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روی لب ها و فکم بوسه می زد می توانستم بوی الکل را از دهانش احساس کنم .  یآرام هوقتی ب
همانطور که آن جا دراز کشیده بودم و او روی من قرار داشت روی گردنم بوسه میزد . خودم هم کمی 

نوشیدنی خورده بودم . ناگهان چیزی غریبه و نا آشنا بین پاهایم احساس کردم احساس سر سبکی 
نوشیدنی سبک سفارش داده بودم . با   البته مست نبودم تنها کمی قبل تر در بار دو پیکمی کردم . 

شنیدن صدای ناله ای از باالی سرم سعی کردم تمام صدا ها و احساسات را از ذهنم بیرون کنم . 
 نمیخواستم اینجا با این غریبه باشم . اما شرایط من را مجبور کرده بود این جا باشم .

  مجبور کرده بوداو من را 

قول پاکدامنی و اختیار من هر دو به یک مرد داده شده بود . نمیخواستم راجع به او فکر کنم اما نمی 
سال  ۶توانستم خودم را متوقف کنم و هر موقع که من را فرا می خواند به طرف اون نروم . به مدت 

با فکر تمایالت بیمارگونه او  می شد که او را می شناختم و در دو سال اخیر قسمت های زنانه من
  نسبت به من واکنش نشان می دادند

  نمی بایست اینجا با این غریبه باشم  

  این غریبه باشم نمیخواستم اینجا  

با این حال کله شقی ام من را به اینجا به این هتل کثیف و ارزان قیمت با المپهای نئونی تخت خواب   
مرد بگویم متوقف بشود  رفته آورده بود . قلبم می خواست به زهوار در رفته و پتوی کهنه و رنگ و رو

را به چالش بکشد . اگر بتوانم این   می خواست مردی که من را به این شرایط کشانده بود اما ذهن
از او بیشتر متنفر خواهم شد . تقصیر او بود که من فرار کردم . تقصیر او بود , کار را انجام بدهم پس 

ر آمدم . تقصیر او بود که من االن اینجا دراز کشیده و به یک مرد غریبه اجازه میدادم که من به این با
  خواهد با من بکندهر کاری که می

  بقیه ی بدنت چه احساسی داره  _ پوستت خیلی نرمه نمیتونم صبر کنم تا بفهمم

ست بدهم . این باکره گی ام را اینگونه از د   احساس وحشت در وجودم چنگ انداخت . نمی خواستم  
یا هر کوفتی که اسمش بود نمی دانست که من یک باکره هستم . می   مرد . . بن . .براندوم . .

بایست اعتراف کنم . . . وقتی در بار مرا بوسید جرقه اندکی بین مان به وجود آمد اما حاال که اینجا 
توانم از پدر و مادرم و این  هستم تمام چیزی که می خواهم این است که فرار کنم . تا جایی که می

  موقعیت دور بشم

  از او دور بشوم  
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  بیخ گوشم زمزمه کرد  

  _ برای من آماده ای عزیز ؟

قلبم فریاد میکشید نه اما ذهنم یخ زده بود و من را سر جایم میخکوب کرده بود . با صدایی لرزان   
  گفتم

  _ فقط بیا تمومش کنیم

د شد تا از جیبش کاندوم بیرون بیاورد . هنوز هم لباس تابستانی غریبه برای چند لحظه از روی من بلن  
که پوشیده بودم تنم بود اما حاال تا باالی کمرم آمده بود . وقتی غریبه به آرامی شروع به پایین کشیدن 

وحشتی که تاکنون مانند آن را تجربه نکرده بودم به جانم چنگ انداخت . برای آنکه    لباس زیرم کرد
کرد که البته روی من تاثیر داشت اما نه آن تأثیری که ت تاثیر قرار بدهد به آرامی حرکت میمن را تح

مرد در ذهن داشت . با لبخندی روی صورت باالی سر من ایستاد و به من خیره شد . لبهایش را لیسید 
  . برقی از چشم هایش گذشت

  _ چه بدن زیبایی

  دشروع به باز کردن دکمه های شلوار جینش کر   

با دیدن این صحنه ترسم آنقدر به شدت باال رفت که احساس می کردم هر لحظه ممکن است قلبم   
  یکصدا شده بود . . من این را نمی خواستم  بایستد . حاال ذهنم هم با قلبم

  نمیخواستم  

.  رسید زمان متوقف شدهاما با این حال سرجایم یخ زده بودم . نمی توانستم حرکت کنم . به نظر می  
نگاه   قلبم مانند طبل مقابل قفسه سینه ام می کوبید . اشک در چشم هایم جمع شد . غریبه به من
کرد . ابروهایش به یکدیگر نزدیک شد و سرش را به طرفی کج کرد . متوجه اضطراب من شد . 

