نینا طبیعیھ کھ یکم عصبانی «باریک از ترسم قوی تر بود وداشت برنده میشد.

بشی، نیاز نیست کھ حتما آروم باشی. سعی کن باھاش مبارزه نکنی، بزار 

 »احساساتت بیرون بریزه.

وقتی جیک دست ھاشو از رو شونھ ام، برداشت. بدنم برای لمسش التماس می 

زمانی کھ این احساسات نحس تموم بشن، یا از قطار پیاده کرد.دلم می خواست تا 

بشیم، بغلم کنھ.درحالی کھ تالش میکردم، خودم رو آروم کنم، بھ بچھ ای کھ تو 

 بغل مادرش بود نگاه کردم.

اگھ اون می تونست این کارو انجام بده، پس منم می تونستم.بھم لبخند زد در 

 جوابش منم بھش خندیدم.

گاه می کرد، ولی از شرمندگی نمی خواستم، باھاش چشم تو جیک داشت، بھم ن

چشم بشم.ھنوزم داشتم می لرزیدم و میلھ رو سفت چسبیده بودم.برام سخت بود، 



کھ بجای مبارزه با احساساتم قبولشون کنم.قطار شروع بھ تکون خوردن کرد 

 ،نمی دونستم این حرکت طبیعیھ یا بخاطر احساساتم دچار توھم شدم.

اوضاع «یک چونمو گرفت تا بھ چشماش نگاه کنم، از جام پریدم.وقتی ج

 »چطوره؟

 خوب...فقط دلم می خواد تموم بشھ.-

 ایستگاه بعدی پیاده میشیم.-

با شنیدن این حرف فوری نفس آسوده ای کشیدم. دقایق بعدی قابل تحمل تر بود، 

ھ ایستاد، ب چون از تھ تونل نور دیده میشد.وقتی قطار در ایستگاه خیابون ھشتم

دنبال جیک پیاده شدم.ریتم نفس کشیدنم فوری آروم شد.احساس کردم دنیا مال 

 منھ.من آزاد بودم.

 »ھنوزم پیش ما ھستی ...خیلی سخت بود؟«بھ سمتم برگشت لبخند زد.

ھمونجوری بود، کھ انتظارشو داشتم...ولی «نفسی از سر آسودگی کشیدم.

 »ا تاکسی برگردیم، خونھ؟خوشحالم کھ تموم شد.حاال می تونیم ب

قبل اینکھ منو بھ سمت در گردان و پلھ ھای خروجی منھتن ھدایت کنھ، تو سکوت 

چند لحظھ بھم خیره شد.سروصدا، بوی خیابون در تضاد کامل با مترو تاریک 

 بود.امیدوار بودم حداقل بھ یھ جای خوب ببرتم.

 جیک؟داریم کجا میریم؟-



کوتاه کرد.بوی مرغ بریانی و ادویھ ھا تھوع آور جلوی یھ رستوران چینی، توقف 

 بود.

انبوه مردمی کھ از کار بھ سمت خونھ می رفتند و با سرعت از کنارمون رد می 

 شدند.

 نینا...-

یھ لحظھ چشمم بھ کولھ پشتی بزرگش افتاد، کھ گفتھ بود، توش تجھیزات 

 کارشھ.یھ جرقھ ای تو ذھنم زده شد و قلبم وایساد.

مترو نبود ...فقط می خواستی کھ بھ اینجا بیایم.تو منو آوردی یھ جایی تمرینمون -

 درستھ؟

 تو باید بھم اعتماد کنی ...باشھ؟-

دوباره ترس ھام شروع شد.بخاطر حساس شدن اعصابم احساس میکردم، صدای 

بوق ماشین ھا از ھمیشھ بلندتره.لبھامو با اعصابی داغون لیس میزدم و کنارھم 

پیاده روھای نیویورک راه می رفتیم.ھمونجور کھ بھ سرعت راه می قدم بھ قدم تو 

 »یک داریم کجا میریم؟...بھم بگو!ج«رفتیم، سرمو بھ سمتش چرخوندم 

اگھ بھت بگم واکنش خوبی نشون نمیدی.صبر کن تا بھ اونجا برسیم درضمن -

 فراموش نکن بھت چی گفتم.اجازه نمیدم ھیچ اتفاق بدی برات بیافتھ.

 ونم انجامش بدم چی؟اگھ نت-



تو ھمیشھ حق انتخاب داری...اگھ بخوای انجامش ندی، شرط بندیمون  -

 تمومھ.ولی اونموقع می فھمی، کھ بھ خودت اجازه دادی، تا شکست بخوری.

ھمونجور تو سکوت سھ بلوک رو پیاده رفتیم، تا اینکھ جلوی یھ ساختمان بلند 

 »اینجاست رسیدیم.«ایستاد.

لش بھ سمت درب ورودی رفتم. یھ مرد خوش قیافھ و چھارشونھ با بی میلی دنبا

 بھمون خوش آمد گفت و با جیک دست داد.

 جیک...مرد اوضاع چطوره؟-

 خوبھ خوب وینی...ایشون دوستم نینا ست.-

 »نینا ...چھ افتخاری.«وینی دستشو جلو آورد...

 ھمچنین.-

 »ھنوزم می تونیم بریم؟«جیک بھ سمت وینی برگشت...

 مرد...ھیچ مشکلی نیست، ھرچقدر خواستی استفاده کن. آره-

 ممنونم وین...بھت مدیونم.-

 بھ سمت من برگشت.

 بزن بریم.-

 اون کیھ؟-

 یھ دوست قدیمی، کھ مدیر ساختمونھ.-



جیک منو بھ سمت تھ راھرو بزرگ ھدایت کرد.میدونستم داریم کجا میریم و این 

اون دکمھ رو فشار داد.این بزگترین  اصال خوب نبود.جلو در آسانسور ایستادیم و

 کابوس من بود.

جیک گوش کن ..نمی دونم، تا حاال رایان چیزی راجبش بھت گفتھ «با عجز گفتم

یا نھ، ولی ھمھ مشکالت من از ھمین آسانسور شروع شد.تو آسانسور بود کھ 

اولین حملھ عصبی من شروع شد.دبیرستانی بودم کھ تو آسانسور گیر افتادم و 

...« 

و ھمین مھمترین دلیلھ کھ اول باید بھش غلبھ کنی.اگھ ھمین االن بتونی انجامش -

بدی، اون اثر مخربی کھ تو ذھنت گذاشتھ رو از بین میبری. بازوش رو گرفتم 

 والتماسش کردم...چشمام داشت پر میشد.

 لطفا جیک...ھر کاری میکنم،  بغیر از این. -

گرفت، تا در بستھ نشھ بعد بھ سمتم برگشت و وقتی در باز شد، دستشو جلوی در 

 تازه متوجھ شد میخوام گریھ کنم.

گاییدمش...نینا لطفا گریھ نکن...بیا بھت قول میدم، اون تو، ھیچ اتفاقی برات -

 نمیافتھ.

سرمو تکون دادم و صورتمو با دستام پوشوندم تا اشکامو نبینھ.بخاطر رفتارم از 

بود بخوام ھمچین قدم بزرگی بردارم.فقط دیدن  خودم ناامید شدم ولی برام زود

اون جعبھ مرگ باعث میشد، بخوام فرار کنم.نمی تونستم تصور کنم کھ پا توش 

 بزارم.



کولھ پشتیش رو داخل آسانسور انداخت و خودشم جلو در وایساد، یھ دستشو جلو 

در گرفت تا بستھ نشھ و دست دیگھ اش رو بطرف من گرفت، تا بگیرمش.بھ 

ر کردن فکر کردم، بھ اینکھ تظاھر کنم، دارم میمیرم، یا برای کمک داد بزنم، فرا

ولی در نھایت بھ چشم ھای جیک نگاه کردم وتصمیم گرفتم، بھش اعتماد کنمو 

 دستشو بگیرم و اجازه بدم منو بھ داخل آسانسور ببره.

 می خواست دستمو ول کنھ ولی بھش چنگ زدم.

 لطفا بزار در باز بمونھ.-

 یلھ خوب می تونیم آروم آروم جلو بریم.خ-

ھروقت آماده بودی بھم بگو تا حرکت «جیک دکمھ رو فشار داد تا در باز بمونھ..

 »کنیم.

متوجھ نیستی کھ قرار نیست، ھیچ وقت برای اینکار آماده بشم؟من نمی خوام، -

 ھیچ وقت اون در بستھ بشھ.

بشھ باشھ؟بھم اعتماد داری  پس اجازه بده، من تصمیم بگیرم، کی اون در بستھ-

 نینا؟

بھ چشم ھای مغلوب کننده اش نگاه کردم و دستشو محکم تر فشار دادم.چرا اصال 

 اھمیت میده؟چرا براش مھمھ کھ اینکارو برام انجام بده.

 من نباید بھت اعتماد کنم جیک، ولی راستشو بخوای اعتماد دارم، فقط می ترسم.-



نجام بدم.اگھ امروز با این پسره دیونھ کھ مشتاق می دونستم کھ باید این کارو ا

بود، بھم کمک کنھ انجامش ندم، دیگھ قرار نیست ھیچ وقت بھ تنھایی بتونم، 

انجامش بدم.با گذشت زمان ھم شرایطم بدتر میشد.اگھ حتی باعث میشد بمیرم باید 

 بھش اجازه میدادم تا درو ببنده.

 ..آماده ای؟نینا می خوام اجازه بدم در بستھ بشھ .-

سرمو تکون دادم و نگاش کردم کھ انگشتش رو از رو دکمھ برداشت.وقتی در 

 کامل بستھ شد ناخودآگاه شروع بھ لرزیدن کردم.

خاطرات آخرین باری کھ تو آسانسور گیر افتادم، تو ذھنم زنده شد.جیک دکمھ 

ر غیدیگھ ای رو فشار داد و وقتی آسانسور شروع بھ حرکت بھ سمت باال کرد، 

ارادی بھ جیک تکیھ کردم، تا زندگی ارزشمندمو حفظ کنم.می تونستم حس کنم 

وقتی کھ ناخن ھامو تو بدنش فرو کردم، سینھ اش فشرده شد.چشم ھامو بستھ بودم 

و عطر بدنشو بو میکردم تا اعصابم رو آروم کنم.ترسیده بودم و برام مھم نبود کھ 

سفت بچسبھ چون احساس میکردم دارم  مثل احمق ھا بنظر میام.نیاز داشتم، منو

 میمیرم.

کارت خوبھ...ببین االن طبقھ پنجاه ام «کنار گوشم کھ نزدیک دھنش بود آروم گفت

 »ھستیم.

بھم نگو!نمی خوام بفھمم چقدر باال «سرمو کھ زیر بغلش بود تکون دادم...

 »رفتیم.

 نینا انجامش دادی االن طبقھ ھشتادم ھستیم.-



گین نفس می کشیدم منو از بغلش جدا کرد و ھمون موقع در درحالی کھ ھنوز سن

 باز شد.

 می خوای این اطراف یکم قدم بزنی یا مستقیم برگردیم پایین؟-

 لطفا برگردیم پایین.-

 ھرچی کھ تو بخوای.-

فقط می خواستم ھمھ چی تموم شھ.دکمھ رو فشار داد و درھا بستھ شد.یکم آروم 

وغش کردنم رو می گرفتم.اینجوری می تونستم  شده بودم.فقط باید جلو خفھ شدن

از این جعبھ مرگ جون سالم بدر ببرم.دوباره بھ پیراھنش چنگ زدم تا حمایتم 

 کنھ.می تونستم بوی نفس ھاش، کھ از آدامس نعنایش بود، رو حس کنم.

زیرچشمی بھ شماره طبقات نگاه میکردم:شصت وپنج،شصت وچھار،شصت 

تفاق افتاد:آسانسورتکون شدیدی خورد وناگھان وسھ،شصت ودو ...و دوباره ا

 متوقف شد.

شدت ترسی کھ در اون لحظھ احساس کردم بقدری زیاد بود، کھ تا حاال تجربھ 

 نکرده بودم.بدنم شروع بھ سوختن کرد انگار کھ آتیش گرفتھ باشم.جیغ کشیدم.

 جیک!...جیک؟...گیر افتادیم!...چھ اتفاقی افتاد؟چی شده؟-

 ھیششش-

ھیش ھیش میکرد تا منو آروم کنھ.چند لحظھ طول کشید تا متوجھ بشم داشت 

 چقدر ریلکس وایساده ...و انگشتش کھ روی دکمھ ایست بود رو ببینم.



 لطفا بھم بگو کھ ...تو...این آسانسور رو متوقف نکردی؟-

 آروم باش نینا...آروم با...-

 با تمام توانم مشتی روی سینھ اش زدم.

 ...نینا... تمومش کن.گاییدمش -

داد زد و دستامو تو دستش قفل کرد.خیلی قوی بود و ھیچ شانسی نداشتم، تا بتونم 

دستامو آزاد کنم.دستامو گرفتھ بود و نمی تونستم بھ دکمھ ھا دسترسی داشتھ 

 باشم.نفس نفس می زدم.

ر اتو گفتی اگھ چیزیو نخوام مجبورم نمیکنی کھ انجامش بدم.التماست میکنم، بز-

 ھمین االن آسانسور حرکت کنھ!.

نینا...آروم باش،ھمھ چی «اینبار دست ھام رو محکم تر از قبل گرفت وفشار داد.

روبراھھ...متوجھ نیستی کھ داری بھش غلبھ میکنی؟وقتی می ترسی از حال می 

ری؟ اگھ بھش غلبھ کنی وببینی ھیچ اتفاقی نمی افتھ می تونی ھرکاری کھ دلت 

 بدی. خواست رو انجام

 دلم نمی خواد انجامش بدم، ارزشش رو نداره.-

 چی ارزشش رو نداره؟-

 تجربھ کردن این...این احساسات وحشتناک.-

 احساس کردم دارم کم میارم، نمی تونستم نفس بکشم.



االن قرار نیست ھیچ اتفاقی برات بیافتھ.فقط من و تو اینجا وایسادیم.ھمھ چیز تو -

 ذھن تو اتفاق میافتھ.

بھ من نگاه «ھام رو ول  کرد ودو طرف صورتم رو تو دستش گرفت.دست 

 »کن.

مستقیم بھ چشم ھام نگاه می کرد و فقط می تونستم ترسی رو کھ اون تو چشم ھام 

می دید تصور کنم.بھم نزدیک تر شد.با وجود اعصاب داغونم، وقتی نفسش رو 

 نزدیک دھنم حس کردم، پاھام شروع بھ سوزش کرد.

 کنی کھ اون دکمھ رو فشار بدم شرطمون تمومھ. اگھ مجبورم-

 خیلھ خوب...شرطی وجود نداره ...ھمین االن انجامش بده.-

دست ھاش رو از روی صورتم برداشت...جلوی دکمھ ھا ایستاد، دست ھاش رو 

 »نھ.«جلو سینھ اش جمع کرد و غضبناک سرشو تکون داد...

 جیک ...دکمھ رو فشار بده.-

بھ ھمون شرایط قبل برمی گردی ...مجبوری کھ بھش غلبھ نھ...در این صورت -

 کنی و تنھا راھش اینھ کھ تجربھ اش کنی،بھت اجازه نمیدم بھ این راحتی ببازی.

شروع بھ داد زدن کردم، تا کسی کمکم کنھ و ھلش دادم، تا از پنل دکمھ ھا دور 

بشھ، ولی اون خیلی قوی بود برای ھمین شروع بھ مشت زدن بھ دیوار 

 کردم.احساس شکست می کردم.می لرزیدم و زیرلب با خودم حرف میزدم.

 منو بگا...نمی تونم اینو باور کنم.-



خوب... کار خوبیھ برای اینکھ یکم زمان بگذره، ولی عادت ندارم این کارو با -

زنی کھ از ترس در حال غش کردنھ انجام بدم، اینجوری گیج کننده اس... این 

 س ھای عمیق داره.کاریھ کھ نیاز بھ نف

ده ھھ ھھ خیلی خن«لبخند کوچیکی رو لبم نشست کھ سعی کردم، ازش پنھون کنم.

 »دار بود.

 خوب داشتم شوخی می کردم،می خواستم بخندونمت کھ اونم جواب نداد.-

ھنوز جلو پنل ایستاده بود و دست ھای تتو شده اش رو ھمچنان جلو سینھ اش 

ور رفتم و روی زمین نشستم.خودمو بغل جمع کرده بود.بھ طرف دیگھ آسانس

کردم و تکون میخوردم، سعی می کردم خودمو آروم کنم.چشم ھام بستھ بود، ولی 

می تونستم بشنوم، کھ جیک در حال باز کردن، زیپ کولھ پشتی اشھ .سعی کردم 

 تصور کنم، جای دیگھ ای ھستم، ھرجایی بجز این جعبھ مرگ.

 دم ...بازدم...دم...بازدم... 

چند دقیقھ ای ھمچنان تو سکوت گذشت، سرمو جنین وار روی زانوھام خم کرده 

بودم و تو خودم جمع شده بودم.کمی آروم شده بودم، کھ دوباره اتفاق افتاد:مثل 

 صدای انفجار بود.

بخاطر ترس وھیجان یھوویی از جام پریدم و شروع بھ جیغ زدن کردم.وقتی بھ 

خنده رو زمین ولو شده.یھ بطری شامپاین تو سمت جیک نگاه کردم دیدم از شدت 

 دستش بود و ھمھ جاش کفی شده بود.

 پسره حروم زاده.



 جیک داری چھ غلطی میکنی؟-

داریم «شراب از کناره ھای بطری کھ باالسرمون گرفتھ بود بیرون می ریخت.

 »جشن می گیریم.

 تو مریضی!.-

دقیقھ و سی وسھ ثانیھ  داریم زنده موندن تورو جشن می گیریم نینا...دوازده-

 ھست کھ این آسانسور ایستاده و تو ھنوز زنده ھستی.

اوضاع عجیب وغریبش وقتی بدتر شد، کھ دوتا لیوان مخصوص شراب و یھ 

زیرانداز پرزدار، از کیفش بیرون آورد و قبل از اینکھ اونو بینمون رو زمین پھن 

 کنھ، بھ حالت نمایشی تکونش داد.

 داری چیکار میکنی؟-

 بنظرت داریم چیکار می کنیم؟اومدیم پیک نیک.-

بعد دوباره یھ آیپد و بلندگو و کلی غذا از سوپرمارکتش بیرون آورد:اسنک 

نمکی،ھوموس وشکالت ھایی کھ روش پر از گیالس بود.(منظورش  از 

سوپرمارکت بھ کولھ پشتی اش ھست کھ کلی وسایلش از توش بیرون آورده و 

 )ھمھ چی توش پیدا میشد.

 داری شوخی میکنی؟!-

کامال جدی ام.قراره دید منفی ات بھ آسانسور رو تغییر بدیم.دفعھ قبل کھ داخل -

آسانسور گیر افتادی ھمھ جا تاریک بود و شرایط بدی داشتی، ولی از این بھ بعد 



اگھ دوباره تو آسانسور گیر بیافتی، پیک نیک شگفت انگیزی کھ قراره داشتھ 

 ری.باشیم رو بھ یاد میا

شراب رو داخل لیوان ھا ریخت و یکیش رو بھ سمت من گرفت، ولی دستمو جلو 

 نیردم.

 تو یھ کلھ خر بھ تمام معنایی.-

می تونی بگیریش وگرنھ ھمھ اش رو خودم می خورم و تو با یھ «بھم خیره شد.

 »کلھ خره مست تو آسانسور گیر می افتی.

تم.شروع بھ باز کردن ظرف نفس عمیقی کشیدم و با اکراه لیوان رو ازش گرف

 غذاھا کرد و ھمزمان یھ شکالت تو دھنش انداخت.

 اینا عالی ھستن یدونھ بردار.-

ظرف رو بھ طرف من گرفت.با اینکھ میلی نداشتم، ولی یدونھ برداشتم ...حق با 

جیک بود واقعا خوشمزه بود.وقتی متوجھ شدم کھ برای چند دقیقھ ھم کھ شده 

شرایط منحوسم توجھ نمی کنم سرمو تکون دادم.بدون حواسمو پرت کرده وبھ 

اینکھ متوجھ باشم، داشتم تو لحظھ زندگی می کردم.ھرچند ترسم کامل از بین 

 نرفتھ بود، ولی برام بی معنی شده بود وبھ کمترین حد خودش رسیده بود.

ھمون گوشھ نشستھ بودم وبھ جیک چشم غره می رفتم، کھ داشت ھوموس رو 

الید ومی خورد.تازه بھ این باور رسیده بودم، کھ شرایط از این روی اسنک میم

عجیب تر نمیشھ کھ شروع بھ ور رفتن با آیپدش کرد.بلندگوھارو بھش وصل 

 کرد.



 Free fallin by«چند لحظھ طول کشید تا متوجھ بشم چھ آھنگی انتخاب کرده 

Tom petty« 

 ن کردم.اوه اون احمق!دستمو جلو دھنم گرفتم وشروع بھ خندید

جیک...اون آدمی کھ اکثرا شخصیت جدی داشت، البتھ بجز موقع باز کردن 

 شامپاین وقتی دید، تونستھ یخ منو آب کنھ شروع بھ خندیدن کرد.

نینا کندی! آیا درست می شنوم، تو داری می خندی؟ آیا تو جدا این شرایط -

 خطرناک و کشنده رو بھ شوخی گرفتی؟خجالت بکش!.

شروع بھ خندیدن کردم و اون یھ گیالس بھ سمتم پرت کرد و لبخند  بلندتر از قبل

 شرورانھ ای تحویلم داد.

 جیک تو یھ دیونھ ای میدونستی؟-

 اوه !...حاال کھ صحبت از آجیل شد ...-

استفاده میکنھ کھ ھم بھ معنی دیوانھ ھست ھم آجیل.)  Nuts (اینجا از کلمھ *   

 »آجیل ھای منم بخوری.اینو امتحان کن. نینا باید«دستشو داخل کولھ اش کرد...

 »چرا سرخ شدی؟«وقتی فھمبد کھ تونستھ منو خجالت زده کنھ بلند خندید.

 »ممنون ، نمی خوام آجیل ھاتو امتحان کنم.«با خنده بھش گفتم:

وقتی ظرف آجیل رو بھ طرفم گرفت و داخلش رو نگاه کردم تازه متوجھ 

 منظورش شدم.یدونھ برداشتم و خوردم.



 »شکالت با رویھ آجیل برزیلی؟ تا حاال نخوردم.اوووووم ...خوشمزه ان.«

درحالی کھ شرابشو میخورد، از پشت لیوان لبخند روی صورتش برق می 

 »دیدی؟«زد...

مدتی گذشتھ بود و ما ھمچنان داشتیم، بھ موزیک گوش می دادیم، تنقالت می 

ی کم شده بود.وقتی خوردیم و شراب رو تموم کردیم.ترسم بصورت قابل توجھ

آھنگ بعدی جیک رو کھ تو لیست "ترور کردن نینا" بود شنیدم دوباره سرمو 

 تکون دادم.

"Stuck in the Middle with You by Stealer ’s Wheel" 

 دوسش داری؟درستھ؟-

تو دیونھ ای...ولی می دونی چی «سرمو تکون دادم و با احترام نگاھش کردم.

نگی نفس ندارم، پس یھ اتفاقی افتاده یھ چیزی وجود شده؟من دیگھ نمی ترسم وت

 »داره.

 دختر خوب.-

چیزی تو لحن بیانش بود، کھ باعث شد بلرزم.می دونستم کھ باید آروم شم چون 

بدنم تازه داشت متوجھ اون میشد.شھوت قرار بود، دوباره برنده بشھ.ھمونجور کھ 

انتخابشون کرده بود، یکی  بھ خوردنمون ادامھ می دادیم، آھنگ ھایی کھ با دقت

پس از دیگری پخش میشد.از اونجایی کھ اعصابم آروم شده بود، تازه داشتم 

متوجھ اطرافم و چیزھایی کھ تا االن از دست داده بودم میشدم،مثال اینکھ چقدر 



جیک بوی خوب وباورنکردنی می داد.اینبار فقط بوی ادکلن بود و بوی سیگار 

 ست کرده بود.نمی داد.موھاشو با ژل در

تی شرت تنگی کھ زیر پیراھنش پوشیده بود، قفسھ سینھ اش رو بھ زیبایی قالب 

گرفتھ بود.آستین ھاش رو باال زده بود وساعدھای قوی اش رو بھ نمایش گذاشتھ 

بود.از نزدیک بھ تتوھای رنگی روی دست راستش نگاه کردم، ولی نتونستم بفھمم 

 چھ مفھومی دارند.

راب مشکی پوشیده بود.پاھاشو در امتداد پاھای من دراز کرده شلوار جین و جو

بود.پاھاش خیلی بزرگتر از پاھای من بود شاید سایز یازده. دیدن پاھاش منو یاد 

دست ھای بزرگ و گرمش موقعی کھ تو مترو دستمو گرفتھ بود، انداخت. بھ 

 اندازه خوشبو بود کھ می خواستم بخورمش.

 »از زمین بھ نینا.«جیک وسط فکر کردنم پرید.

 »سالم.«بھش چشمک زدم.

 سیر شدی؟-

 »معذرت می خوام چی؟«از شوک حرفش سرمو تکون دادم.

 سیر شدی می تونم وسایل ھارو جمع کنم؟-

 اوه...اوووم...آره.-

بخطار حماسھ ترسناک دیگھ ای، کھ با اغوا شدن زود ھنگامم داشتم، می آفریدم 

دادم.بطور کلی آروم نبودم، ولی ھمینکھ  سرمو بھ دیوار پشتی آسانسور تکیھ



تونستھ بودم تو محیط بستھ دوام بیارم، خیلی بود.قبال مطمئن بودم، کھ اگھ از 

 چنین شرایط ترسناکی فرار نکنم، یا غش می کنم یا از ترس می میرم.

ولی باالخره احساسات بدم کمرنگ تر شد و قرار بود کامل از بین بره واگھ 

ن نقطھ ای برسم واقعا مایھ خوشحالی بود.حدس می زنم، چیزی میتونستم بھ چنی

 کھ می تونست ایجاد بشھ، ھمونطورم می تونست از بین بره.

وقتی آھنگ عوض شد، جیک ھم جمع کردن وسایلش رو تموم کرد.بعد بھم ملحق 

شد و سرشو بھ دیوار پشتی تکیھ داد.خیلی ازم دور نشستھ بود.بدنم برای نزدیک 

س می کرد.این آھنگ با آھنگ ھای قبلی خیلی فرق داشت.یھ آھنگ شدنش التما

دلپذیر کھ با ابزار کوچیکی نواختھ می شد.خواننده زن صدای آرامش بخش و 

دوستانھ ای داشت.آھنگ ناآشنا بود ولی متنش واقعا نفس گیر بود.متنش راجب 

وده، ی آروم بزنی بود، کھ با یھ غریبھ داخل آسانسور گیر افتاده بود.درابتدا خیل

ولی رفتھ رفتھ حسش عوض شد وعاشق مرده شد.سرانجام متوجھ شدند کھ گیر 

 افتادن دوتاشون باھم تو آسانسور یھ معجزه بود.

خواننده «چشم ھام رو باز کردم تا بھ جیک نگاه کنم،ھنوز چشم ھاش بستھ بود.

 »اش کیھ؟

 Stuck in the Elevator by Edie  از اینترنت پیداش کردم اسم آھنگ -

Brickell  ھستش.(گیرافتاده در آسانسور از ادیھ بریکل) ازش خوشت اومد؟ 

 آره ،دوسش دارم.-

 خوبھ.-



 با اینحال تو بازم یھ دیونھ ای.-

جیک چشم ھاش رو باز کرد، بھ طرف من چرخید وبھم لبخند زد.چال ھای روی 

کرد و بھم  گونھ اش منو نابود کرد.دوباره چشم ھاش رو بست و بھ آھنگ گوش

فرصت اینو داد، کھ بدون اینکھ متوجھ باشھ بھ صورت زیباش نگاه کنم.بینی 

خوش تراشی داشت، نھ زیاد بزرگ نھ زیاد کوچیک، لباش قرمزی بھ رنگ خون 

بود و لب پایینش با حلقھ رو لبش برجستھ تر وکلفت تر دیده میشد.مژه ھای 

 سیاھش، از مژه ھای من بلندتر بود.

گھ پدرم بفھمھ من با پسر خطرناکی مثل جیک تو یھ آسانسور گیر فکر کردم ا

افتاده بودم، چھ واکنشی نشون می داد.مطمئن بودم، پدرم قرار نیس تفاوت اون با 

بقیھ رو بفھمھ و اونو از روی ظاھرش قضاوتش میکنھ.جیک خیلی بیشتر از ھمھ 

بال کونیم کھ ق پسرھایی کھ چھره مثبتی داشتند، بھم کمک کرده بود.دوست پسر

باھاش بودم، وقتی فھمید من فوبیا دارم بھ جای اینکھ بھم کمک کنھ بھم 

خندید.انقدر سرش با خیانت کردن بھ من مشغول بود، کھ وقتی برای کمک کردن 

 بھم نداشت.

من چیز زیادی درباره زندگی جیک نمی دونستم.تنھا چیزی کھ ازش می دونستم 

 ه و کم حرفھ.این بود کھ اون یھ پسر پیچید

اون مجبور نبود، چیزیو بھم توضیح بده تا بفھمم ھمھ چیز اونجور کھ می بینیم 

 نیست.انتخاب این آھنگ ھای احساسی نمونھ بارز اثبات این حرف بود.



چیزھای زیادی بود کھ می خواستم ازش بپرسم و راجبش بدونم ولی از طرفی از 

ی کھ راجبش حدس میزدم رو از فھمیدنشون می ترسیدم.دلم نمی خواست چیزھای

زبونش بشنوم.اینکھ اون توی بوستون دوست دختر داره.یا اون دختری کھ روز 

اول صداشون رو شنیدم، دوست دخترش بوده، چون از اون موقع تا حاال ھیچ 

 دختری بھ این خونھ نیومده بود.

 رھاییدر واقع دلیل اصلی این بود، کھ نمی خواستم بشنوم، من از اون تیپ دخت

نیستم کھ جیک ازشون خوشش بیاد.نمی دونستم آیا خود جیک خبر داره کھ امروز 

چھ کار ارزشمندی برام انجام داده یا نھ.یا می دونست منم دقیقا حس زنی کھ این 

آھنگ رو می خوند داشتم، کھ دلم می خواست اگھ قرار باشھ یھ روز با یھ غریبھ 

 .تو آساسنور گیر بیافتم اون جیک باشھ

می خوای «جیک یھو چشم ھاش رو باز کرد و من بھ سمت دیگھ ای نگاه کردم.

 »بریم؟

 یعنی می خوای منو از این بدبختی نجات بدی؟-

آره...شرطمون ھم ھمین بود...وقتی درنھایت آروم شدی...اووووه صبر -

کن...توی قسمتی از برنامھ جھان کوچک ماموریتشون تموم میشھ، االن ماموریت 

تموم شده.می دونی زمان ھایی کھ حالت خوبھ و تنگی نفس نداری سوژه ما ھم 

 خوبی برای دست انداختن ھستی،آماده ای کھ بریم؟

 »چند لحظھ صبر کن، تا این آھنگ تموم بشھ.«چند لحظھ بھ سوالش فکر کردم...



جیک بھم چشمک زد و ناگھان حس کردم قرار نیست ھیچ وقت دلم بخواد از 

 اینجا برم.

 

 مھشت فصل

 

 صبح روز بعد با یھ اوریگامی خفاش دیگھ کنار پاتختی ام، از خواب بیدار شدم.

 »تو فرار نکردی...کامل انجامش دادی...آقای خفاش بھت افتخار می کنھ.«

متعجب بودم؛ کھ کی اینو اینجا گذاشتھ، حتما اونموقع کھ خواب بودم وشاید آب 

 فشرد ام و چشم ھام رو بستم. دھنمم راه افتاده بود.خفاش رو بھ سینھ ام

نیشم گوش تا گوش باز شد. بعد از اتفاق دیروز احساس پیشرفت می کردم.بعد از 

زنده دراومدنم، از آسانسور و رفتن بھ مترو و سواری برام مثل خوردن یھ کیک 

 خوشمزه شده بود.

امروز جمعھ بود و جیک خونھ نبود.آخر ھفتھ ھا مستقیم از سرکار با قطار 

رک بھ بوستون می رفت.تا یکشنبھ شب یا دوشنبھ قرار نبود، ببینمش البتھ آمت

بستگی بھ این داشت کھ کی بھ بروکلین برگرده.آخرھفتھ ھا خونھ بدون جیک برام 

خستھ کننده بود.تارا و رایان ازم می خواستن کھ باھاشون بیرون یا سینما برم، 

 دشون رو رد می کردم.ولی با بھونھ درس خوندن یا شستن لباسام پیشنھا



عصر روز یکشنبھ، خیلی از تکالیفم رو انجام داده بودم. کارھای دیگھ ام رو بھ 

 پایان رسونده بودم  و دوباره تو خونھ تنھا بودم.

در اتاق جیک کامل باز بود. بھ اتاقش رفتم و خودمو روی تختش انداختم. بوی 

 بدنش از ھمھ جای بالش ھا و روتختی میومد.

و بالشش فشاردادم و بوش کردم، تصور کردم کھ خوده جیکھ.چند لحظھ سرمو ت

روی تخت نشستم وبھ اطراف نگاه کردم بعد روی تشکش باال پایین پریدم.روی 

میز کناریش کلکسیونی از خودکار وفندک وجود داشت.عجیب تر از ھمھ چھار تا 

را بچھ ھا تو فرفره ای بود کھ کنار خودکارھاش قرار داشت.فرفره ھایی کھ اکث

 جشنواره ھا می گرفتند.

یکیش رو برداشتم و فوت کردم و بھ چرخیدنش نگاه کردم جیک واقعا مرموز 

بود.کشوی کناری رو باز کردم  و با دیدن انبوھی از کاندوم وسیگار زود 

بستمش.دیدن اون ھا این حقیقت تلخ رو بھ یادم آورد ،پسری کھ شیفتھ اش شدم با 

س میکنھ، کھ اون من نیستم. کاندوم، سیگار، فرفره ، اشخاص دیگھ ای سک

 سالھ ای پیدا میشھ. 24چیزھای معمولی کھ تو اتاق ھر پسر 

از جام بلند شدم وبھ سمت عکس دوقلوھا کھ روی میزش کنار مجسمھ ھا وعکس 

ھای عجیب وغریب دیگھ اش بود رفتم.شاید فرفره ھا مال اون ھا بود؟دخترھا 

شبیھ جیک بودند با ھمون موھای تیره ،چشم ھای روشن و  خوشگل بودند و خیلی

 چال ھای گونھ.



کمد لباس ھاش باز بود ولباس ھاش بیشتر از بالشش بوی اون رو میدادند.دستمو 

روی آویزھا کشیدم، اکثر لباس ھاش مشکی بودند و تعداد کمیشون شطرنجی و تھ 

 بوت سربازی.کمدش پر از کفش بود. اکثرا مدل آل استار یا مدل نیم 

دوباره برگشتم و روی تخت نشستم و تازه متوجھ چند دستھ کاغذ روی میز 

 تحریرش شدم.یکی از اون ھا رو برداشتم وقتی 

بازش کردم یخ زدم.چیزی کھ می دیدم نفسم رو بند آورد.عکس اول نقاشی از 

مردی روی موتور بود کھ کامال واقعی بنظر میومد.تصویر از پشت کشیده شده 

د و فقط صورتش کھ از روی شونھ اش بھ پشت نگاه میکرد دیده میشد.انگار بو

چشم ھاش از داخل عکس بھ من خیره شده بود.جوری کھ این ھارو با مداد کشیده 

 بود خارج از باورم بود.

طرحش،الگوش،سایھ روشنش جوری بود کھ انگار یھ تصویر زنده اس...جیک 

 اینو کشیده؟باورنکردنیھ.

ورق زدن ادامھ دادم. رفتھ رفتھ، طرح ھا زیباتر میشد.یکیش ھمون  ھمینجور بھ

موتورسوار بود، کھ با موتورش از داخل ابرھا رد میشد. تعدادی نقاشی ھم از یھ 

زن یا دختر با موھای بلند ومجعد وحشی وجود داشت.توی یکی از نقاشی ھا با یھ 

انگار دامنش داره دامن بلند زیر بارون می رقصید.طوری بنظر می رسید کھ 

 تکون می خوره.اونا فقط با مداد وذغال چوب ومغزمداد کشیده شده بودند.

یھ عکس دیگھ از پروانھ وجود داشت، ولی بجای بدنش تصویر یھ زن واقعی 

 کشیده شده بود.نقاشی خیلی پیچیده بود و توجھش بھ جزییات واقعا تاثیرگذار بود.



ناه می کردم، ولی جیک این ھارو بخاطر نگاه کردن بھ این ھا احساس گ

ھمینجوری روی میز ول کرده بود پس چیزی نبودند، کھ دلش بخواد پنھونشون 

 کنھ.

 درستھ؟ سعی کردم خودم رو با این حرف قانع کنم.

اولین دستھ از نقاشی ھا رو تموم کردم، ولی برای دیدن بقیھ شون مشتاق و 

ھمھ رو با چشمام  گرسنھ بودم.ھمھ اونا رو چنگ زدم ودونھ دونھ

 بلعیدم.تعدادیشون عکس آدم بود و تعدادی طبیعت.

تعداد خاصیشون واقعا گیج کننده بودند برای ھمین مجبور بودم تا دقایقی بھشون 

 خیره بشم و جزییات اون رو بررسی کنم.

وقتی ذھنم درگیرشون میشد، برمی گشتم و دوباره بھشون نگاه می کردم و بیشتر 

آیا این ھا برپایھ واقعیت بود، یا شخصیت ھا رو براساس سردرگم می شدم.

تخیالتش خلق می کرد؟ جیک بیشتر از اونچھ کھ تصورش رو می کردم پیچیده 

 بود.

یھ لحظھ سرمو روی بالش سیاھش گذاشتم و بوی مردانھ ای کھ حواس پنجگانھ ام 

ه ت کنندرو بھ غلغلک می انداخت بھ ریھ ام کشیدم.بین این نقاشی ھا و بوی مس

 اش، بھ شدت تحریک شده بودم.

چنددقیقھ بعد کم کم احساس خواب آلودگی  کردم وتصمیم گرفتم کمی چشم ھام رو 

ببندم.این آخرین چیزی بود کھ قبل از بیدارشدن و دیدن جیک وسط اتاق با نگاه 

 خیره ایی بھ منی کھ روی تختش با یھ بغل نقاشی خوابیده بودم، بھ یاد می آوردم.



*** 

داشتم خواب می دیدم؟ بھ خاطر نور ناگھانی چشم ھام رو مالیدم. درک اینکھ 

خواب نمی بینم و ھمھ چیز واقعیھ باعث شد، قلبم از سینھ ام بیرون بزنھ.احساس 

کردم ھمین االنھ کھ کنترل مثانھ ام رو از دست بدم وخودمو خیس کنم.برای ھمین 

ام پریدم و روی تخت عقب عقب اعضالت بین رون ھام رو سفت فشار دادم.از ج

 رفتم.

 جیک ...می تونم توضیح بدم.-

 »چھ گوھی رو میخوای توضیح بدی نینا؟«با لحن عصبی و گرفتھ زمزمھ کرد

نگاه ناراحت و ناامیدش منو ترسوند.البتھ بیشتر از این ترسیدم، کھ بھ حریمش 

متوجھش شدم  احترام نزاشتم، کھ باعثش من بودم. موھاش بخاطر بارونی کھ تازه

 وبھ پنجره می خورد، خیس شده بود.

در شرایط بھتری اینکھ بتونم موقع بارش بارون با اون تو اتاقش باشم، برام یھ 

رویا بود.رویایی کھ اون االن شاملش نمی شد، چون جوری بھم نگاه می کرد، کھ 

 انگار می خواست منو بکشھ.

دونستم کھ باید چیزی بگم،  ھنوزم ھمونجور بدون حرف جلوم وایساده بود، می

ولی چیزی بھ ذھنم نمی اومد.کولھ پشتی اش رو شلختھ وار وسط اتاق انداختھ 

 بود.

یکم بعد سینھ ام رو صاف کردم وشروع بھ گفتن دروغ مصلحتی راجب اینکھ 

اوووم...چندساعت پیش من تو خونھ تنھا بودم و در «چرا بھ اتاقش رفتم کردم.



ردم کھ کتاب ریاضیم رو تو اتاق تو جا گذاشتم برای ھمین اتاق تو باز بود.فکر ک

اومدم اون رو بردارم، کھ متوجھ این نقاشی ھا شدم .می خواستم فقط اون اولی 

رو نگاه کنم، ولی وقتی دیدم چقدر فوق العاده ھستن نتونستم خودمو کنترل کنم و 

 »بقیھ رو نبینم.

ره شد، ولی بازم حرفی نزد. با آب دھنش رو قورت داد وبا نگاه سوزانی بھم خی

 ھربار نفس کشیدنش قفسھ سینھ اش باال پایین می شد...لعنتی... .

 احتماال چشم ھام رو بستھ ام و خوابم گرفتھ.-

جیک پشت سرھم پلک زد، ولی بازم چیزی نگفت.یھ قطره آب بارون از داخل 

 موھاش بھ سمت پیشونی اش اومد. صدام می لرزید:

نباید ھرگز فکر می کردم، کھ می تونم بھ وسایل ھات دست واقعا متاسفم، -

 بزنم.باید بھت بگم کھ اونا خارق العاده ترین نقاشی ھایی ھستند کھ تا بھ حال دیدم.

با زانوھام کھ توی سینھ ام جمع شده بود، روی تخت یخ زده بودم.جیک چیزی 

بھ جای  نگفت بھ طرفم اومد، انبوه برگھ ھارو برداشت، روی ھم گذاشت و

 اصلیشون روی میز برگردوند.

 بازم میگم معذرت می خوام.-

از جام بلند شدم و با حس تحقیر شدگی تصمیم گرفتم، بھ اتاقم برگردم.ھمون موقع 

 »داری کجا می ری؟«آرنجم رو محکم فشار داد و با صداش منو شوکھ کرد...

 برمی گردم بھ اتاقم.-



 »بمون.«نجم رو ول کرد.منو آروم بھ جای قبلیم برگردوند و آر

 چی؟قلبم شروع بھ تند زدن کرد.

 بمونم؟منظورت چیھ؟-

 منظورم اینھ... اینجا راحت بودی، پس بمون.-

 از دستم عصبانی نیستی؟-

 من این حرفو نزدم...نباید جاسوسی می کردی.-

 می دونم...واقعا متاسفم.-

چراغ رو  جیک جوابی بھ عذرخواھیم نداد، بھ سمت در رفت، اونو بست و

شب نشون می   11:30خاموش کرد.بھ ساعت دیجیتالی نگاه کردم ساعت روی 

داد.دیرتر از اون چیزی بود، کھ فکرشو می کردم.االن فقط چراغ ھای خیابون 

کمی اتاق رو روشن کرده بود.کتش رو درآورد و روی زمین انداخت و بعد تی 

 کامل لخت بود. شرتش رو از باالی سرش بیرون کشید،االن باالتنھ اش

 اوه...واو...باشھ.

وقتی دیدم داره بھ سمت تخت میاد لب پایینم، رو بھ شدت گاز گرفتم...اره این 

 دقیقا شبیھ رویایی بود کھ تصورش می کردم.

 »یکم برو اونطرف.«با صدای آرومی گفت:

بھ سمت راست رفتم وپشتمو بھش کردمودست ھام رو زیر چونھ ام جمع  

ھای سفت و سخت و گرمش رو از پشت احساس کردم، حسم  کردم.وقتی سینھ



وصف نشدنی بود.بعد دستش رو روی کمرم گذاشت.اون... منو از پشت بغل 

 کرده بود.

 گوه توش.

چشم ھام رو بستھ ام و بوی بدنش رو بھ ریھ کشیدم؛ یھ بوی شیرین با ترکیبی از 

.اتاق کامال ساکت بود بوی ادکلن و بارون میداد.امیدوارم بودم نفھمھ کھ مضطربم

و فقط صدای برخورد قطرات بارون بھ پنجره شنیده می شد، ولی حس می کردم 

 می تونھ صدای قلبم رو کھ انگار تو گوش ھام می زد بشنوه.

عمیق نفس می کشید، می تونستم نفس ھاش رو از پشت گردنم حس کنم .یھ لحظھ 

لبش برخورد کنم و بھ  بھ طورغیرعمدی تکون خوردم کھ باعث شد، بھ پرسینگ

 خودم بپیچم.

زیاد تکون می ...«از پشت کنار گردنم بھ آرومی حرف زد، کھ باعث شد بلرزم 

 »خوری!اوضاعت خوبھ نینا؟می خوای برگردی بھ تختت؟

 نھ می خوام بمونم.-

 اون نمیدونست، کھ چقدر اینو می خواستم.

 خوبھ.-

ی بمونم بدن اونم ریلکس شد.بینبنظر می رسید بعد شنیدن اینکھ می خوام؛ پیشش 

اش رو داخل موھام کرد،می تونستم حس کنم، کھ موھامو بو می کنھ. بازم دستش 

 رو دور کمرم انداخت، گرمای نفسش باعث می شد دیونھ بشم.



لباس زیرم بھ خاطر نیازی کھ بین پاھام حس می کردم و ھرلحظھ ھم بیشتر می 

ن بغل کردن چھ معنی می تونست، داشتھ شد، کامال خیس شده بود.نمی دونستم ای

 باشھ یا چجوری بدنم بھ یھ چیز بی قصد و غرض اینجوری واکنش نشون می ده.

فقط می دونستم کھ نزدیک بودن بھش حس فوق العاده ای داشت واحساساتم قاطی 

شده بود.پروانھ ھای توی شکمم؟...اونا داشتن توی شکمم توی یھ ردیف رقص 

 ی دادند.اسپانیایی انجام م

بعداز نگاه اجمالی کھ بھ ذھن جیک از طریق نقاشی ھاش انداختم و آخر ھفتھ ای 

کھ باھم تو آساسنور گذروندیم...خوابیدن کنارش اونم بھ این شکل صمیمانھ ترین 

 کاری بود، کھ تا حاال انجام داده بودم.

 جیک؟-

 بلھ.-

 واقعا بخاطر بی احترامی بھ حریمت معذرت می خوام.-

 »مشکلی نیست نینا.«از یھ مکث طوالنی داخل موھام زمزمھ کرد...بعد 

 ممنون-

 نینا؟-

 بلھ؟-

این ھفتھ کشو لباس زیرھات رو باید مرتب کنی...این تموم چیزیھ کھ می تونم -

 بگم.



وقتی خندیدم از پشت دھنشو پشت گردنم احساس کردم.یکم آروم تر شدم ودقایقی 

 بعد بین بازوھاش بخواب رفتم.

 

 مفصل نھ

 

من وجیک از ھمیشھ غریبھ تر شده بودیم.بعد از اون شب  .دو ھفتھ گذشتھ بود

دیگھ ھیچ وقت رو تخت اون نخوابیدم و دیگھ راجب جاسوسی کردن من و نقاشی 

ھای اون حرف نزدیم.صبح روزی کھ تو تخت اون از خواب بیدار شدم با یھ اتاق 

 رفتھ بود.شدم، چون اون صبح زود سرکار  خالی روبرو

شب ھای بیشتری بھم ریاضی آموزش می داد، ولی فقط در ھمین حد بود و برای 

رابطھ بیشتر تالش نمی کرد.جوری رفتار میکرد انگار ھیچ اتفاقی نیافتاده. بعنوان 

مکانیزم دفاعی خودمو متقاعد می کردم، کھ اینجوری بھتره.ولی در واقعیت 

ر می کرد، متاسفانھ من خشمگین تر ھرچی اون خونسردتر وبی عالقھ تر رفتا

 می شدم و بیشتر جذبش می شدم.

تنھا پیامد مثبتی کھ این احساس خشم برام داشت، این بود کھ بیشتر روی درس 

ھام تمرکز می کردم.درگیر رقابت مخفیانھ ذھنی با جیک بودم،  دلم نمی خواست 

ودم امتحان بھش لذت دوباره بھ چالش کشیدن خودم رو بدم، تصمیم گرفتھ ب

 بگیرم. Aریاضی بعدی رو 



و احساس کنھ کھ نیاز دارم خودم رو بھش ثابت کنم.حداقل این راه خوبی بود تا  

 بتونم احساس نیاز بھ سکس رو کنترل کنم.

اینجوری نبود، کھ بگم شب ھا چشم ھام رو می بستم و اون رو کنارم تصور نمی 

نارش چھ حسی داره، تصور کردم.از اونجاییکھ دیگھ میدونستم خوابیدن ک

نکردنش واقعا سخت بود.کنترل احساساتم قبل اون شب برام  آسون تر بود.ولی 

 قصد دارم، از شیفتگی جنون آمیزم بھ جیک خودمو خالص کنم.

برای ھمین دیروز دوشنبھ، بعد کالس ریاضی وقتی آلستیر ازم خواست، کھ برای 

 را کھ نھ؟ عصر جمعھ قرار بزاریم، گفتم با کمال میل چ

جیک ھم قرار بود بھ بوستون بره، پس آلستیر میومد جلو آپارتمان دنبالم واصال 

ھم زشت نبود.ھرچند جیک اھمیتی بھ این موضوع نمی داد، ولی باعث شد من 

حس بھتری داشتھ باشم، چون خونھ نبود، تا شخصی کھ باھاش قرار دارم رو 

طب مخالف ھم بودند ،تنھا وجھ مورد بررسی قرار بده.جیک و آلستیر کامال ق

 مشترکی کھ بین اون ھا وجود داشت این بود کھ ھردوشون باھوش بودند.

*** 

عصر چھارشنبھ، یکم دیرتر از حد معمول از کالسم برگشتم، رایان و تارا و 

جیک توی سالن در حال تماشای تلویزیون دیدم.برام غیرعادی بود، کھ ھمھ رو 

ن اینکھ بھشون نگاه کنم براشون دست تکون دادم ھمزمان تو خونھ ببینم.بدو

 ومستقیم بھ اتاقم رفتم.



رو مود خوبی نبودم و بیشتر مسیر پیاده تا خونھ اومدم و اعصابم دوباره بخاطر 

فکر کردن بھ جیک چیز مرغی بود.و وقتی جلوی، خانم بالس ورثی وارد 

 ای بلند در جوابشساختمون میشدم، بھم گفت برو گم شو، برای اولین بار با صد

 »دقیقا االن رو ھمین مودم.:«گفتم 

تو اتاقم لباس ھام رو کندم و شلوارک صورتی مورد عالقم وتی شرت راحتی 

پوشیدم.تازه می خواستم کتاب جدیدی رو روی تبلتم بخونم، کھ جیک جلو در 

 ظاھر شد.

غنیمت دست ھاشو رو باال برد و چارچوب باالی در رو گرفت. چرا اون شبیھ یھ 

تتو شده دیده می شد و بوی خوبی می داد؟تی شرتش باال رفتھ بود و شکم خوش 

 »چی شده؟...حتی سالم ھم نکردی؟«ترکیبش منظره خوبی برا دید زدن بود.

 جیک...اصال حوصلھ ندارم.-

 »چت شده؟«آروم بھ سمت من اومد.

اینھ کھ  یا مشکل«در جوابش ھیچی بھش نگفتم و برای ھمین دوباره ادامھ داد:

 »...ھیچ چیزی ...یا ھیچ کسی ...اخیرا تورو نکرده؟

 »چی گفتی؟«از شک حرفش تبلت رو کناری گذاشتم.حروم زاده.

آروم باش نینا، فقط یھ شوخی بود...خوب تو «دست ھاش رو باال سرش برد.

عصبانی ھستی، افراد عصبانی ھم نیاز دارند، برای تخلیھ شدن سکس داشتھ 

 »یھ جوکھ.باشند! این فقط 



 »برو بیرون.«بالشم رو بھ سمتش پرت کردم.

گاییدمت، فقط «بالش رو دوباره بھ سمت من پرت کرد، انگار جدا ناراحت شد.

 »داشتم شوخی می کردم.تو باید قدر شوخ طبعی من رو بدونی.

 خوب...بنظر من اصال ھم خنده دار نبود.-

 »ی؟چرا این اواخر اینقدر عجیب و غریب شد«جیک داد زد.

 من عجیب وغریب شدم؟-

 »آره نینا ،تو عوض شدی.«با چشم ھای کھ برق می زد بھم نگاه کرد.

 حاال ھرچی.-

جیک فقط سرش رو تکون داد و بیرون رفت و در اتاقش رو محکم بست.سرمو 

تو دستم گرفتم داشتم حسرت می خوردم کھ چرا اینجوری باھاش رفتار کردم؟من 

مثل یھ فاحشھ باھاش رفتار کردم، فقط بخاطر اینکھ بودم، کھ این چند ھفتھ رو 

 اون منو نادیده میگرفت؟

برای ھمین بود کھ تو اتاقش جاسوسی کردم، تا بھ چشمش بیام وچیزی کھ نیستم 

 رو ثابت کنم؟

شاید بھتر بود، یکم احساساتم رو کنترل می کردم، چون دلم نمی خواست دوستی 

فراد کمی بودند، کھ می تونستم روشون با اون رو از دست بدم.تو نیویورک ا

حساب باز کنم و نیاز داشتم جیک رو تو زندگیم حفظ کنم.فوری از جام بلند شدم و 



بھ سمت اتاقش رفتم، تا ازش معذرت خواھی کنم.ھمون موقع کھ از در اتاقم 

 بیرون اومدم، اونم داشت از جلو اتاقم رد میشدم ،محکم بھم برخورد کردیم.

 بینی ام رو ماساژ می دادم آه ونالھ می کردم.در حالی کھ 

 »جلو پات رو نگاه کن اسپیدی..«آروم شونھ ھام رو گرفت 

داشتم می اومدم ازت عذرخواھی کنم. جدیدا یکم زودرنج و بداخالق شدم. یکیم -

 بخاطر کالس ھا و امتحان ریاضی امروز استرس داشتم.

 منم نباید اون حرفو می زدم.-

 تاسفانھ می تونستم اینو تو چشم ھاش ببینم.مشخص بود، کھ م

 اشکالی نداره می دونم داشتی شوخی می کردی.-

 »آشتی؟«جیک دستش رو از روی شونھ ام برداشت...

 آشتی.-

دست گرمش رو تو دستم فشار دادم و آرزو کردم، منظورش از آشتی، چیزی 

 پایینش. بیشتر از یھ دست دادن معمولی باشھ...مثال ...اوه ...مکیدن لب

 بلھ من دیگھ داشتم از دست می رفتم.

دستمو ول کرد و باھم بھ طرف سالن و آشپزخونھ رفتیم.رایان و تارا کنار ھم 

نشستھ بودند و تلویزیون می دیدند، کھ ھمون موقع رایان تلویزیون رو خاموش 

 کرد.



 منو تارا می ریم پایین پیش الن یھ چیزایی بخوریم ،شما ھم می آیین؟-

داشت ھمونجوری از بطری آب پرتقال می خورد، کھ متوقف شد و منتظر  جیک

 جواب بھ من نگاه کرد.

 نھ ممنون...زیاد گرسنھ نیستم...میمونم یکم مطالعھ کنم.-

 »نھ منم انصراف می دم.« جیک دستش رو تکون داد.

باشھ ، ھر کار دلتون می خواد «وقتی تارا و رایان از در خارج شدند تارا گفت:

 »بکنین.

وقتی در بستھ شد، جیک بھ طرف مبل رفت و تلویزیون رو روشن کرد.این یھ 

صحنھ نادر بود چون اون اکثر وقتش رو تو اتاقش در حال گوش کردن بھ 

موزیک می گذروند.درحالی کھ پاھای بلندش رو روی میز قھوه خوری گذاشتھ 

ن نمره ھات اال«د و گفت:بود کانال ھا رو باال پایین می کرد.بھ آشپزخونھ نگاه کر

 »نباید تو سایت باشھ؟

با حالت تقصیرکارانھ ای خندیدم.چون می دونستم نتیجھ چیھ، داشتم طفره می 

 »آره.«رفتم.

 نگاه کردی؟-

 نھ.-

 بدون اینکھ چیزی بگھ بھ اتاقش رفت و با لپ تابش برگشت.



مون صبر بیا نینا...امروز ھمون روز موعوده...نمی تونم برای برنامھ بعدی-

 کنم.خیلی بده کھ دلم می خواد یھ نمره افتضاح دیگھ بگیری؟

 آره خیلی بده.-

لپ تاب رو باز کردم.جیک با حالت خاصی کھ انگار نتیجھ رو می دونھ دست 

 ھاش رو بھم گره زده بود.

 داری آماده میشی، کھ با اون دست ھات آتیش بھ پا کنی؟-

 ناپذیر آماده میشم.فقط دارم؛ برای یھ اتفاق اجتناب -

در حالی کھ پسورد رو وارد می کردم گفتم، ممنونم بخاطر اعتماد بھ نفسی کھ بھم 

 میدی.

گرفتھ باشی.  C قراره نمره خوبی بگیری...امیدوار باش حداقل -  

ھیجان جیک بخاطر آخرین ماجراجویی کھ باھم داشتیم، باعث شد احساسات 

 م صفحھ رو بھ پایین کشیدم، اسم آلستیرمختلفی رو تجربھ کنم.وقتی برای بار دو

 رو قبل اسم خودم دیدم.

 ... خوب مشخص شد کھ اون ھمیشھ ھم عالی نیست.90آلستیر یورک:

جیک بھ سمت لپ تاب خم شد، نفسش رو حبس کرده بود، چون قبل من متوجھ 

 نمره ام شده بود.

 .94نینا کندی:



ر ھم پلک زدم، تا مطمئن بشم چھ گوھی .وقتی نمره ام رو دیده ام چندبار پشت س

 واقعیھ.وقتی بھ سمت جیک برگشتم الل شده بودم.

جوری می خندید کھ چال گونھ ھاش مشخص شده بود.لبخندش بزرگتر از لبخند یھ 

 دلقک بود.

 نینا کندی، تو برنده شدی دختر.-

اینو گفت وبرای اینکھ بھم تبریک بگھ، محکم بغلم کرد.چشم ھام رو بستھ ام و از 

غوش گرم و آشناش لذت بردم.بودن در میان بازوھاش  و ھیجانی کھ از رسیدن آ

 بھ ھدفی کھ برام غیر ممکن بود، لذت زیادی داشت.

قلبم در مقابل سینھ اش بھ تندی می تپید.در حالی کھ دست ھاش ھنوز روی شونھ 

 ھام بود، عقب رفت و با چشم ھای براق منو تکون داد.

 ی !تو واقعا انجامش دادی!باید جشن بگیریم.نینا... تو انجامش داد-

 جیک تو انجامش دادی...نمی دونم چجوری بخاطر کمک ھات ازت تشکر کنم.-

 دلم می خواست ببوسمش.ھنوز داشت بھم لبخند می زد.

 کجا می خوای بری؟چیکار می خوای بکنی؟ھر چیزی کھ تو بخوای.-

 دلم می خواد تورو درون خودم حس کنم.

 دونم کھ االن چی می خوام.درواقع می -

 چی؟-



 دلم می خواد دسر مورد عالقھ ات رو برات درست کنم.-

 نھ... چھ کاریھ.نباید امشب آشپزی کنی.-

ولی می خوام انجامش بدم.از خیلی وقت پیش قولش رو بھت داده بودم.دلم می -

خواد برای خودمم درست کنم.در ضمن مواد اولیھ اش رو از سری قبل تو کابینت 

 دارم.

خوب اگھ اونقدر پافشاری می کنی، باشھ.دسر موزی تو معرکھ ان وقرار نیست -

 اعتراضی بھ پیشنھادت بکنم.

 منم فکر نمی کردم چیزی بگی.-

ھمونجور کھ تابھ، عرق نیشکر و بقیھ وسایل رو آماده می کردم، جیک بھ اپن 

 تکیھ داده بود و منو نگاه می کرد.

دست دادیم، یکم ناراحتم.قرار بود ایندفعھ کشنده بھ خاطر ماجراجویی کھ از -

 باشھ، ولی اشکالی نداره ھمیشھ دفعھ بعدی ھم وجود داره.

کنجکاوم کردی، بدونم این سری چھ برنامھ ای برام ریختھ بودی.مطمئنم کھ از -

 مھلکھ بزرگی فرار کردم.

 .»نداری ھیچ ایده ای راجبش«نیشخندش می گفت، کھ خیلی برنامھ ھا برام داشتھ.

 تو یھ شیطانی.-

تو پوست بکن من ھم خرد «موزی رو بھ سمتش پرتاب کردم، کھ رو ھوا گرفت.

 »میکنم.



 می تونم انجامش بدم.من تو کندن الیھ ھا مھارت خاصی دارم.-

 فکر کنم نظرمون این بود، کھ اونقدرام خوب نیستی رقاص ناشی.-

 نمی کنم.بھ این معنی نیست، کھ نمایش ھای خصوصی اجرا -

احساس کردم ھمین االنھ کھ عقلم رو از دست بدم.با اینکھ بھش لبخند زدم ولی 

تصاویر ذھنی کھ جلو چشمم می اومد باعث شد، سریع تر ومحکم تر موزھا رو 

 خرد کنم.ھمون موقع بود کھ چاقو انگشتم رو عمیق برید.

 اوه...لعنتی...آخ-

فوری از جاش بلند شد و  خون بیرون می زد و دردش طاقت فرسا بود.جیک

 دستمو گرفت.

 لعنتی...نینا-

گریھ و آه ونالھ میکردم.اتفاقی کھ پشت سرھم در عرض ده ثانیھ برام افتاد، باعث 

شد ضایع بشم.بھ دورو اطراف نگاه می کرد تا یھ حولھ پیدا کنھ، کھ اونم چیزی 

ار فش پیدا نکرد.بطور غریزی انگشتمو رو با پایین پیراھنش گرفت و محکم

داد.وقتی دوباره بھ دستم نگاه کرد و دید بشدت خونریزی میکنھ انگشتم رو داخل 

 دھنش کرد و مکیدش تا خونریزی رو قطع کنھ.

 انگشتم ...رو...بگیر...و...بمک.

حاال اون حرف جیک راجب درد کشیدن و احساس لذت رو درک می کردم. فکر 

و تجربھ می کردم.(جیک راجب کنم برای اولین بار در طول عمرم داشتم اون ر



پرسینگ ھاش قبال بھش گفتھ بود کھ بعضی لذت ھا ارزش درد کشیدن رو 

 »دارند.

فکرشو بکن؛ اونموقع کھ من از طریق زخمم لذت می بردم، اون کامال جدی 

 بود.فقط داشت تالش می کرد تا خونریزی رو بند بیاره.

ھر کاری کھ جیک انجام می نباید؛ بخاطر چنین چیزی ھیجان زده می شدم، ولی 

داد، این تاثیر رو روی من داشت نمی دونستم، کھ خودش می دونست یا نھ، ولی 

 اون منو بشدت ھیجان زده می کرد.

اگھ بگم لحظھ ای کھ اون انگشتمو داخل دھن گرمش میک می زد و نفس ھای 

 بارگرمش بھ انگشتم می خورد بقدری منو ھیجان زده و شھوتی کرده بود کھ ده 

سکس کامل با اسپنچر این تاثیر رو روم نداشت، مبالغھ نکردم.رقابتی کھ بین 

احساس درد و لذت ھمزمان در یھ لحظھ ایجاد شده بود، چیزی بود کھ تا حاال 

 تجربھ نکرده بودم.

وقتی انگشتم رو از دھنش بیرون آورد، صدا ایجاد کرد وھوای خنک بھ انگشتم 

 روی لبش بود. خورد.یک قطره کوچیک از خونم

پیراھن لک شده اش رو درآورد وانگشتم رو باھاش سفت نگھ داشت.نمی تونستم 

 خودم رو نگھ دارم وبھ بدنش خیره نشم انگار از سنگ تراش خورده بودم.

خونریزی کمتر شده بود ولی قطع نشده بود.ھمونجور انگشتم رو محکم فشار می 

 »فعال با ھمین نگھ اش میداریم.«داد.



صابی داغون انگشتم، رو بھ سمت لب پایینیش بردم و پرسینگش رو کنار با اع

 »یھ کم خون اینجاست...دقیقا اینجا.«زدم و خون روی لبش رو پاک کردم.

رو بیرون آورد ودر حالی کھ بھ  زبونشبجای اینکھ با دست آزادش پاکش کنھ، 

 رد.قلبم ازمن خیره شده بود روی لب پایینش کشید وباقی مونده خون رو پاک ک

 جاش کنده شد.حرکتش بطرز عجیبی سکسی بود و کامال بھش آگاه بودم.

در حالی کھ انگشتم رو گرفتھ بود، بھ چشم ھام خیره شد، احساس کردم یھ چیزی  

عوض شده.اون لحظھ یھ چیزی یھ حسی بین ما تغییر کرده بود.یھ حسی بود کھ 

 قبال تجربھ اش نکرده بودم.

رو از روم برداشت وبھ دستم خیره شد، احساس کردم اتاق وقتی نگاه خیره اش 

می رم حموم ببینم تو جعبھ کمک ھای «ساکت شد.جیک صداش رو صاف کرد

 »اولیھ چی داریم.

با بھت سرم رو تکون دادم ولی چیزی نگفتم.بھ سمت راھرو رفت و با گاز 

ونو با پانسمان، سرم و نوار زخم برگشت.پیراھن رو از روی زخمم برداشت و ا

پنبھ آغشتھ بھ سرم بھ آرومی پاک کرد.سعی کردم بھ زخمم نگاه کنم تا بھ سینھ 

لختش خیره نشم.قبل اینکھ گاز پانسمان رو روی زخمم قرار بده و با نوار ببنده 

 روی زخمم رو فوت کرد.

فعال کارت با ھمین راه میافتھ.فردا یھ نگاه بھش بنداز اگھ «دستم رو رھا کرد.

 »ود یھ درمانگاه پایین خیابون ھست. خوشبختانھ نیاز بھ بخیھ نداره.بدتر شده ب



فکر کنم تو این پروژه عالوه بر خون، توانایی حرف زدنم رو ھم از دست 

قتی متاسفم و«دادم.فقط با ِمن ِمن گفتم باشھ.با چشم ھای بی گناھش بھم نگاه کرد.

 »می خواستی بخاطر من کاری انجام بدی زخمی شدی.

من معذرت می خوام کھ مجبور «دونستم تو جوابش چی بگم.بھش لبخند زدم.نمی 

 »شدی، مثل یھ خون آشام خونم رو بمکی.

نگاه خیره اش رو روم نگھ داشت و باعث شد مضطرب بشم، چون بھ شوخیم 

 »من این کارو برای ھیشکی انجام نمی دادم، نینا.«نخندید.

ده عصبی کردم نمی دونستم، باید از لبام بھم دوختھ شد ونتونستم جوابی بدم.خن

حرفش چھ برداشتی داشتھ باشم.تنھا چیزی کھ میدونستم این بود، کھ امشب 

 نتونستم بھ قولم عمل کنم و کمی خوشحالش کنم.

 ممنونم.-

جیک شروع بھ تمیز کردن و جدا کردن موز ھایی کھ می خواستم، خرد کنم 

لباسات رو عوض کنی، بریم پایین میرم یھ پیراھن دیگھ بپوشم.چرا نمیری «کرد.

 »پیش تارا و رایان؟

 نمی دونم...-

زود باش...باید بخاطر امتحانت جشن بگیریم، این موزھام حسابی سرخ -

 شدند.برای امشبم باندازه کافی خون خوردم.

 »خیلی خنده دار بود.«یھ تیکھ موز بھ سمتش پرت کردم.



 »چی گفتی؟«با حالت آروم ولی تھدیدگری گفت:

 »باشھ ،االن آماده میشم.«ھیچ راھی وجود نداشت، کھ بتونم بھش نھ بگم.

بعد از ده دقیقھ خوشبو و معطر از حموم بیرون اومد.موھاش خیس بود و یھ تی 

شرت آستین بلند چسبان بھ رنگ زرشکی وشلوارمشکی کھ باسنش رو قالب 

 گرفتھ بود، پوشیده بود.ظاھر وبوی عطرش مست کننده بود.

پیراھن مردانھ مشکی وشلوار جین تیره با یھ جفت کفش پاشنھ شش سانت  منم یھ

پوشیده بودم.ھروقت احساس کمبود وناکافی بودن داشتم، این کفش ھارو می 

شدم، احساس قدرت می کردم.نمی دونستم پوشیدم.یجورایی وقت بلندقدتر دیده می

کردم.یھ چیزی چرا بخاطر رفتن بھ پایین اونم با جیک احساس معذب بودن می 

 امشب بین ما متفاوت تر از ھمیشھ بود.شاید بخاطر مکیدن خونم باشھ.

 نمی دونم.

*** 

وقتی وارد ساختمان الن شدم، چراغ ھای کمی روشن بود ویک گروه یونانی 

گوشھ ای از سالن شوی زنده اجرا می کردند.تلی، صاحب اونجا فوری بھ سمت 

راھنمایی کرد و برامون صندلی آورد.وقتی  ما اومد و مارو بھ میز تارا و رایان

 بھ اونا ملحق شدیم داشتند دسر وقھوه می نوشیدند.

 »این افتخار رو مدیون چی ھستیم؟«تارا منو بغل کرد و بھ شوخی گفت:



گرفت  Aنینا تو امتحانش «جیک آرنجم رو گرفت و دستم رو باال آورد، 

 »یونان شد. وازخوشحالی انگشتش رو قطع کرد و ناگھان مشتاق

 »چی ... «رایان دستمو گرفت...

داشتم دسر موز درست می کردم، کھ ، تاحدودی درستھ...انگشتمو قطع نکردم-

 بریدمش.

 »لعنتی!االن حالت خوبھ؟«تارا با بدن منقبض شده پرسید:

 خوب میشم، پرستار جیک خوب ازم مراقبت کرد.-

 »جنده ھا حاال کی پرستاره؟«جیک بھ شوخی گفت:"

شما دوتا کنار ھم خیلی دوست داشتنی «ا اول بھ جیک وبعد بھ من نگاه کرد.تار

 »شین.دیده می

جیک چیزی نگفت و منم با بھت در حالی کھ الل شده بودم بھش چشم غره 

رفتم.چرا باید چنین حرفی بزنھ؟می تونستم ھمین االن بکشمش.فوری بحث رو 

 »برا شام چی تو منوشون دارن؟«عوض کردم.

 یھ صدای زنونھ داغ از پشت سرمون نکھ تارا بتونھ جواب بدهقبل ای

 درواقع بھترین انتخاب منو موساکا ھستش ولی مطمعنم«گفت:

 »جیک مثل ھمیشھ سوپ سفید و پیراشکی اسفناج رو ترجیح میده...درستھ جیک؟

بھ طرفش برگشتم و وقتی دختر جذاب با موھای بلند مشکی کھ ھم سنو سال من 

دم قلبم کامل پوشونده بود رو دی کوتاه سفید وپیش بند مشکی کھ کمرشوبود با بلوز 



از حرکت ایستاد.داشت با چشم ھاش جیک رو لخت می کرد ومن نباید ناراحت  

 رو میشناختم ،چون خودمم ھمینجوری نگاھش می کردم. میشدم.من این نگاه

 »سالم دس«جیک سرشو تکون داد...

 »سالم ،خیلی وقتھ ندیدمت.«ی تکون دادمژه ھاش رو با حالت اغواکننده ا

 جیک فقط بھش نگاه کرد وجواب نداد.رایان سکوت عجیب بینمون رو شکست.

 ما باھم بزرگ شدیم. این ھم خونھ ای جدیدمون نینا ھستش. ،هدسیر-

 بعد بھ سمت من برگشت.

 دختره تلی ھستش. هنینا این دسیر-

 از دیدنت خوشحال شدم نینا.-

 ام مدت نگاھش بھ جیک بود.اینو گفت ولی تم

 »ھمچنین.:«در حالی کھ یھ چیزی تو شکمم پیچ می خورد گفتم 

چند ثانیھ سکوت شد وبعد دس شروع کرد بھ نام بردن غذاھای مخصوص.من 

ھیچی نمی شنیدم چون بھ شدت ناراحت بودم و تازه متوجھ شدم، کھ جیک مثل یھ 

تنھا یدونھ از اون صف آھنربا زن ھا رو بھ سمت خودش جذب میکنھ و من 

طوالنی بودم کھ اون رو می خواست.این اتفاق زیاد پیش نیومده بود.اولین بارم 

 بود کھ تو جای عمومی و دست اول شاھد این اتفاق بودم.

 جیکی...سفارشت ھمون ھمیشگیھ؟ وبھش چشمک زد.-



جیک فقط مختصر بھش نگاه کرد وسرشو بھ تایید تکون داد.دس بھ من نگاه کرد 

یعنی اینکھ سفارشت رو بگو.اصال اشتھا نداشتم، چیزی بخورم، حتی نمی دونستم 

 »اوممم. منم ھمونو می خوام.«چی تو منو ھست برای ھمین گفتم:

دس دوباره نگاه وسوسھ انگیزی بھ جیک انداخت و رفت تا سفارش ھامون رو 

احساس آماده کنھ.باسنش موقع راه رفتن تکون میخورد و من برای دومین بار 

کمبود کردم، چون بنظرم حاال کفش ھای پاشنھ بلندم ھم کمکی بھم نمی کرد تا 

 اعتماد بھ نفسمو باال ببرم.

جیک داشت بھ منو دسرھا نگاه می کرد وھمراه آھنگ سرش رو تکون می 

داد.تارا و رایان متوجھ تنش بینمون شدند وفقط بھ ھمدیگھ نگاه کردند.دیگھ 

 »حاال من چھ کوفتی سفارش دادم؟«تحمل کنم و گفتم:نتونستم این شرایط رو 

 ھمشون ھماھنگ شروع بھ خندیدن کردند.

نینا امیدوارم سوپ تخم مرغ و لیمو و برنج ...و پیراشکی اسفناج «رایان گفت:

 »دوست داشتھ باشی.

 اووم بنظر«اشتھام رو کامل از دست دادم، بنظر وحشتناک میومد.با طعنھ گفتم : 

 »خوشمزه باشھ.

 جیک با خنده از زیر میز بھم لگد زد.

منم ھمین کارو باھاش کردم.بھ نوبت ھمین کارو تکرار کردیم، تا اینکھ اون پاھام 

 رو بین پاھاش قفل کرد تا نتونم بھش لگد بزنم.



روش عجیبی برای برقراری ارتباط بود، ولی ازش خوشم اومد.توجھم بھ میز 

ا نشستھ بودند.دختر کوچولو سرجاش وول کناریمون جلب شد کھ یک خانواده اونج

 می خورد و بی تابی می کرد.جیک براشون دست تکون داد.

 »سالم جیک.«مادر دختره گفت:

جیک از جاش بلند شد و بھ طرف میزشون رفت، جلو دختر کوچولو زانو زد تا 

 »سالم، مارینا.«ھم قدش بشھ وتوجھ اش رو جلب کنھ.

بنظر می رسید، چیزی نگفت و شروع بھ گریھ  دختر کوچولو کھ ھشت یا نھ سالھ

 کرد.پدر مارینا گفت دیشب خوب نخوابیده و شب خوبی نداشتھ.

 صبر کن من یھ چیزی برات دارم...فک کنم فراموشش کردم.-

 بعد از جاش بلند شد وبھ طرف پلھ ھای آپارتمان دوید.

 »قضیھ جیک و دختر کوچولو چیھ؟«بھ سمت رایان برگشتم.

خواھره زاده تلی و دختره جورجیتھ ھستش ، اوتیسم داره برای ھمین نمی اون -

 تونھ حرف بزنھ.

 آره دیدم.-

سعی می کردم زیاد بھ دختر کوچولوی خوشگل کھ تار موھای کوتاه و قھوه ایش 

صورتش رو قاب گرفتھ بود خیره نشم.مادرش سعی می کرد، دلداریش بده ولی 

د.جیک بھ رستوران برگشت و فرفره ھای کھ اون بلندتر از قبل سروصدا می کر



اون روز تو اتاقش دیده بودم رو با خودش آورده بود.بھش لبخند زدم. دوباره 

 جلوی دختره زانو زد و ھمھ فرفره ھارو بھ سمتش گرفت.

مارینا...نگاه کن...یادمھ آخرین باری کھ اینجا دیدمت یکی از این ھا تو دستت -

ری کھ از این ھا دست کسی می بینم، یکی برات بود وخیلی دوسش داشتی.ھرس

 می خرم.

مارینا اون ھا رو گرفت و روی میز گذاشت.یکی یکی برمیداشت فوت می کرد و 

با حرکتشون عصبی می خندید.ھیجانی کھ تو چشم ھاش نشستھ بود باعث شد، از 

 فکرو خیال اتفاقات اخیر دربیام ولبخند رو لبم بشینھ.

 »فکر کردم اینا حالتو خوب بکنھ.«جیک از جاش بلند شد.

ممنون عسلم ، تو خیلی مھربونی...حاال ما ھم می «مادر دختره بھ جیک گفت:

 »تونیم یھ شام آروم ودرصلح داشتھ باشیم.

 نگران نباش ،با کمال«جیک قبل اینکھ بھ سمت میز خودمون بیاد بھ مادرش گفت:

 »میل انجامش دادم.

گاھم شده باشھ.با بھت و احترام بھش نگاه می بنظر نمی رسید کھ جیک متوجھ ن

خیلی خوبھ «کردم.ھمونجور کھ ظاھر جذاب و فریبنده ای باطن زیبایی ھم داشت.

 »کھ اونارو برای دختر کوچولو جمع کردی قبال تو اتاقت دیده بودمشون.

 و تو فکر میکردی من یھ آدم عجیب و غریب لعنتیم؟-



االنم اونجوری فکر  ھمین.«بینی ام رو بھ شوخی براش چین دادم

 »کنم...ولی...می

آره مرد...جدا بھش نگاه کن.االن بنظر راضی و «تارا وسط ابراز احساساتم اومد

 »خوشحالھ.

سدریک، شوھر «جیک درحالی کھ حرف می زد بھ دختر کوچولو نگاه کرد.

دم، یوقتی اولین بار مارینا رو د خواھرم یھ خواھر داشت کھ مبتال بھ اوتیسم بود.

رفتارش منو یاد کالین انداخت.این واقعا دیونھ کننده اس و من اینو می دونستم.یھ 

 دارند خودشون حسیھ کھ انگار توی بدن خودشون زندانی ھستند و از طرفی تمایل

 »بدونی از کدوم کلید برای باز کردن قفلش استفاده کنی. باید رو آزاد کنند.

می کردیم، کھ با فرفره ھاش بازی می کرد تا ھرچھار تامون ھنوز بھ مارینا نگاه 

زمانی کھ دس با سینی پر غذا رسید.وقتی ظرف ھای گرم رو روی میز می 

زاشت، نگاھش روی جیک قفل بود.خدایا انقد کھ جیک رو می پاییدم ممکن بود 

لو برم ودستم براش روشھ.ولی دس بدون خستگی با جیک الس می زد و احساس 

 کردم، ازش متنفرم.

اون بھ شدت جذاب و خوشگل بود ولی جیک بھش نگاه نکرد و بھ غذاش حملھ 

کرد بنظر نمی رسید، تحت تاثیر اون یا کس دیگھ ای باشھ.فکر کنم جیک بھ 

 دخترایی عادت داشت، کھ خودشون رو بھش می چسبوندن.

بعد شام تعدادی تعدادی یھ گوشھ از سالن با آھنگ ھایی کھ گروه یونانی می 

اومد ظرف ھامون رو جمع کنھ وبھ من خیره شد.فکر  یرهی رقصیدند.دسنواخت م



کنم بخاطر حسادتش بود، چون منو جیک در طول شام فقط باھم شوخی کردیم و 

خندیدیم و اون فقط بھ ما نگاه می کرد، حتی وقتی کھ بھ بقیھ مشتری ھا می 

است از رسید، نگاھش روی ما بود.از نوع نگاھش خوشم نمی اومد.دلم می خو

جیک مراقبت کنم حتی اگھ قرار بود رابطمون در حد یھ دوستی ساده بمونھ. دلم 

 نمی خواست اون دختره سبک جیک رو داشتھ باشھ.

ھر چھارتامون تا موقع بستھ شدن مغازه موندیم و بشقاب باقلوا رو اشتراکی تموم 

 مین مستقیم بھوقتی از پلھ ھا باال می اومدیم خیلی دیر شده بود، برای ھ کردیم.

اتاق ھامون رفتیم.خوشحال از اتفاقات امروز بھ حموم رفتم تا صورتم رو بشورم 

ولی بجاش دوش گرفتم.عجلھ داشتم، تا ھرچھ زودتر لباس ھام رو بپوشم و بھ 

وریگامی روی پاتختی تخت برم.تا سرم رو روی بالش گذاشتم، متوجھ ا

 بازش کردم. شدم.خندیدم و

ات بھت تبریک می گم.فکر کن اگھ سکس داشتھ باشی بازم بخاطر نمره «

 وعصبانیتت بخوابھ، دیگھ چھ مھارت ھایی میتونی داشتھ باشی.

 پ.ن:شوخی می کنم نینا...فقط میخوام بدونم تا چھ حد جنبھ شوخی داری.

 »پ.ن.ن:خونت طعم موز میده.

 اون واقعا دیونھ بود.ھیچ فرصتی رو برای خندوندنم، از دست نمی داد.

 

 



 مفصل دھ

 

صبح جمعھ پریشون ومضطرب از خواب بیدار شدم، چون امشب با آلستیر قرار 

قرار بود ساعت ھفت من رو از جلو خونھ برداره و بھ یھ رستوران  داشتم.

ایتالیایی نزدیک دانشگاه ببره.اونجور کھ دلم می خواست برای این قرار ھیجان 

نمی تونستم، از فکر بھ جیک دست زده نبودم و این آزارم میداد و تموم مدت 

 بردارم.

خداروشکر مثل ھمیشھ قرار بود جیک از سرکار مستقیم بھ بوستون بره و امشب 

مشکلی بوجود نمی اومد.خودمو متقاعد کردم، تا یھ قدم درست بردارم و با آلستیر 

 قرار بزارم چون بنظرم درست نبود کھ بیش از این بھ جیک فکر کنم.

موھام و لباسی کھ برای شب بپوشم، تمرکز کنم؛ باید برنامھ قبل اینکھ روی 

کالسیم رو تنظیم می کردم.تو کالس ریاضی آلستیر مثل ھمیشھ صندلی بغل دستی 

من نشستھ بود و راجب برنامھ امون حرف میزد.یھو بھ سمت من برگشت وبا 

 ».نمی تونم تا شب صبر کنم وببرمت بیرون«چشم ھای براق و آروم پچ پچ کرد:

فقط سرمو تکون دادم نمی خواستم پرفسور ھرناندز چیزی بشنوه. خوب شد کھ بھ 

حرف ھای پرفسور گوش می دادم چون صدام کرد، برم پای تختھ و مسئلھ مربوط 

خانم کندی ،قسمت ھایی از نمودار کھ مطابق نمونھ «بھ نمودار ون رو حل کنم.

 »مشخص شده رو سایھ بزنید.



و با قرمز مشخص کردم، سرش رو بھ تایید برام تکون وقتی قسمت ھای درست ر

بنظر می رسھ امسال  عالیھ خانم کندی،«داد.وبا لبخند مالیمی آروم بھم گفت.

 »بیشترین پیشرفت رو تو داشتی.

بخاطر رسیدن بھ ھدفم وموفقیتم نمی تونستم  فکر کنم اونقدرا ھم احمق نبود.

با آلستیر کف دستمون رو بھم لبخندم رو جمع کنم.وقتی بھ صندلیم برگشتم 

زدیم.بعد کالس بھ سمت درب خروجی رفتیم چشم ھای آبی آلستیر برق می 

 »ساعت ھفت میام دنبالت.«زد.

اون واقعا خوش قیافھ بود.شاید امشب توشرایط متفاوت احساس قوی تری نسبت 

 بھش داشتھ باشم.

 باشھ...خوبھ، بعدا می بینمت.-

*** 

از دانشگاه بھ خونھ برگشتم، تارا تو آشپزخونھ بود و بعد از ظھر اون روز کھ 

داشت شام درست میکرد بوی سیر وپیاز ھمھ جا پخش شده بود. کولھ ام رو روی 

 کاناپھ انداختم و بھش سالم کردم.

 سالم ! دارم برنج و مرغ می پزم . رژیم بدون نشاستھ مزخرفھ...توام میخوای؟-

 ر میکنی یا نھ ولی امشب قرار دارم.نھ ممنون، نمی تونم. نمی دونم باو-

معذرت می خوام چی؟ «کفگیر از دستش افتاد برش داشت وبھ سمت من گرفت،

 »پس چرا من چیزی نمی دونم؟



چیز مھمی نیست،حتی مطمئن نیستم، کھ اونجوری کھ الزم باشھ دوسش داشتھ -

 باشم.تو کالس ریاضی باھمیم اسمش آلستیر ھست.

 اسم جالب داره.-

 اال از من بپرس...اون خیلی دوست داشتنی و...مھربون ...و باھوشھ.آره،ح-

دقیقا نقطھ مقابل، جیکھ سکسی... نھ چندان مھربون ...و خیلی باھوش؟ می دونی -

 من فکر می کردم یھ اتفاقایی داره میافتھ ولی مثل اینکھ اشتباه می کردم؟

 چرا اینجوری فکر میکردی؟-

ردم یھ احساسی بین تون در جریانھ.مخصوصا نمی دونم ، اخیرا احساس میک-

شب پیش، وقتی رفتیم الن کامل حسش کردم.شما دوتا کامال متضاد ھم ھستین، 

 ولی یجورایی ھمدیگھ رو تکمیل میکنین.

 »خوب، اینو بھ اون بگو.«می دونم.شونھ ھام رو با سردرگمی باال انداختم.

 ی دونستم! می دونستم کھم«در حالی کھ کفگیر رو بھ سمتم نشونھ گرفت گفت:

 »ازش خوشت میاد.

لطفا االن راجب این حرف نزن، باشھ؟ «دستمو برای اعتراض براش تکون دادم. 

 »االن فقط باید روی قرار امشبم تمرکز کنم.

دیشب دلم می خواست؛ بھ اون فاحشھ عوضی دسیر سیلی «بھم چشم غره رفت.

 »ھ.بزنم، کم مونده بود چنگال ھاشم تو جیک فرو کن



میشھ االن راجب جیک حرف «وقتی صحبت از دسیر شد شکمم بھم پیچید.

 »نزنیم؟

 باشھ .باشھ...قرارت یادم رفت.اول از ھمھ چی می خوای بپوشی؟-

 پیراھن مشکی مارک دونا کارن...-

منظورت ھمون پیراھن ھمیشگیتھ؟نھ...اینجوری خستھ کننده میشھ. اینسری یھ -

 خوب با موھات قراره چیکار کنی؟چیزی از کمد من قرض میگیری.

 می خوام باالی سرم گوجھ ای ببندم.-

نھ ھمونجوری صاف میزاریمشون وچندتا فر پراکنده سکسی درست می -

 کنم.آرایشت چی؟

 مثل ھمیشھ...یکم ریمل و رژگونھ.-

نھ...پشت چشم ھات رو «چشم ھاش رو بست وبا مخالفت سرش رو تکون داد.

زنیم.اینجوری برای قرارت جذاب و سکسی دیده میشی نینا...گفتی سایھ دودی می 

 اسمش چیھ؟

 آلستیر-

 خودشم نمی فھمھ چجوری جذبت شده.-

باشھ ، ھرچی کھ تو بگی ...من میرم دوش بگیرم ھمھ اینارو بعد خوردن شامت -

 انجام میدیم.



دا رو تختم پی نیم ساعت بعد از حموم دراومدم و تارا رو تو اتاقم، با یھ عالمھ لباس

کردم.حولھ کوچیکی کھ برای پوشوندن خودم برداشتھ بودم، اونقدری نبود کھ سینھ 

ھام رو پوشش بده. داشتم با حولھ جنگ میکردم تا بتونم خودمو بپوشونم واجازه 

 ندم قسمت ھای خصوصی بدنم رو ببینھ.

م. شده بودنینا...دختر خوب..تو بھترین سینھ ھارو داری.قبال اصال متوجھشون ن-

 قراره امشب خودی نشون بدن.

 فکر کنم اینکھ اجازه دادم، تارا از سر تا پا منو بپوشونھ، اصال ایده خوبی نبود.

 منظورت چیھ از اینکھ نشونشون بدم؟-

دخترھا...ھرسھ تاتون ...قراره امشب با آلستیر وقت بگذرونین.کدوم یکی از این -

 چھارتا لباسو میخوای اول امتحان کنی؟

 (منظورش از ھر سھ تا نینا وسینھ ھاشھ)

 »اون یکی«بھ لباسی کھ از ھمھ پوشیده تر بود اشاره کردم.

 می دونستم اونو انتخاب میکنی، بیا این یکی رو امتحان کنیم.-

اینو گفت و یھ لباس دکلتھ توری صورتی رنگ برداشت. نمی تونستم قسمت 

نمی خواستم این رو بھ عنوان یھ  باالش رو پیدا کنم، تا سینھ ھام رو بپوشونھ،

انتخاب در نظر بگیرم. دوتای بعدی ھم چندان خوب نبودند.آخرین لباسش بنفش 

 جیغ و دکلتھ بود.