   میخواست چیزی بگوید که . . .

  بوممممم . ..

که هر دو در یک پکیج بیمارگونه ترکیب شده بودند  در شکسته شد . در آن لحظه ناجی و شکارچی من  
  وارد شد .
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  درک

برای لحظه ای متوقف شد . به صحنه رو به رویش خیره شد . . . من در حالی که اشک در چشمانم   
جمع شده بود روی تختخواب دراز کشیده بودم و این مرد باالی سرم ایستاده بود . . . در صورتش 

ه نمی شد . با تنفری شدید چشمهای تیره اش صحنه رو به رویش را از چیزی جز شیطان خالص دید
نظر گذراند . اما وقتی متوجه شد لباس زیر من روی زمین کنار تخت خواب است چشم هایش گشاد 

شدند . . سینه ی ماهیچه ای و فراخش به خاطر نفس های تندی که میکشید باال و پایین می رفت . . 
   ی باالی سر من هجوم آورد . .  یبهسپس به سرعت به طرف غر 

  مرد غریبه فریاد کشید  

  _ این دیگه چه کوفتیه ؟

باال کشیده شد و به دیوار روبرویی    به محض این که کلمات از دهانش بیرون آمدند از روی من  
  کوبیده شد

 درک به طرف من چرخید

 _ بهت تجاوز کرد ؟

شهامت را در صدایم پیدا کردم. فریاد کشیدمبا شنیدن کلماتش به خود پیچیدم اما باالخره     

   _ نه . خودم اینو میخواستم

 باالخره به بدترین شیوه ممکن از آن مرد دفاع کردم

 _ پس چرا داشتی گریه میکردی لعنتی ؟

پاسخ ندادم در عوض صورتم را از او برگرداندن تنها زمانی که صدای گریه خفه شده غریبه را شنیدم   

شتم .به طرف او بازگ  

 _ بس کن درک . میکشیش

با دندان های به هم فشرده به مرد هایش اشاره کرد . در اندک زمانی دو نفر از آنها بازوهای من را   

 گرفتند و مرا محکم نگه داشتند

 _ درک داری چه کار می کنی ؟
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رفته بود . مارا نادیده گرفت در این لحظه تمام توجه اش روی غریبه ای بود که گردن او را محکم گ  

 داخل صورتش فریاد کشید

یه سوال ازت میپرسم   _  

چشم های غریبه به این طرف و آن طرف اتاق در چرخش بودند . رنگ صورتش داشت کم کم آبی   

 میشد

 _ ترتیبشو دادی ؟

چشمهای مرد گشاد تر شدند . میخواست صحبت کند اما نمی توانست کلمات را از گلویش بیرون   

ا شدت سرش را تکان داد . مانند این که میخواست درک را خشنود کندبیاورد در عوض ب  

شود که آیا دارد حقیقت را میگوید یا    عمیقاً به چشم های او خیره شد مانند این که میخواست مجاب  

به طرف کمربند شلوارش برد .  خیر . به محض اینکه چیزی که به دنبال آن بود را پیدا کرد دستش را

ون کشید و مستقیم به وسط پیشانی او شلیک کرداسلحه را بیر  

جیغ کشیدم . اما خیلی زود گریه من به وسیله دستی بزرگ مقابل دهانم خفه شد . اشک در چشم 

هایم جمع شد نمی توانستم چیزی که مقابلم اتفاق افتاده بود را هضم می کنم . این غریبه . . . این 

 غریبه ی بی گناه . . . به خاطر من مرد

مقابل دست مرد فریاد کشیدم . عصبانیت و پشیمانی مرا از درون میخورد . درک سرش را به طرف   