ولی انگار برای من دوختھ شده بود، قالب تنم بود.یکم رنگ روشنش بھ سلیقھ من  

انکار  ینونبود، ولی این بھتر از اون یکی ھا بود.خیلی بازبود، ولی نمی تونستم ا

 کنم، کھ چقدر تو تنم زیبا دیده میشد.

تو اندام زیبایی داری، دقیقا اونجاھا کھ، باید پستی بلندی ھای بدنت وجود داشتھ -

 باشھ و دیده بشھ، خوب دیده میشن.برای رسیدن بھ اندام تو باید خودکشی کنم.

دامم بھتر ھ، انیاد دوست پسر قبلیم افتادم، کھ ھمیشھ میگفت، اگھ یکم وزنم کمتر ش

و ورزشکاری تر دیده میشھ.با اینکھ من واقعا الغر بودم، بجز سینھ ھام و باسنم 

 کھ یکم درشت تر بودن.

باشھ، پس این یکی انتخاب شد.دیگھ قراره چیکار کنی، بیشترازاین شبیھ دلقک -

 ھا بشم؟

ھ، ش فعال بیا یھ لباس زیپ دار بپوش، تا موھات رو درست کنیم و آرایشت تموم-

 بعد لباست رو میپوشی.

تارا دستگاه فر و لوازم آرایش رو از یھ کیف بند دار مشکی درآورد.بعد از 

سشوار کشیدن موھام اونا رو فر کرد وشروع بھ آرایش وبرق انداختن صورتم 

کرد.بعد از یک ساعت ونیم یھ آینھ بھم داد، تا خودمو ببیینم.شبیھ یھ زن جوان 

 افسونگر شده بودم.

ھمھ تغییرات واقعا شوکھ کننده بود.چشم ھای آبیم با سایھ خاکستری و ریمل  این

سھ برابر بزرگتر دیده می شدند.رژ صورتی پررنگ زده بود، کھ لب ھام رو 

درشت تر و برجستھ تر نشون می داد.موھام فرھای درشت وپراکنده بود کھ برای 



م بود.آلستیر بھ چش خراب نشدنشون اسپری زد.مھارتش تو این کار شگفت انگیز

 ھاش شک میکنھ.

بود کھ، تارا بھم کمک کرد، لباسم رو بپوشم، تا آرایش و موھام  6:30ساعت 

 خراب نشھ.

ھمینجا وایسا من بھترین کفش ھای ست لباست رو دارم.اینو گفت و بھ سمت -

 اتاقش دوید.با چشم گیرترین کفش ھای استلیتو بھ رنگ بنفش برگشت.

ستن.ازش گرفتم و مارکشون رو نگاه کردم...مانولو اینا خیلی شیک ھ-

 بالنیک؟...شوخی میکنی؟

قبال بھ خرید کفش عادت داشتم، ولی االن نھ.االن یھ کلکسیون بزرگ کفش -

 دارم.سایزت چنده؟

 خوب ، عذر منو بپذیرید؛ خانم کریھ بردشا ،ظاھرا سایز پامون یکیھ.-

اندازه پام بود.تو آینھ کمدم بھ خودم نگاه کفش ھارو ازش گرفتم و پام کردم ،دقیقا 

کردم، چند اینچ بلندتر دیده میشدم.بدک نیست.در واقع نمی تونستم، بیشتر از این 

 از ظاھرم راضی باشم.

 واو...نمی دونم چجوری ازت تشکر کنم تارا.-

ھر زمان بیبی...انگاری از اول متولد شدی، مثل شروع دوباره میمونھ -

 برام. برات...جالب بود



تارا موھاشو باال سرش جمع کرد و بعد وسایل آرایشیش رو دونھ دونھ بھ اتاقش 

برد ، منم جلو آینھ بھ خودم نگاه می کردم.بنفش رنگ انتخابی و مورد عالقھ من 

نبود، ولی تنوع خوبی بود، چون اکثرا مشکی  می پوشیدم.ناگھان ھیکل یھ مرد از 

و جام تکون بخورم.نھ ھیکل ھر مردی...مثل پشت داخل آینھ دیده شد وباعث شد ت

 صحنھ فیلم ھای ترسناک شده بود، ولی تو ذھن من بدتر از این بود.

نینا ، دایناسور بارنی زنگ زده بود، پوستشو میخواست.(دایناسور بارنی یھ -

 برنامھ تلویزیونیھ کھ پوست بنفش داره.)

 ن باشی.جیک! تو اینجا چیکار میکنی؟ تو باید تو راه بوستو-

 منم؛ از دیدنت خوشحال شدم.-

 تو ھمیشھ بعد کارت میرفتی و خوب ... -

 9:30آمترک رو از دست دادم...ساید با آخرین قطار ساعت  5:15قطار ساعت -

 برم، یا فردا صبح راه بیافتم.

 اوه.-

با عصبانیت زبونمو رو لبام کشیدم، فراموش کرده بودم رژ 

طرفش برگشتم و رودرو شدیم.فوری چشم ھاش  زدم.لعنتی...لعنتی...لعنتی.بھ

شروع کرد، بھ چرخیدن روی بدنم. با دقت اندامم رو بررسی کرد.قلبم تند تند می 

زد.احساس ناامیدی کردم چون این دقیقا موقعیتی بود، کھ ازش فرار می کردم.اگھ 

ن ومی دونستم قراره امروز خونھ باشھ، اصال پیشنھاد آلستیر رو قبول نمی کردم.ا

 ھیچ وقت جمعھ ھا خونھ نبود...پس چرا دقیقا امروز باید اینجا باشھ؟



 نینا ... تو خیلی ...-

 »بامزه شدم؟«وسط حرفش پریدم.

اینجوریم میشھ «ھنوزم بھ لباسم خیره شده بود.دوباره نگاھش بھ چشم ھام دوخت.

 »گفت.

 »جیک!!!«شد.ھمون لحظھ تارا وارد اتاق شد وبا دیدن جیک بھ اندازه من شوکھ 

 تارا!!!-

بدون اینکھ نگاھش رو از روی من برداره، با ھمون تن صدای تارا جوابش رو 

داد.داشت با چشم ھاش و نگاھش منو لخت می کرد.ولی در حقیق خود لباس لختی 

بودی و نیازی بھ این کار نبود.باالخره دست از خیره شدن برداشت از جلو در 

 روم باال پایین شد.کنار رفت و روی تختم نشست و آ

 نینا نمی دونستم قراره امشب بیرون بریم.-

ما... امشب جایی نمیریم درواقع نینا «تارا با چشم ھاش ازم اجازه می خواست.

 »امشب قرار داره.

جیک بھ سمت من برگشت و لبخند زد، ولی لبخندش واقعی نبود بیشتر شبیھ طعنھ 

 »ھا ببرتت بھ الس وگاس؟ دارم میبینم، قراره با این لباس«زدن بود.

 »اون خیلیم معرکھ شده.«تارا گفت



کامال الل شده بودم و فقط سرمو تکون دادم. جیک بازم با نگاھی سخت بھم خیره 

خوش «شد، جوری کھ حس میکردی ھمین االن سوراخ روی لباست ایجاد میکنھ.

 »بگذره

 اینو جوری گفت کھ یعنی درواقع بھت خوش نگذره...

وش نکن، یھ کت ھم برداری با اینجور لباسی حتما سینھ پھلو درضمن فرام-

 میکنی.

 برگشت بھ سمت اتاقش رفت و درو محکم بست.

 بود. 6:55ترجیح میدادم، با تو برم بیرون عوضی.ساعت 

 تقریبا ساعت ھفتھ، االنھ کھ دوستت برسھ.-

اره م، تا دوبتارا یھ لطفی بھم بکن، اگھ اومد بیارش داخل ...باید یکم اینجا بمون-

 خونسردیمو بھ دست بیارم.

 اشکالی نداره عزیزم...درکت میکنم.-

رفت بیرون و درو پشت سرش بست.بوی ادکلن جیک ھنوز تو اتاقم مونده بود و 

اونو نفس می کشیدم.قیافھ شکھ اش منو پریشون کرد.آروم روی تخت نشستم 

 وبھش تکیھ دادم مواظب بودم موھام خراب نشھ.

میکشیدم تا آروم بشم ولی فایده ای نداشت، ھنوز ھم بخاطر نگاه  و نفس عمیق

خیره جیک ،حرف ھاش و اشتیاق بدنم برای بودن با جیک، درست چند دقیقھ قبل 



از قرارم با آلستیر گیج بودم.اگھ خوش شانس بودم، تا قبل ترک کردن خونھ تو 

 اتاقش میموند.

ودم، کھ صدای در ورودی ده دقیقھ بعد، ھنوزم ھمونجا روی تخت نشستھ ب

اومد.از جام بلند شدم صدای تارا کھ آلستیر رو بھ خونھ دعوت میکرد و بھش 

نینا تو اتاقشھ داره آماده میشھ از خودت پذیرایی «خوش آمد میگفت رو میشنیدم.

 »کن تا بھش خبر بدم اومدی.

 صدای قدم ھای تارا نزدیکتر شد وارد اتاق شد ودر رو بست.

 حالت بھتره؟-

 راستشو بگم؟ نھ.-

 بخاطر جیکھ؟-

 نفس عمیقی کشیدم و بھ تایید سرمو تکون دادم.

بیخیال عزیزم...نباید دوستتو منتظر بذاری.اون دوست داشتنیھ توام خیلی سکسی -

 دیده میشی.راجب اون کونی ھم بعدا حرف میزنیم.

ود.یھ ببا تارا بھ سمت سالن رفتیم.آلستیر سرپا ایستاده بود ودستاش تو جیبش 

شلوار بھ رنگ خاکی و پیراھن کتان پوشیده بود و آستین ھاش رو باال زده 

بود.موھای قھوه ای روشنش رو ژل زده بود وحالت داده بود.لبخندش مثل آھنربا 

 بود.

 سالم آلستیر.-



 سالم نینا...واو ...فوق العاده دیده میشی.-

 اومد نزدیکتر و لپم رو بوسید.

 »ممنونم آلستیر.«م زد.تارا با آرنجش بھ پھلو

 ممنونم ...ھمش کار تاراس.-

 تو قبال ھم«اینو گفتم و بھ تارا اشاره کردم.آلستیر از ھر طرف بھم نگاه کرد.

 »خوشگل بودی، ولی ...مرد...نمیدونم چی بگم.

 با خنده بھش گفتم، واکنش منم ھمین بود نمیدونستم چی بگم.

 سالم«ارا بطرفش دوید تا بغلش کنھ.در ورودی باز شد و رایان داخل خونھ شد.ت

 »بیبی.

 »سالم.«قبل اینکھ بھ منو آلستیر نگاه کنھ، پیشونی تارا رو بوسید.

 لعنتی ...ترول خیلی خوشگل شدی.-

 »ترول؟«آلستیر بھ طرف من برگشت.

 قضیھ اش طوالنیھ.-

سالم من رایان ھستم، منو نینا «رایان بھ سمت آلستیر اومد و باھاش دست داد.

 »ھم بزرگ شدیم.با

 باھم دست دادند وچند لحظھ سکوت عجیب وغریبی بینمون بوجود اومد.

 »کجا می خواین برین؟«رایان پرسید:



یھ مکان ایتالیایی جدید نزدیک دانشگاه «برای راھنمایی بھ آلستیر نگاه کردم.

ھست.اسمش پورسلو ھستش.فکر می کنم جای خوبی باشھ.البتھ اگھ مشکلی نداشتھ 

 »حواسم نبود اصال می خوای بری اونجا یا نھ.باشی ؟

اون ھمیشھ می خواد شرایط رو کنترل «یھ صدای گوشخراش از پشت سرم گفت:

 » کنھ و اون باال باالھا باشھ.

 درستھ نینا؟ تو دوس«لعنتی.بھ سمت جیک برگشتم، بدجوری بھم خیره شده بود.

قشنگی داره غذاھاش ھم داری از آسمان خراش بھ اطرافت نگاه کنی.شنیدم منظره 

 »خوبھ.

»داخل شھر ھست؟  GE فکر کنم یدونھ باالی ساختمان «آلستیر پرسید:  

می تونیم نگھ اش داریم، برای یھ وقت دیگھ.فعال دلم می خواد بھ اون رستوران -

 ایتالیایی برم.

اینو گفتم وبھ جیک نگاه کردم، کھ با نگاھی ترسناک بھ آلستیر نگاه می کرد و 

کھ می خواست مھکش بزنھ.جیک دست تتو شده اش رو بھ سمت  مشخص بود

 ھنوز بھم«آستیر گرفت وبھش لبخند زد، لبخندی عصبانی و بدون صمیمیت.

 »معرفی نشدیم ، من جیکم.

باھم دست دادند تفاوت قابل توجھی بین دست تتو شده جیک و دست آلستیر با 

 موھای طالیی وجود داشت.

 منم آلستیر ھستم.-



 ر؟(اس ھیر یعنی موی کون.)اس ھی -

 جیک با چھره بی تفاوتی این سوالو پرسید.خدایا منو بکش.

 »ستیر.–نھ ...آل «آلستیر مات ومتحیر گفت:

 اوه ...معذرت می خوام اشتباه از منھ.-

 بخار شدن کلمھ مناسبی برای توصیف حالم، در اون لحظھ نبود.

 آلستیر بنظرم بھتره ما بریم.-

 تو جلوتر برو.-

نار وایساد، تا من رد بشم. جیک رو نادیده گرفت و بھ سمت تارا و رایان ک

 »از دیدنتون خوشحال شدم بچھ ھا.«چرخید.

 »ھمچنین...خوش بگذره بچھ ھا!«تارا:

چشم ھای جیک بھ چشم ھای من قفل شده بود و گوش ھاش قرمز بود. وقتی جلو 

من بود.چیزی نگفت ولی در رسیدیم دوباره بھ جیک نگاه کردم کھ ھنوز خیره بھ 

نگاه تو چشم ھاش از ھمیشھ متفاوت تر بود.نھ عصبی بود نھ پوزخند.انگار 

ناراحت بود و نمی خواست برم.وقتی می خواستم از در خارج بشم لب 

 »خدافظ.«زد.

اون مثل یھ حروم زاده واقعی رفتار کرده بود، ولی اگھ ھمین االن ازم می 

 ی کردم.خواست بخاطرش ھمھ چیزو کنسل م



رستوران چند بلوک با آپارتمان فاصلھ داشت.در طول مسیر با آلستیر راجب 

 مدرسھ، موزیک مورد عالقھ مون و تفریحاتمون حرف زدیم.

ھستیم.اون تو کنتیکت امریکا جایی  Radiohead  و Killersو  Coldplay متوجھ

ی رسید شدیم کھ دوتامون ھم طرفدار گروه نزدیک شھر بزرگ شده بود و بنظر م

زندگی مرفھی داشتھ باشھ، کھ کامال مغایر با زندگی متواضعانھ من در جایی 

 بیرون از شھر نیویورک ھست.

وسط ھای راه دستمو گرفت.با اینکھ برام مھم نبود ولی متوجھ شدم، کھ بدنم ھیچ 

واکنشی بھ لمسش نشون نداد.یاد اون زمانی افتادم کھ تو مترو جیک وسط راه پلھ 

رو بسمتم، گرفت تا بگیرمش.یادم بود کھ وقتی برای اولین باردستش  ھا آرنجش

رو گرفتم وانگشتھامون داخل ھم پیچ خورد، چھ احساس شگفت انگیزی 

 داشتم.حتی قابل مقایسھ ھم نبودند و االن این داشت منو عذاب می داد.

 دست از فکر کردن بھ جیک بردار.

ین تا وارد پورسلو شدیم، بھ سمت آلستیر برامون جا رزرو کرده بود، برای ھم

میزمون راھنماییمون کردند.رستوران زیبایی بود، با نور کم وشمع ھای روی میز 

و عکس مشتری ھای مشھوری کھ روی دیوارھا بود و پیش خدمت دو لیوان آب 

برامون ریخت و غذاھای مخصوص رو بھمون معرفی کرد،ھردومون شراب 

 قرمز سفارش دادیم.

د.نواختھ میش  Mambo Italiano 

Penne a la Vodka-.اون ھا باید بھترین پاستای ودکا رو داشتھ باشند 



 (یھ نوع پاستا ھستش با پیاز وسیر کھ بھش ودکا ھم میزنن.)

 ودکا؟تنھا چیزی بود کھ ازش فھمیدم.

اووووم...من می خواستم میگو خرچنگ سفارش بدم...البتھ اگھ بشھ فقط میگو -

 باشھ بدون خرچنگ؟

آلستیر لیوان آبش رو روی میز گذاشت ودھنش رو پوشوند تا خنده اش مشخص 

 »نینا... تو برای غذا خوردن زیاد بیرون نمیری درستھ؟«نشھ.

 منظورت چیھ؟-

چیزی بھ اسم میگو خرچنگ وجود نداره.میگو خرچنگ یھ نوع میگو ھست کھ -

 نوعھ میگوبا پاستا و سیر و سس روغن زیتون درست میشھ.خرچنگ فقط اسمھ 

 ھستش مثلھ ...

 دسر موز؟-

 دوباره اون اینجا بود.(منظورش اینھ دوباره یاد جیک افتاده.)

 آره ، دقیقا.-

 »تو ستودنی شدنی نینا.«جوری بھم نگاه میکرد انگار سھ نفرم.

خو ، پس ...من ھمون میگو رو می خوام، بنظر «احساس می کردم یھ احمقم.

 »خوشمزه باشھ.

نظرت راجب پیش غذا چیھ؟چی دوست «د واتیش رو بھم نشون داد.آلستیر لخند چن

 »داری؟



 ) چیھ؟Jerk Chicken skewersنظرت راجب سیخ جوجھ (-

ھمین االن.راستی صحبت از کودن شد ، ھم خونھ ات یکم عوضیھ.( بھ معنی - 

 آدم عوضی وکودن ھم ھست.)

 اونقدرا ھم پسر بدیجیک؟ «شکمم بھم پیچید و تو ذھنم دنبال جواب مناسب گشتم.

 »نیست.فقط یکم اعصاب خورد کنھ.فقط ھمین.

 اون شبیھ بازنده ھاست.-

چی؟شنیدن اینکھ بھ جیک گفت بازنده بشدت آزرده ام کرد.خیلی کلمات دیگھ 

وجود داشت، کھ باھاشون می تونستم ھم خونھ ام رو توصیف کنم مثل:طعنھ زن ، 

عوضی، ولی بازنده یکی از  ترسناک و تشر زن، عوضیھ باھوش، حتی خوده

 اون کلمات نبود.

 چرا این حرفو میزنی؟- 

منظورم اینھ ...خوب بھش نگاه کن.اون ابروش رو پرسینگ کرده؟شبیھ بازنده -

 ھا نیست؟

 خوب االن داشتم واقعا عصبی می شدم.

 خوب االن تو داری اونو با پرسینگ و تتوھاش قضاوت میکنی؟-

 .مطمئنم کھ مادرش ھم یھ مغروره از خودراضیھ.آره ...چیزھای دیگھ ھم ھست-

خیلی ھا اینجوری منفی بھ خیلی چیزھا نگاه نمی کنند.بنظر خیلی ھا جالب -

 وجذابھ مخصوصا خانوم ھا.



 مخصوصا من.

 خوب بنظر من اون شبیھ احمق ھاست.-

 اون یھ مھندسھ خیلیم باھوش ھستش.بھتره بحثو عوض کنیم.-

لباسم نگاه کردم ونفس عمیقی کشیدم.تصمیم گرفتم قبل بھ دستمال سفره روی دامن 

از اینکھ چیزی بگم کھ بعد حسرتش رو بخورم، بحث رو عوض کنم.ھر لحظھ 

منتظر شنیدن آالرم آتشنشانی بودم، چون مطمئن بودم، انقدر دود از گوش ھام 

 بیرون زده، کھ اون رو فعال کنھ.

 »ره.اینجوری بھت«ناراحتم کرده.آلستیر سرشو تکون داد، فکر کنم متوجھ شد کھ 

پیشخدمت اومد، تا سفارش ھامون رو بگیره.تو ظاھر لبخند می زدم، ولی در 

باطن بخاطر اینکھ آلستیر چقدر کوتھ فکربود ودیگران رو قضاوت میکرد ناامید 

بودم.تو اینکھ جیک با اون مثل یھ احمق رفتار کرد شکی نبود.اگھ آلستیر فقط 

حرفشو ادامھ می داد مشکلی نداشتم، ولی اینکھ از روی  بھش می گفت عوضی و

 ظاھر راجب کسی نظر بده برام غیرقابل قبول بود.

در طول شام ھمھ چی یکنواخت بود شاممون رو میخوردیم و ھیچ حرفی ردوبدل 

نمیشد.داشتم فکر می کردم تنھا نقطھ مثبت شام امشب فقط فھمیدن واقعیت اسم غذا 

اھی کردم تا بھ سرویس بانوان برم و یکم بیشتر از حد بود.از آلستیر عذرخو

معمول اونجا موندم، چون نیاز بھ تنفس داشتم.بازم ذھنم بھ طرف جیک و نگاه 

 متاسفش زمانی کھ با آلستیر از خونھ خارج میشدم کشیده شد.



وقتی از سرویس بیرون اومدم داخل آینھ بھ خودم نگاه کردم.چشم ھام رو بستم و 

ذھنم اومد کھ وقتی منو با این لباس ھا دید، چجوری از باال بھ پایین بھم جیک بھ 

خیره شده بود.نگاه تو چشم ھاش باعث شد احساس ناامیدی بکنم ولی بدجور دلم 

می خواست بھ سمتش برم وببوسمش.ولی چھ چیز جدیدی وجود داشت؟ اون 

 راضی میشدم، بعداز پرسید "ما" قراره کجا بریم.اگھ قرار نبود بھ این قرار بیام

ظھرم رو با اون بگذرونم؟ حقیقت این بود کھ حاضر بودم، ھر لحظھ ام رو با 

اون بگذرونم حتی اون یساعتی کھ وقت داشت، بھ قطارش برسھ.حتی راضی 

بودم باھاش یھ جا بشینم و حرف بزنم یا کتاب بخونیم.بھ زمانی کھ با اون 

ادم، چون وقتی با اون بودم، احساس میگذروندم، بیشتر از ھرچیزی اھمیت می د

 میکردم زنده ام و زندگی می کنم.دلم می خواست ھر لحظھ ام رو با اون باشم.

 فقط اونو می خواستم.فقط اون...

نمی تونستم احساساتم واین حقیقت رو کھ اون قراره دلم رو بشکنھ، انکار کنم 

م اساتی شدم وفکر کردحتی اگھ قرار بود، زیاد لمسم نکنھ.تو یھ لحظھ بشدت احس

ھمش باید سراب باشھ، برای ھمین سرم رو تکون دادم تا برای یھ لحظھ ھم کھ 

شده افکار اون از ذھنم بیرون بره.اگھ یکم عجلھ نمی کردم، آلستیر فکر میکرد کھ 

 اومدم اینجا مواد بکشم ،زود کیفم رو برداشتم و پیشش برگشتم.

 »س و امداد میفرستادم برات.داشتم گروه تجس«آلستیر با خنده گفت:

 اوه، متاسفم.-

 »نظرت برای دسر چیھ؟«آلستیر منو رو جلو من گذاشت.



 چرا کھ نھ؟ تنھا چیزیھ کھ در طول امشب خوب بنظر می رسھ.

 تو یکم قبل تر یھ چیزی راجب دسر موز گفتی؟ تو منوشون دارن می خوایش؟-

 عالیھ.

 راستش می خواستم کیک شکالتی سفارش بدم.-

چیزی کھ منو یاد کیک خانم بالس ورثی و ھمچنین ...  بلھ این واقعا یھ موقعیت 

 ناامید کننده بود.

دسرمون رو سفارش دادیم و آلستیر عذرخواھی کرد و رفت تا از سرویس 

بھداشتی استفاده کنھ.گوشیم رو برداشتم تا فیسبوکم رو چک کنم، چون این قرار 

ه بود قلبم وایسھ.(داره کنایھ میزنھ انقدر واقعا ھیجان انگیز بود و باعث شد

 حوصلھ سر بر بود برداشتھ فیسبوک چک کنھ.)

 یھ دونھ پیام از جیک داشتم کھ یکساعت قبل ارسال کرده بود.

نینا ،من مثل یھ احمق با تو و دوست کوچولوت برخورد کردم.معذرت می «

فوق العاده شده  خوام. شوخی بارنی دایناسورھم واقعا احمقانھ بود.درواقع تو

 »بودی.

فوق العاده...فوق العاده...اون فکر میکنھ من فوق العاده دیده میشم.این اولین بار 

 بود کھ اون بھ زبون می آورد من براش جذابم. 

پروانھ ھای شکمم حاال داشتن، برای خودشون رقص یونانی انجام می دادند. قبل 

رو بارھا و بارھا خوندم.وقتی  از اینکھ آلستیر بھ میزمون برگرده پیام جیک



دسرمون رسید، گوشیم رو کنار گذاشتم.مغز و اشتھام رو ھمزمان از دست دادم، 

 گیر کرده»فوق العاده«چون دیگھ اونجا تو رستوران نبودم.خوب...ذھنم تو کلمھ 

 بود.

 »حالت خوبھ نینا؟«آلستیر اومد وسرجاش نشست.

 وردم.احتماال دسرم بمونھ.بلھ ...فکر کنم بیش از اندازه ظرفیتم خ-

آلستیر سرشو تکون داد، چون دھنش پر از چیزکیک بود.دلم می خواست ھرچی 

 زودتر برگردم، خونھ قبل از اینکھ جیک بره.

 چون خودش گفت کھ این احتمال وجود داره کھ صبح بره.

وقتی می خواستیم از رستوران خارج بشیم آلستیر درو برام باز نگھ داشت.ھوای 

 نیمھ شب بھ صورتم خورد و باعث شد موھای فرم تو ھوا تاب بخورند.سرد 

 چی انقدر خنده داره؟-

احتماال وقتی داشتم بھ پیام جیک فکر می کردم، لبخند رو لبم نشستھ بوده.با اینکھ 

آلستیر دستم رو گرفتھ بود بھ تنھا چیزی کھ می تونستم فکر کنم، این بود کھ چقدر 

 جیک بخوابم. دلم می خواد امشب کنار

*** 

وقتی آلستیر منو جلو در آپارتمان رسوند خم شد، تا ببوستم، ولی لبام رو بستم، تا 

فقط یھ بوسھ معمولی باشھ و برای بوسھ ای کھ دلم می خواست، با جیک انجامش 

بدم تشویقش نکنم.عمدا دعوتش نکردم، بیاد داخل وبھش گفتم آخر ھفتھ خوبی 



ھفتھ بعد تو کالس قراره ببینمش.اگھ دوباره ازم می داشتھ باشھ، تا بفھمھ کھ 

 خواست کھ باھاش قرار بزارم یھ بھونھ براش میاوردم.

وقتی وارد خونھ شدم در ھمھ اتاق ھا بستھ بود، وقتی نزدیک اتاق جیک شدم و 

 در زدم قلبم داشت از جاش کنده میشد.

 جیک؟-

ن چندتا احساس مختلف ھیچ صدایی نیومد.دوباره در زدم.اون رفتھ بود.ھمزما

داشتم؛ ناراحتی ،ناکامی ، اشتیاق و آسودگی.چون کامال مطمئن بودم اگھ اینجا بود 

یھ حرف احمقانھ می زدم، یا حرکت اشتباھی انجام میدادم...مثال میپریدم 

روش.وقتی بھ اتاقم برگشتم، احساس تنھایی میکردم.کفش ھای پاشنھ دار تارا رو 

.لباسم رو از باال سرم درآوردم و یھ تیشرت بلند سفید کندم ویھ گوشھ انداختم

 پوشیدم و موھامو شونھ کردم و دم اسبی بستم.

تو حموم داشتم آرایش صورتم رو می شستم وتو فکر غرق شده بودم وچند دقیقھ 

ای بود آب ھمینجوری ھدر می رفت و اصال متوجھ گذر زمان نشده بودم.دیگھ از 

چون جیک رو نداشتم.درستھ کھ ما مثل یھ زوج کنار ھم آخر ھفتھ ھا متنفر بودم، 

 نبودیم.

ولی وقتی دوروبرم نبود، دلم براش تنگ میشد.ھمونجور کھ سعی میکردم بخوابم 

قرار بودم.بی خوابی بھم غلبھ کرد از جام بلند شدم و برای خودم چای بشدت بی

 درست کردم بھتر از چرخیدن بیھوده تو رختخواب بود.



کھ تو سالن نشستھ بودم و تلویزیون تماشا میکردم چای بابونھ ام رو در حالی 

 میخوردم و متوجھ شدم کھ کریسمس وآخر ترم داره نزدیک میشھ.

گرفتن تو امتحان برام کم اھمیت تر از   A بھ این معنی بود کھ کالس ھای

 آموزشی جیک تموم میشھ.حاال 

ماجراجویی ھای  جیک دیگھ وقت گذروندن با جیک بود،ھرچند کھ فکر کردن بھ 

 منو نمی ترسوند.

تلویزیون رو خاموش کردم وبھ سمت اتاقم حرکت کردم ولی ناخودآگاه خودمو 

 جلوی اتاق جیک دیدم.در رو بازکردم وناگھان از جام پریدم.

 اون اونجا بود و روی تخت خوابیده بود!.

 اصال امکان نداشت.

ی دوباره از جام پریدم.چون اون فقط بھ طرف تخت رفتم، تا از نزدیک ببینمش ول

یھ تعداد پتو بود کھ بھ شکل بدن انسان درآورده بود و یھ کاله بیسبال روی بالش 

 گذاشتھ بود.این دیگھ چھ کوفتیھ؟

 مالفھ ھارو کنار زدم.یھ اوریگامی خفاش اون زیر بود.بازش کردم.

 »دنبال کسی می گردی؟«

پوشوندم.اون می دونست کھ قراره  از شرم وناباوری صورتم رو با دست ھام

امشب بھ اتاقش برم.تصمیم گرفتم جوری وانمود کنم، انگار تو تلھ نیافتم...خوب 

در این شرایط خفاش ...اونم دوباره بھ شکل اولش درآوردم و زیر مالفھ ھا 



گذاشتمش.بالشش روبرداشتم و دوباره بوش کردم.دیگھ بوی سیگار ازش نمی 

 کنم کھ آیا اون دیگھ سیگار نمی کشھ؟ اومد و باعث شد تعجب

قبل از اینکھ اتاق رو ترک کنم متوجھ سھ تا خفاش دیگھ تو سطل آشغالش 

شدم.بیرون آوردمشون و متوجھ شدم قبل اینکھ مچالھ اشون کنھ و داخل آشغال 

بندازه سعی کرده روی ھر کدوم چیزی بنویسھ.مثل اینکھ با خودش مجادلھ 

 در آخر بیخیال شده. میکرده کھ چی بنویسی و

 اولی:امیدوارم قرارت خوب بوده باشھ ...

 دومی:اس ھیر (موی کون) در مقایسھ با ... (منظورش آلستیر ھست)

 سومی:ظاھرت خیلی ...

واو ...فکر نمی کردم انقدر عمیق برای نوشتن این چیزا بخواد وقت بزاره. این 

م غیرقابل باور بود، کھ چجوری دو تا اکتشاف واقعا منو گیج کرده بودند.واقعا برا

بھ این نتیجھ رسیده کھ بھترین راه گول زدنم اینھ کھ می تونھ وانمود کنھ اونجا 

 زیر مالفھ ھا خوابھ.

بھ تختم برگشتم و شروع بھ خیال پردازی کردم.و نتیجھ این شد کھ قضیھ امشب 

فھمم، ستم بثابت میکنھ، اون متوجھ شده کھ تاثیراتی رو من گذاشتھ.فقط نمی تون

من چھ تاثیری روی اون دارم، یا اصلن اونم راجب من اینجوری فکر میکنھ و 

 حسی بھم داره.

 فوق العاده.... اون کلمھ تا زمانی کھ خوابم ببره دایم تو ذھنم تکرار میشد:



 

 یازدھمفصل 

 

شدم و میانگین » B«شد.جیک بخاطر نمراتم برام خوشحال بود ولی گاھی  

در ماه نوامبر دو تا امتحان بعدیم رو ھم حس می کردم یھ » A«نمرات ریاضیم 

مقدار ناراحتھ چون مجبور بود بخاطر نمره ھای درخشان من برنامھ روبرو 

کردن من با ترسام رو بھ تاخیر بندازه.کی میدونست کھ یھ زمانی این قراره یھ 

 مشکل بشھ؟

نان  خص بود کھتصمیم گرفتم برای تشکر از جیک یھ چیز خاص براش بپزم.مش

موز رو بھ اندازه دسر موز دوست نداره، ولی ھمھ اونو با چشم ھای بستھ دولپی 

تموم کرد.دفعھ دوم براش پای موز با کرم شکالتی درست کردم و واکنشش بھ 

اون مثل رسیدن بھ ارگاسم بود.جدا چیزھایی زیر لبش می گفت کھ اصال متوجھ 

 رگرم کننده بود.اشون نمی شدم.دیدن این حالتش برام س

در طول جشن شکرگذاری فقط راجب ھم خونھ مخ کامپیوترم بھ خانوادم پز می 

دادم، کھ چقدر تو پاس کردن امتحان ریاضی بھم کمک کرده و اونا می گفتند نمی 

تونند برای دیدن و تشکر کردن ازش صبر کنند.مطمئن بودم وقتی مامانم اونو 

 کنم.(بخاطر شک و تعجب زیادش.)ببینھ باید فکش رو از زمین جمع 

*** 



تا پایان ترم فقط یھ امتحانم مونده بود.چند ھفتھ پیش، طبق معمول پنج شنبھ شب 

بود و تو اتاق جیک مشغول مطالعھ بودیم و اون مثل ھمیشھ ھمھ چیو سخت می 

گرفت.ھم مون شبی کھ ھمھ چیز بین ما عوض شد.برای حل یھ مسلھ ریاضی اون 

رفت، یھ چیزی برداشت و جلو من پرتش کرد.یھ تاس بود.با  بھ سمت کشومیزش

قراره بگی چند تا برآمد، ممکنھ «جدیت بھم نگاه کرد وبعد بھ تاس اشاره کرد.

 »اتفاق بیفتھ.بعد تشخیص بدی بھ چند روش میتونی مجموع پنج رو بدست بیاری.

درحالی  "yahtzee"با برادرم جیمی بھ ذھنم اومد.بازی بھ این صورت بود کھ  

کھ بھ تاس نگاه می کردم خاطرات قدیمی از بازی پنج تاس رو باھم می انداختیم 

و باید بھترین وبیشترین ترکیب اعداد رو بدست میاوردیم.درستھ اکثرا بر پایھ 

شانس بود ولی برادرم ھمیشھ برنده میشد.می تونستم صدای برادرم مثل روز 

 »یاھتزه«روشن بشنوم...

ای کھ باعث شد بعد از سال ھا اشک ھام بریزه.بھ تاس نگاه می یاھتزه... کلمھ 

 کردم و اشک ھام می ریخت و جیک با قیافھ ای ترسیده بھم نگاه می کرد.

 چی ...چھ اتفاق کوفتی افتاد نینا؟-

دستمو جلو صورتم گرفتم، تا اشک ھایی کھ بدون توقف می ریختند رو 

ت تخت جایی کھ من نشستھ بودم، نبینھ.جیک کنار میز وایساده بود کھ بھ سم

 »نینا ...؟«اومد.



بخاطر برادرمھ ... اون تاس ھا «اشک ھام رو پاک کردم و بھش نگاه کردم.

...خاطراتی رو برام زنده کردند.منو برادرم قبال برای اینکھ زمان بگذره، این 

 ...»بازی رو انجام می دادیم تا 

 چییی؟-

بود، کھ می تونستیم باھم انجامش بدیم این یکی از اون چندتا کار کوچیکی -

 ...البتھ قبل از اینکھ اونو از دست بدم.

جیک ساکت وخاموش موند و تند تند پلک زد ...داشت حرفی کھ وسط پروندم رو 

 ھضم می کرد.

 نینا ...خدایا... من واقعا متاسفم.اون عکس تو اتاق رایان برادرتھ؟-

اون تنھا برادرم بود...بھ جز اون «م.سرمو تکون دادم وبینی ام رو باال کشید

 »خواھر وبرادر دیگھ ای نداشتم.

 چھ اتفاقی افتاد؟-

 اون سرطان خون داشت.-

نمی دونم چی بگم، تو ھیچی راجبش نگفتھ بودی. « یھ زمین نگاه کرد و آه کشید.

 »من فکر می کردم...

ی می دونم.من و رایان زیاد راجبش حرف نمی زنیم.برای دوتامونم خیل-

دردناکھ.وقتی اون عکس رو تو اتاقش دیدم واقعا شوکھ شدم، فکر نمی کردم کھ 

 جلوی چشمش بزارتش چون می دونم کھ دیدنش اونو داغون میکنھ.



جیک برای چند لحظھ چشم ھاش رو بست و دوباره بھ من نگاه کرد.دیگھ گریھ 

بدنم می نمی کردم ولی ھنوزم با بھ یاد آوردن خاطرات روزھای آخر برادرم، 

لرزید.خاطراتی کھ روز ھای زیادی باھاشون مبارزه کرده بودم تا فراموش کنم 

 ولی االن دو تا تاس کوچولو ھمھ تالش ھام رو بھ باد داد.

چرا نمی خوای «جیک وقتی دستش رو رو زانوم گذاشت باعث شد از جام بپرم.

 »بھش فکرکنی؟

یمی برام سختھ و تا االنم برام سخت بود کھ اعتراف کنم، چرا فکر کردن بھ ج

 ھرگز بھ کسی راجبش چیزی نگفتھ بودم.ھرگز...

 ولی االن می خواستم بھ اون بگم....

می خواستم بھ اون بگم چون بھش اعتماد داشتم و اون ھیچ وقت منو 

بخاطراشتباھاتم قضاوت نمی کرد.ھنوز دستش رو زانوم بود، بھ تتوی اژدھای 

آخرین روزھای زندگی «جمع و جور کنم. روی ساعدش خیره شدم تا ذھنمو

برادرم، نمی تونستم شاھد از بین رفتنش باشم.برام دردناک بود.اون فقط یکسال 

ونیم از من بزرگتر بود و خیلی باھم صمیمی بودیم. وقتی از دستش دادم اون فقط 

 »نوزده سالش بود.منم سال آخر دبیرستان بودم.

خیلھ خوب ...آروم « تر از قبل پام رو مالید. وقتی باز اشکام راه افتاد اون محکم

 »باش.

نگاه خیره ام رو از اژدھا برداشتم و بھ چشم ھاش نگاه کردم.می تونستم انعکاس 

 تصویر خودم رو داخل چشم ھاش ببینم.



ھر راھیو امتحان کردیم، حتی از مغز استخوان من استفاده کردند، چون فقط مال -

 من بھش می خورد.

 رو بست جوری کھ انگار شنیدن این حرف باعث شد درد بکشھ. جیک چشم ھاش

حتی پیوند سلول ھای بنیادی ھم انجام دادند، ولی بازم موفق نشد.اوایل خیلی -

امیدوار بودیم، ولی بعد ھمھ چی نابود شد دیگھ کاری نمونده بود، کھ انجام نداده 

 باشیم.قبل اینکھ اونو از دست بدیم، دوسال تمام مریض بود.

ھنوز زانوم رو میمالید وساکت بود برای ھمین دوباره شروع بھ حرف زدن 

 کردم.

وقتی تو بیمارستان بود، یاھتزه بازی می کردیم .این تقریبا برای شش ماه قبل -

فوتش بود.ماه آخر یا این طورا بود کھ اوضاعش وخیم شد و بشدت الغر شده 

ھ اون وضعیت ببینمش.دیگھ ب بود.نمی تونستم بھش نگاه کنم ...نمی تونستم تو

 دیدنش نرفتم جیک.

 دیگھ حتی بھ مالقاتش ھم نرفتم، حتی وقتی مرد اونجا نبودم.

با بھ یاد آوردن دردناک ترین روز ھای زندگیم، دوباره اشکام راه افتادند.دیگھ 

نمی تونستم ادامھ بدم وحرف بزنم.جیک دستش رو رو شونھ ام گذاشت ومنو بھ 

شم ھام رو بستم و سرم رو بھ سینھ ی گرمش فشردم و گریھ سمت خودش کشید.چ

 کردم.

نینا اون می دونست کھ تو دوسش داری، انقدر عاشقش «آروم کنار گوشم گفت:

بودی کھ نمی تونستی درد کشیدنش رو تحمل کنی.اون می دونھ.حتی اگھ ندونھ 



ھ چھ حسی ...ھر جایی کھ باشھ...جایی کھ ماھم قراره بریم ...االن اون می دون

 »داشتی.

 تو باور میکنی؟-

 آره باور میکنم.اگھ باورش نداشتم، بھت نمی گفتم.-

 چجوری می تونی انقدر مطمئن باشی؟-

من صد درصد مطمئن نیستم، ولی تو باید ایمان قوی داشتھ باشی... باید از تھ -

قلبت بھش باور داشتھ باشی.حقیقت اینھ کھ این زندگی گھ ھدف مشخصی 

 داره.برادر توام ... ھدف داشت و زودتر از من و تو بھ ھدفش رسید.

 دلم می خواد باورش کنم.-

ناگھانی منو از بغلش جدا کرد وبھ سمت کمدش رفت وبا انبوه نقاشی ھاش کھ 

اونروز موقع جاسوسی تو اتاقش نگاھشون کرده بودم، برگشت.یکی از نقاشی ھا 

جدا کرد اومد رو تخت کنار من نشست کھ عکس مرد روی موتورسیکلت بود رو 

 »این نقاشی پدرمھ.«وقبل از حرف زدن بھش خیره شد.با ھمون نگاه خیره گفت:

تصویری کھ از بین اونھمھ نقاشی دائما بھ چشمم می خورد و روم تاثیر گذاشتھ 

بود متعلق بھ پدرش بود این حقیقت باعث شد، تعجب کنم.بھ عکس پدرش خیره 

 زد بنظر می رسید کھ تحت تاثیر قرار گرفتھ باشھ. شده بود وحرف نمی

این نقاشیش جوری کھ بھ پشت سرش نگاه میکنھ، رو بیشتر از ھمھ دوست دارم -

. 



این آخرین خاطره ای «بعد از یھ مکث طوالنی دوباره شروع بھ حرف زدن کرد.

ھست کھ ازش دارم.اونشب تو تصادف از دستش دادم.اون موقع فقط پنج سالم 

ولی اون لحظھ رو خوب بھ یاد میارم.رفت بیرون تا چند تا از دوست ھاش  بود،

رو ببینھ و بھم گفت تا پسر خوبی برای مامانم باشم، در اینصورت فردا صبح 

برای صبحانھ منو بھ مکان مورد عالقھ ام میبره.قبل از اینکھ بره برگشت وبھم 

 »نگاه کرد اون نگاھش برای ھمیشھ تو ذھنم موند.

 واقعا ناراحت کننده بود.این 

نمی دونم کدومش بدتره؛ اینکھ ھیچ وقت نتونی قبل مرگش با کسی خداحافظی -

 کنی یا از قبل ھم شاھد زجر کشیدنش باشی.

ھر دو این ھا ناراحت کنندن، «نقاشی رو کناری گذاشت وبھ سمت من برگشت.

ده ھیچ وقت حرف من اینھ بھ ھمون اندازه کھ از دست دادن پدرم، برام سخت بو

دلم نخواستھ کھ فراموشش کنم.ھرگز.ھر کاری کھ از دستم برمیومده انجام دادم تا 

 »ھمیشھ بھ یاد بیارمش، حتی چیزھای کوچیکی کھ تو اون سن بھم یاد داده بود.

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو تکون دادم، سعی کردم حرف ھاش رو بھ جیمی 

ت مریضی جیمی رو از ذھنم بیرون ربط بدم.انقدر کھ سعی کرده بودم خاطرا

کنم، ھمھ خاطرات خوبش ھم فراموش کرده بودم و دیگھ چیزی برام نمونده 

بود.ناگھان چند تا خاطره خنده دار کوتاه بھ ذھنم اومد چون خودم اجازه دادم تا 

 »برادرم مثل تو یھ جوکر خوب بود.«اونا بھ ذھنم بیان.

 آره؟-



اون یھ دونھ بالشتک گوز بھ کلیسا آورد و اون رو جیمی خیلی بی حیا بود.یھ بار -

روی نمیکت جلویی کھ یھ پیرزن روش نشستھ بود، گذاشت.بعد اون مامان وبابام 

بھ مدت سھ ھفتھ تنبیھ اش کردند و اجازه ندادند از خونھ بیرون بره.یا ھروقت کھ 

امو باھم دعوامون میشد و باھاش قھر می کردم منو رو زمین می انداخت و پاھ

غلغلک می داد تا وقتی کھ التماسش کنم منو ببخشھ.میدونست کھ این کارش باعث 

میشھ من دیونھ بشم. حتی گاھی بھ رایان می گفت کھ پای دیگھ ام رو غلغلک 

 بده.دوتایی می ریختن رو سرم.

غلغلک پا ،ھان؟دفعھ بعد کھ موقع تدریس ریاضی «جیک ابروش رو باال انداخت.

 »دم میمونھ کھ چیکار باید بکنم.حواست پرت شد، یا

 نھ تو این کارو نمیکنی!.-

ببین حتی فکر کردن بھ این چیزا باعث میشھ بخندی...فقط باید بھ لحظات خوبی -

کھ با اون داشتی فکر کنی.روزھای آخر زندگی برادرت اون رو توصیف نمی 

ت دوس کنھ.تو می تونی انتخاب کنی کھ چجوری بھ یادش بیاری، ھمونجور کھ من

دارم اونو ھمیشھ روی موتورش بیاد بیارم...کھ فقط برای سواری بیرون می 

رفت.برای ھمینھ کھ نقاشی می کنم.کشیدن چیزھایی کھ دوست دارم ھمیشھ بیادم 

 بمونن برام مثل یجور درمان ھست.

نقاشی رو برداشت و دوباره بھ کمدش برگردوند.اینکھ راجب اون یکی ھا حرفی 

کمی ناامید بشم.مشخص شد کھ ھرکدوم اون ھا یھ مفھومی براش نزد، باعث شد 

دارند.ھرچند کھ باالخره چیزیو کھ می خواستم رو بدست می آوردم.این بیشترین 



اطالعاتی بود کھ جیک راجب زندگیش بھ من داده بود.نباید غر می زدم مگر 

و روی  میزبرای اینکھ بجای اینکھ دوباره بیاد روی تخت کنار من بشینھ بھ پشت 

 صندلی اش برگشت.

نینا ...میدونی «جیک کامپیوترش رو خاموش کرد و کف دست ھاش رو بھم زد.

 »امشب بھ چی نیاز داری؟

 سوال جالبی بود و باید بتونید حدس بزنید کھ ذھنم بھ کجا رفت.

 بھ چی نیاز دارم جیک؟-

 نیاز داری امشب رو مست کنی.عجلھ کن امشب باندازه کافی خوندی.-

از جاش بلند شد وکت مشکیش رو پوشید.دنبالش از اتاق خارج شدم بھ اتاقم رفتم 

کجا «دست و صورتم رو شستم و یھ کت برداشتم.جیک جلو در اتاقم وایساده بود.

 »می خوایم بریم؟

 نگران نباش ، قراره از خوشت بیاد.بھم اعتماد کن.-

 اعتماد کنم.نیشخند مشکوک روی صورتش بھم میگفت کھ نباید بھش 

*** 

بعد از ھفت بلوک پیاده روی بھ سمت خیابون بروکلین بھ ساختمانی رسیدیم، کھ 

 روش یھ تابلو صورتی نیون چشمک می زد:

 Pao Karaoke باری ھست کھ اونجا مشتریھا از میکروفون با صدای بلند)

 آھنگ می خونند ومی رقصیدند.)



می خوایم کاروکھ انجام «د زدم:وقتی جیک درو برام باز کرد با صدای بلند دا

 »بدیم؟

قراره یک یا دو ظرف نوشیدنی الکلی بنوشیم، اگھ بھ اندازه کافی مست بشی ... -

 آره شاید انجلم بدیم.

اونجا خیلی شلوغ بود وبوی گریس ومشروب ھمھ جا پخش شده بود،.یھ زن با 

خوند و  موھای مجعد تیره و تتوی پروانھ کھ بھ شدت مست، با صدای بلند می

زندگیش نمی تونست  مشتری ھا دیونھ وار می رقصیدند.اون برای گذران

 خوانندگی کنھ چون صداش مزخرف بود ولی اینجا اصال اھمیتی نداشت.

 »؟نظرت چیھ«تو یھ غرفھ کوچیک و خداروشکر دورتر از پیست رقص نشستیم.

 اومدی؟ خوبھ.تا حاال تو بار کاروکھ چینی ھا نیومدم، تو قبال ھم اینجا-

 قبال یھ بار با ھمکارام اومدم، ولی انقدر مست بودم کھ چیزی بیاد نیارم.-

 اینجا چیزیم می خوری یا فقط برای نوشیدن میای؟-

 بستگی بھ این داره کھ گرسنھ چھ چیزی باشی.-

جوری کھ بھم نگاه کرد و پرسینگ لبش رو لیس زد، انگار می خواست باھام 

 الس بزنھ.

 من گرسنمھ.-

 وب ...یھ ظرف بزرگ پیش غذا سفارش میدیم و یھ ظرف مشروب.خوبھ؟خ-

 عالیھ.-



بعد اینکھ پیش خدمت اومد و سفارشمون رو گرفت جیک از زیر میز بھ پام 

دیگھ امشب راجب چیزھای غم انگیز حرف «ضربھ زد وباعث شد تو جام بپرم.

 »نمی زنیم، باشھ؟دلم می خواد خوش بگذرونی.

 مجبورم کنی برم اونجا؟قرار نیست کھ -

دھانش آروم بھ سمت باال کشیده شد.چندتا چال دیگھ اونجا وجود داشت کھ تا حاال 

تو می دونی اگھ نخوای کاری رو انجام بدی، من ھیچ وقت «پنھان شده بودند.

 »مجبورت نمی کنم کھ انجامش بدی.

رم و مست خوبھ... چون برای اینکھ بخوام برم اون وسط باید الکل زیادی بخو-

 کنم.

یھ زن نزدیک شد و یھ کاسھ پر مشروب روی میز گذاشت، کھ بیشتر شبیھ یھ 

 سینک  قابل حمل با دوتا نی بود تا ظرف شراب.

حرف از شیطان شد و از راه رسید.(منظورش اینھ حرف از مشروب شد و -

 آوردنش.)

ه ز نگاجیک بنظرم امشب شیطان تویی. می خوای منو بکشی؟ بھ اندازه این چی-

 کن!.

قبال نگاه کردم ... چون قبال این حرف رو شنیده بودم.(جیک این حرفو داره با -

 لحن دیوثانھ میگھ و منظورش بھ آلتشھ.)

 اینو گفت وبھم چشمک زد.



 خدایا آره من خودمو برای اون آماده کردم، نھ این ظرف شراب.

 زرگی از مشروببرای پاسخگویی بھ تصویر ذھنی کھ تو مغزم ایجاد شد، قلپ ب

داخل کاسھ نوشیدم.این معجون قوی تر از اون چیزی بود، کھ بنظر 

میرسید.بخاطر اثری کھ روی گلوم گذاشت، بھ سرفھ افتادم.اوه خدای من اون 

 تصاویر بازم جلوی چشمم میومد.

 »اوه ... آروم تر ... الکلی.«جیک کاسھ رو بھ طرف خودش کشید.

قویھ با اینکھ قیافش فریب دھنده اس .ظاھرش شبیھ این خیلی «دوباره سرفھ کردم.

 »مشروب میوه ای ھست ولی طعم الکل صنعتی میده.

 یکم بعد دیگھ چیزی متوجھ نمی شی.-

 خوبھ کھ قراره تا خونھ پیاده بریم.-

 »منظورت اینھ کھ قراره تا خونھ حملت کنم.«جیک یھ ابروش رو باال فرستاد.

 احتماال.-

باید بھت بگم، تو مثل پرکاه می مونی خیلی سبک وزنی.باید  با تموم جدیتم نینا-

یکم تو خوردن رعایت کنی دلم نمی خواد مریض بشی...اوه راستی صحبت از 

سبک وزن شد، اسم کسی کھ اون شب باھاش قرار داشتی چی بود؟ قرارتون 

 چطور بود؟

نیست  ھا ھا ...خیلی خنده دار بود.اسمش آلستیره .خوب بود ولی دیگھ قرار-

 باھاش قرار بزارم.



 علت خاصی داره؟-

 تو...

 خوب اون یھ جورایی مثل آدمای بازنده رفتار می کرد.-

خوب باید اینو بھت می گفتم.با اون کفش ھای کالج گھی ایش ،فکر میکنھ چند -

 سالشھ ... ھفده؟

آره ...می دونی من ھیچ وقت راجب مرد ھا شانس نمیارم.آخرین دوست پسرم -

 خدای بازنده ھا بود.اسپنسر 

 اسپنسر ...«جیک بھ صندلیش تکیھ داد و دست ھاش رو جلو سینھ اش جمع کرد.

یھ اصطالح خاصیھ بھ پسرایی کھ راجب سایز »(اون فقط شبیھ یھ آلت پرمدعاس.

 آلتشون اغراق میکنن یا کال بھ کسایی کھ خودبرتر بینی دارن گفتھ میشھ.)

 نت کار بود.اون ...یھ آدم پرادعا و ... خیا-

جیک سرشو تکون داد وبدون حرفی بھ اطراف نگاه کرد وبعد بھ چشم ھام خیره 

خوب من حتی اون پسر رو نمی شناسم ...ولی اگھ اون بھت خیانت کرده «شد.

 »باشھ ...می تونم بگم یھ احمق واقعیھ.

نمی دونستم حتی چھ جوابی باید بھش بدم، ولی تمام عصب ھای بدنم این رو می 

ست و واکنش نشون داد.خداروشکر ھمون موقع ظرف گرد پیش غذامون دون

رسید و دیگھ نیاز نبود چیزی بگم.شروع کردیم بھ خوردن بال مرغ، سمبوسھ 



،گوشت دنده و سیخ ھای گوشت کبابی و تھ ظرف رو درآوردیم.یکی از زمان 

 ھایی بود کھ ھیچکدوممون نیازی بھ حرف زدن احساس نمی کردیم.

ھ خوک بھ پیش غذامون حملھ کردیم و بھ نوبت از مشروبمون خوردیم فقط مثل ی

و از مشارکتمون لذت بردیم.وقت دست از خوردن برداشتیم کھ فقط شعلھ آتش 

وسط ظرف باقی مونده بود.جیک ظرف وبھ کناری کشید و پاکت دستمال کاغذی 

امون از رو بھ سمت من پرت کرد.وقتی دوباره شروع کرد بھ ادامھ دادن مکالمھ 

 جایی کھ مونده بود باعث شد گارد بگیرم.

 پس ...اسپنسر ...اخرین دوست پسرت بود؟-

آره ، تقریبا یکسال پیش از ھم جدا شدیم و اگھ بخوام بھ عقب برگردم می تونم -

 بگم، بھترین اتفاقی بود کھ می تونست برام بیافتھ.

 قاد می کرد.اون عالوه بر اینکھ بھم خیانت میکرد ھمیشھ ھم ازم انت

منظورت چیھ کھ ازت انتقاد می کرد؟چی «ابروھاش رو با عصبانیت جمع کرد.

 »بھت می گفت؟

 این بحث قرار بود بھ کجا بکشھ؟

صبر کن ...ببینم اون چیا می گفت؟ اول از ھمھ اون اصال تحمل اضطراب -

ونگرانی ھای منو نداشت.بھ جای اینکھ شرایط رو درک کنھ، ھمیشھ مسخره ام 

 کرد و می خندید و ھر فرصتی کھ بدست می اورد از اندامم انتقاد می کرد. می

 از اندامت انتقاد می کرد... .-



 آره ... ھمیشھ.-

 واقعا... .-

اره ، اون می گفت کھ ھیکلم ورزشکاری نیست و باید سعی کنم ده پوند وزنمو -

 کم کنم.ھمچنین کونم خیلی بزرگھ.

 میگم؟فکر کنم مست کردم.چرا اصال این حرف ھارو بھ اون 

 نینا ... امیدوارم بخاطر رک حرف زدنم ناراحت نشی.-

 نمی شم.-

این پسره ...اسپنسر ... باید بره چشم ھاش رو بده معاینھ کنند و یھ لگد در کونش -

 بزنند.اندامت ھیچ مشکلی نداره...حتی یھ قسمتش.

 امیدوارم کھ بھ حرفش گوش نکنی.

 آب دھنم رو قورت دادم.

قسمت ناراحتت کننده قضیھ ھمین جاست، تا مدت ھا حرفشو باور کرده -

بودم.وقتی بھ گذشتھ فکر می کنم می فھمم کھ اون فقط می خواست منو کوچیک 

کنھ.حتی اونموقع فکر می کردم، واقعا چاق ھستم با اینکھ از االن ھم الغرتر 

 بودم.

 نینا...-

 می خواست یھ چیزی بگھ کھ منصرف شد.



 یست...فقط بدون ... کھ اون اشتباه می کرد ، باشھ؟مھم ن-

 »بگو چی می خواستی بگی؟«در حالی کھ بازم از مشروب می خوردم گفتم:

بھ طرف پیست رقص نگاه کرد و پرسینگ زبونش رو بین دندوناش نگھ 

 »مطمئن نیستم کھ بتونم بھت بگم.«داشت.

 از کی این ھمھ با نزاکت شدی؟-

از وقتی کھ این مکالمھ بھ سمت «و با نی بازی کرد. یھ قلپ از مشروب خورد

 »نوک سینھ وکون کشیده شد.

یکم بلندتر از حد معمول شروع بھ خندیدن کردم.مثل اینکھ الکل داره عوارضش 

جدا ،ھرچی کھ می خواستی بگی رو بگو «رو نشون میده... روی ھر دوتامون.

 »ناراحت نمی شم.

خوب ... در «و لباش رو لیس زد.یھ قلپ بزرگ دیگھ از مشروب خورد 

اینصورت نینا نھ بھ عنوان فقط یھ دوست بلکھ بھ عنوان یھ مرد بھت میگم، تو 

بدن فوق العاده ای داری.اندامت عالیھ.دوست پسر نمرود قبلیت فقط یھ چیزیو 

 »درست گفتھ؛ تو کون درشتی داری.

 »معذرت می خوام چی؟«مشروب از دھنم بیرون پاچیدم.

صبر کن حرفم تموم بشھ.تو کون بزرگی داری «ک شد و روی بازوم زد.بھم نزدی

...ولی اون دیدنی ترین باسنیھ کھ تا حاال دیدم.حالت بدنت بصورت ساعت شنیھ و 

ھر فرد زنده ای می دونھ، کھ این نوع ھیکل سکسی ترینھ.تو واقعا زیبایی و 



 نداری کھ چقدر زیبا چیزی کھ تورو جذابتر میکنھ اینھ کھ تو خودتم ھیچ ایده ای

 »ھستی.

 بخاطر کلماتی کھ انتظارش رو نداشتم و از دھنش بیرون اومد بھ صندلیم چسبیدم.

 اون فکر میکنھ من خوشگلم !

 اون فکر میکنھ من کون گنده ای دارم !

 اون فکر میکنھ کون من تماشاییھ؟

ن دلم می خواست منم بھش بگم، کھ چھ حسی بھش دارم کھ فکر می کردم، او

زیباترین مخلوق روی زمینھ.ولی ھیچ کدوم این فکرھا رو زبونن بیان نکردم و 

 »ممنونم.«فقط گفتم:

 خواھش می کنم.-

ھمونجور تو سکوت نشستھ بودیم و بھ پسر کچل و زنی کھ کنارش بود واحتماال 

رو می  On the Road Againمادرش بود نگاه می کردیم.اون داشت اھنگ 

 مثانھ ام در حال انفجاره.خوند کھ احساس کردم 

 دستشویی کجاست؟-

 فکر کنم آخر راھرو پشت پیست رقص باشھ.-

وقتی از جام بلند شدم احساس کردم اتاق دور سرم می چرخھ.وقتی داشتم بھ 

طرف دستشویی می رفتم برام سوال بود کھ آیا االن داره بھ باسنم نگاه 



 گفت.بطور غریبانھ ای این بھترینمیکنھ.ھنوزم نمی تونستم باور کنم کھ چی بھم 

 تعریفی بود کھ تا حاال شنیده بودم.

دستشویی پر از چرک بود و کف اون چسبناک و فقط یکی از دسشویی ھا سالم 

بود.بقدری وضعم خراب بود کھ می تونستم نت صد ھم بشمارم.وقتی کار بزرگم 

بعد اینکھ دست رو کردم، ھنوزم می تونستم بشمارم چون کامل تخلیھ نشده بودم.

ھام رو شستم تو آینھ بخودم نگاه کردم، ولی فقط از کمر بھ باال دیده میشد چون 

کاری از دستم بر نمی اومد، باال پریدم تا باسنم رو ببینم.می خواستم ببینم، 

منظورش از "تماشایی " چی بود.ھمون موقع یھ زن وارد دسشویی شد و جوری 

 .بھم نگاه کرد کھ انگار دیونھ ام

وقتی دوباره بھ سالن و اتاقکمون برگشتم، متوجھ شدم جیک اونجا نیست حدس 

می زدم کھ بھ سرویس آقایون رفتھ باشھ.البتھ این فکرتا زمانی ادامھ داشت کھ بھ 

سمت پیست برنگشتھ بودم.اون با یھ میکروفون تو دستش اونجا وایساده بود.یھ 

ت میزدند و گاھی کلماتی مثل " گروه دختر میز جلویی نشستھ بودند و براش سو

ھی سکسی " بھش می گفتن.درست نمی تونستم تشخیص بدم چی میگن ولی ھمھ 

 این سناریو ناگھان باعث شد کھ حالت تھوع بگیرم.

 گوینده ازش پرسید کھ اسمش چیھ.

 »اسپنسر«جیک انگشتش رو روی میکروفون کوبید 

 اوه خدای من ... اون داره چیکار میکنھ؟

 چی می خوای بخونی؟ اسپنسر-



یھ  این«جیک درگوشی یھ چیزھایی بھ پسره گفت و بعد با میکروفون حرف زد:

آھنگ مخصوص برای نینا ھست.لطفا منو بخاطر اینکھ یھ جن کون بودم 

 » ببخش.

بھ اطراف نگاه کردم ودست ھام رو جلوی صورتم نگھ داشتم واقعا خجالت زده ام 

تو چشم ھام جمع شد.موزیک شروع شد و  کرده بود و انقدر خندیدم کھ اشک

جیک دنبال من می گشت.وقتی چشم تو چشم شدیم با ریتم آھنگ سرش رو تکون 

داد ویھ لخند گنده بھم زد، کھ چال ھاش مشخص شد و جوری کھ دلم می خواست 

 بھ سمت پیست حملھ کنم.

زن از وقتی شروع بھ خوندن اولین کلمات اھنگ کرد مردم دیوانھ شدند و چندتا 

جاشون بلند شدند تا نزدیک اون برقصند.بقیھ براش دست می زدند.ھمونجور کھ 

 می خوند پاش رو روی ضرب ھا فشار می داد.کارش زیادم بد نبود.

ھمھ بجز من فھمیده بودند کھ چھ اھنگی رو می خونھ.تا وقتی کھ بھ قسمت خاص 

 اھنگ نرسیده بود متوجھ ارتباط آھنگ نشده بودم.

ع بھ خوندن اون قسمت کرد تازه فھمیدم.کامال متوجھ شدم ... و خنده وقتی شرو

 عصبیم شروع شد.

 »اسم این آھنگ چیھ؟«بھ سمت پسری کھ نزدیک من نشستھ بود برگشتم.

 اسم آھنگ -Fat Bottomed Girls, by Queenھستش. 

چشم ھای جیک رو چشم ھای من قفل شده بود کھ سرم رو براش تکون دادم.فکر 

ورتم مثل گوجھ قرمز شده بود.داشتم از خنده غش می کردم، وقتی واکنش کنم ص



من رو دید اونم شروع بھ خندیدن کرد و روی یکی از الین ھا سکندری 

خورد.روی الین ھا جلو و عقب می رفت آھنگش رو می خوند و تمام مدت بھ من 

 نگاه می کرد.

صر بدونم.وقتی کفل نمی تونستم اون زن ھارو بخاطر چشم چرونی کردنشون مق

ھاش تکون می خوردند جوری جذاب وسکسی دیده می شد کھ نمی تونستی با 

کلمات بیانش کنی.فکر کنم اگھ اون کفل ھا رو تو شرایط دیگھ ای میدیدم، جلوی 

 پیست می ایستادم و آب دھنم براش راه می افتاد.

ز زیر چشم ھای سبزش زیر نور چراغ ھا می درخشید و تی شرت سفیدی کھ ا

پیراھن آبی چھارخونھ اش پوشیده بود، قفسھ سینھ اش رو کامل بھ نمایش گذاشتھ 

بود.اون ھمیشھ آستین ھاش رو باال می زد، تا ساعد ھای تتو شده اش رو بھ 

 نمایش بزاره.

وقتی آھنگ تموم شد جمعیت دیوانھ شدند.می تونستم ببینم کھ پیشونی اش زیر نور 

ل جھنم شیرین و سکسی دیده میشد.زن ھا ھرکدوم یھ چراغ ھا برق میزنھ.اون مث

قسمتی از اون رو برای خودشون می خواستند.صدای یکیشون کھ داد میزد رو 

 »میتونی ھرکاری کھ دلت می خواد با این کون تپلم بکنی.«شنیدم.

 اووووغ.

داشت بھ سمت اتاقک خودمون می اومد کھ چندتا دختر میز جلویی نگھ اش 

جذاب بودند و وقتی دیدم جیک داره مودبانھ جوابشون رو میده، با  داشتند.اون ھا

تمام سلول ھام احساس حسادت می کردم.یکی از اون ھا از پیراھن جیک آویزون 



شد و یھ تیکھ کاغذ داخل جیبش گذاشت کھ باعث شد احساس کنم سرم در حال 

ھ ت رو بشکنتپیدنھ.وقتی دوباره بھ خودم یادآوری کردم کھ این پسر قراره قلب

 احساس کردم ھرچی مشروب خوردم دارم باال میارم.

جیک وقتی متوجھ شد دارم نگاھش میکنم وسط حرف یکی از دخترھا پرید و بھ 

سمت میز خودمون اومد.وقتی اومد و سرجاش نشست قلبم ریتم منظمش رو 

 شروع کرد.

 تو پسر محبوبی ھستی.-

ظار داشتھ باشی تموم دخترای خوب نمیشھ یھ ھمچین آھنگی رو بخونی و انت-

 کون درشت اون جمع مثل آھنربا جذبت نشن.

 آره متوجھ شدم یکیشونم شمارش رو تو جیبت گذاشت.-

 اوه ... آره. -

کاغذ رو از جیبش دراورد و داخل شعلھ باقی مونده از ظرف پیش غذامون 

 انداخت.

 »واقعا شرم آوره.«با حالت مصنوعی افسوس خوردم.

 »شرم آور نیست؟«کشید و لبخند زد.با کنایھ آه 

 فکر کنم فقط یھ دختر کون درشت ھست، کھ تو می خوای ترکش کنی؟-

 »احساس میکنم قراره امشب تا خونھ حملت کنم.«بھم چشمک زد.



پیش خدمت اومد و ظرف ھای خالی مشروب وغذامون رو برد وجاش قبض و 

آوردم کھ جیک دوتا کلوچھ شانس گذاشت.داشتم کیف پولم رو بیرون می 

 »برش گردون سرجاش.«گفت:

 می خوام سھم خودم رو پرداخت کنم.-

نینا گفتم برش گردون تو کیفت.متوجھ شدم می خوای چیکار کنی.تو حتی کارم -

 نمیکنی واین نظر من بود کھ بیایم بیرون.

 »ممنونم.«بھ حرفش گوش کردم و کیفم رو سرجاش برگردوندم.

 ن ببرمت، تا ریلکس کنی و مست بشی.باید بیشتر از این ھا بیرو-

 فکر کنم امشب زیاده از حد ریلکس کردم.-

 آره ... منم اینجوری فکر میکنم.-

نمی خوای شانست رو امتحان کنی؟ اونی کھ طرف «بھ کلوچھ ھا اشاره کردم.

 »خودتھ رو بردار.اون مال تواه.اول من مال خودمو باز میکنم.

وقتی یھ در بستھ میشھ دره دیگھ «بلندی خوندم.مال خودم رو باز کردم وبا صدای 

 »ای بھ روت باز میشھ.

داشتم بھ این فکر کردم کھ چقدر این حرف درستھ.ھمھ ی لحظھ ھای دردناک 

زندگیم منو بھ اینجا و این شب شگفت انگیز با یھ فرد شگفت انگیز ھدایت 

 ونجا باشم.کرده.ھیچ جای دیگھ ای تو دنیا وجود نداشت کھ دلم بخواد االن ا

 حاال نوبت تواه.-



دخترای کون درشت باعث «جیک خم شد کلوچھ اش رو برداشت و باز کرد.

 »میشن مردھا بخندند.

 چی؟؟؟-

 شوخی میکنم ...شوخی میکنم.-

 راستشو بگو توش چی نوشتھ؟-

االن زمان اینھ کھ حرکت بکنی ویھ کاری «اول بھ زمین بعد بھ من نگاه کرد.

 »انجام بدی.

د.حتی کلوچھ شانس ھم متعجب بود، کھ چرا تا حاال کاری نکرده. بخاطر اوه مر

 طعنھ توی پیام دلم می خواست بخندم.

 جالبھ.-

ی خیل«جیک نفس عمیقی کشید کھ حتی تونستم، از اون سمت میز حسش کنم.

 »...جالبھ.

جوری داشت بھم نگاه می کرد کھ انگار می خواست بگھ دلش می خواد، بیشتر 

 ھم باشیم.این مرد قرار بود منو دیوانھ کنھ.از این با

 »می خوای بریم؟«باالخره شروع بھ حرف زدن کرد.

 البتھ.-

*** 



داشتیم پیاده بھ سمت خونھ می رفتیم، کھ متوجھ شدیم ھوا خیلی سرده.جیک وقتی 

متوجھ تاکسی کھ بھمون نزدیک میشد شد نگھ اش داشت.وقتی صندلی عقب کنار 

ن فاصلھ ای بود کھ در طول شب باھم داشتیم.تو یھ قسمتی اون نشستم، نزدیکتری

راننده بھ سرعت بھ سمت راست پیچید وباعث شد بیافتم تو بغل جیک.عوض 

اینکھ بھ جای قبلیم برگردم بھش تکیھ دادم و متوجھ شدم کھ قفسھ سینھ اش سفت 

 شد.اونم از جاش تکون نخورد وبھ بیرون نگاه کرد.

اشتم و سرجام موندم کھ االن دیگھ تکون نخورم.ھمونجور بھ اندازه کافی تردید د

کھ سرم روی سینھ اش بود موندم و بھ صدای قلبش کھ تندتر و تندتر میشد گوش 

کردم و مطمئن بودم، کھ این تپش ھای تند بخاطر منھ.تپش ھای قلب ھیچ وقت 

جور بددروغ نمی گن.این یھ موقعیت سیاه یا سفیده.یا منو تو قلبش نمی خواد یا 

می خواد از این دو حالت خارج نیست.باید قبل از اینکھ کامل عقلم رو از دست 

 می دادم حقیقت این موضوع رو کشف میکردم.

چشم ھام رو بستم وبھ صدای نفس ھاش گوش کردم.از باالی سرم می تونستم 

بوی الکل نفس ھاش رو حس کنم.این نزدیکی و ترکیب بوی بدنش وادکلنش باعث 

بشم. تاثیر الکل و فرومن کھ بینمون احساس میکردم باعث میشد شدت شد خیس 

احساس نیازم نسبت بھ اون ده برابر قوی تر وغیرقابل تحمل تر بشھ.دستم رو بلند 

کردم و روی سینھ اش گذاشتم  وباال پایین شدن سینھ اش بخاطر تپش ھای قلبش 

 رو نگاه کردم.

تمان ایستاد، با نارضایتی سرم رو وقتی تاکسی با صدای گوش خراشی جلوی ساخ

 از روی سینھ اش برداشتم و اون کرایھ ماشین رو پرداخت کرد وپیاده شدیم.



وقتی در ورودی ساختمان رو برام باز کرد و بھم نگاه کرد چشم ھاش مثل شیشھ 

 »بعد از تو.«براق بود.

 تو فقط می خوای کون تماشایی منو بررسی کنی.-

ردم تا بعد اینکھ اونجوری تو تاکسی خودمو روش ولو داشتم باھاش شوخی می ک

 کردم یکم جو رو عوض کنم.

 اوه ...دستمو خوندی.-

اینو گفت و پشت سرم از پلھ ھا باال اومد.وقتی وارد آپارتمان شدیم سالن تاریک 

بود ولی چراغ اتاق تارا روشن بود ومن مطمئن بودم کھ دوتاشونم تو اتاق تارا 

وجود جیک مست بودم، جلوی در اتاقم ایستادم وبا ناامیدی  ھستن.درحالی کھ از

بازم بخاطر امشب ازت ممنونم «آرزو می کردم کھ اونم باھام داخل اتاقم بشھ.

 »جیک...دقیقا ھمون چیزی بود کھ بھش نیاز داشتم.

 واقعا خوشحالم کھ لحظات خوشی داشتی.-

جیب ھاش چند لحظھ ای ھمونجا جلو در ایستاد ودست ھاش رو داخل 

 »شبت بخیر.«گذاشت.

 بھ سمت اتاقش رفت ودر وبست.

جواب سوالم راجع بھ قضیھ سیاه وسفید رو تا وقتی کھ اونشب شانسی بھ حموم 

 رفتم نگرفتھ بودم.

 



 دوازدھم فصل

 

نمی تونستم بخوابم و این نیازی بھ گفتن نداشت.بعد اینکھ لباس ھام رو با یھ شرت 

کردم روی تختم نشستھ بودم وبا استرس پاھامو کتون پسرونھ و تاپ تنگ عوض 

 تکون میدادم و بھ این فکر می کردم کھ ھدف جیک از این کارا چیھ.

اون بھم گفت کھ من خوشگلم و جوری رفتار می کرد، کھ انگار من تنھا زنی 

ھستم، کھ اوی بار کروکھ می دید، ولی وقتی کلوچھ شانسش بھش گفت کھ باید 

ن حتی یھ تکون جزیی ھم نخورد.فکر کنم اون کلوچھ لعنتی کاری انجام بده، او

 خودشم ناامید شد.

الکل ھنوزم تاثیرشو از دست نداده بود.مالفھ ھارو از روم کنار زدم و بھ سمت 

حموم رفتم.می تونستم نوری کھ از زیر دره بستھ اتاقش بیرون میومد رو 

 فتم.ببینم.وقتی وارد حموم شدم با صورت تو سینھ لخت جیک ر

 آروم ! حالت خوبھ؟-

در حالی کھ پیشونی ایم رو با انگشت ھای سفتش میمالید، این رو ازم 

 پرسید.ھنوزم می تونستم بوی الکل رو از نفسش حس کنم.

 بوی بدنش و برخورد سینھ لختش با سینھ ھام باعث شد سست بشم.

جا آره ... خوبم. معذرت می خوام اصال حواسم نبود، کھ چک کنم تو این-

 نباشی.چراغ اتاقت روشن بود برای ھمین فکر کردم کھ باید اونجا باشی.



چرا ھنوز «جیک بھ سینک تکیھ داد و آرنج ھاش رو جلو سینھ اش جمع کرد.

 »بیداری؟

 نتونستم بخوابم؛ برای ھمین اومدم اینجا تا برینم.-

 »خوب...پس باید اجازه بدم کارتو انجام بدی.«فوری از سینک دور شد.

 لھ ... احتماال.ب-

 »باشھ.:«قبل اینکھ بیرون بره و درو ببنده گفت 

نشستم رو توالت تا دسشوییم رو بکنم، با اینکھ باید خوب تخلیھ میشدم، ولی ھیچی 

نیومد. چون ھنوز ھمھ حواسم بھ جیک بود.بھ مدت بیست ثانیھ آب رو باز کردم 

اومدم متوجھ شدم  و صدای آب باعث شد ریلکس بشم وکارمو بکنم.وقتی بیرون

کھ جیک در اتاقش رو کامل باز گذاشتھ و این رو بھ عنوان یھ دعوت بی صدا در 

 نظر گرفتم.

ساعت یک صبح بود و اون لپ تاب بھ بغل روی تخت نشستھ بود.وقتی متوجھ 

شد جلوی در وایسادم در لپ تاب رو بست.بھ سمتش رفتم و انتھای تخت 

ویھ شلوار ورزشی آبی پوشیده بود کھ مارک  نشستم.ھنوز باال تنھ اش لخت بود

 شورت باکسری خاکستری رنگش از باالش دیده میشد.

 ریدن چطور بود؟-

 بی نظیر.-

 خوبھ کھ اینو میشنوم.-



 جیک بھ سینھ ھام نگاه کرد وباعث شد نوک سینھ ھام سفت بشھ.

 باالخره.

 بھ چی نگاه می کنی؟-

 »ھان؟«با گیجی بھم نگاه کنھ. سوالم باعث شد نگاه خیره اش رو برداره و

 تو لپ تاب.-

 اوه...تو لپ تابم...درستھ. فقط الکی تو نت می چرخیدم.-

 دارم می بینم. -

چند لحظھ ھمینجوری بھم نگاه کردیم، تا اینکھ صدای مداوم جیر جیر تخت اتاق 

 بغلی سکوت بینمون رو شکست.

 عالیھ.

کھ برام مثل برادرم بود و تارا ھیچ تمایلی نداشتم، کھ صدای سکس کردن رایان 

کھ بھترین دوستم بود رو بشنوم از طرفی ھم این صدا موقعیت عجیب وغریب 

مارو بدتر از قبل کرد.حاال یکی باید این حال و ھوای سکسی رو با چاقو می 

 شکافت، ولی بجاش ھر دومون شروع بھ خندیدن کردیم.

 »سکس می کنند؟ فکر می کنی اونا دارن« جیک با طعنھ ازم پرسید:

 »باید وانمود کنیم کھ این اتفاق نیافتاده؟«از خجالت سرمو پایین انداختم.



می خوای کالس ریاضی «وقتی صداھا بلندتر از قبل شد جیک بھ شوخی گفت:

 »رو برگذار کنیم؟

 البتھ.-

حرف بزنیم.(منظورش  69بیا ببینم ...خوب ما می تونیم راجب احتماالت -

 .)ھست 69پوزیشن سکس 

با توجھ بھ صدای بلندشون می تونم بگم «حرفش باعث شد بھ شدت بخندم. 

 »احتمالش خیلی باالس.

جیک از شدت خنده سرش بھ پشت خم شد و تونستم پرسینگ زبونش رو ببینم.بھ 

طرز معجزه آسایی سکسی دیده میشد و می خواستم بدونم اگھ زبونمون بھم بخوره 

صداھای اتاق بغلی خوابید و باز دوباره ما چھ حسی خواھد داشت. باالخره سرو

 چیزی برای گفتن نداشتیم.

ولی نمی خواستم از اونجا برم.جیک با استرس با روتختی اش ور می رفت و بھ 

قسم می خورم کھ اون «زمین نگاه می کرد یھو حرفی زد کھ باعث شد شوکھ بشم.

 »دوست پسر احمق قبلیت توتخت وضعش افتضاح بوده.

انتظار ھر حرفی داشتم، بجز این ولی امشب قرار نبود ھیچ حرفیو نادیده ازش 

 بگیرم وعقب بکشم.

 واقعا ھم اونجوری بود ...بیشتر موقع ھا.-



دست از ور رفتن با روتختی برداشت و صافتر نشست وبھ تخت تکیھ داد انگار 

 »پس تو سکس داشت.«داشت ازم دورتر میشد.

 و این یعنی چی ؟-

اعث شدم سرخ بشی.معذرت می خوام.تو منو یاد دخترای خاصی می ببین من ب-

 اندازی.

 چجور دخترایی؟-

این چیز بدی نیست... دخترای بی گناه ...یا باکره. دخترھایی کھ پسرھایی مثل -

 من جون میدن، تا بتونن اونارو خراب کنند و مال خودشون بکنند.

 بھ سقف نگاه می کرد.وقتی اینارو می گفت؛ با یھ نگاه شیطون و موذی 

 لعنتی.

 ھمونجور ساکت مونده بودم.

 منم برای ھرزه شدن بدست تو جونمو میدم.

خوب... تو جواب سوالت باید بگم آره سکس داشتم، ولی فقط «گلومو صاف کردم.

 »با اون.

اون تنھا کسی بوده کھ باھاش سکس داشتی و خودشم تو تخت افتضاح بود؟ این -

 نھایتھ بدشانسیھ.

 ره ...بدشانسی بود. من حتی یھ بارم ... می دونی ...با اون.آ-



 وقتی متوجھ منظورم شد چشم ھاش درشت شد.

 تو ھرگز چی؟ تو ھرگز ارضا نشدی؟ حتی یھ بارم  بھ ارگاسم نرسیدی؟-

 »با شخص دیگھ ای ھم بھ ارگاسم نرسیدم.« یکم مردد بودم.

ناراحت و ناامید بنظر می دوباره بھ روتختی اش نگاه کرد و با اون ور رفت.

 رسید.سکوت داخل اتاق کر کننده بود.

 پس ... فقط وقتی ارضا شدی، کھ خودتو لمس کردی.-

 آره.-

وقتی اون نتونستھ ارضات «مختصر چشم ھاش رو بست و بعد بھ من نگاه کرد.

 »کنھ، پس این سکس بھ حساب نمیاد نینا ...درواقع تو ھنوزم باکره حساب میشی.

 »اون سکس داشتھ ولی تو نھ.«گرفت و دوباره ادامھ داد. لبشو گاز

در تعجب بودم کھ یھ جفت چشم چجوری می تونست، ھمزمان این ھمھ حس 

 مختلف رو در من ایجاد کنھ و این ھمھ پیام بھم برسونھ.

چشم ھایی کھ ھمزمان ھم منو می ترسوند، ھم باھام شوخی می کرد ھم بھم 

د حس کنم ھمھ چی قراره درست بشھ ...االنم آرامش می داد و ھم باعث میش

جوری بھم نگاه می کرد، کھ انگار می خواست زنده زنده منو بخوره.و من بیشتر 

 از ھر چیزی آرزو می کردم، کھ این کارو انجام بده.

وقتی از جاش تکون خورد، سرجام پریدم، چون فکر کردم می خواد منو لمس 

د شد و پنجره رو باز کرد. وقتی بھ سمت کنھ.ولی درعوض بھ تندی از جاش بلن



کشو میزش رفت و سیگاری برداشت و روشن کرد ھوای سرد وارد اتاق شد.پک 

 عمیقی زد و وقتی لبھ پنجره نشست آروم دودش رو بیرون فرستاد.

 چرا سیگار میکشی؟ فکر می کردم ترک کردی.-

 و حفظ کنم.ترک کرده بودم، ولی االن بھش نیاز دارم و باید فاصلھ ام ر-

 چرا؟-

جوابم رو نداد و پشت سرھم پک می زد و دودش رو از پنجره بیرون می 

 فرستاد.

 »چرا سیگار می کشی؟«دوباره تکرار کردم.

واقعا می خوای «احساس کردم نفسش بند اومد و باالخره بھ سمت من چرخید.

 »بدونی چرا سیگار می کشم؟

 اره.-

 کاری کھ االن نباید رو انجام ندم.چون باعث میشھ، دھنم بستھ بمونھ و -

 »توام بھتره برگردی بھ اتاقت.«پک دیگھ ای زد.

تو سیگار می کشی و بھ من میگی برگردم بھ اتاقم، چون «ضربان قلبم باال رفت.

 »می خوای منو ببوسی؟

بھ سقف نگاه کرد و خندید جوری کھ انگار منظورش این نبوده. دوباره پک زد 

نینا اگھ فقط «وقتی خواست حرف بزنھ دود از دھنش بیرون زد.وبھ من نگاه کرد 

می خواستم ببوسمت، نمی گفتم بری بیرون.گفتم بری بیرون چون دلم می خواد 



طعمتو بچشم و با ھر روشی کھ می تونی تصورش رو بکنی، ارضات کنم جوری 

 کھ فقط جیغ بزنی.این تمام چیزیھ کھ امشب بھش فکر می کردم.برای ھمینھ کھ

نتونستم بخوابم.ھمین االنم تو بھم گفتی کھ تا حاال ھیچ مردی نتونستھ این کارو 

انجام بده ...گاییدمش.اگھ واقعا بخوای بدونی این دلیلیھ کھ باعث شد سیگار 

 »بکشم.

 مثل اینکھ جیک تصمیم گرفتھ بود منو الل کنھ. 

 نمی دونستم شرتم خیس شده بود، یا بھ خودم شاشیده بودم.

واقعا فکر می کنم بھتره برگردی بھ «ه با صدای دورگھ زمزمھ کرد:دوبار

 »اتاقت.

برخالف خواھش مستقیمش از جاییکھ نشستھ بودم تکون نخوردم.اونم ھمونجا 

کنار پنجره وایساد و بھ بیرون نگاه کرد حتی بعد اینکھ سیگارش رو بیرون 

 ماه میدرخشید.انداخت، ھم تکون نخورد.نیم رخ جذاب و مردونھ اش زیر نور 

یھ چیزی این وسط درست نبود، اگھ اون منو می خواست چرا نمیومد تا خواستشو 

بدست بیاره؟تا منم بھش نشون بدم کھ چقدر می خوامش.قطعا کھ اون باکره نیست 

 و اینو از روز اول میدونم.

اتاق ھر لحظھ سردتر میشد، چون ھنوز پنجره رو کامل باز گذاشتھ بود.باالخره 

بست و بھ سمت من چرخید وبھ سینھ ھام نگاه کرد.می دونستم کھ میتونھ  اونو

اونارو از روی تاپ نازکم ببینھ.آروم لباش رو لیس زد و باعث شد نوک سینھ ھام 

 از قبل ھم سفتر بشن.



 ھنوزم فاصلھ اش رو حفظ کرده بود.

شتر یوقتی بھ پایین نگاه کردم و دیدم کھ آلتش زیر شلوار ورزشیش سخت شده، ب

از قبل ناامید شدم.وقتی دید متوجھ تحریک شدگیش شدم، نفس ھاش تند تر شد 

وآب دھنش رو قورت داد.بدون اینکھ چیزی بگھ بھم خیره شده بود.از جام بلند 

شدم و بھ سمتش رفتم با چند اینچ فاصلھ ازش ایستادم.می تونستم حرارت بدنش 

 .رو حس کنم و متوجھ شدم، کھ داره منو بو میکنھ

داشت با ھمھ حواس پنج گانھ اش منو می بلعید ...بھ جز حس المسھ. باالخره 

 آروم دست ھاش رو بھ سمت کمرم آورد و از روی لباسم کمرم رو نوازش کرد.

فشار ناخن ھاش روی بدنم وگرمای نفس ھاش رو روی سینھ امو حس می کردم. 

ھای لرزونش رو از درست وقتی کھ فکر می کردم داره تاپم رو درمیاره، دست 

 »گاییدمش.«بدنم دور کرد. از زیر دندون ھاش غرید.

نفس نفس می زدم و یھ سوال کھ از پرسیدنش می ترسیدم ونمی خواستم جوابش 

وام می خ:«رو بشنوم، مثل یھ غده تو دلم مونده بود.بدون اینکھ فکر کنم پرسیدم 

 »بدونم وقتی ھر ھفتھ بھ بوستون میری چیکار میکنی.

دفعھ پشت سرھم پلک زد و ارتباط  چشمیمون رو قطع کرد.بھ زمین نگاه  چند

کرد و بعد پشتش رو بھم کرد.گارد گرفتھ بود وآشفتھ بنظر می رسید و ساکت 

 »نینا این خیلی پیچیده اس.«مونده بود.

وقتی کلمات از دھنش بیرون اومد، احساس کردم قلبم تو دھنم میزنھ.مشخص بود 

جواب درستی بھ سوالم بده، ولی ھمون سھ کلمھ برای اثبات  کھ قرار نیست امشب



اینکھ یھ نفر دیگھ تو زندگیش وجود داشت کافی بود.پس یھ حفره خاکستری 

 بزرگ وجود داشت و ھمھ چی سیاه یا سفید نبود.

می خواستم ھمین االن ازش بپرسم منظورش چیھ، حتی اگھ می گفت دوست دختر 

کامال متفاوت بود. ولی بازم جراتم رو از دست داره حتی اگھ موضوع یھ چیز 

دادم و یھ قسمت از وجودم نمی خواست حقیقت رو بفھمھ.چیزی کھ االن می 

دونستم این بود کھ داشتم با آتیش بازی می کردم و نیاز داشتم بھ توصیھ اش گوش 

 کنم و از اتاقش برم بیرون.

 شب بخیر جیک.-

 واجازه داد تا ازش دور بشم.بدون اینکھ چیزی بگھ ھمونجا وایساد 

*** 

صبح روز بعد چشم ھام قرمز بود و ورم کرده بود.ھمون احساس شومی رو 

داشتم، کھ وقتی نوجوان بودم و یھ پسر قلبم رو شکستھ بود داشتم.می دونی گاھی 

آدم از خواب بیدار میشھ و تا چند ثانیھ فراموش میکنھ کھ چھ اتفاقی افتاده ولی 

 ھ میشی کھ ھیچی خواب نبوده وحشت میکنی.وقتی تازه متوج

رو نشون می داد و خواب مونده بودم.کالس ساعت  9:45بھ ساعت نگاه کردم کھ 

اولم رو از دست داده بودم.البتھ کھ جیک سرکار رفتھ بود و آخر ھفتھ ھم بھ 

 شھرشون می رفت، ولی اینسری خوشحال بودم کھ قراره چند روزی نبینمش.



ھ بود وقھوه درست می کرد.احساس می کردم سروصدا داره تارا تو آشپزخون

مغزمو سوراخ می کنھ کھ البتھ از اثرات مستی دیشب بود.وقتی بھ طرف سالن 

 »سالم دختره مست.:«رفتم بھم گفت 

 سالم.-

 عزیزم شبیھ مرده ھا بنظر میای، ھمھ چی خوبھ؟-

م یا ن افتاده بھش بگنمی دونستم باید بھش اعتماد کنم و راجب اتفاقاتی کھ بینمو

 نھ.حتی نمی دونستم چی باید راجب دیشب بگم.

ما مشروب خوردیم، اون بھم گفت کون گنده ای دارم، کلوچھ شانس چیزی گفت 

 کھ اونو تحریک کرد و منو از اتاقش بیرون کرد.

 ھمھ چی خوبھ، فقط شب طوالنی داشتم.-

 می دونم با جیک بودی، اون بھم گفت.-

 گفت؟اون چی بھت -

راحت باش ... فقط اینکھ تا دیر وقت بیرون بودین و قبل از اینکھ بره سرکار -

گفت، امروز مواظبت باشم، چون ممکنھ اذیت شده باشی برای اینکھ دیشب زیاد 

 مشروب خوردی، یا یھ ھمچین چیزی.

 یا یھ ھمچین چیزی...

 کرده بود.اون می دونست ممکنھ اذیت شده باشم، چون اون کسی بود کھ اذیتم 

 آره ...رفتھ بودیم بھ بار کاروکھ.-



 پس این مثل یھ قرار بود؟-

 نھ ... مثل قرار نبود. -

 نینا ... حالت خوبھ؟ چون واقعا خوب بنظر نمیای.-

 لعنتی .اشک تو چشم ھام جمع شد.

 نھ نیستم تارا...اصال خوب نیستم.-

 می خوای بھم بگی چھ اتفاقی افتاد؟ اون چیکار کرده؟-

ئلھ این نیست کھ اون چیکار کرده، مسئلھ اینھ اون ھیچ کاری نکرده. موضوع مس-

اینھ کھ اون چیزی نمی گھ، اینھ کھ قرار نیست ھیچ اتفاقی بین ما بیافتھ.اینجوری 

بگم کھ من فقط می خواستم بدونم آیا قراره برای ھم بیشتر از یھ دوست معمولی 

 م.باشیم یا نھ و دیشب جواب این سوالمو گرفت

 متاسفم عزیزم.-

 چیزی بھ رایان نگو، باشھ؟-

من می تونم ببینم کھ جیک چجوری «تارا منو بھ طرف خودش کشید وبغلم کرد.

بھت نگاه می کنھ حتی وقتایی کھ خودتم متوجھ اش نیستی. نمی دونم کھ دیشب 

اون چیکار کرده ، چی گفتھ و یا چی نگفتھ ولی اون پسره یھ حس ھایی نسبت بھ 

 »ره.تو دا

 من فکر می کنم کھ اون فقط ... یکم پیچیده اس.-

*** 



وقتی عصر اون روز از کالس زبان بیرون اومدم، طی یھ تصمیم آنی خواستم 

بجای پلھ ھا از آسانسور استفاده کنم.دیگھ مثل قبل از آسانسور نمی ترسیدم و این 

ثل ھنوز مبخاطر جیک و پیک نیکی بود کھ تو آسانسور داشتیم ولی متوجھ شدم 

 قبل از سوار شدن بھ آسانسوراجتناب می کنم.

خداروشکر آسانسور خالی بود. وحشت زده و عصبی بودم، ولی وقتی دکمھ رو 

زدم و درھا بستھ شد سعی کردم خودمو کنترل کنم.چشم ھام رو بستھ ام و روی 

احساس اضطراب و ترسم تمرکز کردم و تو ذھنم تعداد طبقاتی کھ پایین می 

 م رو می شمردم.اومدی

وقتی درھا باز شد بھ شدت احساس آزادی و خوشحالی می کردم، چون االن می 

دونستم کھ می تونم بھ تنھایی ھم اینکارو انجام بدم.اینبار فقط شش طبقھ بود، ولی 

برایم خیلی معنی داشت.وقتی بھ طرف پیاده رو می رفتم بھ شدت ھیجان زده شده 

 بودم.

م بھ طرف جیک و روزی کھ باھم تو آسانسور بودیم کشیده تو راه خونھ بازم ذھن

شد.آھنگی کھ گذاشتھ بود و باھاش منو عمیقا تحت تاثیر قرار داد.روی آیپدم 

 دانلودش کردم و درحالی کھ روی نیمکت پارک نشستھ بودم بھش گوش دادم.

آھنگ منو دقیقا بھ لحظھ ای برد، کھ اون با رفتارش و کارھاش باعث شده بود 

امیدوار و ھیجان زده بشم.برام قبول کردن اینکھ باید ھمھ احساساتم رو بیخیال 

میشدم، سخت بود. ولی قرار نبود این احساسات از بین برن، فقط باید راھی پیدا 



می کردم، تا از اون پنھونشون کنم و بروزشون ندم چون این تنھا راھی بود کھ 

 می تونستم در کنار اون زندگی کنم.

ر کھ اھنگ پخش می شد، یھ قطره اشک روی گونھ ام ریخت. موبایلم ھمونجو

 روی پام لرزید وقتی بھش نگاه کردم متوجھ شدم کھ جیک پیام داده.

 لطفا بھم بگو کھ دیشب دوستی با تورو از دست ندادم.-

از یھ طرف آھنگی کھ پخش میشد و از طرفی پیام جیک باعث شد، احساساتم چند 

ه ای نداشتم کھ باید چھ جوابی بدم، ولی با توجھ بھ متن پیامش برابر بشھ.ھیچ اید

 منم مثل خودش جواب دادم.

 البتھ کھ نھ.-

 می دونم کھ بھ گوه ترین شکل ممکن رفتار کردم، معذرت می خوام.-

 مشکلی نیست.احتماال ھردومون مست بودیم.درستھ؟-

، نیست دیگھ جواب بدهیھ وقفھ طوالنی اتفاق افتاد؛ کھ باعث شد فکر کنم قرار 

 ولی باز موبایل روی پام تکون خورد.

 من بھت اھمیت میدم، اگھ اذیتت کردم معذرت می خوام.-

 اذیتم نکردی.-

 دروغگو.

 دوشنبھ می بینمت.-



 می بینمت.-

 ھنوزم باھم دوستیم؟-

 آره ،ھنوز دوستیم.-

 فقط می خواستم مطمئن بشم.-

باوری احساس ناراحتی می کردم،  ھا ھنوزم بطور غیرقابلبا ھمھ این حرف

 برای ھمین باز بھ خودم یادآوری کردم کھ ما قراره فقط دوست معمولی باشیم.

 

 سیزدھمفصل 

 

روزھای باقی مونده از ترم رو ھردومون جوری وانمود می کردیم، کھ انگار اون 

 شب تو اتاق جیک ھیچ اتفاقی نیافتاده بود.اونم سخت تالش می کرد کھ واقعا مثل

یھ دوست رفتار کنھ و ھیچ خط قرمزی رو رد نکنھ.ولی با وجود ھمھ این ھا 

 بنظر می رسید، ارتباط عاطفی بینمون بیشتر و قوی تر میشد.

اون حاال وقت بیشتری رو تو سالن با من و رایان و تارا می گذروند.گاھی بعد 

من موقع خوابیدن بچھ ھا تا دیروقت بیدار میموندیم و بستنی یا دسرھایی کھ 

 حرف زدن تو آشپزخونھ درست می کردم رو می خوردیم.

حتی موضوع صحبت ھامون ھم خصوصی تر شده بود.حاال بیشتر از قبل برام 

اش حرف میزد.تازه فھمیده بودم کھ تو شیکاگو بزرگ شده نھ راجب بچگی



بوستون.ھمچنین وقتی مادرش نوجوان بوده، معتاد بوده، ولی وقتی کھ با پدر 

 آشنا میشھ ترک کرده بود.جیک 

چیزی کھ بیشتر از ھمھ متعجبم کرد، این بود کھ خواھرش کھ می گفت خیلی 

باھاش صمیمیھ، ھشت سال پیش وارد زندگیش شده، چون وقتی مادرش پانزده 

سالش بوده کسی اونو بھ فرزند خوندگی قبول کرده بود.ماجرای اینکھ بطور 

آرامگاه پیدا کرده بود، باعث شد کلی  اتفاقی و عجیب و غریبی خواھرش رو تو

 ناراحت بشم.

جوری کھ موقع حرف زدن از دوقلوھای خواھرش چشم ھاش می درخشید، برام 

قابل ستایش بود.جیک از وقتی کھ اون ھا نوزاد بودند، ازشون پرستاری می کرده 

و کلی خاطره خنده دار از اون روزھا داشت کھ برام تعریف کرد.واقعا برام 

آور بود کھ این پسر، زمخت وخشن رو در حال عوض کردن پوشک یا  حیرت

 گرفتن آروغ بچھ ببینم.

اون روزھا کلی باھم می خندیدیم ومتوجھ نگاه مرددش میشدم و گاھی نگاھش بھ 

سمت دھنم کشیده میشد.ھمھ این ھا نشانھ ھایی جزیی از این بودن، کھ قسمتی از 

 ھ چیزھایی اونو از من دور نگھ می داشت.حال یاون منو می خواست، ولی با این

ھرشب اون بھ اتاق خودش می رفت و منم بھ اتاق خودم می رفتم و چیزھایی کھ 

 در طول روز گفتھ بودیم رو مرور می کردم.

برخالف قولی کھ بھ خودم داده بودم، تا احساساتم رو بروز ندم، ولی اونا از یھ 

 قوی تر بودند. شیشھ پر از آرتمیا(نوعی ماھی نادر) ھم



*** 

آخرین چھارشنبھ این ترم ھم از راه رسید و وقتی برگھ امتحانیم رو بھ پرفسور 

بگیرم.اگھ بخوام راستشو » A«ھرناندز تحویل دادم، می دونستم کھ قرار نیست 

بگم حتی دوتا سوال آخر رو تموم نکرده بودم.شاید دلیلشم این بود، کھ این اواخر 

م، بیشتر باھم حرف می زدیم و در واقع دلم می خواست بجای اینکھ درس بخونی

 برای آخرین بار تنبیھ ام کنھ.

اون شب وقتی جیک از سرکار برگشت، با لپ تابم جلوی در اتاقش ایستاده 

بودم.داشت کتش رو از تنش در می آورد و یھ پیراھن مشکی دکمھ دار زیرش 

د و فوق العاده دیده میشد. بوی پوشیده بود، کھ دکمھ ھای باالیش رو باز گذاشتھ بو

 ادکلن خنکی ازش می اومد.

اینکھ انقدر بدنم سریع بھش واکنش نشون می داد، چون برای دوتا دوست معمولی 

 زیادی عجیب وغریب بود و باعث میشد، عصبی بشم.

 »چھ خبر؟«کتش رو آویزون کرد و بھم نگاه کرد. 

 نمره ام رو گرفتم.-

کننده رو صورتش نشست، چون می تونست از حالتم یھ لبخند آروم و گمراه 

نیم چکار بیا ببی«بفھمھ، کھ نمره خوبی نگرفتم.دستشو بھ سمت لپ تابم دراز کرد.

 »کردی.

 !»شصت ونھ «لپ تاب رو بھ سمتش گرفتم، با حالتی شوکھ گفت:



نینا کندی...این واقعا «درحالی کھ می خواست خنده اش رو پنھون کنھ، گفت:

 »وحشتناکھ.

می دونم کھ افتضاحھ، ولی ھنوزم میانگین نمرات این «با خنده مصنوعی گفتم:

 »میشھ. Bترمم 

جدا چرا یھو اینھمھ نمره ات «بنظر می رسید کھ از جوابم چندان خوشش نیومد.

 »پایین اومد؟

نمی دونم.فکر کنم؛ تازگیا تنبل شدم.اما می دونستم با نمرات کالسیم حداقل  -

میشھ پس دیگھ برام مھم نبود، و این روزا ھم خوب » C+«میانگین نمراتم 

 نخوابیده بودم.

بھونھ خوبی نیست، اگھ این امتحانتو خوب میدادی «با تن صدای جدی جوابمو داد.

 »بشی.» B«حتی می تونستی 

 متاسفم کھ ناامیدت کردم.-

اخمش تبدیل بھ لبخند آرومی شد،.یھو ذوق زده شد ودست ھاش رو بھم 

 »نشدی. Aاصال خیلیم خوب شد کھ «کوبید.

 می دونستم؛ کھ منتظر این لحظھ ھستی.-

جیک سرشو خاروند و دنبال لپ تابش بھ دوروبر نگاه کرد.روی تخت دراز کشید 

فردا کالس .«و پاھاشو بھ سمت شکمش جمع کرد.داشت یھ چیزی تایپ می کرد

 »نداری، درستھ؟



 نوچ ...تا بعد کریسمس کالس ندارم.-

با ھر کلیک روی کیبورد لبخندش بزرگتر میشد. وقتی بھ سمتش رفتم، لپ تاب 

 »برو انور، نباید اینو ببینی.«رو بست و ھلم داد تا از لپ تاب دور بشم.

بودم کھ  دورتر ازش وایسادم و با استرس کف پامو بھ زمین می زدم.در تعجب

 »جیک داری چیکار میکنی؟«چی تایپ می کرد و چیکار می خواست بکنھ.

 دارم برای فردا برنامھ ریزی میکنم.-

 میشھ فقط یھ اشاره جزیی بھش بکنی؟-

تنھا چیزی کھ میتونم بگم، اینھ کھ باید صبح خیلی زود آماده باشی، مثال ساعت -

 پنج ، می تونی اونموقع بیدار شی؟

 آره.-

خوبھ، باید فردارو بخاطر برنامھ مون مرخصی «یپ کردنش ادامھ داد.بھ تا

 »بگیرم.

 می خوای فردا مرخصی بگیری کھ فقط ترس لعنتی منو از بین ببری؟-

 چیزی نیست ، خواھش میکنم.-

 جدا؟ این یھ مسافرت یھ روزه اس؟-

 خوب وقتشو دارم.-

 ؛ مضطرب میشم.می شھ فقط بگی کھ قراره چیکار کنیم؟ زود باش باز دارم-



 چیزه تازه ای نیست، ھیچ راھی نداره. بزودی می فھمی جریان چیھ.-

باید ھمون شب دوش می گرفتم، چون مطمئن بودم؛ صبح وقت نمی کنم. زیر 

دوش آب قلبم شروع بھ تپیدن کرد، چون بخاطر فردا اضطراب داشتم.خیلی وقت 

اید بھ زبون می آوردم ولی بود کھ با شرایط جیک با ترس ھام روبرو نشده بودم.نب

 اصال احساس خوبی راجب این یکی نداشتم.

وقتی بھ اتاقم برگشتم یھ اوریگامی خفاش دیگھ روی پاتختی ام بود.اون ھمیشھ 

صبر می کرد تا بھ حموم برم تا بیاد تو اتاقم.وقتی بازش کردم و متوجھ شدم چی 

 نوشتھ، قلبم از جاش کنده شد.

خیزه یھ سرنخ کوچیک بھت می دم،اون یھ شھر بادبخاطر آخرین برناممون «

 »...کھ جیک وقتی اونجا بود خیلی کوچولو موچولو بود.

 اون می خواست منو بھ شیکاگو ببره.

*** 

شاید معجزه میشد و بخاطر یھ تھدید وحشتناک و یا موقعیت اورژانسی، اون 

یھ موقعیت ھواپیما رو زمین می موند. در واقع احتماال قرار بود من خودم 

اورژانسی رو ایجاد کنم. این آخرین شانسم بود، چون مسافرھا ھمھ سوار شده 

 بستھ شده بود و ھمھ امون توش مونده بودیم. 737بودند و االن درھای بوینگ 

نمی دونم چرا کنترل زندگیم رو از دست داده بودم و اجازه می دادم اینکارو باھام 

 بکنھ؟



 ی اون ازم می خواست رو من انجام می دادم.چون جوری شده بود کھ ھرکار

 نینا دستمو بگیر و تا اونجایی کھ می خوای فشار بده. نفس بکش.-

موتورھای ھوایپما کھ روشن شد، بوی پنیر سوختھ می داد.جوری کھ من دم 

وصندلی ھای » نھ«وبازدم انجام می دادم وجیک دستم رو فشار می داد ردیف 

»E « و»F « شبیھ اتاق زایمان شده بود.ھواپیما بیشتر 

حتی مھماندارھام روی صندلی ھای مخصوص خودشون نشستھ بودند، 

کمربندھاشون رو بستھ بودند وکاری انجام نمی دادند.زندگی اون ھا ھم تو دست 

ھمون کسی بود، کھ احتماال چند ساعت پیش تو اتاق استراحت فرودگاه چند پیک 

فراموش کرده بودم، چون االن و این  ویسکی خورده بود.ترس از آسانسور رو

موقعیت ترسناک ترین لحظھ ی عمرم بود.سوار شدن بھ ھواپیما تو باالترین 

اگھ اینطوری «قسمت از لیست ترس ھام قرار داشت.من برای خودم یھ پادشاه 

بودم و تو ذھنم کلی سناریو درست میکردم کھ اگھ ھمھ چی خوب پیش نره » بشھ 

 زھایی فکر میکردم کھ تو مغز نمی گنجید.چی میشھ، حتی بھ چی

وقتی ھواپیما روی باند فرودگاه شروع بھ حرکت کرد، بطور کامل اختیار نفس 

کشیدن و لرزش بدنم رو از دست داده بودم.چطور ممکن بود کھ این چیز از 

زمین بلند بشھ و روی ھوا بایستھ؟اصال ھیچی راجب ماشین آالت و موقعیتشون 

تی اگھ کسی ھم برام توضیح می داد بازم ھمھ چی بنظرم نمی دونستم و ح

 غیرمنطقی می اومد.



گوشھ ای از راھرو یھ پیرزن نشستھ بود کھ تو دستش تسبیح داشت و رو سینھ 

اش عالمت صلیب می کشید.دیدن اون حتی یذره ھم موقعیتی کھ توش بودم رو 

 برام راحت نکرد.

ه، چون دیگھ نمی تونستم نفس بکشم جیک فھمید کھ قراره بزودی منو از دست بد

و صورتم سرخ شده بود.فوری دستشو داخل کولھ پشتی مشکیش کرد ویھ پاکت 

 »تو این نفس بکش.«کاغذی قھوه ای از توش درآورد.

اینکارم بھم کمک نکرد، چون بھ خودم تلقین کرده بودم، کھ نمی تونم نفس بکشم 

قتی ھواپیما سرعت گرفت، چشم و ھمین ترس باعث شده بود کھ نفسم قطع بشھ.و

ھای جیک نگرانتر بنظر می رسید چون می تونست ببینھ کھ دیگھ نفس ھام خیلی 

سطحی شده.آخرین چیزی کھ قبل از بلند شدن کامل ھواپیما یادم میومٰد این بود کھ 

جیک خم شده بوٰد تا بند کفش ھاش رو ببنده.من در حالی فروپاشی بودم و اون 

ینجور عجیب وغریب رفتار کنھ. ولی خیلی زود متوجھ شدم چطور می تونست ا

 کھ اون بند کفش ھاش رو نمی بست. بلکھ داشت بند کفش ھای منو باز می کرد.

درست لحظھ ای کھ فکر می کردم، االنھ نفسم قطع بشھ شروع کردم بھ خندیدن 

اونم جوری کھ نمی تونستم کنترلش کنم و ھیستریک خودم رو تکون می دادم. 

یک ھنوز ھمونجور رو بھ پایین خم شده بود و جوری پاھامو قلقلک میداد کھ تو ج

عمرم تجربھ اش نکرده بودم. روی صندلیم وول می خوردم و پشت سرھم جیک 

 رو می زدم و انقدر خندیده بودیم کھ اشک از چشم ھای ھردومون راه افتاده بود.

 جیک ...بسھ .-



 بسھ.-

 بسھ.-

 بسھ .-

مرغ قدقد می کردم و میزدمش تنھا کلمھ ای کھ می تونستم بھ درحالی کھ مثل 

زبون بیارم "بسھ" بود.اگھ بگم کل مسافرا جوری داشتند بھ ما نگاه می کردند، کھ 

انگار ھردومون دیوونھ ایم اغراق نکرده بودم.ھواپیما تو ارتفاع ثابت حرکت می 

سقوط نکردیم، یکم کرد و بعد اینکھ متوجھ شدم، از موقع  بلند شدن ھواپیما 

آرومتر شدم.جوری قلقلکم داده بود کھ دیگھ نمی تونستم، بھ چیز دیگھ ای فکر 

 کنم.

حال بھ سمتش ھنوزم سنگین نفس می کشیدم ولی دیگھ نفسم قطع نمی شد.بی

                                                                                                                                                                                                                                                             »                                                                                                                            مگھ آزار داری چرا اینکارو باھام کردی؟«برگشتم.

رھای زیادی بود کھ می تونستم از ھمینجا کھ نشستم؛ چاره دیگھ ای نداشتم. کا-

باھات بکنم تا ذھنتو از ترست منحرف کنم، ولی ھمزمان فقط یھ چیزو می تونی 

تحمل کنی.فکر کردم اگھ اینکارو بکنم دیگھ اونقدری نمی ترسی کھ از حال بری. 

 »اینجوریم شد ... درستھ؟

 »یگھ ھرگز این کارو باھام نکن.فکر میکنم. ولی د.«دید کھ خنده ام رو خوردم 

برای اینکھ تو رو از دست خودت نجات بدم «یھ لبخند شرروانھ تحویل داد.

 »ھرکاری کھ نیاز باشھ انجام میدم.



دقایقی بعد ریتم نفس کشیدنم بطور چشمگیری آروم شده بود و بھ این حقیقت 

از کیفش  رسیدم؛ کھ باید آروم بشم چون چاره دیگھ ای ندارم.جیک آیپدش رو

 »یھ لیست آھنگ برای ھواپیما برات جمع کردم.« بیرون آورد و بھ من داد.

 اومد پایین تر و یھ فایل رو بھم نشون داد."برخورد کن و آتیش بگیر."

 خیلی ممنونم.-

 خواھش میکنم.-

 Leaving on a Jet Plane by Johnھدفون رو روی گوشم گذاشتم تو آھنگ 

Denver  ،غرق شدم.وقتی آھنگ بعدی پخش شد تا ھم سراییشون شروع نشده بود

 نتونستم آھنگ رو تشخیص بدم.

  » I’m Goin’ Down by Mary J.Blig.« 

بھش نگاه کردم و سرمو تکون دادم. اونم داشت بھ آھنگ ھای من گوش 

 میکرد.ھدفون رو از گوشش برداشت وپرسید:

-Mary J. Blige ؟ 

 وسرمو تکون دادم. بھش چشم غره رفتم

باصدای بلند خندید ودوباره ھدفونش رو گوشش گذاشت و بھ صندلیش تکیھ داد و 

چشم ھاش رو بست.با توجھ بھ آھنگ ھای انتخابی جیک آھنگ بعدیش منو کامال 

 سورپرایز کرد.



یھ آھنگ مالیم و دلپذیر محلی بود، کھ می گفت چقدر شانس عاشق موندن تو 

سوار شدن بھ ھواپیما مقایسھ کرده بود کھ اگھ آدم ھا بدونن  رابطھ کمھ و اونو بھ

چقدر احتمال سقوط و برخورد زیاد ھست ھیچ وقت سوارش نمی شدند.با وجود 

 دونستن ھمھ 

این احتماالت بازم با عشق سوارش میشند.اسم آھنگ رو ماھرانھ انتخاب کرده 

 .“ If Love Was a Plane by Brad Paisly  ”بودند.

ون بھم نگاه کردیم و لبخند زدیم.مطمئن نبودم کھ متوجھ شده بھ کدوم آھنگ ھردوم

گوش میدم، یا اصال اون آھنگ براش مفھومی داشتھ باشھ یا نھ. آرزو می کردم 

کھ از شدت احساسم بھ خودش باخبر بشھ و بفھمھ کھ حاضرم بخاطر بودن با اون 

این کشتی (ھواپیما) کھ ھر خطری رو بھ جون بخرم. لعنت بھش، ھمین االن تو 

بھ مریخ میرفت تو ذھنم داشتم اینکارو انجام میدادم. با وجود چیزی کھ داشت اونو 

از بودن با من منع میکرد؛ ھیچ چیزی نمی تونست منو از خواستن اون منع کنھ، 

 حتی دونستن اینکھ یھ چیزھایی رو داره ازم مخفی میکنھ.

ولی جیک بھ جای منم انتخاب کرد و چرخ نوشیدنی ھا جلو ردیف ما ایستاد، 

کوکتل میوه ای برامون برداشت.البتھ کھ مھموندار با اون سن وسالش وسینھ ھای 

بزرگش  قبل اینکھ نوشیدنمون رو تحویل جیک بده لباشو لیس زد و یھ قیافھ الس 

زنی ھم بھ خودش گرفت و از جلومون رد شد.جیک بھش لبخند زد و این حرکتش 

 تموم نوشیدنیم رو یک جا سر بکشم و احساس کنم مغزم یخ زد. تحریکم کرد تا

 »تشنھ بودی؟«لیوان خالیم رو برداشت.



 آره.-

پرواز دوساعتھ امون بنظر می رسید، قراره ھیچ وقت تموم نشھ، ولی وقتی خلبان 

اطالع داد کھ کمربندھارو ببندیم و پیرزن ردیف کناری تسبیحش رو درآورد 

 بیایم.فھمیدم کھ قراه فرود 

تکون ھایی کھ بخاطر فرود اومدن ایجاد شد، بازم عالئم ترسم رو آشکار 

کرد.گوش ھام زنگ میزد. جیک چیزی نمی گفت و فقط دستم رو گرفت، چون 

می دونست کھ بھ این نیاز دارم.ھر تکون ھواپیما باعث میشد، محکم تر از قبل 

 دستش رو فشار بدم.

و تو دستش گرفت باعث شد، شوکھ وقتی بھ سمتم برگشت و ھردو دستم ر

 »داره تموم میشھ نینا، خیلی خوب انجامش دادی.«بشم.

فقط روی گرمای دستش تمرکز کرده بودم کھ باعث میشد مثل َکره تو دستاش نرم 

بشم و برای فرود آماده بشم.وقتی باالخره چرخ ھای ھواپیما زمین و لمس کرد بھ 

 و عالمت صلیب رو روی سینمون کشیدیم.پیرزن نگاه کردم و بھ ھم لبخند زدیم 

 

 چھاردھمفصل 

 

خوشحال بودم کھ باالخره تونستم دوباره روی زمین بایستم.کیفی نداشتیم کھ 

بخوایم برای تحویلش صبر کنیم، برای ھمین بدون اتالف وقت راھمون رو از بین 



جمعیت بھ سمت بیرون باز کردیم.وقتی از درھای کشویی خروجی رد شدیم و 

ھوای شھر جدید بھ صورتم برخورد کرد، بھم انرژی داد.اینجا شھری بود کھ فکر 

نمی کردم بتونم ھیچ وقت بیام، برای ھمین از جیک ممنون بودم کھ مجبورم کرده 

 بود باھاش بیام.

 ھمونجور کھ ھیجان خاصی برای کشف این شھر درونم ساختھ میشد، آھنگ "

My Kind Of Town" از "Sinatra راجب شیکاگو بود رو تو ذھنم " کھ

میخوندم. داخل یکی از تاکسی ھای کنار خیابون پریدیم و جیک بھ راننده گفت کھ 

 " ببره.Willisمارو بھ برج "

 اونجا کجاست؟-

 بھ زودی میفھمی.-

فکر کنم خیلی زود قضاوت کردم و خواستم ازش بخاطر اجبارش برای آوردنم بھ 

راره اجازه بده تا کمی استراحت کنم. گوشیم رو اینجا تشکر کنم و فکر کنم کھ ق

درآوردم، تا چک کنم جاییکھ قراره بریم کجاست و خیلی زود متوجھ شدم کھ برج 

"Willis ھم » لبھ«" یکی از مشھورترین مکان ھای تاریخی شیکاگوه کھ بھش

میگن.یھ جعبھ شیشھ ای بود کھ کنار لبھ خارجی ساختمون قرار داشت و حدود 

متر) از زمین فاصلھ داشت و اکثرا مردم برای عکس گرفتن بھ  397ت(فو 1300

اونجا می اومدند.حتی افرادی کھ از ارتفاع ترسی نداشتند، برای ایستادن روی 

 اون سقف شیشھ ای مردد میشدند.



ھی شرلوک، پس باالخره فھمیدی «جیک بھ طرفم خم شد وبھ شونھ ام تکیھ داد.

 »کجا می ریم؟

 ھ اندازه کافی شکنجھ ام نکردی؟برای یھ روز ب-

 فقط این یھ کار مونده برای بقیھ روز قول میدم، بریم واستراحت کنیم.-

بعد گفتن این حرف دستشو روی قلبش گذاشت، تا نشون بده واقعا قول داده و 

 اینکارو انجام میده.

 پرواز برگشتمون ساعت چنده؟-

 دیروقت ...بعد از نھ شب.-

ھوایی چوبی قدیمی نشستھ باشم و اون ھر لحظھ شروع بھ انگار کھ روی ترن 

حرکت کنھ، استرسم شروع با باال رفتن کرد.وقتی تاکسی جلوی ساختمان نگھ 

داری شوخی میکنی، «داشت و پیاده شدیم بزور تونستم آب دھنم رو قورت بدم .؟

 »آره؟

 یاال بیا بریم.-

بعد آسانسورھا ھدایت  دستشو تکون داد و منو بھ سمت در جلویی سساختمان و

کرد. حتی فرصت نشد کھ بخودم بیام و بخوام بھ ترسم فکر کنم، چون با سرعت 

 رسیدیم.  103نور بھ طبقھ 

نمیدونم بخاطر زنده موندنم، از پروازی بود کھ ھزاران فوت با زمین فاصلھ 

داشت، یا چی، ولی بودن تو این ساختمون اونقدرھا ھم کھ انتظارشو داشتم، بد 



بود.درستھ ھیچوقت برای انجامش آماده نبودم ولی درمقایسھ با پرواز استرس ن

کمتری داشت، چون اینجا امکان فرار کردن وجود داشت.جیک جوری رفتار 

میکرد کھ احساس میکردم یھ بچھ ھستم.وقتی بھ پرسنل گفت کھ اولین بارم ھست 

بودن رو بھم  کھ بھ اونجا اومدم و میخوام اینکارو انجام بدم برچسب بچھ

چسبوند.وقتی بھ منظره بیرون ساختمان نگاه کردم یھو احساس آرامش وجودم رو 

گرفت.ھرطرف رو نگاه میکردی برچسب ھایی بود کھ نشون می داد کدوم قسمت 

 از شھر دیده میشھ.

 ببین، اونجا قسمت«جیک منو بھ سمت دوربین دوچشمی پیشرفتھ ای ھدایت کرد.

 »ن بزرگ شدم.جنوبی شھره، جایی کھ م

 اینو گفت و بھ مکان موردعالقھ قدیمی اش اشاره کرد.

ھمزمان دو حس خوشحالی و ناراحتی براش داشتم، چون سال ھای زیادی بود کھ 

بھ اینجا نیومده بود.برام سوال بود کھ داشت بھ پدرش فکر می کرد، یا چیزھایی 

 کھ با رفتنش بھ بوستون پشت سرش جا گذاشتھ بود.

ھ بیا اون لب«ه دقیقھ فھمیدم، کھ یھ کار دیگھ ھم ھست کھ باید انجام بدم.بعد از د

 »وایسا عکس بگیریم.

 لعنتی.

می دونستم؛ کھ نمی تونم از این یکی ھم فرار کنم، برای ھمین ازش آویزون 

شدم.ھمونجور کھ منو بھ سمت اون شیشھ ترسناک می کشید، کتش رو چسبیده 



زون بودم و تو لحظھ شناور بودم و پاھام می بودم. ھنوزم با استرس ازش آوی

 لرزید و سرم گیج می رفت.

وقتی پرسنل اونجا ازمون یھ عکس حرفھ ای گرفت، سعی می کردم بھ پایین نگاه 

 نکنم.

خوشبختانھ؛ جیک مجبورم نکرد، مدت زیادی رو روی اون چیز وایسم.وقتی از 

بودم کھ تونستم  اون قسمت دور شدیم نفس آسوده ای کشیدم، ولی خوشحال

انجامش بدم، چون حتی تو خواب ھم نمی تونستم ببینم کھ روزی بتونم، این کار 

رو بدون اون و بھ تنھایی انجام بدم.عکسمون رو تحویل دادند، کھ باعث شد نفسم 

بره.ھردوی ما تو باالترین قسمت جھان بودیم و این دقیقا ھمون حسی بود کھ 

 وقتی با اون بودم داشتم.

*** 

امون رفتن بھ محلھ قدیمی جیک با مترو بود. یھ محلھ قسمت بعدی ماجراجویی

قدیمی با کلی خونھ مخروبھ چسبیده بھم. یھ خواربار فروشی یھ گوشھ از محلھ 

وجود داشت، کھ احتماال جیک بارھا از اونجا خرید میکرده .اون بھم گفت کھ 

شکالت ھای ارزون  ھروقت پس اندازھاشو جمع میکرد، بھ اونجا می رفت و

 قیمت کھ ارزششون یک پنی بود، می خرید.

باھم داخل بقالی رفتیم و برام شکالت لیمویی و آدامس خرید.از کنار بچھ ھا کھ تو 

پیاده رو باریک بازی می کردند رد شدیم و بھ یھ خونھ بژ رنگ با پلھ ھای 

 ورودی نرده ای رسیدیم.



 می کردیم. اینجا خونھ ما بود.جایی کھ توش زندگی-

با یھ نگاه وحشت زده بچگانھ این حرف رو زد و از پلھ ھا باال رفت.در زد ولی 

 »خیلی بد شد دلم می خواست خونھ رو ببینم.«کسی جواب نداد.

احساس بدی داشتم؛ کھ این ھمھ راه رو تا اینجا اومدیم، ولی اون نمی تونست 

ا ت وبھ سمت پایین پلھ ھخونھ بچگی ھاش رو ببینھ. دستشو آروم پشت کمرم گذاش

 .»بیا بھتره بریم پشت ساختمون «ھدایت کرد و باعث شد مور مور بشم.

بنظر می رسید اصال براش اھمیتی نداره، کھ وارد ملک کس دیگھ ای شدیم و 

 خاطرات بچگیش باعث شده ھنوز نسبت بھ اینجا حس مالکیت داشتھ باشھ.

پشتی بشھ. یھ منطقھ مستطیل شکل ھیچ حصاری نبود، تا مانع ورودمون بھ حیاط 

بود، کھ حاشیھ اش بتنی بود و داخلش چمن کاری شده بود.منو بھ سمت گوشھ ای 

 »بیا اینو ببین.«از حیاط کھ بتنی بود برد.

 »جیک بافی رو دوست داره.«روی بتن تراشکاری شده بود.

 بافی ، ھان؟ دختره خوش شانس.-

 ری شده نشستیم.اینو گفتم و ھردومون کنار بتن تراش کا

 بافی...اون موقع من نھ سالم بود.اون در واقع اولین عشقم بود.-

اوه دیگھ نباید عذاب وجدان حسادت بھ یھ دختربچھ نھ سالھ رو بھ گردن می 

 گرفتم.

 اون چجوری بود؟-



 اون عاشق جویدن خوردنیا بود، نمی دونم متوجھ منظورم میشی یا نھ.-

 جویدن؟-

من انجام می داد. من ازش می خواستم کھ ھر چیزیو مثل اون ھر کاری برای -

 بز از کف دستم بجوه.

واقعا؟ من می دونستم تو یھ مھارت ھای خاصی داری، ولی روی یھ دختر نھ -

 سالھ ھم اثر می کرد؟

بافی ھیکل درشتی داشت و عاشق خوردن بود.پس تا زمانی کھ من بھش غذا می -

 دادم خوشحال بود.

نینا ...اون یھ ھمستر «ھ ناراحتم شد و شروع بھ خندیدن کرد.جیک متوجھ قیاف

 »بود!بافی اولین حیوان خانگی من بود.

 »جدا؟«سرمو تکون دادم و بھ آسمون نگاه کردم احساس میکردم یھ احمقم.

آره، این قسمت چمنی کھ روش کنده کاری شده،جایی کھ اونو دفن کردم. چھ -

 روز مزخرفی بود.

 متاسفم جیک.-

دوار بودم؛ بخاطر اینکھ موقع گفتن این حرف کمی خنده ام گرفتھ بود، ناراحت امی

 نشھ.

این احمقانھ اس ولی برای بچھ ای کھ ھروز فقط بخاطر اون ھمستر بھ خونھ -

 میومد و یھ روز با جسد اون روبرو میشھ، روز گوھی بود.



 منظورت چیھ کھ فقط بھ خاطر اون بھ خونھ میومدی؟-

ھ برمیگشتم، کسی توی خونھ نبود، کھ بھ پیشوازم بیاد. بعد از وقتی از مدرس-

مرگ پدرم، مادرم مجبور بود؛ دو جا کار کنھ و نمی تونست ھزینھ پرستار رو 

ھم پرداخت کنھ برای ھمین وقتی از اتوبوس پیاده میشدم و بھ سمت خونھ می 

و برای خودم اومدم، با خونھ خالی مواجھ میشدم. در خونھ رو پنج قفلھ می کردم 

ساندویچ کره بادوم زمینی و موز درست می کردم، آرزو می کردم یھ روزی ھمھ 

 چی درست بشھ.

دایا، خ«االن دیگھ نمی خندیدم و قلبم برای اون پسر بچھ کوچولو درد گرفتھ بود.

 »این خیلی غم انگیزه.

ھم  خوب بود؛ زیاد فرقی برام نداشت. مادرم سخت کار می کرد و چاره دیگھ ای-

نداشت.اون بھم یاد داده بود کھ از خودم مراقبت کنم و پیرزن خونھ کناری مون 

گاھی بھم سر میزد.و مسئلھ این بود کھ من دو سال تموم عادت کرده بودم، وقتی 

 خونھ میام اون حیوون رو ببینم.

 من نباید بخاطر یھ ھمستر گریھ می کردم.

 م.من داشتم ...بھ خاطر یھ ھمستر گریھ می کرد

چشم ھام پر از اشک شد و دستم رو روی بتن تراشکاری شده کشیدم.با شیطنت 

خوب بھ عنوان یھ پسر بچھ تنھا تو خیلی خوب بزرگ «روی شونھ اش زدم.

 »شدی. تو واقعا باھوش ترین فردی ھستی؛ کھ تا بھ حال دیدم.



اون چیزی نگفت و فقط چشم ھاش رو بست. احساس غرور می کردم؛ کھ با اون 

ھ این مکان اومدم.جایی کھ توش چیزھای زیادی تجربھ کرده بود، کھ باعث شکل ب

 گیری شخصیتش شده بودند.

 »سردتھ؟ میخوای برگردیم؟«جیک چشم ھاش رو باز کرد و شونھ ھامو مالید.

اینھمھ راه تا اینجا «حقیقت این بود، کھ تمام روز رو احساس گرما می کردم.

 »اومدیم، یکم دیگھ بمونیم.

 باشھ، ممنونم.-

ھمونجا تو ھوای سرد نشستیم و بھ صدای آژیر ماشین ھا و بچھ ھا کھ از فاصلھ 

دوری میومد، گوش دادیم.بدجور دلم می خواست بدونم؛ چی تو سرش می گذره، 

چون داشت بھ اطراف نگاه می کرد، مشخص بود کھ این مکان خیلی براش 

 ارزشمنده و براش خیلی معنی داره.

می خواست دستش رو بگیرم، پس اینکارو کردم و اونم کف دستش رو واقعا دلم 

 »ممنونم، کھ باھام اومدی.«برام باز کرد ودستم رو تو دستش گرفت.

 اومدن بھ اینجا باعث میشھ ناراحت بشی؟-

اگھ بھ توصیھ خودم عمل کنم و فقط بھ خاطره ھای خوبم فکر کنم، نھ ناراحت -

 اره کھ بھ اتفاق ھای خوب فکر کنی، یادتھ؟نمی شم.ھمھ چیز بستگی بھ این د

 »اون چیزھای خوب چی ھستند؟«محکم تر دستش رو فشار دادم.



اوه اتفاق ھای زیادی تو این خونھ افتاده، مثال کریسمس «بھ سمت خونھ نگاه کرد.

ھایی کھ با مادرم تو این خونھ داشتیم.اون ھمھ مرخصی ھاش رو نگھ می داشت 

ھمشون رو استفاده می کرد.ھمھ خونھ رو با ریسھ ھای و تو مناسبت ھای خاص 

) پالستیکی  است صندلیاننیمھ انگلی از تیره  گیاهیک نقره ای و گیاه داروش(

تزیین می کرد، غذاھای چرب و چیلی چینی می خوردیم و بازی مونوپولی انجام 

می دادیم.بارھا فیلم "قصھ ی کریسمس" رو نگاه می کردیم، چون اون بھترین 

 »فیلمی بود کھ دیده بودم.

ن نوجوانی ھم ھست.تو بعد البتھ کھ خاطرات دورا«جیک شروع بھ خندیدن کرد.

خونھ تنھا بودن اونقدرا ھم بد نبود وقتی پانزده سالت باشھ و بخوای مخفیانھ دختر 

 »بیاری تو خونھ.

 البتھ کھ بد نبوده.-

بعد روزی کھ خواھرمو پیدا کردم ... بھ اینجا اومدم و بھ مادرم خبر دادم. یا -

شدم، کھ تموم ھزینھ روزی کھ صندوق پستی رو چک کردم و متوجھ نامھ ای 

ھای تحصیلیم رو پرداخت کرده بودند، تا بھ شمال شرقی برم و ادامھ تحصیل بدم. 

 مرد، اصال نمی تونم اون روز رو فراموش کنم.

 واو...من اصال از این خبر نداشتم.-

 آره، بقول مردم بوستون من خیلی باھوش بودم.-

 خوب این قسمتو خودم می دونستم.-

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86


کلی خاطره خوب دیگھ ھم ھست...فقط باید بھ خوب ھاش فکر بھ ھر حال ...-

 کنی... .

سعی می کنم. نمی دونم چطوری بھ ھمچین آدم منفی نگری تبدیل شدم ...خیلی -

 ضعیف.

 ضعیف؟-

 آره ...تو خبر داری، منظورم ھمھ ترس ھای احمقانھ امھ.-

لھ بار کی حمگفتی اولین «جوابم رو نداد، انگار داشت بھ یھ چیزی فکر می کرد.

 »عصبی داشت؟

 وقتی آخرین سال دبیرستان بودم.-

 اون موقع چھ اتفاقی تو زندگیت افتاده بود؟-

شاید ھمھ چیز کامال مشخص بود، ولی بنا بھ دالیلی تا بھ این لحظھ دلم نمی 

 خواست؛ مشکالت خودم رو بھ مرگ برادرم ربط بدم.

حملھ عصبیم برادرم رو از دست  یک ماه قبل از اولین...«ولی حقیقت این بود کھ 

 »داده بودم.

 برادرم مرده بود.

میبینی نینا حتی منم متوجھ این قضیھ نشده بودم. بنظرت واقعا غیرعادیھ کھ یھ -

فردی کھ اخیرا ضربھ روحی خورده کنترلش رو از دست بده؟ این باعث نمیشھ؛ 

 تی.تو ضعیف بنظر بیای، نشون میده تو یھ ادم معمولی و نرمال ھس



راستشو بخوای، اصال «ھای گره خوردمون و بعد بھ جیک نگاه کردم.بھ دست

اینجوری بھش نگاه نکرده بودم.ھمیشھ فکر میکردم، دلیل حملھ عصبیم ضعفھ 

 »خودمھ.

از وقتی کھ دیدمت، راجع بھ یھ «جیک چونھ اش رو خاروند و بھ سمتم برگشت.

 م. مال تو فقط یکم ملموس تره چیزی خیلی فکر کردم. ھمھ ما یھ ترس ھایی داری

و تو اونارو آشکارا نشون میدی.تو فکر میکنی کھ ضعیف ھستی، ولی تو یکی از 

قوی ترین آدم ھایی ھستی، کھ تا بحال دیدم؛ چون امروز تو یھ زمان بھ دوتا از 

بزرگترین ترس ھایی کھ داشتی، غلبھ کردی.میدونی کھ چقدر کم این اتفاق میافتھ، 

کارو انجام بده؟ خیلی از مردم حتی جرات نمی کنن، در طول  کھ کسی این

 »عمرشون با یکی از ترس ھاشون روبرو بشن چھ برسھ بھ یک ماه.

خیلی از مردم، مثل من یھ ھم خونھ «با شیطنت شونھ ام رو بھ شونھ اش کوبیدم.

 »دیونھ ندارند، تا تشویقشون کنھ این کارھارو انجام بدند.

من بھت کمک کردم...ولی مشوق منم، تو بودی نینا، بدون تو فکر میکنی، کھ -

اینکھ حتی متوجھ اش بشیم.وقتی دیدم کھ چقدر بھم اعتماد داری و اجازه میدی تو 

روبرو شدن با ترس ھات بھت کمک کنم، منو بھ این فکر انداخت کھ بھ ترس 

 ھای خودمم غلبھ کنم.

 ز چی می ترسی؟حتی نمی تونم تصورکنم؛ کھ تو از چیزی بترسی. ا-

 من از چی می ترسم؟-



ھاش رو بھم بھ باال و سمت آسمون نگاه کرد، داشت بھ سوالم فکر می کرد و لب

رنجوندن دیگران ...اینکھ اجازه بدم، کسانی کھ برام مھم ھستن «فشرده بود.

 »غمگین بشن، ھمچین چیزھایی.

م ردوند، می تونستاین تموم چیزی بود؛ کھ قرار بود بھم بگھ، چون روشو ازم برگ

دیوار دفاعی کھ دوباره بینمون میکشھ رو ببینم.جیک مثل یھ معما بود.اون تیکھ 

ھا کنارھم قرار ھایی کوچیکی از زندگیش رو بھم می گفت، ولی ھیچ کدوم اون

نمی گرفت، تا بتونم یھ داستان کامل درست کنم.ھرچی سکوت بینمون بیشتر 

ست، اون از جزئیات اینکھ چرا از آسیب زدن میشد، مطمئن تر میشدم کھ قرار نی

بھ دیگران می ترسھ و اینکھ می ترسھ کی رو برنجونھ، حرفی بزنھ .تصمیم 

 گرفتم بیشتر از این شانسم رو برای فضولی تو کاراش امتحان نکنم.

یھ ھواپیما از باالی سرمون رد شد و ھمزمان دوتامونم بھش نگاه کردیم.ھمونجور 

و دست ھای ھم رو گرفتھ بودیم و برامونم مھم نبوٰد کھ وارد  ساکت نشستھ بودیم

 خونھ کس دیگھ ای شدیم.

پس وقتی بھ « ناگھان باد شدیدی وزید و موھامو تو صورت جیک پخش کرد.

 »اینجا میگٰن شھر بادھا شوخی ندارند، بخاطر موھام معذرت می خوام.

 عذرخواھی نکن.-

 »موھاتو دوست دارم.«گفت:دوباره بھ آسمون نگاه کرد و آروم 

 خیلی آروم اینو گفت؛ فکر کنم حتی نمی خواست من اینو بشنوم.

 ولی من شنیدم.



میلک شیک دوس «یھو دستمو ول کرد و انگار برق از سرش پریده باشھ.

 »داری؟

 اوه... خدای تغییرات ناگھانی.

 البتھ.-

 »بریم. بیا از اینجا«از جاش بلند شد و منم بھ تبعیت ازش بلند شدم.

 

 پانزدھمفصل 

 

 این مکان فوق العاده اس.-

کھ بھ سبک قدیمی طراحی شده » Bernie«وقتی بدنبال جیک وارد رستوران 

بود و شش بلوک با خونھ قدیمی جیک فاصلھ داشت شدم، اینو بھش گفتم.بوی 

 سرخ کردنی ھای فرانسوی وبرگرھا مثلھ بھشت بود چون بشدت گشنھ بودم.

 غذاشون رو امتحان کنی. حاال صبر کن تا-

وقتی روی صندلی ھای کنار پنجره نشستیم، نیشش تا بناگوش باز شده بود.روی 

دونھ از اون گرامافون ھای کوچیک بود کھ با یک دالر می تونستیم؛ میزمون یھ

 یکی از اون بیست وپنج آھنگھ قدیمی دھھ پنجاه یا شصتی رو بشنویم.

ھا ھم دقیقا یھ بچھ بودم، اینجا ھستند.آھنگاین جعبھ ھای موزیک از وقتی کھ -

 ھا ھستند.این دیوانھ کننده اس.ھمون



 چھ آھنگی رو میخوای گوش بدی؟-

 »پدرم عادت داشت ھمیشھ بھ این گوش بده.«چندتا سکھ داخل دستگاه انداخت.

فورا آھنگ رو تشخیص دادم و دھنم باز موند نمی تونستم بھ گوش ھام اعتماد 

 کنم.

 » .Crimson and Clover«آھنگھ -

 شنیدیش؟-

این یکی از آھنگ ھای مورد عالقھ جیمی بود.البتھ این مربوط بھ دھھ ھای قبل -

از ما بود، ولی بازم دوسش داشت.فقط اینکھ اونی کھ جیمی گوش میکرد خواننده 

 بود.اینو کی خونده ؟» Joan Jett«اش 

ریتم آھنگ تکون  چشم ھاش رو بست و قبل اینکھ جوابم رو بده سرشو با

اون آھنگ موردعالقھ برادرت بود و این آھنگ موردعالقھ پدرم.این نسخھ «داد.

خوندن. این یکی از اون » Shondells«و  »Tommy James«اصلی ھست کھ 

آھنگ ھایھ کھ منو یاد بچگیم می اندازه چون ھر یکشنبھ کھ بھ اینجا می اومدیم، 

 بھ این گوش می کرد.

 اون یکی نسخھ بدلیشھ.نمی دونستم کھ -

بھتره، ولی این اونیھ کھ پدرم ھمیشھ گوش می » Joan Jett«بنظر من نسخھ -

 کرد.



وقتی آھنگ تموم شد، پیش خدمت بھ سمتون اومد تا سفارشمون رو بگیره، ولی ما 

ھنوز بھ منو نگاه ھم نکرده بودیم برای ھمین گفت "دوباره میاد" .یکی از منوھا 

 گرفت.رو بھ سمت من 

من می دونم چی می خوام ولی تو باید انتخاب کنی.میلک شیک ھاشون افسانھ -

 ای ھستن و برگرھاشون ... حتی نمی تونم راجبشون چیزی بگم.

 ھرچیزی کھ سفارش بدی ھمونو می خوام.-

 پای ماھی شور چطوره؟-

ما دوتا برگر «بھم چشمک زد و بھ پیش خدمت اشاره کرد تا بھ سمتمون بیاد.

 »و دوتا میلک شیک توت فرنگی می خوایم. Bernieصوص مخ

وقتی منتظرغذاھامون بودیم، اون با نی داخل لیوان آبش بازی می کرد کھ بھم 

 »چھ چیزی باعث شد تصمیم بگیری پرستار بشی؟«نگاه کرد.

راستشو بگم؟ برادرم؛ یھ پرستار بود. کھ اکثرا کنار جیمی بود.اسمش کری بود -

و فکر کنم برادرم روش کراش داشت.یادمھ بخاطر لحظاتی کھ خودشم جوون بود 

کنار جیمی بود، ازش ممنون بودیم چون ما بخاطر مدرسھ یا کار نمی تونستیم 

کنارش باشیم.اون بشدت مریض بود، ولی وقتایی کھ کری دوروبرش بود حالش 

س خوب میشد.یادمھ ھمون موقع ھا بھ این فکر کردم کھ اگھ برادرم بتونھ از پ

بیماریش بربیاد منم قسم بخورم؛ کھ ھمین کارھارو برای برادر یا پسره کسھ دیگھ 

 ای انجام بدم.

 پس بعد مرگ برادرت ھنوزم تصمیم گرفتی کھ این کارو انجام بدی.-



 آره.-

روی تتو اژدھاش زوم کرده بودم، تا خونسردیمو از دست ندم. فکر کنم فھمید کھ 

 کم مونده گریھ کنم.

 نینا. آروم باش-

ھمھ این ھا باعث شد شاکر باشم، « صدام می لرزید؛ ولی سعی کردم درستش کنم.

کھ اون کری رو داشت...کسی کھ تو اون شرایط سخت و روزھای تیره زندگیش 

 »رو روشن می کرد.

 »می تونم درک کنم.«بازم نگاھش رو بھ پایین دوخت وبا نی بازی کرد.

 منظورت چیھ؟-

 نایی میون تاریکی نیاز داشتم ... ولی الیقش نبودم.یھ زمانی منم بھ روش-

یھو سرشو باال اورد و مستقیم بھ من نگاه کرد.دقیق متوجھ منظورش نشدم، ولی 

قبل از اینکھ بپرسم منظورش چی بوده غذاھامون رسید.وقتی پیش خدمت ظرفمو 

 .»این برگر از کلھ منم بزرگتره «جلوم گذاشت ھنگ کردم.

نگران نباش، اگھ نتونی بخوری بقیھ اش رو من می «رد.جیک از خنده غش ک

 »خورم.

وقتی ھردو ھمزمان برای برداشتن نمک اقدام کردیم دستامون بھم خورد.حتی 

لمس ثانیھ ای دستش باعث شد از شوک کل بدنم بلرزه.مثل ھمیشھ تو سکوت 

 غذامون رو خوردیم و صدایی کھ اون موقع خوردن غذاش ایجاد می کرد منو یاد



دسرھایی کھ براش درست می کردم، انداخت. جوری کھ اون واکنش نشون می 

 داد، ثابت می کرد کھ واقعا از داشتن اون چیز لذت می بره.

 میلک شیک بقدری غلیظ بود، کھ بھ سختی می تونستم با نی بخورمش.

 باید محکم تر میک بزنی.-

اد. اون خدای کنایھ ھای با یھ لبخند مغرورانھ اینو گفت و ابروھاشو برام تکون د

سکسی بود. من اصوال وارد این بازی ھا نمی شدم، ولی امروز رو مود دیگھ ای 

 .»احتماال بخاطر اینھ کھ زیاد از دھنم کار نکشیدم «بودم.

شروع کرد بھ خوردن شیک خودش و اون مکالمھ ھمونجا تموم شد. یھو بخاطر 

مین موضوع صحبتو عوض حرفھ گستاخانھ ای کھ زدم خجالت کشیدم برای ھ

 کردم.

ازم پرسیدی کھ چرا تصمیم گرفتم؛ پرستار بشم. خوده تو چرا مھندسی رو -

 انتخاب کردی؟

از وقتی خیلی جوون تر بودم دوست داشتم؛ قسمت ھای مختلف یھ وسیلھ رو از -

ھم جدا کنم و دوباره بھم بچسبونم.اینجوری شد کھ حدس زدم این ھمون کاریھ کھ 

 بدم. باید انجام

 روز قلبمو بشکافھ خودشم می تونھ درستش کنھ. پس اگھ اون یھ



مطمئنم کھ تا حاال خیلی این سوالو ازت «بھ بازوھای سکسیش نگاه کردم.

پرسیدن، چھ مفھموی پشت این تتوھا ست، برای مثال اژدھا؟ اونو بیشتر از بقیھ 

 »دوست دارم.

 .»ھیشکی ازم نپرسیده! نھ ... تا حاال «بھ طعنھ چشم ھاش رو لوچ کرد.

ولی جدا... نیازی بھ پرسیدنش ھم نیست.ھمھ فکر می کنن کھ باید یھ معنای -

عمیقی پشت اون جوھرھا باشھ ولی من فقط فکر میکنم، اژدھا خوب دیده میشھ و 

 ھمینطور این یکی ھا.

اینو گفت و بھ دست راستش کھ پر از طرح ھای سلتی و قبیلھ ای و رز و کلی 

ھمشون بدون معنی ھستند، بجز این یکی کھ طرح «ھنری بود اشاره کرد.طرح 

ماه و حروف اولیھ اسم و فامیل پدرم ھست.اکثرشون رو وقتی نوجوان بودم 

 »زدم.

بھ سمت میز خم شدم وانگشت اشاره ام رو روی تتو ماه نصفھ و حروف 

»A.B.G «.کھ دورش بود کشیدم 

 این حروف چی ھستند؟-

-Alan Boyd Green (.آلن بوید گرین). 

 ماه چھ مفھمومی داره؟-

تھ الب« بھ انگشتم کھ ھنوز روی بازوش بود و روی تتوش میکشیدم نگاه کردم.

پدرم، قبل اینکھ از خونھ بیرون بره و منو تنھا بزاره. من ھمیشھ بھش می گفتم 



دوسش دارم؛ اونم میگفت منم دوستت دارم. عادت داشت؛ کھ اینو بھم بگھ، ولی 

ن ھمیشھ ازش می پرسیدم، چقدر. اونم می گفت ..."تا ماه ... تا خوده ماه م

 »دوستت دارم." 

 این خیلی دوست داشتنیھ.-

گاھی بھ ماه نگاه میکنم و بھ پدرم فکر میکنم. «از پنجره بھ بیرون خیره شد.

 »میدونم کھ خیلی کار خزیھ ... ولی انجامش میدم.

 ولی من فکر میکنم خیلیم قشنگھ.-

ھمینطور فکر میکنم؛ توام خیلی زیبایی و خدا بھم رحم کنھ دوست دارم، ھمین "

 االن وحشیانھ ببوسمت."

می دونی درستھ اون یھ مرده موتورسوار بود، ولی قلبش از طال بود اگھ زنده -

 می موند، پدر خوبی میشد.

ج ااینم درواقع حلقھ ازدو«بھ انگشتش و حلقھ ای کھ ھمیشھ روش بود اشاره کرد 

 »پدرمھ.

 واو....

جیک پدرت می دونستھ کھ تو عاشقشی.ولی من حسرت می خورم؛ کھ چرا مثل -

 تو بھ برادرم نگفتم، کھ چقدر دوسش داشتم.



ھمھ ما یھ چیزھایی داریم، کھ حسرتش رو بخوریم...تصمیماتی گرفتیم؛ کھ باید -

.این کنی با عواقبشون زندگی کنیم.نمی تونی فقط رو اونا قفل کنی وخودخوری

 چیزیو تغییر نمیده.

تقریبا سھ ساعت ھمونجا پشت میز رستوران نشستیم، بھ موزیک گوش دادیم ومن 

از بزرگ شدن تو یھ جای دور افتاده از شھر بھش اطالعاتی دادم.بھش گفتم کھ 

من تراکتور روندم و اونم گفت کھ حاضره بھم پول بده تا تراکتور روندن منو 

 فت :ببینھ.حتی بھ شوخی گ

 "اگھ این کارو با بیکینی انجام بدم پول بیشتری بھم میده."

بعد بطور اشتراکی یھ کیک "خودکشی با شکالت" خوردیم.(منظورش اینھ زیادی 

شکالتی بوده.)ازم پرسید می خوام یکم تو شیکاگو بگردم، ولی یھ حس 

 نوستالژیک خوبی نسبت بھ اون رستوران داشتم برای ھمین بھش گفتم ترجیح

 میدم ھمونجا بمونیم تا زمانی کھ موقع برگشت بھ فرودگاه برسھ.

رو پر » Bernie«خورشید غروب کرد و مشتری ھای عصر رستوران 

کردند.ھر سری کھ صدای زنگ در ورودی میومد بھم یادآور میشد، کھ دارم بھ 

 لحظھ برگشتن بھ ھواپیما نزدیک تر میشم.دوباره داشتم استرس  می گرفتم.

امروز واقعا شوکھ شدم.نمی «تکھ از کیک رو برداشتم وبا دھن پر گفتم.آخرین 

دونستم کھ چھ برنامھ ای برام داری ولی امروز بھ یکی از بھترین روزھایی کھ 

در این مدت داشتم تبدیل شد.فکرشو بکن داشتم از ترس جون می دادم ولی االن 

 »فقط باید سوار ھواپیما بشم و برگردم خونھ.



نی ھمین االن و ھمین جا تصمیم بگیری؛ کھ تو زمان حال زندگی کنی تو می تو-

واجازه بدی ترس ھات تو گذشتھ بمونن و یا بخوای دوباره درگیرشون بشی.ھیچ 

چیزی تو اون ھواپیما نمی تونھ بھ تو آسیب بزنھ، مگھ اینکھ خودت بھش اجازه 

 »بدی.

باھوش باشی؟جدا شبیھ ھمھ چجوری تونستی این«چنگالم رو داخل ظرفم گذاشتم.

 »یھ پیرمرد ھشتاد سالھ ھستی کھ تو یھ بدن سکسی و تتو شده گیر افتاده.

 ھمین االن من چھ کوفتی بھ اون گفتم؟

 نگاه نافذ و لبخند متعجبش بھم فھموند، کھ اعترافم اونو فراری نداده.

 »پس ... تو فکر میکنی کھ من سکسی ام؟«

ه بخاطر اعترافم منو شکنجھ بده.نمی دونستم؛ حاال لبخندش شیطانی بود اون قرار

چھ جوابی بھش بدم پس تصمیم گرفتم یھ چی بگم کھ ھیچ مفھموم و منظوری 

 »خوب ... تو می دونی منظورم چیھ.«نداشتھ باشھ.

 آیا سکسی مفھوم دیگھ ای ھم داره؟-

 جیک ... . -

اخالقت راحت داری سرخ میشی ... بس کن. دارم باھات شوخی میکنم. تو با  -

 بھم اجازه میدی کھ سرکارت بزارم.

جیک خندید و از روی میز بھ سمت من خم شد و انگشت شستش رو آروم کنار 

 لبم کشید و لیسید.با این کارش باعث شد، قلبم بریزه.



دور دھنت کال شکالت بود.دوس داشتنی دیده میشدی، ولی نمی خواستم اینجوری -

 بری بیرون.

 اوه ...ممنونم.-

وقتی این حرفو زدم بھ جیک نگاه نمی کردم، ھنوزم بخاطر اعترافم ازش خجالت 

می کشیدم.از طرفی ھم با ناامیدی آرزو میکردم کھ شکالت رو مستقیما از روی 

دھنم لیس بزنھ، اینجوری میتونستم طعمشو بچشم.االن دیگھ بیرون کامل تاریک 

 جا بریم.شده بود و می دونستم تا دقایقی دیگھ باید از اون

آرزو داشتم کھ بتونیم بیشتر پشت اون میز بشینیم.یجورایی تو این چندساعتھ 

گذشتھ تونستھ بودیم؛ کل دنیارو فراموش کنیم. اون منو از شھوت دیونھ میکرد و 

باعث میشد دلم بخواد ھمھ چیو بھش بگم، مثال عمیق ترین ترس ھام و خواستھ 

 ھام رو.

و پا فراتر میذاشتم، چون اگھ بخوام رو راست باشم گاھی ھم از خود بیخود میشدم 

 ام بود.... اون بزرگترین خواستھ

 آماده ای بریم؟ باید بھ فرودگاه برسیم.-

 کیف پولش رو درآورد و صورتحسابمون رو پرداخت کرد.

 ام، کھ تا حاال نبودم.جوری آماده-

زمانی کھ اون  ھمینکھ از در بیرون اومدیم باز دستش رو پشت کمرم گذاشت. ھر

بھم نزدیک میشد، باعث شد فورا نفس ھام تند بشھ.چھ برسھ کھ مستقیما لمسم کنھ، 



بدنم فورا واکنش نشون می داد و اخیرا ھم واکنش ھام شدیدتر شده بود.کم کم 

 داشتم یھ آدم سبک مغز میشدم.

*** 

 موقع پرواز بھ خونھ بدون اینکھ ازش بخوام، دستمو تو دستش گرفت.اون می

تونست ببینھ کھ وقتی استرس می گیرم، حملھ عصبی بھم دست میده.ھواپیما 

بزرگتر و خلوت تر از قبلی بود و تو ردیف وسط کلی صندلی خالی برای 

خودمون داشتیم.ھنوزم کمی می ترسیدم؛ ولی مثل پرواز اول کنترلم رو از دست 

 نداده بودم.آرامش شب بھتر از تابش نور خورشید بود.

 بتونی بدون اینکھ غلغلکت بدم از پس پرواز بربیای؟بنظرت -

 فقط دستمو ول نکن ، باشھ؟-

 قول میدم ، دستتو ول نکنم.-

اون در تمام طول پرواز دستمو ول نکرد.حتی وقتی ھواپیما از زمین برخواست و 

یا مھماندار برامون نوشیدنی آورد.حتی وقتی می خواست یھ چیزی از کولھ اش 

و دستش نگھ داشت.این یھ ژست کوچیک بود، ولی اولین بار بود برداره، دستمو ت

کھ واقعا احساس کردم؛ اون دستمو نگھ داشتھ چون خودشم اینو می خواد، نھ فقط 

بخاطر اینکھ من ازش خواستھ بودم.داخل ھواپیما تاریک بود و فقط نور کمی از 

 بود.بیرون می اومد.نشستن کنارش تو این شرایط یھ جورایی خودمونی 

کلمھ ای  یھ«جیک خواست یھ بازی انجام بدیم، تا بلکھ آشفتگی ذھنمو از بین ببره.

 »رو میگیم و بعد بھ نوبت ھرکی ھرچی بھ ذھنش اومد رو باید سریع بگھ.



 باشھ.-

 آماده ای؟-

 آره.-

 اول تو.-

 »شیکاگو.«اولین چیزی کھ بھ ذھنم اومد این بود.

 رفتن برگر خوردن.) (اسم ھمون رستورانی کھ Bernieجیک: 

 نینا: خونھ.

 جیک: ریاضی.

 نینا: شکنجھ.

 جیک: تفریح.

 نینا: خانم بالس ورثی.

اینو با خنده بھش گفتم.ھردومون با تعجب بھم نگاه کردیم و ھمزمان گفتیم: 

 »گاییدمت.«

 »جیک.«جیک اسم خودش رو گفت.

 نینا: موز.

 جیک:سکسی.



 »نینا.«بھش مشت زدم و از دھنم پروندم.

 نینا:تماشایی.

جیک: (چند لحظھ سکوت کرد.)صبر کن اول بھش فکر کنم، بعد برمی گردم بھ 

 جواب تو.

دوباره با شیطنت بھش مشت زدم. تا وقتی کھ آشفتگیم کامل از بین بره، بھ 

 بازیمون ادامھ دادیم. اون موفق شد، تا حواسمو پرت کنھ.

یکم بخودم استراحت بدم، روز طوالنی بود، تصمیم گرفتم چشم ھام رو ببندم و

 ھرچند اونقدر عصبی بودم کھ نتونم چرت بزنم.

جیک ھنوز دستمو تو دستش نگھ داشتھ بود و شروع کرد با انگشت شستش بھ 

نوازش پشت دستم، ھنوز چشم ھام بستھ بود و داخل صندلیم ذوب شده بودم و بھ 

نکھ خاطر حس شھوت لرزش خفیفی وسط پاھام احساس می کردم. برای ای

واکنشی بھ حرکتش نشون بدم، دستش رو فشار دادم چون وقتی اون اینکارو می 

کرد دوست داشتم. وقتی بھ کارش ادامھ داد، منم بھ تقلید ازش انگشت شستم رو 

پشت دستش کشیدم و نوازشش کردم و این حرکت احساسی و مالیم رو ادامھ 

 دادیم.

چون اون روی صندلیش کامل یھ  وقتی ناگھانی چشم ھام رو باز کردم، شوکھ شدم

سمت من چرخیده بود.تا االن فکر میکردم؛ اونم مثل من صاف سرجاش نشستھ و 

چشم ھاش بستھ است.ولی اون بھ من خیره شده بود و تموم مدتی کھ داشتیم دست 

 ھمو نوازش می کردیم اون بھ من خیره شده بود؟ و مثل اینکھ مچش رو گرفتم.



جوری بھم نگاه می کرد، انگار داشت با خودش می  نفس ھاش تند شده بود و

جنگید تا چیزی بھم بگھ، یا قطعا می خواست؛ منو ببوسھ و یا می خواست بھ 

روحم نفوذ کنھ، ولی یھ چیزی جلوش رو می گرفت.دستش رو از دستم بیرون 

و بھتره کمربندت ر«کشید تا موھامو پشت گوشم بفرستھ .صاف سر جاش نشست.

 »اخطار روشن شده.ببندی. چراغ 

بار بقیھ زمان پرواز رو بدون حرفی سپری کردیم. قلبم محکم می تپید، ولی این

 بخاطر ترس از پرواز نبود.بخاطر ترس از جیک بود.

چون واقعا احساس کردم اون لحظھ یھ چیزی داشت، بینمون اتفاق می افتاد. ولی 

داخل شکمم از  جیک درست تو نقطھ اوج ھمھ چیو متوقف کرد. پروانھ ھای

 تالش بیھوده و خستگی زیاد مرده بودند.

*** 

اون شب وقتی از حموم برگشتم، روی پاتختی ام کھ جای ھمیشگی خفاش ھای 

اوریگامی بود، یھ نماد طالیی پالستیکی از بال ھای ھواپیما رو پیدا کردم، کھ 

باھام  ظاھرا جیک برای اینکھ مسافر شجاعی بودم؛ بھم داده بود. جیک دوباره

 جوری رفتار کرد، کھ احساس کنم بچھ ام.

شدیدا بھ خودم افتخار می کردم. یھ احساس تلخ وشیرین داشتم، چون با اینکھ 

مسافرتمون عالی بود، ولی بیشتر از قبل سردرگم شده بودم.بعد روزی کھ باھم 

 داشتیم، مطمئن شده بودم کھ اون بھم حس داره.



فتھ برای تعطیالت کریسمس پیش خانواده ام از فردا قرار بود، بھ مدت دو ھ

برم.چیزی کھ نمی دونستم ؛ این بود کھ قراره بعد از برگشتنم، از تعطیالت بھ 

 بروکلین ھیچ چیزی مثل قبل نباشھ.

 

 شانزدھمفصل 

 

بعد از مدت زمان طوالنی پیش خانوادم برگشتھ ام، ولی برای دوباره دیدن جیک 

اون بھ ھرحال االن بھ بوستون رفتھ بود، ولی این بی قرار بودم.آخر ھفتھ بود و 

یھ چیزی بود کھ مربوط بھ روانم بود، چون می دونستم قراره چند مدت اینجا 

بمونم. از وقتی جیک رو دیده بودم این اولین بار بود، کھ قرار بود بیشتر از یھ 

 ھفتھ از ھم دور باشیم.

مم کھ بھ وجود جیک معتاد احساس پوچی وناامیدی میکردم و این باعث شد بفھ

شدم. برف سنگینی می بارید و من بجای اینکھ از پنجره بھ منظره سفید و زیبا 

 نگاه کنم و لذت ببرم بیشتر احساس خفگی و زندانی بودن رو داشتم.

روی کاناپھ چرم قرمز مخملی نشستھ بودم و با حواس پرتی کانال ھارو عوض 

ت جیک کھ پشت دستم رو نوازش می کرد می کردم، در حالی کھ ذھنم پیش انگش

 مونده بود.

بعد ذھنم بھ شبی کھ تو اتاق جیک بودم و اون یھ جورایی منو از اتاقش بیرون 

انداخت کشیده شد.داشتم بشدت با خودم کلنجار می رفتم کھ بھ اون شب و حرف 



ف رھایی کھ وحشیانھ و ناپختھ از دھنش بیرون اومد، فکر نکنم.تنھا با یادآوری ح

ھاش و باور اینکھ اون چھ کارھایی می خواست باھام بکنھ، نزدیک بود بھ 

 زمان ھم شھوتیم کرده بود و ھم عصبانی.ارگاسم برسم.این افکار ھم

موقع شام پدر و مادرم راجب زندگی تو نیویورک کلی سوال پرسیدند.من یھ 

کسی میگردم و خانواده کامال سنتی داشتم و اگھ اون ھا متوجھ می شدند، من با 

می خوام باھاش سکس داشتھ باشم، بشدت عصبی و ناامید می شدند. برای ھمین 

تصمیم گرفتھ بودم احساساتم نسبت بھ ھم خونھ ام رو مثل یھ راز برای خودم نگھ 

 دارم.

 »عسلم، تو شھر با مرد خوبی برخورد داشتی؟« مادرم ازم پرسید

 کس خاصی نبوده.-

 .""یھ شخص شگفت انگیز بوده

فکر میکنی؛ نیاز باشھ کھ بیشتر بیرون بری؟ شاید انجمن دانشگاه یا یھ ھمچین -

چیزی؟ قول میدم اگھ بھ ھمچین جاھایی بری، یا توگروھی عضو بشی با یھ مرد 

 خوب آشنا میشی.

"مگھ اینکھ اون پرسینگ و تتو اژدھا داشتھ باشھ و بخواد با ھر روشھ ممکنی تا 

بھ ارگاسم برسونھ و اسمشم جیک گرین باشھ ... درغیر زمانی کھ داد بزنم، منو 

 اینصورت نھ مشتاق نیستم."

 باشھ، شاید .-



بدون ھیچ حسی این حرفو بھ زبون آوردم. مادرم شریل ھمیشھ سعی میکرد؛ بھم 

توصیھ ھایی بده کھ چجوری یھ مرد خوب پیدا کنم، ولی متاسفانھ راھنمایی ھاش 

یی کھ فکر میکرد اسپنسر بھترین اتفاق زندگی من قابل اعتماد نبودند، از اونجا

 بود.

حتی اون یھ بارھم سعی کرد؛ منو با پسره یکی از ھمکارھاش آشنا کنھ .ظاھرا 

اون شبیھ یھ بازیگر مشھور بود و حرکات اون رو تقلید می کردم. خیلی ھالیودی 

 شد درستھ؟

 کرد.اون مامور کفنولی وقتی برای اولین بار ھمدیگھ رو دیدیم، قضیھ کال فرق 

و دفن بود و اونقدر متعجب بودم؛ کھ نگفتھ بودند نقش شخصیت مشھوری کھ اون 

نبوده.از ھمون زمان دیگھ مادرمو از زندگی » Pee Wee Herman«ایفا میکنھ 

 عشقیم بیرون کردم.

بعد شام بھ اتاقم رفتم، تا ھمونجور کھ از پنجره بھ چراغ ھای کریسمس ھمسایھ 

ام ادامھ بدم. بعد ازمرگ جیمی ما دیگھ می کردم، بھ تفکرات واھی ھامون نگاه

چراغ آویزون نمی کردیم، ولی ھمسایمون از وقتی من بچھ بودم ھرسال ھمون 

تزیینات رو انجام می داد.با وجود تموم چیزھایی کھ با مرگ جیمی از دست 

ی بادی دادیم، دیدن حیاط ھمسایمون با چراغ ھای رنگی، گوزن ھا و آویزھا

 بابانوئل یھ حس نوستالژیک از زمان ھایی کھ شاد بودیم، رو یادآوری می کرد.

فرداشب کریسمس بود.تو خونھ ای کھ من بزرگ شده بودم، این یھ اتفاق مھم بود 

برای ھمین باید کلی کادو زیر درخت کریسمس می بود و یھ عالمھ شواھد از تولد 



مرگ جیمی مادرم ھرسال بی عالقھ تر  عیسی مسیح بیرون از خونھ. ولی بعد از

از قبل می شد. تنھا چیزی کھ امسال داشتیم یھ درخت متوسط و دو تا بستھ بود 

 ھام کنار شومینھ بودند....یکی برای من و یکی برای جیمی ...کھ اون

برنامھ ھامون محدود شده بود بھ یھ دورھمی کوچیک و دوستانھ کھ عصر 

 برگزار میشد. کریسمس تو کلیسای مارگارت

اواسط عصر بود، کھ جشن کریسمس کسل کننده ام با یھ اتفاق جالب بھ یھ جشن 

خوب تغییر کرد.موبایلم روی ویبره بود وقتی کھ روی نیمکت کلیسا لرزید.از 

جیک پیام داشتم. دلم نمی خواست مثل یھ آدم گستاخ وقتی مراسم موعظھ اجرا 

 خودم بکنم.میشد، بازش کنم ولی نتونستم کمکی بھ 

تو خونھ خواھرم جمع شدیم و وسط مراسم کریسمس ھستم، خواھرم رادیو «

پاندوراش رو روشن کرده و آھنگ عرفانی داره پخش میشھ و تموم چیزی کھ می 

 »تونم بھش فکر کنم تو ھستی، خیلی ممنونم.

کدوم آھنگ عرفانی؟ اینکھ نمی دونستم داره راجب چی حرف میزنھ، منو می 

یم گرفتم وقتی از کلیسا بیرون اومدیم از گوگل پیداش کنم. وقتی سوار کشت. تصم

خودم رو لمس «ماشین پدرم شدم  دنبال کلمھ "آھنگ عرفانی" گشتم و آھنگ 

 رو پیدا کردم.آھنگ رو می شناختم ولی نمی دونستم خواننده اش کیھ.» کردم 

 البتھ ...خیلی خنده دار بود جیک.

یست آھنگ ھای عرفانی پیدا کردم.اسم آھنگ دقیقا حسی یھ آھنگ با اسم دیگھ تو ل

 بود کھ جیک در من ایجاد می کرد.بھش پیام دادم.



خیلی خنده دار بود، چون منم یھ آھنگ عرفانی پیدا کردم، کھ باعث میشھ تو بھ «

 »ذھنم بیای. اسمش لذت و درد ھستش.

 ه.انتظار داشتم مثل ھمیشھ بھ روش ھوشمندانھ خودش جوابم رو بد

 جیک: امشب چیکار میکنی؟

نینا: تو خونھ ما کریسمس یھ جورایی غم انگیزه. فقط رفتیم کلیسا.االنم برای شام 

 برمی گردیم خونھ.تو چیکار کردی؟

 جیک: دارم با خواھرزاده ھام عروسک بازی میکنم.بھ ھیچ کی اینو نگو.

 ی.نینا: لول ... تو ھیچ وقت دست از سوپرایز کردن، من بر نمی دار

 سھ دقیقھ بعد ...

 جیک: کی برمی گردی بھ شھر؟

 نینا: بعد از دو ھفتھ.

 جیک: لعنتی.

 نینا: یعنی انقدر دلت برام تنگ شده؟

 جیک: درواقع آره .اگھ راستشو بگم خیلی دلم برات تنگ شده.

 اوه .

 نینا: منم دلم برات تنگ شده.

 جیک: کریسمس مبارک.



 نینا: کریسمس مبارک.

مادرم تو سالن موندن تا با تعدادی از دوست ھاشون بلوط برشتھ  بعد شام پدر و

 بخورند، ولی من خودمو معاف کردم و بھ اتاقم برگشتم.

بون داشت، بھ پشت دراز کشیدم(بھم نخندین) و بھ روی تخت گھواره ایم کھ سایھ

ستاره ھای درخشان کھ سال ھا پیش بھ سقفش چسبونده بودم نگاه کردم.(بھم 

 نخندین)

تنھا چیزی کھ می تونستم روش تمرکز کنم؛ حرف جیک بود کھ بھم گفت دلش 

برام تنگ شده. می دونی قضیھ چیھ؟فکر کردن بھ این صدبرابر بھتر از فکر 

کردن بھ این بود، کھ چقدر دلم برای برادرم تنگ شده بود. در حقیقت این چند ماه 

 اولین بار بود کھ احساساخیر کھ تو بروکلین زندگی میکردم، بعد از مرگ جیمی 

 می کردم زنده ام.

 اون منو بھ زندگی برگردوند.

 اون منو بھ زندگی برگردوند و بھ ھمون راحتی ھم میتونھ دوباره مرگ من باشھ.

 پس باید ارزش ریسک کردن رو داشتھ باشھ.

ولی ھنوزم ھمھ کارت ھاش رو پیش خودش نگھ داشتھ.(یعنی ھیچی از حسش رو 

 یو داره پنھون میکنھ.)نکرده و ھمھ چ

 ساعت تقریبا ده شب بود کھ دوباره موبایلم لرزید.

 »امشب ماه رو دیدی؟«



خندیدم و فوری بھ سمت پنجره اتاقم رفتم. ماه کامل نبود، ولی بطور شگفت 

انگیزی می درخشید.ترکیبش با برف ھای پوشیده روی زمین و چراغ ھای رنگی 

 زیبا دیده می شد.کریسمس خیابون، بطور حیرت انگیزی 

فھمیدن اینکھ اونم داره بھ ھمین ماه نگاه میکنھ و بھ پدرش فکر میکنھ باعث شد 

 قلبم گرم بشھ.

نینا: تا حاال بھ ذھنم نرسیده بود کھ شب کریسمس بھ ماه نگاه کنم، ولی االن 

خوشحالم کھ این کارو کردم.تو ھمیشھ بلدی کھ چجوری چشم منو بھ واقعیت ھر 

 نی.چیزی باز ک

 جیک: درواقع االن نگاه کردن بھ یھ چیزیو بھ ھر چیزی ترجیح میدم.

 نینا: ماه خیلی خوشگلھ.

 جیک: من داشتم راجب چشم ھات حرف میزدم.

دستمو روی قلبم گذاشتم، تا از سینھ ام بیرون نزنھ. اون توانایی اینو داشت کھ با 

ستش شکل بده. می یک جملھ منو تا مغز استخون بلرزونھ و مثل یھ خمیر تو د

خواستم جوابش رو بدم، ولی ھیچ کلمھ مناسبی پیدا نمی کردم. قبل اینکھ بخوام 

 جواب بدم دوباره پیام داد.

جیک: اونا زیباترین چشم ھایی ھستند کھ تا بحال دیدم.گاھی درون اون ھا خودم 

 .رو گم می کنم. اونا منو آروم می کنن جوری کھ ھیچی نمی تونھ این کارو بکنھ

 وقتی جواب پیامش رو دادم، دست ھام می لرزید.



 نینا: منم چشم ھای تورو دوست دارم.

جیک: می دونم کھ دارم گیجت میکنم. معذرت می خوام. وقتی برگشتی باید حرف 

 بزنیم.

جور بھ جملھ "باید حرف  قلبم داشت از جاش کنده میشد چون نمی دونستم چھ

 بزنیم" واکنش نشون بدم.

 فکر میکنم باید حرف بزنیم.نینا: منم 

منتظر جوابش موندم، ولی ظاھرا این آخرین پیام بود.کامال گیج شده بودم، مطمئن 

نبودم باید بخاطر اینکھ می خواد راجب خودمون حرف بزنیم، خوشحال باشم یا 

ناراحت. ھمونجور خوابیده بودم و وقتی صبح از خواب بیدار شدم موبایلم ھنوز 

نگاه کردم و متوجھ شدم اواسط شب اون دوباره بھم پیام داده تو دستم بود.بھش 

 بود.

جیک:جوابشو فھمیدم ..."فرشتھ" .این جواب من بھ سوال تو توی ھواپیماس. نینا 

 فرشتھ رو برام یادآور میشھ.

نمی دونستم چھ اتفاقی براش افتاده کھ اینجوری رفتار میکنھ، ولی یجورایی این 

ی از تخت بلند شدم اون حسھ سرخوشی بھ یھ ترس مدلیش رو دوست داشتم.وقت

مبھم تبدیل شد، کھ منو از درون میخورد.با وجود روز خوبی کھ داشتم حرفی کھ 

زد و گفت باید راجب خودمون حرف بزنیم، باعث شد تمام این مدت رو 

 ELFخودخوری کنم. برای ھمین وقتی با خانوادم برای دیدن شوی تلویزیونی 



ز اون نفھمیدم، کھ حتی بخوام با صدای بلند ھم بخندم.موقع شام نشستیم، ھیچی ا

 ھم ھیچ اشتھایی نداشتم، چون از استرس درحال فروپاشی بودم.

چیزھای مختلفی راجب اینکھ جیک می خواد، بھم چی بگھ بھ ذھنم می رسید و 

مغزم رو نابود می کرد.گاھی فکرھای عذاب آوری بھ ذھنم خطور می کرد. واقعا 

نمی کردم؛ دیگھ بتونم بدون جیک زندگی کنم و احساس می کردم تموم دنیام فکر 

 بدون اون خرد میشھ و فرو میپاشھ.

درستھ کھ بدجور دلم می خواست قدم بعدی رو باھاش بردارم، ولی از طرفی ھم 

می دونستم اگھ ھمینجوری ادامھ بدیم و فراتر از این نریم قرار نیست، دیگھ اونو 

اید یھ چیزی وجود داشتھ باشھ کھ بتونیم ھمھ چیز رو ھمینجور کھ از دست بدم. ب

 ھست نگھ داریم.وقتی یکشنبھ کریسمس بھم پیام نداد، بھم ریختم.

*** 

سھ شنبھ اون ھفتھ جیک بھ نیویورک برگشتھ بود و دوباره بعد از شب کریسمس 

 بھم پیام داد.

لباس زیرھات ھم  جیک: خونھ بدون تو واقعا خستھ کننده اس، حتی بو کردن

باعث نمیشھ از بدخلقی دربیام.بنظرت اگھ پنج بار بوش کنم معجزه میشھ و تو 

 برمیگردی؟

 نینا: لول ... دست از سر کشو لباس زیرھای من بردار.

 بزرگ؟ واقعا؟ لعنتی. 36جیک: سایز 



 .34نینا: آره سایز بزرگ ولی 

 ، اینجور نیست؟جیک: روش ھوشمندانھ ای بود تا سایز سوتینت رو بفھمم

 نینا: واقعا داری چیکار میکنی؟

جیک: درواقع ھیچ کاری نمی کنم نشستم. تارا و رایان برای شام میرن پیش 

"الن".احتماال منم باھاشون برم. وقتی تو اینجا نیستی ھیچی برای سربھ سر 

 گذاشتن پیدا نمی کنم.

و سوار اولین  وقتی فھمیدم اون می خواد امشب بره پایین، دلم خواست بپرم

اتوبوس بشم و برگردم. اگھ امشب دسیره اونجا باشھ و منم دورو بر جیک نباشم، 

 اون شانسش رو برای فرو کردن چنگال ھای کثیفش تو بدن جیک امتحان میکنھ.

 نینا: خوبھ، خوش بگذره.

 جیک: چھ روزی قراره برگردی؟

 نینا: احتماال آخر ھفتھ. ھشتم ژانویھ.

 احتماال من خونھ نباشم. پس دوشنبھ شب می بینمت.درستھ؟جیک: گوه توش. 

 نینا: آره.

 جیک: پس برنامھ بریزیم شبش بریم بیرون.

 نینا: باشھ ، شام خوش بگذره.

 جیک: باالخره نگفتی کشو لباس زیرھات کجاست؟



 نینا: (استیکر چشم غره.)

 )-جیک: ;

*** 

رسیدم. یھ قسمت از وجودم بعد از گذشت دو ھفتھ عصر روز شنبھ بھ بروکلین 

می خواست؛ کھ معجزه بشھ و جیک فقط این بار از خیر رفتن بھ بوستون گذشتھ 

 باشھ، ولی اون رفتھ بود.

از رایان و تارا ھم خبری نبود، برای ھمین تصمیم گرفتم، برم بدوم چون ھوا 

ین ابرای ماه ژانویھ خیلی خوب بود.بنظرم دویدن راه مناسبی برای تخلیھ استرس 

پدم دارم آیچند ھفتھ بود. بعد از پوشیدن لباس ھای تنگ ورزشیم و تی شرت کاله

و یھ  بطری آب از یخچال برداشتم و بیرون رفتم. وقتھ بھ راه پلھ طبقھ دوم 

رسیدم، صدای نالھ ھای خانم بالس ورثی بھ گوش می رسید.ھمونجا جلو در 

 ایستادم و گوش کردم.خیلی عجیب بود.

تنھا صدایی کھ از این خونھ بیرون می اومد صدای دعا کردن، فحش  چون معموال

خراش برنامھ ھای تلویزیونی بود.ھنوز صدا می اومد و من دادن و صدای گوش

ھمونجا بیحس و بی حرکت ایستاده بودم و مطمئن نبودم کھ باید چیکار کنم.یھو 

 رو شنیدم.» کمک ،کمکم کنید.«صدای 

 اوه خدایا....

می کردم.. من از اون زن می ترسیدم، اون می تونست بھ راحتی منو  باید چیکار

وحشت زده کنھ. ترسم رو کنار گذاشتم و دستگیره رو چرخوندم و از اینکھ در 



باز بود شوکھ شدم. در حالی کھ استرس داشتم رو نوک پاھام بھ سمت پشت خونھ 

 حرکت کردم و متوجھ شدم صدا از یکی از اتاق خواب ھا میاد.