 من چرخاند . در چشمهایش آتشی برپا بود

 _ می بینی چه کار کردی لعنتی ؟ چرا از من نافرمانی می کنی اوالین ؟

ر که ترسی تازه از ستون ناگهان به طرف من هجوم آورد . گردنم را گرفت و کمی فشار داد . همان طو  

 فقراتم باال می آمد چشمهایم گشاد شدند

_ می خوام درسی بهت بدم که هرگز فراموش نکنی . فکر نکن میتونی از زیر این قسر در بری بدون 

اینکه هیچ تنبیهی در کار باشه . میخواستم به ارامی باهات پیش برم اما عملکرد تو من رو مجبور کرد 

تو این کارو کردی نه من . . تو  بگیرم . فقط این رو به خاطر داشته باش اوالین . . که تصمیم متفاوتی  

 این چه معنایی داشت ؟
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زمانی برای فکر کردن روی صحبت او نداشتم . با عصبانیت خودش را از من جدا کرد و به دو نفر از 

کردم که بدن بی جان او را  ها را تماشامردهایش دستور داد که ترتیب غریبه را بدهند . با وحشت آن

 از اتاق بیرون بردند . درک هم این صحنه را نگاه کرد سپس به طرف من چرخید

نگاهمان به هم گره خورد و آن طلسمی که در آن بسیار ماهر بود مانند جزر و مد من را به خود کشاند 

ار به طرف من باز می . نمی خواستم چنین احساسی داشته باشم اما او راه خود را با خشونت و اجب

 کرد

 ناامیدی

این تمام چیزی بود که در نگاه خیره اش به روی خودم میدیدم . برای لحظه ای چشمهایم پایین آمدند 

 . احساس می کردم . . . این چه احساسی بود که داشتم ؟ پشیمانی ؟

می داد . دوباره  باال آمد و احساس پشیمانی که در درون داشتم را به او نشان  دوباره چشم هایم

قلبم میخواست تسلیم او بشود اما ذهنم سعی می کرد با قلبم بجنگد . . این بار قلبم داشت برنده 

 می شد

دندانهایش را به یکدیگر فشار داد و سرش را از طرفی به طرف دیگر تکان داد اما حتی یک کلمه هم   

و هیکل خیره کننده اش . هنوز هم من را  صحبت نکرد . در عوض تنها آن جا ایستاد . . با آن قد بلند

بررسی می کرد . هنوز هم با آن چشمهای کاراملی روشن به من خیره شده بود . به نظر می رسید 

چشمهایش راهشان را تا عمق روحم می سوزاندند . نمی خواستم این گونه روی من تاثیر بگذارد . اما 

کرداو این تاثیرش را به من تحمیل می  

طلسم را شکست . به مردهایش اشاره داد تا مرا حرکت بدهند . آنها به سرعت دستور او را  باالخره

اجرا کردند . من را از روی تخت بلند کرده و از اتاق هتل بیرون بردند . وقتی بیرون رفتم به اطراف نگاه 

. این مرا متعجب  اما حتی یک موجود زنده هم آنجا نبود  کردم تا ببینم آیا کسی آن بیرون هست ؟ . .

رفتند نمی کرد . درک اطراف این مناطق به خوبی شناخته شده بود . مردم عاقالنه از سر راه او کنار می

تا هر کاری که دوست دارد انجام بدهد . حتی پلیس هم می دانست نباید سر راه درک سالواتور بزرگ 

اما همچنین تصمیم گرفته بودند که قرار بگیرد . همه می دانستند که بیزینس او غیرقانونی است 

 صورتشان را برگردانند

 هیچ کس نمی خواست من را نجات بدهد

 نمی توانستم نجات پیدا کنم
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مرد ها دسن من را پشت سرم محکم نگه داشته بودند و من را از پله ها پایین بردن و بعد وارد یک 

ا خود در فکر بودم چرا امشب از این متد لیموزین که بیرون منتظر ایستاده بود کردند . اخم کردم . ب

ونقل استفاده کرده بود ؟ حمل  

 در اندک زمانی متوجه شدم چرا

تا جایی که می توانستم به دور از جایی که او می   خودم را به آن طرف صندلی ماشین کشاندم .