ون روی زمین افتاده بود و قفسھ سینھ اش رو با یکی از دست ھاش فشار ا

 »کمکم کن نینا.کمکم ... کن.«میداد.

" تماس 119بھ طرفش دویدم و اون دستم رو چنگ زد و فشار داد.با "

 »خانم بالس ورثی؟«گرفتم.

 " لینکولن. احتمال میدم ھمسایھ ام1185آره بھ یھ آمبوالنس نیاز دارم.خیابان "-

دچار حملھ قلبی شده باشھ.خانم بالس ورثی کجاتون درد میکنھ ؟می تونین حرف 

 بزنین؟

 »سینھ ام ...فشرده میشھ... دستم ...درد میکنھ.«اون بسختی تونست جوابمو بده.

بلھ ... بلھ. البتھ کھ کنارش می مونم. «ھمین ھارو بھ کسی کھ پشت خط بود، گفتم.

 »ف میکنین؟بلھ ... دراز کشیده. آسپرین مصر

 خانم بالس ورثی بھ حموم طرف راھرو اشاره کرد.

بھ سمت حموم دویدم و از داخل کابینت شیشھ قرص آسپرین رو برداشتم، دوباره 

پیشش برگشتم وبا وحشت یکی از قرص ھارو داخل دھنش گذاشتم. بطری آبم رو 

 باز کردم و کمکش کردم کمی آب بخوره.

 تنھام نزار نینا.-

 جام، قرارم نیست جایی برم.می کنم. ھمیناین کارو ن-



دستش رو گرفتم و فشار دادم؛ تا اینکھ بعد از پنج دقیقھ صدای آژیر آمبوالنس از 

ما برنامھ ریزی میکنیم و خداوند «فاصلھ دور بھ گوشم رسید.پدرم ھمیشھ میگفت 

ھ بھم ی کداشتم می رفتم تا بدووم ولی االن با زنی کھ تا االن تنھا کلمھ ا» میخنده.

 گفتھ بود" برو خودتو بگا " بود، پشت یھ آمبوالنس نشستھ بودم.

زنی کھ االن کنارم بود، دیگھ اون آدم بدبختی نبود کھ فکر می کردم 

میشناسمش.اون االن فقط ... ترسیده بود.یھ جورایی اون مردی کھ اون باال نشستھ 

و منم بھ طرز لعنتی بود منو انتخاب کرده بود، تا تو این راه بھش کمک کنم 

 داشتم؛ این کارو خوب انجام می دادم.

 خانم بالس ورثی فامیلی دارین کھ بھش زنگ بزنم؟-

 »دخترم.« ھنوزم سختش بود تا بتونھ درست حرف بزنھ.

 می تونین شماره اش رو بھم بگین؟-

از بین نفس ھاش کھ بھ سختی بیرون می اومد، شماره رو بھم گفت و من تماس 

 ھ خانم گوشی رو برداشت.گرفتم. ی

 سالم اسم من نینا کندیھ.شما دختره خانم بالس ورثی ھستین؟-

 بلھ.-

من ھمسایھ ایشون ھستم.مادرتون ممکنھ کھ سکتھ قلبی کرده باشھ.االن حالشون -

 خوبھ ولی ما تو آمبوالنس ھستیم و داریم بھ بیمارستان مرکزی بروکلین می ریم.



مارستان میاد و قطع کرد.وقتی بھ بیمارستان رسیدیم، خانمھ بھم گفت کھ داره بھ بی

اون ھا خانم باس ورثی رو بھ اتاقی بردند و از من خواستند تو اتاق انتظار بمونم. 

 تازه کشف کردم کھ اسم اون لوریسھ.

یھ خانم زیبا با پوست کاراملی و موھای بلند بافتھ شده وارد اتاق انتظار شد و من 

 »دختر لوریس ھستین؟ شما«از جام بلند شدم.

 آره، مادرم کجاست؟-

اونا بردنش داخل و اجازه ندادن منم برم. بھم گفتن ازت بخوام ھمین جا بمونی و -

 منتظر دکتر باشی.

اون «دستش رو جلو دھنش گرفتھ بود و راه می رفت مطمئنا شوکھ شده بود.

 »خوب میشھ؟

 فکر کنم آره.اون وضعیتش ثابت بود و نفس می کشید.-

 چجوری پیداش کردی؟-

من طبقھ باال زندگی میکنم. داشتم می رفتم بدوم کھ صداش رو شنیدم، داد میزد و -

 کمک می خواست.

 اوه خدای من. تو جون مادرمو نجات دادی.-

 بعدم منو بھ سمت خودش کشید وبغلم کرد و باعث شد شوکھ بشم.

 ھرکسی بود ھمین کارو انجام می داد.-

 باھاش دست بدم.دستشو جلو اورد تا 



 من داریا ھستم.ممنونم بخاطر تالشت.-

 نینا، خوشوقتم.-

دقایقی بعد پرستاری بیرون اومد و گفت شرایط خانم بالس ورثی ثابت شده ولی 

باید بھ اتاق عمل ببرنش.تا وقتی کھ جراحیش تموم بشھ پیش داریا موندم.می 

 خواست تنھا بمونم.دونستم کھ اگھ خودمم تو این شرایط بودم، دلم نمی 

یک ساعت و نیم بعد دکتر از اتاق عمل بیرون اومد و دوتامون از جامون بلند 

 »سالم من دکتر توسکانو ھستم .دخترش کدومتونین؟«شدیم.

 »منم.«داریا دستش رو بلند کرد.

مادرت قراره خوب بشھ.خون تو رگ ھاش لختھ شده بود، برای ھمین سکتھ قلبی -

نژیوپالستی انجام دادیم تا شاھرگش باز بشھ.خیلی خوش خفیفی داشتھ.فوری آ

شانس ھستین، کھ بھ موقع پیداش کردین چون ریسک بیمارھای قلبی اگھ تا نوزده 

دقیقھ بھش رسیدگی نشھ، زود باال میره. در مورد مادرتم فکر کنم بھ موقع 

 رسوندنش کھ تونستیم بھش رسیدگی کنیم.

 کی می تونم ببینمش؟-

دیگھ یکی بھتون اطالع میده کھ کی می تونین برین داخل. مادرتون  بیست دقیقھ-

 االنم حالش خوبھ و االن تو اتاق ریکاوری ھست.

 ممنونم دکتر.خیلی ممنونم.-

 یھ حس آرامشی تو ظاھر داریا دیده می شد و ھمدیگھ رو بغل کردیم.



 نینا تو جون مادر منو نجات دادی.-

 فقط خوشحالم کھ اونجا بودم.-

 »قبل این اتفاق مادرم رو میشناختی؟«جامون نشستیم و بھم نگاه کرد.سر 

 دیده بودمش، ولی نمی تونم بگم کھ می شناختمش.-

 تا حاال حرف زشتی بھت گفتھ بوده؟-

نمی دونستم آیا باید راستشو بھش بگم یا نھ. اما فقط یھ جواب برای این سوال 

 »... برو خودتو بگا. اون تا حاال چند بار بھم گفتھ بود«وجود داشت.

خیلی خیلی متاسفم.باید راجب «داریا بھ زمین نگاه کرد وسرش رو تکون داد.

 »رفتارش یھ چیزھایی بھت بگم.

مشکلی نیست. میدونم کھ این یھ خصومت شصی نیست. اون اینو بھ ھم اتاقی -

 ھای من و چندتا از ھمسایھ ھا ھم گفتھ، ولی چرا؟

لو داره.او یھ دقیقھ خوبھ و دقیقھ بعدی بھ ھمھ فوحش مادرم، ده سالھ کھ این مشک-

میده. یھ جورایی اختالل فشار روانی پس آسیبیھ و بعد از قتل پدرم بوجود اومد. 

یھ شب وقتی از سرکار بھ خونھ برمی گشت کھ بھش دستبرد زدن وشلیک 

 کردند.پلیس ھا اونارو دستگیر کردند.این واسھ خودش یھ داستان طوالنیھ...ولی

از اون موقع خانوادم دچار مشکل وحشتناکی شد.آخرین کلمھ ای کھ وقتی پدرم از 

.نینا » برو خودتو بگا.«خونھ بیرون میرفتھ و مادرم بھش گفتھ این بوده 

 چندساعت بعد پلیس ھا بھمون خبر دادند، کھ پدرم کشتھ شده.



 چھ جھنمی...

 واقعا متاسفم داریا.-

خودشو نشون نداد، ولی با گذشت سال ھا مادرم ھی مشکل مادرم ھمون موقع ھا -

اون ماجرارو تعریف می کرد و یاداوری می کرد و ھمین باعث شد گاھی 

اینجوری رفتار کنھ. ھیچ وقت خودش رو بخاطر اتفاقاتی کھ بین اون و پدرم 

افتاده بود نبخشید.این قضیھ فوحش دادنش ھم یھ جورایی نمونھ سازی از اون 

اقعا زن خوبیھ ومنظوری از این کاراش نداره.اینا فقط واکنش ماجراس.اون و

عجیبی بھ اون اتفاق ویران کننده اس. بھ ھر حال بجای مادرم من ازت معذرت 

 می خوام.

اش بھم مجبور نیستی ولی ازت ممنونم کھ راجعب«دستمو رو شونھ اش گذاشتم.

 »توضیح دادی.

 بینیمشون. درسمو گرفتم پس مردم ھمون چیزی نیستن کھ می

*** 

تا وقتی کھ داریا بتونھ مادرش رو ببینھ پیشش موندم. تصمیم گرفتیم بریم ناھار 

 بخوریم، چون اصرار داشت کھ اینجوری ازم تشکر  کنھ.

بھ سمت راھرو بیمارستان رفتم، تا برم بیرون. ولی بین راه روھای پیچ در پیچ 

اول پیدا می کردم.بعد از پنج گیر افتادم.بھ ھر طرف کھ می رفتم خودمو تو نقطھ 

دقیقھ کھ فقط بھ بن بست خوردم، جلوی در اتاق یکی از بیمارھا ایستادم، تا 



تمرکزمو بدست بیارم.یھ دختر نوجوان کھ ھمھ موھاش رو از دست داده بود تنھا 

 نشستھ بود و بدون توجھ بھ تلویزیون خیره شده بود.

ار تو دستی«بھش خیره شده بودم. وقتی خواستم حرکت کنم، دختره متوجھ شد کھ

 »داوطلب ھستی؟

 معذرت می خوام چی؟-

می دونی ... دستیار داوطلب.ھمونا کھ داوطلبانھ تو بیمارستان کار می کنند و -

 حوصلھ سر بر ھستن.این اواخر ھم زیاد پیداشون می شد.

 نھ ، نھ... من از اون ھا نیستم.-

ھای تقلبی شون میان اینجا انگار منم خوبھ ... چون اون ھا افتضاحن.با لبخند -

مجبورم باور کنم، اینجا شھر دیزنی یا یھ ھمچین گوھی ھستش.بھ ھر حال من 

 سرطان دارم.

 می دونم ... متوجھ اش شدم.-

 چون شبیھ کایلو شدم؟-

 کایلو؟-

 شخصیت کارتون غیرحرفھ ای کھ بدون دلیل خاصی کچل بود.-

 اھان.-

 اینجایی؟جدا چرا اینجایی؟بخاطر من -



 »شاید«بھ چشم ھای امیدوارش نگاه کردم.

 خوبھ چون امروز میخوام راجب سکس حرف بزنم.-

 معذرت می خوام؟-

 اسمت چیھ؟-

 نینا.-

 انقدر پاستوریزه نباش.-

 چی؟-

بخاطر لحن حرف زدنم معذرت می خوام، ولی قرار نیست من بھ عقب برگردم. -

ھ رو بگیری.بھ ھر حال من گفتم کھ زندگی اونقدر طوالنی نیس کھ تو نخوای نکت

می خوام راجب سکس حرف بزنم و از طرز لباس پوشیدن تو مشخصھ کھ 

مشکلی با این قضیھ نداشتھ باشی.در واقع منتظر بودم یکی مثل تورو ببینم. بیا 

 داخل و درو ببند.

از رو شونھ ام بھ بیرون نگاه کردم وبا کم رویی بھ خودم نگاه کردم و وارد اتاق 

شدم. آیا جلو دوربین مخفی بودم؟قسم می خورم کھ بین خانم بالس ورثی و این 

" شدم.(برنامھ ای کھ توش اتفاقات twilightاتفاق احساس می کردم وارد برنامھ "

 ماورا طبیعی می افتاد.)

 »حاال ھرچی چند سالتھ ؟«کنار صندلی کنار تختش نشستم.

 پانزده.-



 اسمت چیھ؟-

 »اسکایلر.«کرد.تلویزیون رو خاموش 

 چی می خوای بدونی اسکایلر؟-

 نمی تونم راجب این چیزھا با مادرم حرف بزنم ...اون می میره.-

 ...»باشھ «نفس عمیقی کشیدم و برای سوالش آماده شدم.

 اولین سوالم اینھ کھ ... چھ سنی برای داشتن سکس خیلی زوده؟-

 اوه خدایا...چرا من؟...

ی تونستھ بودم؛ خودمو تو ھمچین موقعیت مزخرفی بھ خودم خندیدم کھ چھ جور

 قرار بدم. بعد فکر کردم کھ چھ جوری جوابش رو بدم.

برای جواب سوالت واقعا یھ جواب وجود نداره...ولی پانزده سال واقعا خیلی «

 »زوده.

 ولی اگھ کسی قرار نباشھ بیشتر از این عمر کنھ چی؟-

پیدا نکردم کھ بگم.خداروشکر قبل  احساس کردم ھمھ جا سکوت شد. ھیچ کلمھ ای

میدونی ... «از اینکھ بخوام چیزی بگم دوباره خودش شروع بھ حرف زدن کرد.

یھ پسری ھست.اسمش میچھ. از وقتی کھ کوچیک بودیم اون بھترین دوستمھ ولی 

نمی دونھ کھ من عاشقشم.ما نیوجرسی زندگی می کردیم ولی این چند ماه اخیر 

روکلین اومدیم، چون پدرم اینجا زندگی میکنھ و دکترھام ھم رو برای درمانم بھ ب



اینجا منو درمان می کنند.موقتا اومدم اینجا، برای ھمین چند مدتھ اونو ندیدم.می 

 ترسم کھ بخاطر این مدت فراموشم

 »کنھ.

 چرا فکر میکنی قراره از دستش بدی وقتی میگی اون بھترین دوستتھ؟-

دست از دوستی با من برداره، ولی دخترھای  فکر نکنم اون با اراده خودش-

زیادی ھستن کھ تو نخ اونن چون اون زیادی سکسیھ.اونا حتی اونقدری کھ من 

میچو میشناسم، نمی شناسنش.اونا فقط می خوان داشتھ باشنش و خوب اونم یھ 

 پسره و ...

 بھش گفتی کھ چھ حسی داری؟-

 ا یکم پیچیده شده بود.اون جورقبل اینکھ بیماریم رو تشخیص بدن اوضاع بین م-

دیگھ ای بھم نگاه می کرد و منم فکر کردم ممکنھ یھ اتفاقی بینمون بیافتھ. من 

ھمیشھ این فانتزیو داشتم کھ قراره ... میدونی اولین نفر برای اون باشم و اونم 

اولینھ من باشھ. وقتی کھ من پیشش نیستم و مخصوصا بخاطر بیماریم ویا ھرچی، 

کھ  ایھ با کسی آشنا بشھ و من دیگھ ھیچ شانسی نداشتھ باشم.ھر دقیقھاون ممکن

 ازش دورم احساس میکنم قراره از دستش بدم.

 یھ نوشیدنی سنگین االن اینجا بدرد می خورد.

 اون بھ مالقاتت اومده؟-



موضوع ھمینھ اون بھم التماس کرد، کھ اجازه بدم بھ دیدنم بیاد.اون حتی نمی -

رستانم چون بھش نگفتم.نمی خواستم منو تو این شرایط ببینھ، ولی دونھ کدوم بیما

 خیلی دلم براش تنگ شده... این داره منو میکشھ.

 »این عکس اونھ ،میچھ.«دستشو دراز کرد و موبایلش رو برداشت.

 اون واقعا جذابھ.-

اون موھای بلند ومشکی داشت کھ از زیر کاله یانکی اش بیرون زده بود و چشم 

شت آبی کھ زیبا دیده میشد.می تونستم ببینم کھ چرا ھمچین احساسی نسبت ھای در

 بھ اون پسره داره.

 »االن باید چیکار کنم؟«ناامید بنظر می رسید.

خوب می دونی؛ اسکایلر االن باید بگم یھ پیرمرد عاقل ...ولی درواقع یھ مرد -

کھ تو  خاب کنیعاقل با کلی تتو و پرسینگ یھ بار بھم گفت، کھ تو میتونی انت

زمان حال زندگی کنی و اجازه بدی ترس ھات تو گذشتھ بمونن و یا انتخاب کنی 

 ھمون جور درگیرشون باشی.

 بنظرم آدم سکسی بوده.-

آره ھست.جریان اینھ کھ ... تو بجای اینکھ از زمانت استفاده کنی وبا کسی کھ  -

اد ھ بیوفتھ .اون میخوبھش اھمیت میدی باشی نگران این ھستی کھ چھ اتفاقی ممکن

 تورو ببینھ .میترسی چھ فکری راجبت بکنھ؟ تو زیبایی.



اون واقعا ھم زیبا بود، ھرکسی نمی تونست درحالی کھ کچلھ اینھمھ زیبایی رو 

 ھم داشتھ باشھ، ولی اون مثل یھ فرشتھ دیده میشد.

 می خوای ببینی زیبا یعنی چی؟-

خودش بھم نشون داد.موھای بلند و تو گوشیش گشت و یھ عکس دیگھ از میچ و 

طالیی داشت ویکم تپل تر از االنش بود و گونھ ھاش صورتی بود. دوتاشون تو 

 Abercrombie and عکس مثل بنرھای تبلیغاتی آمبر و فیچ دیده میشدن.(

Fitch ( 

با وجود موھات فریبنده بودی، االن بدون اون ھا ھم دلفریبی. .چجوری می تونم -

 بت کنم؟ باید بھش اجازه بدی بھ دیدنت بیاد.اینو بھت ثا

بنظر می رسید؛ در حالھ مجادلھ با خودشھ تا پیشنھادم رو قبول کنھ یا نھ. ولی 

 باالخره سرشو بھ موافقت تکون داد.

 خوب پس بھ کمکت نیاز خواھم داشت. باید وسایل مورد نیازم رو تامین کنی.-

 چی؟-

خواھد وانمود کنھ سرطان نداره و بی تجھیزات! برای اسکایلر سیمور کھ می-

نھایت زیباتر و متفاوت تر از قبل روی صحنھ بیاد.من کاله گیس دارم ولی 

افتضاحھ، یھ دونھ بھترش نیاز دارم. یکی کھ مثل موی طبیعی انسان دیده بشھ و 

ھایالیت ھای روشنی مثل موھای تو داشتھ باشھ. باید غیرقابل بافت باشھ و گره 

 وازم آرایش ھم نیاز دارم و ھمچنین اپل سینھ.نخوره. بھ ل



 اپل سینھ؟-

اونا تقویت کننده سینھ ھستن.ازتم انتظار نداشتم بدونی منظورم چیھ ،دولی -

 پارتون.(خواننده امریکایی کھ سینھ ھای درشتی داره.)

 بھ سینھ ھام نگاه کردم. حق با اون بود.

 می خوام زیباتر از قبل دیده بشم.-

ین االنش ھم خوشگلی، ولی ھرکاری کھ الزم باشھ انجام میدم، تا بااینکھ ھم-

 اعتماد بنفس کافی برای دیدنش داشتھ باشی.

چون می دونم چھ حسی داره کھ احساس کنی دیونھ بھترین دوستت ھستی.دستمو 

چند روز بھ من فرصت بده باشھ؟ھم خونھ ام تو یھ سالن «روی زانوش گذاشتم.

میکنھ، فکر کنم بتونھ کمکم کنھ تا اون کاله گیسھ موی آرایشی تو شھر کار 

 »طبیعی رو برات پیدا کنم.

 عالیھ.-

داشتم وارد چھ کاری میشدم؟ ھرچی کھ بود احساس میکردم روحیھ گرفتم و ھدف 

دارم.اگھ امکان داشت آدم تو یھ نگاه عاشق یکی بشھ، می تونستم بگم عاشق این 

 دختره شدم.

 دستیارھای داوطلب اینجا میان تا مالقاتت کنن؟ اسکایلر، چندبار اون-

 اگھ استریپر بودن ھیجان انگیزتر میشدن، ھفتھ ای چندبار میان.-



خوب پس با یکیشون حرف میزنم، ببینم چجوری از امروز میتونم دستیار -

 داوطلب تو باشم.

 نینا تو دوست پسر داری؟-

چ  تو برای منھ.اسمش نھ ولی یکی ھست کھ دوستش دارم .یھ جورایی مثل می-

 جیکھ.

 خیلی باھاش سکس داشتی؟-

 اسکایلر ... .-

 خوب داشتی؟-

 نھ.-

 برای چی صبر کردی؟ بھ اندازه کافی ھم بزرگ شدی.-

 می دونم. ولی اوضاع پیچیده اس. قراره بھ این زودی حزف بزنیم، پس... .-

 .چرا دارم راجبش توضیح میدم.اسکایلر مثل یھ عقاب از جاش بلند شد

 اگھ اتفاقی بینتون بیوفتھ بھم پیام میدی؟-

 احتماال.-

 خوبھ.-

گوشیم رو از دستم گرفت وشماره خودش رو وارد گوشیم کرد.بھ کلھ صافش و 

چشم ھای درخشانش کھ االن بخاطر من نور امیدی درشون دیده میشد، نگاه 



 از اینکردم.یھ چیزی داشت منو بھ سمتی کھ باید می رفتم راھنمایی می کرد و 

 بابت راضی بودم.

 

 ھفدھمفصل 

 

روز بعد، ھشتم ژانویھ بیست و سومین سالگرد تولدم بود. ولی بھ کسی چیزی 

نگفتھ بودم حتی جیک. رایان از قبل ھم یھ گوشھ از ذھنش می دونست، کھ تولدم 

 چھ روزیھ.

 دولی امسال نشونھ ای از اینکھ تولدم یادش باشھ نشون نداده بود. پس قرار نبو 

 ھیچ ھیاھویی بپا شھ.

بعد از اتفاقات دیروز می خواستم؛ امروز روز خلوتی باشھ.می خواستم وقتی 

جیک از بوستون برگشت ھمھ چی خوب و منظم سرجاش باشھ.اون گفتھ بود، 

امشب خیلی دیر میرسھ. برای ھمین قرار بود فردا بریم بیرون تا حرف 

ھمدیگھ رو ندیده بودیم و من  بزنیم.شکمم بھم می پیچید. دو ھفتھ بود، کھ

 حریصانھ دلتنگش بودم.

وقتی از دویدن بعد از ظھرم بھ خونھ برگشتم، یھ جعبھ کادو پیچ شده بزرگ روی 

اگھ فکر کردی کھ ما «تختم پیدا کردم.یادداشت کوچیک روش رو باز کردم 

 7تولدت رو فراموش می کنیم، سعی کن دوباره فکر کنی .شام امشب ساعت 



ن الن.نوشیدنی ھامون ھم از تلیھ. قراره مست کنیم و یونانی برقصیم.لباس رستورا

 »مھمونیت رو بپوش. با عشق تارا و رایان.

کارت رو بھ سینھ ام فشردم و خندیدم. خوشحال بودم کھ تولدم رو یادشون بود. 

جعبھ بستھ بندی شده با کاغذ کادو بنفش رو باز کردم،داخل جعبھ یھ لباس دکلتھ 

 و کوتاه وجود داشت.قرمز 

چند ھفتھ قبل با تارا بھ خرید رفتھ بودیم و من دقیقا ھمین لباس رو امتحان کرده 

 بودم ولی چون از عھده ھزینھ اش برنمی اومدم نخریدمش.

قراره تو این لباس سکسی تر دیده بشی دختره امروز.(منظورش از دختر امروز -

 یعنی امروز بدنیا اومده.)

 دم ،تارا جلو در اتاقم ایستاده بود.بھ سمت صدا چرخی

 خیلی ممنونم ،باورم نمیشھ بخاطر من اینھمھ پول بابتش داده باشی.-

چیزی نیست.دیروز انعام خوبی گرفتم درضمن می «داخل اتاق شد و بغلم کرد.؟

 »ات کنم.تونی جبرانش کنی اگھ اجازه بدی امشب من آماده

یم بریم پیش بچھ ھای الن چرا خودتو تو دردسر می اندازی ؟می خوا-

 دیگھ.(منظور کارکنان رستوران الن ھست.)

فقط قرار نیست بچھ ھای الن باشن. تولدتھ و تلی بھ افتخارت نوشیدنی رایگان -

میده. احتماال چندتا پسر یونانی سکسی ھم اونجا باشن، اسمشون ھم تاسو و 

 کریستوس ھست.



" پرواز کنم و تا آخر عمر my konosقراره بعدشم با اونا بھ جزیره مایکونس"-

 با خوشی زندگی کنیم.

 می بینی نطقت باز شد! .-

" لم بدم و مارتنیم رو Santoriniقراره بیکینی بپوشم و تو جزیره سانتورینی "-

 مزه مزه کنم.وقتی اینارو می گفتم باسنم رو تکون دادم وپریدم باال.

خواد امشب ھمینھ این دختر منھ. ولی جدا بھم اعتماد کن.مطمئنم کھ دلت می- 

 عالی دیده بشی.برای موھات ھم یھ ایده ھایی دارم.

 حرف از مو شد، چجوری می تونم یھ کاله گیس با موی طبیعی پیدا کنم؟-

اوه می خواستم بھت بگم. یھ دونھ خوبشو پیدا کردم. دقیقا مناسب اسکایلر کھ -

سشو با اون پسره سکسی برام فرستاده بودی.اسکایلر عکس خودش و میچ رو عک

 برام ارسال کرده بود، تا بھ کمک عکسش کاله گیس مناسبی براش پیدا کنم.

 متوجھ ھستی کھ اون پسره فقط پانزده سالشھ ... .-

باشھ ھرچی، بھ ھر حال کاله گیس «تارا شونھ ھاش رو باال انداخت.

خودش بلند و پرپشت.احتماال تا این ھفتھ می فرستنش بھ  خوشگلیھ.مثل موھای

 »سالن.

 نمی تونستم صبر کنم تا چھارشنبھ کھ بھ مالقاتش میرم بھش این خبر رو بدم.

*** 



تارا واقعا سنگ تموم گذاشتھ بود.موھام رو صاف دورم ریخت و از دو تا بافت 

رمانتیک شده بود. ظریف از کناره ھای سرم بھ پشت موھام وصل کرد. خیلی 

 برای آرایش ھم اصرار داشت رژ قرمز بزنم، تا با لباسم ست بشھ.

 وقتی لباس دکلتھ ام رو بھ کمک تارا پوشیدم پیامی از اسکایلر دریافت کردم.

 ھنوز نتونستی گیرش بندازی؟-

 سرمو تکون دادم.این دختره دیونھ سکس بود.بعدا جواب پیامش رو می دادم.

 »آماده این؟«در داخل آورد. رایان سرش رو از

 آره ... فقط یھ لحظھ بھم وقت بده.-

تارا باید یھ سر بھ داروخونھ بزنھ، بعدا پایین می «اومد داخل و جلو در وایساد.

بینمش.راستی یکی از ھمکارام ھم قراره برای شام با ما باشھ.اسمش مایکل 

 »ھانتھ.فکر کنم ازش خوشت بیاد.

 فکر میکنی ازش خوشم بیاد؟ منظورت چیھ ... یعنی چی-

 یعنی اون خوش قیافھ اس و مجرده و راجع بھ توام باھاش حرف زدم.-

 لعنتی،لعنتی،لعنتی....

 برای ھمین تارا می خواست؛ بھ خودم برسم، اونا باھم دست بھ یکی کرده بودند.

 لطفا بھم بگو کھ برنامھ شام تولد، برای آشنا کردن من و ھمکارت نیست؟-

 وری نیست.درواقع برای آشنا کردن تو و ھمکارم برنامھ تولد رو چیدم.نھ اینج-



 رایان... .-

سخت نگیر ترول.تو بعد از اون بچھ دبستانی، دیگھ با کسی قرار نزاشتی، منم -

 فکر کردم بتونی با مایکل کنار بیای.

مشخص بود کھ رایان از احساس من بھ جیک خبر نداشت و تارا بھ حرفش عمل 

و بھ رایان چیزی نگفتھ بود.نمی تونستم بخاطر تالشش سرزنشش کنم.بھ  کرده بود

ھر حال االن برای این کار دیر بود و باید بھ بھترین شکل رفع و رجوعش می 

 کردم.

باشھ ولی انتظار نداشتھ باش؛ کھ حتما یھ چیزی ازش در بیاد. این فقط یھ شام -

 دوستانھ اس.

 البتھ فقط آروم باش.-

ستوران شدیم؛ تلی برای خوش آمدگویی جلو در اومد و داد وقتی وارد ر

 »صاحب تولد ھم اومد.«زد.

 سالم تلی، بخاطر نوشیدنی ھای مجانی امشب ممنونم.-

 ھرکاری برای مشتری ھای مخصوصم انجام میدم.-

با رایان تازه پشت میزمون نشستھ بودیم، کھ دستش رو برای پسر الغر اندام با 

ھ تازه وارد رستوران شد تکون داد و اون مسیرش رو بھ موھای کوتاه قرمز ک

 سمت میز ما کج کرد.رایان از جاش بلند شد و دست ھاشون رو بھم کوبیدن.

 سالم مایکل خوشحالم کھ تونستی بیای.-



نینا ایشون مایکل ھانتھ، مایکل ایشون نینا کندی «بعد بھ سمت من برگشت 

 »ھست.

 خوشحالم کھ می بینمت؛ نینا.-

 ید و دستش رو جلو آورد.خند

 ھمچنین.-

اون ھیچ ایرادی نداشت.بھ اندازه کافی جذاب و زیبا بود. ولی ھمون موقع ھم می 

 دونستم کھ قرار نیست اتفاقی بینمون بیافتھ.

 رایان خیلی ازت تعریف کرده بود. اون گفت کھ شما مثل خواھر وبرادر ھستین.-

 آره ھمینطوره.-

شاید اگھ براش خستھ کننده باشم؛ اینجوری بتونم فراریش بدم. رایان دوباره دستش 

رو تکون داد.بھ اون سمت برگشتم و دیدم تارا داره با کفش ھای پاشنھ بلندش بھ 

 سمت میزمون میاد. 

 معذرت میخوام دیر کردم. باید پول می گرفتم.-

 ه کرد.خم شد و گونھ ام رو بوسید و بھ رایان و مایکل نگا

 و ایشون کی ھستند؟-

 اون واقعا داشت ادای آدم ھای احمق رو در می آورد؟

 ایشون ھمکار من مایکل ھستند.ایشون ھم دوست دخترم تارا.-



 خوشوقتم مایکل.-

 ھمچنین.-

اون از جاش بلند شد و با تارا دست داد.تارا چپ چپ بھ رایان نگاه کرد.در 

چیزی راجب این قضیھ نمی دونست؟ چھار تعجب بودم کھ چرا این کارو کرد.آیا 

تامون ھم پشت میز نشستھ بودیم و جوری بنظر میرسید انگار ھمزمان باھم قرار 

 گذاشتھ باشیم .

سالم بچھ ھا «ھمون موقع دسیره با قیافھ از خود راضیش بھ میزمون نزدیک شد.

 »سفارشتون چیھ؟

مون گرفت بھ سمت سفارش ھامون رو بھش گفتیم. وقتی منو نوشیدنی ھارو از

 »امشب جیک نیست؟«رایان برگشت.

 دلم می خواست استفراغ کنم.

 »اون بوستونھ.«رایان جوابش رو داد.

 خیلی بد شد.-

وقتی از میزمون دور شد دوباره تونستم نفس بکشم.مایکل داشت آروم آروم سر 

 صحبت رو باز می کرد، منم باھاش ھمراه شدم

ی نداشت، برای ھمین مجبور بودم باھاش کنار ھمونجور کھ گفتم اون ھیچ ایراد

 بیام، چھ خوشم بیاد چھ نیاد.



وقتی رایان و مایکل راجب کارشون باھم صحبت می کردند، بھ سمت تارا خم 

االن می فھمم چرا انقد اصرار میکردی کھ شبیھ «شدم و آروم بھش گفتم.

 یھ.»(عروسکم بکنی. تالش خوبی بود ولی ھیچ سیگاری در انتظارت نیست

 اصطالحھ کھ قدیم از سیگار بھ عنوان جایزه استفاده می کردند.)

 »نینا ... من ھیچی راجب این قضیھ نمی دونستم.«تارا نفس عمیقی کشید.

 دروغگو.-

می خواستم امشب «بھ پسرھا نگاه کرد تا مطمئن بشھ کھ حرفامون رو نمی شنوند.

 ... .»بخاطر یکی تیپ بزنی ... ولی برای این نبود.برای 

 .»جیک «ھمون موقع رایان داد زد.

بھ اون سمت برگشتم و دیدم کھ جیک داره بھ سمت میزمون میاد.انگار بعد از دو 

ھفتھ دوری قلبم تازه شروع بھ زدن کرد.اون حسابی تیپ زده بود. یھ پیراھن 

مردانھ سکسی یقھ ملوانی پوشیده بود و آستین ھاش رو باال زده بود و یھ شلوار 

مشکی پوشیده بود. موھاشم یکم خیس بود و بطرز لعنتی سکسی دیده میشد. جین 

 احساس میکردم کم مونده روحم از بدنم جدا بشھ.

معذرت می خوام یکم دیر «وقتی نزدیک میزمون شد مستقیم بھ من نگاه می کرد.

 »کردم.تولدت مبارک نینا.

ی ادکلنش تمام حس وقتی بھم نزدیک شد و گونھ ام رو بوسید بھ خودم لرزیدم.بو

ھام رو بیدار کرد.نگاھش رو بھ رایان ومایکل دوخت و فوری متوجھ موقعیت 



نشستنمون شد. تارا و رایان کنار ھم و منو مایکل کنارھم.یھ سکوت عجیبی ایجاد 

 شد.

ایشون ھم اتاقی ما جیکھ. جیک ایشونم «اول رایان شروع بھ حرف زدن کرد.

 »ھمکار من مایکل ھانت ھستن.

 »مایک درستھ؟ مایک ھانت؟.«جیک دستش رو جلو برد 

یھ لبخند شیطون روی صورتش بود، برای ھمین فوری متوجھ شدم، داره چیکار 

 میکنھ.

 مایک ھانت ،مایک کانت.(کانت بھ معنی واژن ھستش.)

کسی چیزی نگفت و این نمایش لعنتی تا زمانی کھ دسیره با نوشیدنی ھامون برسھ 

 »... تو اینجایی.فکر کردم کھ دوستات گفتن بوستون ھستی.جیکی «ادامھ داشت.

چھ جالب کھ بھش اشاره کردی دس. تارا بھم گفت کھ امشب تولد نینا، برای -

 ھمین زود اومدم تا سورپرایزش کنم ولی خودم سورپرایز شدم.

 اوه خدایا....اون فکر کرده؛ کھ من این قرار رو برنامھ ریزی کردم؟

 »من ودکا میخوام دس.«بھ دس داد. منو نوشیدنی اش رو

 متنفر بودم از اینکھ اونو "دس" صدا می کرد وباعث میشد عصبی بشم.

 .»ھمین االن«قبل اینکھ از میزمون فاصلھ بگیره بازم با عشوه پلک زد و گفت:



جیک طبقھ باال یھ چیزیھ کھ باید بھت نشون بدم. شکستھ و «تارا از جاش بلند شد.

راموشش کنم بھت نشونش بدم.میشھ قبل اینکھ غذاھارو سفارش بھتره قبل اینکھ ف

 بدیم بیای ببینیش؟

جیک ابروش رو باال انداخت و بھ من نگاه کرد. بنظر ناراحت می اومد و من می 

 خواستم از ناامیدی جیغ بکشم.بلند شد و دنبال تارا رفت.

 کردم وبرای اینکھ تظاھر بھ خونسردی کنم، شروع بھ صحبت کردن با مایکل 

شراب سفیدم رو نوشیدم و امیدوار بودم ھرچھ زودتر اثر کنھ. مایکل ازم می 

 پرسید کھ چطور شد مشتاق شدم؛ پرستاری بخونم .

وقتی جواب سوال ھاش رو می دادم؛ تنھا چیزی کھ می تونستم روش تمرکز کنم، 

 این بود کھ تارا و جیک اون باال داشتند راجع بھ چی حرف می زدند.

دوباره بھ رستوران برگشتند، جیک اومد و کنار من نشست و ودکایی کھ وقتی 

موقع باال رفتنشون دسیره آورده بود رو یک نفس باال داد و لیوان خالیش رو روی 

میز گذاشت. بھم نگاه کرد و لبخند زد. دیگھ نشونھ ای از عصبانیت تو چشم ھای 

 زیبا و سبزش وجود نداشت.ساخنمان می رسید.

اینکھ غذاھامون رو سفارش دادیم، مایکل دوباره ازم سوال می پرسید و در بعد از 

تالش بود تا بیشتر منو بشناسھ. جواب سوالش رو می دادم؛ کھ از زیر میز دست 

جیک روی رون لختم قرار گرفت و باعث شد لکنت بگیرم و وقتی دستش بھ 

 وند.شورتم رس سمت زیر پیراھنم رفت نفسم قطع شد.انگشتش رو بھ خط انتھایی



رونم رو فشار داد و با تموم زورش دستش رو بین رون ھام فرستاد. پوستم 

بخاطر تماس دستش در حال سوختن بود.اون داشت میخش رو می کوبید و 

 خواستھ اش رو نشون می داد و بدنم پیامش رو واضح و بلند دریافت می کرد.

 کھ دیونھ بشم.خیس و حشری شده بودم و احساس می کردم ھمین االنھ 

خداروشکر رایان موضوع بحث رو عوض کرد و راجب چیز دیگھ ای با مایکل 

حرف زدند و من دیگھ مجبور نبودم تا از مغزم کار بکشم و یھ جملھ ردیف کنم. 

در حالی کھ لب پایینیم رو گاز گرفتھ بودم،  بھ جیک نگاه کردم کھ پرسینگ 

 دوباره آشفتھ وعصبی دیده میشد.زبونش رو بین دندون ھاش نگھ داشتھ بود. 

دستش رو از روی پام برداشت و از جاش بلند شد. تا زمانی کھ موبایلم روی پام 

 بلرزه فکر می کردم، بھ سرویس بھداشتی آقایون رفتھ باشھ.

 »تو راھرو ورودی می بینمت.«

یھ در تو رستوران وجود داشت، کھ مستقیما بھ پلھ ھای ورودی ساختمان می 

فھمیدم کھ اونجارو میگھ.در حالی کھ قلبم داشت، از جاش کنده میشد. از رسید. 

بچھ ھا بھ بھونھ رفتن بھ سرویس بھداشتی جدا شدم. وقتی در رو باز کردم اون بھ 

دیوار روبرو تکیھ داده بود و دست ھاش تو جیب ھاش بود و بطور باور نکردنی 

 خجالت زده دیده میشد.

 سالم.-

 »سالم..«صورتش نشست.اون چال گونھ ھاش...  یھ لبخند مالیم روی



انگار در طول شب اولین بار بود، ھمدیگھ رو می دیدیم و اونچھ کھ اونجا اتفاق 

 افتاده بود بھ حساب نمی اومد.

 چھ اتفاقی افتاده؟-

اون پسره جوری بھت نگاه می کرد، کھ انگار می خواست با دندوناش لباست رو -

دست ھای بدون سالحم بکشمش، باید از اون جا بیرون می پاره کنھ. قبل اینکھ با 

 اومدم.

 و چرا این اذیتت میکنھ؟-

 تو می دونی چرا.-

وقتی بھ سمتم اومد و چند اینچ باھام فاصلھ داشت، قلبم تندتر از قبل شروع بھ 

 »چرا بھم نگفتی امروز تولدتھ؟«زدن کرد.

 می دونستم اینجا نیستی برای ھمین نگفتم.-

ھرگز تولدت رو از دست نمی دادم. ھرگز. تو نمی دونی کھ چقدر برایم مھم من -

 ھستی نینا.

 متاسفم.-

تو باید بھم می گفتی. جمعھ کھ بوستون بودم تارا بھم اطالع داد. برای ھمین -

 تصمیم گرفتم امشب سورپرایزت کنم.

 تو یھ آب زیر کاھی.-

 و تو بھ طرز لعنتی دلفریبی.-



یھو چشم ھاش رو بست؛ انگار احساس کرد داره الس میزنھ بعد گفتن این حرف 

و از این کارش پشیمون شده باشھ و یا بازم با احساسات خودش درگیر بود. بدنم 

از طرفی بھ حرف ھایی کھ از دھنش بیرون می اومد واکنش می داد و از طرفی 

ده ھم بھ بوی ادکلنش کھ با بوی ودکا کھ از دھنش بیرون می اومد، ترکیب ش

 ممنونم،«بود.تا حاال ھیچ وقت بھ اندازه این لحظھ دلم نخواستھ بود اونو ببوسم.

 »توام خوب دیده میشی.

وقتی این حرف و بھش زدم بشوخی پارچھ پیراھنش رو کشیدم، ولی واقعا دلم می 

خواست اونو تو بدنش پاره کنم.احساس کردم؛ دارم خیلی زود کنترلم رو از دست 

 میدم.

بھ اونی کھ اون تو نشستھ بھم توضیح داد.اونم وقتی از من دعوت کرد  تارا راجع-

بیام خبر نداشت کھ قراره اونم باشھ.بھم گفت کھ رایان توام تو عمل انجام شده 

 قرار داده.

 »اگھ واقعا باھاش قرار داشتم چی؟«نمی دونستم چرا ولی ازش پرسیدم:

 م.احتماال اگھ میدیدم باھاش خوشحالی مشکلی نداشت-

 دارم می بینم.-

 دروغ گفتم.-

 اوه.-

 خیال باشم. گاییدمت ... دلم برات تنگ شده بود.قرار نبود بی-



شدت احساساتش کھ از صداش ھم مشخص بود، باعث شد لرزش بدنم بیشتر بشھ. 

دستاش رو روی دوطرف کمرم گذاشت و فشار داد.یھ لحظھ کوتاه چشم ھام رو 

وسید. بوسھ ای نبود کھ آرزوش رو داشتم ولی بستم، کھ اون دستم رو گرفت و ب

لمس لب ھای خیسش روی پوستم باعث شد، حس کنم در اوج ھستم. منم دست ھام 

 »منم دلم برات تنگ شده بود..«رو دور کمرش گذاشتم و خودمو کنترل کردم 

 با من بیا سر قرار.-

 چی؟-

بریم. یھ جایی بقیھ شام تولدت رو با من بگذرون. بیا ھمین االن از اینجا -

...ھرجایی کھ می خواد باشھ. فقط می خوام باھات تنھا باشم.اینجا تو این راھرو 

 ... نمی تونم چیزی کھ می خوام رو بگم ... کاری کھ می خوام رو بکنم.

 »چجوری قراره اینکارو انجام بدیم؟«تمام اعضای بدنم شروع بھ لرزیدن کرد.

گردیم سر میز. من یھ بھونھ الکی  برمی«یھ لبخند شیطون رو لباش نشست. 

میارم و اول ازشون جدا میشم.بعد از بیرون بھت زنگ میزنم، توام میتونی وانمود 

 »کنی یھ موقعیت اورژانسی پیش اومده.

 نمی تونم تارا رو اینجوری نگران کنم.-

 نینا این ایده خودش بود.-

 اوه...

 باشھ ... باشھ.-



 بزن بریم.-

من اول «ن حرکت کردیم، وسط راه بھ سمتش برگشتم.بھ سمت ورودی رستورا

میرم دستشویی توام برو سر میز و بگو قراره بری. بعد من میرم سر میز و بھت 

 »پیام میدم، توام بعد پنج دقیقھ بھم زنگ بزن.

دست ھاش رو دو طرف صورتم گذاشت و بھ سمتم خم شد.می تونستم نفس ھاش 

 »کار مخفیانھ انجام بدم.عاشق اینم کھ با تو «رو حس کنم.

وقتی مسیرم رو بھ سمت دستشویی رستوران کج کردم، موھای تنم سیخ شده بود 

و احساس می کردم روی ابرھام.ھیچ شکی نداشتم کھ امشب قراره اون منو 

 ببوسھ.

وقتی کارم تموم شد، بیرون اومدم. دسیره با دست ھای جمع شده جلو سینھ اش بھ 

ن یھ مچ گیر بود.ظاھر قرار نبود از دستشویی استفاده کنھ سینک تکیھ داده بود.او

 و خیلی زود ھم بھ حرفم رسیدم چون اون اومده بود با من حرف بزنھ.

 نینا ... درستھ؟-

 آره.-

دیدم کھ با جیک یواشکی اومدین تو راھرو. مشخصھ کھ یھ چیزھایی بیین شما -

اشی با وجود ھمھ حرف دوتا ھست.بھ ھر حال اومدم مطمئن بشم کھ خبرداشتھ ب

ھایی کھ بھت میگھ، از اون مدل پسرھا نیست کھ با کسی دوست بشھ و قرار 

 عاشقانھ بزاره.



منظورم اینھ کھ ... البتھ بد برداشت نکن، ولی بھترین سکسم رو با اون داشتم... 

ولی اون نیتش رو کامال واضح میگھ. قرار نیست بجز سکس چیزی بھت برسھ. 

ره ھای تو چشمات رو وقتی بھ اون نگاه میکنی ببینم. برای ھمین من می تونم ستا

 فکر کردم بھتره نذارم قلبت بشکنھ.

جلوی دست خشک کن یخ زده بودم، حتی وقتی یھو دستم روی دکمھ اش رفت و 

فعال شد بھ اون سمت برنگشتم. نمی دونم دقیقا کی اتاق شروع بھ چرخیدن کرد. 

رگشت تا از در بیرون بره و من تتوی رز بنفش وقتی حرفاش تموم شد یا وقتی ب

رو روی قوزک پاش دیدم؟ این دقیقا ھمون تتویی بود، کھ وقتی روز اول اون 

 دختره از اتاق جیک بیرون اومد دیده بودم.

 اون روز متوجھ صدای جیک و دسیره شده بودم.

 ھمونجا ایستاده بود وبا قیافھ راضی بھ چھره شوکھ من نگاه می کرد.

 یھ نکن.گر

 گریھ نکن.

 گریھ نکن.

 شروع بھ گریھ کردم.

 باید بھ دستشویی برمی گشتم و استفراغ می کردم و یا میرفتم طبقھ باال؟

 از در بیرون اومدم وبھ جیک پیام دادم.

 تو دسیره رو گاییدی؟؟؟-



وقتی وارد رستوران شدم دیدم کھ از جاش بلند شده و بھ گوشی اش نگاه می کرد. 

پیام شد سرش رو باال آورد و بھ چشم ھای اشکیم نگاه کرد.صداش  وقتی متوجھ

 .»نینا ... « می لرزید.

وقتی از جلوش و از بین صندلی ھا گذشتم و بیرون رفتم، قیافھ اش کامال ترسیده 

ھی چھ گ«بنظر می رسید.صداش رو از پشت سرم شنیدم کھ با داد بھ دسیره گفت:

 »بھش گفتی؟

 

 ھجدھمفصل 

 

اگھ برف  تا اونجا کھ می تونم بدوم و از جیک و رستوران دور بشم. می خواستم

وقتی مسیرم رو بھ سمت پلھ ھای  سنگینی نمی بارید احتماال ھمین کارم می کردم.

یادم نمی اومد؛ تا حاال قلبم  ساختمان کج کردم، ھمھ جا رو مھ آلود می دیدم.

سادت داشتم خودخوری می اینجور تند تپیده باشھ و دلیلش این بود کھ از شدت ح

 کردم.

نمی تونستم باور کنم؛ کھ اون ھر کاری از دستش بر می اومد؛ انجام می داد تا 

باھم سکس نداشتھ باشیم.اون نمی خواست با من باشھ، ولی مشتاقانھ خودش رو 

 تقدیم اون فاحشھ کرده بود.

 ازش متنفر بودم.



 عاشقش بودم.

و بگم تمام لحظاتی کھ تو راھرو بودیم می خواستم امشب از احساسم بھش بگم 

چھ حسی داشتم و چقدراحمق بودم کھ فکر می کردم اونم ھمون احساسات شدید 

رو نسبت بھ من داره. بدترازھمھ این ھا اون جوری جلو من با دسیره برخورد 

می کرد، کھ انگار اصال اون رو نمی شناخت. ظاھرا زن ھا برای اون ھیچ 

 ارزشی نداشتند.

ھیچ فکری تعدادی از وسایل شخصیم مثل شورت، سوتین، لباس خواب و  بدون

چندتا لباس اضافی رو داخل کیف لوازم شخصیم چپوندم.ھیچ نظری نداشتم کھ 

 کجا می خوام برم یا چیکار می خوام بکنم.

 فقط اینو می دونستم؛ کھ می خوام امشب از این آپارتمان دور باشم.

نگاه کنم، چھ برسھ بخوام اینجام بخوابم.ھمین کھ با حتی االن نمی تونستم بھ جیک 

کیف توی دستم از اتاق بیرون اومدم در ورودی سالن باز شد.جیک نفس نفس می 

نینا لطفا... لطفا باھام «زد و وقتی بھ سمت من یورش آورد، شدیدا عصبانی بود. 

 »حرف بزن.

ور ازم د«اده کردم. کیفم رو بھ سینھ ام فشردم و ازش بھ عنوان سد بینمون استف

 »بمون ... من ھیچ چیزی ...ھیچ چیزی ... ندارم بھت بگم.

فاصلھ اش رو حفظ کرد و چند قدم عقب تر رفت، ولی ھمچنان جلو در ایستاده 

 بود و مانع رفتنم میشد.



د بای«وقتی دستش رو بھ اعتراض تکون داد، نفس ھاش تند و صداش آروم بود. 

 »اجازه بدی توضیح بدم.

ضیح بدی؟!می خوای اینجا وایسم و بھ حرفات گوش بدم، کھ چجوری اون تو-

فاحشھ رو گاییدی. در حالی کھ ماه ھا بود با احساسات من بازی می کردی. پیام 

ھای مختلفی بھم می دادی و گیجم می کردی.وقتی کاری باھاش می کردی، تا 

اده رتم فوق العموقع ارضا شدن جیغ بکشھ مشکلی نداشتی ... درستھ؟باور کن کا

 بود، چون خودم صداتون رو شنیدم.

درست شنیدی.ھمون روز کھ «کم مونده بود گریھ کنم؛ ولی خودم رو نگھ داشتم.

بھ این خونھ اومدم داشتی تو اتاقت می گاییدیش.اون روز رو یادت میاد؟ من 

ھمینجا بودم و چمدون ھام رو خالی می کردم.فکر می کردم تنھام و متوجھ چیزی 

شده بودم تا وقتی کھ دیگھ خیلی دیر شده بود.ھمھ چیزو شنیدم ،جیک ... ھمھ ن

 »چیز.

وقتی یادم اومد کھ چجور اون روز تو اتاقم قایم شده بودم، یھ قطره اشک روی 

گونھ ام چکید.اون روز خبر نداشتم دارم بھ صدای سکس مردی کھ قراره یھ روز 

 عاشقش بشم گوش میدم.

اش کشید، نفس ھاش تندتر شده بود.چشم ھاش رو بست و وقتی دستش رو تو موھ

 سرش رو پایین انداخت.

داشت حرفی کھ زده بودم رو مزه مزه می کرد، برای ھمین تا چند ثانیھ چیزی 

 »اوه خدای من.«نگفت.



 »واقعا متاسفم.«آروم بھم نزدیک شد، صداش می لرزید.

کنم، تا شب رو اونجا اگھ ناراحت نمیشی؛ برو کنار می خوام جایی رو پیدا -

 بمونم.

 اینو گفتم و سعی کردم از کنارش رد بشم.

 تو ھیچ جایی نمیری ،نھ تا زمانی کھ حرفامو بشنوی.-

 بھت گفتم ھیچی ندارم بھت بگم.-

داشتم سعی می کردم خودم رو بھ در برسونم، کھ جلو در گیرم انداخت. وقتی 

امشب من از اینجا «نشون داد. بازوھام رو فشار داد بدنم فورا بھ تماسش واکنش

 »میرم، ولی نھ تا زمانی کھ بھم اجازه بدی توضیح بدم.می شنوی چی میگم؟

ھنوز کیفم رو تو مشتم فشار می دادم و بھ زمین نگاه می کردم. یکی از دست 

ھاش رو از روی بازوم برداشت و چونھ ام رو باال آورد تا بھش نگاه کنم.آروم 

 »ن.بھم نگاه ک«زمزمھ کرد.

درستھ صورتم جلو صورتش بود، ولی ھنوزم بھ زمین نگاه می کردم.وقتی 

 »بھم ... نگاه کن.«دوباره حرفش رو تکرار کرد صداش عمیق و مصرتر بود.

وقتی باالخره بھش نگاه کردم، شروع بھ حرف زدن کرد.چشم ھاش آتیشی بود و 

دسیره خوابیدم ...  من با«می درخشید و تا چند ثانیھ نگاھش رو از روم برنداشت.

دوبار. اولین بار یک ھفتھ قبل از اینکھ تورو ببینم و دومین و آخرین بار ھمون 

روزی کھ تو بھ اینجا اومدی.بھش افتخار نمی کنم ولی فقط سکس بود.می دونم کھ 



خیلی بد بنظر میاد، ولی حقیقت ھمینھ. اون ھیچ اھمیتی برای من نداره و ما 

قرار نیست، اتفاق دیگھ ای بینمون بیافتھ و برای ھمین ھم ھردومون میدونستیم کھ 

 »بود کھ قبول کردم باھاش باشم.

دارم می بینم. پس تو یھ فاحشھ ھستی کھ جز سکس چیز دیگھ ای از زن ھا نمی -

خوای و حتی انقدر عوضی ھستی، کھ بخوای از قبل براش شرط ھم بذاری؟ 

دم، می تونستی بھ چیزی کھ می خوب اگھ اینجوریھ ھمون شب کھ تو اتاقت بو

خوای برسی. ولی تو حتی براش تالشم نکردی چون واضحھ چیزی کھ می 

 خواستی من نبودم.

ھیچ جوابی نداد، کیفم رو قاپید و روی زمین انداخت. دستم رو گرفت و با تمام 

زورش بھ سمت راھرو کشوندم.متنفر بودم از اینکھ بدنم خیلی راحت باھاش کنار 

 در حالی کھ مغزم باھاش مخالف بود و نافرمانی می کرد. می اومد،

 داری چیکار میکنی؟-

نمی تونیم اینجا وسط سالن راجع بھ این چیزا حرف بزنیم، در حالی کھ ممکنھ -

 بچھ ھا ھمین االن بیان باال.

در  »مکالمھ ای «ضربان قلبم باال رفت؛ چون فکر نمی کردم قرار باشھ تو اتاق 

منو بھ سمت اتاقم کشوند در رو بست و برای روشن شدن اتاق کار باشھ.جیک 

 المپ  کوچیکی روشن کرد.



روبروی ھم ایستاده بودیم، دست ھام رو برای دفاع جلو سینھ ام جمع کرده بودم. 

بھ سمتم اومد و باعث شد بھ دیوار پشت سرم بچسبم. می تونستم نفس ھاش رو 

 روی صورتم احساس کنم.

 من نمی خوامت؟تو فکر میکنی کھ -

 سرمو بھ معنی نھ تکون دادم ولی حرف نزدم.

اون اتفاق با دسیره ... یھ اشتباه بزرگ بود. اونموقع حتی اگھ می دونستم تو -

وجود داری یا قراره بھ خاطر این اتفاق گیر بیافتم و مھم تر از ھمھ تورو 

 برنجونم ... ھرگز اینکارو نمی کردم.ھرگز.می فھمی چی میگم؟

داشتم بھش نگاه می کردم؛ ولی تصور اون و دسیره باھم باعث شد، دوباره بھ 

 زمین خیره بشم.احساس مریضی می کردم. ھنوزم ساکت مونده بودم.

باید باورم کنی. از وقتی تو وارد این خونھ شدی، دیگھ بھ ھیچ زنی اونجوری -

 نگاه نکردم.

 تا وقتی کھ بھش نگاه نکنم دیگھ حرفی نزد.

ینکھ تورو ببینم؛ فقط داشتم زندگی می کردم. خیلی وقت بود کھ دیگھ بھ قبل ا-

 ھیچ چیز ھیچ احساسی نداشتم.

از وقتی کھ «بھش نگاه کردم.چشم ھاش آتیشی و در عین حال معصوم دیده میشد.

بھت چشم دارم قلبم مثل قبل نمی زنھ.از روزی کھ دیدمت ھر کاری کردم تا 

واستم تورو وارد زندگی گھ خودم بکنم.با وجود اینجوری نخوامت... چون نمی خ



ھمھ کارھایی کھ فکر می کردم درستھ و انجام دادم ھروز بیشتر از قبل تورو 

 »خواستم. بیشتر از اینکھ بخوام نفس بکشم تو رو می خوام.

بخاطر شنیدن حقیقت و رازھایی کھ این چند مدتھ ازم پنھون کرده بود، قفسھ سینھ 

جود شوکی کھ از فھمیدن رابطھ اون و دسیره بھم دست داد؛ ام فشرده شد.با و

ھنوزم باورش داشتم.اون ھمیشھ ھمھ توجھ اش بھ من بود و از وقتی کھ وارد این 

 خونھ شده ام. دیگھ اونو با کسی ندیده بودم.

دست ھاش رو از دو طرف بھ دیوار تکیھ داد و منو بین خودش ودیوار گیر 

آوردم ولی ھمونجور ساکت موندم تا وقتی کھ آروم انداخت. داشتم نفس کم می 

داشتم ھمھ تالشم رو می کردم تا ازت دور بمونم ... چون با تو ... «زمزمھ کرد.

قرار بود رابطھ ام بیشترازسکس باشھ.من می خواستم از ھر لحاظ باھم باشیم، 

و رچون تو لیاقت تمام من رو داری و یھ چیزی ھست کھ من توانایی گفتنش بھ تو

ندارم.نمی دونم می تونی درکش کنی یا نھ.من بطرز لعنتی می ترسم چون نمی 

خوام تورو از دست بدم. من تا حاال نسبت بھ ھیچ کس ھمچین حسی نداشتم ... 

 »حتی در تمام طول زندگیم.

 نمی تونستم حرفی بزنم دھنم کامال بستھ شده بود.

نیست کھ چھ چیزی رو نمی  منم ھمین حس رو بھت دارم. منم عاشقتم. برام مھم

تونی بگی، فقط اینو میدونم کھ بدون تو نمی تونم زندگی کنم. کلمات نمی تونستند 

 حسی کھ االن بھ اون داشتم رو توصیف کنند.



ھرروز صبح تو اولین چیزی ھستی کھ «صورتش رو بھ صورتم نزدیک تر کرد.

. تو توی ھمھ بھش فکر می کنم و آخرین چیزی کھ شب ھا با فکرش می خوابم

لحظاتم خواب وبیداریم ھستی.خیلی سعی کردم کھ این احساسات رو از خودم دور 

کنم . خیلی موانع ایجاد کردم تا بتونم جلوش وایسم. ولی ھمشون بی نتیجھ بود و 

 »دیگھ بیشتر از این نمی تونم ادامھ بدم.

این نمی دیگھ بیشتر از «لباش روی گردنم بود وقتی آروم و خشن زمزمھ کرد.

تونم ادامھ بدم ... دیگھ بشیتر از این نمی تونم ادامھ بدم... دیگھ بیشتر از این نمی 

 »تونم ادامھ بدم.

دست ھاش آروم بھ سمت پایین حرکت کرد و دوطرف باسنم رو تو دستش گرفت 

 »دیوانھ ات شدم.«و لب ھاش رو بھ سمت باال و نزدیک لب ھام آورد.

یس و گرمش رو روی دھن گرسنھ ام گذاشت و صورتم رو گرفت و لب ھای خ

 باعث شد بخودم بلرزم.

دقیقا ھمون لحظھ کھ لب ھاش روی لب ھام قرا گرفت، ھمھ بدنم شل شد. با بی 

صبری لب ھاش رو باز و بستھ میکرد تا دھنم رو براش باز کنم. ھمون لحظھ 

 پرسینگ زبونش، ودکا و طعم شیرین نفس ھاش رو حس کردم.حس کردن اون

فلز سرد و گرمای زبونش کھ دور زبونم می چرخوند، باعث شد فورا خیس بشم 

و احساس کنم پاھام سست شده.احساس می کردم بین بازوھاش مثل یھ عروسک 

 پارچھ ای سست ھستم.



با تموم قدرتش داشت می بوسیدم و سخت تر از قبل باسنم رو فشار می داد و 

ش کنھ ولی بقدری درگیرش بودم، کھ لباسم رو می کشید.حتی ممکن بود پاره ا

متوجھ چیزی نشم .دست ھام رو پشت سرش بردم و انگشت ھام رو داخل موھاش 

کردم و تازه متوجھ شدم موھای ضخیمی داره.سرش رو بھ سمت خودم کشیدم 

چون احساس می کردم؛ چیزی کھ می خوام رو اندازه کافی نمی تونستم از دھنش 

باعث شد بخودم بپیچم. اون بیستر بخودم فشار دادم و  بگیرم.توی دھنم نالھ کرد و

ھمون موقع بود کھ تونستم سختیش رو جلو شکمم احساس کنم. می تونستم گرمای 

آلتش رو از روی شلوار جینش حس کنم و شروع کردم بھ مالیدن آلتش و ھمین 

 حرکتم باعث شد نفس ھاش عمیق تر بشھ.

حس می کردم اگھ اونو داخلم حس نکنم  یھ حس قوی داشت تو بدنم ساختھ میشد و

می میرم. وقتی عقب تر رفت و دست ھاش رو از روی کمرم برداشت با حس 

نینا می خوام «بیچارگی درد می کشیدم. با دست ھاش گونھ ھام  رو قاب گرفت. 

 »یھ چیزی بھت بگم.می خوام ھمین االن راجبش حرف بزنیم.

بیشتر از اینکھ بترسم، از این می  حس سرخوشیم فورا تبدیل بھ ترس شد؛ چون

ترسیدم کھ چی می خواست بھم بگھ.می دونستم ھر چیزی کھ االن می خواست 

بھم بگھ قرار نبود حسم رو بھش تغییر بده، ولی می تونست این لحظھ رو ازم 

بگیره ودیگھ نتونم داشتھ باشمش.برای شنیدن حرفش آماده نبودم.وحشت کرده 

می خواستم. فقط اون ... نھ اون چیزی کھ اون فکر می  بودم. امشب فقط اون رو

کرد؛ اگھ بھم بگھ، قبولش نمی کنم.بھ ھرحال اون در اشتباه بود.من عاشقش بودم 

و می دونستم کھ ھرچیزی کھ مربوط بھ اون باشھ رو قبول می کنم و مھم نیست 



و قبول کھ چی باشھ. می خواستم ھمھ چی رو بدونم ولی نھ امشب. بدنم ھیچ چی ر

 نمی کرد و اشتیاقم بھش ھر گونھ فکر منطقی رو رد می کرد.

 برام مھم نیست«از وقتی کھ ھمدیگھ رو بوسیده بودیم برای اولین بار حرف زدم.

تو گذستھ ات چھ اتفاقی افتاده و یا تو بوستون چیکار میکنی.لطفا... بھت التماس 

ردا راجبش حرف می میکنم. بیا االن راجبش حرف نزنیم.امشب ھیچی نگو. ف

زنیم، ھمونجور کھ از قبل قرار گذاشتھ بودیم.چیزی کھ االن بیشتر از ھمیشھ بھش 

 »نیاز دارم اینھ کھ باھام عشقبازی کنی جیک.

چشم ھاش رو بست و نفس عمیق و طوالنی کشید.وقتی صورتم رو با دست ھای 

 »نمیدونی؛ کھ االن چقدر دلم می خواد درونت باشم.«لرزونش گرفت.

 لطفا... نمی خوام امشب راجب چیزی حرف بزنیم. باشھ؟-

نینا حتی اگھ االنم راجبش حرف «انگشتش رو نوازش وار روی لب ھام کشید. 

 »بزنیم تو باید بھم چشم بستھ قول بدی.

 باشھ ... .-

وقتی پیشونیش رو بھ پیشونیم تکیھ داد، لبام می لرزید.وقتی یھ قطره اشک روی 

نیاز دارم کھ «با زبونش لیس زد و تو صورتم زمزمھ کرد. گونھ ام ریخت اون

 »بھم قول بدی...کھ ھیچ وقت ترکم نمی کنی.

مطمئن باش؛ از قولی کھ «سرمو تکون داد و اون چونھ ام رو تو دستش گرفت.

بھم میدی.چون نمی تونم اونجور کھ می خوام، امشب باھات عشقبازی کنم و روز 



ود میکنھ.نیاز دارم بدونم، تو قراره مال من بشی و بعد از دستت بدم این منو ناب

 »چیزی کھ قراره بھت بگم ھیچ اھمیتی نداره. بھم قول یده.

من مال توام. قبل از این ھرگز بھ کسی تعلق نداشتم ... ولی می دونم کھ مال -

 توام.

 بھم نگاه کن و دوباره بگو.-

توام.ھیچ چیزی نمی  من مال«بھ خاطر لحن دستوریش بھ چشم ھاش نگاه کردم. 

 »تونھ باعث شھ ترکت کنم، چون فکر نمی کنم بتونم بدون تو زندگی کنم.

مردمک چشم ھاش وقتی بھ چشم ھام نگاه می کرد، لرزید. داشت تو چشم ھام 

 دنبال واقعیت می گشت.

باالخره منو بھ سمت خودش کشید و نگھ داشت و بدنش رو محکم بھم فشار 

 »ون من قبل از تو نابود میشم.خوب، این خوبھ. چ«داد.

چند دقیقھ ای ھمونجور نگھ ام داشت. بنظر می رسید ھنوز مردد باشھ. احتماال 

متوجھ نبود کھ چقدر بد میخواستمش. برای ھمین تصمیم گرفتم بھ زبون خودش 

 »جیک می خوام منو بکنی.«حرف بزنم.

چرا می «زدم.  انتظار نداشتم وقتی این حرف رو زدم بخنده.با مشت بھ بازوش

 »خندی؟

 »دوباره بگو.«خم شد و گردنم رو بوسید.

 می خوام منو بکنی.-



 می بینی فقط تو می تونی ھمچین«بھم نگاه کرد، لبخند زد و پیشونیم رو بوسید. 

 »حرف زشتی بزنی و مثل چغندر قرمز بشی.

 اینجور حرف زدن برای منم تازه اس.-

 ز گرفتم، تا جلو خنده ام رو بگیرم.بھ زمین نگاه کردم و لب پایینم رو گا

می دونم برات تازه اس. تو بطرز لعنتی «چونھ ام رو باال آورد، تا بھم نگاه کنھ. 

قابل ستایش ھستی...شیرین و معصوم. این ویژگی ھات رو دوست دارم. باعث 

میشھ جوری حشری بشم کھ تو تصورت ھم نمی گنجھ. امشب کامال قصد دارم 

باھات عشقبازی کنم البتھ نھ قبل از اینکھ خوب نگاھت کرده بکنمت بیبی. بعد 

 »باشم.

وقتی ولم کرد و از اتاق بیرون رفت دیگھ نمی خندید. بخاطر اینکھ نمی دونستم 

چھ اتفاقی در حال وقوعھ اب دھنم رو قورت دادم و وقتی با یھ بستھ کاندوم بھ 

قفل شدن در اتاق برگشت و درو پشت سرش بست نفس راحتی کشیدم.صدای 

باعث شد، احساس آرامش بکنم. این دقیقا ھمون دلگرمی بود کھ بھش نیاز داشتم، 

 قرار بود بھ چیزی کھ آرزوش رو داشتم برسم.

کاندوم ھارو روی پاتختی گذاشت و روی تخت نشست. من ھنوزم ھمونجا کھ ولم 

 کرده بود بھ دیوار تکیھ داده بودم. فکر کنم منتظر اشاره اون بودم.

 بیا اینجا.-



اینو آروم زمزمھ کرد و با انگشت اشاره اش بھ سمت خودش نشونھ رفت. بھ 

سمتش رفتم و اون ھمونجور سرجاش نشستھ بود، پستی بلندی ھای بدنم رو با سر 

 انگشتاش لمس می کرد و با چشم ھاش انگشتش رو دنبال می کرد.

 شگفت انگیزه.-

 انگشت ھاش رو روی سینھ ھام کشید.

ی چھ شب ھایی تو اتاقم می نشستم و تصور می کردم کھ اینجوری دارم میدون-

بدنت رو لمس می کنم در حالی کھ تو توی سالن بودی؟ از وقتی کھ دیدمت ھر 

 شب این رو می خواستم و بخاطرت درد می کشیدم.

 می دونم باورش خیلی سختھ...

شم. نیاز آب دھنش رو قورت داد و لب ھاش رو لیس زد و باعث شد تحریک ب

 »منو ببوس.«داشتم کھ اون لب ھا روی بدنم باشن. 

 از کجا؟-

 ھمھ جا.-

دستش رو بھ پشتم رسوند و زیپ لباسم رو پایین کشید. لباسم کف اتاق افتاد. کفش 

ھای پاشنھ بلندم رو از پام کندم و کناری انداختم برای ھمین وقتی جیک بلند شد 

 ایستاد خیلی بلندتر دیده میشد.

ونستم بیشتر از این صبر کنم. روی نوک پاھام ایستادم و بوسیدمش. لب نمی ت

پایینیش رو داخل دھنم کشیدم، زبونم رو پشت سرھم بھ پرسینگ لبش زدم و لبش 



رو مکیدم. کاری کھ ھر وقت باھم تو اتاقش درس می خوندیم دلم می خواست 

 انجامش بدم.

خل دھنم نالھ کرد. سرعت و شدت وقتی لبش رو با دندونام کشیدم و گاز گرفتم، دا

 بوسمون داشت، بیشتر میشد کھ اون عقب کشید.

نینا داری با اون زبونت و جوری کھ لبم رو با دندونات می کشی، دیونم میکنی. -

 کم مونده فقط با بوسیدنت ارضا بشم.

 ھمیشھ دلم می خواست اینجوری ببوسمت.-

 من می خواستم خیلی جاھاتو ببوسم.-

قفل سوتین دکلتھ ام رو باز کنھ و روی زمین بندازتش ھردو سینھ ام رو قبل اینکھ 

خدای من، «با دستاش آروم فشار داد و نوازش کرد.بھ سینھ ھای لختم نگاه کرد. 

 »برای شروع مثال از ھمینجا.

قبل اینکھ ھرکدوم رو داخل دھنش بکنھ خوب ماساژشون داد.بھ نوبت ھر کدوم 

اخنم ھام رو تو گوشت پشت گردنش فرو می کردم تا رو لیس میزد و می مکید، ن

 بھم نزدیک تر بشھ .

بھ پایین نگاه کردم و متوجھ شدم کھ چقدر سخت شده، برای ھمین شروع کردم بھ 

مالیدن آلتش از روی شلوار جینش، اونم ھمینطور سینھ ھام رو می مکید.می 

 شده بود.تونستم حس کنم کھ از وقتی لمسش کردم ریتم نفس ھاش تندتر 



االن دیدی کھ چیکار باھام «دست از مکیدن برداشت و تو گوشم زمزمھ کرد.

 »میکنی.می خوام منم حس کنم کھ باھات چیکار میکنم.

می دونستم چقدر خیس شدم، ولی وقتی اون دستش رو زیر شورتم برد و انگشتش 

 »لعنتی...نینا.«رو واردم کرد، متوجھ شد کھ چقدر براش خیس شدم.

کرد بھ عقب جلو کردن انگشتش و ھمون موقع حس کردم کھ دارم کنترلم شروع 

رو از دست میدم.چشم ھام داشت بستھ میشد و تمام ماھیچھ ھام منقبض شده بود. 

تنھا یک دقیقھ کافی بود کھ فقط با انگشت کردنش ارضا بشم. فکر کنم متوجھ شد 

انگشتش رو وارد کھ دارم بھ اوج نزدیک میشم، برای ھمین متوقف شد.وقتی 

دھنش کرد و میک زد صدای سکسی کھ درآورد باعث شد دوباره کنترلم رو از 

 دست بدم.

 طعمت بھتر از اون چیزیھ کھ تصورش کرده بودم.-

 کم مونده بود بیام.-

می دونم .خودم متوقفش کردم، چون دوست دارم وقتی «باسنم رو فشار داد.

داشتم . ولی نمی دونی چقدر دلم حشری ھستی نگات کنم.برای ھمین دست نگھ 

می خواد اولین بارت کھ قراره با من باشھ رو ببینم. باور کن نینا این قراره واقعا 

 »اولین بارت باشھ.

نیاز داشتم خودم رو لمس کنم چون این کلمات بھ تنھایی باعث شد، دوباره بخودم 

اده  لخت جلوش ایستبپیچم. شورتم رو کامل پایین کشید و از پام دراورد حاال کامال

بودم. آروم دستش رو روی واژنم کشید.در حالت عادی آسیبب پذیر بودم و نمی 



تونستم جلوی مردی اینجور بایستم و ھرگز ھم این اجازه رو بھ خودم نداده بودم. 

ھمیشھ خودم رو پنھون می کردم، ولی نوع نگاه کردن جیک جوریی بود کھ 

. اون ھمیشھ باعث میشد احساس امنیت احساس می کردم در حال پرستش منھ

 بکنم و کنارش خودم باشم.

 »تو زیباترین زن در کل جھان ھستی.«صورتم رو با دست ھاش گرفت و بوسید.

 منم می خوام لخت ببینمت.-

 »لختم کن، مال توام.«لبخند شیطونی تحویلم داد و کنار لبام زمزمھ کرد 

 ام منقبض بشن.فقط صداش ولحن حرف زدنش باعث شد ماھیچھ ھ

دھنم بخاطر مطلع بودن از شاھکار ھنری کھ زیر اون لباس ھا بود آب 

افتاد.احساس دختربچھ ای رو داشتم، کھ تو شب کریسمس می دونست داخل 

آخرین جعبھ یھ ھدیھ خاص وجود داره. دکمھ ھای پیراھنش رو باز کردم و اون 

تی از زیبایی قفسھ سینھ اش رو روی زمین انداختم. چند لحظھ ایستادم، تا بھ راح

لذت ببرم، چون قبال فقط از دور می تونستم تحسینش کنم. ھمونجور کھ روی 

سینھ اش رو می بوسیدم؛ قلبش تندتر می کوبید. ھمونجور بوسھ ھام رو بھ سمت 

بازوھاش و تتوھاش ادامھ میدادم و لیس میزدم و بھترین تتوش رو برای آخر نگھ 

ای کھ سمت چپ و پایینی باالتنھ اش بود، بیشتر از ھمھ بھم  داشتھ بودم. تتو قبیلھ

 چشمک میزد خم شد و پوست شورش رو لیس زدم.

ایستادم و دکمھ جینش رو باز کردم، اونم کفش ھاش رو بھ کمک پاش درآورد. 

دستش رو روی دست ھای من گذاشت تا بھ کمکش شلوارش رو دربیارم.شورت 



ده شده روی ھدیھ ام بود، کھ باید درش می باکسریش انگار آخرین کاغذ پیچی

آوردم. می تونستم گرمای آلتش رو از روی شورتش حس کنم. دستم رو کنار زد، 

 چون داشتم لباس زیرش رو ھم در می آوردم.

 فکر کنم بھتره فعال اینو نگھ دارم.-

 برای چی؟-

ا دھنم م تا بچون نمی خوام کنترلم رو از دست بدم و قبل اینکھ شانس اینو پیدا کن-

 ارضات کنم درونت باشم.

 چھ کوفتی...

 اوووه.-

 دراز بکش، خوشگلھ.-

فورا بھ حرفش گوش کردم و دراز کشیدم و جیک اومد روم. چشم ھای سبزش از 

اشتیاق می درخشید و می تونستم انعکاس تصویر خودم رو تو چشم ھاش ببینم. 

لب ھام رو با بی صبری سرش رو با ناباوری تکون داد و خم شد و قبل اینکھ 

وسخت ببوسھ، لبش رو روشون کشید.عاشق این بودم کھ وزنش رو روم احساس 

 می کردم و دست ھام رو پشت کمرش بردم و نوازشش کردم.

آروم دست ھام رو بھ سمت کمرش و بعد باسنش بردم و فشارش دادم، تا بیشتر 

این «ودش دور کرد.بھم بچسبھ. داخل دھنم نالھ کرد و فوری دست ھام رو از خ

 »کارو نکن بیبی، این حرکت نقطھ ضعفمھ. می خوام برات صبر کنم.



عاشق این بودم کھ بھم میگفت "بیبی". یادم باشھ؛ خیلی زود دوباره باسنش رو 

فشار بدم، چون اینجوری کنترلش رو از دست میده و می خوام ببینم در این 

ھ سمت گردنم وبعد سینھ ھام صورت چھ اتفاقی میافتھ. آروم آروم لباش رو ب

کشوند. بھ ترتیب نوک سینھ ھام رو میک میزد و وقتی سراغ اون یکی می رفت 

انگشت ھاش رو آروم و دایره وار روی سینھ دیگھ ام حرکت می داد و پاھام زیر 

 بدنش می لرزید.

روی یھ خط صاف زبونش رو مستقیم تا شکمم کشید و پایین اومد انگار ھواپیما 

باند پرواز حرکت می کرد و باالخره دھنش فرود اومد ... خوب ... دقیقا  در طول

 روی باند فرود.

لب ھای گرمش کھ روی واژنم باز و بستھ میشد یھ حس عجیب لذت بخشی ایجاد 

 می کرد و از خوشی زیاد چشم ھام بستھ شده بود.

ن داشت م اسپنسر ھیچ وقت این کارو انجام نداد، حتی یکبار. ولی ھمیشھ انتظار

اینکارو براش انجام بدم، ھرچند کھ ھیچ لذتی ھم برام نداشت.ولی ھیچ وقت لطفم 

 رو جبران نمی کرد و منم ازش نمی خواستم.

شروع کرد با یھ ریتم کنترل شده آروم با زبون خیسش و توپ پرسینگ زبونش بھ 

این کلیت ... حساسم ضربھ زدن. ھیچ حسی مثل این وجود نداشت و عالوه بر 

ھیچ تصویری بھ زیبایی دیدن اون بین رون ھام با اون موھای تیره و دوست 

 داشتنی نبود. می ونستم کھ تا چند لحظھ دیگھ قراره بھ اوج برسم.



ھمھ چی روبراه «پاھام شروع بھ لرزیدن کرد و مالفھ رو تو مشتم فشار می دادم.

 انھ می خوردم.این رو در حالی گفت، کھ داشت حریص» ... خودت رو شل کن.

ھنوزم داشتم باھاش می جنگیدم؛ چون دلم می خواست این حس تا ھمیشھ ادامھ 

 پیدا کنھ.

دھنش رو از روی واژنم برداشت و انگشتاش رو واردم کرد و با انگشت شستش 

کلیتم رو مالید و شکمم رو بوسید.حس خوبی داشت ولی می خواستم دھنش رو 

 ھمون جایی کھ بود حس کنم.

 »جیک ... « ی تونستم حرف بزنم.بزور م

 چی می خوای نینا؟ بھم بگو.-

 می خوام بازم ھمونجا رو لیس بزنی.-

 خوبھ، چون می خوام وقتی ارضا میشی طعمتو بچشم.-

این کلمات قوی تر از ھرکاری بود کھ داشت باھام می کرد. درست لحظھ ای کھ 

جیغ زدم و می زبونش رو واردم کرد، بخاطر حس سرخوشی کھ تجربھ کردم 

تونستم لرزش زبونش رو درونم و جوری کھ موقع ارضا شدنم، نالھ می کرد رو 

حس کنم. این عجیب ترین و ھیجان انگیزترین حسی بود کھ تا حاال تجربھ کرده 

 بودم.



شروع کرد بھ بوسیدن شکمم وسینھ ھام و بعد بھ لب ھام رسید. می تونستم طعم 

باعث شد دوباره شعلھ ور بشم و احساس نیاز خودم رو از لب ھاش بچشم و این 

 بکنم. ھمین چند لحظھ پیش بھ ارگاسم رسیدم.

 ولی واژنم با حس نیاز دوباره دچار حس سوزش شد و نبض زد.

جیک برام عین یھ ماده مخدر بود، منم مثل کسی کھ بخاطر کشیدن مواد نئشھ 

فقط از لحاظ روحی بودم، منتظر دور بعدی نئشگی و پرواز بودم. تا این لحظھ 

معتادش بودم، ولی از این بھ بعد قرار بود جسما ھم معتادش بشم.احتماال قرار بود 

بقیھ زندگیم رو با نئشگی بگذرونم و اصال ھم برام مھم نبود وبیشترھم می 

 خواستم.

 من بیشتر می خوام.-

 آیا درخواستم رو با صدای بلند گفتم؟

 »دیگھ من می خوامت.االن ... «کنار لب ھام خندید وگفت:

بدون اینکھ ازش اجازه بگیرم، شورتش رو از پاش درآوردم و آلتش رو با دستم 

 گرفتم و نوازشش کردم.

توی دستم، جذاب وداغ دیده میشد.نفس ھاش تندتر شد و روی زانوھاش ایستاد و 

برای اولین بار یھ نگاه اجمالی بھ بدن کامال لختش انداختم. با چشم ھای گرسنھ 

 بھم نگاه کرد و آروم پاھام رو از ھم باز کرد. اش



باور کردن ھمھ اینا برام سخت بود: صورت جذابش، بدن بی نقص و تتو شده اش 

و آلت زیباش کھ بزرگتر از اون چیزی بود کھ انتظارش رو داشتم و بطور 

 شگفت آوری ... بدون پرسینگ بود.

د. تو دستم گرفتمش و سر آلتش بطور زیبایی دست نخورده و براق دیده میش

نوازشش کردم و انگشت شستم رو دایره وار روی سر آلتش کشیدم، جیک چشم 

 »بسھ.«ھاش رو بست و سرش رو عقب داد تقریبا کنترلش رو از دست داده بود.

در حالی کھ با لبخند بھم نگاه می کرد، این رو گفت. خم شد و از روی پاتختی یھ 

 ش پاره اش کرد و روی آلتش کشید.دونھ کاندوم برداشت و با دندون

خم شد روم، بھم نگاه کرد و انگشت ھاش رو داخل موھام کرد و بھ نرمی 

 » نینا ... فرشتھ من.«گفت:.

سر انگشت ھاش رو روی لب ھام کشید.تا حاال ھیچ کس اینجوری بھم نگاه نکرده 

برام یھ بود. اون ھنوزم اون سھ کلمھ رو بھم نگفتھ بود، ولی چشم ھاش دوباره 

ان.اینبارچشم ھاش بھم می گفت کھ اون عاشقمھ و می ترسھ کھ قصھ تعریف کرده

این اتفاقات ھمھ چیز رو بینمون تغییر بده.اگھ ھمھ چی خوب پیش نمی رفت، 

 دیگھ قرارم نبود کھ مثل قبل باشند.ھردومون این رو می دونستیم.

 س کنم و اون ھنوزم داشتوقتی بدنش پایین تر اومد تونستم آلتش رو بین پاھام ح

مستقیم بھ چشم ھام نگاه می کرد.با اینکھ ھنوز درونم نبود، ولی گرمایی کھ 

احساس می کردم عالی و بیش از اندازه بود.داشتم بھ خودمون نگاه می کردم و 

 »بھ چشم ھام نگاه کن.«حواسم بھ صورتش نبود.



ثل ستاره ھای توی با چشم ھای زیبای سبز رنگش کھ رگھ ھایی طالیی درونش م

دلم می خواد تجربھ ھای قبلیت کھ فقط «آسمون می درخشید، بھم خیره شده بود.

اسمشون سکس بوده رو فراموش کنی چون قراره این اولین تجربھ ات باشھ. تو 

قراره برای ھمیشھ بھ من تعلق داشتھ باشی و برخالف دوست پسر کی** قبلیت 

 »من کارمو تموم میکنم.

ند زدیم و احساس کردم قلبم خاکستر شد.داشتم برای خودش و آلتش ھردومون لبخ

جون می دادم و ھمون موقع بود کھ آروم آلتش رو واردم کرد، حسی کھ آلتش 

 درونم ایجاد کرد بی سابقھ بود.

ھمونجور کھ با نیروی دلپذیری درونم حرکت می کرد می بوسیدم.ھر حرکتش بھ 

می کرد و ھر سری کامل بیرونش می اورد  اراده خودش بود آروم آلتش رو وارد

و آروم و عمیق تا انتھا فرو می کرد.وقتی ماھیچھ ھام رو دور آلتش سفت کردم و 

باسنش رو رو چنگ زدم، کنار لب ھام خندید چون می دونست دارم تحریکش می 

 »می خوای اینجوری بازی کنی بیبی؟«کنم.

ضربھ ھاش رو محکم تر و سریع توی دھنش خندیدم و سرمو بھ تایید تکون دادم.

تر کرد و دست ھام رو از روی باسنش برداشتم اونم دیگھ قرار نبود کنترلش رو 

 از دست بده.

نینا ... خدایا تو خیلی خیس ھستی.این خیلی زیباس. احساست فوق العاده اس. -

 بھتر از فوق العاده.بھتر از ھر چیزی کھ تا حاال احساس کردم.



نیازمندتر شده بود و سرعت ضرباتش رفتھ رفتھ تندتر میشد بوسھ اش شدیدتر و 

و داشت از پا درمون می آورد.تا این لحظھ کھ باھم بودیم، معنی یکی شدن تو 

سکس رو نفھمیده بودم.درونش گم شده بودم و زمان و مکان از دستم در رفتھ 

 بود.

 بگو«رد.وقتی دستم رو دوباره روی باسنش گذاشتم، غرید و لب ھاش رو جدا ک

کھ نزدیک ھستی ... چون نمی دونم دیگھ چقدر می تونم ادامھ بدم.خیلی حس 

 »خوبی داری و کنترلم رو ازم می گیری نیاز دارم کھ ارضا بشم.

 می تونم خودمو نگھ دارم تا بیای.-

 خودتو نگھ ندار بیبی.-

 چشم ھات رو نبند. بھم نگاه کن. دلم می خواد وقتی باھم«چشم ھام رو بستم.

 »ارضا میشیم؛ تو چشم ھام نگاه کنی.

ضربھ ھاش رو از قبل ھم محکم تر کرد و اصال نگاھش رو از روم برنداشت. 

می خواستم ھمون موقع کھ ارضا میشھ منم رھا بشم. ماھیچھ ھام رو منقبض 

کردم و بھش خیره شدم کھ عمیق و بلند نالھ کرد و قبل اینکھ دوباره بتونھ بھم 

شم ھاش لرزید.ھمزمان با حس نبض آلتش و جھش ھاش منم نگاه کنھ مردمک چ

 رھا شدم و جیغ کشیدم و بھترین ارگاسم زندگیم رو تجربھ کردم.

 چھ کوفتی.باالخره با جیک سکس رو تجربھ کردم.



جیک روم فرود اومد و سرش رو تو گردنم فرو کرد، قلب ھامون در مقابل ھم 

فکر کنم این بود کھ حق با اون تند می کوبید.بھ تنھا چیزی کھ می تونستم 

 بود.امشب اولین سکس واقعی ام رو تجربھ کردم.

 

 نوزدھمفصل 

 

تعداد دفعات سکسمون یا مدل ھایی کھ اون شب باھم انجام دادیم رو نشمردم، ولی 

تا ساعت ھا متوقف نشدیم.من ھنوزم بیشتر می خواستم و اونم مثل خودم بود و 

ھم عمل کرد "با ھر روش غیرقابل تصوری  موافقت می کرد. درضمن بھ قولش

کھ میشد ارضام کرد تا زمانی کھ جیغ بکشم." احتماال وسط راند بعدی بودیم کھ 

من بھ خواب رفتھ بودم، چون وقتی ساعت سھ صبح از خواب بیدار شدم حتی یادم 

 نمی اومد کی بیھوش شدم.

ذوق کردم. منو تو المپ ھنوز روشن بود و وقتی دیدم جیک کنارم بھ خواب رفتھ 

آغوش گرمش قفل کرده بود و دستش رو دور شکمم انداختھ بود.وقتی بھ صورت 

جذاب و مردونھ اش نگاه کردم دلم می خواست گریھ کنم، چون ھیچ وقت در تمام 

طول زندگیم این حس رو نداشتم؛ کھ ھم خیلی خوشحال باشم ھم خیلی ترسیده. این 

نمی خواستم بیدار بشم.از چیزی کھ قرار بود لحظھ برام مثل یھ خواب بود، کھ 

 امروز بھم بگھ می ترسیدم.