ه عصبانی درک به من ملحق شد و در به سرعت پشت سر او بسته شد . هنوز هم آن نگا  نشست . .

 و ناامید شده روی صورتش بود که باعث می شد مانند یک ترسو در گوشه ماشین پنهان شوم

 به راننده اش دست داد

اما به هیچ عنوان کوفتی مزاحم ما نشو تا زمانی که بهت گفتم  برو خونه  _ باال . .  

 _ بله قربان

دوباره شروع به حرکت کرد و می  و شیشه قسمت عقب لیموزین را باال آورد . احساس کردم ماشین  

توانستم احساس کنم درک دارد من را به دقت بررسی می کند . نفس های عمیق و عصبانی می کشید 

 تقریبا مانند این که سعی داشت خودش را آرام کند

سپس متوجه آن شد    

 _ حلقه ات کجاست ؟

ی که مقابلم افتاده بودی کشیده چیزی نگفتم اما چشم هایم به من خیانت کردند . آنها به طرف کیف  

شدند . چشمهای درک به جایی که نگاه می کردم کشیده شدند . او را تماشا کردم که کیفم را باز کرد 

 و برای چند ثانیه داخل آن را جستجو کرد سپس حلقه را بیرون کشید

به دستم اشاره کرد    

 _ دست لعنتی تو بده به من . و کاری نکن دوباره ازت بپرسم

آنقدر عصبانی بود که به سرعت حرف او را گوش کردم . دستهای لرزانم را به آرامی به طرف او گرفتم   

 . با عصبانیت حلقه را داخل انگشتم فرو کرد

 _ دیگه هرگز نمیخوام ببینم اونو از انگشتت بیرون آوردی

به من خیره شد و نفس تندی کشید    
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اون داشت حقیقت رو می گفت ؟    _  

باال آمد . متوجه شدم درک داشت نگاه می    م پاهایم را مقابلم باال بکشم اما لباسم خیلیسعی کرد  

 کرد بنابراین عمداً پاهایم را پایین انداختم و سعی کردم لباسم را صاف کنم

در یک چشم به هم زدن پاهایم را پایین کشید . آنها را از هم باز کرد و بین آنها قرار گرفت . احساس   

باره خیره سری ام در وجودم بیدار شد . سعی کردم با عصبانیت زیر او تکان بخورم و او را کنار کردم دو

بزنم . هیچ فایده ای نداشت . خیلی قوی بود . در عوض دستهایم را باالی سرم محکم قرار داد و دوباره 

 به چشم هایم نگاه کرد

 _ ازت یه سوال لعنتی پرسیدم

با عصبانیت گفتم    

دروغ میگفت . تازه داشتیم راند دوم رو شروع می کردیم که تو با بی ادبی کارمون رو قطع  _ نه داشت

 کردی

فشار دست هایش روی مچ دست هایم بیشتر شد با عصبانیت غرید    

 _ اینطوریه ؟

 _ اره

می دانست که دارم دروغ می گویم هم اما واکنشی نشان نداد    

مگه نه ؟_ پس باید خودم دست به کار بشم و بفهمم   

چشمهای گشاد شد . میخواستم بپرسم منظورش چیست که به طور دردناکی مشخص شد چه   

با خشونت سرم را تکان دادم صدایم    منظوری دارد . شروع به باز کردن دکمه های شلوار جینش کرد .

 میلرزید

 _ منظوری نداشتم . داشتم دروغ می گفتم . متاسفم . . . لطفاً این کارو نکن

سرعت لباسم را باال داد و خودش را مقابل من قرار دادبه     

_ چرا همیشه از دستورات من نا فرمانی می کنی ؟ هزار ساله که منتظر بودم تا این پوست مخملی تو 

مقابل پوست خودم احساس کنم اما تو مدام میخوای با من بجنگی . دیگه هرگز از من سر پیچی    رو

و هرگز چیزی که به درستی حق منه رو از من دریغ نکن نکن و منو تحریک نکن اوالین .  
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سپس به من تجاوز کرد . در حالی که گریه می کردم فریاد کشیدم    

 _ نه

اما به کار خود ادامه می داد . معصومیت من را با خشن ترین و غیر رمانتیک ترین شیوه ممکن از من   