افکارم باعث شد؛ دیگھ نتونم بخوابم و از طرفی نیاز داشتم کھ بھ دستشویی برم 

چون از دیشب کھ از رستوران الن برگشتھ بودیم دستشویی نرفتھ بودم. آروم از 

تم.یھ یادداشت روی آینھ زیر بازوش دراومدم و روی انگشتام بھ سمت سالن رف

 وجود داشت.

خوشحالم کھ می بینم دوتاتونم باھم کنار اومدین. از چیزیم کھ تونستم بشنوم در «

منظورش اینھ از صداشون »(واقع چندین بار تونستین باھم کنار بیاین.تارا.

 مشخصھ چندبار سکس داشتن.)

ھمون حالت خوابیده بعدا بھ این رسیدگی می کردم. وقتی بھ اتاقم برگشتم تو 

بود.روی شکمش ولو شده بود و دستش روی قسمتی بود کھ من خوابیده 

بودم.وقتی بھ سمت پاتختی ام نگاه کردم یھ تیکھ کاغذ تا شده پیدا کردم، کھ دیشب 

 اونجا نبود، بازش کردم.

 چند ماه پیش یھ دختری رو دیدم«

 با چشم ھای درشت آبی و اندام بی نظیر

 ارد شدبا سورپرایز و

 و یکمی شبیھ دوقلوھای اولسن بود

 با مشکالت لعنتی ام کنار اومد و شوخی ھای نیش دارم رو تحمل کرد

 و وقتی تو ریاضی مشکل داشت با غضبم روبرو شد

 تا وقتی کھ اون کسی بود کھ تونست



 لبخند واقعی رو بھ لبام بیاره

 شاید یجورایی این سرنوشت باشھ

 در حقیقت این عجیب غریبھ

 اون دوست بھ وسیلھ سرنوشت فرستاده شده بود؟

 چھ شوکھ کننده ... اون ھمزاد من بود

 و وقتی اینجا دراز کشیدم و خوابیدنش رو تماشا می کنم

 احساساتم عمیق تر می شند

 چون اون ھا می سوزانند و مانند چاقو برنده ھستند

 فکر کنم اون رو بیشتر از زندگی دوست دارم.

گرد تولدم تو بدنیا اومدی و بھترین ھدیھ تولدی ھستی کھ پ.ن:تو دومین سال

 »گرفتم در حالی کھ ازش خبر نداشتم و امسال ؟بھترین تولدم بود.برای ھمیشھ.

ھمونجور کھ برای درک بھتر متنش چندین بار کلمات زیباش رو خوندم ،دست 

 ھام می لرزید.

 ھمزاد.

 اون منو بیشتر از زندگی دوست داشت.

 ونم بود؟دیشب تولد ا



بعد از چند دقیقھ بدنش ھوشیار شد و وقتی کمرم رو فشار داد از جام پریدم.چشم 

 »می بینم کھ یادداشتم رو گرفتی.«ھاش رو باز کرد و خندید.

بھ سمتش برگشتم. صورت ھامون فقط چند اینچ از ھم فاصلھ داشت.آروم لباش 

ترین روزھای عاشقتم جیک، از روزی کھ دیدمت بھترین و شاد«رو بوسیدم.

 »زندگیم رو داشتم.

ھمھ چیزھایی کھ نوشتھ بودم درست بود ... بھ جز اون «اون محکم تر بوسیدم.

 »قسمت دوقلوھای اولسن.

در واقع تو اصال شبیھ اون ھا نیستی، قبل اینکھ بھ «دوباره شروع بھ خندیدن کرد.

ل باھات اینجا بیای رایان راجب این قضیھ بھم گفتھ بود برای ھمین روز او

 »شوخی کردم. تو بیشتر شبیھ بریجیت باروت ھستی.

 یادداشت برای خودم:در اولین فرصت بریجیت باروت رو از گوگل سرچ کنم.

تو بین بازوھام بھ خوابیدی، ولی من نتونستم بخوابم «صورتم رو نوازش کرد.

چون با احساسات شدیدی اشباع شده بودم.باید ھمش رو بیرون می ریختم، پس 

 »ی کاغذ آوردمشون.می خواستم بھت بگم کھ دیوانھ وار عاشقتم نینا کندی.رو

منو بھ سمت خودش کشید و لب پایینم رو بھ دھن کشید و میک زد.شورتم دوباره 

 خیس شده بود.اشتیاقم نسبت بھ اون سیری ناپذیر بود.

 واقعا تولد توام دیروز بود؟جدا ... ھشتم ژانویھ؟-



وقتی تارا جمعھ بھم «م کرد و سرش رو تکون داد.انگشت ھاش رو داخل موھا

پیام داد، کھ یکشنبھ تولدتھ نمی تونستم باور کنم. خواھر زاده ھام اونروز برای 

تولدم برنامھ ریختھ بودن.اون ھا خیلی دوست داشتنین ولی نمی تونستم اینجا بودن 

می ان کنم. نبا تورو از دست بدم. بھشون قول دادم کھ آخر ھفتھ دیگھ براشون جبر

تونستم صبر کنم تا بھت بگم تولدمون تو یھ روز ھست. دیشب وقتی از بقیھ جدا 

شدیم، می خواستم یھ چیزی بھت بگم، کلی کارھای خنده دار برنامھ ریزی کرده 

بودم و نمی دونستم قراره چجوری بھت بگم ولی ھمونجور کھ دیدی، دیگھ قراری 

 »م بھتر شد.در کار نبود. باور کن اینجوری خیلی

فکر کنم باید بھ خانوادم خبر بدم کھ «یھ فکری بھ ذھنم رسید و باعث شد بخندم.

 »عاشق ھم خونھ مخ کامپیوترم شدم.

 چی بگی؟-

یھ جورایی ... یھ تصویر خیالی از تو بھشون دادم کھ چندان ھم شبیھ تو نیست. -

 ھ خاطر ظاھرشاینجوری اون ھا فکر نمی کنند با پسری زندگی می کنم کھ فقط ب

 جذبش شدم.

 »پس اون ھا فکر می کنن من یھ مخ کامپیوترم؟«چشم ھاش درشت شد و خندید.

 اره، یھ مھندس خبره.-

 می دونی چی می تونھ واقعا خنده دار باشھ؟-

 چی؟-



ام رو اجرا کنم. مثال عینک بزنم، یھ پیراھن جیب دار بپوشم و یھ اگھ واقعا نقش-

پرسینگ ھام رو دربیارم و تتوھام رو بپوشونم.می تونیم خودکار تو جیبم بزارم. 

اینجوری کلی خوش بگذرونیم.خانوادت خوشحال میشن و اونقدر بھم اعتماد می 

کنن تا اجازه بدن وارد اتاقت بشم.می تونیم بھشون بگیم داریم مطالعھ می کنیم، 

 .بعد من درو می بندم لباس ھای مبدلم رو درمیارم و روی تختت می کنمت

 با فکر عملی شدن این موضوع دوتامونم شروع بھ خندیدن کردیم.

 اون می تونست منو خوشحال کنھ.

امکان نداره.من ھمونجوری کھ ھمیشھ ھستی می خوامت و می خوام «بوسیدمش.

 »اون ھا ھم ھمینجوری ببیننت.

گوه توش.دیشب کال حواسم رو پرت کردی.کادو تولدت رو کال «از جاش پرید.

 »ردم.فراموش ک

 کجا میری؟-

جیک بھ سمت راھرو دوید و با یھ جعبھ مخملی مشکی کھ دورش روبان بستھ 

شوھر خواھرم روز کریسمس یھ دونھ از «شده بود برگشت.روی تخت نشست.

این ھا بھ خواھرم ھدیھ داد.دلم خواست منم یکی برای تو بخرم، ھمون شب آنالین 

بھت بدم. دیروز با پست بھ دستم  سفارش دادم.حتی نمی دونستم قراره کی اینو

رسید.دیشب می خواستم بگم کھ زمان بندیش خیلی عالی بود.امیدوارم کھ دوسش 

 »داشتھ باشی.



از شدت فضولی روبان رو باز کردم و یھ دستبند زیبای نقره خالص کھ کلی آویز 

 روش بود بیرون آوردم.تو دستم نگھ اش داشتم و بھ سمت جیک چرخیدم.

 »جیک ... «

می تونی آنالین با ھر دستبند «ازم گرفتش قفلش رو باز کرد و دور مچم بست.

آویزی دیگھ ای کھ خواستیش عوض کنی.ھرچی کھ فکر بکنی دارن.این ھا ھمھ 

 دستم رو بھ لباش نزدیک کرد و بوسید.»ان کھ تورو بھ یادم میارن.اون چیزھایی

ا فکر بھ اینکھ برای انتخاب ھرکدام از آویزھارو با سر انگشت ھام لمس کردم و ب

ھر کدوم از اون ھا کلی وقت گذاشتھ آشوب شدم. یھ دونھ آویز ھواپیما، یھ جفت 

 تاس، شبدر چھار برگ،ف رشتھ ، ... و حتی یھ خفاش ھم وجود داشت.

این ... بافکرترین و اندیشمندانھ ترین کادوییھ کھ تا حاال گرفتم. نمی تونم باور -

 س ھم بھ فکر من بودی.کنم کھ حتی تو کریسم

در طول کریسمس حتی یھ لحظھ ھم نتونستم از ذھنم بیرونت کنم. خودت اینو می -

 دونی.ھمون موقع ھم ھرچند با کمی غم بھت ثابت کردم واضح نبود؟

 یھ جورایی آره. ولی دوسش داشتم. این دستبندم دوست دارم. توام دوست دارم.-

 داری.منم عاشقتم بیبی، خوشحالم کھ دوسش -

من حتی شانس اینو نداشتم کھ برات کادو ھم «از جام بلند شدم و روی پاش نشستم.

 »بخرم.

 تو خودت کادوی منی.-



اون لحظھ با ارزش ترین لحظھ زندگیم بود.می خواستم قلبم رو تو قاب نقره ای 

 تقدیمش کنم، چون متعلق بھ اون بود.

 .بھ میلیون ھا تکھ تبدیل کنھ ھرچند کھ خیلی طول نمی کشید، کھ اون رو بشکنھ و

 

 بیستمفصل 

 

ظھر بود کھ آالرم ساعت رو خاموش کردم، ولی ھنوزم خستھ بودم.احتماال جیک 

قبل اینکھ سرکار بره تنظیمش کرده بود، چون قرار نبود کل روز رو بخوابم. فکر 

کنم اواسط شب یکم بعد اینکھ جیک دستبند رو بھم داد، ھردومون بھ خواب رفتھ 

 دیم.بو

دست ھام رو کش دادم و بھ سمت باال بردم و خمیازه کشیدم. وقتی متوجھ یھ 

عاشق اینم کھ برات خفاش «خفاش اوریگامی دیگھ روی پاتختی ام شدم، خندیدم.

 »درست کنم ،شب می بینمت.

بوسیدمش و توی کشوم کنار بقیھ اوریگامی ھام گذاشتمش. ولی این یکی رو 

 بیشتر از ھمھ دوست داشتم.

 اتفاقات دیشب ھمھ چی رو بینمون تغییر داد و قرار نبود دیگھ بھ عقب برگردیم.

موھام رو مررتب کردم. می تونستم بوی جیک رو از روی موھام و تموم بدنم 

حس کنم. بوی ادکلن وبدنش بعد از شب طوالنی عشقبازیمون از کل بدنم استشمام 



بدنم درد می کرد ولی ھنوزم ازش میشد. لب ھام ورم کرده بود و قسمت ھایی از 

 مست بودم.

شش ساعت بھ اندازه کافی طوالنی نبود، چون ھمین االنش ھم براش مشتاق بودم. 

گیج و بی حواس بودم و بھ سختی می تونستم تمرکز کنم؛ تا ببینم چی بپوشم. بھ 

دستبند جادویم نگاه کردم و چشم ھام رو بستم.چجوری تا حاال بدون اون زندگی 

 ده بودم؟کر

وقتی یادم اومد کھ قراره امشب حرف بزنیم، فورا وحشت کردم. فقط می خواستم 

زود تموم شھ و خالص شم تا بتونیم بھ راھمون ادامھ بدیم. ھر چیزی کھ می 

خواست؛ بھم بگھ باھاش کنار می اومدم. قرار بود ھمھ چی خوب بشھ. ما خوب 

 ود کھ مھم بود.ادامھ بدیم. ما عاشق ھم بودیم و این چیزی ب

وقتی از اتاقم بیرون اومدم، تارا تو آشپزخونھ بود و اسموتی درست می کرد. 

وقتی تو خونھ دیدمش شوکھ شدم چون فراموش کرده بودم کھ سالن دوشنبھ ھا 

 تعطیل بود، پس طبیعی بود کھ اون االن خونھ باشھ.

 خودم رو برای بازجویی آماده کردم.

 »بح بخیر، ھرچند کھ ساعت یک و نیم ظھره.ص«مخلوط کن رو متوقف کرد.

 می دونم، دیشب زیاد نخوابیدیم.-

 باور کن ھیچ کس نتونستھ بخوابھ.-



لعنتی، یعنی انقدر صدامون بلند «از شرمندگی صورتم رو با دست ھام پوشوندم. 

 »بود؟

باور کن خانواده من تو جزیره ساتن و عموزاده ھام تو نیوجرسی ھم صداتون -

د.اره واقعا صداتون بلند بود، واقعا ھمونجور کھ شنیده میشد خوب ھم رو شنیدن

 بود؟

 تو چی فکر میکنی؟-

تو سرخ شدی. فکر می کنم جیک ھمونجور کھ بنظر میرسھ، تو تخت ھم کارش -

 خوب باشھ.

 درستھ.-

اوه ،آره... متوجھ شدم.ای کاش اجازه می دادی توی این مدت راجب احساساتت -

توضیح بدم، چون اون شدیدا شوکھ شده بود. چون ھیچ نظری  بھ جیک بھ رایان

 راجع بھ اینکھ شما برای ھم بشتر از یھ دوست معمولی ھستین نداشت.

 می دونم.-

تا دیشب نمی دونستم کھ رایان انقدر نسبت بھ تو حمایتگره. ھمش تو جاش وول -

و می می خورد و می گفت بھتره جیک اذیتت نکنھ، چون اون موقع خودش اون

 گاد.می دونی اون در حالت عادی ھیچ وقت اینجوری حرف نمیزنھ.

لعنتی. در واقع آره اون اینجوری نیست .خوب اون مثل یھ برادر بھم نزدیکھ، -

 ولی نباید انقدر نگران باشھ.



جیک بھترین اتفاقیھ کھ می تونست تو زندگی من بیافتھ. اون خیلی بھ من کمک 

 کنار کسی انقدر احساس آرامش نکرده بودم. کرده.من ھیچ وقت تو زندگیم

خوشحالم کھ باالخره دیشب تونستین ھمھ چیو درست کنین. می دونستم کھ بھ -

 ھرحال این اتفاق می افتاد.

نینا،باید یھ چیزی بھت بگم.من ... از رابطھ «مکث کرد و بھ زمین خیره شد.

و اق قبل اومدن تجیک و دسیره خبر داشتم.متاسفم چیزی راجبش نگفتم.این اتف

بود، برای ھمین فکر کردم اھمیتی نداشتھ باشھ.از طرفی ھم نمی دونستم چجوری 

اینو بھت بگم.تقریبا یھ ھفتھ قبل اینکھ بھ اینجا بیای یھ شب اینجا بود.اون فاحشھ 

ھمیشھ خودش رو بھ جیک می چسبوند.می دونم کھ اون یھ رابطھ بی ارزش بود 

ک فکر بد بکنی، چون می تونم این رو ھمیشھ بھت و نمی خوام کھ راجع بھ جی

بگم، کھ اون واقعا عاشقتھ. در ضمن نمی خوام وقتی بھ رستوران میریم، احساس 

ناآرومی بکنی، چون اکثرا اونجا ھستیم .می خواستم ازت مراقبت کنم ولی باید 

 »بھت می گفتم.

 نم درک کنممسئلھ ای نیست.می تو«نفس عمیقی کشیدم و بھ شدت بیرون دادم.

چرا اینکارو نکردی. منظورم اینھ چجوری می تونم جیک رو بخاطر اتفاقی کھ 

 »حتی قبل دیدن من افتاده گناھکار بدونم؟

 خوشحالم کھ ازم ناراحت نیستی.-

 درواقع ... یکم بودم.



تو می دونستی کھ تولد «موضوع رو عوض کردم تا ذھنم رو از دسیره پرت کنم. 

 »جیک ھم دیشب بود؟

 چی؟ شوخی میکنی؟-

 کامال جدیم. ببین برای تولدم چی گرفتھ.-

 دستم رو جلو بردم و تکون دادم تا دستبندم رو ببینھ.

 »دستبند جادویی، خیلی دوست داشتنیھ.«تارا مچم رو گرفت و فکش پایین افتاد.

 آره. با آویزھایی کھ ھمشون یادآوره اون ھستن.-

لعنتی، دختر این خیلی خوبھ. بھ خودت نگاه می دونستم کھ بدجور عاشقتھ. اما -

 کن ... داری می درخشی.

 نمی تونم کاری براش بکنم. تا حاال ھمچین حسی نداشتم. تارا من عاشقشم.-

اگھ اذیتت کنھ من و رایان بھ حسابش «محکم بغلم کرد و بعد عقب رفت.

 »میرسیم.

*** 

گ ترین حالت ظھر جیک از سرکارش بھم زنگ زد. با خوش آھن 2:45ساعت 

 ممکن جوابش رو دادم.

 »سالم،جذاب.«

 نینا؟-



 آره احمق خودمم.داشتم بھت فک ... -

بھم گوش کن ،خوب؟ برات خبر بدی دارم.ھمھ چیز سرجاشھ ولی مجبورم -

 امشب بھ بوستون برم.

 چی؟-

یھ موقعیت اضطراریھ؛ برای ھمین بھ جای اینکھ با قطار برم، با ھواپیما -

 ھم تو راه الگوردیا ھستم.میرم.ھمین االن 

داری می ترسونیم، چجور موقعیت «احساس کردم قلبم تو دھنم میزنھ. 

 »اضطراری؟

چیزی نیست کھ بھ خاطرش بترسی، مربوط بھ موضوعیھ کھ می خواستم -

اش پشت تلفن حرف بزنیم.قرار اش باھات حرف بزنم.نمی تونیم راجعبراجعب

ولی میزاریمش برای اولین فرصتی کھ بود امشب در موردش بھت توضیح بدم، 

 برگشتم.

لطفا بھم اعتماد کن. ھمھ چیز سرجاشھ و قراره خوب پیش بره و بھت قول میدم 

 تو این چند روزه بھت ھمھ چیو توضیح بدم.نینا ... پشت خطی؟

 »آره.«چند لحظھ ساکت موندم وبعد جواب دادم.

 بھ محض اینکھ بتونم امشب باھات تماس میگیرم.-

 »نیاز دارم کھ بھم اعتماد کنی.«اره تکرار کرد.دوب

 بھت اعتماد دارم... ولی نمی تونی بخاطر اینکھ نگرانت ھستم؛ سرزنشم کنی.-



 می دونم بیبی. می دونم. گفتنش آسونھ ولی لطفا نگران نباش، باشھ؟-

بھ محض اینکھ برگردی، باید در موردش حرف بزنیم.ندونستن این قضیھ داره -

 درمیاره.منو از پا 

 قول میدم.-

من رسیدم بھ «صدای آژیر ماشین ھا و داد مردم از پشت تلفن شنیده میشد.

 »فرودگاه .بعدا بھت زنگ میزنم.عاشقتم نینا.

 منم عاشقتم.-

*** 

بقیھ روز دوشنبھ رو با عصبانیت و آشفتگی گذروندم، نھ تونستم چیزی بخورم و 

 نھ تمرکز کنم.

و من بھش گفتم کھ یھ موقعیت اضطراری پیش رایان ازم پرسید جیک کجاست 

 اومده و بھ بوستون رفتھ.

تمام بعداز ظھر رو ازم بازجویی کرد، تا بدونھ چی از جیک میدونم. تموم تالشش 

رو کرد تا متقاعدم کنھ یھ چیزی این وسط درست نیست و بھم ھشدار داد کھ 

حرف ھاش من رو مراقب خودم باشم. اجازه ندادم کھ ببینھ چقدر تونستھ با 

 بترسونھ.

 تقریبا نیمھ شب بود کھ جیک بھم زنگ زد. صداش خیلی خستھ بنظر می رسید.

 بیدارت کردم؟-



 نھ، نتونستم بخوابم. خیلی نگران بودم.-

متاسفم؛ کھ تا االن نتونستم باھات تماس بگیرم. ھمھ چی روبراھھ. چیزی نیست -

 کھ بخوای نگرانش بشی.

ا ھیچ چیزی رو بینمون تغییر نمیده. می شنوی چی میگم؟ باور کن کھ بودنم اینج

فقط بھم این شانس رو بده کھ شخصا ھمھ چیو بھت توضیح بدم. چیزی نیست کھ 

بخوام از پشت تلفن بھت بگم.فقط یھ روز دیگھ اینجام. فرداشب آخروقت پرواز 

 دارم و مستقیم میام پیشت.

 باشھ، االن کجا ھستی؟-

 اینجا میمونم.خونھ خواھرم، شب رو -

 فردا بھم زنگ میزنی؟-

 قول میدم. دوستت دارم نینا.-

 منم دوستت دارم جیک.-

 گوشی رو قطع کردم و دعا کردم ھرچھ زودتر فردا بشھ.

*** 

سھ شنبھ بود، کھ رایان بھ خونھ اومد. کتش رو درآورد و آویزون  5:30ساعت 

 کرد.

بود، ولی برای من، وقتی درحالت عادی آویزون کردن کت یھ حرکت کم اھمیت 

 کھ رایان کتش رو آویزون کنھ می تونھ خیلی معانی داشتھ باشھ.



چون آخرین باری کھ اون این کار رو انجام داد، قبلش ھمھ چی کامال عادی 

 بود.درست بعد اون ھمھ چی عوض شد.

لحظھ ای کھ بھ سمتم برگشت و بھ چشم ھام نگاه کرد احساس کردم دارم خفھ 

 میشم.

 نا بھتره بشینی.نی-

 چی شده؟-

 »بشین.«با مالیمت بازوم رو نوازش کرد.

آروم بھ سمت کاناپھ رفتم ونشستم. کف دست ھام عرق کرده بود و قلبم بشدت می 

 کوبید.

 نینا نمی دونم چجوری اینو بھت بگم ...-

 »فقط بگو چی شده ؟کسی مرده ؟«دستھ کاناپھ رو فشار دادم.

 نھ ھمچین چیزی نیست.-

 چیھ؟ پس-

بعد از صحبت ھای دیشبمون یکم تحقیق کردم. فکر کنم قبال ھم بھت گفتم کھ تو -

 اداره ما دسترسی سریع بھ پیشینھ افراد و ھمچین چیزھایی ممکنھ.

 تاپ.

 تاپ.



 تاپ.

 بھ سوابق جیک نگاه کردم و این ھا رو پیدا کردم. می دونی چی ھستند؟-

فورا بھ سمتم اومد و روی کاناپھ چسبیده بھ یھ برگھ کاغذ بھم داد تا نگاھش کنم. 

من نشست و دستش  رو روی شونھ ام انداخت.احساس کردم یھ طبل داره تو سرم 

می کوبھ و گوش ھام زنگ میزنھ.بھ طور غیرقابل کنترلی شروع بھ لرزیدن 

 کردم.

احتمال دادم؛ بخاطر نقض قوانین تو دردسر افتاده باشھ و یا تو بوستون دوست 

 داشتھ باشھ، ولی ھیچ وقت انتظار اینو نداشتم.دختر 

 دوباره بھ برگھ کپی شده نگاه کردم،احساس کردم تو سرم آتیش روشن کردم.

 

 جیک آلن گرین.

 آیوی ماریھ ماکومبر.

 نھ ،جیک دوست دختر نداشت.اون زن داشت.

 اون ازدواج کرده بود....

 

 

 



 

 بیست و یکمفصل 

 

 جیک

 

بیمارستان مک لین انتقال دادیم.احتمال میدیم کھ دیشب  آقای گرین خانمتون رو بھ-

 می خواستن خودکشی کنن.

اولین بار نبود، کھ ھمچین تماس تلفنی دریافت می کردم و قرارم نبود آخرین بار 

 باشھ.داشتم در عرض یک ساعت از بھشت بھ جھنم می رفتم.

 ی مثل جھنم بود. قبالقبل از نینا کھ االن ھمھ زندگیم وابستھ بھ اون بود ... زندگ

شاید زمان ھایی کھ در طول ھفتھ با بھونھ کارم بھ نیویورک فرار می کردم، برام 

مثل برزخ بود. چون بھشت در انتظارم نبود و یا استراحت، آرامش و شادی 

واقعی در کار نبود. تا زمانی کھ اون وارد زندگیم شد.نینا تنھا دلیل آرامش و 

وس ھایی کھ از پنج سال پیش باھاشون درگیر بودم و تسلی خاطرم در میون کاب

 زندگی می کردم بود.

چرخ دستی نوشیدنی ھا کنار صندلیم ایستاد، ازشون خواستم قوی ترین چیزی کھ 

دارند رو بھم بدن.حتی برام مھم نبود کھ چی می خواد باشھ.می خواستم بھترینش 

 مخصوصا اینبار.باشھ چون اصال نمی دونستم قراره با چی روبرو بشم، 



خداروشکر، براساس آخرین چیزی کھ بھم گفتھ بودند، شرایطش ثابت شده بود و 

 خطر رفع شده بود.

 .»معذرت می خوام؟ نوشیدنیتون آقا «مھمان دار تکونم داد.

عمیقا تو فکر بودم و از پنجره بھ بیرون خیره شده بودم.حواسم بھ مھمان دار نبود 

گرفتھ.نوشیدنی سنگینم رو گرفتم و بدون توجھ بھ اینکھ کھ نوشیدنیم رو بھ سمتم 

 »ممنونم.«چی ھست یک نفس باال دادم.

نفسم رو عمیق و بلند بیرون دادم و چشم ھام رو بستم.باید ھمھ حواسم رو بھ آیوی 

می دادم.ولی قبل اینکھ ھواپیما فرود بیاد، نمی تونستم اجازه بدم ذھنم بھ سمت 

بھ صورتم زده میشد، کشیده بشھ چون در این صورت  واقعیتی کھ مثل یھ سیلی

 دیگھ راه فراری برام نمی موند.

این لحظاتی کھ مایل ھا از زمین فاصلھ داشتم، آخرین فرصتم برای داشتن آرامش 

بود.برای ھمین تصمیم گرفتم چشم ھام رو ببندم و روی تنھا چیزی کھ باعث میشد 

 دردھام رو فراموش کنم تمرکز کنم.

نباید اجازه می دادم، رابطم با نینا بھ اینجا بکشھ. ولی چیزی کھ اتفاق افتاد  ھرگز

و چیزی کھ با ھر ذره از وجودم می خواستم اتفاق بیافتھ دو چیز کامال متفاوت 

بودند.از اولین لحظھ ای کھ اون رو دیدم و باھاش دست دادم و دستش تو دستم 

با من واکنش ھای سختی نشون می لرزید معتادش شدم.زن ھا ھمیشھ در برخورد 

 دادند ولی ھرگز چنین چیزی ندیده بودم.



من تا حاال ھرگز کسی رو ندیده بودم کھ ھمزمان ھم زیبا و سکسی باشھ، ھم 

متواضع و معصوم. دلم می خواست اون رو روی شونھ ام بندازم و مستقیم بھ 

ود کسی کھ چند دقیقھ ب اتاقم ببرم و مال خودم بکنم . در حالی کھ، این افکار برای

شناختھ بودمش دیوانھ کننده بود.این فقط جذابیت فیزیکی بود. بعد از چند دقیقھ کھ 

بھ چشم ھاش نگاه کردم و اون راجع بھ فوبیاش حرف زد قسمت تاریک وجودش 

 رو ھم دیدم.

اون دقیقا جوری دیده میشد، کھ فکر می کردم مردم در نگاه بھ ظاھرم چنین 

 دارند.ذھنیتی ازم 

دختری کھ تازه مالقاتش کرده بودم، بنظر نمی رسید کھ زندگی چندان متفاوتی با 

من داشتھ باشھ.روش زندگی ھردومون یکی بود و وقتی صحبت از احساسات 

میشد، ھردومون دنبال چیزی بودیم کھ بھ ما انگیزه زندگی بده. یھ چیزھایی در 

دم اصال بھشون اھمیت بدم.زندگی ارتباط با اون وجود داشت؛ کھ من فکر نمی کر

من از قبل برنامھ ریزی شده بود، پس فقط باید یھ راھی پیدا می کردم تا بھ حس 

 ھایی کھ داشتم غلبھ کنم.مغزم گاییده شد.

ھر مرد عاقلی اگھ تو شرایط من قرار می گرفت، ھمون روز اول از اون جھنم 

و خالی کنھ .... یا حتی از فرار می کرد.ساعت ھا پیاده روی می کرد تا ذھنش ر

 اون آپارتمان می رفت.



ولی می دونید من چجوری از پس این قضیھ براومدم؟ مستقیم بھ اتاقم رفتم و یھ 

پرنده کاغذی لعنتی براش درست کردم. چون تنھا چیزی کھ بعد از دیدن اون می 

 تونستم بھش فکر کنم، این بود کھ کاری کنم بخنده.

توی اون چشم ھای زیبای آبی وجود داشت، رو از بین تا کمی از تاریکی کھ 

 ببرم.

 چقدر احساساتی.

از ھمون لحظھ بود کھ ھمھ چی بدتر شد. باید کلی بھونھ جور می کردم تا بتونم 

دوروبرش باشم. میدونستم کھ اون ترس ھایی داره و واقعا دلم می خواست کمکش 

ام، نزدیکش باشم و بوی کنم تا بھشون غلبھ کنھ. دلم می خواست بھ چشمش بی

وانیل بدنش رو بھ مشام بکشم و با زیرکی تو ھر فرصتی کھ بدست می اوردم، 

 لمسش کنم حتی اگھ دستش یا شونھ اش باشھ.

بعد از سال ھای زیادی کھ احساساتم مرده بود؛ اون باعث شد احساس سرزندگی 

اید ھفتھ ھا کھ ب کنم. فقط بھ عشق لحظاتی کھ با اون بودم، زندگی می کردم و آخر

بھ بوستون می رفتم و ترکش می کردم جون می دادم.بعد اینکھ خودم رو قانع 

کردم، کھ نمی تونم اجازه بدم بیشتر از این ازم دور بشھ ،بھ این نتیجھ رسیدم 

 دوست صمیمی باشیم.

برای ھمین بود کھ ایده زیرکانھ تدریس ریاضی و شرطمون رو بیان کردم. مھم 

ده بشھ.اون قرار بود نمرات خوبی بگیره، بھ ترس ھاش غلبھ کنھ و نبود کی برن



من ثابت می کردم یھ فرشتھ ام.اون بھ ھر چیزی کھ می خواست می رسید و من 

 ... اونو می خواستم.

ھروز احساسات و اشتیاقم نسبت بھش بیشتر میشد و این کارھارو پیچیده تر کرده 

ده ھیچ کمکی بھم نکرد جز اینکھ باعث بود.حقیقت اینکھ فھمیدم اونم جذب من ش

 شد حشری تر بشم و ھیچ دکمھ "خاموش کن" لعنتی ھم وجود نداشت.

ھمھ تالشم رو می کردم تا نیاز جنسی ام رو نادیده بگیرم، واقعا ھم اینکارو می 

کردم. بھتره اینجوری بگم، کھ اونقدر خودارضایی کردم تا بتونم برای اولین بار 

اون قصھ قدیمی کھ مادربزرگ ھامون برامون تعریف می  بھ ھمھ ثابت کنم

 کردند، کامال دروغ بود چون من ھرگز کور نشدم.

درستھ کھ از لحاظ فیزیکی بھش نیاز داشتم، ولی یھ نیاز دایمی ھم تو وجودم بود 

کھ دلم می خواست ھمیشھ خوشحالش کنم و ھمھ تالشم رو برای اینکار می کردم. 

رچھ بیشتر باھم وقت می گذروندیم، نینا بیشتر تغییر می متوجھ شده بودم کھ ھ

کرد. چشم ھاش تغییر کرده بود. بھ جای تاریکی االن می درخشید و در تعجب 

 بودم کھ آیا دلیل ھمھ این ھا من ھستم.

اون ھمیشھ جوری بھم نگاه می کرد، کھ تا حاال ھیچ کس نگاه نکرده بود و خیلی 

یزدم رو روی ھوا می گرفت. من باعث میشدم بھم دقت می کرد.ھر حرفی کھ م

اون بخنده و اون دلیل آرامش من بود.دلم می خواست ھر لحظھ کنارش باشم، مثل 

 یھ زنبور لعنتی کھ ھمیشھ کنار عسلشھ.



اینجور کھ مشخص بود، ما مثل دو روح شکستھ بودیم کھ ھمدیگھ رو تکمیل می 

کھ وقتی کنار ھم قرار بگیرند کردیم. مثل دو تیکھ از پازل این زندگی گوھی 

زندگی تازه معنا پیدا میکنھ، ولی این ھمھ ماجرا نبود، تعھد، گناه و احساس ترس 

ھم وجود داشت.اون بھ من نیاز داشت؛ تا کمکش کنم ولی متوجھ نبود کھ من 

 بیشتر از اون بھش نیاز دارم.

ن انگشتش رو اولین باری کھ حس کردم واقعا تو دردسر افتادم شبی بود، کھ او

برید در حالی کھ تالش می کرد برای من دسر درست کنھ. می تونستم جسما درد 

رو حس کنم ... مثل درد گلولھ بود ... جوری کھ از دستش خون می اومد. تا حاال 

ھرگز درد کسی رو حس نکرده بودم. حسش جوری بود کھ انگار بھم وصل 

 اینکھ عاشقش شده باشم ھست. بودیم. ھمون موقع بود کھ متوجھ شدم، احتمال

زمانی فھمیدم واقعا عاشقش شدم، کھ بھ شیکاگو رفتھ بودیم.چیزھایی بھش گفتم کھ 

تا حاال بھ کسی نگفتھ بودم. مثال قضیھ کھ مربوط بھ پدرم و تتو ماه بود.وقتی تو 

ھواپیما بودیم و بھ خونھ برمی گشتیم دست ھاش رو گرفتھ بودم و اون چشم ھاش 

بود. آرزو می کردم کھ ھواپیما مارو بھ یھ جای دور ببره، جایی کھ رو بستھ 

بتونم بقیھ عمرم رو با اون سپری کنم و بھش عشق بورزم و نگران ھیچ چیزی 

 نباشم.می دونستم این خودخواھیھ ولی حاضر بودم بخاطرش ھر کاری بکنم.

ا ھلی ن بود کھ باولش برای رفتن بھ شیکاگو ھیچ برنامھ ای نداشتم، ایده کلی ام ای

می » A«کوپتر دور جزیره منھتن رو بگردیم، ولی وقتی دیدم اون پشت سر ھم 

گیره تصمیمم عوض شد.تو این مدت بھم نزدیک تر شده بودیم و دلم می خواست؛ 

بیشتر از خودم براش بگم شاید دلیلش این بود کھ خودش برای فھمیدن قسمت مھم 



ھ حتی بھ عنوان یھ دوست معمولی ھم حق زندگیم کنجکاوی نکرده بود. چیزی ک

 داشت ازش خبر داشتھ باشھ.

در طول کریسمس بقدری دلتنگش بودم، کھ احساس می کردم از خماری دارم درد 

میکشم.ھمون موقع بود کھ فھمیدم تنھا دوست بودن برام کافی نیست. بھش نیاز 

 حقیقت رو بھش بگمداشتم. تنھا راھی کھ می تونستم با اون باشم این بود کھ ھمھ 

 و امیدوار باشم کھ درکم کنھ.

اون بھم قول داد، کھ ھیچی نمی تونھ باعث بشھ بخواد ترکم کنھ.آ یا این شامل 

 فھمیدن قضیھ آیوی ھم میشد!

 شاید داشتم خودم رو گول میزدم.

اگھ بعد اینکھ کل حقیقت رو بھش گفتم و نخواست باھام بمونھ از اونجا میرم چون 

ون زیر یھ سقف شبیھ این بود، کھ یک بطری ودکا و الکل رو تو یھ بودن با ا

ظرف نگھ دارن. آرزو می کردم کھ دیشب می زاشت ھمھ چی رو براش توضیح 

بدم، چون حقیقت این بود کھ قرار نبود ھیچ وقت زمان خوبی برای توضیح دادن 

گفتن  یگھ برایموقعیت کوفتیم بھ اون پیدا کنم. ولی اون متقاعدم کرد کھ یھ روز د

 حرف ھام صبر کنم.

وقتی فھمیدم اونم بھ اندازه ای کھ من اونو می خوام، منو می خواد حس یھ حیوان 

وحشی رو داشتم کھ برای اولین بار از قالده و قفسش آزاد شده باشھ. دلم می 

خواست بھش بتازم و غارتش کنم و اونقدر از پا دراومده بودم، کھ دیگھ نتونم 

 زدن خودم رو نگھ دارم.بخاطر حرف 



اگھ ھمھ چی اونجور کھ می خوام پیش نره حداقل می دونم، کھ شب گذشتھ برای 

 ھمیشھ با من و تو خاطراتم خواھد بود و ھیچ چیزی نمی تونھ اون رو ازم بگیره.

االن نیاز داشتم اول راھی برای توضیح غیبت ھای ناگھانیم و چیزھای دیگھ دلیل 

یویورک  برگردم .چھ جوری قرار بود بھ کسی کھ عاشقش پیدا کنم و بعد بھ ن

 بودم، بگم من با زن دیگھ ای ازدواج کردم و ممکنھ ھیچ وقتم نتونم ترکش کنم؟

*** 

راھروھای بیمارستان بھ طرز ترسناکی ساکت بود. یھ پرستار منو بھ سمت اتاق 

زده اون ھدایت کرد.آیوی روی تختش نشستھ بود و بھ ساعت روی دیوار زل 

بود.این عادتی بود کھ از سال پیش پیدا کرده بود.بھ عقربھ ھا کھ حرکت می 

 کردند نگاه می کرد انگار این کار آرومش میکرد.

 وقتی بھ تختش رسیدم صداش کردم.

 آیوی؟-

مشخص بود کھ از توھم دراومده، ولی بنظر نمی رسید کھ از دیدن من تحت تاثیر 

 دوباره بھ ساعت خیره شد. قرار گرفتھ باشھ.بھم نگاه کرد و

وقتی دستش رو گرفتم، رم کرد چون دوست نداشت لمس بشھ، ولی باالخره تسلیم 

شد و اجازه داد دستش رونگھ دارم.وقتی اینبار بھم نگفت از اونجا برم و منو بھ 

 کشتن خودش متھم نکرد احساس راحتی کردم.این اتھامات بدترینشون بودند.

 » حالت خوبھ؟«م.آروم دستش رو نوازش کرد



بدون اینکھ بھ چشم ھام نگاه کنھ با ریتم سریع و پشت سر ھم سرش رو بھ تایید 

 »اون ھا بھت زنگ زدن؟«تکون داد.

 _آره، اون ھا گفتن کھ تو ...

 _خوب، من این کارو نکردم. اون ھا دروغ میگن .نباید بھت زنگ می زدند.

فقط خودش واقعا ی دونست کھ نمی خواستم باھاش بحث کنم. حقیقت این بود کھ 

داشت خودکشی می کرد و یا اون ھا اشتباه متوجھ شده بودند.اون ھرگز اعتراف 

نمی کرد کھ با اراده خودش دست بھ خودکشی زده بود، حتی چند بار قبل ھم کھ 

 این اتفاق افتاد.

 _آیوی تو چیکار کردی؟

 _فقط داشتم تالش می کردم یکم ھوا بخورم.

 کردن می خوای از پنجره بیرون بپری؟ _و اون ھا فکر

 _من روی سقف بودم.

 _آیوی ...

 »من فقط داشتم ھوا می خوردم..«وسط حرفم پرید و داد زد 

تصمیم گرفتم بیشتر از این بھش فشار نیارم، چون بیھوده بود.حتی ھمین 

قدراعتراف واضح از اون بعید بود. دلم نمی خواست باعث بشم دوباره دچار 

 .حملھ بشھ



اون فقط نیاز داشت؛ بدونھ کھ بخاطرش بھ اونجا رفتم.خداروشکر اینبار وجود من 

 باعث نشد، دچار انفجار روحی بشھ.

اجازه داد دستش تو دستم بمونھ و دیدم کھ چشم ھاش دوباره بھ سمت ساعتھ روی 

دیوار چرخید.با وجود صدای ترافیک کھ از خیابون شنیده میشد و صدای تیک 

 تاق خیلی ساکت بود. یکی آروم بھ در زد.تاک ساعت، ا

 _آقای گرین؟

بھ سمت در برگشتم و زن میانسال قدبلندی کھ کت سفید پوشیده بود رو جلوی در 

 دیدم.

 _من دکتر گریلی ھستم.

 »سالم.«از جام بلند شدم و باھاش دست دادم.

 _می تونم چند کلمھ باھاتون حرف بزنم؟

رو برم .بھ آیوی نگاه کردم کھ ھنوز بھ بھم اشاره کرد ھمراھش بھ سمت راھ

 »ھمین االن برمی گردم.«ساعت خیره بود.

 _چی شده دکتر؟

_ظاھرا اون لخت روی سقف ایستاده بوده و تھدید می کرده اگھ تنھاش نزاره می 

پره.ولی درواقع ھیچ کس اون اطراف نبود، کھ بخواد اذیتش کنھ. پرسنل ساختمان 

تی پایین آوردنش. بعد بھ اینجا انتقالش دادن چون تو یھ موقیت مناسب بھ سالم

 نمی دونستند کھ باید چیکار کنند.



 »این سری قراره چقدر تو بیمارستان بمونھ؟«پیشونیم رو ماساژ دادم. 

_حداقل باید چند روزی بمونھ. می خوام باھات راجع بھ راه ھای درمانش حرف 

 بزنم.

 روی اون اثر نداره._خوب بھ سوابقش نگاه کردین؟ ھیچ روشی 

 _آره ولی متوجھ شدم، ھیچ وقت از کلوزابین استفاده نکردن.

 _اون چیھ؟

_خوب معموال در بیمارھای روان پریشی کھ بھ ھیچ درمانی جواب نمیدن این 

 آخرین مرحلھ از تجویز دارو ھست.

 _چرا این در مرحلھ آخر قرار داره؟

نده ھم داره.برای مثال بطور _چون یھ تعداد عوارض جانبی پنھانی و آزاردھ

خطرناکی تعداد گلبول ھای سفید خون رو پایین میاره، کسانی کھ از این دارو 

استفاده میکنن باید دائما تست خون بدن تا شرایطشون چک بشھ.ولی با وجود 

 ریسکی کھ مصرف این دارو داره، برای بعضی از بیمارھا واقعا جواب داده.

 »بش تصمیم بگیریم؟کی قراره راجع«د.احساس کردم شکمم بھم پیچی

_ھرزمان کھ بخوای می تونیم انجامش بدیم.فقط بدون این آپشن درمانی ھم وجود 

 داره.

بھ چونھ ام دست کشیدم.مطمئن نبودم کھ آیا این کار ارزش ریسک کردن رو داره 

 یا نھ.باید بیشتر تحقیق می کردم.



و  عمیقی فرو رفتھ بود.کنارش نشستموقتی دوباره بھ اتاق برگشتم، آیوی بھ خواب 

 وقتی بھ چھره آرومش خیره شدم احساس درموندگی کردم.

وقتی خواب بود بھ راحتی می تونستم، چھره آیوی بزرگسال رو تصور کنم.من 

فقط تونستھ بودم بھ مدت کمتر از یک سال، قبل اینکھ اوضاع بصورت غم 

ین پنج سال گذشتھ ھمھ چی بدتر انگیزی تغییر کنھ، اون چھره واقعی رو ببینم.ا

 شده بود.

آیوی و من قبل اینکھ از روی ھوس بھ وگاس فرار کنیم، شش ماه باھم دوست 

 بودیم و درست بعد شش ماه زندگی مشترک رفتار آیوی شروع بھ وخامت کرد.

اوایل اصال نمی دونستم داره چھ اتفاقی میافتھ یا حتی باید چھ اسمی روش بزارم، 

 ستم بگم یھ جھنم واقعی بود.فقط می تون

اولین باری کھ اونو بھ بیمارستان بردم و بعد اینکھ مرخص شد باالخره می 

 دونستم، اسم بیماریش چی ھست.

*** 

 _خوب پیش رفت اینجور فکر نمی کنی؟

 وقتی از جلسھ بیرون اومدیم ھمکارم اینو ازم پرسید.

 _آره، بریم ناھار؟

 ؟» 99«_البتھ،بریم رستوران 

 »پنج دقیقھ بعد می بینمت.«خیدم و بھ سمت دفترم رفتم.چر



من در شمال بوستون تو یھ شرکت تکنولوژی کار می کردم.این یھ شروع خوب 

بود وعاشق این بودم کھ اون ھا ھیچ اھمیتی بھ پرسینگ ھای من نمی دادند.تا 

وقتی کھ بھ سختی کار می کردی، اون ھا کاری بھ کارت نداشتند.بعد از فارغ 

التحصیلی ، مدیریت یھ تعداد از مارو برای فرصت ھای شغلی موجود انتخاب 

کرد.اون ھا از دانشجوھایی کھ برای سمت مھندسی سخت افزار کامپیوتر عالقھ 

مند بودند دعوت بھ ھمکاری کردند.قرار بود وضعیت تراشھ ھای کامپیوتری، 

 بردمدارھا و قلم ھارو بھبود ببخشیم.

دور از شھری کھ توش زندگی می کردم کار کنم.وضعیت دوست نداشتم زیاد 

آیوی اخیرا وخیم تر شده بود و این واقعا داشت منو نگران می کرد.از مدرسھ 

بیرونش کرده بودن و چند ھفتھ پیش کارش رو از دست داده بود و این یعنی االن 

ھ، اون ھمھ روز رو تو خونھ می موند. اون توی شرایطی نبود کھ بخواد کار کن

ولی اینکھ ھیچ سرگرمی نداشت، شرایط بد من رو بدتر میکرد.دیگھ نمی دونستم 

چجوری باید بھش کمک کنم ولی اینکھ منم بخوام شغلم رو از دست بدم بھ ھیچ 

کدوممون کمک نمی کرد. برای ھمین ھر روز چھل و پنج دقیقھ راه رو رانندگی 

 ھ چی خوب پیش بره.می کردم و اونو تنھا میذاشتم و امیدوار بودم ھم

وقتی داشتم ھزینھ ناھارو رو حساب می کردم راشل، پذیرش ساختمان از گوشی 

 ارتباطات داخلی کھ تو گوشم بود، صدام کرد.

 _جیک؟

 _بلھ.



 _لطفا بیا جلو ساختمون.

 تن صداش عجیب بود. فورا کیف پولم رو قاپیدم و بھ سمت پذیرش رفتم.

 قلبم سقوط کرد.

 نھ.

 اینجا نھ.

اون اینجا تو البی ایستاده بود و ریملش روی گونھ ھاش ریختھ بود.لباس خواب 

 تنش بود و موھاش پریشون بود.

 _آیوی اینجا چیکار میکنی؟

فاصلھ اش رو حفظ کرد و انگشت اشاره اش کھ می لرزید رو بھ سمتم نشونھ 

 یخوب میدونی اینجا چیکار میکنم.تو خودتم میدونی کھ صبح سعی داشت«گرفت.

 »چیکار کنی.میدونم می خواستی منو مسموم کنی.

 نھ.

چشم ھام رو بستم.نمی تونستم باور کنم کھ اینجا تو محل کارم داره این اتفاق 

میافتھ.حرف ھاش شوکھ ام نکرد، چون اون ھمیشھ و ھر لحظھ منو بھ ھمچین 

بار  نچیزھایی متھم میکرد و این لعنتی ھمیشھ قلب منو تیکھ پاره میکرد.این اولی

 بود کھ دیگران ھم شاھد این اتفاق می شدند.



بھ پشت سرم نگاه کردم و راشل مثل آھویی کھ بخاطر نور چراغ ھای ماشین گیر 

افتاده باشھ بھ ما نگاه میکرد. می تونستم تصور کنم برای کسی کھ ھمسر من رو 

 نمی شناخت این اتفاق چجوری بنظر می رسید.

 _چجوری تا اینجا اومدی؟

م رو نداد، ولی می تونستم از پشت درھای شیشھ ای کشویی،تاکسی رو کھ جواب

 »بیا بریم،ھمین االن!«منتظر ایستاده بود ببینم.بازوش رو گرفتم.

 »بھ من دست نزن.«جیغ کشید.

درحالی کھ داشت امتناع می کرد اون رو بھ سمت در کشیدم .صدای جیغش توی 

منو بکشھ.قبل اینکھ سرکار بیاد  اون امروز صبح سعی کرد«البی منعکس میشد.

 »یھ چیزی تو قھوه من ریخت.اون چند وقتھ می خواد من بمیرم.

بھ سمت پذیرش نگاه کردم و متوجھ شدم سھ تا از ھمکارھام کھ قرار بود 

باھاشون برای ناھار برم بدون کالمی بھ ما خیره شدن.سرمو تکون دادم تا متوجھ 

 ت.بشن قضیھ اون چیزی کھ میبینن نیس

 »اونجا چھ خبره؟«ھمون موقع باب، مدیر شرکت بیرون اومد.

باب ما داشتیم می رفتیم، این ھمسرمھ و اون مریضھ «داشتم خیس عرق میشدم.

برای ھمین متوجھ نیست کھ داره چی میگھ.اون نباید بھ اینجا می اومد.بھ خاطر 

 »این منظره متاسفم.



ھام درگیر بود بھ سمت در آیوی داشت گریھ می کرد.در حالی کھ ھنوزم با

بردمش محکم بازوش رو گرفتھ بودم تا نتونھ فرار کنھ.سرم رو از شیشھ باز 

 »کرایھ ماشین رو داده؟«تاکسی داخل بردم.

راننده سرش رو تکون داد.با یھ دست تا جایی کھ می تونستم تالش کردم کیف 

 »چقدر شده؟«پولم رو دربیارم.

 _نود و ھفت دالر.

 ندازه کافی نداشتم.گاییدمت.پول نقد بھ ا

با حس حقارت ھمونجور کھ آیوی رو نگھ داشتھ بودم، بھ سمت البی برگشتم.حاال 

 افراد بیشتری اونجا ایستاده بودند تا این تراژدی رو ببینند.ھنری بھ سمتم اومد.

بھش گفتم کھ بعدا ھمھ چی رو بھش توضیح میدم و اون پول مورد نیازم رو بھم 

 تاکسی رو پرداخت کنم. داد تا کرایھ

آیوی ایستاده بود و با خودش حرف میزد، فکر کنم راننده متوجھ قضیھ شد ودیگھ 

 نیازی بھ توضیح نبود.

کرایھ راننده رو دادم و آیوی رو بھ سمت تھ پارکینگ کھ ماشینم رو پارک کرده 

بودم بردم.ھنوزم سعی داشت ازم فرار کنھ و تھدیدم میکرد کھ بھ پلیس زنگ 

 یزنھ.م

ماشین ھا با سرعت از کنارمون رد می شدند و می ترسیدم فرار کنھ و بھ سمت 

 ماشین ھا بره و خودش رو بھ کشتن بده.



 »ازت متنفرم جیک.«وقتی حرف میزد آب دھنش بھ صورتم پاشید.

 روی صندلی شاگرد انداختمش و درو بستم.اون کلمات مستقیم بھم نفوذ کردند.

دم صورتش رو ازم برگردوند و بھ بیرون نگاه کرد.در وقتی ماشین رو روشن کر

حالی کھ احساس بیچارگی می کردم، بھش نگاه کردم. مطمئن نبودم اینبار ھم باید 

 بھ خونھ ببرمش یا نھ.

درحالی کھ ماشین روشن بود ولی حرکت نکردم.دیگھ نمی تونستم بھ تنھایی با این 

ازدواج ما فوت کرده بود.اینجورم کھ قضیھ کنار بیام. مادر آیوی یھ مدت قبل از 

مشخص بود پدر و خواھر یا برادری ھم نداشت. من تمام چیزی بودم کھ اون 

 داشت.

 این دلیلی بود کھ االن ھنوز اینجا بودم.

بردن اون بھ بیمارستان چیزی بود، کھ ازش امتناع می کردم.می ترسیدم و نمی 

اویری از دیوار ھای سفید و انزوا دونستم کھ اونجا قراره باھاش چیکار کنند.تص

بھ ذھنم اومد. فکر می کردم بھ تنھایی ھم می تونم مراقبش باشم، ولی داشتم سریع 

تر از اون کھ داشت عقلش رو از دست میداد ، کنترلم رو از دست میدادم.آیوی 

 بیچاره ام، این ھا ھیچ کدوم تقصیر اون نبود.

اره از اون شرایط بیمارگونھ بیرون آیوی برگشت بھم نگاه کرد، فھمیدم کھ د

میاد.ھر بار کھ دچار توھم میشد، مثل یھ چرخھ بود. دور بعدی کھ دچار توھم 

میشد اتفاقات قبلی دوباره تکرار میشد و رفتھ رفتھ بدتر ھم میشد.درحالی کھ 

احساس شکست و درموندگی میکردم و سینھ ام فشرده شده بود دستش رو تو دستم 



دم این بار دیگھ متوجھ چیزی نشھ و نفھمھ چھ اتفاقی قراره بیافتھ گرفتم.آرزو کر

چون وقتی از پارکینگ بیرون اومدم می دونستم کھ قرار نیست این بار اونو بھ 

 خونھ ببرم.

*** 

 »ما کجا ھستیم؟«داشتیم بھ ساختمان آجری بزرگی نزدیک میشدیم.

آروم موھاش رو لمس تمام طول  رانندگی تا بیمارستان رو حرف نزده بودیم. 

 کردم.

 _می خوایم بھت کمک کنیم دختر کوچولو.

 کمکش کردم تا از ماشین پیاده بشھ و اینبار لجبازی نکرد.

چند روز بعد کھ ھنوز بستری بود، دکتر منو بھ سمت اتاقش برد.می دونستم کھ یھ 

 اتفاقی افتاده ولی برای شنیدنش آماده نبودم.

رین آقای گ«بھ چندتا بچھ نگاه می کردم کھ گفت: داشتم بھ عکس دکتر و لبخندش

 »ھمسر شما دچار اسکیزوفرنی شده.

بدون ھدف خاصی ھمونجور بھ عکس خیره موندم .تصویری از یک پسربچھ کھ 

توی قایق بود و یھ ماھی و تو دستش نگھ داشتھ بود.این تصویر برای ھمیشھ تو 

 این عکس جلوی چشممم بود.ذھنم می موند، چون وقتی دکتر اون حرف رو زد، 

دیگھ ادامھ صحبت ھای یک طرفھ مون رو نمی شنیدم چون این کلمات تو ذھنم 

 رژه می رفتند و تکرار می شدند.



 توھم شنیداری.

 ھذیان.

 روان پرشی. 

 قابل کنترل فقط با درمان.

 

 بدون درمان.

 بدون درمان.

 بدون درمان....

 

 ارو بھ خونھ فرستاد.برای شروع با یھ نسخھ تجویزی مختصر، م

آیوی دست منو گرفت و از درھای چرخان بیمارستان بیرون اومدیم.انگار ھیچ 

چیز غیرعادی وجود نداشت، فقط بھ بیمارستان اومدیم و بیرون رفتیم در حالی کھ 

 من بھ نقطھ شکست رسیده بودم.

 

 

 

 



 

 بیست و دومفصل 

 

 تاکسی گرفتم.آیوی خواب بود،از بیمارستان تا خونھ خواھرم کھ تو بروکلین بود 

برای ھمین تصمیم گرفتم خودمم یکم بخوابم.صبح دوباره بھ بیمارستان برمی 

 گشتم.

نزدیک ھای آخر شب یھ تماس فوری با نینا داشتم، تا بھش بگم ھمھ چی اینجا 

خوبھ و بھش اطمینان بدم کھ رابطمون خوبھ ولی از تن صداش می تونستم بگم کھ 

می تونست سرزنشش کنھ؟ اون باید میدونست چھ اتفاق گوھی  حسابی ترسیده.کی

برای من پیش اومده. ولی نمی خواستم ھمھ چیز راجب آیوی رو از پشت تلفن 

 بھش بگم.

آلیسون و سدریک یھ خونھ بزرگ بھ سبک خونھ ھای ویکتوریایی داشتند کھ کلی 

از اتاق ھای  فضای خالی و اتاق اضافی داشت. برای ھمین آخر ھفتھ ھا توی یکی

مھمون خونھ اون ھا می موندم.اون ھا انتظار نداشتند کھ وسط ھفتھ بھ خونشون 

برم. میدونستم کھ االن خواھرزاده ھام خواب ھستن برای ھمین امیدوار بودم کسی 

 بیدار باشھ تا تو خونھ راھم بده.

تا در  ،ھمونجور کھ جلوی در ایستاده بودم و تو فکر بودم کھ بھ یکیشون پیام بدم

رو برام باز کنھ چون نمی خواستم با صدای زنگ در خونھ دوقلوھارو بیدار کنم 

 صدای جیرجیرک ھا ھم می شنیدم.



یھ لحظھ یادم افتاد کھ خواھرم تو حیاط کناری زیر سنگ کلید یکی گذاشتھ بود، 

 فوری اون ھارو برداشتم و داخل خونھ شدم.

ھ سدریک رو دیدم کھ روی کاناپھ بھ محض اینکھ وارد سالن شدم و کون برھن

 سوارخواھرم شده بود چشم ھام خون افتاد و از پس کلھ ام زد بیرون.

 »اووو، مرد، داری چی... «صورتم رو با دستام پوشوندم.

 _جیک؟

 صدای خواھرم رو شنیدم ولی چشم ھام رو باز نکردم.

لطی وسط ھفتھ اونم نصفھ شبی اینجا چھ غ«صدای غرغر  سدریک رو شنیدم.

 »میکنی؟

 »شماھا بچھ ھا چیزی بھ اسم اتاق خواب نشنیدین؟«با چشم ھای بستھ گفتم.

 »توام چیزی بھ اسم در زدن شنیدی؟«سدریک ھم متقابال گفت: 

وقتی باالخره آروم چشم ھام رو باز کردم و بھ خواھرم نگاه کردم کاری جز 

د د ھم بودن پوشیده بوخندیدن ازم برنیومد.چکمھ ھای پاشنھ بلند قرمز کھ ساق بلن

واقعاااا؟اینا چھ کوفتیھ پوشیدی؟ قرار بود نقش «و لباس ھاش مثل ... اوه، مسیح

 »واندر وومن رو بازی کنی؟

خفھ شد، سدریک دوسشون داره برای «آلیسون سرخ شد و صورتش رو پوشوند.

 »ھمین گاھی می پوشمشون.



تو یھ عوضیھ شرم آوره، مردک این خواھر منھ، «بھ سدریک خیره شدم.

 »مریضی.

این بھت یاد میده دیگھ «درحالی کھ شلوار ورزشیش رو میپوشید پوزخند زد.

 »نصفھ شبی وارد خونمون نشی.

 _آره، ممکنھ نیاز بھ درمان پیدا کنم.

 این حرفم باعث شد خواھرم بخنده.

جیک...چھ اتفاقی افتاده؟ چرا االن اینجایی؟ ھمھ چی «بعد لحن صدلش جدی شده.

 »روبراھھ؟

امروز عصر  برمی گردم خونھ پرواز دارم. قضیھ «نفسمو عمیق بیرون دادم.

مربوط بھ آیویھ.االن خوبھ ولی بازم بیمارستانھ.پشت بوم یھ خونھ گروھی لخت 

پیداش کردن خودشم ادعا داره می خواستھ ھوا بخوره.اونا فکر می کنن می 

ه.واقعا گیج کننده اس.دکترشم ازم خواستھ بپره.کی میدونھ دقیقا چھ اتفاقی افتاد

خواست داروھای جدید رو امتحان کنھ، ولی اونام عوارض جانبی جدی دارن.فعال 

کھ حالش خوبھ و... ثابت.مثل ھمیشھ باید چند روزی تو بیمارستان بمونھ مثل 

 »ھمیشھ کھ این اتفاق میافتھ. واقعا دیگھ خستھ شدم.

ن شوکھ نشدند.حقیقت این بود کھ بعد از خیلی ناراحت کننده بود کھ ھیچ کدومشو

 سال ھای طوالنی و عادت کردن بھ برنامھ آیوی ھممون رو مقاوم کرده بود.



داشتم برای خواب از پلھ ھا باال میرفتم کھ خواھرم از پشت بھم نزدیک شد و بغلم 

متاسفم کھ مجبوری با ھمچین چیزی درگیر بشی، تو یھ آدم مقدس ھستی «کرد.

 »میدونستی؟عاشقتم.

 _منم عاشقتم.شب بخیر.

 _شب بخیر جیک.

 وقت وسط راه پلھ ھا بودم، اینو سدریک گفت.

وقتی وارد اتاق تاریک شدم، کفش ھامو کندم و لباس ھام رو دراوردم و روی 

تخت سقوط کردم. با اینکھ خیلی خستھ بودم ولی نمی تونسم بخوابم.ھمش از این 

اش تصمیم می گرفتم نگران نسخھ دارویی کھ باید راجعب دنده بھ اون دنده میشدم.

 بودم.

 برای ھمین تصمیم گرفتم تو حموم اتاق مھمان دوش بگیرم.

از وقتی کھ از ھواپیما پیاده شده بودم، برای اولین بار اجازه دادم ذھنم بھ سمت 

م نینا بره.حاضر بودم ھمھ چیم رو بدم تا اون االن با من زیر دوش باشھ.چشم ھا

بستھ بود و برای اینکھ درونش باشم عذاب می کشیدم.ھمش بیست و چھار ساعت 

 قبل بود کھ باھم بودیم، ولی برام مثل یھ عمر بود.

سکس با نینا فوق العاده بود، بھتر از چیزی کھ تصورش می کردم... بھترین 

سکسی کھ تا حاال داشتم. اون خیلی مشتاق و خیس بود و این منو بدجور شھوتی 

می کرد و میدونستم من اولین مردی ھستم کھ باعث شدم اونجور ارضا 



بشھ.چندین بار با روش ھای مختلف باھم سکس داشتیم تا جایی کھ ھرچی کاندوم 

 داشتم تموم شد.

بعد خالقیت بھ خرج دادیم و از دھن ھامون استفاده کردیم و تا ساعت ھا متوقف 

ر یک روز این ھمھ سکس داشتم و نشدیم.اولین بار بود کھ در طول زندگیم د

ھنوزم برام کافی نبود. حدس میزنم این چیزیھ کھ ماه ھا ناامیدی از داشتن سکس 

 و گاییدن مغز خودت باعث میشھ دچارش بشی.

وقتی یادم اومد کھ چھ طعم شیرینی داشت، لبامو لیس زدم و مقداری شامپو تو 

م درون اون خودموعقب جلو دستم ریختم تا خودارضایی کنم. تصور کردم کھ دار

میکنم و وقتی یادم اومد کھ چجوری با اون چشم ھای زیبای آبی و معصوم موقع 

 اوجش بھم نگاه می کرد، در عرض چند ثانیھ بھ اوج رسیدم و ارضا شدم.

 موھای بلوندش مثل یھ فرفره طالیی روی بالش پخش شده بود.

ره ھمھ این ھارو باھاش تجربھ وقتی بھ تخت برگشتم دعا می کردم کھ بتونم دوبا

 کنم و با وجود ھمھ مشکالتی کھ داشتم، بھم اجازه بده دوستش داشتھ باشم. 

 یھ حسی بھم میگفت بھ این دعاھا نیاز دارم.

چون یھ حسی داشتم کھ بھم ھشدار می داد، قرار نیست ھمھ چی بھ این آسونی  

 باشھ.

                                        ***   



صبح روز بعد در حالی از خواب بیدار شدم کھ ھرکدوم از خواھرزاده ھام یک 

طرف تخت نشستھ بودند و تالش می کردند منو از تخت بیرون بکشن. داشتن 

التماس می کردن کھ اونارو بھ مدرسھ ببرم و این یھ جورایی جای خوش آمدگویی 

 بھ مدرسھ دوباره بھ خونھو پذیرایی اشون بود.تصمیم گرفتم بعد رسوندن بچھ ھا 

برگردم تا ھم صبحونھ بخورم و قبل اینکھ بقیھ روزم رو تو بیمارستان بگذرونم 

 یکم پیش خواھرم باشم.

آلیسون تا ظھر مجبور نبود سرکار بره و سدریک ھم تصمیم گرفتھ بود دیرتر بره 

. برای ھمین وقتی وارد آشپزخونھ بزرگشون شدم داشتند باھم صبحونھ 

 دند.میخور

احساس کردم منتظرم ھستن تا منو بھ سیخ بکشن و ازم اعتراف بگیرن. خیالشون 

رو از بابت وسواس فکریم راجب نینا راحت کردم. درستھ کھ من حس عذاب 

 وجدان می جنگیدم ولی اون ھا تشوقیم می کردند تا بھ ترغیب کردنش ادامھ بدم.

 »سالم «بھ محضی کھ وارد آشپزخونھ شدم سالم کردم.

 »سالم برادر کوچیکھ.«آلیسون با لبخند جوابمو داد.

یکم غالت صبحونھ برداشتم و رو صندلیم نشستم و متوجھ شدم کھ ھردوشون بھم 

 »قضیھ چیھ؟«خیره شن.

ما باید از تو بپرسیم.با توجھ بھ صورتت و نگاھتت مشخصھ یھ «آلیسون خندید.

 »چیزی شده.

 _متوجھ چی شدی؟



 .میدونستم کھ چی فھمیده

_می خواد بدونھ کھ رابطھ ات با بلونده چی شد، ولی منتظره کھ خودت بھش 

 بگی چون نمی خواد شبیھ خواھرھای فضول باشھ.

 سدریک اینو گفت و قبل اینکھ آلیسون بتونھ بھش سقلمھ بزنھ گونھ اش رو بوسید.

اوه، دارم می بینم.واقعا می خوای بدونی چھ اتفاقی «دھنم پر از غالت بود.

 »اد؟افت

 »آره.«روی میزم خم شد و تکیھ داد.

یھو جو مکالمھ عوض شد و از حالت شوخ بھ جدی تغییر پیدا کرد.آه کشیدم و 

ھمھ چی یھو عوض شد تو یھ لحظھ «کاسھ غالتم رو کنار زدم و جوابش رو دادم.

 »و ممکن بود ھمھ چیو بھ ھمون سرعتم از دست بدم.

 _منظورت اینھ کھ ... تو ...

 ام گفتم کھ دوسش داشتم .من ... عاشقشم.چندین بار و بھش_آره، 

 »واووو، پس جدیھ، ھان؟«چشم ھای سدریک درشت شد.

_تا حاال تو زندگیم راجع بھ ھیچی انقدر جدی نبودم. مشکل این کھ فرصت اینو 

پیدا نکردم کھ راجب آیوی بھش بگم. برنامھ ریختھ بودم دیشب ھمھ چیو بھش بگم 

بھ جاش بھ اینجا پرواز کنم. اون ھیچی نمیدونھ و فکر کنم کنم ولی مجبور شدم 

 دارم مثل احمق ھا بھ خودم تلقین میکنم کھ اون ممکنھ ھمھ چیو قبول کنھ.



ممکنھ شوکھ بشی وقتی بفھمی اونایی کھ عاشق «سدریک سرش رو تکون داد.

ی پیدا ان چیارو راجع بھ ھم قبول میکنن.اگھ نینا واقعا عاشقت باشھ یھ راھھم

میکن.بھ منو خواھرت نگاه کن ...وقتی اولین بار شروع بھ قرار گذاشتن کردیم 

فقط ھمدیگھ رو داشتیم.ولی با ھم از پس ھمھ چی براومدیم چون باید اینجوری 

 »میشد.

من می خوام خوشحال باشی و این دختر تورو «آلیسون دستشو رو بازو گذاشت.

تو چشم ھات ندیده بودم تا وقتی کھ در خوشحال میکنھ. ھیچ وقت این نگاه رو 

طول کریسمس راجع بھ اون بھم گفتی. تو پنج سال تمام تنھایی بخاطر آیوی عذاب 

کشیدی. ماھی رو ھروقت از آب بگیری تازه اس ھنوزم وقت داری تا زندگیتو 

تغییر بدی.تو وفادارترین شخصی ھستی کھ تا حاال دیدم. این چیزیھ کھ بیشتر 

دوس دارم ... اینکھ مثل یھ خدایھ بخشنده ھستی و آدمو بھ زانو راجع بھ تو 

درمیاری و تو برای من ھمھ خانوادم ھستی. تو سخت عاشق میشی در این مورد 

ھم مثل یھ نفرین می مونھ.ھیچ کسی بھ سن تو نباید اینجوری کھ تو زندگی میکنی 

و ت کنھمثل منزندگی کنھ، جیک ... ھیچ کس. تو نیاز بھ عشقی داری کھ تکمیل

سدریک و نباید عذاب وجدان داشتھ باشی و فکر کنی لیاقتش رو نداری، چون تو 

 »ھرکاری از دستت برمی اومد رو انجام دادی.

_می دونم کھ لیاقتش رو دارم، ولی بھ این آسونی ھم نیست.من نمیتونم ھمینجور 

م ن تنھا چیزیآیوی رو ول کنم. من یھ عھدی بستم.قراره چھ اتفای براش بیافتھ؟م

 کھ اون داره. اسم من تو ھمھ مدارکش ھست. اون تحت سرپرستی بیمھ منھ.



من وکیل مدافع اون ھستم.ھرکسی کھ باھاش ھستم باید این ھارو درک کنھ.اگھ 

نینا نتونھ چی؟ برای ھمینھ کھ نمی خواستم با کسی باشم.نینا حیفھ کھ بخواد وارد 

 این مشکالت بشھ.

 »ی رو دوست داری؟آیو«آلیسون پرسید.

_تا قبل اینکھ نینا رو ببینم، فکر کنم اصال معنی عشق رو نمی فھمیدم ... 

خوردن، خوابیدن و نفس کشیدن یھ نفر، حسی درونت ایجاد میکنھ کھ انگار بدون 

اون نمی تونی نفس بکشی. فکر میکردم حسی کھ تو ھجده سالگی بھ آیوی داشتم 

کنم میبینم کھ اون فقط شیفتگی بود. تو جواب عشق بوده.وقتی بھ گذشتھ نگاه می

 سوالت ھم باید بگم، کھ آره ایوی رو دوست دارم ھمونجور کھ تورو دوست دارم.

_پس تو بھ ازدواجت با کسی کھ برات مثل خواھرتھ ادامھ میدی، چون ترس این 

رو داری کھ ممکنھ چھ اتفاقی براش بیافتھ؟ ھیچ وقت دلت نخواستھ کھ یھ روزی 

 ی خودت خانواده تشکیل بدی؟برا

_می خوام خواھری. این کارم میکنم. تو می دونی کھ چقدر دوقلوھارو دوس 

دارم. دلمم می خواد خودم بچھ داشتھ باشم.ولی وقتی آیوی مریض شد، کال بیخیال 

این قضیھ شدم و ھیچوقتم دیگھ راجع بھ این چیزا فکر نکردم، تا زمانی کھ نینا 

رفتن از آیوی... نمیدونم اگھ اینکارو بکنم و اتفاقی براش رو دیدم.ولی طالق گ

 بیافتھ چجوری می تونم با خودم کنار بیام.

سدریک قھوه اش رو روی میز گذاشت و بھم نگاه کرد.این مردک چشم ھای آبی 

جیک بذار یھ چیزی بھت بگم کھ خیلی وقت پیش یاد «سیر سختی داشت.



یفھمھ.درست وغلط نمیفھمھ.این گرفتم.عشق وجدان سرش نمیشھ، منطق نم

ھ تونھ شکستتونھ تکونت بده و بھ روحت  نفوذ کنھ و نمیاحساسی کھ داری نمی

ھم بشھ.اگھ واقعا عاشق این دختر باشی، مھم نیست کھ شرایط زندگیت چجوریھ 

ھیچ چیزی نمی تونھ این عشقو تغییر بده. زمان فقط می تونھ ثابت کنھ کھ این 

 »اگھ واقعی باشھ بدون نینا نمی تونی زندگی کنی. مخلص کالم.عشق واقعیھ یا نھ.

 بھ خواھرم نگاه کرد.

 می دونستم کھ حق با اونھ.

ما فقط می خوایم تورو خوشحال ببینیم. «آلیسون از جاش بلند شد و بغلم کرد.

ھرجور کھ بتونیم بھت کمک میکنیم. طالق گرفتن از آیوی بھ این معنی نیست کھ 

منم دنبال شرایط بیمھ و کمک ھای دولتی می گردم.ما کمکت می رھاش بکنیم. 

کنیم حتی اگھ مجبور باشیم من و سدریک یھ قسمت از ھزینھ ھارو پرداخت می 

 »کنیم.راجع بش ھم قبال حرف زدیم.

من ھرگز اجازه نمی دادم اینکارو بکنن ولی لعنتی، من حقیقتا بھترین خانواده رو 

 تو دنیا داشتم.

 آماده نیستم راجع بھ طالق فکر کنم. بھم مھلت بده اول در مورد این _آل من فعال

 بھ نینا بگم، تا ببینیم چجوری واکنش نشون میده.

                                                                   *** 

 _سالم دختر کوچولو.



متم اه میکرد.بھ سوقتی بھ بیمارستان رسیدم آیوی از پنجره اتاقش بھ بیرون نگ

 برگشت، خندید و بھ طرفم دوید و محکم ترین بغلش رو بعد مدت ھا تقدیمم کرد.

 _مرد خوشتیپ من اینجاس.

از عذاب وجدان و احساس گناه شکمم بھم پیچید.سال ھا بود کھ رابطھ صمیمی 

 باھم نداشتیم، ولی گاھی انگار ذھن اون بھ گذشتھ و لحظات زوالش برمی گشت.

ھای کوتاھی بھ گذشتھ بود و ادامھ پیدا نمی کرد. وقتی این اتفاق می افتاد یھ موج 

 منو وحشت زده می کرد.

 _حالت چطوره؟

 _خیلی خوب ... خیلی خوب.

 اینو گفت و سرشو بھ سینھ ام تکیھ داد.

_قبل اینکھ مجبور بشم بھ نیویورک برگردم می خوام کل روزم رو با تو باشم 

 گردم. ولی بازم آخر ھفتھ برمی

 »دیشب کجا بودی؟«یھو خودشو عقب کشید.

 _تا وقتی کھ بخوابی ھمینجا بودم.بعد بھ خونھ آلیسون و سدریک رفتم تا بخوابم.

 _چرا رفتی؟

 _بھت کھ گفتم.

 _واقعا داشتی چیکار می کردی؟



 _خوابیده بودم آیوی.

 _باور نمی کنم.

 روشن و خاموش میشد.دوباره شروع شد.ھمیشھ مثل کلید برق بود با یھ دکمھ 

 _فکر میکنی کجا بودم؟

 _فکر کنم با اون ھا بودی.

 _با کی؟

 _پلیس.

 _نھ دختر کوچولو، پلیسی در کار نیست.

 _دوباره میخوای منو از کشور خارج کنی، درستھ؟

وقتی آیوی اینجوری دچار جنون میشد، واقعا بیھوده بود کھ بخوام بھ ھر عنوانی 

ت زمان یاد گرفتھ بودم کھ با یک یا دو کلمھ کوتاه از خودم دفاع کنم.با گذش

خودمو از چیزی کھ متھم میکرد، تبرئھ کنم. اگھ ازم ناراحت میشد تا زمانی کھ 

 آروم بگیره ازش دوری می کردم.

 _نھ آیوی.

 _باورم نمیشھ کھ باز اینکارو کردی.چرا میخوای از دست من خالص شی؟

 _اینجور نیست.

 _دوسم نداری؟



 وستت دارم. _خیلی د

 _پس چرا سعی میکنی اذیتم کنی؟

 _آیوی ....

 _برو بیرون .قبل اینکھ جیغ بزنم برو بیرون.

وقتی شروع بھ جیغ زدن کرد بھ سقف نگاه کردم و تمرکزم رو بھ ترک خوردگی 

ھاش دادم.دلم نمی خواست تا وقتی کھ بھ پرواز شبم بھ نیویورک میرسم تنھاش 

م کرد پیش دکترش رفتم تا ببینم می تونم باھاش حرف بذارم.وقتی از اتاق بیرون

بزنم یا نھ. بعد از پانزده دقیقھ انتظار دکتر گریلی بھ اتاق انتظار اومد و ازم 

 خواست بھ دفترش برم.

 _راجب امتحان داروی کلوزاپین تصمیم گرفتی؟

وب خ_نمیدونم، میتونم بھ کارگرھای خونھ ھا اجتماعی اعتماد کنم کھ آیا می تونن 

 مراقبش باشن یا نھ.

_ما مددکار اجتماعی داریم و مطمئن باش کھ ھر ھفتھ با امنیت کامل میبرنش تا 

آزمایش خون بده. من ھم ھر روز می تونم با سوپروایزرھای اونجا ھماھنگ شم 

و شرایطش رو چک کنم. اگھ نشونھ ای از شرایط غیرعادی جدید داشتھ باشھ ھم 

 فورا متوقفش می کنیم.

 اشھ ...تو چند روز اخیر نتیجھ رو بھتون میگم اگھ اشکالی نداشتھ باشھ؟_ب

 _راحت باش.



وقتی بھ  اتاق آیوی برگشتم، تلویزیون رو روشن کرده بود و بھ برنامھ شکارچیان 

خانھ نگاه می کرد کھ باید از بین سھ خونھ انتخابی یکی رو می خریدن. کنارش 

 بفھمم شرایط عادی ھست یا نھ.نشستم و بھ صورتش نگاه کردم تا 

 »نمی دونم قراره کدومش رو انتخاب کنن. انتخاب سختیھ.«بھم نگاه کرد.

 یھ لبخند نصفھ نیمھ زدم.آره شرایط عادی بود.

سرم رو بھ شونھ اش تکیھ دادم و چند ساعت بعدی رو قبل اینکھ دوباره بیرونم 

 کنھ تلویزیون تماشا کردیم.

 

 بیست و سومفصل 

 

از فرودگاه بھ نینا پیام دادم تا اطالع بدم؛ کھ با  ۶اون شب حوالی ساعت وقتی 

پرواز بعدی دارم بر می گردم، اصال جوابم رو نداد.این رفتار از اون بعید بود و 

ھمین پریشونم کرد. از طرفی ھم می دونستم قراره امشب ھمھ چیو براش روشن 

 کنم و توضیح بدم.

اومدیم ھنوزم جوابی نگرفتھ بودم.داشت بارون می فرود  »JFK«وقتی تو فرودگاه 

 اومد و بنظر نمی رسید بتونم تاکسی گیر بیارم.

 گاییدمش...

 وقتی باالخره یھ تاکسی پیدا کردم و سوار شدم، دوباره بھش پیام دادم.



 »من تاکسی گرفتم و تو راه بروکلین ھستم، لطفا بھم خبر بده کھ پیامم روگرفتی.«

 ھیچ جوابی نبود.

 بعد پنج دقیقھ ھنوزم خبری نشد.

سھ بار بھش زنگ زدم و سھ بارش ھم وارد صندوق صوتی شد بعد از چھارمین 

 تماس دوباره بھش پیام دادم.

_نینا منم، کم کم دارم نگرانت میشم.امروز اصال جوابم رو ندادی و من تقریبا 

رفتی زنگ بزن نزدیک خونھ ام. احتماال تا چند دقیقھ دیگھ خونھ اماگھ پیاممو گ

 .عاشقتم.

اون ھرگز زنگ نزد و وقتی تاکسی جلو ساختمان نگھ داشت احساس وحشت 

 کردم.

وقتی در رو باز کردم و وارد آپارتمان شدم، قبل اینکھ متوجھ بشم کسی خونھ 

 اتاقش خالی»نیناااا؟«نیست و دوباره اتاق نینارو چک کنم داد زدم و صداش کردم.

 بود.

 دستم روی سرم بود و با دست دیگھ بھش پیام دادم. روی تختش نشستم یھ

 »من خونھ ام.تو کجایی؟تو منو شدیدا نگران کردی.«

 بھ پشت دراز کشیدم و موبایلم رو کنار تخت پرت کردم.

پنج دقیقھ بعد کھ بھ سمت کمدش نگاه میکردم، متوجھ شدم چمدان کوچیک 

 ت.صورتی کھ ھمیشھ تو کمدش زیر آویز لباس ھاش بود نیس



 چمدونش نبود.

 چھ گوھی اتفاق افتاده؟

 شروع بھ قدم زدن تو اتاق کردم و شقیقھ ام رو مالیدم.

 فکر کن.

 فکر کن.

 فکر کن.

ھمون موقع صدای بستھ شدن در اومد.بھ سمت سالن دویدم و دیدم کھ رایان اونجا 

 ایستاده.

 _رایان ،نینا کجاست؟

 »میدونستی خیلی رو داری؟«تکونداد.با نگاه از خودراضی سرش رو 

 _معذرت می خوام، چی؟

 _قرار نیست بفھمی نینا کجاست.باید ازش دور بمونی.فھمیدی چی گفتم؟

خونم بھ جوش اومد و آماده مشت زدن بودم ولی تصمیم گرفتم؛ تا زمانی کھ 

 نفھمیدم نینا کجاست آروم پیش برم. چون این تنھا چیزی بود کھ اھمیت داشت.

 ری درباره چھ چیز لعنتی حرف میزنی، رایان؟_دا

_دارم درباره این حقیقت کھ بھترین دوستم رو گاییدی و بعدشم بھ بوستون رفتی، 

 تا زنت رو بکنی حرف میزم پسره مادر جن**  عوضی.



 احساس کردم ھمین االن قلبم از سینھ ام بیرون میزنھ.

 نھ.

 نباید این اتفاق می افتاد.

لرزیدن کرد.باید مشت ھام رو گره می کردم تا از ضربھ دست ھام شروع بھ 

 احتمالیکھ می خواستم بزنم جلوگیری کنم.

از بین دندون ھای بھم فشرده ام و در حالی کھ ھنوز جلوی اشتیاقم برای حملھ 

 »چی ... بھش ... گفتی؟«کردن بھش رو میگرفتم گفتم.

ینکھ مجبور شدم بھ _می دونی؛ ھمیشھ فکر  میکردم یھ مشکلی داری و بعد ا

صدای گاییدن اون نصفھ شبی اونم ده بار گوش بدم، مثل جھنم مطمئن بودم کھ 

اون نباید با آدم مرموزی مثل تو درگیر بشھ.ھمھ چی مربوط میشھ بھ دوشنبھ شب 

کھ خونھ نیومدی.من اطالعاتت رو از پایگاه داده شرکتمون درآوردم و حدس بزن 

فتیت رو پیدا کردم! اونموقع بود کھ یھو ھمھ چی چی فھمیدم؟ مدارک ازدواج کو

 معنا پیدا کرد...تو و سفرھات بھ بوستون!مرموز بودنت ...

وقتی یقھ اش رو گرفتم و ھلش دادم سرش بھ دیوار پشت سریش خورد.نفس ھام 

تو ھیچی راجع بھ من نمی دونی. فکر کردی ھمھ چیو فھمیدی؟ ولی «نامنظم بود.

وفتی من نمی دونی؟ االنم بھم بگو نینا کجاس وگرنھ ھیچی راجع بھ زندگی ک

 »ھام ھمونجایی کھ ھستن می مونن.دست

تونست خودش رو آزاد کنھ و یا حرف بزنھ، برای ھمین آب دھنش رو پاشوند نمی

 تو صورتم.



ھمونجور کھ با ھر کلمھ دستمو فشار میدادم از بین دندون ھای کلید شده ام 

 »ینا ... کجاست؟بھم ... بگو ...ن«پرسیدم.

 وقتی با ضرب رھاش کردم، سرش بھ عقب برگشت و بھ دیوار خورد.

 »پیش یھ دوستھ، ولی نمی خواد تورو ببینھ.«سرفھ کرد.

 این خیلی نیش دار بود.

ھمونجا ایستادم و بھ رایان خیره شدم. بعد اینکھ یکم آروم شدم فھمیدم کھ اون ھیچ 

چون ھیچی از شرایط من نمیدونھ و  تقصیری نداره و نمی تونم سرزنشش کنم

میخواد از نینا مراقبت کنھ. نیاز داشتم آروم بشم و خوب رفتار کنم تا بفھمم اون 

 کجاست.

_گوش کن، تا وقتی کھ مھلت ندی تا ھمھ چیو براش تعریف کنم قرار نیست 

ھیچی بھت بگم.قضیھ اون چیزی کھ تو فکر میکنی نیست.آره این یھ ازدواجھ 

 ولی سال ھاست کھ یھ ازدواج واقعی نیست.یکم پیچیده اس،باشھ؟آیوی ...قانونیھ، 

اون ذھنا مریضھ. اون تو آسایشگاه زندگی میکنھ. مجبور شدم باعجلھ بھ بوستون 

 ھا فکر کردن می خواستھ خودش رو بکشھ.برم، چون اون

 با ناامیدی شقیقھ ھام رو مالیدم.

 رایان ھمونجا بدون حرف ایستاده بود.

 االن چی داری بگی عوضی؟



_اگھ این واقعیت داشتھ باشھ، من حتی نمیدونم کھ چی بگم. تو باید بھ نینا می 

 گفتی کھ ازدواج کردی و واقعا میگم نباید باھاش می خوابیدی.

مجبور نبودم؛ وقتم رو برای توضیح دادن کارھام بھ اون تلف کنم در حالی کھ 

 ود نیناس.تنھا کسی کھ الیق شنیدن توضیحاتم ب

 _رایان، اون کجاست؟

_اون تو خونھ دختره خانم بالس ورثی میمونھ. یکم بعد از اینکھ قضیھ تو رو 

فھمید، داریا با یھ جعبھ کادو اومد تا ازش تشکر کنھ کھ نینارو در حال گریھ 

دید.کشیدمش یھ گوشھ و بھش گفتم، کھ چھ اتفاقی افتاده اونم اصرار کرد نینا چند 

 ونا بمونھ. تو خیابون پارک سلوپھ زندگی میکنن.روزی پیش ا

 _آدرس دقیقش چیھ؟

 _بھش قول دادم، چیزی بھت نگم.

_ببین رایان من واقعا دوستت دارم. ولی اگھ جلوم وایسی و بھم نگی اون 

کجاست، جوری میزنمت کھ خون باال بیاری. واقعا ھم دلم نمی خواد اینکارو 

 بکنم.

 ش رو بیرون آورد و آدرس رو برام فرستاد.پوف کالفھ ای کرد و موبایل

 »ممنونم.«جور کھ بھ سمت بیرون میدویدم ازش تشکر کردم.ھمون

                                                             *** 



نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم قبل اینکھ وارد ساختمان آجرنما بشم افکارم رو 

د ولی برای اینکھ بتونی از در دوم رد بشی مجبور جمع کنم. در جلویی باز بو

بودی؛ زنگ بزنی.دکمھ واحد شش رو زدم.صدای نفرت انگیز یھ زن بیرون 

 »سالم؟«اومد.

_سالم،جیکم. میدونم نینا پیش تو می مونھ و نمی خواد منو ببینھ ولی لطفا، باید 

 باھاش حرف بزنم.می تونم بیام تو؟

 سکوت.

متاسفم جیک،نمی «راره طول بکشھ. دوباره صداش اومد.احساس کردم تا ابدیت ق

 »خواد ببینتت.لطفا برو.

دوباره زنگ و فشار دادم، ولی ھیچ جوابی نگرفتم. تا پانزده دقیقھ بدون ھیچ 

 شانسی منتظر موندم.اونام فقط نادیده ام گرفتن.

 .هبھ بیرون برگشتم و بھ سمت پشت ساختمان رفتم، تا ببینم پنجره ای وجود دار

راه ورودی دیگھ ای از پلھ ھای اضطراری تا طبقھ ششم وجود داشت. اگھ می 

تونستم خودمو بھ اونجا برسونم و خودمو بھ پنجره برسونم، می بینن کھ چقدر 

جدی ھستم و اجازه بدن وارد خونھ شم.لعنتی،اگھ نیاز باشھ کل شب رو اینجا 

 چادر میزنم.

نکھ مطمئن نبودم، آپارتمانی کھ اون باال ھست آروم آروم از پلھ ھا باال رفتم با ای

ھمونی باشھ کھ من می خوام. وقتی بھ طبقھ ششم رسیدم از پنجره بھ اتاق تاریک 

و خالی نگاه کردم.درست موقعی کھ می خواستم با انگشت رو پنجره بزنم و بھ 



ھرکی کھ تو اون خونھ بود التماس کنم؛ تا بذارن وارد خونھ بشم، چراغ اتاق 

 شن شد.رو

دیدن اون تقریبا نفسم رو گرفت. نینا در رو بست و روی تخت نشست.اون منو 

نمی دید.در حالی کھ صورتش رو با دست ھاش گرفتھ بود و گریھ می کرد 

موھای بلند و زیباش دور صورتش ریختھ بود.از شدت گریھ شونھ ھاش تکون 

 دش می گفت. وقتیمیخورد.بعد بھ سقف نگاه کرد و یھ چیزھایی زیر لبش با خو

دیدم بخاطر من اینجوری عذاب میکشھ، کم مونده بود خفھ شم.از اینکھ باعث شده 

بودم کسی کھ بیشتر از ھمھ چی دوسش دارم؛ عذاب بکشھ از خودم متنفر 

 بودم.این منو نابود می کرد.نمی خواستم بترسونمش ولی باید کاری می کردم.

سختی خورد.دستش رو روی قلبش  وقتی با انگشت روی شیشھ زدم بدنش تکون

 گذاشت و بھ عقب برگشت و دید کھ از پنجره تماشاش میکنم.

 _نینا ... بذار بیام تو.

 ھمونجا نشست و فقط بھم نگاه کرد، قفسھ سینھ اش بھ تندی باال و پایین میشد.

 _بذار بیام تو.تا وقتی نذاری توضیح بدم، ھیچ جا نمیرم.

ین بار از زمانی کھ دیده بودمش، دوباره چشم ھاش ھنوزم یخ زده بود، برای اول

 تیره شده بود.

 _لطفا... من عاشقتم.



اینکھ اون بخواد فکر کنھ؛ من آدم وحشتناکی ھستم کھ ازش سواستفاده کردم،  

 واقعا دردآور بود.

تصمیم گرفتم؛ تالشم رو بکنم تا شاید از طریق پنجره بتونم وارد بشم، وقتی کامل 

 شوکھ ام کرد.داخل اتاقش خزیدم و پشت سرم بستمش. تا آخر باز شد

وقتی ازم دور شد و گوشھ دیگھ اتاق بھ دیوار تکیھ داد دیونھ شدم.نمی خواستم؛ 

 ناراحتش کنم برای ھمین فاصلھ ام رو حفظ کردم.

 _نینا... قضیھ اون چیزی کھ فکر میکنی نیست.

 یھ قطره اشک روی گونھ اش ریخت.

برم سر اصل قضیھ.این داستان باید از اولش گفتھ می شد و تصمیم گرفتم؛ مستقیم 

من تنھا یکبار شانسھ اینو داشتم کھ درست انجامش بدم. روی تخت نشستم و نفس 

 عمیقی کشیدم، مسیر نگاھم رو عوض کردم تا چھره غمگینش رو نبینم.

ع _ھجده سالم بود کھ آیوی رو دیدم.اون شبیھ ھیچ کدوم از افرادی کھ تا اونموق

باھاشون برخورد کرده بودم، نبود... پر از زندگی و نشاط.اولین باری کھ دیدمش 

داشت وسط خیابون زیر بارونھ شدید و سیل آسا می رقصید.بھ سمتش رفتم و 

صحبت کوچیکی داشتیم. برای آخر شب ھمون روز برنامھ ریختیم.اون گیتار 

 میزد .

شاپ رفتم تا اجراش رو  قطعھ ھای کوچیکی می نواخت، برای ھمین بھ کافی

 ببینم.



جور شیفتگی بود.دیگھ نمی تونستیم فکر میکردم اون واقعا خوبھ، حدس میزنم یھ

از ھم جدا بشیم، شروع بھ قرار گذاشتن کردیم. تقریبا شش ماه بعد، یھ شب ما 

مست کردیم و اون گفت کھ ایده خوبیھ کھ سوار پرواز بعدیھ وگاس بشیم و بریم 

کنیم.من چی می دونستم؟ من یھ نوجوان خام بودم، کھ بدون فکر اونجا ازدواج 

تصمیم می گرفت و یھ دوست دختره جذاب و سکسی داشتم و فکر می کردم با 

اینکار یھ داستان خوب و جذاب دارم تا یھ روزی تعریف کنم و بگم کھ با الویس 

 آھنگ راکازدواج کردم. (الویس خواننده و گیتاریست آمریکایی ھست کھ یھو با 

 اند رول مشھور شد.)

فکر می کردم کھ اونموقع میدونم عشق چیھ.فکر می کردم انقدر دوسش دارم کھ 

 بخوام بقیھ عمرم رو با اون بگذرونم.

بھ نینا نگاه کردم تا عکس العملش بھ حرف ھام رو بسنجم و اون سرش پایین بود 

 و بھ زمین خیره شده بود.

ن خاطره خوبم بود ... تا وقتی کھ تورو دیدم.بھ _اون سفر بھ وگاس تقریبا آخری

ھر حال بعد اون باھم برگشتیم. خانوادم بخاطر اینکھ باھم فرار کرده بودیم، ازم 

 رنجیده بودن.خواھرم تا ھفتھ ھا باھام حرف نزد.اون ھا آیوی رو دوست نداشتند.

سل بودم چون فکر میکردن تاثیر خوبی رو من نداره. ولی من ھنوز تو فاز ماه ع

و ھیچ اھمیتی نمی دادم کھ کی چھ فکری میکنھ.بعد از شش ماه رابطمون شروع 

بھ تغییر کرد. اون شروع کرد خودشو بھ مریضی زدن تا سر کار نره و کالس 

 ھاشم بیخیال شد.



ما تموم مدت بخاطر رفتار اون جنگ داشتیم. تازه متوجھ شده بودم کھ ازدواج  

سرکار بھ خونھ بر می گشتم و اون منو بھ عشقبازی  کردن کار اشتباھی بوده. از

با افراد دیگھ متھم می کرد. روز بعدش می گفت یھ صداھایی شنیده و اونا بھش 

گفتن کھ من می خوام بکشمش و بھتره قبل اینکھ من اونکارو بکنم، خودکشی 

کنھ.اولش فکر می کردم بخاطر استرس باشھ، چون اخیرا مادرشو بخاطر حملھ 

از دست داده بود.اون بجز من خانواده دیگھ ای نداشت. ھرروز یھ برنامھ  قلبی

 متفاوت داشتیم.

ھا ادامھ داشت.یھ روز بھ محل کارم اومد و جلوی دمدمی مزاجیش تا ماه

ھمکارھام داد زد کھ من می خواستم مسمومش کنم.اون موقع برای اولین بار بھ 

دیم، دیگھ بیماریشو تشخیص داده بیمارستان بردمش.وقتی از اونجا بیرون اوم

 بودیم اون شیزوفرنی داشت.

 بھش نگاه کرم و دیدم کھ اینبار اونم بھم نگاه میکنھ.

_خیلی از افراد می تونن با وجود داشتن این بیماری کامال عادی زندگی کنن، 

چون میشھ با دارو کنترلش کرد.ما ھمھ جور درمانی رو امتحان کردیم، نینا. ولی 

مقاومت در برابر درمان ”جواب نداد. اون ھا االن بھ این شرایط میگن  ھیچکدوم

از این بیمارستان بھ اون بیمارستان می بردمش و دیگھ بیشتر از این “.افسردگی

نمی تونستم ازش مراقبت کنم.نگران بودم موقعی کھ سرکار میرفتم خودش رو 

م شکست خورد بکشھ.یک سال بعد از تشخیص بیماریش دیگھ صبرم سر اومد و

برای ھمین اونو بھ آسایشگاه بردم.یھ مدت بعد اون تو نیویورک فرصت شغلی بھم 

پیشنھاد شد، کھ نمی تونستم ردش کنم، چون اینجوری می تونستم راحتر بھ آیوی 



برسم و کمکش کنم.اون ازم قول گرفت کھ آخر ھفتھ ھا حتما بھ دیدنش برم. این 

 ھنوز بھ قولم عمل می کنم.مربوط بھ چھار سال قبلھ ولی من 

نینا نفسشو عمیق بیرون داد.دیگھ چیزی نگفتم، تا بھش فرصت بدم اونچھ کھ 

 ....»جیک ... من «شنیده بود رو تجزیھ و تحلیل کنھ.باالخره زمزمھ کرد.

 _لطفا ... فعال چیزی نگو. می خوام تمومش کنم.

 سرشو تکون داد.

شت زمان دیگھ برام عادی شد.جوری _دو سال اول بشدت می ترسیدم، ولی با گذ

بھ این قضیھ نگاه می کردم، این بود کھ من شرایطم رو پذیرفتھ بودم و باید باھاش 

کنار می اومدم. خودمو متقاعد کرده بودم، کھ می تونم اداره اش کنم.من فقط 

بیست سالم بود. بیست سال لعنتی و من باید از ھمسرم کھ بیمار ذھنی بود، 

ردم. بعد از دو سال اول رابطھ ما تغییر کرد. دیگھ شبیھ زن و مراقبت می ک

از وقتی کھ چھار سال پیش بھ شوھر نبودیم بیشتر شبیھ خواھر و برادر بودیم. 

دیگھ باھم رابطھ ای نداشتیم.حتی ماه ھای قبل از اون ھم تقریبا  آسایشگاه بردمش

النی رو در واقع ام کھ بود، حس خوبی نداشت.مدت خیلی طوھیچی نبود، وقتی

عذب بودم. چندسال پیش شروع کردم بھ گشتن دنبال زنی کھ میدونستم؛ می تونم 

ازش بھ عنوان راه درو استفاده کنم و ھیچ وابستگی ھم نداشتھ باشیم.من یھ سری 

 نیازھایی داشتم و بطرز  لعنتی تنھا بودم.

 »زن ھایی مثل دسیره.«زمزمھ کرد : 

 سرمو بھ تایید تکون دادم.



 _سرنوشتمو قبول کرده بودم. ھمھ زندگیم برنامھ ریزی شده بود و برنامھ این بود.

من قانونا ھمسر آیوی می موندم و اونم می تونست از  مزایای بودن با من استفاده 

کنھ و منم ازش مراقبت کنم و در آخر ھم جدا میشدیم.من از درون مرده بودم تا 

 زمانی کھ ... تورو دیدم.

 »اون شب چی شد ... شبی کھ مجبور شدی بھ بوستون بری؟«رگشت.بھ سمتم ب

_اون ھا فکر می کنن، کھ اون می خواستھ خودکشی کنھ. تو پشت بوم پیداش 

 کرده بودن.ھیچ کی نمیدونھ واقعا چھ اتفاقی افتاده.

پس می خواستی «انگار کھ این حرف ھا اذیتش کرده باشھ، چشم ھاش رو بست.

 »ی کھ ما ... این ھارو بھم بگی شب

_آره، آره نینا، می خواستم ھمھ چیو بھت بگم و امیدوار باشم معجزه بشھ و بازم 

 بخوای باھام بمونی.

اومد و روی تخت کنارم نشست. دلم می خواست محکم بغلش کنم و سرمو تو 

موھاش کنم و بوش کنم، ولی خودمو نگھ داشتم چون مطمئن نبودم کھ االن تو چھ 

 اون دستمو گرفت و نوازش کرد و با ھمین کارش بدنم آروم شد.موقعیتی ھستیم.

تا چند دقیقھ ھمونجوری نشستیم. با ھر ثانیھ ای کھ می گذشت قلبم شکستھ تر می 

شد.سکوتش داشت منو نابود می کرد. با صدای وحشت زده باالخره بھش  

 »نینا، باھام حرف بزن.«گفتم.



شدم. من این چند ساعت گذشتھ رو با _جیک نمیدونم چی بگم. االن خیلی گیج 

تنفر از تو گذروندم. من فکر کردم با وجود داشتن زن با من داری، بھش خیانت 

 میکنی.

دلم نمی خواست دیگھ ھیچ وقت ببینمت و االن ... نمیدونم باید چھ حسی داشتھ 

 جا خیلی سختھ.باشم.قبول کردن این ھمھ اتفاق یھ

م، ولی از درون وحشت کرده بودم. نمی دونم سرمو بھ معنی فھمیدن تکون داد

 انتظار چھ واکنشی رو داشتم.

تنھا چیزی کھ می خواستم بھش بگم؛ این بود کھ تو گفتھ بودی ھرگز تنھام نمی 

میدونم کھ این شک بزرگی بود و می «زاری، ولی چیزی کھ بھش گفتم این بود

ستت دارم و چقدر تونم تصور کنم چھ حسی داری. می خوام بدونی کھ چقدر دو

 »زندگیمو تغییر دادی.

 »می خوای ھنوز ھم بھ ازدواجت با اون ادامھ بدی؟«باز چشم ھاش خیس شد.

_ھیچ وقت برای طالق گرفتن ازش برنامھ نریختھ بودم، چون ھیچ وقت 

خواستم عاشق کسی بشم. نمیدونم وقتی قانونا باھم نباشیم، چھ بالیی سرش نمی

اقبت از اون پیش بیاد، چھ حقوقی می تونم داشتھ باشم.نینا میاد، یا وقتی قضیھ مر

من ھرگز نمی تونم اونو ولش کنم.اون قراره ھمیشھ یھ قسمت از زندگی من باشھ. 

ولی اگھ قرار باشھ، طالق گرفتن از اون راه رسیدن بھ تو باشھ ،ھمین االن و 

 ھمینجا بھت میگم کھ اینکارو میکنم.



ظار ندارم کھ ولش کنی.این وحشتناکھ. امیدوارم _جیک، من ھیچ وقت ازت انت

 فکر نکنی؛ منظورم از پرسیدن اینکھ می خوای باھاش بمونی این باشھ.

 خداروشکر...

 _اونجور فکر نکردم.خوشحالم کھ درک میکنی.

_ولی فقط نمی تونم؛ تا زمانی کھ متاھل ھستی، باھات باشم. نمی تونم با یھ مرد 

 متاھل بخوابم.

 حث داشت بھ کجا میرفت.گاییدمش.ب

_من دیگھ بھ اون چشم کھ تو فکر میکنی، بھ اون نگاه نمی کنم.اگھ مسئلھ مراقبت 

از اون نبود، بھ این ازدواج ادامھ نمی دادم.شرایط توام درک میکنم.من ھنوز 

 قانونا بھ شخص دیگھ ای پیمان ازدواج بستم.

 فقط باھام بمون نینا.

است کھ با اون بھ اینجا بیام.این یھ اتاقھ اضافیھ اونم داریا ازم خو«آه عمیقی کشید.

دنبال ھم خونھ می گرده. فکر می کنم بھتره تا زمانی کھ ھمھ چی روبراه نشده، 

 »جدا زندگی کنیم.

 نھ، من نمی تونم بدون تو زندگی کنم.

 _باشھ اگھ این چیزیھ کھ می خوای.

 احساس می کردم دارم از دستش میدم.

 ام، باشھ؟ نیاز بھ زمان دارم تا دوباره سرپا بشم._من ھنوز شوکھ 



 تو گفتی کھ ھرگز ولم نمیکنی.

ھرچی .«دستم رو روی زانوش گذاشتم درحالی کھ سینھ ام از درد فشرده میشد 

 »کھ تو بخوای.

 

 بیست و چھارمفصل 

 

 ھاش ھم برده بود و از طرفیچند ھفتھ بود کھ بشدت افسرده بودم. نینا بقیھ وسایل

 جدید شروع شده بود و کمتر می تونستم ببینمش. ترم

یھ روز عصر تو پارک قرار گذاشتیم، تا ھمو ببینیم. اون وقتی بھ سوال ھایی کھ 

داشت جواب می دادم، خودشو کنار می کشید، بھ چشم ھام نگاه نمی کرد.اون 

 ھدوباره ازم پرسید، کھ از چند وقت پیش با آیوی رابطھ نداشتم و از اون زمان ب

بعد با چند تا زن خوابیدم. اون مضطرب و بی قرار بود.من راجع بھ ھمھ چی 

باھاش صادق بودم، ولی احساس می کردم داریم پس رفت می کنیم و از ھم دور 

 میشیم.

اون شب در حالی کھ از زندگی زده شده بودم و بشدت آزرده بودم بھ خونھ 

ین فرورفتگی ایجاد کردم.حقیقت ابرگشتم و بخاطر مشتی کھ بھ دیوار اتاقم زدم یھ 

بود؛ کھ بعد دیدنش احساس می کردم بیشتر از ھمیشھ عاشقش ھستم. نیاز شدیدی 

کھ بھ از بین بردن تاریکی تو چشم ھاش داشتم، دوباره برگشتھ بود داشت منو 

کرد. برای لمس کردنش کھ کنارم رو نیمکت نشستھ بود، داشتم جون خورد می



سفید پوشیده بود و شبیھ فرشتھ برفی شده بود، دماغش و  می دادم. یھ کت پشمی

 گونھ ھاش از سرما سرخ شده بود.

بیشتر از یھ ھفتھ گذشتھ بود ولی االن بدون اینکھ عصبانی بشم، نمی تونستم وارد 

اتاق خالیش شم. یھ شب روی تشک راه راه دراز کشیدم، بھ سقف خیره شدم و تو 

اھم تو اتاقش بودیم غرق شدم.کشو کنار تختش خاطرات اولین و آخرین شبی کھ ب

رو باز کردم و وقتی تموم خفاش ھای کاغذی کھ براش درست کرده بودم رو 

 دیدم، از ناامیدی در کشو رو محکم بستم.

بیشتر از خودم عصبانی بودم؛ کھ تخم اینو نداشتم با آیوی از طالق حرف بزنم. 

لجھ جدید و پرخطرش رو شروع کرده زمان بندیم واقعا بد بود چون اون تازه معا

 بود.

امیدوار بودم درمانش حداقل کمی اثر کرده باشھ، چون در این صورت توضیح 

ش عمل کنم ولی ادادن قضیھ بھش راحتر بود.برای ھمین منتظر بودم تا بموقع

ھیچ تضمینی ھم نبود کھ اصال درمان اثر کنھ از اونجایی کھ ھیچی رو اون اثر 

 نداشت.

روزھای بیشتری می گذشت، ترس من ھم بیشتر میشد چون فکر می  ھرچی

کردم، اون متوجھ میشھ کھ زیادی برای موقعیت من و مشکالتم خوبھ و تنھام 

میزاره.بھش گفتھ بودم صبر کنھ، ولی تا کی قرار بود، این ادامھ پیدا کنھ وقتی 

بگیرم؟ اون  خودمم ھیچ ایده ای نداشتم کھ چھ مدت طول میکشھ تا بتونم طالق

رایان عوضی احتماال زمانی کھ ما ھنوز حرف میزدیم یھ قرار مالقات دیگھ 



براش جور می کرد.می دونستم کھ زیر زیرکی داره بر علیھ ام کار میکنھ. باید 

 حواسم بھ اونم باشھ.

یھ روز پنج شنبھ بھ ریئسم گفتم مریضم و می خوام بھ خونھ برم، ولی درواقع 

ریض شده بودم.بدون ھدف خاصی تو شھر دور میزدم، ولی برای دیدن نینا م

باالخره تصمیم گرفتم بھ دیدن نینا برم.سوار اولین قطار بعدی بروکلین شدم، ولی 

نمی دونستم قراره وقتی دیدمش بھش چی بگم یا چیکار کنم.نیاز داشتم بدونم االن 

بھش  بکشم وتو چھ وضعیتی ھستیم و فقط ببینمش و سرمو تو موھاش بکنم و بو 

بگم کھ چقدر عاشقشم. امروز روز تعطیلش بود و کالس نداشت و من با حساب 

 فکر کردم کھ باید خونھ باشھ.

کی جواب نداد.با ناامیدی برای  چندین بار زنگ خونھ اشون رو زدم، ولی ھیچ

آخرین شانس از پلھ ھای اضطراری باال رفتم، چون احتمال می دادم تو اتاقش 

ی زنگ رو نشنوه.ولی پرده ھای پنجره اش ھم کشیده شده بود.بھ باشھ و صدا 

 شیشھ زدم ولی جوابی نگرفتم.اونجا ھم نبود.بھش پیام دادم.

 »واقعا نیاز دارم کھ ببینمت.«

بعد از پنج دقیقھ کھ جلوی در ورودیشون ایستاده بودم، ھنوز جوابی نگرفتم.از 

پسر دیگھ بیرون باشھ داشتم  فکر اینکھ کجاست و چیکار میکنھ و ممکنھ با یھ

دیونھ می شدم و مغزم در حال انفجار بود. یھ احساس ناامنی ھمراه با حسادت تو 

وجودم در حال شکل گرفتن بود، چیزی کھ تا حاال احساس نکرده بودم.دوباره 

 بھش پیام دادم.



 »االن دقیقا کجا ھستی؟«

رت کردم و صفحھ اش وقتی بعد چند دقیقھ بازم جوابی نگرفتم، موبایلم رو پ

 شکست.

 گاییدمش.

                                                              *** 

وقتی بھ خونھ برگشتم با اینکھ دیروقت بود، ولی خداروشکر ھم خونھ ھام ھنوز 

بھ خونھ برنگشتھ بودند. رایان کامال واضح نشون می داد کھ ھیچ تمایلی بھ رابطھ 

داره، برای ھمین از ھمدیگھ دوری می کردیم. وقتی اون خونھ بود من و نینا ن

 بندرت بھ سالن می رفتم، ولی ھنوزم نمی دونستم تارا کدوم سمتھ.

وقتی در اتاقم رو باز کردم ھمھ وجودم  از شوکی کھ بھم وارد شد لرزید. دیدن 

ش م پخاون دختر زیبا با موھای بلوند کھ موھاش مثل آبشاری روی قسمتی از تخت

 شده بود، باعث شد از شوک نتونم تکون بخورم.

 اون رو تخت من خوابیده بود.

نینا مثل روشنایی بود. با ھر نفسی کھ می کشید بدنش باال و پایین میشد.ھنوز چند 

 قدم دورتر یخ زده بودم و نمی خواستم بیدارش کنم.

ش متوجھ شدم کھ موبایلش روی میزمھ و چراغ چشمک زنش روشن و خامو

 میشھ.

 اون منو رد نکرده بود ... اون تمام مدت... روی تخت من ... خواب بود.



وقتی کنار تخت روی زمین نشستم، قلبم از عشق و بدنم از اشتیاق لبریز شد، 

جذب نیم رخ زیبایش و جوری کھ روی تختم تو خودش جمع شده بود و راحت 

شم شدم، کھ کنارش دراز بکخوابیده بود، شدم. با گذشت ھر دقیقھ بیشتر وسوسھ می

 و بغلش کنم ولی ھمونجا موندم، چون میترسیدم بیدارش کنم و اون بره.

بھ شب قبل برگشتم کھ می تونستم قسم بخورم بوی اونو از بالشم احساس کرده 

بودم، ولی فکر می کردم توھم زدم. ولی االن بھ افکار خودم خندیدم،خوب بود کھ 

 قع اون اینجا بوده. اون ھمیشھ یکم مخفی کار بود.تونستم بفھمم روز قبل در وا

 انقدر دوسش داشتم کھ اذیت می شدم.

بعد از حدود ده دقیقھ بدنش ھوشیار شد و چشم ھاش رو باز کرد.وقتی دید من 

 اونجا نشستم از جاش پرید.

 »جیک ... متاسفم، من ... «چشم ھاش ھنوز مست خواب بود.

دونم چجوری بگم کھ چقدر خوشحال شدم،  _شیشش بیبی،ھمھ چی روبراھھ، نمی

فھمیدم وقتی کھ سرکار میرم رو تخت من می خوابی.این نشون میده کھ بھم فکر 

می کنی و من نمی تونم دست از فکر کردن بھ تو بردارم.امروز مجبور شدم زود 

از کار دربیام، چون نمی تونستم تمرکز کنم.بھ آپارتمانت رفتم.اگھ می دونستم تو 

 یی ... اینجا

 »ھنوز کلیدامو دارم، برای ھمین گاھی میام اینجا.«بھ پشتی تختی تکیھ کرد.



چونھ اش رو تو دستم گرفتم و با انگشت شستم صورتشو نوازش کردم. شروع 

کرد بھ گریھ کردن، داشتم اونو از دست می دادم، ھرزمان کھ اون بخاطر من 

 سینھ ام فرو می کنن.گریھ می کرد، احساس می کردم چاقوی تیزی رو تو 

خودمو روی تخت کشیدم و سرمو روی شکمش گذاشتم،می ترسیدم کھ مانع بشھ، 

ولی اینکارو نکرد. بھ جاش با نوک انگشت ھای نرمش موھامو نوازش کرد.این 

دقیقا ھمون حس آرامش و اطمینانی بود کھ بھش نیاز داشتم، چیزی کھ امروز با 

م احساساتی کھ این سال ھا درونم خوابیده بود، تمام ناامیدی دنبالش می گشتم.تمو

مثل توده ای آتش فوران کرد و برای اولین بار  تو سن جوانی گریھ کردم.انگار  

باری کھ شش سال تمام رو دوشم بود شکستھ بود و بدن اون امن ترین جایی بود 

 کھ می تونستم اجازه بدم آزاد شھ.

و اشک ھام بھ پارچھ نازک لباسش ھمونجور کھ سرمو بھ شکمش فشار می دادم 

نفوذ می کرد، شونھ ھامم می لرزید.منو بھ خودش نزدیک تر کرد و می تونستم 

بشنوم کھ اونم داره گریھ میکنھ. اون لحظھ تونستم عمق عشقش رو بھ خودم 

احساس کنم. فقط نگران این بودم کھ آیا عشق اونقدری کافی ھست کھ بھ کمبود 

 ، غلبھ کنھ.اعتمادی کھ وجود داشت

ھام قطع شد، ھنوز  سرم روی شکمش بود.و دماغمو باال کشیدم. دیگھ وقتی اشک

نمی تونستم جلوی حرکت دھنم روی پوستش رو بگیرم. یھ نالھ آروم از دھنش 

بیرون اومد، کھ آلتم فورا واکنش نشون داد. تو یھ لحظھ نیاز بھ بودن درون اون 

ھامو ع بھ بوسیدن شکمش کردم و دندونتو بدنم رشد کرد.با شدت بیشتری شرو

 رو شکمش می کشیدم و کم مونده بود لباسش رو با دندونام پاره کنم.



می تونم بگم نگران بود.می دونستم؛ دلیلش چیھ.  و میدونستم کھ در حال کشمکشھ

نینا خیلی دقیق بود و بھ شرایط خیلی سفت و سخت نگاه می کرد و از تغییر 

شم اون من یھ مرد متاھل بودم و این یکی از مناطق خوشش نمی اومد. بھ چ

ممنوعھ اون بود.از نظر من یھ تیکھ کاغذ نمی تونست بھم تحمیل کنھ، کھ صاحب 

 قلبم چھ کسیھ. و اون از ھر جھتی کھ اھمیت داشت، صاحب من بود.

با وجود کتمان کردنش می دونستم، کھ از لحاظ فیزیکی تاثیر زیادی روش 

بود کھ باعث شده بود، این چند ھفتھ اخیر رو ازم دوری کنھ.  دارم.این دلیلی

بدنش از اولین لحظھ ای کھ دیدمش بھم واکنش نشون داد.اون با کوچک ترین 

لمس من زیر بدنم پیچ و تاب می خورد و این ھمیشھ منو دیونھ می کرد.اگھ 

گھ نمی ھمینجور بھ لمس کردنش ادامھ میدادم، جای ھیچ سوالی نبود کھ امروز دی

تونست مقاومت کنھ، ولی تا کی. فقط باید تصمیم می گرفتم کھ بھش فشار بیارم، 

 یا نھ. با اینکھ میدونستم اون ازم فرصت خواستھ تا فکر کنھ.

 شروع بھ بوسیدنش کردم، تقریبا می تونستم طعمشو حس کنم.

 ھرچی فرصت بود رو گاییدم.

ن وابستھ بود، باید می بود تا بتونم جوری بھش نیاز داشتم، کھ انگار زندگیم بھ او

ھفتھ ھای آینده کھ بنظر می رسید، قراره سخت ترین روزھای زندگیم باشھ رو 

تحمل کنم.اونجور کھ گریھ کردم؛ خودش تاییدی بر این بود کھ میدونم؛ باید راجع 

بھ طالق با آیوی حرف میزدم. چون نینا عشق زندگیم بود و دیگھ نمی تونستم یھ 

 م بدون اون زندگی کنم.لحظھ ھ



بدون درنگ حرکت دھنم بھ سمت پایین تر بردم و از روی شلوار یوگاش 

حریصانھ بھ خوردنش ادامھ دادم.داشت نفس نفس میزد، باسنش رو بلند کرد تا 

 راحتر واژنش رو بخورم.االن دوتامون ھم یھ چیز می خواستیم.

م رو روی کلیت** برھنھ آروم شلوار و شورتش رو ھمزمان درآوردم. وقتی زبون

اش گذاشتم، نفس ھاش از قبل ھم تندتر و عمیق تر شد.می دونستم، عاشق اینھ کھ 

با پرسینگ زبونم با سرعت و پشت سرھم بھش ضربھ بزنم، درونش نالھ کردم. 

پاھاش بی قرار بود و می تونستم قسم بخورم، کھ ھمین االنھ کھ ارضا بشھ و 

تی از لذت جیغ کشید، فکر کردم کھ ھمین االنھ آلتم درست چند لحظھ بعد اومد. وق

 شلوارم رو پاره کنھ و بیرون بزنھ.

بھ سمت باال حرکت کردم تا ببوسمش، در حالی کھ بدنمون رو بھم میمالیدیم و پیچ 

ھام می و تاب میخوردیم، زبونم رو با گرسنگی وارد دھانش کردم.از روی لباس

شده. پیراھنش رو از سرش بیرون کشیدم و تونستم حس کنم کھ چقدر برام خیس 

 سوتینش رو بھ سمت پایین ھل دادم.

بھ نوبت ھرکدوم از نوک سینھ ھای صورتی کم رنگ و خوشگلش رو میک زدم. 

ھا خیلی باشکوه بودن.سینھ ھاش روبھم فشار دادم و وسطشون رو لیس خدایا، اون

 زدم.

 احساس کردم تو بھشت ھستم.بعد از اول شبی کھ باھم عشقبازی کردیم، دوباره 

ولی امروز حس متفاوت تری داشتم. برای اولین بار آروم بودم و می خواستم از 

تموم زمانی کھ داشتم، برای لذت دادن بھ اون استفاده کنم اینجوری ھیچ وقت این 



روز و فراموش نمی کرد. ولی االن بشدت براش گرسنھ بودم، احساس آدم ھای 

کنترلم رو از دست داده بودم.داشتم برای اینکھ درونش باشم خودخواه رو داشتم و 

می مردم و نیاز داشتم بدونم بھ اندازه کافی بھم اعتماد داره کھ این اجازه رو بھم 

بده .وقتی دستشو روی باسنم گذاشت زیپ جینم رو باز کردم و شورت باکسریم 

لیدم. اولش فقط رو پایین دادم، آلت سفت و شق شده ام، رو بھ شکاف واژنش ما

می خواستم اذیتش کنم، ولی تو یھ لحظھ  واژن خیس و ملتھبش رو کامال پر 

 کردم.

 حسش فوق العاده بود...

با ھر حرکتم، احساس می کردم کھ دارم اونو مال خودم میکنم. این چیزی بود کھ 

می خواستم باور کنم. چون با فکر کردن بھ اینکھ مرد دیگھ ای حتی بتونھ اونو 

س کنھ، نمی تونستم زنده بمونم.این فکر دیونھ ام کرد و باعث شد محکم تر لم

بکنمش.پاھاش رو تا جایی کھ می شد بھ سمت شکمش خم کردم و ضربھ ھام رو 

 عمیق تر کردم. 

گردنش رو میک زدم و باسنش رو محکم فشار دادم، می خواستم با دست ھام و 

 دھنم روی بدنش مھر بزنم.

 شش خرناس می کشیدم.با ھر حرکت تو گو

 _بدنم متعلق بھ تواه.

 _قلبم متعلق بھ تواه.

 _روحم متعلق بھ تواه.



 _فقط تو.

می فھمی ... چی ... «با ھر کلمھ کھ میگفتم، فشار بیشتری بھش می آوردم.

 »میگم؟

وقتی چیزی نگفت یھو از حرکت ایستادم، صورتش رو بھ سمت خودم چرخوندم 

 »فھمی؟ می«و بھ چشم ھاش نگاه کردم.

 سرشو تکون داد، عمیق نفس می کشید و بنظر می رسید بازم می خواد گریھ کنھ.

 _بگو.

آره، می «در حالی کھ نفس نفس میزد، باسنم رو بھ سمت خودش فشار داد.

 »فھمم.

محکمتر از قبل گاییدمش.وقتی ماھیچھ ھاش دور آلتم منقبض شد و از لذت جیغ 

کردم.در حالی کھ درونش منفجر شدم گفتم  کشید، تونستم حسش کنم و خودمو رھا

 »ھمھ وجود تو متعلق بھ منھ نینا،نھ بھ کس دیگھ ای ... ھرگز.:«

بنظر می رسید، چیزی نزدیک چند دقیقھ آلتم درونش نبض زد و خالی شد.تو 

ذھنم داشتم چیزی کھ مال من بود رو نشونھ گذاری می کردم، ولی بھ محض 

احساس ترس از دست دادن دوباره اش ھمھ وجودم اینکھ آلتم رو بیرون کشیدم، 

 رو گرفت.

 »خیلی دوستت دارم.«تو گوشش زمزمھ کردم.



ھیچی نگفت. بالفاصلھ نگران شدم کھ باھاش خیلی خشن رفتار کرده باشم  بھش 

سخت گرفتھ باشم .قبل اینکھ از جام بلند شم و دستمو بھ سمتش بگیرم کمی تو 

کشیدیم.دستمو گرفت و بدون حرفی دنبالم بھ سمت حموم سکوت کنار ھم دراز 

 اومد.

دوش رو باز کردم و نینا رو بھ سمت خودم کشیدم و از پشت بغلش 

 کردم،ھمونجور کھ منتظر بودیم؛ آب گرم بشھ شونھ اش رو بوسیدم.

 _حالت خوبھ؟

 »آره.«در حالی کھ گردنش رو بھ یھ طرف خم کرد و بھ لبام چسبوند جوابمو داد.

 خیلی بھت سخت گرفتم؟_

سرشو بھ نشونھ نھ تکون داد و باسنش رو بھم چسبوند.مسیح، دوباره آلتم براش 

 سخت و آماده شد. زیر دوش گرم کشیدمش.

زیر دوش برانگیختھ شدم و میل دوباره بھ داشتنش درونم اوج گرفت.می دونستم 

 کھ این بار باید خودم رو کنترل کنم و آروم پیش برم.

شامپو بدن روی اسفنج حموم ریختم و از سر تا نوک پاش رو شستم.روی یکم 

پستی بلندی ھای بدنش و مخصوصا بین پاھاش زمان بیشتری صرف کردم.اسفنج 

رو ازم گرفت؛ شامپو بیشتری زد و آروم بھ ھمھ جای بدنم کشید. سینھ ام رو 

ھ بھ در حالی کبوسید و قبل اینکھ اسفنج رو روی زمین بندازه، روی آلتم کشیدش.

چشم ھام نگاه می کرد خم شد و با سرگرمی سرآلتم رو لیسید. وقتی ھمھ التم رو 

وارد دھنش کرد، چشم ھام رو بستم و از سرخوشی موھاش رو گرفتم و سرشو بھ 



سمت خودم فشار دادم و اونم شروع بھ میک زدن کرد. می تونستم تھ حلقش رو 

ھ متوقفش کردم، چون می خواستم دوباره حس کنم و تقریبا داشتم ارضا میشدم ک

 درونش باشم.

بلندش کردم و زیر دوش از پشت بھ خودم چسبوندمش و چند ثانیھ صبر کردم تا 

سری بھش سخت نگیرم، ولی فھمیدم کھ تو این شرایط سختھ بھ خودم بیام و این

 کھ بخوام مالیم رفتار کنم.

بم رو بھ بازی گرفت، این لب پایینم رو آروم مکید و با دندونش پرسینگ ل

حرکتش بدجور تحریکم می کرد. بلندش کردم و بغلم گرفتمش و آلتم رو عمیقا 

 درونش فرو کردم.

حرکاتم آروم و کنترل شده بود، از اونجایی کھ بانسش بھ دیوار موزایئکی چسبیده 

بود، با دستام از ھر دو طرف گرفتمش و اون بھ سمت خودم ھل دادم.زبونم رو 

دھنش کردم و با بی قراری بھ بوسیدن ادامھ دادیم، داشت سرعتش رو با وارد 

 ریتم حرکات من ھماھنگ می کرد.

داشتم تموم سعیم رو می کردم، کھ آروم پیش برم. ولی وقتی اون خودش رو 

سختر بھ آلتم فشار داد و سرعت سواریش رو بیشتر کرد، ناخواستھ این اجازه رو 

بردارم. برای اینکھ از پشت بکنمش داشتم می مردم،  بھم داد تا دست از خودداری

از طرفی ھم دیگھ بیشتر از این نمی تونستم این پوزیشنو ادامھ بدم.آلتم رو بیرون 

کشیدم و برش گردوندم، حاال کون گرد خوشگلش جلو دیدم بود.ھر دو دستم رو 

رو ھاش گذاشتم و آروم التم رو درونش لغزوندم.ھمونجور کھ آلتم روی کپل



درونش تکون می دادم، برخورد بدن ھای خیسمون صدای شلپ شلوپ ایجاد می 

 کرد و کامال کنترلم رو از دست داده بودم.

 _گاییدمش... نینا کونت خیلی خوشگلھ،عاشقشم.

برای اینکھ تعادلش رو حفظ کنھ دست ھاش رو بھ دیوار تکیھ داد و تو جوابم نالھ 

 کرد.

 »مش مال منھ.ھمش ... مال منھ.این ھ«حرکاتم رو تندتر کردم.

ماھیچھ ھاش دور آلتم فشرده شد، وقتی گرما و خیسی ناگھانی ارگاسمش رو حس 

کردم منفجر شدم.وقتی این بار درونش ارضا شدم، حس فوق العاده ای داشت ولی 

 دردناک ھم بود، مثل یھ دیونھ عوضی داد زدم و صدام تو حموم اکو شد.

یم و ھمونجور کھ آب رو سر و صورتمون می کف حموم زیر دوش سقوط کرد

ریخت، ھمدیگھ رو بوسیدیم.اسفنج رو برداشتم و با آرامش کل بدنش رو شستم و 

 بعد شیر آب رو بستم.

یھ حولھ برداشتم و آب موھاش رو گرفتم، قبل اینکھ خودمو خشک کنم، جای جای 

ھ ود و ببدنش رو بوسیدم. وقتی بھ سمت تخت برگشتم رو تخت دراز کشیده ب

سقف نگاه می کرد.حالت چھره اش و نگاھش نشون می داد کھ دوباره بھ زندگی 

ھ سمتم ب»نمی خواستم این اتفاق بیافتھ.«واقعی برگشتھ بودیم. باالخره حرف زد.

 برگشت.

_بخاطر این اینجا نیومده بودم، فقط احساس کردم ھمھ دنیام داره از ھم میپاشھ. 

القت تموم نشده، فاصلھ ام رو ازت حفظ کنم ولی می خواستم تا وقتی کارھای ط



از طرفیم نیاز داشتم احساس کنم نزدیکتم، برای ھمین چندبار بھ اینجا اومدم.ھرگز 

انتظار نداشتم این موقع از روز خونھ بیای.ما نباید اینکارو انجام می دادیم ولی... 

 بدجور دلم برات تنگ شده بود.

 »نمی دونی چقدر نیاز داشتم اینو ازت بشنوم.«دستشو تو دستم گرفتم و بوسیدم.

احساس می کردم بھترین دوستم رو «بھ دست ھای درھم گره خوردمون نگاه کرد.

از دست دادم، زندگیم بدون تو خیلی توخالی بود.ولی ھنوزم حس میکنم؛ کاری کھ 

کردیم اشتباھھ. وقتی قضیھ بھ تو مربوط میشھ و کنار تو ھستم خیلی ضعیف 

 »میشم.

امون اتاق من _بیبی، لطفا بھم نگو کھ ازت دور بمونم.اون شبی کھ قبل رابطھ

بودیم رو یادت میاد، کھ بھت گفتم بری بیرون؟ اون یکی از سخت ترین کارھایی 

بود کھ انجام دادم، تونستم دست رد بھ سینھ ات بزنم، چون ھنوز باھم نبودیم.االن 

داشتنت نھ از دور چھ حسی داره و  میدونم کھ داشتن تو، بودن درونت و دوست

 ھر کاری میکنم نمی تونم ازت دور بمونم.

_اتفاق امشب نباید می افتاد.قرار نیست تا ھمیشھ اینجوری باشھ.فقط تا طالقت 

 باید صبر کنیم.

نمی تونستم بھش قول بدم تا ازش دور بمونم، چون این چیزی بود کھ بطرز لعنتی 

کنم.تا وقتی کھ دوباره بخوابھ تو بغلم نگھش داشتم. میدونستم؛ نمی تونم بھش عمل 

بعد از ماراتون سختی کھ داشتیم، باید ھم خستھ باشھ.خورشید داشت غروب 

 میکرد. امیدوار بودم کھ امشب رو باھام بمونھ.



ھمونجور کھ خوابیدنش رو تماشا می کردم، احساساتم بھ اوجش رسید بود و 

 کار و یھ کاغذ سفید از روی میز برداشتم.احساس می کردم مجنون شدم. یھ خود

البتھ، گرین.اول مثل یھ حیوان وحشی بشدت بکنش، بعد برای ماستمالی شعر 

 احساس و عاشقانھ بنویس. آره اینجوری تعادل ایجاد می کنن.

قبل اینکھ اونو ببینم، تو زندگیم ھیچی ننوشتھ بودم.ولی االن ھر روز مثل اینکھ 

و یھ چیزی بھم میداد.اولش با شوخی شروع شد، ولی االن  مثل یھ نشونھ در میزد

دوست داشتم کھ یھ چیزی براش بنویسم.(از وقتی نینارو دیده ھرلحظھ یھ چیزی 

 بھش الھام میشھ اولش مثل جوک روی اوریگامی بود االن شعر عاشقانھ.)

پول کافی ادامھ بده ... بگو. انگار تخم ھام رو بھ عنوان ودیعھ داده بودم و االن 

برای پرداختش نداشتم، تا تحویلشون بگیرم. مثل نقاشی کردنم اینم یکی از راه 

ھای بیرون ریختن احساساتی بود، کھ درونم نگھشون داشتھ بودم. اخیرا ھمھ 

نقاشی ھام مربوط بھ اون بود، یھ تعدادیشون طرح بدن لختش بود. اگھ اون کتاب 

 ھمین با استراتژی خاصی پنھونش کردم.رو پیدا کنھ، احتماال وحشت کنھ برای 

وقتی می خوام از احساساتم باھاش حرف بزنم؛ بنظر میرسھ کھ قرار نیست ھیچ 

وقت کلمات درست بھ زبونم بیان.ولی از اونجایی کھ نیاز نبود عجلھ کنم و 

مخصوصا اون اینجوری کنارم دراز کشیده و خوابیده بود، بھم الھام بخشید کھ 

 بنویسم.

وشتھ ام تموم شد. خوشحال بودم کھ تونستم ھرچی کھ نیاز بود بھش بگم وقتی ن

رو روی کاغذ بیارم.اون تصمیم گرفتھ بود کھ امشب پیش من نمونھ. کاغذ تا شده 



رو بھش دادم، تا ھروقت بھ خونھ رسید بخونھ و یا ھروقت احساس تنھایی کرد و 

 بھ قصدو نیت من شک کرد دوباره بخونتش.

 

 دستتو لمس نکرده بودم  تا وقتی کھ«

 فکر می کردم کھ زندگیم ھمینجوری میمونھ

 

 با چشم ھای غمگینت بھم نگاه کردی

 و تنھا چیزی کھ می خواستم این بود کھ کاری کنم اون ھا برق بزنن

 

 و ھر وقت اون ھا برق زدن 

 من مثل یھ کودک بی فکر خوشحال شدم 

 

 با ھر لحظھ ای کھ ما باھم می گذروندیم 

 زه متوجھ میشدم کھ پدرم چی می گفتتا

 

 وقتی اون خیلی وقت پیش بھم گفت کھ 

 پسر ھروقت عشق بیاد خودت متوجھ اش میشی



 

 سعی کردم محکم و استوار بمونم 

 ولی زمان بندی اشتباه بود 

 

 ولی من ھنوزم دارم دیونھ میشم 

 چون .تو.اون.یھ.نفر.ھستی

 

 شم بگم و من ترجیح میدم بمیرم تا اینکھ مجبور 

 اون یھ نفری کھ مال منھ ترکم کرده

 

 بھم بگو چیکار باید بکنم تا 

 بھت ثابت بشھ قلبم با تو ازدواج کرده

 

 این قرار نیست فقط یک شب باشھ

 »پس بھم زمان بده کھ درستش کنم

 



 لطفا برام صبرکن نینا.

 اون شب آخروقت بھم پیام داد.

 »صبر میکنم.«

 

 بیست و پنجمفصل 

 

بھ قولی کھ بھ عنوان اطمینان بھم داده بود، بھش فرصت کافی کھ نیاز با تکیھ 

داشت رو دادم.زمان زیادی رو بھ حرف زدن پشت تلفن می گذروندیم، حتی گاھی 

تا آخر شب.طی یکی از مکالمھ ھامون یھو ساکت شد و بحث رو عوض 

 »راجباون بھم بگو.«کرد.

تا اون لحظھ بندرت چیزی از  با وجود اینکھ می خواست بدونھ کجای زندگیمھ،

آیوی می پرسید، شاید چون آماده نبود یا تو رابطمون بھ اندازه کافی احساس 

امنیت نمی کرد.چندساعت بعد مکالممون رو از شش سالی کھ گذرونده بودیم، 

راجع بھ خاطراتی کھ با آیوی داشتیم چھ خوب چھ دردناک حرف زدم.از اینکھ 

یرون ریختھ بودم و باالخره ھرچی بود رو بھش گفتھ ھرچی تو سینھ ام بود رو ب

 بودم، احساس آزادی می کردم.

                                                                *** 



بعد از یھ ماه تازه تونستم یھ ھفتھ مرخصی بگیرم، تا بھ بوستون برم.اگھ قرار بود 

م باشم، دلم نمی خواست آخر ھفتھ راجع اونجا بمونم و شاھد خرابی کھ ایجاد کرد

بھ طالق با آیوی حرف بزنم.ھیچوقت نمی دونستم وقتی بھ دیدنش میرم قراره تو 

چھ حالتی ببینمش، رو مود خوبھ یا بیماری. یھ ھفتھ زمان فرصت و دیدگاه کافی 

 بھم می داد، تا بتونم اون رو بھ اندازه کافی آرومش کنم.

ای آخر مرخصیم رو بھ پیگیری کارھای قانونی نقشھ ام این بود کھ روزھ

 بپردازم.

می خواستم تا جایی کھ ممکنھ از حق وکالتم استفاده نکنم.اونم ھیچ کیو نداشت کھ 

 انقدر ارزش داشتھ باشھ، تا بخواد تو تصمیم گیری ھای مھم بھش کمک کنھ.!

شت کھ درمان جدید ھم کنسل کرده بودیم، چون اونقدر براش ارزش و منفعت ندا

بخاطرش ریسک کنھ. پس صبر کردن برای اینکھ درمان شروع بشھ و اثر بذاره 

 دیگھ بھونھ قابل قبولی برای بھ تاخیر انداختن کارھا نبود.

وقتی سھ شنبھ شب اون ھفتھ بھ آسایشگاه رسیدم، خودمو آماده کرده بودم تا اون 

 مکالمھ وحشتناک رو انجام بدم.

ل آروم در زدم کھ متوجھ نشد.داشت بھ سی دی کھ چند در اتاقش باز بود با اینحا

سال پیش خودش از گیتار زدنش ضبط کرده بود گوش می کرد.وقتی دیدم اونجور 

پشت بھ من روی تختش نشستھ، قلبم فشرده شد.با آھنگ خودش ھمونجور کھ 

نشستھ بود، از چپ بھ راست و برعکس تکون می خورد.حاضر بودم ھرچی کھ 

 بفھمم داره بھ چی فکر میکنھ. دارمو بدم تا



 وقتی رو شونھ اش زدم سخت تکون خورد و بھ سمت من برگشت.

 _سالم! امروز چند شنبھ اس؟

 _سھ شنبھ...

 _اینجا چیکا می کنی؟

 _اومدم تورو ببینم. یھ ھفتھ مرخصی گرفتم.

دوباره بھم پشت کرد و بھ سمت پنجره چرخید. کنارش روی تخت بدون کالمی 

صدای مالیم گیتار گوش دادیم.آھنگ آیوی. سال ھاست کھ گیتار  نشستم و بھ

 نزده، ولی با این حال گیتار مارک گیبسونش رو گوشھ ای از اتاقش نگھ داشتھ.

 یادآور خاطره غم انگیزی از چیزی کھ قبال بوده.

بلند شد و جلوم ایستاد، موھای بلند قرمزش پریشان بود و چشم ھاش بشدت خستھ 

، با این حال ھنوزم یھ دختر خوشگل بود.این چیزی بود کھ ھیچ بنظر می رسید

 وقت تغییر نکرد و اون زیباییش رو از دست نداد.

 »باھام برقص.«از بازوھام گرفت و سعی کرد بلندم کنھ.

جز خندیدن کاری از دستم بر نیومد. این آخرین چیزی بود کھ انتظار شنیدنش رو 

 یش بینی بود، ولی این یکی جدید بود.داشتم، رفتار اون ھمیشھ غیرقابل پ

دست ھاش رو روی شونھ ھام انداخت و گونھ اش رو بھ سینھ ام چسبوند.چشم ھام 

 رو بستھ ام و ھماھنگ با آھنگ و ریتم حرکات اون تکون خوردم.



مشخصا برای رقصیدن بھ اینجا نیومده بودم، ولی لحظات این چنینی با آیوی 

اگھ قرار بود رقصیدن با من یھ کمی بھش آرامش  بندرت و کم اتفاق می افتاد.

ببخشھ، ھمھ شب اینکارو می کردم. فقط می خواستم یکم غصھ ھاش رو کمتر 

 کنم.ھیچ وقت کاری نبودم کھ بتونم برای اینکار انجام بدم.

نفس ھاش لرزون شده بود و فھمیدم کھ میخواد گریھ کنھ.محکم بخودم فشارش 

 یس کرد.نمی دونستم باید چیکار کنم.دادم و اشک ھاش لباسم رو خ

 »جیک من می ترسم.«آروم زمزمھ کرد.

 _نترس دختر کوچولو، من اینجام.

وقتی آھنگ بعدی شروع شد، چشم ھای منم خیس شد.بازگردانی آھنگ "دیروز 

از بیتلس"بود کھ آیوی انجام داده بود.ھمونجور کھ می رقصیدیم موھاش رو 

 فیلم از جلوی چشم ھام می گذشت. نوازش کردم،شش سال گذشتھ مثل

برای اولین بار متوجھ شدم کھ شاید اون بیشتر از اونچھ کھ فکرشو میکنم آگاه 

باشھ. شاید دو دوتا چھارتا کرده و فھمیده کھ ظاھر شدنم، یھو وسط ھفتھ اونم 

اینجا بدون دلیل نیست.احتماال فھمیده کھ قراره یھ قسمت از منو، از دست 

دم؛ ولی میدونستم کھ قرار نیست امشب حرفی زده بشھ.نھ.امشب بده.مطمئن نبو

 فقط قراره برقصیم اون لیاقتشو داره.

                                                             *** 



بعد از ترک کردن آیوی سردرد شده بودم، چون ذھنم خیلی درگیر حرف زدن 

یط احساساتی کھ داشت مجبور شدم بھ باھاش بود، ولی از طرفیم بھ خاطر شرا

 تاخیرش بندازم.

 االن فقط یھ نفر بود کھ دلم می خواست ببینمش.

 بھ شدت بھ مادرم نیاز داشتم.

بجای رفتن بھ خونھ آلیسون و سدریک سوار اتوبوس شھری شدم و بھ خونھ 

 مادرم ونسا درخیابون مالدن رفتم.

کردن. یکم بعد اینکھ بھ بوستون اون و پدرخونده ام مکس چندسال پیش ازدواج 

نقل مکان کردیم باھم آشنا شدند.مادرم تو رستوران کوچیک مکس بھ عنوان 

 پیشخدمت کار پیدا کرده بود.

وقتی مادرم در رو باز کرد از حالت صورت من می تونست بفھمھ کھ ساعات 

 سختی رو گذروندم.

 _عسلم حالت خوبھ؟

روی کاناپھ »نھ مامان،خوب نیستم..«از کنارش رد شدم و بھ سمت سالن رفتم

نشستم، صورتمو تو دست ھام گرفتم.پریشان بودم ولی از وقتی بھ خونھ مادرم 

 اومدم، تقریبا حس بھتری داشتم.

مادرم کنارم نشست و یھ فنجان چای توی دستش داشت.بوی "شیرین بیان" تو فضا 

 »از پیش آیوی اومدی؟«سالن پخش شده بود.



صورتم جدا کردم و بھ کف دست ھام نگاه کرد برای توضیح دست ھام رو از 

دادن زیادی خستھ بودم.حتی موقع سکوت ھم مادرم ھمھ چیزو می فھمید،اون 

 ھمیشھ می فھمید.

 »ھنوزم نتونستی بھش بگی؟«فنجان چایی اش رو روی میز گذاشت.

 .سرمو بلند کردم، لب ھام رو بھم فشار دادم و سرمو بھ معنی نھ تکون دادم

مادرم با اون موھای بلنده تیره و چشم ھای سبزش شبیھ ورژن مسن تر خواھرم 

بود. شباھت اون ھا غیرقابل باور بود.خیلی خوش شانس بودم کھ دو تا زن قوی 

تو خانوادم داشتم، تا ھروقت نیاز بود بھ اون ھا مراجعھ کنم.دست ھاش رو 

 ھام گذاشت و آه کشید.شونھ

باھات زیادی کردم، بیشترشون ھم تو سن کم، تو دوران _جیک من تو زندگیم اشت

نوجوانی، اعتیاد و حاملھ شدنم، بود.وقتی با پدرت آشنا شدم تازه شروع بھ ترک 

کرده بودم، ولی یھ چیزھایی راجع بھ گذشتھ ام وجود داشت کھ باید در مورد اون 

می ھا با پدرت حرف میزدم و از اینکار وحشت داشتم.ھر روز بھ تاخیرش 

 انداختم.

نگرانی در مورد اینکھ ممکنھ چھ واکنشی نشون بده داشت منو می کشت.ولی می 

دونی چیھ؟ھیچ کدوم اون نگرانی ھا چیزیو تغییر نداد.وقتی باالخره ھمھ چیو از 

سینھ ام بیرون ریختم رھا شده بودم. قرار نیست با کمتر یا بیشتر بھ تاخیر انداختن 

بشھ. کسی کھ شکست میخوره تو ھستی پسرم. نیاز حرف زدنت اون کمتر آزرده 

داری کھ با سالمت روانی خودت اینو تمومش کنی.دیگھ بیشتر از این نمی تونستم 



بھت افتخار کنم.بعد از مرگ پدرت تو مرد خونھ شدی. تو از خودت مراقبت 

کردی و منم تونستم از خودمون مراقبت کنم. تو ھیچ وقت قرار نیست دست از 

ن بھ دیگران برداری. میدونم کھ احساس میکنی راجب آیوی شکست کمک کرد

خوردی، ولی آیوی باید خیلی خوش شانس بوده باشھ کھ مردی مثل تو، توی 

زندگیش بوده چون کمتر مردھایی بھ سن تو پیدا میشن کھ این شرایط رو تحمل 

وباره د کنند.میدونم کھ تو قراره ھمیشھ مراقبش باشی، ولی دیگھ وقتش رسیده کھ

 زندگی کنی.

 ھا دقیقا چیزھایی بودند کھ نیاز داشتم، از آدم درستش بشنوم.این

                                                *** 

روز بعد وقتی پیش آیوی رفتم تو آشپزخونھ ساندویچ درست می کرد.چند تا از 

خانگی گوشھ دیگھ  ھایخانم ھایی کھ اونجا زندگی می کردند و مسئولین دوربین

 اتاق نشستھ بودن و مارو تماشا می کردن.

 _برگشتی؟

 _آره، کل ھفتھ رو اینجام.

 _توام یکی میخوای؟

 بھ نان توی دستش اشاره کرد.

 _البتھ.



قلبم می کوبید و تو شکمم احساس ناراحتی می کردم، چون این یھ قرار ناھار 

بوقلمونی کھ برامون درست  معمولی نبود.دوتامون کنار اپن نشستیم و ساندویچ

کرده بود رو خوردیم. وقتی ریخت و پاشمون رو تمیز کردیم، ازش خواستم بیاد و 

 باھام تو حیاط بشینھ.اون پشت یھ حیاط خلوت بود و بھترین جا برای حرف زدن.

آیوی خیلی منطقی تر از این چندوقت پیش دیده میشد و من خوشحال بودم کھ 

 انتخاب کردم.. امروز رو برای حرف زدن

 _چی شده؟

 _می خوام راجع بھ قضیھ مھمی باھات حرف بزنم.

 _باشھ.

 _بیا بشین.

اومد و کنار من روی صندلی تاب نشست.دستشو تو دستم گرفتم و اون مستقیم بھ 

چشم ھام نگاه می کرد و با صبر و حوصلھ منتظر بود؛ حرف بزنم.از توجھی کھ 

دونستم مختص االنھ یا ھمیشھ قراره اینجوری بھم نشون داد در تعجب بودم و نمی 

 باشھ.

 بعدنی در کار نیست.

اون روزیو کھ زیر بارون می رقصیدی و ھمدیگھ رو «آروم نفسمو بیرون دادم.

 »دیدیم، ھیچ وقت فراموش نمی کنم.یادتھ؟

 _البتھ کھ یادمھ.



_یھ چیزی عمیقا از درونم بھم می گفت کھ بھ سمتت بیام و ھرچی کھ می 

ست باشھ، اگھ زمان بھ عقب برگرده بازم ھمون کاری کھ اون روز کردمو خوا

انجام میدم.تو دلربا و فریبنده بودی و من یھ پسر ھجده سالھ بودم کھ برای اولین 

بار احساس می کردم عاشق شدم.اون موقع شیفتھ و شیدای ھمدیگھ بودیم و برای 

 ھمھ چیز با اشتیاق و عجلھ اقدام کردیم.

 ھ تو بودم._من دیون

_ما نباید ھرگز تو اون سن کم فرار می کردیم و بعدشم ازدواج می کردیم.ولی 

اونی کھ اون باالس برنامھ دیگھ ای داشت، چون می دونست یھ روزی قراره بھ 

من نیاز داشتھ باشی. خوشحالم کھ منو برای مراقبت ازت انتخاب کرده.آرزو می 

داشتھ باشی و دوباره سالمتیتو بدست  کردم کھ فقط بتونم کاری کنم حس بھتری

 بیاری. 

بیشتر از ھمھ این ھا آرزو می کردم؛ بتونم با تمام اھریمن ھای توی ذھنت 

 بجنگم.اگھ می تونستم ھمشون رو بخاطرت قتل عام می کردم.

می دونستم کھ اینکارو «شروع بھ گریھ کردن کرد و آروم زمزمھ کرد.

 »میکردی.

ن سال ھا شاھد زوال عقلت باشم.بعضی روزھا واقعا _برام سخت بود کھ تو ای

برای دختری کھ می شناختم دلم تنگ میشھ...دختری کھ شب ھا برام گیتار میزد و 

من کنارش می نشستم و تو دفترچھ ام طراحی اش میکردم ... دختری کھ با یھ 

 لبخندش ھمیشھ اتاق رو روشن می کرد.از اینکھ بیشتر اوقات قبولم نمی کردی و



بدتر از اون وقتی باور می کردی کھ می خوام بھت آسیب بزنم، اذیت 

میشدم.بعضی از روزھا مثل امروز کھ روی مود خوبت ھستی می تونم یھ نشونھ 

ھای کوچیک از دختر قبلی رو ببینم، شوخ طبیعیت و رابطھ ای کھ قبال بینمون 

درون تواه و  بود.میدونم اون دختر شیرین وشوخی کھ عاشق زندگی بود، ھنوزم

 گاھی دلم براش تنگ میشھ.

 _نمی تونم اینکارو انجام بدم جیک، نمی خوام دیگھ حرف بزنیم.

 می خواست از جاش بلند شھ کھ متوقفش کردم.

_آیوی، می خوام اونچھ کھ شروع کردم تمومش کنم، این خیلی مھمھ.نیاز دارم کھ 

 بھم گوش بدی.

 »بھ کجا برسیم.میدونم قراره «با بی میلی سرجاش نشست.

_ھیچ کدوم اینا تقصیر تو نیست دختر کوچولو... ھیچ کدوم. گاھی اتفاق ھای بد 

برای آدم ھای خوب میافتھ. تو روح شجاعی داری و می تونی از پسش بربیای 

ولی قرار نیست، بھ تنھایی این بارو بدوش بکشی.تا وقتی کھ ازش مطمئن نشدم 

 بھ کارم ادامھ میدم.

می خوای ترکم کنی ولی تو گفتھ بودی ھیچ وقت تنھام نمی «کرد. بھ زمین نگاه

 »زاری.

_ھیچ وقت نمی خواستم بھت اجازه بدم کھ شکستنم رو ببینی، چون خودت بھ 

اندازه کافی مشکالت داری.ولی حقیقت اینکھ من مدت زیادی رو تنھا و دل 

 شکستھ بودم.



با یکی آشنا شدم کھ منو از حتی نمی دونستم کھ چقدر افسرده شدم، تا زمانی کھ 

 اون مود بیرون آورد.

بھ سمتم برگشت و بھم نگاه کرد انگار کھ اون کلمات بھش حملھ کرده باشن.غم 

توی چشم ھاش قابل لمس بود، ولی باید ادامھ می دادم دیگھ ھیچ راه برگشتی 

 نبود.

و شم ر_عاشق یھ نفر شدم.ھیچ وقت دلم نمی خواست این اتفاق بیافتھ و ھمھ تال

کردم تا با فرد دیگھ ای رابطھ برقرار نکنم، چون می خواستم تا اونجایی کھ بتونم 

ھر چیزی کھ دارم رو بھت بدم.تو الیقش بودی، ولی ما مدت زیادی بود کھ واقعا 

متاھل و رابطھ نداشتیم.مطمئن نیستم کھ شانس اینو داشتھ باشیم کھ بتونیم ادامھ اش 

کھ ھنوزم می تونم ازت حمایت کنم برای ھمین بود  بدیم.می خواستم مطمئن بشم

 کھ نمی خواستم قانونا ازدواجون رو باطل کنم.

 _می خوای ...می خوای ازم طالق بگیری؟

_ آره. پرونده طالقمون رو بھ جریان انداختم.باور کن این سخت ترین کاریھ کھ 

ین گھ بیشتر از امیخوام؛ انجام بدم.کسیو دیدم کھ عمیقا عاشقش ھستم.نمی خوام دی

 ازت پنھونش کنم. انصاف نیست کھ تو این شرایط بھ ازدواجمون ادامھ بدیم.

قانونا ازدواجمون تموم میشھ، ولی ھیچ وقت ولت نمی کنم. من ھیچ وقت تنھات 

 نمی زارم، آیوی.

االن «سرشو تکون داد و اشک ھای کھ وارد دھنش میشد رو لیس زد و ھلم داد.

 »الن اینو میگی! تنھام بزار ،فقط برو.داری اینو میگی...ا



احساس کردم چشم ھام داره پر میشھ، ولی سعی کردم قوی بمونم و چیزی کھ 

ھمیشھ مطمئن میشم کھ تو امنیت «برنامھ ریزی کرده بودم بگم رو ادامھ بدم.

باشی، بیمھ سالمت داشتھ باشی، حتی اگھ مجبور بشم خودم پرداختش کنم ،من 

«... 

 »تنھام بزار.«داد زد.از تھ حلقش 

این کارش مثل یھ مشت بھ شکمم بود.اگھ بھ داد زدنش ادامھ می داد مسولین 

 دوربین ھای خانھ بھ سراغمون می اومدند.

قسم میخورم تا وقتی کھ زنده ام تنھات «بلندتر حرف زدم تا بھ صداش غلبھ کنم.

ون متنفر نباش چ نمی زارم.ھروقت کھ بھم نیاز داشتھ باشی، پیشت ھستم.لطفا ازم

 »من ھمیشھ عاشقتم.

درحالی کھ بھ زمین نگاه می کرد روی تاب بھ عقب و جلو خم میشد و دست ھاش 

می لرزید. این حالتش داشت منو نابود می کرد، ولی چیکار می تونستم بکنم؟ من 

ھمھ چیزی بودم، کھ اون داشت.می خواستم بغلش کنم و آرومش کنم ولی می 

 میکنھ.دونستم کھ قبول ن

 _قبل اینکھ کسیو خبر کنم، از اینجا برو.

از جام بلند شدم و بھ سمت در خروجی رفتم.ایستادم و بھ سمتش برگشتم و برای 

مثل ھمیشھ آخر ھفتھ بھ دیدنت میام «اینکھ متقاعدش کنم، ھیچی عوض نشده گفتم.

 »آیوی.



توسط یھ  وقتی از اونجا بیرون اومدم روی تاب تکون میخورد، احساس می کردم

 قطار زیر گرفتھ شدم.

 

 بیست و ششمفصل 

 

چند روز بعدی ھفتھ رو بھ دیدن چند تا وکیل و مددکارھای اجتماعی گذروندم، 

میخواستم مطمئن بشم، کھ شرایط آیوی قراره خوب باشھ. بھشون گفتم کھ حتی بعد 

 از طالق ھم می تونم، ازش حمایت کنم و وکیل مدافعش باشم، حتی اگر با عقل

سلیمش مخالفت کنھ. ھنوزم مجبورم کھ یھ برنامھ بلند مدت بیمھ براش جور کنم و 

 چندتا درخواست نامھ کمک ھای دولتی پر کنم. یھ ھفتھ بلند و خستھ کننده بود.

وقتی صبح روز شنبھ بھ آسایشگاه برگشتم، آیوی ایستاده بود و بھ ساعت روی 

ھ ھمیشھ روی کشوش میذاشت، دیوار خیره شده بود. قاب عکسی از دوتامون ک

 شکستھ بود.احتماال شب قبل از عصبانیت پشت سر من انداختھ بودش.

 _آیوی؟

جوابم رو نداد و اصال نگاھش رو از روی ساعت برنداشت، روی انگشت ھای 

 پاش و پاشنھ اش عقب و جلو میشد.



ا آیبا ناامیدی روی گوشھ تختش نشستم و چشم ھام رو مالیدم.برام سوال بود کھ 

اتفاقات شب قبل رو بھ وضوح یادشھ یا نھ.امیدوار بودم حداقل یادش باشھ کھ بھش 

 گفتم ھرگز تنھاش نمی زارم.

ھای گیتار گیبسونش کھ پاره شده وقتی نگاھم بھ گوشھ اتاق افتاد، از دیدن سیم

بودن قلبم از جاش کنده شد. بھ سمتش رفتم و وقتی گیتار رو از زمین برداشتم 

 کردم، قلبم تیکھ پاره شد.احساس 

 _من اینو تعمیر میکنم، دختر کوچولو... درستش میکنم، متاسفم.

شمرد.احساس بیچارگی وقتی بھش نگاه کردم؛ داشت با خودش ارقام رو می

 کردم.می

 »جیک؟«ھمون لحظھ مددکار اجتماعیش داخل اتاق شد.

 »سالم جینا.«بھ سمت در برگشتم.

ھنوز تو حالت کاتاتونیایی بود و  توجھی »خوشگلھ.سالم ،«بھ آیوی نگاه کرد.

بھش نکرد.(حالتی کھ بخاطر بیمار و شوکی مریض قادر بھ حرکت و حرف زدن 

 نیست.)

بھم گفتن کھ شب گذشتھ، «من و جینا بھ سمت سالن رفتیم و اون آروم گفت.

ھرچی کھ تو اتاقش، دم دستش بوده پرت می کرده و یکی از کارکنان ھم تھدید 

ده کھ بھش نزدیک نشھ.شرایط اونقدری بد نیست، کھ بخوان بستریش کنن ولی کر

 »ازم خواستن این ھفتھ ھرروز چکش کنم.



 ممنونم جینا، خیلی ممنونم._

 این شغل منھ._

چجوری داری تحمل میکنی؟ «خندید و تو چشم ھام دنبال یھ چیزی می گشت.

 »حالت خوبھ؟

است طالقم خبر داشت. میدونستم کھ اون از صحبتی کھ با آیوی داشتم و درخو

رسم ،کل ھفتھ رو صورتمو اصالح نکرده بودم و درست و مثل گوه بنظر می

 حسابی نخوابیده بودم.

_واقعیتش؟ نھ واقعا خوب نیستم. پنج سال تمام با این ترس زندگی 

خواستم اونو تو شرایط بدتری قرار بدم. اگھ اتفاقی برای اون بیافتھ کردم.نمی

 ونم با خودم کنار بیام.تنمی

ھا با این شرایط روبرو میشم، کھ حتی _میدونی، روزانھ با چند تا از این مریض

یھ نفرم ندارن کھ ازشون مراقبت کنھ؟ من ھیچ وقت ھمسری مثل تو ندیدم کھ با 

 این شرایط انقدر دوام بیاره، مخصوصا یکی بھ سن تو.

 _من ھمیشھ قراره ازش مراقبت کنم.

 خوبی ھستی جیک._تو مرد 

 می خواستم حرفشو باور کنم، ولی حس گناه و عذاب وجدان داشت منو میخورد.

                                                           *** 



شنبھ شب کھ بھ خونھ خواھرم برگشتم، در اتاقم رو بستم و با نینا تماس گرفتم. 

پیش خانوادش رسیده بود.تو تعطیالت اشون تو محدوده نیویورک تازه بھ خونھ

 موند.بھاره بود.تمام ھفتھ رو تا یکشنبھ بعد اونجا می

آخرین بار چند شب پیش کھ ھمھ چیو راجع بھ طالق بھ آیوی گفتم، با نینا حرف 

زده بودم.بعد از اینکھ آسایشگاه رو ترک کرده بودم، بھ شدت ناراحت بودم. نینا تا 

بود، تا ھمھ اتفاقاتی کھ افتاده بود رو از دلم بیرون ھا با من پشت تلفن ساعت

ریختم. خیلی خوب بود، کھ دیگھ مجبور نبودم چیزیو ازش پنھون کنم.آخرھای 

تماسمون بھم گفت کھ دوسم داره. اولین بار بود، کھ بعد از فھمیدن قضیھ آیوی 

و  نھاین حرفو میزد.فقط اون موقع بود کھ تونستم اجازه بدم، گوشی رو قطع ک

 ھمھ مدت اولین شبی بود، کھ خواب خوبی داشتم.بخوابیم.بعد از این

ولی وقتی امشب باھاش تماس گرفتم، بازم بھ اطمینان بیشتری نیاز داشتم. بھ 

شدت دلتنگش بودم و احساس می کردم اگھ بھ ھمین زودی نبینمش از دستش 

ی اھم بودیم چند ھفتھ مباری کھ بمیدم. با اینکھ تلفنی حرف میزدیم، ولی از آخرین

 گذشت.

نیازی کھ بھ بودن جسمش کنارم داشتم، دیگھ داشت غیرقابل تحمل میشد. فقط  

 خواستم بھش نشون بدم کھ بدجور بھش نیاز دارم.می

 _االن دقیقا چیکارمیکنی؟

ھا رو تموم کردم.یھ شب معمولی تو خونھ و دور از _ھمین االن شستن ظرف

 شھر. تو چیکار میکنی؟



 دلم برات تنگ شده._

 _جالبھ؛ چون منم االن داشتم بھ این فکر می کردم، کھ چقدر دلم برات تنگ شده.

 خوب،«ھام رو بستم، بیشتر از ھرچیزی آرزو می کردم کھ االن کنارم باشھ.چشم

 »کردم کھ چقدر دوستت دارم.داشتم بھ اینم فکر می

ی کنم این اواخر ھمھ چی دونی، درستھ؟احساس م_منم دوستت دارم. اینو کھ می

یکم پیچیده و نگران کننده شده و برای ھمین زیاد بھت نگفتم ولی ھیچ وقت دست 

 از دوست داشتنت برنداشتم جیک، حتی برای یھ ثانیھ.

 داشتم منفجر میشدم.

 _می تونی بری بھ اتاقت؟

 _آره، ھمھ چی روبراھھ؟

 _آره، فقط میخوام مطمئن شم، کھ تنھا ھستی.

 دارم میرم بھ اتاقم. خوب االن تو اتاقمم. _صبر کن؛

 _در رو ببند و قفلش کن.

 _مطمئنی کھ ھمھ چی روبراھھ ؟

 _آره بیبی، خوبم. فقط یھ چیزی ھست کھ واقعا نیاز دارم، االن بھت نشون بدم.

 _درم بستھ ام. چی شده؟



ه انفسمو عمیق بیرون دادم و راحت روی تخت درازکشیدم. امیدوار بود کھ باھام ر

 »درو قفل کردی؟«بیاد.

 _آره.

 _چقدر دلت برام تنگ شده؟

_جوری کھ احساس می کنم، دیگھ نمی تونم ازت دور بمونم. واقعا از انجام دادن 

 کار درست خستھ شدم، ولی ....

 _نینا حاضرم ھر کاری کنم، تا بتونم االن درونت باشم.

 ._منم، کامال مطمئنم کھ امشب این اجازه رو بھت می دادم

 _گاییدمش، کاش االن اینجا بودی. من االن دراز کشیدم. توام دراز کشیدی؟

 اھوووووم-_اممممم 

از تن صداش فھمیدم؛ کھ منظورمو گرفتھ و میدونھ کھ این حرف ھا قراره بھ کجا 

 برسھ.

 چشم ھاتو ببند._

 _اوکی... بستھ اس.

 _فکر کن؛ االن اونجا کنارتم، می تونی حسم کنی؟

 »آره.«پچ پچ کرد.

 _شورتتو در بیار.



 _نپوشیدم.

 _بگو چرا؟

 _پیراھن پوشیدم.

 _بدون شورت؟

 »ھوم«با خنده گفت.

 خوبھ، لعنتی.

 »گاییدمش... پس پیراھنتو بده باال.«با صدایی کھ زمخت شده بود، گفتم.

 _باشھ ...

 _بھم یھ قولی بده.

 _باشھ.

 کنی._خودتو لمس نمی

 _چی؟

 ؟تونی اینکارو بکنیوقتی کھ من بھت بگم. باشھ؟میکنی ... تا _خودتو لمس نمی

 »تونم انجامش بدم.آره ، اره، می«صدای سنگین نفس کشیدنش از تلفن اومد.

 _قول؟

 _قول.



 دونستم کھ راستشو میگھ.نینا خیلی صادق بود.می

 _پاھاتو برام باز کن.

 _باشھ ...

 _بازتر.

 _خیلھ خوب.

 ت رو لیس بزنم. می تونی زبونمو احساس کنی؟خوام از باال تا پایین بدن_االن می

 روی گردنتھ و آروم ... دارم میرم پایین.

 »اوه ...آه.«کردم صدای نفس ھاش از پشت تلفن بھم نفوذ میکنھ.احساس می

ھاتو بھ سمت دھنت ببر و لیسش بزن، فکر کن من اینکارو برات _یکی از سینھ

 انجام میدم.

شلپ شلپ کردن زبونش روی پوست بدنش  چیزی نگفت ولی می تونستم صدای

ھام رو بستم و سعی کردم رو بشنوم و نزدیک بود از ھمون صدا ارضا بشم. چشم

 یکم خوددارتر باشم و خودمو از لبھ(ارضا) کنار بکشم.

جور کھ ھات رو بھ نوبت لیس میزنم و میرم پایین تر، ھمون_دارم نوک سینھ

لیتو** رو بازی میدم، نمی تونم برای شکمتو زبون میکشم، با انگشت شصتم ک

 چشیدن طعمت صبر کنم.

 نینا دوباره آه کشید، ولی چیزی نگفت.



 _االن تحریک شدی؟

 »آره.«نفسشو بیرون داد.

کھ ھستم، در واقع می تونم بچشمش، دھنم آب افتاده. می تونم _میدونم، از جایی

 قورتت بدم؟

 »ھمممم-اووووممم «تر شد.ھاش سنگیننفس

ن دارم زبونم رو روی کلیتو** باال پایین میکنم. لعنتی... تو خیلی طعم _اال

 شیرینی داری. حس خوبی داره؟

 _آره.

 ھات کجان؟_دست

 »ام چنگ زدم و برای یھ ذره زندگی التماس میکنم.بھ مالفھ«آروم خندید.

شون دار، تا من با پرسینگ زبونم یکمم اذیتت کنم. وقتی _خوبھ ،ھمونجا نگھ

 باھاش محکم بھ کلیتو** ضربھ میزنم. خوشت میاد، درستھ؟

 کارمھ.بھ خودم خندیدم. میدونستم کھ عاشق این

 _اوه... خدایا.

بشدت تحریک شده بودم، ولی بخودم قول داده بودم، کھ خودمو لمس نکنم.خیلی 

 تر شده بودم.سخت بود ... و من سخت

 _می خوای درونت باشم؟



 _آره... خیلی زیاد.

 ی خوام آلتم رو بین شکاف واژنت بمالم، آماده ھستی نینا؟_م

 _آره ...خیلی خیس شدم.

 تونم حسش کنم.مالم، میجایی کھ دارم سر التم رو بھش می_اره میدونم. از اون

 _جیک ... 

 »دونم کی االن خیس تره من یا تو، پاھاتو بیشتر باز کن.نمی«بھش دستور دادم.

 و لمس کنم._جیک نیاز دارم، کھ خودم

 _ھنوز نھ، یھ کم دیگھ صبر کن بیبی.

 »اوه.«از ناامیدی آه کشید.

 خوای کھ درونت باشم؟_چقدر می

 _بیشتر از ھرچیزی ... بدجور .

 _ھمین االنم التم خیلی سخت شده. نیاز دارم بکنمت.

 _لطفا... منو بکن.

 کنم خودمو لمس کنم؟کارو میخوای وقتی این_می

 لطفا... ھمین االن._آره ... اره... 

 کنمت، بعد بھت میگم کی انجامش بدیم._اول یکم می



 _ھمین االن.

 _ھنوز نھ.

 _لطفا.

 تونی حس کنی؛ چجوری دارم پرت میکنم؟شم. می_دارم واردت می

 _آره ...اره.

 العاده ای داری._تا تخ**ھام فرو کردم.لعنتی... خیلی حس فوق

کنم. زیپ شلوارم رو باز کردم و شروع بھ  تونستم بیشتر از این تحملدیگھ نمی

 مالیدن آلتم کردم.

 _جیک... نیاز دارم خودمو لمس کنم.

خوای بخاطرش کھ میخوایش... جوریتونی حسش کنی نینا؟ چقدر می_می

خواستم بھت نشون بدم ...حسی کھ وقتی بمیری؟این... این ... ھمون چیزیھ کھ می

تونم داشتھ باشمت دارم.دیگھ ھرگز ھم میگی نمیتونم لمست کنم و ببھم میگی نمی

 خوام این حسو داشتھ باشم.نمی

خواستم ھمون لحظھ با فھمیدن اینکھ صبرش تموم شده، آلتم رو تندتر مالیدم .می

 کھ ارضا میشھ، منم ارضا بشم.

 »االن خودتو لمس کن... ھمین االن.«

 ھاش داره رفعرو با انگشت دونستم کھ باالخره نیازشھاش تند شده بود و مینفس

میکنھ. نیازم برای ارضا شدن غیر قابل کنترل بود.وقتی صدای جیغش رو شنیدم، 



گاییدمش، نینا عاشقتم. خیلی «خودم رو رھا کردم و بھ ھمون سرعت اومدم.غریدم

 »خیلی عاشقتم.

 این برای منم یھ درس بود.

ھ؟ نینا حالت خوب«یدم.از پشت تلفن صدای کوبیدن در و بعد صدای یھ زن رو شن

 »دسر آماده اس.

 لعنتی.

 »آره... دارم میام.«داد زد.

اش بود، دوتامون از خنده منفجر شدیم.خوب بود کھ بخاطر ابھامی کھ تو جملھ

خندیدیم. بعد از مدت طوالنی احساس بھتری داشتم،انگار بعد از ھفتھ دوباره می

 چیز خوب بشھ.سخت زندگیم، قرار بود ھمھ

 گیره، درستھ؟وقت بیشتر از توانت بھت سخت نمید ھیچخداون

فھمیدم وقتی قضیھ بھ نینا مربوط میشھ، خداوند زود و با مشکل خوب، داشتم می

 بزرگتری منو امتحان میکنھ.

 

 بیست و ھفتمفصل 

 

ایی کھ تو بوستون گذروندم، حاال با شرایط آیوی ثابت شده بود و من بعد از ھفتھ

 نستم بھ بروکلین برگردم.توخیال راحت می



قبل اینکھ بھ سمت بروکلین راه بیافتم، تموم یکشنبھ رو تو آسایشگاه موندم و 

ام، ای کھ براش نوشتھھرگز راجع بھ طالق حرف نزدم، با اینکھ تو نامھ

ای از اونچھ کھ درواقع بھش گفتھ بودم وجود داشت، اینجوری احساساتمم خالصھ

 از نامم، درک می کرد.

دونم خوندش یا نھ، ولی از اینکھ اون نامھ رو بھش د اینکھ ترکش کردم، نمیبع

داده بودم، حس خوبی داشتم. تا وقتی کھ عصر اونروز از اتاقش بیرونم نکرده 

بود و بھم تھمت نزده بود کھ می خواستم یھ تراشھ رو موقعی کھ چرت میزد تو 

 بازوش کار بزارم، پیشش موندم.

ھفتھ قرار بود، تو نیویورک باشم احساس ارامش می کردم، ولی از اینکھ برای یھ 

ام باشھ. برای ھر روزی کھ تو خونھ پیش ارزو می کردم کھ نینا ھم پیش

خانوادش بود، یھ اوریگامی خفاش درست می کردم.ایستادن تو شرکت پست 

 فیدکس مابین مسیرم بھ محل کار نقطھ پرنگ ھرروزم شده بود.

              ***                                                    

یک ھفتھ بعد، یکشنبھ شب بود کھ نینا از بروکلین برگشت و من زودتر از ھمیشھ 

از بوستون برگشتم. برنامھ ریختھ بودم؛ بھ محض اینکھ بھ خونھ اش رسید، بھ 

ت زش دریافسمتش پرواز کنم.ھمون لحظھ کھ داشتم از در بیرون میرفتم یھ پیام ا

 کردم.

 »فکر نکنم بتونم امشب ببینمت، حالم زیاد خوب نیست.«

 گاییدمش.



 فورا موبایلم رو درآوردم و بھش زنگ زدم.

 _حالت خوبھ؟

سالم ... نھ.واقعا حس بدی دارم. شکمم درد «صداش خستھ بنظر می رسید.

 »قبولھ؟ میکنھ. موقع ماھیانمھ و زمان زیادی رو تو اتوبوس بودم.بمونھ برای بعد

 _حتما بیبی، ولی واقعا می خواستم ببینمت، نظرت چیھ بیام ازت مراقبت کنم؟

_واقعا عالیھ، ولی واقعا فکر میکنم بھ خواب نیاز دارم.متاسفم. میدونم کھ باید 

 شب رو باھم می گذروندیم.

_مسئلھ ای نیست. پس شد، فردا شب. ھیچی نمی تونھ فردا دیگھ جلومو بگیره، 

 باشھ؟

 شھ، شب بخیر حیک._با

 _خوابای خوب ببینی، بیبی. زود خوب شو.

                                      *** 

روز بعد ناامید از دیدنش، بدون اینکھ بھش زنگ بزنم، مستقیم از سر کار بھ 

 اش رفتم.سمت خونھ

وقتی درو باز کرد موھای بلند و طالییش رو از دوطرف محکم بافتھ بود و بشدت 

 رسید کمی ھم وزن کم کرده باشھ.ستھ دیده میشد،.بنظر میخ

بیبی، خیلی دلم برات تنگ شده «بھ سمت خودم کشیدمش ومحکم بغلش کردم.

 »بود.



 _منم دلم برات تنگ شده بود.

برات از رستوران مورد عالقھ ات «پاکت کاغذیھ توی دست چپم رو بلند کردم.

 »غذای چینی خریدم.

 _اوه.

 باھام حرف بزن. _چی شده نینا؟

 _ھیچی، فقط ... واقعا اشتھا ندارم و ھنوزم حالم خوب نیست.

 _واقعا متاسفم.

 پاکت رو روی زمین گذاشتم و پیشونیش رو بوسیدم. بدنش سرد بود.

من کسی ھستم، کھ باید عذر «وقتی بھم نگاه کرد، لبام ھنوز روی پیشونیش بود.

 »خواھی کنھ، برای گند زدن بھ برنامھ ھامون.

 _اشکالی نداره، اگھ حالت بده ھیچ کاریش نمیشھ کرد.

 »بیا اینجا، بیا بشین.«دستشو گرفتم و بھ سمت کاناپھ بردمش.

سرشو روی پام گذاشت و موھاش رو نوازش کردم. پوستش رنگ پریده بود و 

 نفس ھاش سطحی شده بود.

یک شده باید ھر طور کھ شده کنارش می موندم واز خودم عصبانی بودم، کھ تحر

بودم. جدا، من شرم نمی کردم؟ نفس ھاش کھ از نزدیک بھ آلتم می خورد، باعث 

شد سخت بشم. مدت زیادی بود کھ باھاش نبودم و این واکنش طبیعی بدنم، بھ 



ام و زگیل روی چونھ معلمم خانم مورتیمر در ھام رو بستھنزدیکیش بود. چشم

 نبود. لعنتی. کالس ھفتم رو بیاد آوردم. زگیل ھم.چاره ساز

ام مشکلی داشتھ باشھ و یا حداقل چیزی راجع رسید کھ با برانگیختگیبنظر نمی

اش نگفت.در حقیقت راجع بھ ھیچی، چیزی نمی گفت. وقتی بھ صورتش کھ بھ

ھاش کھ باز بود و جوری درشت شده بودن روی پام بود نگاه کردم، از دیدن چشم

دم. حدس میزدم؛ علت اینکھ ساکتھ این باشھ کھ انگار عمیقا تو فکر باشھ، شوکھ ش

کھ خوابش گرفتھ. آره اون حالش خوب نبود، ولی یھ چیزی این وسط اشتباه بود، 

دونستم چطور توضیح بدم، ولی ھمونجور کھ چیزی بود کھ اذیتش میکرد. نمی

موقع بریدن انگشتش دردشو حس کردم وقتی ناراحتم بود، میتونستم حسش کنم. 

ای.متاسفانھ در اون حد نبود، کھ ی بود کھ با اون داشتم، نھ با کسھ دیگھاین ارتباط

 بتونم ذھنشم بخونم.

 _بیبی ھمھ چی روبراھھ؟

_فقط درگیری ذھنیم زیاده، این ھفتھ دو تا امتحان داره عالوه بر این راجب 

 دوستم، اسکایلر بھت گفتھ بودم.

 _ھمون دختری کھ سرطان داره؟

 بھ دیدنش میرم. امروزم دیدمش، زیاد حالش خوب نیست. _من ھرھفتھ چھارشنبھ

 شیمی درمانی بشدت مریضش کرده.

 _لعنتی.



 _امیدوار بودم کھ مجبور نشم، این ھفتھ بھ دیدنش برم.

 _برای اینکھ مریضی؟

 _اگھ امکان انتقال بیماری وجود داشتھ باشھ، نباید دورو برش باشم.

 اینجوری بھ دیدنش میری._بنظرم فوق العاده اس کھ ھر ھفتھ 

 _باور کن ... اونی کھ خوش شانسھ منم.اگھ ببینیش متوجھ حرفم میشی.

 _شاید بتونم بعضی از چھارشنبھ ھا باھات بیام و ببینمش.

 »بیشتر از اونچھ کھ فکرشو بکنی از این کارت خوشش میاد.«خندید.

 _چرا این حرفو میزنی؟

ونھ عکس از تو بھش نشون دادم.ازم د _اون یھ نوجوان دیونھ سکسھ و من یھ

خواستھ توام با خودم ببرم. بھت میگھ "جیک، کیک گوشت".(بھ مردھای جذاب و 

 )beefcakeعضلھ ای میگن 

 »پس اون با شوخ طبعیش مشھوره، ھان؟« خندیدم.

 اش نداری._ھیچ ایده ای راجع بھ

ھ بعد بھ آشپزخوننینا باالخره رو پام خوابید و بغلش کردم و بھ اتاقش بردمش و 

رفتم، تا یکم غذای چینی گرم کنم. ھم خونھ اش خونھ نبود و بھ دیدن دوست 

پسرش تو کلمبیا رفتھ بود و ما تو آپارتمان تنھا بودیم. ھمونجور کھ تو سکوت 

آشپزخونھ غذام رو میخوردم، بھ این فکر میکردم کھ بعد از مدت طوالنی دوری 

فکر میکردم، فرق داره.مطمئن نبودم، برای این دیدار چقدر با اون چیزی کھ 



اینکھ بیدارش کنم تا باھاش خداحافظی کنم، یا براش یادداشت بزارم یا کنارش تو 

 تخت بخوابم.

تصمیم گرفتم شب رو بمونم، فقط خوابیدن کنارش زیادی وسوسھ کننده بود.بھ 

م باکسریخواب عمیقی فرو رفتھ بود. پیراھن و شلوارم رو در اوردم، ولی شورت 

رو نگھ داشتم. مالفھ ھارو کنار زدم و پشتش خوابیدم و دستمو روی کمرش 

اش گذاشتم، حتی از جاش تکونم نخورد.تا زمانی کھ خوابم ببره بھ نفس ھای منظم

 گوش دادم.

اواسط شب بود کھ از خواب بیدار شد و نشست و بھ طبع منم بیدار شدم. نفس 

 موقع پروازمون بھ شیکاگو انداخت.ھاش مضطرب بود و منو یاد واکنشش 

 _نینا؟

 »خواب بد دیدم، ھمش ھمینھ.خوبم.«یکم می لرزید.

 »نظر نمیای.خوب بھ«تو بغلم تکونش دادم.

 _فقط تو بغلت نگھ ام دار، باشھ؟

 _البتھ، اگھ بھم نیاز داشتھ باشی تا صبحم بغلت میکنم.

این آخر ھفتھ ھم .«بعد از یھ سکوت طوالنی کھ فکر کردم خوابش برده پرسید

 »قراره بھ بوستون بری؟

اون میدونست کھ من ھر آخر ھفتھ بھ بوستون میرم، پس این سوال عجیب چی 

 »براش برنامھ دارم، آره.«بود.



 _پس بعد طالق ھم برنامھ داری کھ ھر آخر ھفتھ بری؟

 اره ... منظورم اینکھ اون تموم ھفتھ رو تنھاس و خانواده«باعث شد گارد بگیره.

ای نداره کھ مراقبش باشن. اینکھ ھرھفتھ برنامھ دارم بھ اونجا برگردم، اذیتت 

 »میکنھ؟

 حقیقت اینکھ ھمون موقع چیزی نگفت، بھم ثابت کرد کھ اذیت میشھ.

تاریک بود و برای ھمین نمی دونستم کھ گریھ میکنھ یا نھ، چون وقتی حرف زد 

 »فقط قراره سخت باشھ.«صداش می لرزید.

میدونم نینا. باور کن «دم فشار دادم و  یھو احساس سردرگمی میکردم.محکم بخو

میدونم. برای ھمین بود کھ نمی خواستم درگیر کسی بشم.ولی لعنتی، بدجور 

عاشقت شدم و ھیچ راه برگشتیم نیست. باھم حلش میکنیم. ما مجبوریم. شاید بتونی 

 »دنت داره میمیره.بعضی آخرھفتھ ھا باھام بیای. میدونم کھ خواھرم برای دی

 _باھات بھ مالقات آیوی بیام؟

 _نھ، نھ برای دیدن آیوی.ولی می تونیم صبح ھا و شب ھا باھم تو بوستون باشیم.

 _پس اونموقع کھ من تنھایی تو شھر میگردم، تو تمام روز رو پیش آیوی میمونی؟

 گاییدمش.گاییدمش.گاییدمش.

 _نینا ...

 باھم حلش میکنیم._مشکلی نیست.ھمونجور کھ گفتی 



ھمونجور کھ تو سکوت نشستیم، احساس کردم دارم غرق میشم. یھو دونھ ھای 

شک تو دلم کاشتھ شد. واقعا بھ این چیزھا فکر کرده بودم؟ آیا واقع گرایانھ بود کھ 

ازش انتظار داشتھ باشم، برای ادامھ زندگیمون اجازه بده آیوی رو تو الویت و 

این انصاف نبود. حس مسولیت پذیری من نسبت بھ  از خودمون قرار بدم؟ قبل

ایوی خیلی قوی بود، ولی قوی تر از عشقم بھ نینا نبود. باید بصورت جدی 

بھ اداره کردن این چیزھا فکر میکردم. یھ چیزی مسلم بود،اینکھ قرار نیست راجع

 امشب بھ ھمھ اینا فکر کنم.

                                          ***                 

برای بقیھ روزھای اون ھفتھ نینا ھرشب یھ بھونھ آورد، تا منو نبینھ. سھ شنبھ 

ادعا کرد کھ ھنوز مریضھ، چھارشنبھ گفت دیر وقت از مالقات اسکایلر برگشتھ 

و باید یکم درس بخونھ، و پنج شنبھ ھم بھ زمان بیشتری برای مطالعھ نیاز 

وای کسیو ببینی، ھرجور شده براش زمان پیدا داشت.خوب می دونستم کھ اگھ بخ

 میکنی. حتی اگھ شده باشھ پنج دقیقھ کافیھ.

برای ھمین قبل اینکھ اخر ھفتھ دوباره بخوام بھ بوستون برگردم، نشد کھ باھم 

باشیم.آیوی حملھ سختی داشت و درست زمانی کھ اونجا بودم مجبور شدن دوباره 

 ست و حسابی بخوابم.بستریش کنن، برای ھمین نتونستم در

تمام آخر ھفتھ مثل یھ لکھ سیاه بود. قبل اینکھ متوجھ بشم، دوباره بھ خونھ ام تو 

بروکلین برگشتھ بودم.این مثل یھ چرخھ تموم نشدنی بود و من ازش خستھ شده 

 بودم.



 بطرز لعنتی خستھ بودم.

. ب نداده بودو بدتر از ھمھ، از وقتی برگشتھ بودم تمام دوشنبھ رو نینا بھم جوا 

ھام رو نادیده می گرفت. ھرچی زمان بیشتری می اولین روزی بود کھ تمام پیام

گذشت، بیشتر درمونده میشدم.عالوه بر این میدونستم وقتی بوستون رو ترک 

 کردم، آیوی تو شرایط خوبی نبود. بدجایی گیر کرده بودم.

 شتر از ھر چیزی بھشکسی کھ بیشتر از ھمھ بھم نیاز داره رو بخاطر کسی کھ بی

نیازدارم، ناامید کرده بودم و بھ نظر می رسید کھ قراره زندگی ھر سھ تامونو بھ 

 گند بکشم. االن اینده مثل یھ سیاھچالھ برام دیده میشد.

اگھ نینا تصمیم بگیره ترکم کنھ، یھ روز نشده از غم و اندوه پوست و استخون 

ھ و ازدواجش با مرد دیگھ ای، میشم.فکر رفتنش، رابطھ جنسیش با مرد دیگ

صاحب فرزند شدنش از اون مرد، جدا باعث شد کھ بخوام بھ کسی آسیب بزنم. 

حقیقتا نمی دونستم چجوری باید شرایطو مدیریت کنم.اون می تونست جسما منو 

ترک کنھ، ولی ھمیشھ تو قلب و روحم می موند. قرار نبود کس دیگھ ای ھیچ 

 وقت جاشو بگیره.

عقلمو از دست بدم، باید از آپارتمان خارج میشدم. کت و کلیدھامو  قبل اینکھ

برداشتم و از خونھ زدم بیرون و بھ سمت پایین خیابون راه افتادم، بدون اینکھ 

جایی برای رفتن داشتھ باشم. وقتی بارون شروع بھ باریدن کرد، وارد باری چند 

 بلوک دورتر از خونھ شدم.



اد بود و تنھا چیزی کھ می خواستم؛ این بود کھ ھمھ جا تاریک و سرو صدا زی

 ھمھ چیزو بیرون بریزم. کنار اپن نشستم و کامال مشتاقم بودم کھ امشب مست کنم.

وقتی » Grey Goose straight«از متصدی بار خواستم کھ برام ودکا بیاره.

اولین پیک رو یھ نفس باال دادم، دوتا صدا توی سرم داشتن باھم می جنگیدن. 

ایی کھ بلندتر بود، بھم می گفت نینارو ول نکنم چون اون مال منھ و از طرفی صد

با تموم قلبم احساس می کردم کھ اون حقیقتا عاشق منھ. و از طرفی صدای دیگھ 

کھ بھم می گفت اجازه بدم بره چون اون الیق زندگی بھتری بود، نھ مردی کھ 

صدارو کامال نابود کنم، نمی تونست صددرصد مال اون باشھ. می خواستم این 

 برای ھمین نوشیدنی دیگھ ای سفارش دادم.

 _قبال ھرگز اینجا ندیده بودمت.

برای اولین بار سرمو بلند کردم و بھ متصدی نگاه کردم، کھ یھ دختر خوشگل 

بلوند بود. لیوان کوچیک نوشیدنی رو جلوم گذاشت. نوک سینھ ھاش از باالی نیم 

ود بھم چشمک میزد. یھو بار تاریک و چرک گرفتھ تنھ چرم مشکی کھ پوشیده ب

 تبدیل بھ یھ مکان برای افراد مست برای پیدا کردن شریک جنسی شد.

 _برای اینکھ ھرگز قبال بھ اینجا نیومدم.

 قبل اینکھ ودکام رو باال برم، اینو بھش گفتم.

 _اگھ اومده بودی تو ذھنم میموندی.

 سمت مشتری دیگھ اش رفت.داشت باھام الس میزد، اینو گفت و بھ 



 این یکی از منھ، چی می«چند دقیقھ بعد با یھ نوشیدنی دیگھ تو دستش برگشت.

تونم بگم؟ نسبت بھ مرد ھایی کھ تتو دارن ضعف دارم، مخصوصا اونایی کھ 

 بھم چشمک زد.» ھستن. جذابم

 _ممنون.

 اون یھ پیکم دادم پایین.

 »ناراحت ھستی.انگار از چیزی «روی بار بھ سمتم خم شد.

 _میشھ اینجوری گفت.

 _می خوای راجع بش باھام حرف بزنی؟

 _داستانش مفصلھ ... اوم ... اسمت چیھ؟

 _لکسی.

 _یھ داستان لعنتی طوالنیھ.

بھ بار نزدیک تر شد .واقعا سخت بود کھ بھ سینھ ھاش نگاه نکنم، چون دقیقا 

 »خوب، چیزخوبیھ چون منم وقت دارم.«جلوی صورتم بودن.

 »نداری، نھ برای این یکی.«نفس بریده خندیدم.

 _اسمت چیھ؟

 _جیک.

 _منو امتحان کن جیک.



چیزی کھ تو نگاھش بود و می گفت "منو بکن." چیزی بشتر از یھ توجھ معمولی 

 رو بھم پیشنھاد میداد.

 _واقعا ترجیح میدم با کسی کھ اولین بار مالقاتش کردم مطرحش نکنم.

 ونھ ام رو بوسید، باعث شد تو جام بپرم.کنار میز اومد و وقتی گ

 این چھ کوفتیھ؟

 _می بینی ... االن ما دوست ھای قدیمی ھستیم، جیک.

 _خوب، دوست قدیمی، واقعا احساس نمی کنم بخوام باھات مطرحش کنم.

 _جریان مربوط بھ یھ زنھ؟

 _آره ... دوتا زن.

عقلشو از دست داده  _خوب، اگھ زنی انقدر احمق باشھ کھ اجازه بده بری، باید

 باشھ.

حرفشو قبول نداشتم و برای ھمین سرمو بھ معنی مخالفت تکون دادم. چقدر 

حرفش کنایھ آمیز و ناراحت کننده بود. چجوری از اینجا سر در آوردم ... از این 

 بار و این بدبختی؟ موبایلمو چک کردم.

 کجایی نینا؟ خدا لعنتت کنھ بھت نیاز دارم.

ولی برای لکسی شروع کردم بھ تعریف کردن کل داستان زندگیم.  نمیدونم چم شد،

فکر کنم نزدیک یک ساعت بی ربط و با ربط از زندگیم حرف زدم. احتماال نیاز 

داشتم ھمھ اونچھ کھ داشت میخوردم رو بیرون بریزم. تا وقتی کھ حرفام تموم بشھ 



خر مست کرده اون بھ حساب خودش ودکای بیشتری برام می اورد و من مثل یھ 

 بودم.

وقتی ازم دور شد تا بھ مشتری ھای دیگھ اش رسیدگی کنھ، دیگھ چیزی برای 

حواس پرتی نداشتم و درد با شدت بیشتری برگشتھ بود. دوباره موبایلم رو بیرون 

آوردم تا ببینم جواب تماس ھام رو داده یا نھ و البتھ کھ ازش خبری نبود.یھ تماس 

 .صوتی داشتم ... از آیوی

رفتم بیرون تا از سروصدای داخل بار فرار کنم و پیام رو باز کردم. یجورایی 

حرفاش متناقض بود و بدتر از اون مغز من خواب رفتھ بود و تنھا چیزی کھ 

 تونستم بفھمم کلمھ "خداحافظ " بود.

 آیوی داشت سعی میکرد چیو بھم بگھ؟ اون بندرت باھام تماس می گرفت. لعنتی.

لبم داشت از جاش کنده میشد، شماره اصلی آسایشگاه رو گرفتم. ھمونجور کھ ق

مسئول شب تایید کرد کھ اون حالش خوبھ و تو اتاقشھ.ولی شنیدن کلمھ " خدافظ" 

 از زبون اون منو شدیدا وحشت زده کرد.

با اینکھ ھنوز پریشون بودم، بھ داخل بار برگشتم و تا وقتی کھ تعطیل کنن اونجا 

وی صندلیم از ھوش رفتھ بودم. بعد از مدت ھای طوالنی در موندم. فکر کنم ر

 این حد مست کرده بودم. دیگھ  وقتش بود کھ گورمو از اینجا گم کنم.

وقتی از بار بیرون اومدم، ھمھ چیو تو ھالھ ای از مھ می دیدم. حتی ھوای سردی 

کھ بصورتم میخورد ھم باعث نشد حالم خوب شھ.ھمونجور کھ مسیر طوالنی رو 

 بھ سمت خونھ می رفتم یھ ولوو قدیمی سفید کنارم وایساد. پیاده



 _جیک ... یاال بیا باال.من تو خونھ ات می برمت.

 لکسی بود.

بدون اینکھ فکر کنم سوار ماشینش شدم. با این حال بدنم سخت بود کھ بخوام چند 

 بلوک رو تا خونھ پیاده برم.

نمیدونستم.تنھا چیزی کھ می  بود؟ماشینش بوی ھلو می داد یا این بوی موھاش 

 دونستم این بود کھ لکسی ناخوشایند بود و ھمچنین این تصمیمی کھ من گرفتم.

 _کجا زندگی میکنی؟

 ھمونجا کنار رستوران یونان، رستوران الن. ۱۱۸۵_لینکون ساختمان 

 _اھا، اونجارو میشناسم.

یھ خط محو توھم  از کنار چراغ خیابون ھا و ساختمان ھا کھ رد میشدیم، مثل

 ادغام شده بودن.در کمتر از ده دقیقھ جلوی پلھ ھای ورودی خونھ ام بودیم.

 »ممنون کھ رسوندیم.با تشکر از ... زیادی خورده بودم.«بھ سمت لکسی برگشتم.

_خوب وقتی وارد بار شدی خیلی غمگین دیده میشدی و الزم بود کھ یکم ریلکس 

شونی ات چیھ، حتی دلم خواست بیشتر بھت بشی. بعد اینکھ بھم گفتی علت پری

 کمک کنم.

 _موفق شدی بھم کمک کنی برینم بھ خودم .پس ممنون از تو.

 »ھر زمان کھ باشھ.«دستش رو روی زانوم گذاشت.



 _باشھ ... خوب شبت بخیر.دوباره ممنونم.

اینو گفتم و بھ سرعت از ماشین پیاده شدم. یکم تلو تلو می خوردم. می تونم بگم 

اینکھ بھ خونھ دعوتش نکردم، ناامید شد.لکسی از اون دخترھایی بود کھ چند  از

 سال پیش دنبالشون میگشتم... سکس بدون ھیچ گونھ وابستگی و انتظاری از ھم.

ولی نینا انقدر منو ویرون کرد کھ نتونم بھ زن دیگھ ای نزدیک شم. اون ھمھ 

 چیزی بود کھ می خواستم.

ا باال برم و خودمو بھ سالن برسونم و روی کاناپھ سقوط باالخره تونستم از پلھ ھ

کنم، اتاق داشت دور سرم می چرخید.تلویزیون رو روشن کردم و جذب یھ برنامھ 

رقص زومبا شدم.احساس می کردم رقاص از مانیتور بیرون اومدن و میخوان با 

 من برقصن.

 مت در رفتم.یکم بعد صدای در اومد، خودمو از کاناپھ بیرون کشیدم و بھ س

 لکسی.

 »چیزیو فراموش نکردی؟«آیفونم رو تو دستش باال آورد.

 ممنون. _لعنتی،

 »چجوری فھمیدی کھ باید بیای اینجا؟«موبایلم رو ازش گرفتم.

_در ورودی رو باز گذاشتھ بودی، درب پایین رو زدم، ولی خانمھ گفت "برو 

 گمشو "

 میخوام. منم فھمیدم کھ در شماره سھ باید اونی باشھ کھ



قبل اینکھ بتونم بھش شب بخیر بگم و راھی اش کنم بره منو کنار زد و رفت 

روی کاناپھ نشست و پاھاشو روی ھم انداخت.با چکمھ ھای سیاه پاشنھ بلندش کھ 

 ساق بلند و تنگ ھم بود شبیھ فاحشھ ھا دیده میشد.

 _بھ چی نگاه میکنی؟

 _زومبا.

 »تی جیک.تو خیلی شوخ ھس«شروع بھ خندیدن کرد.

روی کاناپھ بھش » و مست. مست رو فراموش نکن.«انگشت شستم رو بلند کردم.

 »بیخیال ورزش، از مھمونی لذت ببر.«ملحق شدم و سرمو بھ پشتی تکیھ دادم.

 _چی؟

 _مھم نیست.

 با اون موھای بلند طالییش لکسی شبیھ نینا میشد. اگھ چشم ھام رو لوچ میکردم،

 سکسی بود، ولی نینا زیباترو بھتر بود.این دختر بھ تمام معنا 

 یھ فرشتھ لعنتی.

فقط سکسی بودن دیگھ برام کافی نبود. درواقع ھیچی بجز نینا بھ چشمم نمی اومد. 

یکم زمان گذشت ولی اونقدر گیج بودم، کھ نفھمم چند دقیقھ اس. احتماال خوابم 

ی تنھ برھنھ از روبرده بود چون چیز دیگھ ای کھ فھمیدم این بود کھ لکسی با باال

 شلوار جینم سوارم شده بود.



تو بطرز لعنتی «ھمونجور کھ خودشو روم تکون میداد، تو گوشم زمزمھ می کرد.

 »سکسی ھستی جیک، میخوام برات ساک بزنم.

 گاییدمش.

آلتم سخت شده بود. تو حال خودم نبودم، ولی نھ بھ اون اندازه کھ ھرگز اینو 

م کھ بھ این شکل خودمو در اختیار فرد دیگھ ای بخوام. نمی تونستم تصور کن

بزارم .من عاشق نینا بودم.اگرچھ کھ اون االن نمی خواست با من باشھ، ولی بدنم 

 بھ اون تعلق داشت.

 »لکسی برو کنار.«از روی خودم ھلش دادم.

 _دارم ھمین کارو میکنم.

. واقعا نیاز دارم _منظورم اینھ از روی من برو کنار. نباید اصال بھ اینجا میومدی

 بشاشم. وقتی بیرون اومدم میخوام کھ رفتھ باشی. باشھ؟

_من فکر کردم کھ تو اینو میخوای. تموم شب رو بھ نوک سینھ ھام زل زده بودی 

 و بھ این نگاه کن ... تو تحریک شدی و سختی.

_لکسی با تموم احترامی کھ بھت دارم باید بگم، تو وقتی خواب بودم تموم مدت 

التم نشستھ بودی. اونم خودش اختیار داره و برای خودش تصمیم میگیره و  روی

راجب نوک سینھ ھات اگھ تو می پوشوندیشون منم بھشون خیره نمی شدم.تو 

ای دختر خوبی ھستی(...بعنوان یھ فاحشھ.) ولی قبال ھم بھت گفتم من با کسھ دیگھ

 ھستم.



نی ترین شاش عمرم رو دیگھ چیزی نگفتم و بھ سمت دستشویی رفتم و طوال

داشتم. فکر کنم نزدیک ده دقیقھ اونجا بودم روی سنگ توالت نشستھ بودم و سرم 

 گیج میرفت. فردا صبح یھ خماری درست و حسابی در انتظارم بود.

 وقتی بھ سالن برگشتم لکسی رفتھ بود.

 اون رفتھ بود ولی من تنھا نبودم.

 این اتفاق نباید می افتاد. خدایا قلبم،

 نینا وسط اتاق ایستاده بود و چشم ھاش خیس بود.

نینا ؟ نینا... بیبی،چھ اتفاقی افتاده؟فکر میکنی کھ چی «خون تو مغزم جمع شد.

 »دیدی؟

ھاش ھمونجور می ریخت و باعث ھمونجا جلوم وایساد، ولی چیزی نگفت. اشک

ش و بھمیشد چشم ھاش بستھ بشھ. بھ نظر می رسید کم مونده باز دچار حملھ بشھ 

 خفگی دست بده.

 خدا بھم رحم کنھ. این خیلی بد بود.

دختری کھ دیدی «سعی کردم خودمو آروم کنم، ولی از درون وحشت کرده بودم.

... اون منو از بار بھ خونھ آورد. رفتم اونجا چون ازت ناراحت بودم.بھ تماس 

و پیاده ھام جواب نمی دادی. اونقدر ناراحتی داشتم کھ بخوام مست کنم.اون من

کرد، ولی دوباره برگشت چون موبایلمو تو ماشینش جا گذاشتھ بودم. نینا ھیچ 

 »اتفاقی نیافتاد ،ھیچ اتفاقی نیافتاد!.



 بازم چیزی نگفت.ق لبم داشت ترک میخورد، اون باورم نداشت.

 لعنی،خودمم بھ خودم اعتماد نداشتم.

 یخورم!._من با اون نخوابیم .حتی نبوسیدمش. بھ روح پدرم قسم م

 بھم نگاه کرد.

 بھ سمتش رفتم، ولی اون عقب رفت.ھنوزم بدون حرف اونجا ایستاده بود.

 _اون بھت چیزی گفت؟

ت در حقیق«با چشم ھای خشمگین سرشو اروم تکون داد. نفسشو عمیق بیرون داد.

 اشک ھاش دوباره روی صورتش ریخت.» اره گفت.ازم پرسید کھ ایا من نینام.

 _چی؟

گفتم اره منم... ازم تشکر کرد، کھ بھ اندازه کافی دوست پسرمو تنھا _وقتی بھش 

 گذاشتم کھ اون بتونھ ازش استفاده کنھ.

 نھ.

 این نمی تونست اتفاق بیافتھ.

نھ.نھ! نینا...  ھیچ اتفاقی نیافتاد.من خوابم «شوکھ بودم و سرمو بشدت تکون دادم.

 »برد.اون اومد روی من.اون ... اون می خوا...

 اقل از کاندوم استفاده کردی؟_حد



از تھ حلقش اینو داد زد، صورتش سرخ شده بود و لب ھاش می لرزید. مثل یھ 

مرد دیوانھ از بین دندون ھای قفل شده ام غریدم و داد زدم و مشت ھام رو تو ھوا 

 »ھیچ ... اتفاق کوفتی... نیافتاد.«پرت کردم.

نشو می پوشید.ازم میخوای کھ وقتی اومدم خونھ اون داشت سوتی«زد. اونم داد

 »حرفتو باور کنم؟ فکر میکنی انقدر احمقم؟

 فکر میکردم انقدر عاشقم ھستی کھ بھم اعتماد کنی.

ھمون موقع رایان از راھرو ظاھر شد.مطمئن نبودم کھ تمام مدت اونجا بوده یا 

 ھمزمان با نینا رسیده.

 _بیا نینا، بیا از اینجا بریم.

 نو بھ سمت در برد.رایان اینو گفت و او

 »اون ھیچ جا نمیره.«صدام بخاطر دادی کھ زده بودم، گرفتھ بود.

 _ جھنم و نمیره. بھ اندازه کافی زندگیشو خراب نکردی؟ فقط بزار بره جیک.

ھاش بھم خیره شد و این ھارو گفت و بعد اونو بھ سمت در برد. نینا داشت چشم

 »فقط بزار اون بره.« رو پاک میکرد.

دای ناخواستھ کھ تو سرم بود، ھمونی کھ تمام مدت بھم می گفت، ھمین اون ص

کارو انجام بدم چون اون زیادی برای من خوب بود ناگھان کنار رایان ظاھر 

شد.اگھ اون راجع بخ لکسی بھم اعتماد نمی کرد در این صورت ممکنھ این حرف 

 درست باشھ، چون قادر نبودم ھرگز خالفش رو ثابت کنم.



از بازوش گرفت و اونو بھ سمت راھرو برد. نینا برای آخرین بار با چشم رایان 

ھای غمگینش بھم نگاه کرد، جوری کھ احساس کردم خنجری تو قلبم فرو کرد. 

احساس کردن در اون و عذابی کھ خودم می کشیدم، باعث شد یخ بزنم و درمونده 

جنگم اجازه دادم و شکست خورده بشم. صدای توی سرم برنده شد. بدون اینکھ ب

اون بره و اون از دیدم محو شد.مطمئن نبودم کھ دیگھ بتونم ببینمش. دختری کھ 

باعث شادیم و دلیل زندگیم بود و بھ روحم نفوذ کرده بود ... حاال رفتھ بود. این 

 بدترین لحظھ عمرم بود.

 درست لحظھ ای کھ فکر می کردم دیگھ بدتر از این ھم نمیشھ، متوجھ شدم کھ یھ

پیام صوتی از دست رفتھ از نینا دارم.احتماال ھمون موقع کھ موبایلم تو ماشین 

 لکسی مونده بود، تماس گرفتھ. وقتی بازش کردم سینھ ام فشرده شد.

سالم، میدونم کھ ھفتھ گذشتھ رو خیلی ازت دور شدم. نیاز داشتم یکم ازت «

 ندگی بدون تو اصال میفاصلھ بگیرم تا بفھمم واقعا چھ حسی داره ... تا ببینم ز

تونھ یھ گزینھ باشھ. و میدونی چیھ؟ نبود،جیک. واقعا نبود. میدونم کھ باید یھ 

چیزایی رو قربانی کنم، مثال زمانی کھ می تونم با تو باشم، البتھ اگھ قرار باشھ کھ 

ادامھ بدیم. ھمونجور کھ یھ بار قبال بھم گفتی، مجبوریم بعضی سختی ھارو تحمل 

بتونیم لذتی کھ اصال نمیدونستیم وجود داره رو بدست بیاریم.تو تمام کنیم، تا 

خوشی من ھستی و دارم بھت میگم کھ تو ارزش ھمھ درد ھا و از دست دادن 

تر میکنھ، درستھ؟میخوام امشب ھا رو مشتاقھای توی دنیارو داری. فاصلھ قلب

اه میافتم، بیام ببینمت. چیزھای زیادیھ کھ میخوام بھت بگم.ھمین االن دارم ر

 »اونجا.امیدوارم کھ بیدار باشی. متاسفم اگھ نگرانت کردم .خیلی دوستت دارم.



 

 بیست و ھشتمفصل 

 

 ھشتاد و پنج:عددی بود کھ نشون میداد چند بار اون پیام صوتی رو گوش کردم.

 سی:تعداد روزھایی بود کھ گذشتھ بود و من نتونستھ بودم صورت نینارو ببینم.

 دیدن اون ازم سر زد. بعد از تقریباً  بزرگی کھ اشتباھات یک:تعداد

بعد اینکھ نینا رفت ھفتھ ھارو با متقاعد کردن خودم می گذروندم کھ این بھترین 

کار بود، ھرچند کھ احساس بدبختی می کردم.حتی یھ شب ھم بدون درگیری با 

انش برم و از خودم اش بھ این فکر می کردم کھ بھ آپارتمخودم نگذروندم، ھمھ

دفاع کنم.ھمیشھ ھم برعکس این تصمیم می گرفتم چون نمی خواستم دیگھ بیشتر 

از این مایھ عذابش باشم.اگھ اونشب حرفمو باور نکرد، االنم قرار نیست باور 

 کنھ.

جوری کھ موقع رفتن بھم نگاه کرد، ھمیشھ تو ذھنم میمونھ و عذابم میده.نگاھی 

یش رو نشون میداد.این خاطره منو وحشت زده می کھ تاسف مطلق و ناامید

کرد.اگر چھ جز مست بودن کار اشتباھی نکرده بودم، ولی با کشیدن چندباره اون 

نگاه روی صورتش خودم رو تنبیھ کردم، اینجوری دیگھ تصمیم بدی کھ زندگیمو 

 نابود کرد رو فراموش نمی کردم.



ل اینکھ مرض مسری داشتھ باشیم رایان و تارا و من اصال باھم حرف نمیزدیم.مث

 از ھم دوری میکردیم و من دنبال پیدا کردن یھ آپارتمان جدید بودم.

از طرفی بطرز طعنھ آمیزی آیوی با طالق موافقت کرده بود و اجازه داده بود کھ 

محافظش بمونم. این تنھا چیزی بود کھ طبق خواستھ من پیش رفت ولی دیگھ 

اھمیت داشتھ باشھ، چون من عشق زندگیم رو از دست  مطمئن نبودم اونقدرھا برام

 داده بودم.

ھا بجز کاغذبازی شرایط من و ایوی با قبل ھیچ فرقی نکرده بود.ھنوزم آخر ھفتھ

بھ بوستون میرفتم، ولی در حقیقت بیشتر وقتمو تو خونھ می گذروندم حتی وقتی 

ی کنم و دوباره بھ آیوکھ شرایطش بد بود.اینجوری می تونستم ذھنمو از نینا خالی 

اطمینان بدم کھ طالق گرفتن تاثیری روی اونجا رفتن من نداره. االن کلی وقت 

 داشتم ولی چیزی نداشتم کھ بخاطرش بھ سمت نیویورک پرواز کنم.

دیگھ طالق گرفتنم برام اھمیتی نداشت.خانوادم تشویقم می کردند کھ تمومش کنم، 

 نبود. درحالی کھ دیگھ ازدواج بعدی در کار

                                                              *** 

وقتی بھ بروکلین برگشتم یھ شب یکی در زد و من بدون اینکھ از درز روی در 

 چک کنم ببینم کیھ درو باز کردم.

 یھ چیزی محکم بھ صورتم خورد و نزدیک بود دماغم رو بشکنھ.

 _این دیگھ چھ کوفتیھ!؟.



و با دست ھام پوشوندم، کم مونده بود با مشت بھ کسی کھ اینکارو کرده صورتم

بود ضربھ بزنم، کھ بھ پایین نگاه کردم و سالحش رو دیدم:یھ کیف بود.عکس یھ 

گروه پسر جذاب و قشنگ روی کیفش بود.کسی کھ بھم حملھ کرده بود یھ ادم ریز 

 اندام با سر کچل بود.تازه متوجھ شدم کھ اون کیھ.

 »احمق!.«زد. داد

 »اسکایلر؟«آروم دستمو زیر دماغم کشیدم ببینم خون میاد یا نھ.

 _این برای این بود کھ دوستمو رنجوندی احمق کونی.

 منو ھل داد و داخل آپارتمان شد.

 _منم از دیدنت خوشحال شدم، بفرما تو.

 کیفشو روی زمین گذاشت و روی کاناپھ ولو شد.رنگ پریده و ضعیف دیده میشد.

 عنتی... این دختر نباید اینجا باشھ.ل

 _آب داری؟

 _اره ... البتھ.

با قدم ھای تند بھ سمت آشپزخونھ رفتم تا براش اب بیارم و دماغم رو زیر شیر 

اب بشورم، وقتی بھ اسکایلر نگاه می کردم می سوخت.کامال واضح بود کھ حالش 

ون وضعیت و ھمھ راه رو با اخوب نیست.تعجب کردم کھ بخاطر دوستش اون

 مریضیش تا اینجا اومده.

 لیوان اب رو بھ سمتش گرفتم، ازم گرفت و ھمھ اش رو سر کشید.



 »حالت چطوره؟«روی کاناپھ مخالفش نشستم.

 _ھمونجور کھ دیده میشم.

 _چجوری تا اینجا اومدی؟

 _تاکسی گرفتم.

 _از بیمارستان فرار کردی؟

صحبت ھای بی ارزش اینجا برای این «پاھاشو رو کاناپھ زیرش جمع کرد.

 »نیومدم.

 _باشھ.

 _تو اون فاحشھ رو میشناسی یا نمیشناسی؟

قسم میخورم کھ کاری نکردم. قسم میخورم. «با نگاه تیز بھ چشم ھاش نگاه کرد.

 »می دونم کھ نینا بخاطر چیزی کھ فکر میکنھ دیده، باورم نمیکنھ.

 »چیھ.جورایی فھمیدم قضیھ یھ« این بھ چشم ھام خیره شد.

 _چیو فھمیدی؟

 _اینکھ ممکنھ اینکارو نکرده باشی.

 _انوقت چرا؟



_چون باید یھ احمق بوده باشی کھ بخوای بھ نینا خیانت کنی.اون قلبش مثل مادر 

ترزاس و مھربونھ و اندامش مثل باربیھ، خوب شایدم بیشتر شبیھ زن ھای سیاه 

 ھمھ چیھ.باشھ با باسن برجستھ و ... بھ ھرحال اون سکسیھ.اون 

 _تو باورم میکنی؟

_اگھ بخوام راستشو بگم تا وقتی کھ االن بھ چشم ھات نگاه نکرده بودم، باور نمی 

 کردم.من این بصیرت رو دارم و فکر میکنم کھ حقیقت رو میگی.

 »ممنونم، ممنونم اسکایلر.«احساس راحتی کردم و نفسمو عمیق بیرون دادم.

آشپزخونھ رفتم تا براش اب بیشتری بیارم و شروع بھ سرفھ کرد. فورا بھ سمت 

 بعد سرجام نشستم.

_بھ ھر حال اون خیلی بیچاره دیده میشھ. اون داره منم بھ شدت افسرده میکنھ و 

 ھا زیادی سختھ.برای کسی کھ سرطان داره تحمل اینجور غم وغصھ

نم؟بھم کفکر میکنی باید چیکار «ریز ریز خندیدم، با اینکھ نباید اینکارو میکردم.

 »بگو، ھرکاری باشھ انجام میدم.

ھای ناامیدی، سالھ راھنمایی می خواستم؟ زمان ۱۵من واقعا داشتم از یھ دختر 

انتخاب ھای نامناسب، ممکنھ بھترین انتخاب باشھ.این دختر بیشتر از سنش عاقل 

 و فھمیده بود.

 ون حقیقت_مرد تو باید یکم شجاعت بخرج بدی.از خودت دفاع کن تا جایی کھ ا

رو توی چشم ھات ببینھ.چیزی کھ مال تواه روپس بگیر! شاید مجبور شی 



بخاطرش صدھا بار تالش کنی. ولی بازم نباید عقب نشینی کنی، نباید شکست 

 بخوری.

سرمو بھ معنی موافقت با حرفش تکون دادم، ولی ھنوزم ساکت بود باالخره 

 »یعنی براش بجنگ ... «ضربھ آخر رو زدم.

 »تو خیلی باھوشی، تامی لی.«بلند شد و با مشت بھ بازوم زد. از جاش

(تامی لی یھ خواننده مشھور متال ھست کھ بخاطر شباھت ظاھریشون اسکایلر 

 جیک و بھ اون شبیھ کرد، اونم بدنش پر از تتو پرسینگھ.)

اسکایلر نزدیک نیم ساعت دیگھ پیشم موند و از پسری بھ اسم میچ حرف زد ، 

گوش بدم، چون تنھا کاری بود کھ در مقابل الھام بخشی اون کھ فقط تونستم 

 باارزش بود، از دستم بر می اومد .

اصرار کردم کھ کرایھ تاکسی برگشتش رو من بدم. وقتی داشت از در بیرون 

زندگی خیلی کوتاھھ جیک،اگھ اجازه بدی نینا «میرفت بھ سمتم برگشت و گفت.

 »بره تا آخره عمرت حسرتشو میخوری.

 حق با اون بود.

 _اسکایلر نمی تونم بھ اندازه کافی ازت تشکر کنم، بخاطر اینکھ باورم کردی.

 _اوه، صبر کن ...قبل اینکھ فراموش کنم.

پاشو وایسا و ماھیچھ ھاتو بنداز «موبایلش رو دراورد و دوربینش رو روشن کرد.

 »بیرون.



 _چی؟

 د.تتوھاتو  ببینم ... و بخن_فقط کاری کھ گفتمو بکن.آستین ھاتو باال بزن تا 

 کاری کھ گفتو انجام دادم و ازم عکس گرفت.

 »اینم  برای جاده.«بھم چشمک زد.

اسکایلر رفت، ولی من از شوک فقط تونستم سرمو تکون بدم. اون روح شجاعی 

داشت. چیزی کھ دیده بودم واقعا یھ فرشتھ روی زمین بود؟ کامال مطمئن بودم کھ 

 صورتم نزده بود، فکر می کردم اون یھ فرشتھ بوده.اگھ با مشت تو 

                                                            *** 

مالقات اسکایلر شجاعتی کھ نیاز داشتم رو بھم داد.حقیقت اینکھ حتی یھ نفر از 

 نزدیکان نینا پشتم بود، برام یھ دنیا ارزش داشت.

نینا از زندگی من رفتھ بود.تصمیم گرفتھ بودم عصر  فردا دقیقا یھ ماه میشد کھ

شنبھ این ھفتھ رو مرخصی بگیرم و بھ خونھ نینا برم و باھاش حرف بزنم.حتی سھ

نمی دونستم چی می خوام بھش بگم، ولی می خواستم بھ چشم ھام نگاه کنھ و ببینھ 

 کھ حقیقت رو بھش گفتم.

ایستگاه مترو بھ سمت پارک عصر یھ روز بھاری بود و باد می وزید کھ از 

سلوپ در ھمسایگی خونھ نینا رسیدم.شکمم بھم می پیچید و قلبم تند تند میزد و 

چیزھایی کھ میخواستم بھش بگم رو با صدای بلند برای خودم تکرار میکردم.ماه 

ھا بود کھ سیگار نکشیده بودم، ولی امروز احساس میکردم شدیدا بھش نیاز دارم 



ارم رد می شدند با حالت عجیب و غریبی بھم نگاه می کردند، .افرادی کھ از کن

 چون داشتم بلند بلند با خودم حرف میزدم و دست ھام رو تکون می دادم.

وقتی نزدیک ساختمان آجرنما جایی کھ توش زندگی می کرد شدم، قلبم فرو 

 ریخت.

 فورا پشت یھ درخت بزرگ پنھون شدم.

اختمونشون می رفت ولی تنھا نبود.یھ پسر نینا داشت بھ سمت پلھ ھای ورودی س

با موھای قھوه ای و عینک کنارش بود و دستشو دور شونھ نینا انداختھ بود.نمی 

تونستم دقیق صورتش رو تشخیص بدم، تنھا چیزی کھ فھمیدم این بود کھ ژاکت 

 آقای راجرز پوشیده بود و دلم می خواست با مشت و لگد لھش کنم.

پسره ژاکتش رو دراورد و روی شونھ ھای نینا انداخت. روی پلھ ھا نشستن و 

پسره چیزی گفت کھ نینا سرشو بھ پشت خم کرد و بلند خندید و سینھ منقبض 

شد.تو یھ لحظھ دیدن شادی روی صورتش برام مثل رسیدن بھ بھشت بود. مسیح 

اون قلب من بود، چجوری می تونستم از دیدن خوشی قلبم خوشحال نشم ؟از 

احساس کردم تو جھنم ھستم، چون اون کسی کھ لبخند بھ لبش آورده بود طرفی ھم 

 من نبودم.

ھمھ این ھا بخاطر یھ مرد دیگھ بود.در تمام عمرم بھ ھیچ کس اینجوری حسادت 

 نکرده بودم.

با دیدن ھر حرکتشون ھمونجا پشت درخت یخ زده بودم. اون با پیراھن زردش کھ 

جلوه کنھ و زیر نور خورشید بدرخشھ  باعث شده بود موھای طالییش بیشتر



ھام رو داخل موھاش کنم، بوش بشدت زیبا دیده میشد.بدجور دلم میخواست انگشت

 کنم و بخودم فشارش بدم.دیدنش باعث شد بفھمم کھ چقدر دلتنگش بودم.

پسره دستش رو روی زانوی نینا گذاشت و باعث شد مشت ھام سفت تر بشن. قلبم 

 و بشدت عرق کرده بودم. دیوانھ وار می کوبید

 گاییدمش، این منو می کشت.

پسره انگار داشت داستانیو تعریف می کرد و دست ھاش رو تکون می داد و ھر 

بار کھ نینا می خندید احساس می کردم، بیشتر از قبل دارم از دستش میدم.من فقط 

د از ھا رو بھ جون می خریدم.بعمثل یھ جاسوس اونجا ایستاده بودم و ھمھ این

 ھا از جاشون بلند شدند.دقایقی اون

پشت نینا بھ سمت من بود و وقتی پسره خم شد تا اونو ببوسھ، بدنم شروع بھ 

لرزیدن کرد.فکر کنم باالخره تونستم بفھمم وقتی نینا دچار خفگی میشھ چھ حسی 

 داره، چون نمی تونستم نفس بکشم.واقعا داشتم اونو از دست می دادم.

کرخت شده بود. نباید از اینکھ بھ این زودی کسی پیدا شده بود کھ بدنم بی حس و 

اونو ازم بگیره شوکھ میشدم. اون مثل یھ ماھی بود و من یھ احمق بودم کھ اجازه 

 دادم از دستم لیز بخوره و بره. اون عاشقم بود و من بھ ھمھ چی گند زده بودم.

ایقی تنھا بود و رفتن اونو آقای راجرز بغلش کرد و ازش خداحافظی کرد و نینا دق

تماشا می کرد.ھرچیزی کھ درونم بود می خواست کھ بھ سمتش پرواز کنم ولی 

 بدنم حرکت نمی کرد. اونم بھ سمت پلھ ھا برگشت، باال رفت و از دیدم دور شد.



ھمھ اعتماد بھ نفسی کھ این اواخر درونم ساختھ شده بود، بخاطر اونچھ کھ دیدم از 

بھم گفتھ بود کھ نینا بخاطر من افسرده و ناراحتھ ولی نینایی کھ  بین رفت.اسکایلر

من دیدم بنظر می رسید ... بدون من خوشحال تره. نمی خواستم شادیش رو ازش 

 بگیرم. ھیچ راه لعنتی وجود نداشت. من خیلی دوستش داشتم.

 ھدلم می خواست دردم رو از بین ببرم، بھ ھمون بار برم و انقدر مست کنم کھ ھم

چیز از یادم بره بعد بیادم اومد کھ چجوری خودمو تو این دردسر انداختم و 

پشیمون شدم. بجاش عھد کردم کھ دیگھ ھیچ وقت مست نکنم، چون ھمین الکل 

 زندگیم رو نابود کرده بود.

 بجای این ھا بھ سمت خونھ رفتم، افسرده برای توصیف حالم کم بود.

 ویران شده بودم.

             ***                                                      

عصر روز بعد تلفن خونھ زنگ خورد.در حالت معمولی تلفن رو بر نمی داشتم، 

ولی حتی اگھ یھ درصد شانس وجود داشت کھ نینا پشت خط باشھ می خواستم 

 صداش رو بشنوم، با اینکھ قول داده بودم ازش دور بمونم.

 _سالم؟

 اونجاست؟_نینا 

 صدای مرد بود و بدنم فورا تو حالت حملھ قرار گرفت.

 _کی پشت خطھ؟



 _اسپنسر.

 _اسپنسر ...

 _آره ،اون اونجاست؟

 اسپتسر،دوست پسر کی** قبلی نینا.

و «دست ھام فورا مشت شد،سعی کردم صدام رو ھرچند تقلبی صمیمی نشون بدم.

 »این تماس بخاطر چیھ؟

ھستم. امروز بھ بروکلین اومدم تا یکی از مشتری ھام اش _من ... دوست قدیمی

رو ببینم و امیدوار بودم بتونم زمان بیشتری اینجا بمونم و با اون وقت بگذرونم 

ولی شماره جدیدش رو نداشتم. میدونستم کھ پیش رایان ھاگرتی زندگی میکنھ و 

 من این شماره رو از رایان داشتم، این شماره خونھ است، درستھ؟

 ه درست زنگ زدی._ار

 _پس نینا اونجاس؟

در واقع ... یکم پیش از دستش دادی.اون بھ مغازه سر خیابون «بھش دروغ گفتم.

رفتھ ولی تا چند دقیقھ دیگھ بر می گرده. خونھ خودتھ می تونی بیای و اینجا 

 .۱۱۸۵منتظرش بمونی مرد. خیابان لینکون ساختمان 

 باشھ ھمین کارو میکنم،ممنون._

 رو روز بدی رو برای اومدن بھ شھر انتخاب کرده بود.این یا



پانزده دقیقھ بعد اون زنگ ساختمان رو زد و بھش اجازه دادم بیاد باال، وقتی در 

آپارتمان رو زد با یھ نیشخند بھ بزرگی تگزاس در رو براش باز کردم.احتماال 

جوری بنظر می رسیدم کھ انگار یھ ظرف حاوی قرص شادی بخش رو قورت 

 داده باشم.

با صدای بلند اسمشو صدا کردم و محکم بھ پشتش زدم جوری کھ » اسپنسر!«

 »بیا تو«انگار یھ چیزی تو گلوش گیر کرده باشھ.

ھم قد من بود و کت و شلوار طوسی پوشیده بود و مثل کارمند حرفھ ای دیده 

وتم امیشد.از باال بھ پایین و برعکس منو برانداز کرد و مشخص بود کھ داره قض

 میکنھ. وقتی یادم میومد کھ این یارو با نینا بوده احساس می کردم مریض شدم.

 با این فکر دندون ھام رو بھم سابیدم و ماھیچھ ھام منقبض شد.

 _تو کی ھستی؟

 _من جیکم، کسی کھ پشت تلفن باھاش حرف زدی.

 _تو اینجا زندگی میکنی ... با نینا؟

 _اره، راحت باش.

 تو گفتی کھ اون تا چند دقیقھ دیگھ بر می«ت و با تردید نشست.بھ سمت کاناپھ رف

 »گرده؟

 _یھ ھمچین چیزی ... 

 بھ سمت آشپزخونھ رفتم یھ موز برداشتم و برگشتم و روبروش نشستم.



 _پس ...؟

 دست ھاش رو بھم گره زد، بنظر می رسید کھ راحت نیست.

 خوبھ، داشتم عصبیش می کردم.

پوست موز رو جدا کردم و یھ گاز گنده بھش زدم و » پس ...؟«مسخره اش کردم.

 »نینا راجع بھ تو خیلی چیزا بھم گفتھ.«با دھن پر گفتم.

 »اینکارو کرده؟«شوکھ شد.

 _تو ھنوزم ملتو تحقیر می کنی؟

 _من مثل تو نیستم.

_میدونی، کاری کنی کھ طرف مقابلت حس گوه بودن داشتھ باشھ، تا تو حس 

تا اینکھ کسی نفھمھ تو الت کوچیکی داری و ایراد خودت بھتری داشتھ باشی ... 

 رو پوشش بدی.

 ...»داری چھ کوفتی «از جاش بلند شد،

_نگران نباش، نینا بخشیدتت. بعد اینکھ من درونش بودم، متوجھ شد کھ این اصال 

تقصیر تو نبوده کھ نتونستی ارضاش کنی. منظورم اینکھ تو با اون چیزی کھ 

ھ می تونستی تالشتو کردی. ولی آلت بیچاره چیزی برای عرضھ داشتی تا اونجا ک

 کردن نداشت.

 »نینا فکر می کرد کھ این عادی بوده.«خندیدم و سرمو تکون دادم.

 »تو داری زیاده روی میکنی.«با انگشتش بھم اشاره کرد.



_میدونی چی زیاده رویھ؟ اینکھ بھ فرشتھ ای کھ تمام اعتماد و بکارتش رو بھت 

یانت کنی. واقعا فکر میکنی کھ یھ مرد ھستی؟ چون من فقط یھ ک* گنده داده خ

چیزی نمی بینم. میدونی اینکھ ھمزمان اونو تو چند تا زن فرو کنی، باعث نمیشھ 

 کھ رشد کنھ و بزرگتر بشھ، اسپنس.

کر نمیدونم کھ ف«بھ سمت در رفت، ولی قبل اینکھ بیرون بره بھ سمتم برگشت.

ی، ولی اگھ نینا با آشغالی مثل تو باشھ پس لیاقت ھر ذره می کنی چھ گوھی ھست

 »از دردی کھ بھش دادم، رو داشتھ.

خیلی زود نرفتی؟می خواستم «در حالی کھ بھ سمت راھرو فرار می کرد داد زدم.

 ارسنیک ماده سمی قوی ھست.)»(با ارسنیک ازت پذیرایی کنم.

 در ورودی بھم خورد.

 دست می دادم، ولی لعنتی حس خوبی داشت. اره، داشتم ... کنترلم رو از

                                                                 *** 

 یھ ھفتھ دیگھ گذشتھ بود، بھ بوستون رفتم و برگشتھ بودم، ولی ھنوز آشفتھ بودم.

یھ شب بعد اینکھ از کار بھ خونھ برمی گشتم، با دسیره کھ از رستورن بیرون 

برخورد کردم، یھ پیراھن مشکی مینی با کفش ھای پاشنھ بلند استلتو پوشیده  اومد

 بود، با اون تیپش بیشتر شبیھ رقاص ھای سکسی بار بود، تا یھ پیش خدمت.

 _سالم، جیک.

 _سالم.



بدون اینکھ باھاش چشم تو چشم بشم جوابش رو دادم و سعی کردم از کنارش رد 

 بشم.

 »صبر کن.«می اومد. صدای پاشنھ کفش ھاش پشت سرم

 «بھ سمتش برگشتم، ھنوز افسرده و عصبی بودم و زیاد باھاش حرف نمی زدم.

 »چیھ؟

بعد اینکھ روز تولد اونجوری با نینا رفتار کرده بود، ھیچ برخوردی با دسیره 

نداشتم ولی اونشب بھ بھترین شب عمرم تبدیل شد. حتی االن با وجود اینکھ یک 

رد دیگھ ای می گذشت، ھنوز عشقم نسبت بھ اون بھ ھمون ھفتھ از دیدن اون با م

قوت باقی مونده بود.جدا موندن ازش بھ معنی از بین رفتن عشق و عالقھ ام 

نسبت بھش نبود.با وجود اینکھ اونو بیشتر از زندگیم دوست داشتم، باید یاد می 

 گرفتم بدون اون زندگی کنم.

بخاطر حرف ھایی کھ اونشب بھ نینا  می خواستم«دسیره مابین گفتگو ذھنیم پرید.

زدم عذرخواھی کنم.ھمش ناخواستھ بود. فقط بخاطر اینکھ ھمھ چیز بین من و تو 

مثل قبل پیش نمی رفت، ناراحت بودم ولی نمی خواستم کھ ھمچین کاری رو 

 »انجام بدم.

 _باشھ، حاال ھرچی، ھمش مربوط بھ گذشتھ اس.

 کلید رو وارد در کردم.

 _صبر کن.



 »چیھ؟«سمتش برگشتم.بھ 

 _اوضاع با ... نینا چطوره؟

 حتی شنیدن اسمش ھم عذابم می داد.درست ترین جوابی کھ میشد رو بھش دادم.

 »ھمھ چی تموم شد.«

 متاسفم،دلیلش حرف ھای«نگاھش پوزش طلبانھ بود ولی نمی دونستم واقعیھ یا نھ.

 »من بود؟

 _نھ.

خوبی ھستی. تو ھمیشھ باھام  _خوب، معذرت می خوام.منظورم اینکھ تو پسر

رک حرف زدی و ھیچ وقت ھیچ قولی بھم ندادی. ما با ھم خوب بودیم و من حق 

 نداشتم کھ ازت ناراحت بشم، یا بھ نینا حسودی کنم.

 _مسئلھ ای نیست دس.

 _االن چیکار میکنی؟

 _میخوام برم باال و سعی کنم یھ چیزی بخورم.

ن تو رستوران چیزی بخوری؟ از آشپز _غمگین بنظر میرسی. چرا نمیای پایی

 میخوام فورا غذای مورد عالقھ ات رو برات درست کنھ.

می دونستم اگھ برم باال تصویر نینا و پسری کھ بوسیدش دوباره و دوباره تو سرم 

تکرار میشھ و فکر بھ اون عصبیم میکنھ.ھرچند کھ قسمتی از وجودم می خواست 



، ھمین ھا باعث شد بخواھم ھمھ چیو از ذھنم تنھا باشم و تو درد خودم غرق بشم

 بیرون کنم.

 »باشھ، ممنونم.«اه کشیدم و دنبالش راه افتاد.

یھ گوشھ از رستوران کنار میزی منو نشوند و خودش بھ سمت آشپزخونھ رفت و 

با سینی از غذاھای یونانی مورد عالقھ من برگشت.ھمونجور کھ غذام رو 

اشتھای چندانی نداشتم، ولی نصف ھر ظرف رو  میخوردم کنارم نشست. با اینکھ

 خوردم.

 دسیره با موھای بلند مشکیش و چشم ھای قھوه ای واقعا زیبا بود، ولی بھ ھمون 

اندازه باطن زیبایی نداشت. ما قطعا توی تخت باھم سازگار بودیم، ولی فقط بھ 

 ھمونجا ختم میشد.حتی ھنوزم ھمھ چی با اون بھ سکس ختم میشد.حتی نمی

 تونستم اونو با چیزی کھ با نینا تجربھ کردیم مقایسھ کنم.

نینا فقط از لحاظ ظاھری زیباترین زن جھان برای من نبود، دوست داشتن اون با 

تمام قلب و روحم، سکس رو برام لذت بخش می کرد، جوری کھ می خواستم ھیچ 

ومد وقت تموم نشھ. وقتی تصاویری از سکس اون با پسره عینکی بھ ذھنم ا

احساس کردم، دارم ھرچی کھ خورده بودم رو باال میارم. انقدر برام درد اور بود 

 کھ فورا سرم رو تکون دادم، تا اون تصاویر از ذھنم پاک بشن.

 _نظرت چیھ دسر رو طبقھ باال بخوریم؟

نفسم رو عمیق بیرون دادم. باید منظو پشت حرفش رو می گرفتم ولی بقدری از 

 »باشھ... البتھ ،چرا کھ نھ.«م، کھ باھاش ھمراه شدم.تنھایی واھمھ داشت



اولش ھمھ چی بھ اندازه کافی ساده و معمولی بود. قھوه درست کردیم و دسیره 

ھا رو آماده کرد، پیشنھاد دادم بھ اتاق من بریم چون نمی خواستم اگھ تارا و ظرف

ھ کوت کلوچرایان بھ خونھ اومدن اونو با من ببینن. روی تختم نشستیم و تو س

مون رو خوردیم..حتی یھ لحظھ ھم فکر نینا از سرم بیرون نمی عسل و دارچینی

 رفت.یھ لحظھ گلوم گرفت و ظرفم رو کناری گذاشتم.

 _جیک، چت شده ؟

 »فکر نکنم واقعا دلت بخواد بدونی.«یھ لبخند نمایشی رو صورتم نشوندم.

 _چرا این حرفو میزنی؟

 _چون قضیھ مربوط بھ نیناس.

 اجب چیھ نینا ؟_ر

 واقعا میخواستم با دسیره راجبش حرف بزنم؟

_بھت کھ گفتم جدا شدیم.خوب ،ھفتھ گذشتھ اونو با پسر دیگھ ای دیدم و این یکم 

 دیونھ ام کرد.

از بین این ھمھ ادم، حرف زدن راجع بھ نینا با دسیره ھیچ دلیلی نداشت، ولی 

 سینھ ام بیرون بریزم. اونقدر ناراحت بودم کھ نیاز داشتم ھمھ چیو از

 _نمی دونم چھ اتفاقی بین شما دوتا افتاده ولی خیلی احمقھ کھ ولت کرده.

انرژی نداشتم تا حرف ھای قدیمی رو دوباره تکرار کنم.برای ھمین فقط ازش 

 »ممنون.«تشکر کردم.



بعد دسیره دیگھ چیزی نگفت، اون درواقع ھیچ وقت ادم مناسبی برای حرف زدن 

پشتم وایساد و شونھ ھام رو ماساژ داد. چشم ھام رو بستھ ام و فقط نبود.اومد 

 روی حس ھام تمرکز کردم و سعی کردم اروم بشم و درد رو از خودم دور کنم.

من احمق نبودم، می دونستم کھ برای چی ازم خواست بھ اینجا بیایم و قسمتی از 

ناراحتیم رو از بین وجودم ھم می خواست ھمین اتفاق بیافتھ و میل و اشتیاق و 

 ببره.

تی شرتم رو از باالی سرم دراورد و ھمونجور کھ چشم ھام بستھ بود، محکم تر 

شونھ ھام و پشتم رو ماساژ داد. ھمونجور کھ کارشو ادامھ می داد احساس 

ناراحتیم از اینکھ نینا منو بخاطر یھ دروغ ترک کرده بود، بھ خشم تبدیل شد.دلیل 

ارم خواست افکبود.ھرچھ بیشتر عصبانی میشدم بیشتر دلم میدردم واقعا احمقانھ 

رو پاک کنم. وقتی دسیره پیراھنش رو دراورد و سینھ ھاش رو از پشت بھ کمرم 

 چسبوند و ھمونجور ماساژم میداد، ھیچ کاری برای متوقف کردنش انجام ندادم.

 دیگھ ھیچی برام مھم نبود.

ه دست از ماساژ دادن برداشت و اومد خشم تو وجودم ھر لحظھ بیشتر میشد. دسیر

روی پام نشست و پاھاشو دور کمرم انداخت.چشم ھام رو بستم و دھنمو بھ سمت 

سینھ اش بردم و و با پرسینگ زبونم بھ سینھ اش ضربھ زدم.ھمینجور کھ 

تونستم ذھنم رو از نینا دورکنم تندتر از قبل و محکم تر سینھ ھاش رو میک نمی

 اتوانیم از تمرکز روی بدن دسیره ناامید شده بودم.زدم، ولی بخاطر ن



لبام رو زبون زد و لیسید و با زبونش فشار اورد، تا دھنم رو براش باز کنم.داشتیم 

ھم رو می بوسیدیم کھ یھو احساس خشم بھ گناه تبدیل شد، چون این یھ جورایی 

 کرد کھ صمیمی بود و برخالف ھرچی کھ اتفاق افتاده بود، بدنم ھنوز فکر می

متعلق بھ نیناست. برای اینکھ با این حس بجنگم سخت تر از قبل بوسیدمش و 

 زبونم رو وارد دھنش کردم، تقریبا کل دھنش رو پوشونده بودم.

دسیره پرسینگ لبم رو با دندونش کشید، ھمون کاری کھ نینا دوست داشت انجام 

ھ از بین بردن بده.ب ا نفس نفس عقب کشیدم، این درست نبود و ھیچ کمکی ب

 دردم نمی کرد، بلکھ بدترش می کرد.

می خواستم بھش بگم بره یا تمومش کنھ.تصویر نینا کھ بھ دوست پسر جدیدش می 

خندید تو ذھنم زنده شد.عذاب وجدان دوباره بھ خشم تبدیل شد.دسیره بھ درگیری 

 ذھنی من بی توجھ بود.

مالیدش.سخت شده بودم  شورتش رو دراورد و از روی جینم با التم ور رفت و

 ولی التم کامل اماده نبود و این بدلیل ھماھنگی توسط بین جسم و مغزم بود.

 _نمی تونم برای دوباره بودنت درونم صبر کنم.منو بکن ... ھمین االن.

چشم ھاش بستھ بود، کھ اومد روم نشست و خودش رو روم تکون داد.بھ صورتش 

 د. ولی من کامال ناامید و مایوس بودم.نگاه کردم، اون در حال لذت بردن بو

 گاییدمش.

منم چشم ھام رو می بندم و ھرچی کھ می خواد رو بھش میدم.شاید بودن درون 

 زن دیگھ ای باعث بشھ افکار اون از ذھنم پاک بشھ.



دسیره رو کنار زدم و ایستادم و از میز کناریم کاندوم بیرون اوردم. شکمم بھم می 

 لرزید، کاندوم رو باز کردم ولی روی زمین افتاد.پیچید و دست ھام می 

 داشتم چیکار می کردم؟

 وقتی خم شدم، کاندوم رو بردارم متوجھ یھ تیکھ فلز براق روی فرشم شدم.

 وقتی دستمو دراز کردم تا برش دارم، دست ھام بدتر از قبل می لرزید.

 اون دستبند شانس نینا بود.

تبند کف دستم بود گوشھ تخت نشستم و احساس کردم یخ زدم، ھمونجور کھ دس

بھش خیره شدم، انگار کھ یھ تیکھ زنده از وجود نینا تو دستم بود.انگشتم رو روی 

اویزھاش کشیدم و غم شدیدی بھ وجودم ھجوم اورد، کھ ھمھ حس ھای دیگھ ام 

رو کنار زد.حسی کھ بیشتر از عذاب وجدان، خشم بود ... غم برنده شده بود.این 

 یھ کھ برام موند.تنھا چیز

 دسیره عمیق نفس می کشید و وقتی بھ لختش نگاه کردم بنظر ناامید می اومد.

_دسیره ... نمی تونم این کارو بکنم.متاسفم. این یھ اشتباه بود.فک میکنم ... براش 

 اماده نیستم.

 فکر نمی کنم ھیچ وقتم براش اماده بشم.

 _مطمئنی؟

 ھنوز چشم رو دستبند قفل شده بود.بدون کلمھ ای حرف سرمو تکون دادم، 

 کامال مطمئنم.



 _باشھ، ھرجور راحتی.

 لباسش رو پوشید.وقتی جوابشو می دادم حتی بھش نگاه ھم نکردم.

 _ممنون کھ درک میکنی و ممنون بخاطر غذا.

 _ھر زمان کھ باشھ جیک. میدونی کھ وقتی اماده باشی کجا می تونی پیدام کنی. 

 بود، نھ مثل کسھ دیگھ ای.بخاطرت اینجا خواھم 

 دسیره لباس ھاش رو پوشید و فورا رفت و منو ھمونجایی کھ بودم تنھا گذاشت. 

ھمونجور کھ انگشت ھام رو روی اویزھاش می کشیدم یھ چیزی بھ ذھنم اومد. 

دقیقا یادمھ شبی کھ نینا بھ اینجا اومد و لکسی رو دید این دستش بود. وقتی با 

می داد، اویزھاش جرینگ جرینگ می کرد. خاطره عصبانیت دستشو تکون 

 مزخرفی بود ولی افشاسازی فوق العاده ای بود.

اگھ این دستبند االن تو اتاق منھ ... این یعنی ... نینا از اون شب بھ بعد دوباره 

 اینجا بوده.

 اون دوباره روی تخت من خوابیده.

 پس رابطمون تموم نشده بود.

اصال ھم اھمیتی نداشت. این ھمون چیزیھ کھ بھش نیاز  نمی دونم کی اینجا بوده و

داشتم... چیزی کھ ثابت کنھ ... اون ھنوزم دوستم داره، کھ ھنوز امیدی 

ھست.حاال بدون ھیچ تردیدی می دونستم کھ آقای راجرز باید خودشو برای یھ 

 نبرد اماده کنھ.



                                                     ***    

ھمونجور کھ با دستبند توی دستم، امیدی کھ االن کف دستم بود از اتاقم بیرون 

میرفتم، سرم در حال دوران بود.ناگھان احساس خشمی کھ از قبل داشتم بھ انرژی 

روح بخش بزرگی تبدیل شد.چجوری تونستم انقدر ضعیف باشم و بھ این آسونی پا 

ال ھایی کھ این چند سو پستی بلندیپس بکشم؟ بھ این نتیجھ رسیدم کھ مشکالت 

اخیر تجربھ کردم باعث شده شکستھ بشم و زود ناامید بشم و فکرکنم الیق شادی و 

معصومیتی کھ نینا بھم میده نیستم. با وجود احساسات مختلفی کھ تو وجودم شکل 

 می گرفت یھ چیزی ھمیشھ ثابت بود و اون عشقم بھ اون بود.

امشب بھ دیدنش برم، چون برنامھ ای کھ ریختھ بودم  دیر شده بود و نمی تونستم

نیاز بھ زمان بیشتری داشت. فردا قرار بود روزه جدیدی باشھ، روزی کھ قرار 

نبود تموم بشھ، مگر اینکھ با ھر چیزی کھ داشتم تمام سعیم رو میکردم تا اونو 

 برگردونم.

ھنماییم کنھ. اگھ شب ھای مثل امشب ارزو می کردم پدرم زنده بود، تا بتونھ را

االن اینجا بود بھم پس گردنی میزد کھ چرا ارزش خودم رو نمی دونم و زودتر 

 از این ھا نفھمیدم کھ عشق چیزیھ کھ باید براش بجنگم.

 باد تندی وزید و پنجره اتاقم رو باز کرد، وقتی نزدیک پنجره شدم تا ببندمش ھمھ 

وزیکی کھ از جیپی کھ پشت وجودم از شوکی کھ بھم وارد شد لرزید، صدای م

 چراغ پارک شده بود پخش میشد.



آھنگ مورد عالقھ پدرم بود.بھ اسمان تاریک  »crimson and clover«آھنگ  

 شب نگاه کردم، ماه کامل بود.

 تصمیم گرفتم بزارم پنجره یکم باز بمونھ و ... یکم تو حال و ھوای پدرم باشم.

 میدونستم پدرمم پشتمھ و ازم حمایت میکنھ.احساس ارامش می کردم چون حاال 

ھمونور بخواب رفتھ بودم کھ نصفھ شب خیس عرق از خواب پریدم. قلبم تند تند 

میزد و حس عجیبی داشتم. جسما احساس درد نمی کردم ولی جور دیگھ ای درد 

 میکشیدم انگار کھ یھ چیزی اشتباه بود، یھ چیزی سرجاش نبود.

ولی امکان پذیر نبود. حدود یک ساعت بعد موبایلم  سعی کردم دوباره بخوابم

 زنگ خورد، رایان بود.

 چرا اون تو خونھ نخوابیده بود و اصال چرا این ساعت از شب بھم زنگ میزد؟

 _چی میخوای رایان؟

 _جیک؟

 _اره... می خواستی کی باشھ ... چی شده؟

ضیھ بیای اینجا. ق _من تو بیمارستان نیویورکم. بھتره زودتر از اونچھ کھ میتونی

 مربوط بھ نیناس.

 

 



 

 بیست و نھمفصل 

 

رایان چیز زیادی راجع بھ شرایط نینا نگفت.گفت اون خودشم بھ محض اینکھ ھم 

خونھ نینا باھاش تماس گرفتھ، خودشو بھ بیمارستان رسونده از جزییات اطالعی 

 نداره .

بلندترین نفس عمرم رو ولی نینا زنده اس و شرایطش ثابتھ. وقتی اینو شنیدم 

 بیرون دادم.

 خدایا شکرت.

 اون فقط بھم گفت عجلھ کنم و گوشی رو قطع کرد.

ھمھ وجودم می لرزید و بھ زحمت تونستم یھ دونھ تی شرت پیدا کنم.وقتی از در 

بیرون زدم، حتی یادم نمی اومد کھ پشت سرم بستھ باشمش.داشتم می دویدم و بھ 

رو تو گوشیم بود، برای مواقعی کھ نمی تونستم  آژانس تاکسی رانی کھ شمارش

 ماشین پیدا کنم زنگ میزدم.

خداروشکر کھ چند دقیقھ بعد یھ تاکسی قرمز از راه رسید و منو بھ بیمارستان 

رسوند.وقتی سرمو بھ صندلی تکیھ داده بودم، فقط چشم ھای نینا جلو چشمم بود 

اش می افتاد دیگھ نمی تونستم ودعا می کردم کھ حالش خوب باشھ. اگھ اتفاقی بر

 با خودم کنار بیام و زندگی کنم، مخصوصا کھ حرف ھای نگفتھ زیادی داشتم.



وقتی بھ بیمارستان رسیدیم یھ پنجاه دالری بھ راننده دادم و گفتم بقیھ اش برای 

خودش و بھ سمت ساختمان دویدم و کم مونده بود با یکی از امبوالنس ھا تصادف 

ورودی اورژانس پرواز کردم. اتاق پر از صدای دستگاه ھای  کنم. بھ سمت در

مخابره داخلی، نالھ بچھ ھا و برانکارد ھایی بود کھ حرکت می کرد.لعتی ، فقط 

 می خواستم بھ نینا برسم.

یھ  من دنبال نینا کندی ھستم،تقریبا«نفس بریده بھ خانمی کھ پشت میز بود گفتم.

 »ساعت پیش اوردنش اینجا.

 ی باھاشون دارین؟_چھ نسبت

حتی نمی تونستم درست فکر کنم و مردد بودم و نمی دونستم باید چھ جوابی 

 »من ... دوستشم ... جیک گرین.«بدم.

 از کسی کھ پشت»نینا کندی رو کجا بردن؟«تلفنش روبرداشت و شماره گرفت.

 خط بود سوال کرد.

 رده میشد.از  شدت استرس و ترس و انتظار عصبی شده بودم و سینھ ام فش

االن طبقھ نھم  تو اتاق بستری ھست. برین بھ سمت تھ راھرو «تلفن رو قطع کرد.

و بپیچین بھ سمت راست. اونجا اسانسور ھارو می بینین، پرستارھا راھنماییتون 

 »می کنن.

قبل اینکھ جملھ اش رو تموم کنھ، شروع بھ دویدن کردم و نزدیک بود بھ پیرمرد 

 پشت سرم برخورد کنم.



قتی بھ طبقھ ای کھ نینا اونجا بود رسیدم، از دیدن اقای راجرز کھ از اسانسور و

 ای بیرون اومد قلبم فرو ریخت.دیگھ

 این اینجا چھ غلطی می کرد؟

اونقدر ترسیده بودم کھ بھ ناراحتیم اھمیتی ندم.داشتیم شونھ بھ شونھ ھم بھ سمت 

 تارا، رایان و داریا حرکت می کردیم.

 _نینا کجاست؟

یھ دکتر داره شرایطش رو چک میکنھ و از ما خواستن بیرون «تارا جوابمو داد.

 »منتظر بمونیم.

 _چھ اتفاقی افتاد؟

رایان بھ تارا نگاه کرد.تارا بھ داریا، داریا بھ آقای راجرز و آقای راجرز بھ من 

 نگاه کرد.

 داشت بھ چھ کوفتی نگاه می کرد؟چرا بھم نمی گفتن کھ چی شده؟

 چھره رایان مشکوک بود.نگاه روی 

وقتی داریا دستش رو روی شونھ ام گذاشت و حرف زد صداش می 

داشت ازش خون می رفت، ما نمی دونیم کھ چھ اتفاقی افتاده ولی تمام «لرزید.

 »مدت ھوشیار بود.اون خوب میشھ من مطمئنم.دکتر فقط داره معاینھ اش میکنھ.

 _فکر کنم بزودی می فھمیم چش شده.

 وقتی اینو گفت داشت بھ من نگاه می کرد. یھ چیزی این وسط درست نبود.رایان 



 نمی تونستم قبول کنم کھ اون ھا واقعا چیزی نمی دونستن.

 »تو کی ھستی؟«بھ آقای راجرز نگاه کردم. 

 _من دوست نینام، راجرز. داریا بھم خبر داد.

 راجرز! احتماال داری باھام شوخی میکنی ...

ھ.ھفتھ پیش جلوی اپارتمان نینا دیدمتون کھ دست تو دست _دوست، ھان؟مزخرف

 بودین و ھمو می بوسیدین.اصال شبیھ دوست بھ نظر نمی رسیدین.

 _ما فقط دوست ھستیم جیک.

 _چجوری اسم منو میدونی؟

 _اون تمام مدت از تو حرف میزد ، چجوری می تونستم نشناسمت؟

 _راجع بھ چی حرف میزنی؟

مون اینجوری می گذروندیم.من یکی از دوست ھای داریا _در واقع اوقات بیکاری

ھستم و زیاد بھ خونشون میام، اینجوری شد کھ تو این چند ماه گذشتھ بھم نزدیک 

 شدیم.

_صبر کن اول اینو روشن کنم، اون در حالی کھ تورو می بوسید از من برات 

 حرف میزد؟

چی دیدی ...ولی اون نمیدونم تو «داریا و راجرز بھم نگاه کردن و خندیدن...

بوسیدن نبود شاید یھ بوسھ اروم رو گونھ اش بوده باشھ. جیک ...من ترجیح میدم 

 »تورو ببوسم ... فھمیدی؟من گی ھستم.



 _من میدونم چی دی ...

 »تو گفتی گی ھستی؟«وقتی متوجھ شدم چی گفت متوقف شدم.

 _اره.

 _گی ...

 _تا اخرین باری کھ خودمو چک کردم گی ام.

ریلکس شد و از انقباض دراومد. احساس حماقت می کردم ولی در عین حال  بدنم

انگار جون دوباره گرفتھ بودم. سرخوشی محض. اون ھیچ وقت منو ول نکرده 

 بود.

انقدر خوشحال بودم کھ می تونستم این پسررو ببوسم ... و مطمئنا اونم ازش 

 استقبال می کرد.

 یش رو داشتم.راجرز "گی" بود. یھ روز زیبا رو در پ

االن دیگھ فقط می خواستم حال نینا خوب باشھ.خدایا فقط یھ کاری کن ھمھ چی 

خوب پیش بره.بھ نظر می رسید معاینھ دکتر قراره تا ابد طول بکشھ، داشتم تو 

بخاطر واکنش «راھرو قدم رو میرفتم یھ جا وایسادم و بھ راجرز نگاه کردم.

 »افراطیم متاسفم مرد.

ھممون اینجاییم چون نینا برامون مھمھ و باور کن کھ اون ھنوزم _مشکلی نیست، 

 بھت اھمیت میده ... خیلی زیاد.

 وقتی اینو شنیدم قفسھ سینھ ام منقبض شد.اون ھنوز بھم اھمیت میداد.



بعد از دقایق زجراوری باالخره دکتر بیرون اومد.قلبم داشت از سینھ ام بیرون 

 دکتر صدام کرد بطرف اون دویدم.میزد. خیلی فشار روم بود و وقتی 

 _جیک کیھ؟

 »منم.«میشھ گفت پریدم جلوش و دستمو بلند کردم.

 _نینا میخواد ببینتت.

 تو یھ ثانیھ دکتر رو کنار زدم و داخل اتاق شدم، چشم ھام روی نینا قفل شده بود، 

 وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستھ ام.

 فرشتھ من می خواست منو ببینھ.

تخت نشستھ بود، گان بیمارستان پوشیده بود و موھاش رو بصوت شلختھ از روی 

 یکطرف بافتھ بود.ترسیده دیده میشد.

بھ محض دیدن من اشک ھاش روی صورتش ریخت و دست ھاش رو باز کرد، 

ازم دعوت کرد کھ بغلش کنم. وقتی بھ سمتش رفتم تا بھش برسم و بغلش کنم بھ 

کردم. سرم رو بھ سینھ اش فشار داد و منم بطری پالستیکی کنارش برخورد 

دست ھام رو دورش حلقھ کردم، خداروشکر میکردم کھ حالش خوبھ. ولی اون 

 غمگین بنظر می رسید، پس ھمھ خبرھا خوب نبود. وحشت کرده بودم.

 _جریان چیھ؟ بھم بگو چھ اتفاقی برات افتاد.

 از بین اشک ھاش بزور نفس می کشید.



شیشش ... اروم باش بیبی، ھمھ چی روبراھھ، من االن «محکم تر بغلش کردم.

 »اینجام.

 »ھیچی روبراه نیست جیک.«خودشو عقب کشید.

 »منظورت چیھ؟«سرمو بلند کردم تا بھش نگاه کنم و کنارش نشستم.

من باھات «چشم ھاش رو بست و در تالش بود کھ کلمھ مناسب رو پیدا کنھ.

 »صادق نبودم.

 حرف میزنی؟_چی؟ داری راجع بھ چی 

دستش رو بھ سمتم گرفت تا تو دستم بگیرم و ازش حمایت کنم.یک قطره اشک  

 »می تونی منو ببخشی؟«روی گونھ اش ریخت.

 _چیو ببخشم؟ تو ھیچ کار اشتباھی نکردی.

_من باورت نکردم. من بھ جای اینکھ حرف تو رو قبول کنم، بھ حرف اون 

 زنیکھ خراب اعتماد کردم و ازت جدا شدم.

 _نھ بیبی، تو ھیچیو دور ننداختی.

 دستمو روی قلبش گذاشتم.

_مگھ نمیدونی کھ تو عشق منو داری؟اون ھمیشھ ھمین جاست. تو ھیچ وقت 

واقعا منو از دست ندادی، حتی برای یھ لحظھ و قرارم نیست ھیچ وقت از دست 

 بدی.

 _خیلی دوستت دارم.



شھ دوستت داشتم.و ھیچ کاریم _نینا بھ چشم ھام نگاه کن. منم دوستت دارم، ھمی

 نیست کھ بتونی انجام بدی یا بگی تا بتونی اینو تغییر بدی.

_یادتھ اون سری ازم خواستی بدون چون و چرا بھت قول بدم؟ اینکھ ھیچ وقت 

 ترکت نکنم ... قبل اینکھ راجب ایوی بھم بگی؟

 _اره، البتھ کھ یادمھ.

نی چون یھ چیزی ھست کھ میخوام _خوب، منم ازت می خوام کھ االن اینکارو بک

 بھت بگم.

 _باشھ. بھت قول میدم.ھرگز ترکت نمیکنم ... بخاطر ھیچ چیزی.

 »نمی تونم.« بدتر از قبل گریھ کرد.

 اشک ھاش رو با سر انگشت ھام پاک کردم و صورت خوشگلش رو تو دستم نگھ 

 »بیبی لطفا بھم بگو چی شده .داری بدجور منو می ترسونی.«داشتم.

رایان اونجا بود ... شبی کھ «ھاش رو بست و نفسش رو عمیق بیرون داد.چشم

مست بودی و اون فاحشھ تو اپارتمانت بود.رایان ھمھ چیو دیده بود.اون میدونست 

 »کھ واقعا ھیچ اتفاقی بین شما دوتا نیافتاده ولی ھیچ وقت بھم نگفت.

 »چی؟« فکم قفل شد.

زدن اون زنیکھ رو شنیده بدون اینکھ متوجھ _اون تو اتاقش بود. وقتی صدای در 

بشی از راھرو می دیدتون. اون دیده وقتی خواب بودی اون بھ سمتت اومده و 

 خواستھ تحریکت کنھ و تو بھش گفتی بره.



 من بھت گفتھ«از ناباوری بھ سقف نگاه کردم و دوباره بھ سمت نینا برگشتم.

 »بودم.

دید تمام این مدت چقدر نابود شدم بازم بھم  _می دونم. واقعا شرمنده ام. با اینکھ

 دروغ گفت.دیشب تمام حقیقت رو بھم گفت.

 بعدا باھاش کار داشتم .

 _چی عوض شده بود؟

 _این ھمون قسمتیھ کھ می ترسم بھت بگم.

بیبی یاال حرف بزن.بعد از «ھردو دستش رو تو دستم گرفتم و بوسیدمشون.

 »قرار نیست ھیچ جایی برم.کشیدن این ھمھ مشکالت از چی میترسی؟ 

 _یھ راز مھم رو بھ رایان گفتم و اون چاره ای جز گفتن حقایق نداشت.

 _خوب.

 _وقتی از تعطیالت بھاره بھ خونھ برگشتم مریض شدم، یادتھ؟

 _اره.

 _بعد اون تا یھ مدت ناپدید شدم...

اش توضیح _اره ... چجوری می تونم فراموشش کنم؟ تو تماس صوتی راجع بھ

ادی کھ می خوای تصمیمت راجع بھ موندن با من رو بسنجی چون من مسولیت د

 ھایی در مورد ایوی دارم و منم درکت کردم.



 _نھ ... متوجھ نیستی.راجع بھ ایوی نبود.اون یھ قسمتیش بود ولی ...

 »فقط بھم بگو چی شده.« داشتم عرق می کردم.

دم .وقتی خونھ پدر و _روزھای اخر تعطیالت بھاره احساس می کردم مریض ش

 مادرم بودم، ھمش باال می اوردم و ھیچ اشتھایی نداشتم.

 _خوب ...

 _برای ھمین تست حاملگی دادم.

 »جوابش مثبت بود، جیک.«داشتن تند تند نفس می کشید.

 وقتی این کلمات از دھنش بیرون اومد نفسم حبس شد و تکون شدیدی خوردم.

 ھام شروع بھ لرزیدن کرد.بیمارستانھ دستوقتی تازه متوجھ شدم کھ چرا االن 

 چرا ازش خون اومده بود.

 ھایی کھ تو سالن انتظار بودن با بدگمانی بھم نگاه می کردن.چرا ھمھ اون

 ھمھ بجز من می دونستن کھ ممکنھ امشب بچھ من از بین بره.

 _بچھ طو ....

 حتی نمی تونستم بھ زبون بیارمش یا درکش کنم.

شروع بھ گریستن کرد و چشم ھاش رو محکم فشار داد ،صداش بدتر از قبل 

 »نمی دونم.« بزور قابل شنیدن بود.

 _منظورت چیھ؟



_دکتر فقط تست لگن انجام داد و االنم دارن خونم رو ازمایش میکنن و قراره ازم 

 سونوگرافی بگیرن. بزودی میفھمیم چی شده.

 .»نھ « صورتم رو با دست ھام پوشوندم.

نکھ شوکھ اولیھ بھم وارد شد، کمرنگ شد. چشم ھام رو بستھ ام و بھ محض ای

 شروع بھ دعا کردم.

 خدای بزرگ، لطفا اجازه بده کھ حال بچمون خوب باشھ.

دستم رو مالیم روی شکمش کشیدم، انگار کھ با الیھ ای از خرده شیشھ پوشش 

 داده شده باشھ.

 گفتی؟ھا رو تنھایی تحمل کردی؟ چرا ھیچی بھم ن_ھمھ این

_وقتی اولین بار فھمیدم حاملھ ام، خیلی ترسیده بودم.تو بھ اندازه کافی مشکالت 

داشتی، چجوری می تونستم بھت بگم قراره پدر ھم بشی؟ برای ھمین بھ تاخیر 

انداختمش. اولین شبی کھ از خونھ خانوادم برگشتم بھت دروغ گفتم.بھت گفتم تو 

 ب نیست .دوره پریودم ھستم و برای این حالم خو

ولی در واقع فقط صبح ھا حالم بھم میخورد و از اثرات حاملگی بود.بعدشم 

وحشت کرده بودم و نمی دونستم چجوری قراره دانشگاھم رو ادامھ بدم و 

چجوری قراره بھ تنھایی از یھ بچھ مراقبت کنم. در حالی کھ تو ھر اخر ھفتھ بھ 

عرق از خواب پریدم. بعد دیدن ایوی میری.برای ھمین بود کھ اون شب خیس 

ھات نگاه کنم و اینو ازت تونستم تو چشماونم فھمیدم باید ازت دور بمونم چون نمی

 پنھون کنم.ولی واقعا اماده نبودم بھت بگم چون اینجوری ھمھ چیز واقعی میشد.



مسیح ... اصال قرار بود راجع « از تن صدام مشخص بود کھ عصبانی شدم.

 »اش بھم بگی؟بھ

... البتھ. ھرچی روزھای بیشتری می گذشت بیشتر متوجھ میشدم کھ چقدر  _اره

دلم برات تنگ شده، کھ بدون تو و یا فکر از بین بردن بچمون نمی تونم زندگی 

ھ تر میشم ککنم . من خیلی جونم و زمانبندی مون اشتباه بود، ولی ھر روز مطمئن

د تورو تو بدنم بزرگ این اتفاق باید می افتاد.من دارم یھ قسمت از وجو

میکنم.میدونم کھ عاشق بچم ھستم ... بچمون. برای ھمین میدونستم کھ وقتشھ بھت 

بگم.ھمون موقع بود کھ پیام صوتی رو برات فرستادم و راه افتادم بھ سمت 

 اپارتمانت بیام.

 _ھمون شبی کھ لکسی رو دیدی.

ھت ونستم باید چجوری ب_اگھ این اتفاق نمی افتاد، بازم بھت می گفتم. فقط نمی د

بگم چون دیگھ باھم نبودیم. می خواستم ھفتھ بعد سھ ماھم تموم بشھ و مطمئن بشم 

 کھ حاملگی ام موندگاره و اگھ اینجوری نبود دنیاتو زیرو رو نکنم.

 _بھم بگو دیشب چھ اتفاقی افتاد.

دونستم چھ میام بھ رایان گفتم.نیاز داشتم بھ یھ نفر بگم. با اینکھ _راجع بھ حاملگی

 حسی بھت داره ولی برای من واقعا مثل یھ برادره. اماده نبودم کھ بھ خانوادم بگم.

البتھ کھ اون می دونست بچھ مال تواه. باالخره عذاب وجدان بھش غلبھ کرد و 

حقیفت رو راجع بھ شبی کھ مچتون رو گرفتم بھم گفت.قرار نبود ھیچ وقت بھم 



گیم بیرون کنم.اون ھیچ وقت نفھمید کھ تو بگھ چون می خواست تورو از زند

 برای من خوب ھستی.

 دلم می خواست رایانو بکشم.

_بخاطر اینکھ این موضوع رو ازم پنھون کرده بود خیلی ناراحت شدم و ھلش 

 داد.

حقیقتا بخاطر کاری کھ کرده بود ازش متنفر شدم. ولی بیشتر از خودم ناراحت 

مام شب رو گریھ کردم.اونقدر ناراحت بودم کھ بودم کھ چرا بھت اعتماد نکردم. ت

احساس می کردم دارم میمیرم.ھمون موقع اھنگی کھ جیمی و پدرت دوست داشتن 

»crimson  and clove « از رادیو پخش شد و کامال خودم رو باختم.سعی کردم

بخوابم ولی بھ تنھا چیزی کھ تونست فکر کنم، این بود کھ چجوری تونستم چیزی 

  مھمی رو تا االن ازت پنھون کنم.بھ این 

 لطفا دوباره گریھ نکن. دوستت دارم خیلی زیاد. بیا اینجا._

 ھاش متوقف بشھ و ادامھ داستان رو بگھ تو بغلم نگھش داشتم.تا وقتی اشک

_بعد اینکھ رایان رفت، ھنوز تو تختم بودم کھ احساس کردم خیس شدم.وقتی بھ 

جام خونی شده.ترسیده بودم چون احساس و ھمھھا پایین نگاه کردم دیدم مالفھ

کردم دارم بچھ رو از دست میدم.ھمش تقصیر من بود کھ زیاد ناراحت شدم. من 

... 

 _اینجوری نیست. نھ.نینا ... قرار نیست بخاطر این خودت رو مقصر بدونی.



 _ھمش تقصیر منھ.

کاندوم  _اگھ میخوای کسی رو مقصر بدونی اون منم. من کسیم کھ اون شب از

استفاده نکردم و درواقع وقتی دیدم تو تختم خوابیدی بھت حملھ کردم.ھیچ کدوم 

این اتفاقات نمی افتاد اگھ من مسئولیت پذیر بودم و ازت مراقبت می کردم. اگھ 

خواد بھ عقب بخوام راستش رو بگم اگھ این بچھ حالش خوب باشھ اصال دلم نمی

ی کھ حسرتش رو میخورم اینکھ باعث شدم برگردم و چیزیو تغییر بدم.تنھا چیز

 درد بکشی، ولی بچھ ای کھ باھاتھ یھ موھبتھ.

 صورتم رو تو گردنش فرو کردم و بوی دلپذیرش رو نفس کشیدم.

 ممکنھ ھیچ بچھ ای دیگھ وجود نداشتھ باشھ.

یھو حس عجیبی کھ نصف شب احساس کردم رو یادم اومد ... درست یک ساعت 

اھنگ از رادیو. االن میدونستم کھ داشتم با سلول بھ سلول بعد از شنیدن ھمون 

 وجودم حس می کردم کھ بچھ ام تو خطره.

 بچھ من.

 فرزند ما.

 از وجود من و نینا.

فقط چند دقیقھ بود کھ از وجودش باخبر شده بودم و حاال ھیچ چیزی مھم تر از 

رون کرده اون وجود نداشت. از خیلی وقت پیش رویای پدر شدن رو از سرم بی

بودم، ولی از درون بخاطرش عذاب می کشیدم.ھیچ چیزی رو بیشتر از این نمی 



خواستم کھ بھ بچھ ام ھمون عشقی رو بدم کھ پدرم در مدت زمان کمی کھ باھم 

بودیم، بھم داده بود و کارھایی رو باھم انجام بدیم کھ من شانس انجام دادن شون با 

 پدرم رو نداشتم.

 من یھ پدر بودم.

حتی اگھ خدا اجازه نمی داد زنده بمونھ، از امروز بھ بعد من یھ پدر بودم... پدر 

 یھ فرشتھ تو بھشت. ھیچ کسی نمی تونست اینو ازم بگیره.

وقتی متوجھ واقعیت شدم، ھمزمان درد و ترس درونم ایجاد شد.اصال شرایط 

کھ ھمزمان دادم. چجور امکان داشت خوبی نبود، ولی نباید امیدم رو از دست می

این حس منو باال ببره و بعد ویران کنھ، این فراتر از تحمل من بود ولی این تنھا 

 راھی بود کھ بتونم حس پریشونی ام رو بیان کنم.

صدای گریھ بچھ ای کھ از راھرو می گذشت باعث شد؛ تکون سختی بخورم.نینا 

کر می ومن بھم خیره شدیم.مشخص بود کھ ھردوتامون داشتیم بھ یھ چیز ف

ھاش ببینم کھ اونم مثل من چقدر بچمون رو میخواد.برام تونستم تو چشمکردیم.می

ھا تنھایی کنار اومده بود.دیگھ قرار نبود تنھا باشھ.مھم زجراور بود کھ با ھمھ این

ر ای مطمئن بودم، کھ این مسینبود دیگھ چھ اتفاقی بیافتھ، بیشتر از ھر زمان دیگھ

نده ای با نینا و بچمون... بچھ ی ایندمون و امیدوار بودم برای من ھموار شده.ای

 کھ تعدادشون زیاد ھم باشھ.

از پسش برمیایم.مھم نیس «چشم ھاش بستھ بود، خم شدم تا صورتش رو ببوسم.

 »افتھ قراره باھم دیگھ از پسش بربیاییم.چھ اتفاقی بی



 و گرفتم وصدای دری کھ باز شد باعث شد دوتامون یھو صاف بشینیم.دستش ر

 مون بھ این کار بستگی داره.فشار دادم انگار کھ زندگی

دکتر با تکنسینی کھ ماشین فراصوت رو با خودش می اورد، وارد اتاق شدند. 

ھا روی کف اتاق بطور غیرعادی بلند و ھشداردھنده مثل طوفان صدای چرخ

ی ون سعی مدونم نینا می تونست بفھمھ چقدر ترسیدم یا نھ چرسید.نمیبنظر می

 کردم خودم رو شجاع و قوی نشون بدم.

_خوب نینا، قرار گانت رو در بیاریم و یکم ژل سرد روی شکمت بزنیم.این ژل 

بھمون اجازه میده تا راحتر ببینیم چھ اتفاقی افتاده. تیوب و چیز چندشی کھ روی 

 شکمش مالیدن صدای بلند و ازاردھنده ای ایجاد می کرد.

راھشون کنار رفتم نینا دستشو بھ سمتم  دراز کرد و طرف دیگھ وقتی از جلوی 

تختش ایستادم و محکم دستشو فشار دادم. دستگاه رو تنظیم کردن و اون چیز رو 

روی شکمش کھ ھنوزم کامال صاف بود، حرکت دادن. تصور رشد یھ موجود 

 کھ ھریزنده اونجا واقعا سخت بود. بھ تتو اژدھای روی دستم خیره شده بود، جای

وقت عصبی بود عادت داشت؛ روی اون تمرکز کنھ.از ھر چیزی کھ االن می 

تونست یکم اون رو اروم کنھ؛ ممنون بودم. چون خودم بجز یھ ادم تخمیھ عصبی 

 چیز دیگھ ای نبودم.

 دستم شروع بھ لرزیدن کرد.گاییدمش.

ھ کھ ھمھ چی روبراھھ، عادی« نینا بھم نگاه کرد و از میون اشک ھاش گفت.

 »ترسیده باشیم.



االنم اون داشت منو اروم می کرد و من حتی سعی نمی کردم وانمود کنم قوی 

 ھستم، چون بشدت ترسیده بودم.

 »عاشقتم.«اروم لب زدم.

چراغ ھارو خاموش کردن و بیشتر از قبل وحشت کردمع انگار قرار بود فیلم 

 کننده میومد.زنھ ترسناک ببینیم. فقط بھ جای پاپ کورن بوی ماده ضدعفونی

مانیتور رو روشن کرد و دستگاه رو روی شکم نینا گذاشتن و روی ژلی کھ روی 

شکمش بود حرکت دادن.بعد از حدود یھ دقیقھ عجیب ترین صدای عمرم رو 

 شنیدم.

 تاپ 

 تاپ

 تاپ

 تاپ

 »این صدای چیھ؟«وحشت کردم.

 دکتر با لبخند مالیمی بھم نگاه کرد.

 اون خندید.

 ای تپش قلب بچتونھ._جیک این صد

مانیتور رو بھ سمت ما چرخوند و من با دیدن سایھ خاکستری کھ مثل یھ موجود 

فضای سر بزرگ و بدن ریزه ای داشت، کامال ھیپنوتیزم شده بودم.دکتر بھ جایی 



کھ قلبش می تپید اشاره کرد کھ شبیھ یھ لوبیای جھنده کوچولو بود. نمی تونستم 

ردارم چون تا حاال چیزی بھ زیبایی قلب تپنده بچھ ام و ھام رو از مانیتور بچشم

دست و پاھاش کھ تو شکم نینا تکون میخورد، ندیده بودم.حیرت زده بودم، با 

احساسات مختلف اشباع شده بودم. برای دومین بار تو بزرگسالی گریھ کردم، ولی 

 اینبار اشک شوق می ریختم.

کھ می خواستم بھ نینا نگاه کنم، اونم مثل فقط زمانی چشمم رو از مانیتور برداشتم 

 من حیرت کرده بود.

باور کردنی نبود کھ چجوری تو یھ لحظھ ھمھ چیز عوض میشد.ناگھان الویت 

ھای دیگھ زندگیم کنار رفتن. ھیچ چیزی مھم تر و ارزشمند تر از نبض تپنده 

 درون شکم نینا نبود.

 »ھمھ چیز روبراھھ؟«نینا ازشون پرسید.

کھ باید بگم عوارض احتمالی رو کشف کردیم و تو موقعیت شما  _متاسفم

خونریزی بھ این زودی نرمال نیست. شما تو موقعیت جفت سرراھی ھستین.تا سھ 

 ماھھ دوم این عادی نیست و قبل از سونوگرافی کامل این عادی نیست.

 صورت نینا سفید شده بود.

 _یعنی چی؟

در بیشتر مواقع با گذشت زمان مشکل _این یعنی جفت دھانھ رحم رو پوشونده.

صورت موقع زایمان خونریزی شدید خود بھ خود حل میشھ. ولی در غیر این

میشھ و در این شرایط مادر و فرزند ھردوشون تو خطر ھستن. در مورد شرایط 



تو یکم نگران ھستم، چون با توجھ بھ خونریزی زود ھنگامی کھ داشتی و شرایط 

رناک تر میشھ. بھ نظرم بھترین کار اینکھ تا وقتی جفت سرراھی وضعیتت خط

 شرایطتت بھبود پیدا نکرده تو استراحت مطلق باشی.

 ھا ودوباره زندگی تو یھ لحظھ عوض شده بود.دکتر ھنوز داشت راجع بھ مراقبت

پیشگیری ھایی کھ نینا باید انجام میداد حرف میزد.احساس می کردم قلبم داره تو 

تونستم روی چیزی شون زیادی پیچیده شده بود، چون نمیھاسرم میزنھ. حرف

بجز بچمون کھ روی مانیتور دیده میشد، تمرکز کنم و چشم ھام رو از روش 

 بردارم.

بقیھ چیزھا تو ھالھ ای از مھ و در دوردست دیده میشد.وقتی مانیتور سیاه شد، 

 نتونستم ازش دست بکشم.

 بش گوش بدم؟_امکان داره یھ بار دیگھ بھ صدای تپش قل

تکنسین اون ابزار رو دوباره سر جاش گذاشت و دوباره صدای تاپ تاپ قلبش بر 

ھام بود.ھیچ شکی نداشتم کھ اگھ با دادن گشت. این بھترین موسیقی برای گوش

جونم این بچھ زنده میموند، اینکارو انجام میدادم.ھرگز نمی تونستم کسانی کھ 

تا این لحظھ. این یھ عشقھ لحظھ ای و ھمچین حرفی میزنن رو درک کنم ... 

خودسرانھ ھمراه با ترسی فلج کننده بود، چون من کامال کنترلم رو از دست داده 

 بودم.

 نمی تونم از دستت بدم.



چشم ھام رو بستم و قبل اینکھ دستگاه رو ببرن برای اخرین بار بھ صدای قلبم 

قرار بود از این لحظھ ام گوش کردم. دلم نمی خواست ھرگز این صدایی کھ بچھ

بھ بعد تو ذھنم تکرار بشھ، رو فراموش کنم. این بھترین قطعھ موسیقی زندگیم 

 بود.

 

 مایسفصل 

 نینا

 

 *یک سال بعد

 

از شنبھ ھا وحشت داشتم چون روزی بود کھ ھمیشھ جیک بھ دیدن آیوی می 

 رفترفت. ھمیشھ تمام سعیم رو می کردم، تا احساس آزردگی نکنم و وقتی می 

بھش لبخند بزنم، ولی بعضی روز ھا واقعا سخت بود بتونم اینکارو انجام بدم. 

داد کھ درست بود و نباید بخاطر این احساس بدی پیدا اون کاری رو انجام می

دونستم قراره با چی روبرو بشم، تصمیم گرفتم باھاش بمونم می کرد.من وقتیمی

 باشھ. آیوی قرار بود ھمیشھ یھ بخشی از زندگیمون

اینکھ تو قلبم میدونستم جیک بیشتر ترجیح میده توی خونھ بمونھ، یکم بھم کمک 

تونستم اینو از ھر قسمت از صورتش بخونم میکرد تا حس بھتری داشتھ باشم. می



داد حس ای کھ لحظھ آخر و قبل از بیرون رفتن از خونھ بھم میواز شدت بوسھ

 کنم.

ستش داشتھ باشم ولی از وقت گذروندن با زن غیرممکن بود کھ مثل یھ دیوانھ دو

سابقش یکم احساس حسادت نکنم.مثل این نبود کھ بخواد بھ دیدن خواھرش بره.این 

مربوط بھ کسیھ کھ یھ زمانی عاشقش بود و باھاش سکس داشت ھرچند کھ مربوط 

بھ خیلی وقت پیش بود.اون یھ سری چیزھایی رو با جیک تجربھ کرده بود، کھ 

 ش تجربھ کرده بودم و ھمین باعث میشد پریشون بشم.منم باھا

از طرفی ھم برای آیوی ناراحت بودم، چون نمی تونستم تصور کنم کھ بخوام تو 

ای تعلق شرایط اون باشم و جیک رو ھفتھ بھ ھفتھ ببینم و بدونم قلبش بھ کس دیگھ

چون من اندازه من دوست داشتھ باشھ، داره.امکان نداشت اون بتونھ جیک رو بھ

تونستم ھمچین شرایطی رو تحمل کنم. شاید گاھی مغزش بھ قدری ھیچ وقت نمی

افتاد کھ اونجور کھ باید این چیزھا اذیتش نمی کرد.ھیچ وقت بھ از کار می

 مالقاتش نرفتم، احتماال قرارم نبود ھیچ وقت برم ... ولی براش ناراحت بودم.

دیم، تحمل این شرایط یکم آسون تر از اونجایی کھ االن تو بوستون زندگی می کر

شده بود. فعال موقتا تو اتاق مھمان خونھ خواھر جیک زندگی می کردیم تا زمانی 

کھ بتونیم برای خودمون یھ آپارتمان پیدا کنیم.جیک باالخره تونست یھ کاری کھ 

ارزش ترک کردن نیویورک رو داشتھ باشھ پیدا کنھ. بودن تو بوستون حاال 

جوری دیگھ قرار نبود ھرگز بیست و متر زجراور میکرد، چون اینھا رو کشنبھ

دونستم اگھ بھ دیدن آیوی ھم بره، چھار ساعت رو بدون اون بمونم. حاال می

 عصر دیروقت پیش خودم برمی گرده و شب رو تختمونھ.



چیزی کھ تعجب اور بود؛ این بود کھ بھ ھمون اندازه کھ رفتنش پیش ایوی اذیتم 

داد بھ ھمون اندازه ھم باعث میشد بیشتر عاشقش بشم.این بھم نشون میمیکرد ... 

کھ اون چقدر بھ افرادی کھ براش مھم ھستن متعھده و براشون وقت میزاره و این 

م ھایی کھ جیک براکرد کھ با منم ھمین رفتارو میکنھ. بعضی از داستانثابت می

نبود، بھش می گفت یا  تعریف میکرد ...چیزھایی کھ آیوی وقتی تو حال خودش

داد ... وحشتناک بودن و ھمین باعث میشد فداکاری ھای کارھایی کھ انجام می

 ھمیشگی جیک بیشتر بھ چشم بیان.

ھا مثل ھمیشھ بود. جیک از خواب بیدار میشد، دوش این اواخر ھم، برنامھ شنبھ

مروز می گرفت، باھم صبحونھ می خوردیم و بعد اون بھ دیدن آیوی می رفت. ا

 شد، چون اماده نبودم امروز اونو با کسی شریک بشم.این برنامھ باید شکستھ می

جیک گوشھ تختمون نشستھ بود و آماده بلند شدن بود. موھاش بلند شده بود و 

شد.چند روز بود صورتش رو اصالح نکرده بود و تھ ریش حالتدار دیده می

نامرتب دیده میشھ، ولی برای من گفتن کھ تھ ریش دراورده بود. شاید یھ عده می

شد.منظره عالی از کنار بھ طرز لعنتی و بیشتر از ھر زمانی ھات دیده می

ایش تو دیدم قرار داشت، ھمونی کھ بیشتر از ھمھ تحریکم شکمش و تتوی قبیلھ

خاطر پرداخت ھزینھ اجاره خونھ تر شده بود چون بھمی کرد.پوستش برنزه

اطش کار کنھ. با گذشت زمان بیشتر از قبل جذبش خواھرش مجبور بود، تو حی

شدم ولی این اواخر انقدر افسرده شده بودم و تو حال خودم بودم کھ ازش می

کشیدم و دیگھ نیازھاشم بر طرف نمی کردم.ھمین االن ھمھ چیو خجالت می

واضح و روشن می دیدم تقریبا بیشتر از ھمیشھ ولی با این حال احساس مالکیت 



خواستم باھام عشقبازی کنھ و سکس داشتھ و بیشتر از ھر زمان دیگھ میکردم می

کردم مغزم از ابھام و مھ دراومده. از اخرین باری کھ بھش باشیم.احساس می

خوامش و بھش نیاز دارم زمان زیادی می گذشت. نمی نشون داده بودم چقدر می

 رک کنھ.خواستم، بھش اجازه بدم تخت رو با این تردید و دودلی ھا ت

 »سالم.« با پام بھ پشت کمرش زدم.

بھ سمتم برگشت و دستشو روی پام گذاشت و اروم ماساژش داد.صداش خمار 

 بود.

 »سالم ... فکر کردم خوابی.«

 _ھنوز نرو، یکم دیگھ بمون.

 »مطمئنی؟« نگاه روی صورتم رو دید و چشم ھاش از کلھ اش زد بیرون.

ھا ام رو در معرض دیدش گذاشتم.اون ماهرھنھمالفھ رو از روم کنار زدم و بدن ب

 »اره، بیا اینجا.« جوری ندیده بود.بود کھ تو روز روشن منو این

نفسش رو لرزون بیرون داد و در عرض یھ ثانیھ روی من بود. پوستش گرم بود 

داشتم براش «بوسید کامال سخت شده بود.و وقتی از گردن تا شکمم رو می

مون تنگ شده بود. دلم برای قت بود کھ دلم برای باھم بودنمردم بیبی. خیلی ومی

 ھاش ایناروکھ از بین نفسدر حالی»تو تنگ شده بود. خدایا ... عاشقھ ... بدنتم.

 کرد، بوسھ ھاش رو دوباره بھ سمت دھنم کشوند.زمزمھ می



تم تونسخواستم بھش بگم کھ بدجور دلم برای این تنگ شده بود ولی نمیمنم می

ف بزنم. بھ محض اینکھ لباش رو لبام قرار گرفت، کامال جذبش شدم. بوسمون حر

رو اروم شروع کردیم ولی بعد با زبونش کاری کرد تا حریصانھ دھنم رو براش 

 دادیم تا ثابت کنیم کی بیشتر اینو میخواد.باز کنم. بعد داشتیم باھم مسابقھ می

 »ت باشم ... ھمین االن ... لطفا...نیاز دارم کھ درون« لباش رو از لبام جدا کرد.

زمان سرمو تکون دادم، پاھام رو باز کرد و دوباره دھنم رو براش باز کردم و ھم

ھا رابطھ بدون اینکھ حتی اطالع بده، التش رو واردم کرد.بخاطر نداشتن ھفتھ

سری فشار بیشتری رو احساس کردم و نفسم قطع شد.انقدر ظالم بودم کھ لیاقت این

پاداش ... از سوی اون رو نداشتم.حسش فوق العاده و بھتر از ھر زمانی بود این 

 اوردم.کھ بیاد می

 زمان لعنتی طوالنی بود.

تند و سخت درونم حرکت می کرد.ھیچ راھی وجود نداشت، کھ بخواد اروم و 

ھا بود کھ داشتم با دوری کردنم زجرش می دادم.عمیقا مالیم رفتار کنھ. چون مدت

 ھاشلوش غرید و صداش بلند بود. شونھ ام رو گاز گرفت، تا صدای نالھاز تھ گ

ام و لذتش رو بپوشونھ، ولی نتیجھ عکس داد چون حسی کھ از گاز گرفتن شونھ

 ایجاد شد باعث شد، بلندتر از اون نالھ کنم.

ھمون موقع کھ انگار منتظر یھ اشاره بوده باشھ، از گوشھ اتاق صدای گریھ بلند 

 شد.

 نھ.



 نھ.

 نھ.

 ھنوز نھ.

تر درونم تلمبھ تر و عمیقجیک انگار کھ بخواد تقاصش رو از من بگیره؛ محکم

 »تونم خودمو نگھ دارم.گاییدمش ... االن نھ. نمی«زد و تو گوشم گفت.

 صدای گریھ بلندتر شد.

برای شیر خوردن بیدار ۴_لعنتی .جیک ... باید بغلش کنم.اون ھیچ وقت ساعت 

 اس.گرسنھ نمیشھ، مطمئنا

 _منم گرسنھ ام.

با خشونت اینو تو گوشم گفت، در حالی کھ التش ھنوز درونم بود. ولی سرعتش 

 رو پایین اورده بود و باالخره شکست خورد و التش رو بیرون کشید.

 _میدونم ... متاسفم.

وقتی جیک از روم بلند شد، دنبال روبدوشامبرم گشتم. جیک شلوارش رو پاش 

گوشھ اتاق رفت و پسرمون رو از روی تختش بلند کرد. موھای کرد و بھ سمت 

بلند و تیره "ای.جی" مثل پدرش بھم چسبیده بودن. جیک سرش رو 

 »عاشقتم کوچولوی آلت خفتکن.«بوسید.

اش تکیھ دادم و بالش مخصوص شیر دادن رو روی تخت نشستم و بھ پشتی

ی جی فورا شروع بھ برداشتم.جیک بچھ رو بھم داد و کنار سینھ ام گذاشت.ا



مکیدن کرد و من خوشحال بودم کھ حداقل یکی از مردھام برای یھ لحظھ ھم کھ 

 شده راضی بھ نظر میرسھ.

جیک کنارم نشست و ھردومون با شگفتی بھ پسرمون خیره شدیم و بعد بھ ھمدیگھ 

ھ تونستم ببینم کھ بخاطر نرسیدن بھام شد، میھاش قفل چشمنگاه کردیم. وقتی چشم

ام رو نوازش اش اون یکی سینھاش ھنوزم ناراضیھ. با پشت انگشت اشارهخواستھ

 ام تکیھ داد.سرش رو بھ شونھ»تا حاال انقدر مثل االن زیبا ندیده بودمت.«کرد.

جایی خواست وقتی ای.جی شیرش رو خورد، زیر دوش از ھمونبدجور دلم می

عالوه بر اون ازش خواستھ بودم کھ مونده بودیم، ادامھ بدیم. ولی جیک نمی موند.

زود برگرده، چون قرار بود امروز عصر بھ نیویورک بریم. بعد از تولد ای.جی 

 خواستیم بھ اونجا برگردیم.اولین بار بود کھ می

 _باید برم.

 دونم._می

سرمو تکون دادم و لبخند مالیمی تحویلش دادم تا متوجھ ناراحتیم نشھ.از جاش 

حموم رفت. وسط راه بھ سمتش برگشت و بھ پایین و شلوارش بلند شد و بھ طرف 

غرغر »مجبورم خیلی سریع زیر دوش بھش برسم.«اشاره کرد.ھنوزم سخت بود.

 »دادم درون تو بھش رسیدگی کنم.البتھ ترجیح می«کرد

 »بعدا بھش رسیدگی کنم؟«خندیدم.

حالم کھ خوش«دوباره بھ سمت تخت اومد و روم خم شد و پیشونی ام رو بوسید.

 »حالت بھتر شده.



 _منم ھمینطور.

از فرصتی کھ خواستی «چشم ھاش پر از حرف بود، حالت صورتش جدی شد.

خوام ھمین امشب استفاده کنم. بھت نیاز دارم ... ھمھ وجودت رو برای خودم می

 »خوام، بھم قول بده.می

ا تنھا میزاری ت خوام پیشم بمونی. متنفرم از اینکھ منومن االن بھت نیاز دارم، می

 بھ دیدن اون بری.

 _قول میدم.

 »خیلی دوستت دارم نینا.«سرشو تکون داد و چشم ھاش پر از اشک شد.

کرد قراره منو از دونستم کھ رفتارھای اخیرم بدجوری ترسوندتش. فکر میمی

 کردم دارم خودمو از دست میدم.دست بده. لعنتی، خودمم فکر می

 _منم دوستت دارم.

اینکھ برای صبحانھ وقت داشتھ باشھ، دوش گرفت و قبل اینکھ بخواد از بدون 

سری بیشتر خونھ بیرون بره من و ای.جی رو بوسید و ازمون خداحافظی کرد.این

 از ھمیشھ طولش داد.

بھ پسرمون نگاه کردم کھ ھمونجور روی سینھ ام بخواب رفتھ بود و دھنش رو 

پسر االن فقط منو تو موندیم. امروز «ورد.داد، ولی دیگھ شیر نمیخاروم تکون می

ر فک«ھاش اروم شده بود خم شدم تا سرش رو ببوسم.نفس»خوای چیکار کنی؟ می

 »کنم ھمین االن داری انجامش میدی.



 اسم پسرم رو آلن جیمز از روی اسم پدر جیک و برادرم جیمی انتخاب کردیم.

جبور شدم از دانشکده اون شش ماه پیش، بعد از حاملگی سختی کھ داشتم و م

پرستاری ھم بیرون بیام، بدنیا اومد. بیشتر دوران حاملگیم رو تو تخت استراحت 

مطلق بودم و بخاطر جفت سرراھی کھ تغییری نکرد و درست نشد تصمیم بر این 

شد کھ سزارین کنم. بھبودی بعد از جراحی واقعا سخت بود.مجبور بودیم دقیقا قبل 

بھ بوستون بیایم، چون جیک باید کار جدیدش رو شروع از بدنیا اومدن ای.جی 

مون موند، ولی بعد از رفتنش کرد.با اینکھ مادرم دو ھفتھ اول اومد پیشمی

رسیدگی بھ اوضاع واقعا دشوار بود. خواھر جیک، آلیسون، واقعا مھربون و 

ی سکرد بھم کمک میکرد، تا منم بتونم یھ نفھایی کھ کار نمیکاربلد بود و زمان

ھا با اینکھ خونشون ھم خیلی بزرگ بود، شرایط بکشم. ولی زندگی تو خونھ اون

 ایده الی نبود.

ما واقعا نیاز داشتیم کھ یھ جایی برای خودمون پیدا کنیم.ولی واقعا سخت بود کھ 

بتونیم خونھ مناسب با بودجمون و نزدیک بھ خانواده جیک پیدا کنیم و ھمونی 

اه گذشتھ بود و ما ھنوز تو خونھ خواھرش زندگی خوایم. شش مباشھ کھ می

شد تا پس انداز کنیم و برای خودمون خونھ کردیم، ولی از جھتی ھم کمکی میمی

 بخریم.

ام اونا ھنوز جیک رو ندیده بودن. اولش کھ تا زمانی کھ بھ خانوادم گفتم، حاملھ

باھاش آشنا شدن واقعا ناراحت شدن ولی سرانجام ھمھ چیو قبول کردن. بعد اینکھ 

و شناختنش تا حدودی باھاش گرم گرفتن. با اینکھ جیک و رایان یھ شب راجع بھ 

ھمھ چی باھم حرف زدن و البتھ کھ قبلش تا وقتی کھ داغ بود، بھ حساب رایان 



موقع از رسید. ولی رابطھ منو رایان ھنوزم شکراب بود. رایان و تارا از ھمون

ن آپارتمان نقل مکان کرده بود. منو تارا گاھی تلفنی ھم جدا شده بودن و تارا از او

زدیم ولی از وقتی کھ ای.جی بدنیا اومد یھ جورایی از ھم دور افتاده حرف می

 کرد.بودیم.رایان االن با سھ تا ھم خونھ جدید زندگی می

زندگیم در عرض یکسال از این رو بھ اون رو شده بود. بھ پسرم کھ با آرامش تو 

 دونستم ھمھ چی اونجورده بود نگاه کردم، اون دقیقا عین پدرش بود. میبغلم خوابی

ھایی کھ این تغییرات برام داشت، ولی بھم کمک کھ باید، تموم شد. با ھمھ سختی

 کردن کھ بعنوان یھ انسان رشد کنم.

تنھا حسرتی کھ داشتم، این بود کھ این چند ماه اخیر بخاطر افسردگی بعد زایمانی 

الن رسید افت، با جیک خوب رفتار نکرده بودم.درستھ کھ بھ نظر میکھ دکتر گ

از اون شرایط دراومدم، ولی وقتی تو اوج افسردگی بودم، حتی بھش اجازه نمی 

وقت داد کھ ھیچدادم کھ لمسم کنھ. با اینکھ اون ھمیشھ بھم این اطمینان رو می

دنم کردم ب، ولی فکر میخواستھ و زیباتر از ھمیشھ ھستمبیشتر از االن منو نمی

 بخاطر بچھ نابود شده.

کردم و نگران این بودم کھ نتونم از طرفی بعنوان یھ مادر واقعا احساس کمبود می

دیدم کھ بھش آسیب زدم و ھمین باعث میشد از پسرم مراقبت کنم.ھمش کابوس می

یادیم موندم و زمان زشب ھا نتونم بخوابم. در طول روز زمان زیادی رو تنھا می

شم ولی با دوز پایین کردم دارم دیونھ میبرای فکر کردن داشتم. احساس می

تونم استفاده کنم و داروھایی کھ دکتر بھم داد و گفت در دوران شیردھی ھم می

چند جلسھ معالجھ ھفتگی، اخیرا احساس بھتری داشتم.ظاھرا با سابقھ مشکالت 



رمونی کھ دچارشون شده بودم، این روحی و استرسی کھ قبال داشتم و تغییرات ھو

 درجھ از طوفان خیلی ھم عالی بود.

خواست کھ قبل از بدنیا اومدن پسرمون ازدواج کنیم، ولی جیک واقعا دلش می

کارھای طالقش تا دو ماه بعدش ھم تموم نشده بود.حتی بعد اون ھم من بھش گفتم 

بود .با جیک ھمش  خیلی زوده کھ بخوایم ازدواج کنیم، چون تازه طالق گرفتھ

کرد بھ عشقش نسبت راجع بھ این موضوع در حال دعوا بودیم، چون احساس می

کرد چیز دیگھ ای بھ خودم شک کردم و یا با توجھ بھ رفتارھای من فکر می

 کنھ.وجود داره کھ منو مردد می

االن ولی فھمیدم کھ رفتار اون موقعم دقیقا تحت کنترل مستقیم افسردگی بعد از 

یمانم بود. اخیرا اون نسبت بھ قضیھ ازدواج عقب نشینی کرده بود.اخرین باری زا

اش حرفی کھ دعوا کردیم، اون قسم خورد تا وقتی کھ زنده است دیگھ راجع بھ

 زنھ.نمی

ولی االن ارزو میکردم کھ چیزی بگھ، چون االن نگران این بودم کھ کال 

شم. وقتی امروز از در بیرون خواستم زنش بامنصرف شده باشھ و من بدجور می

 کردم کھ ای کاش االن زنش بودم.رفت شدیدا ارزو میمی

میلی شدید من رسید دیگھ اون کشتی رفتھ و شانسمو از دست دادم. بیبنظر می

تونستیم، جیک رو واقعا موقع کھ میمون اوننسبت بھ قانونی کردن ازدواج

بھ اینکھ فقط بخاطر بچھ می خواد ناراحت کرد. تو یکی از بحث ھامون ھم اونو 

دونستم کھ حرفم اشتباھھ و بدجور بھش ضربھ باھام ازدواج کنھ، متھم کردم.می



ھا افتاد، کھ بھش زنھ و واقعا ھم باورش نداشتم. این اتفاق دقیقا ھمون موقعمی

دادم لمسم کنھ و تو اوج افسردگی بودم. یھ شب اون دیر از سرکار اجازه نمی

زه ای.جی رو خوابونده بودم و روی تختش گذاشتم، کھ از راه رسید و برگشت. تا

پشتم رو بھ دیوار چسبوند و پرحرارت بوسیدم. بعد دستش رو باال اورد. اون 

و ت« ھاش گفت.اش تتو کرده بود و از بین اشک چشماسمم رو روی انگشت حلقھ

ارش از درون منو کاین» کارو کردم.اش کنی ... خوب من ایننخواستی کھ دایمی

کشت و نابود کرد، ولی بازم مغزم تو شرایطی نبود کھ بتونم درست وغلط رو از 

 ھم تشخیص بدم.

تونستم واضح ببینم کھ خداروشکر کھ االن از اون شرایط بیرون اومده بودم و می

 چقدر خوش شانس بودم.

 خواستم ھمھ چیو درست کنم.می

                               ***                                  

کردیم کھ جیک دقیقا سرموقع من و ای.جی داشتیم از پنجره بیرون رو تماشا می

 از راه رسید. وقتی از در داخل شد سوال ھمیشگیم رو پرسیدم. 

 _حالش چطور بود؟

 _امروز حالش بھتر بود ... رو مود خوبش بود و بیرونم نکرد.

 ھ.کنکرد تا مطمئن بشھ کھ با حرفاش ناراحتم نمینگاه میاون ھمیشھ بھ چشم ھام 

 _خوبھ.



« ھاش از انقباض دراومد و اروم شد.محکم بغلم کرد و احساس کردم کھ ماھیچھ

 »ھنوزم حالت خوبھ بیبی؟

 _اره خوبم، واقعا خوبم.

 _این خوشحالم میکنھ.

نت تو شب برای داشتتونم امافتیم.نمیبھتره راه بی«بوسیدم و نفس بریده نالھ کرد.

 »اتاق ھتل صبر کنم.

 _بھتره دعا کنی پسرت بخوابھ.

 _تموم چھار ساعت رانندگی رو برای این دعا میکنم، باور کن.

جایی کھ شنبھ بود، جاده ترافیک نبود و ما کمتر از چھار ساعت بھ از اون

نیویورک رسیدیم.تمام طول رانندگی رو جیک دستمو تو دستش گرفتھ بود و 

رچشمی منو می پایید ظاھرا منتظر بود کھ اشتباھی ازم سر بزنھ و دوباره زی

رفتارم تغییر کنھ. در تعجب بودم کھ چجوری میشھ کھ رفتار و حال اون اغلب بھ 

رفتار من بستگی داشت. اگھ من خوشحال بودم اونم خوشحال بود. این خودش 

ه. باالخره طاقت نیاوردع دلیل دیگھ ای مبنی بر این بود، کھ اون چقدر دوستم دار

 »لطفا بھم بگو کھ عشق من برگشتھ.«خندید و پرسید.

وقتی بھ دست ھامون نگاه کردم کھ با انگشتش داشت دستم رو نوازش میکرد، یاد 

پروازمون از شیکاگو بھ خونھ افتادم کھ تقریبا بیشتر از یکسال پیش بود. واقعا 

حاال چقدر ھمھ چیز تغییر کرده.  سخت بود کھ بخوای باور کنی از اون زمان تا

تنھا چیزی کھ ھمونجور مونده بود، حسی بود کھ از لمس اون بھم دست 



شد.واقعا شد و موھای تنم سیخ میھا بدنم مور مور میداد.مثل ھمون موقعمی

 منتظر تجدید دیدار دوبارمون، امشب تو ھتل بودم.

الی یوجرسی داشتیم و باید بھ باقبل اینکھ بھ ھتل توی شھر بریم یھ توقف مھم تو ن

 رفتیم.این دلیل اصلی مسافرتمون بھ نیویورک بود.برج واشنگتن جورج می

                                                                  *** 

ه تونستم باور کنم کھ انقدر زیبا دیدوقتی لباس دکلتھ سفید رو باال کشیدم، نمی

 ش زیادم بخاطر لباس نبود، بخاطر کسی بود کھ اونو پوشیده بود.بشھ.البتھ زیبای

 _اسکایلر ... خیلی زیبا دیده میشی.

 _ممنونم خواھری.

داد.از اونجایی کھ ھیچ کدوممون خواھر نداشتیم، اون عاشق لقبی بودم کھ بھم می

کرد.بھم قول داده بودیم کھ تو لحظات مھم منو خواھر افتخاری خودش خطاب می

گیمون این جایگاه رو برای ھم حفظ کنیم. زمانی کھ ای.جی بدنیا اومد اونقدر زند

ناخوش احوال بود کھ نتونست بھ بوستون بیاد، ولی حاال کھ درمانش تا یھ مدتی 

کردم کھ سرطان فقط برادرم رو ازم تموم شده بود، حالش بھتر بود.اولش فکر می

روز اون تو ھر داده بود. اگھ اونگرفتھ، ولی حاال بطرز عجیبی اون بھم یھ خوا

داد و بیمارستان نبود، ھیچ وقت با کسی کھ بیشتر از ھمھ تو دنیا بھم روحیھ می

شدم. برای ھمین بعنوان خواھر بزرگش اینجا بودم، تا بخشید اشنا نمیالھام می

 وظایف خواھریم رو بجا بیارم.

 بچسبونیم. ھام رو بھم_اون چسب پالستیکی رو بردار. قراره سینھ



 خوای اینکارو بکنی؟_چی؟ چرا می

 جاست.ھام مشخص بشھ.عجلھ کن... چسب ھمون_تا خط سینھ

ھای سایز متوسطش رو بھم چسبونده بود، یھ تیکھ چسب بلند رو در حالی کھ سینھ

 »دم.باورم نمیشھ کھ دارم اینکارو انجام می«کندم.

بھ بزرگی و زیبایی توداشتھ  ھایی_خوب ھمھ مثل تو خوش شانس نیستن کھ سینھ

 باشن.البتھ باید بگم کھ اون شرایط یکم از کنترل دراومده.

 _بخاطر اینکھ بھ ای.جی شیر میدم.

_ای.جی و ظاھرا یھ کشور جھان سومی کوچک.(منظورش اینکھ ای.جی یھ 

 ھمھ بزرگ بشن.)قحطی زده ھست، کھ انقدر خورده کھ باعث شده این

 داره._خفھ شو.جیک دوستشون 

و کنم کھ مسئولین رشون ناپدید بشھ، اطمینان پیدا میخوب پس اگھ یھ وقت بین_

 مستقیم داخل سوتینت بفرستم، تا پیداش کنن.

زاشتیم.اون ھمیشھ با شوخ طبیعش حالم رو حاال دوتامونم داشتیم سربھ سر ھم می

روی کرد.ھموجور کھ جلوی آینھ قدی ایستاده بود لباس سفیدش رو خوب می

 ھاش باال کشیدم.شکاف سینھ

بھتر شد؟ میشھ کاله گیس جدیدم رو بدی؟توی کشوی باالیی کمدم ھست.با اینکھ _

اومد ولی ھنوزم خیلی کوتاه بود، برای ھمین تصمیم موھاش کم کم داشت درمی

گرفتھ بود از کاله  گیس طالیی بلند کھ براش پیدا کرده بودم استفاده کنھ. وقتی 



ش گذاشتم و تنظیمش کردم و از اینھ بھش نگاه کردم حالت چھره اونو روی سر

 اش خیلی روشن و براق شده بود.

خندیدم جوری کھ دھنم درد گرفت.اون مثل سوپر مدل داشتم بھ پھنای صورتم می

 »میچ قراره بمیره.«ھا دیده میشد.

پخش شد.اھنگی کھ » Love in elavator«موبایلم ویبره زد و بعد صدای اھنگ 

جیک مخصوص برای تماس ھای خودش انتخاب کرده بود.جیک کالسیک. 

 جواب دادم.

 »سالم بیبی ... اره اون تقریبا اماده اس.شما پسرام بعد از پنج دقیقھ بیاین،باشھ؟«

جیک و ای جی انور خیابون تو خونھ میچ بودن.اونجا منتظر بودن تا من بھ 

وزم بھترین دوست ھای ھم بودن اسکایلر کمک کنم اماده بشھ.میچ و اسکایلر ھن

ولی اسکایلر بدجور عاشقش بود.اونا ھنوز باھم رابطھ ای نداشتن و من امیدوار 

بودم امشب اوضاع از کنترل خارج نشھ چون اسکایلر ھنوز خیلی جوان بود.ولی 

اسکایلر احساسات شدیدی نسبت بھ میچ داشت برای ھمین باھم حرف زده بودیم 

 بینشون افتاد مراقب باشھ و احتیاط کنھ.کھ اگھ یوقت اتفاقی 

چند ماه پیش کھ اون ھنوز مریض بود و تو بیمارستان بستری بود، میچ ازش 

خواستھ بود کھ توی مراسم رقص سال آخریش ھمراھیش کنھ. تا مدت ھا مطمئن 

نبودیم کھ توانایی اینو داشتھ باشھ تا تو مراسم شرکت کنھ. میچ ھم بھش گفتھ بود 

ھ بیاد اون ھم نمیره. ولی خداروشکر االن حالش تا حدودی بھتر بود و اگھ نتون



تونست باھاش بره چون این یکی از رویاھای اسکایلر بود، کھ داشت حقیقت می

 پیدا میکرد.

صدای زنگ در اومد و بھ مادر اسکایلر گفتیم، تا درو باز کنھ و من آخرین 

پلھ ھا می تونستم میچ رو  تغییرات آرایش صورتش رو تکمیل کردم. از باالی

 ببینم کھ کنار جیک کھ ای.جی رو توی کریر آغوشیش نگھ داشتھ بود، ایستاد.

میچ تو کت و شلوار مشکی خیلی مردونھ و جذاب دیده میشد و موھای قھوه ای و 

سرکشش بھ صورت معرکھ ای حالت داده شده بود. از وقتی کھ اولین بار اسکایلر 

بھم نشون داد، خیلی بزرگ و مردتر شده بود و روی رو دیدم و عکس میچ رو 

 چونھ اش ھم ریش مرتبی داشت.او کامال تبدیل بھ یھ مرد بالغ شده بود.

رفت، نگاه روی چھره میچ عشقی رو نشون وقتی اسکایلر از پلھ ھا پایین می

داد کھ سال ھا پنھون کرده بود و در نھایت تونست رھا کنھ. اگھ تا حاال یھ می

ھم بھ عشقش نسبت بھ اسکایلر شک داشتم، وقتی بھ چشم ھای آبی  درصد

 روشنش کھ موقع دیدن اسکایلر بھش خیره شده بود، نگاه کردم از بین رفت.

 _اسکایلر ... من ... 

دیگھ نتونست چیزی بگھ. اسکایلر ھمون ادم ھمیشگی بود و دوباره یخ ھارو آب 

 کرد.

 ھتره از اینجا بریم._آره، آره ... توام ھات دیده میشی.ب 

بعد اینکھ عکس گرفتیم، میچ و اسکایلر بھ سمت لیموزین سفیدی کھ جلوی در 

 ایستاده بود، رفتن. قرار بود دنبال دوست ھای دیگھ اشون ھم برن.



ھی دیوث، یادت نره بھت چی «قبل اینکھ میچ سوار بشھ، جیک متوقفش کرد.

 »گفتم.

 باشھ مرد. _

ھ چی حرف میزنن. بھ سمت دیگھ لیموزین رفتم، تا برام سوال بود کھ راجع ب

 برای آخرین بار اسکایلرو بغل کنم و ازش خداحافظی کنم.

 _ممنونم خواھری.

 ھام پر شد کاری کنم.اسکایلر اینو گفت و من نتونستم برای اشکی کھ تو چشم

 _عاشقتم .

در حالی کھ خورشید در حال غروب بود، جیک، ای.جی و من وسط خیابون 

 م.شد نگاه میکردیالی ایستاده بودیم و بھ لیموزین کھ داشت از دیدمون دورتر میخ

 »بھ میچ چی گفتھ بودی؟« بھ سمت جیک برگشتم.

_بھش گفتم کھ با چیزھای مزخرف وقتشو تلف نکنھ... و بھش بگھ کھ دقیقا چھ 

ھاش راجع بھ اینکھ فکر دونی این پسر وقتی کھ داشت از ترسحسی داره. می

کرد موقع مراسم رقص اون حتی زنده بمونھ چھ برسھ بھ اینکھ حتی بخواد ینم

باھاش بیاد، حرف میزد داشت گریھ میکرد؟ اون احساسات عمیقی نسبت بھ 

 اسکایلر داره و این واقعا احمقانھ اس کھ بخوای اونارو بھش نگی، میدونی کھ؟

 _واو.



تونھ ترسناک باشھ، ولی _من میدونم چقدر دوست داشتن یھ نفر تا این حد می

 نتونی با ترس زندگی کنی.

 من عاشق این پسر بودم.

 ازم بخواه کھ باھات ازدواج کنم، قسم میخورم کھ جوابم بلھ باشھ.

 _و بھش چندتا کاندوم دادم.

 _چیکار کردی؟

خیال انقدر ساده لوح نباش. ممکنھ این اتفاق نیافتھ، ولی اگھ اتفاقم افتاد بھتره _بی

 احتیاط کنھ.کھ 

_فکر میکنم کھ حق با تو باشھ، مخصوصا با اون نوع نگاھی کھ بھ اسکایلر 

 داشت. منم یھ صحبتی با اسکایلر داشتم.

سر ای.جی رو کھ توی کریر آغوشی جیک بود و صداھای بچگونھ درمی اورد 

دونیم کھ یھ سکس پیش بینی نشده و بدون ما بھتر از ھر کسی می« بوسیدم.

 »مکنھ چھ نتیجھ شوکھ کننده ای داشتھ باشھ.جلوگیری م

حرف از سکس بدون جلوگیری شد ... برنامھ دارم کھ «تو گوشم زمزمھ مرد.

 » امشب کلی اینکارو انجام بدم.

 »پس بھتره بریم.«تونستم برای رسیدن بھ اتاقمون صبر کنم.نمی

 

 



 

 سی و یکمفصل 

 

 ،بود ای کھ گرفتھسوییت دو اتاقھوقتی بھ ھتلمون توی شھر رسیدیم، جیک منو با 

ما می تونستیم  ،جوری وقتی پسرمون تو اتاقش خواب بودسورپرایز کرد.این

حریم خصوصی خودمون رو داشتھ باشیم.احتماال باید براش گرون تموم شده 

 باشھ.

ید تونید بداین برای شماس، اینم می«کارمند پذیرش یھ کارت دو کلیده بھمون داد.

 »بھ ھمسرتون.

 بھ من خیره شد و حرفش رو اصالح کرد. ،جیک وقتی کلید ھارو ازش می گرفت

 »ممنون. دوست دخترم،«

 اوپس.

تا وقتی کھ بھ اتاقمون برسیم ھیچ حرفی نزدیم.در حالت عادی وقتی سوار 

ت گفمون جوک میتجربھ اولین آسانسور سواری ھبع آسانسور میشدیم جیک راج

یھ چیزی اونو بشدت ناراحت  یک کلمھ ھم نگفت.خندیدیم.ولی امشب اون و می

 کرده بود.



سوییت کوچیک ولی زیبا بود و با رنگ ھای گرم و ارامش بخش دکور شده 

بود.یھ اتاق کوچیک دیگھ تو اتاق اصلی و یھ آشپزخونھ نقلی داشت.ھتل توی اتاق 

 جی گذاشتھ بود..دوم یھ تخت کوچیک برای ای

برای ھمین یھ شیشھ  ،بزارم غذاش رو میدادمباید قبل اینکھ اونو تو تختش 

 کوچیک پوره ھویج رو تو مایکرویو گرم کردم.

 جیک با تندی شیشھ رو ازم گرفت.

 _بزار من انجامش بدم.تو برو دوش بگیر.

 عصبی بود.

 _باشھ.

 ریخت بھ این فکر کردم کھ چجوری رفتارش ازوقتی آب با شدت روی بدنم می

ییر کرده و ناراحتھ و چجوری کلمھ "دوست دختر" رو صبح تا االن تا این حد تغ

امیدوار بودم امشب بتونم کمی از  با تحقیر و حس بدی تو البی بھ زبون آورد.

 ھایی کھ این چند ماه اخیر با رفتارم ایجاد کرده بودم رو ترمیم کنم.خرابی

حولھ کوچیک رو محکم  وقتی از حموم بیرون اومدم بخار تو اتاق پخش شد،

ھام از تونستم دور بدنم نگھ اش دارم.سینھسختی میھ ام گرفتم چون بوی سینھجل

 جی بود..چون زمان شیر خوردن ای ،شیر پر شده بود

جی روی کریر ماشین خواب .جیک پوره ھویج رو بھش خورونده بود و االن ای

 بود.



 برای ھمین مجبور بودم قبل اینکھ تو تختش بزارمش برای شیر خوردن بیدارش

کرد کنم.جیک گوشھ تخت نشستھ بود و بھ مجادلھ من با حولھ سفید ھتل نگاه می

کھ بزور دور خودم نگھ داشتھ بودم و بھ سمت ساکمون رفتم تا از توش لباس 

تونستم احساس کنم کھ ھمھ حرکاتم رو با چشم ھاش دنبال خوابم رو بردارم.می

حض اینکھ خواستم وارد حموم مھ میکنھ.بھ سمت حموم رفتم تا لباسام رو بپوشم.ب

 شم از پشت بھم نزدیک شد و دستش رو روی بازوم گذاشت و متوقفم کرد.

 »داری کجا میری؟«صداش خشن و زمخت بود.

 »خواستم اینجا لباس ھامو عوض کنم.می«پشتم رو بھ سینک تکیھ دادم.

تو ھیچ وقت عادت نداشتی  چرا دیگھ نمیخوای بھت نگاه کنم؟ _دور از من؟

 ینجوری خودتو ازم بپوشونی.ا

دونستم چجوری جواب بدم. با استرس و عصبانیت آب دھنمو قورت دادم، نمی

 »من ... فکر میکنم کھ این فقط یھ عادتھ.«قصدم این نبود کھ عمدا آزارش بدم.

ط فق دونستم.بھونھ ای بھتر از این نداشتم.این جواب سوالش نبود و من اینو می

چون ھنوزم بخاطر ھیکلم ازش  ،م خودم رو ازش بپوشونماخیرا عادت کرده بود

بھ چشم ھاش نگاه  اون فکر میکرد کھ چیزی فراتر از اینھ. خجالت می کشیدم.

کردم و متوجھ شدم ترسی کھ درونش ایجاد کرده بودم بھ ھمون قوت زنده بود و 

 ھکحتی با وجود اینکھ امروز نرمال رفتار کرده بودم و بھش گفتم  وجود داشت.

 ھمھ چیز بھتر شده ... و دقیقا ھم منظورم ھمون بود ... نمی تونست ناگھان ھفتھ

 دادم لمسم کنھ رو جبران کنھ.ھا دوری کردن، پس زدنش و حتی اینکھ اجازه نمی



دیدم کھ چقدر عمیق بھش ضربھ زدم و نابودش برای اولین بار داشتم واقعا می

 کردم ...خودمون رو نابود کردم.

 خواستم برنجونمت.واقعا نمی روی عمد اینکارو نکردم. _جیک از

ھام کرد و نفسش رو عمیق بیرون داد کھ سرش رو پایین اورد و نزدیک سینھ

.منو ھمونجا  احساس کردم ،گرماش رو روی پوستم کھ از حولھ بیرون مونده بود

خواستم بھت نشون بدم کھ ... بدجوری خوب نمی«چسبیده بھ سینک نگھ داشت.

 متاسفم.فقط بخاطر اینکھ االن خودتو ازم قایم میکردی و منم فکر نو رنجوندی.م

 »کردم ... دوباره بھ حالت افسردگیت برگشتی.

 _ھرجور کھ فکر کنی حق داری ازم عصبانی بشی.

 جوابم رو نداد.

کرد.ھنوز سرش روی سینھ ام بود.نفس ھاش تند بود و پاھام شروع بھم نگاه نمی

اگھ عصبی ھستی  بھت نیاز دارم.«چون بدجور بھش نیاز داشتم.لرزیدن کرد  بھ

 »من خالیش کن... باھام عشقبازی کن. ... روی

 دونم با توجھ بھ حسی کھ االن دارم ... بتونی تحملش کنی._نمی

حولھ ای کھ تنھا فاصلھ بینمون بود رو کشیدم و روی زمین انداختم و ھمین ھم 

در حالی کھ با خشونت موھام رو  ن بده.محرکی شد کھ از خودش واکنش نشو

تو سینھ ھای پرم احساس سوزش  زد شروع بھ مکیدن گردنم کرد. کنار می

م از تونستجی رو بیدار کنم ولی نمی.کھ باید ای ،میکرد و این بھم یادآوری میکرد

نوک سینھ ھام سفت شده بودن و وقتی شیر  اون نقطھ ای کھ بودم حرکت کنم.



شون کرد.این اولین باری بود کھ داشت ک شروع بھ مکیدنجی ،ازشون چکید

اینکارو میکرد.(مکیدن شیر از سینھ اش رو میگھ.)حسی کھ از دھان گرمش 

شد و  صدای نالھ ھای جیک داشت منو موقع مکیدن شیر از سینھ ھام ایجاد می

 نتونستم استخری از آب رو کھ بیشدم و میتقریبا داشتم ارضا می دیونھ میکرد.

اومد تا حاال تا این حد با چیزی تحریک شده پاھام ایجاد شده حس کنم.یادم نمی

 دید و دیدم تار شده بود.ھام ھم درست نمیچون دیگھ چشم ،باشم

دونست کھ بخاطر روی زانوھاش نشست و دھنش رو بھ شکمم چسبوند.اون می

مم تر شک وقتی متوجھ شد کھ بدنم رو منقبض کردم محکم شکمم خجالت میکشم.

ھاش خراشش داد.با وجود احساس ناامنی و کمبودی کھ رو بوسید و با دندون

 اون با این کارش داشت ثابت میکرد کھ حرفش راجب اندامم تغییر نمیکنھ. ،داشتم

بعد بھ نرمی  ،در حالی کھ کف ھر دو دستش روی شکمم بود بھم نگاه کرد

 وقت اینو ازم پنھون نکن، دیگھ ھیچ«انگشتش رو روی خط عمل سزارینم کشید.

ام ھم بوجود میان و جایی کھ بچھ ای دیگھ این ھمون جاییھ کھ بچھ من رشد کرد،

 »این خیلی برام ارزشمنده و خیلی ھم زیباست. توش رشد میکنن.

 باورش کردم. ،اولین بار بود کھ وقتی این حرف رو زد

ردون روی پیشونیش موھاش ژولیده بود و یھ تیکھ موی سرگ بلند شد و ایستاد.

ھای سبزش رو کھ حاال تیره تر شده بودن پوشش داده بود.آلت افتاده بود وچشم

اش از روی شلوارک بژ رنگش مشخص بود و جوری بھم سفت و تحریک شده

یھو لب پایینم رو بھ دھن گرفت و  خواست بھم حملھ کنھ.کرد کھ انگار میمی نگاه



 شدت نیاز تحملم رو از دست داده بودم،محکم مکیدش و آروم رھاش کرد.از 

قتی و شرت مشکیش رو تو مشتم گرفتم و سعی کردم از سرش بیرون بکشم.تی

 شوکھ شدم و تو جام پریدم. ،ھام رو از لباسش کنار زدناگھانی دست

 بعد ازم دور شد.

 _برو بھ پسرت شیر بده منم میرم دوش بگیرم.

 

 سی و دومفصل 

 

 جیک

 

دونم نمی شدت نیاز داشتم کھ آروم بشم.ھ ب ا آب خنک تر بشھ.شیر رو چرخوندم ت

با اینکھ اون داشت تشویقم  ولی ھرچی کھ بود خوب نبود. ،چھ اتفاقی برام افتاد

حساس ا توفان بھ پا میشد. ،تا ادامھ بدم ولی اگھ یھ قدم دیگھ جلوتر میرفتم کردمی

ھ نھایی حس مالکیتی کھ تونم آروم و محترمانھ رفتار کنم و نتیجمیکردم نمی

 ترسوند.درونم در حال گسترش بود بدجور اونو می

امشب مثل یھ سگ ھار عصبی بودم و این تنھا بخاطر پوشوندن بدنش از من 

 نبود.



لیاقت بودن با اونو  ،بلکھ بخاطر این بود کھ از ھمون اول ھم حس میکردم

س شک و تردیدم رو با ھای قبل اون ھمیشھ این حندارم.حتی با وجود اینکھ ماه

برد.وقتی ناگھانی نشون دادن عشقش و نیاز جسمی کھ بھم داشت از بین می

اون شروع کرد بھ پس زدن من و تمام حس  ،افسردگی پس از زایمانش شروع شد

تونستم جلوش رو بگیرم شروع بھ دوباره مثل سرطانی کھ نمی ناامنی کھ داشتم

 رشد کرد.

کردم ھر لحظھ بیشتر از قبل دارم من احساس میھر روز از اون دوماه رو 

خواستیم بودیم چون باالخره ھر چیزی کھ میدم.ما باید خوشحال میازدستش می

مون سالم بود.طالقم تموم شده بود.ولی ھمون ھبچ درستھ؟ رو بدست آورده بودیم،

ده برگرخواستم نینای قبلی کھ ھمھ چی شروع بھ از ھم پاشیدن کرد.می موقع بود

خواستم باور کنم کھ اون داره دوباره ھا این چند روز اخیر تازه میو بعد از ھفتھ

 گرده.بھ حالت قبلیش برمی

کردم کھ امشب دوباره ازش موقع رانندگی از جرسی بھ ھتل داشتم فکر می

از نوع نگاھش بھم توی آسانسور ھتل فھمیدم کھ متوجھ شده یھ  خواستگاری کنم.

 بھ خودم قبولونده بودم شک و تردیدھام منو بھ راحتی شکست دادن. چیزیم ھست.

کھ اگھ دوباره ازش خواستگاری کنم اون فقط جواب نھ میده و من تحمل اینو 

بار دیگھ این جواب رو ازش بشنوم.نیازم نیست کھ دوباره یاداوری ھ نداشتم کھ ی

برای ھمین از  کنم کھ قسم خورده بودم دیگھ ھیچ وقت ازش خواستگاری نکنم.

و چون ھیچ چیزی ،منصرف شدم و این باعث شد حالم حسابی گرفتھ بشھ تصمیمم

رای اینو ب خواد زن من بشھ.خواستم کھ از زبون نینا بشنوم میبیشتر از این نمی



خواستم بدونم کھ اون از ولی بطرز کامال خودخواھانھ ای می خواستم،جی می.ای

 بھ من تعلق داره. ھمھ لحاظ

شون آروم شده بود کھ اون  ه یکم ذھنم از یاداوری این افکار و فکر کردن بھتاز

از حموم دراومد و حولھ اش رو جوری سفت بخودش چسبونده بود کھ فکر 

ھمون موقع بود کھ دیوانھ شدم چون احساس کردم  میکردی من یھ خرس گریزلیم.

 م.گفت بھش دست نزنمثل تموم لحظاتی کھ بھم می داریم عقب گرد میکنیم، دوباره

 این منو می کشت.

 خواد و بھم نیاز داره فھمیدم کھ زیاده روی کردم.وقتی دیدم کھ اونم چقدر منو می

کردم ولی انقدر حس بیچارگی و ناامیدی نسبت بھش داشتم کھ باید عقب نشینی می

 شدم.اگر با اون شدت انرژی و احساساتی کھ داشتم باھاش سکسو آروم می

 باعث میشد خیلی سلطھ ،کردم، آتیشی کھ خشم و ناامیدی درونم ایجاد کرده بودمی

از اونجایی ھمھ کھ این اواخر بشدت آسیب پذیر  جویانھ و خشن باھاش جلو برم.

 شدم.م با رفتارم بترسونمش باید آروم میھقبل اینکھ بخوا ،شده بود

جی شیر .ھ اییکی اتاق ب وقتی از حموم بیرون اومدم اون ھنوز تو اون

کردم کھ اگھ داد.روی تختم نشستم و بھ در بستھ خیره شدم و داشتم فکر میمی

تونستم تصور کنم کھ االن داره تونم سرزنشش کنم.میدیگھ بھ اتاق برنگرده نمی

 بھ چی فکرمیکنھ و زمان کافی برای سنجیدن رفتار گوه من داره.

ردم کھ یھ عمره منتظرشم.وقتی وقتی تقریبا ده دقیقھ بعد در باز شد احساس ک

ومد و بدون ھیچ شک و تردیدی دکمھ ھای لباس خوابش رو اداشت بھ سمتم می



بعد شورتش رو از  انداخت روی تخت صاف نشستم.کرد و روی زمین میباز می

باید تمام  االن کامال لخت جلوم ایستاده بود. پاش دراورد و پشت سرش انداخت.

گفت کھ صبر کنم و ا لمسش نکنم ولی یھ چیزی بھم میکردم تتوانم رو جمع می

 فرمون رو بدست اون بدم تا کنترل کنھ.

 تونستم بگم ھنوزم از اینکھ بدون لباس جلومشد و میاش باال پایین میقفسھ سینھ

 کرد ولی بخاطر من داشت باھاش کنار می اومد.احساس ناراحتی می ،ایستاده بود

 رسیدهبیبی فقط ت«از شیرش خیس بود نوازش کردم.با پشت دستم پوستش رو کھ 

 »متاسفم. بودم،

 من اینکارو باھات کردم جیک. _بخاطر چیزی کھ باعثش منم عذرخواھی نکن.

ھای بھم ریختھ ام گم کردم و این وسط یھ چیز مھم من راھم رو بخاطر ھورمون

از این  اینکھ من بھ تو تعلق دارم و ھیچ چیزی مھم تر رو ھم فراموش کردم،

من دیگھ ھیچ وقت دوباره باھات  نیست کھ بھت اطمینان بدم تو عشق منی.

 کنم.اونجوری رفتار نمی

 تو مریض بودی و من ... ام و این تقصیر تو نیست._من سست و کم تحمل شده

 _من راھم رو اشتباه انتخاب کردم ،بجای اینکھ بھ سمت تو بیام ازت دور شدم.من

خودمون احساس ناامنی بکنی.عکس العملت بھ پوشوندن  ھبع باعث شدم راج

این بھم ثابت کرد کھ چقدر دوسم  اونم امشب ... این منو ناراحت نکرد. خودم

 داری.

 



 میدونی چیھ؟«مسیر نگاھش رو تغییر داد و مردد بود کھ حرفاش رو ادامھ بده.

مجبورم شنبھ ھا اگھ بخوایم صادق باشیم ... از اینکھ  کردم.منم احساس ناامنی می

من حسادت میکنم و ھرگز اینو بھت نگفتم چون تو  بھ آیوی بدم متنفرم. تورو

ھ با اینک .ھاندازه کافی برای خودتم سختھ دادی و بداشتی کار درست رو انجام می

ولی ھنوزم باعث میشھ مضطرب و  ،اون رو مثل من دوست نداری دونممی

دونم کھ گاھی عشق  می قسمتت کنم.خواد با کسی پریشون بشم چون دلم نمی

ش دونم واکن کھ میبرای ھمین زیادم بھ تو باعث میشھ زیادی بیچاره بنظر برسم.

 »کھ خیلی دوسم داری. امروزت برای این بود

نھ بخاط یھ چیز بلکھ بخاطر خیلی چیزھا از شدت  تونستم تحمل کنم.دیگھ نمی

تاده بود کھ بدن لختش رو بھ احساسات در حال انفجار بودم.ھنوز روبروم ایس

 خودم رو بھ سمت لبھ تخت کشیدم و اون روی پاھام نشست. سمت خودم کشیدم.

ولی حاال کھ روی آلتم  ،فقط از نگاه کردن بھش آلتم سخت و متورم شده بود

 بود در حال ترکیدن بودم. نشستھ

بو سرم کھ پایین تر بود رو داخل موھاش کردم و عطر شامپوی نارگیلیش رو 

دم ھیچ کدوم ھایی کھ فکر میکردم دارم از دستت میاز بین زمان« کشیدم.

ترسناکتر از این چند ماه گذشتھ نبود.ھنوزم از اینکھ دوباره ھر لحظھ امکان داره 

 »بھم بگی لمست نکنم وحشت دارم.

 _اون واقعا من نبودم جیک.بھم نگاه کن.



کرد تا بھش نگاه  ھر دو دستش رو روی صورتم گذاشت و سرم رو بلند

جورایی از افسردگی ھ ی این ... منم. االن حالم بھتره.«ھاش خیس بود.کنم.چشم

ھا اگھ بتونی از بین بدترین دراومدن مثل دوباره متولد شدن برای زندگی بھتره.

 رو بیشتر میدونی. هبکشی انوقت قدر ھرچیزی کھ برات عزیز خودت رو بیرون

دم کھ اون تاریکی دوباره بھت قول نمی .هبارون شدیدمثل طلوع آفتاب بعد از یھ 

دونم چجوری تشخیصش بدم و یاد گرفتم چجوری کنترلش ولی االن می برنگرده

نم اینکھ دیگھ ھیچ وقت اونجوری از خودم دورت ئچیزی کھ ازش مطم یھ کنم.

نکنم...ھرگز.تو و ای جی دنیای من ھستین.متاسفم کھ باعث شدم مثل خودم عذاب 

 شی.بک

 جوریمگھ ھمین تونم درد کشیدن با تورو تحمل کنم.من می _متوجھ نشدی نینا؟

ت الشروع نکردیم ... مگھ من دستت رو نگرفتم و بھ سمت ترس ھات ھُ  باھم

من بخاطر تو بارھا تا جھنم ھم میرم  کار رو بکنم.خوام بقیھ عمرمم ھمینندادم؟می

نم تحملش کنم.وقتی خودت رو ازم پنھون توکھ نمیه این از دست دادن تو و میام.

ترسونھ.من ھر روز با تو کنی، وقتی بھم میگی لمست نکنم، این ھا منو میمی

 کنم تا زمانی کھ اجازه بدی عاشقت باشم.کشیدن رو تحمل می عذاب

ھ گری«یھ قطره اشک روی گونھ اش چکید و زبونم رو روش کشیدم و لیسش زدم.

 »ب میکشم.خیلی دوستت دارم.نکن.وقتی گریھ میکنی عذا

 رم.نیاز دارم کھ اینو باور کنی._من ھیچ جایی نمی



دیگھ ھیچ حرف ضروری برای گفتن وجود نداشت.می تونستم تپش قلبش رو از 

 دونستم کھ ھمھ ی حرفروی سینھ اش احساس کنم و با ھر اینچ از وجودم می

 ؛رو حس کنم ھاش حقیقت داره.ھمونجور کھ ھمیشھ می تونستم ناراحتیش

خواستم بھ تونستم عشقی کھ االن بھ من داره رو حس کنم.میھمونجور ھم می

 بھترین روشی کھ بلد بودم بھش نشون بدم کھ منم چقدر دوستش دارم.

 

 سی و سومفصل 

 

 نینا

 

جیک آخرین قطرات اشک روی گونھ ام رو بوسید و بھم نگاه کرد.گرسنگی کھ 

دیگھ نمیخوام بیشتر از این «دوباره برگشتھ بود.ھم تو چشم ھاش بود  از قبل

 »حرف بزنم.

 خوبھ.منم ھمینطور.

جی حواسمون رو پرت کرد و نتونستیم بھ کارمون برسیم .ھنوز از اینکھ صبح ای

و بعد جیک بھ دیدن زن سابقش رفت و من منتظرش موندم تا برگرده و امشب 

 بودم.حموم کردن تنھام گذاشت ... بشدت تحریک شده  برای



اون با ریش روی چونھ اش و موھای بلند پریشونش فراتر از فوق العاده دیده 

شد.بھ تضاد بین پوست سفیدم و بازوھای تتو شده برنزه جیک کھ دورکمرم می

ھ کرد پوستش سبخاطر اینکھ اخیرا زیر آفتاب کار می بود نگاه کردم. قالب کرده

 درجھ تیره تر شده بود.

 لق بھ من بود.و این مرد زیبا متع

 دستم رو بلند کرد و بھ سمت دھنش برد و بوسید.دیدن اسمم کھ دور انگشتش تتو

 ھ بخاطرک ،کرده بود یھ حس تلخ و شیرینی داشت مثل تعھد غیرقابل برگشتی بود

 چجوری تونستم وقتی کھ ازم خواست باھاش ازدواج شد.یھ جنگ کثیف ایجاد می

فھوم مکھ با جیک آشنا بشم زندگیم خالی و بیقبل از این کنم بھش جواب رد بدم؟

بودن با جیک ھمیشھ بھ  نابود شده بود. ،بود و از ترس آینده و حسرت گذشتھ

معنی زندگی تو زمان حال بود.زندگیمون عالی نبود ولی جیک عالی بود ...برای 

 من.

 ھنوز روی پاھاش نشستھ بودم کھ منو چرخوند و روی تخت انداخت و اینجوری

بالفاصلھ خودش ھم روی من اومد ولی وقتی دوباره دید  م روی تخت بود.پشت

 ھام پر از اشک شده لبخند روی صورتش ناپدید شد.چشم

 کردم ولی دلیلش این بود کھ کامال ساده و آشکار عاشقش بودم.داشتم گریھ می

 اینا«ھام رو داخل موھاش حرکت دادم و گفتم:قبل اینکھ بتونھ حرفی بزنھ انگشت

 »اشک خوشحالیھ.



خوام فقط آروم باشی و کاری کنم کھ تموم غم و غصھ ھای بیبی االن می _باشھ،

 فقط من و تو و این لحظھ وجود داره. این چند ماه گذشتھ رو فراموش کنی.

 تونی اینکارو بکنی؟می خوام درون من گم بشی.می

بالفاصلھ خم شد و از انتظار وعده ای کھ داد لب پایینم رو گاز گرفتم و جیک 

با سرگرمی پرسینگ زبونش رو با دندونام کشیدم و  رو با دھانش پوشوند. دھنم

 جوابش بھ شوخی تو دھنم غرید. اونم تو

ولی محکمتر و سخت  ،جور گاز بگیر زبونمم ھمین _دوباره تکرارش کن،

 گیری بدجور تحریک میشم.تر.وقتی گازم می

گرفتم و فشار میدادم و ھروقت اینکارو گاھی زبونش رو با دندونام گاز می 

سربھ سر  اندازه کافی از خندیدن،ھ ب غرید.تو دھنم نالھ میکرد و می کردممی

 گذاشتن و تحریک ھم سیر نمی شدیم.

غیرقابل تحمل ،شدحسی کھ ایجاد می ،ھام کردوقتی شروع بھ مکیدن نوک سینھ

خورد و یسش میزد و میزد جیک ل بود.ھر وقت کھ شیر از سینھ ھام بیرون می

 »اوممممم . خیلی شیرینھ، دقیقا مثل خودت.«خندیدیم.. بھ این کارش می

ھاش رو ادامھ داد و بھ سمت پایین رفت.اگھ نیازی کھ نسبت بھ ھمینجور بوسھ

 ،مثل یھ آتیش قابل کنترل بین پاھام بود ه بودکرداون در طول روز تو بدنم رشد 

 مثل پاشیدن گازوئیل ،خیسش روی کلیتو** انجام داد کاری کھ با قرار دادن زبون

و ای رو تشعلھ ورم کرد.تماس فلز سرد پرسینگش با واژنم لرزش شوکھ کننده

زبونش رو دایره وار روی  ،کردمھاش میدرحالی کھ با انگشت بدنم ایجاد کرد.



ذت داد لداد.بھ ھمون اندازه کھ من از حسی کھ بھم میمی لبھ ھای واژنم حرکت

انگشت  داد غرق خوشی بود و نالھ میکرد.می بردم اونم بخاطر لذتی کھ بھم می

 کردم.ھام رو توی موھاش فرو کرده بودم و سرش رو بھ سمت واژنم ھدایت می

 تر بکش._موھام رو محکم

 »ترمحکم« دوباره تکرار کرد. و منم اطاعت کردم.

 اون داشت منو وحشی و دیونھ میکرد.

دقیقھ ھمون مسیر رو با بوسھ ھاش بھ سمت دھنم اومد و من شورت بعد چند 

 »میخوام درونم باشی ... ھمین االن.« باکسریش رو پایین دادم.

نکرد.آلت زیبا و لیزش بھ شکمم  مبھ بوسیدن لبام ادامھ داد و توجھی بھ خواھش

تش رو لدستم رو پایین تر بردم و آ بیش از اندازه بھش نیاز داشتم. شد. کشیده می

ولی دستم رو کنار زد و ھمونجور کھ داشتیم ھمو  ،دستم گرفتم و مالیدمش تو

 »اوه. اوه،«بوسیدیم کنار لبام لبخند زد.می

ھاش رو بست و بعد کنارم زانو زد و انگشت ھاش رو درونم فرو کرد و چشم

نفسش رو اروم و تکھ تکھ بیرون داد.ھمونجور کھ سرش پایین بود و بھم نگاه 

رد موھای خیسش روی پیشونیش ریختھ بود و نفسش رو عمیق و طوالنی میک

 بیرون داد کھ تونستم روی پوست شکمم حسش کنم.

 _گاییدمش لعنتی... تو خیلی خیسی.



کرد و بعد از ھاش رو داخل واژنم عقب و جلو میھام خیره بود و انگشتبھ چشم

ون زد و من تقریبا فقط ھاش رو بیرون آورد و دونھ دونھ لیسشد لحظھ انگشتنچ

 با دیدن این منظره در حال ارضا شدن بودم.

 ت سیر بشم.ااندازه کافی از طعمھ تونم ب_ھیچ وقت نمی

 »برگرد.«لباش رو لیس زد.

برگشتم و روی زانوھام بھ حالت داگی ایستادم.انتظار داشتم باالخره تسلیم بشھ 

جیک... لطفا... بدجور بھت نیاز «ولی دوباره بھ گاییدنم با انگشت ھاش ادامھ داد.

 »دارم.

 _باور کن منو بدست میاری.

ھاش رو اروم کرد و بھ درجھ ای از تحریک شدگی رسیده بودم کھ حرکت انگشت

 حاال درد می کشیدم.

با دست دیگھ اش سرم رو بھ سمت خودش چرخوند و موھام رو کشید تا برای 

 کرد.بوسیدنش بھ سمتش بچرخم و توی دھنم نالھ 

ھاش رو از واژنم بیرون کشید.در حالی کھ باسنم رو با ھر دو دستش آروم انگشت

این کون فوق العادت کلی  ھبع عادت کرده بودم راج«مالید واژنم نبض میزد.می

تونم باھاش بکنم.اصال تصور نمی کردم  فانتزی داشتھ باشم ... کارھایی کھ می

  »کھ یھ روزی این کون برای خودم باشھ.



ثل تو م«با سرگرمی یھ سیلی روی کونم زد و بعد لپ ھای کونم رو بھم فشار داد.

 »بچرخ. یھ رویا میمونی،

 »تو داری منو میکشی.«بھ سمت خودم کشیدم و لباش رو بوسیدم.

 خوای بیبی؟_چجوری منو می

خواست اینو بھش دونستم ازم چی میخواد و اگھ تنھا یک شب بود کھ دلم میمی

میخواد رو باشھ و کنترل رابطھ تو »(میخوام سوارت بشم.«امشب بود.ھمین  ،بدم

 دستش)

 تونستم از نوع نگاھشمی کشید سرش رو تکون داد.در حالی کھ تکھ تکھ نفس می

 آلتش رو بھ پشت روی تخت دراز کشید، بفھمم کھ چقدر از جوابم خوشحال شده.

 دستش گرفت و باھاش ور رفت. تو

برای ھمین شروع کردم بھ آروم  ،ھ خودش براش بپیچمخواستم یکم از نسخمی

اش تموم حرکاتم رو با نگاه خیره حرکت دادن شکاف واژنم روی سر التش.

صدای خرخر بلندی از گلوش  ،بلعیدو وقتی ناگھانی روی آلتش فرود اومدممی

االن عمیقا و تا تھ درونم بود و  ن بودم بچھ رو بیدار میکنھ.ئخارج شد کھ مطم

داشتم خودم رو بھش  ع کردم بھ حرکت دادن لپ ھای باسنم روی بدنش،شرو

 میمالیدم.

لعنتی... داری کاری میکنی کھ ارضا شم «دو طرف باسنم رو تو دستش گرفت.

 »... آرومتر.



موھات «ھام پخش شده بود.ھامون روی ھم قفل شده بودن و موھام روی سینھچشم

شگلت رو وقتی روم سواری میکنی خوام حرکت سینھ ھای خورو بده عقب، می

 »ببینم.

بدنش در حال لرزیدنھ و داره کنترلش رو از  ؛بعد از چند دقیقھ احساس کردم

 »عزیزم نیاز دارم کھ ارضا بشم ... برام بیا تا منم خودمو رھا کنم.« دست میده

ھام خیره شد.اون ھمیشھ بھ چشم ،ھام دور آلتش سفت و منقبض شدوقتی ماھیچھ

شم و اون لحظھ دھنش از نالھ ی بی صداش باز  ست کھ دقیقا کی ارضا میدونمی

 کشید و رھا میشد.موند و منو سخت بھ سمت آلتش می می

 اره، اون واقعا ارزش صبر کردن رو داشت.

 

 سی و چھارمفصل 

 

صبح روز بعد در حالی بیدار شدم کھ دوتا پسر با موھای شلختھ و نامرتب تیره 

جی روی سینھ پدرش خوابیده بود و انگشت کوچیکھ .بودن.ای کنارم دراز کشیده

 جیک رو میک میزد.

برای ھمین یکم بھش اوتمیل  گشنھ اش بود،«جی رو بھ سمتم گرفت..جیک ای

 »خواستم بتونی یکم بیشتر بخوابی.ولی می ،زیاد راضی و سیرش نکرد دادم،



اووو... سخت «اد.جی کھ انگار فھمیده باشھ چی گفتیم فوری واکنش نشون د.ای

 »نگیر رفیق.

 »ددی این چند شب رو یکم زیادی خشن و وحشی بوده.« جیک خندید.

 _مامی ھم خشونتش رو دوست داشت.

 »االنم دوست داره؟« جیک یھ ابروشو باال داد.

ولی از شبی کھ داشتیم راضی  ،مونم خواب آلود بودیم دوتا بھم لبخند زدیم ،

 بودیم.

 »برنامھ امروزمون چیھ؟.«جیک پیشونیم رو بوسید

 شون._بھ تارا و داریا گفتم قبل اینکھ امشب برگردیم میخوام ببینم

جی رو .تونم عصر ایاینجوری می ،یکم شیر با شیردوش برام آماده کن _باشھ.

 توام یکم با دوستات تنھا باشی. ،نگھ دارم

 ی؟ئنمطم _واقعا؟

 جایی ھست کھ میخوام ببرمت. قبل اینکھ بریم یھ _اره ... ولی فقط چند ساعت.

                                                            *** 

کھ توی خیابون سی و  ؛بعد زمانی کھ تنھایی سپری کردم جیک ازم خواستھ بود

دوم ببینمش چون برنامھ ریختھ بودیم توی یکی از رستوران ھای ژاپنی شام 

 بخوریم.



با اون موھای پریشون کھ زیر  متوجھ من نشده بودند. تا وقتی کھ بھشون برسم

 جی.شد.ای کاله مشخص بود و بھ دیوار آجری تکیھ داده بود خیلی جذاب دیده می

 ،رو توی کریر آغوشیش نگھ داشتھ بود و وقتی خم شد و سر پسرمون رو بوسید

 از دیدن این صحنھ دلم آب شد، متوجھ نبودن کھ من میبینمشون.

 _سالم پسرا.

جی با اون دست و پاھای کوچولوش شروع کرد بھ دست و پا زدن برای .ای

 اومدن بھ بغلم.

 دلمون برات تنگ شده بود. ماما. _سالم،

 جیک اینو گفت و وسط پیاده رو شلوغ، پرحرارت شروع بھ بوسیدنم کرد.

 _منم دلم براتون تنگ شده بود پسرا.

یر جی ش.وی رختکنش بھ ایبعد توقفی کھ توی فروشگاه بزرگ داشتیم و من ت

دادم بھ سمت رستوران ژاپنی رفتیم و از سوپ نودل و برنج سرخ شده تندمون 

 وقتی از رستوران بیرون اومدیم بھ سمت جیک برگشتم. لذت بردیم.

 _قراره کجا بریم؟

 _بعدا متوجھ میشی.

یھ لبخند شیطانی تحویلم داد و جوری کھ این حرف رو زد منو یاد سفرھای 

مون انداخت.ھمینجور بھ راه رفتنمون ادامھ دادیم تا اینکھ وایساد... ک قدیمیترسنا

 دقیقا جلوی ساختمان امپایر استیت.



 _جیک ... داریم چیکار میکنیم؟

 »االن نمیخوام برم اونجا.«عصبی شده بودم.

 کردم کھ دیگھ بھش غلبھ کردی.فکر می _بیخیال نینا.

 ... فقط االن تو مودش نیستم. کردم ... ولی _منم ھمین فکر رو می

خوام از منظره شھر ھمراه خانوادم لذت می تونی بخاطر من انجامش بدی؟ _می

 خواستم باھات انجام بدم. ببرم.این چیزیھ کھ ھمیشھ می

یھ نفس عمیق  بھ چشم ھای امیدوارش نگاه کردم و نتونستم بھش جواب رد بدم.

اش داشت می درخشید و چھره یم.بیا انجامش بد خیلھ خوب... باشھ،«کشیدم.

بلیط خریدیم و برای ھمین  خوشخال بود و مارو بھ سمت در جلویی ھدایت کرد.

  مجبور نبودیم دیگھ توی صف ھای طوالنی بیاستیم.

رفتیم چشم ھام رو بستھ بودم و روی نفس ھام تمام مسیری کھ با آسانسور باال می

ستم بھ تنھایی سوار بشم ولی ھنوزم تونتمرکز کرده بودم.اگرچھ دیگھ االن می

مل تح ؛احساس راحتی نمی کردم.با تمام چیزھایی کھ سال گذشتھ تحمل کرده بودم

د البتھ بھ این معنی نبو فوبیا ھای قدیمیم دیگھ راحتر بود و زیاد برام مھم نبودن.

شده باشم.مھم این بود کھ  سوارشدن، ارتفاع یا ھواپیما ،یکھ عاشق آسانسور سوار

 اگھ نیاز بود می توتستم بھ راحتی باھاشون روبرو بشم.

از اونجایی کھ ھوا صاف بود منظره  ،وقتی باالخره بھ قسمت دیده بانی رسیدیم

فوق العاده ای جلوی دیدمون بود.البتھ کھ بودن در اون ارتفاع ھنوزم من رو 



کردم کھ چجوری بھ منظره شھر کرد ولی وقتی بھ چھره جیک نگاه مضطرب می

 خیره شده فھمیدم کھ ارزشش رو داشت.

جی .توی قسمت شرقی ساختمان بودیم کھ رو بھ بروکلین بود.جیک بھ نرمی با ای

 اونجارو ببین... اونجا جاییھ کھ مامی و ددی ھمدیگھ رو دیدن.«حرف میزد.

 »ھروز خداروشکر میکنم کھ اونو بھ من داد.

خواد ازم خواستگاری چرا اون منو بھ اینجا اورد.مید نم اومبعد یھ چیزی بھ ذھ

 کنھ.آره ھمینھ.

کرد و مجذوب منظره شده ھر نگاه میشوقتی بھ جیک نگاه کردم کھ مستقیم بھ 

گفت و من بھ تایید بود ضربان قلبم بشدت باال رفتھ بود.اون ھمھ چیو بھم می

بگھ و چجوری قراره ھمھ خواد دادم در تعجب بودم کھ کی میسرمو تکون می

اینارو بھ مراسم خواستگاری تبدیل کنھ.بعد از حدود پانزده دقیقھ دستش رو دور 

وقتشھ کھ با ھتل تسویھ حساب  عزیزم آماده ای برگردیم بھ ھتل؟«کمرم انداخت.

 »کنیم.

لبم رو گاز گرفتم و بدون حرفی سرمو تکون دادم.ناگھان احساس حماقت کردم و 

باید خودم رو بھتر از این نشون بدم.احتماال باید بیشتر از یھ شب متوجھ شدم کھ 

اندازه کافی بھم اعتماد کنھ تا بخواد دوباره ھ نرمال رفتار میکردم تا اون بتونھ ب

اس یا ممکن بود روی حرفش بمونھ و تا زمانی کھ زنده خواستگاری کنھ. ازم

شد تغییری وری ھم میدیگھ ھیچوقت دوباره ازم درخواست نکنھ.حتی اگھ اینج

 کرد.روی سورپرایزی کھ امشب براش داشتم ایجاد نمی



                                                              *** 

ردم توی کتقریبا یک ساعت زمان داشتیم تا با ھتل تسویھ کنیم و من فقط وقت می

م تا بھ سمت خونھ راه جی شیر بدم و وسایل ھامون رو جمع کن.این زمان بھ ای

 افتیم.بی

جی ھنوز توی کریر اغوشی جیک بود کھ درب اسانسور ھتل رو برام باز .ای

محض اینکھ آسانسور شروع بھ حرکت کرد چشم ھام رو بستم و ھ نگھ داشتھ بود.ب

 خمیازه کشیدم و ھمون موقع اتفاق افتاد.

 صدای تلق تلوق و تکون شدید.

 »... چھ اتفاقی افتاد؟جیک «بھ پیراھنش چنگ زدم.

یھ لبخند گنده رو صورتش پخش شد و فورا متوجھ شدم کھ انگشتش روی دکمھ 

 بود. »اولین بارمون«دوباره ای از تجربھ  یادآوریاین  .فھتوق

 »شامپاینمون کجاست؟« بھ شوخی گفتم

 _بیبی امروز شامپاینی در کار نیست.

 _داری چیکار میکنی جیک؟

دونی، حتی ھمون موقع ھم داشتم عاشقت می ھست؟_اون روز رو یادت 

میشدم.اون آھنگ مالیمی کھ پخش کرده بودم ... داشتم سعی میکردم احساساتم رو 

 کردم امکان نداره ھیچ وقت تورو داشتھ باشم. بھت بگم، با اینکھ فکر می

 _عاشق اون آھنگم.



 چشم ھام داشت از اشک پر میشد.

باعث شد  ،یک و نیم سالی کھ با تو بودم ستین._تو و آی.جی تمامھ دنیای من ھ

و ت تمام حس پاکی و بی گناھی کھ سال ھای قبلش از دست داده بودم بھم برگرده.

اگھ ھمین امروز بھم بگی کھ  دم. این نقطھ از زندگیم ھر کاری برای تو انجام می

ز ج نوقت انتخاب دیگھ ایوآیوی تو زندگیم رو قبول کنی ا کنار بودن نمی تونی

ری اونقد با اینکھ عذاب وجدان میگیرم. ،کنار گذاشتن اون قسمت از زندگیم ندارم

کھ من ھیچ  ن باشی من ھیچ وقت مجبور بھ انتخاب نمیشم،ئدوستم داری کھ مطم

دونم کھ برات آسون  می وقت با احساس گناه و حسرت نمی تونم زندگی کنم.

رمون شیر میدی من تنھات نیست در حالی کھ تو روی کاناپھ نشستی و بھ پس

ھات رو میبینم.تو باھاش من ھمیشھ غم توی چشم بزارم و بھ دیدن زن سابقم برم.

حتی یکبار ھم نشده کھ اون روزھا از در بیرون برم  کنار اومدی ... بخاطر من.

اندازه کافی قوی ھستی کھ بدونی مراقبت ھ تو ب و قلبم از عشق تو بدرد نیاد.

تو بھ من زندگی  ده.قی کھ نسبت بھ تو دارم رو تغییر نمیعش آیوی،کردنم از 

تونستم بکنم... آرزویی کھ از سال ھای پیش دادی کھ ھیچ وقتم تصورشم نمی

خیالش شده بودم چون ھیچ وقت فکرشم نمی کردم کھ با کسی آشنا بشم کھ بی

ھ این ب اگر دارم رو قبول کنھ. کھ اونقدر عاشقم باشھ تا تموم مشکالتی و شرایطی

 در مورد وچیز دردناک ر ایندر این آسانسور گیر کردم،  با خانوادممعنا نبود کھ 

 .دادمزندگی خودم تغییر نمی

 ھام رووقتی چشم ھام رو بستھ ام.از شدت احساساتی کھ بھم غلبھ کرده بود چشم

 ود.ب یھ پرنده کاغذی باز کردم متوجھ شدم کھ یھ چیزیو تو دست پسرمون گذاشت.



 ھا برام درست نکرده بود.این یکیجی دیگھ از این.از قبل از بدنیا اومدن ای

 یھ کبوتر. مشکی نبود ... سفید بود:

 کنم._بھت گفتھ بودم کھ دیگھ ازت خواستگاری نمی

ام رو نوازش چون گونھ ،اون احتماال نگاه ناامید روی چھره ام رو احساس کرد

 کرد و لبخند زد.

 تونھ اینکارو انجام بده.پسرمون ھم نمی_ولی بھت نگفتم کھ 

 چشم ھام دوباره پر از اشک شد.

 اوه خدای من.

 _تو یھ چیزی برای من داری مرد کوچولو؟

ھای کوچیکش مچالھ اش کرده جی کھ زیر انگشت.وقتی پرنده رو از دست ای

 بازش کردم. شد.گرفتم قلبم داشت از جاش کنده می ،بود

 ؟میگم جیکاین پسر رو میبینی ... «

 خوام کھ بھش یھ فرصت بدی.ازت می

 نھ فقط بخاطر اینکھ اون پدر منھ...

 بخاطر اینکھ اون مثل یھ دیوانھ دوستت داره.

 خواد عروسش باشی.اون گفت کھ دیگھ ازت نمی

 مامی ... اون دروغ گفتھ. خوب،



 بعد از ھمھ چیزھایی کھ تجربھ کردیم ...

 باھات ازدواج کنھ.خواد کھ اون ھنوزم واقعا می

 بھش نگاه کن ... اون خیلی پریشونھ.

 »لطفا بھش بگو کھ جوابت بلھ ھست.

بھ سمت خودم کشیدمش ولی  ھاش زیبا بود.اون با اشک چشم اون پریشون بود،

 ھام جوابش رو دادم.با اشک جی رو اذیت نکنم..مواظب بودم کھ ای

 _بلھ ... بلھ... صدھا بار ... بلھ.

 دندونم کھ گفتھ بودی باید صبر کنیم.دیمی«بھ پیشونی من تکیھ داد. پیشونیش رو

 ھخوام دیگھ حتی یاسکایلر و میچ بھم یاداوری کرد کھ زندگی خیلی کوتاھھ و نمی

 »لحظھ برای ازدواج با عشق زندگیم صبر کنم.

خوام ھیچ چیزیو تغییر بدم جیک ... ھرچیزی منم نمی«ھاش رو پاک کردم.چشم

ر ھ چھ چیزی رو می تونستم با این لحظھ زیبا مقایسھ کنم؟ خوب یا بد.کھ باشھ 

 »ذره از عذابی کھ برای رسیدن بھ این لحظھ تحمل کردیم ارزشش رو داشت.

ھات بیرون بودی در واقع وقتی با دوست _وقت نکردم برات انگشتر بخرم.

خاب نتتو بوستون میبرمت خودت ا ولی چیز خوبی پیدا نکردم. ،دنبالش گشتم

 کنی.بھترین زمان بندی بود.

 _نیازی نیست.

 نمی تونستم ھیجانم رو پنھون کنم.



 منظورت چیھ ... نیازی نیست؟_

لند دستم رو ب این چند ساعت گذشتھ دست چپم رو زیر آستینم پنھمون کرده بودم.

 تتو اشحلقھروی انگشت  کھ اون اسم منو یکردم تا اسمش رو کھ با ھمون فونت

 بھش نشون بدم. ،بود هکرد

 »چی ... کی اینکارو انجام دادی؟«ھاش از شوکی کھ بھش وارد شد برق زد.چشم

و تو این  ام رو کنسل کردم.این چیزی بود کھ نیاز داشتم انجام بدم.قرار قھوه_

 میدونی کھ. ،یھاین ھمیشگ شانس رو بھم دادی.

 _اره.

 »ھستیم.ما ھم ھستیم عزیزم.ما ھم «دستم رو بھ سمت لباش برد.

 _خیلی دوستت دارم.

 _منم دوستت دارم.

جی کھ داشت از خودش صدا در می اورد .منو بوسید و بھ سمت ای

 »توام دوست دارم خلبان کوچولو ... تا خوده ماه دوستت دارم.«برگشت.

 

 پایان جلد یک

 با ما در آینده در جلد دوم ھمراه باشید.

 ترجمھ از : خالھ ریزه و با ھمکاری سارا