مبارزه کنم . اما تنها چیزی که می توانستم گرفت . میخواستم سر او فریاد بکشم . میخواستم با او 

روی آن تمرکز کنم دردی بود که در بدنم پیچیده بود . چطور کسی می تواند از چنین چیزی لذت ببرد ؟ 

 درد آن کشنده بود

دهانم را باز کردم و با هق هق گریه کردم اما درک با دهان خود صدای آن را پوشاند . به آرامی شروع   

کرد . باالی سر من ناله کرد . اجازه می داد که ببینم تا چه اندازه دارد از این کار لذت  به بوسیدن من

می برد . می خواستم که این مرا خشنود کند اما به طریقی احساسات در من جاری شد . احساس درد 

 و فروکش کرد اما کامالً از بین نرفت

شمهایم خیره شد . نگاهش خمار بود . می خودش را کمی عقب کشید و با حالت چهره ای تازه به چ  

دانستم که در اوج لذت است . به هیچ عنوان نمی خواستم از این لذت ببرم اما او مرا وادار می کرد تا 

 احساس لذت به من دست بدهد

حاال داشت به من دستور می داد که چه احساسی داشته باشم    

با صدایی سخت گفت    

. . تو این کار رو انجام دادی . تو منو   قط به یاد داشته باش اوالین_ نمیخواستم اینطوری باشه . ف

 مجبور کردی اینطوری باشم

دهدرسد هر لحظه کنترلش را بیشتر از دست میبه نظر می    

 _ لعنت اوالین . بهتر از اون چیزی که تصور می کردم هستی . هرگز بهت اجازه نمیدم بری

گرفت . همانجا دراز کشیدم و سعی می کردم هیچ دردی احساس کنار گردنم را می بوسید و گاز می  

نکنم و همچنین سعی می کردم احساس لذت را نادیده بگیرم . اما هیچ تاثیری نداشت . هر دو 

 احساس مانند موجی به طرف من آمدند و مرا وادار می کردند او را احساس کنم

سپس همه چیز پایان یافت    

من دیگر یک باکره نبودم    
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. . کسی که به مدت شش سال منتظر من مانده بود   من پاکی هم را به این مرد ستمگر باخته بودم .  

 . . . . کسی که به مدت چهار سال گذشته تمام تالشم را می کردم تا با او مخالفت کنم

و تقصیر من بود . مطمئناً درک مرد جذاب و خوش چهره ای بود اما من من پشت سر ا   اما همه اینها  

اقدام کرده بودم و حاال به بدترین شیوه ممکن بهای آن را پرداخت کردم . حاال تنبیه من کامل شده 

 بود

همان طور که احساس کردم نفس کشیدن درک آرام تر شد سرش را باال آورد و دوباره به چشم هایم 

بودم به من گفته بودساله  ۱۳نگاه کرد . به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم کلماتی بود که وقتی   

" یک چیز رو به خاطر داشته باش اوالین . مهم نیست چه اتفاقی بیفته یا چه کاری انجام بدم . . من 

 یک هیوال نیستم "

می دانستم که این روز   دروغ گفته بود . البته که یک هیوالست . ممکن بود من همیشه ته ذهنم  

   آن آماده باشم را نداده بود خواهد آمد . اما او به من فرصت اینکه برای

به نرمی موهایم را از روی صورتم کنار زد و با اشتیاق به درون چشمهایم خیره شد    

 _ به کی تعلق داری ؟

وقتی بالفاصله جواب او را ندادم موهایم را کشید    

 _ تو به کی تعلق داری ؟

با صدایی لرزان پاسخ دادم    

تو . . . به تو درک   _  

لبخند زد اما ناگهان به همان سرعتی که آمده بود ناپدید شدبا این جواب     

_ یه مدت طول میکشه تا خیانت امشب تو رو فراموش کنم . برای مدتی بهت اعتماد ندارم . می 

 بایست تو رو از نزدیک زیر نظر بگیرم . میشنوی چی میگم ؟

دوباره موهایم را کشید . مطیعانه سرم را تکان دادم    

نمی خوای چیزی بهم بگی ؟_ خوبه حاال   

  میدانستم دقیقا می خواهد چه چیزی بشنود بنابراین با حالتی رباتیک پاسخ دادم  
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 _ خیلی متاسفم . قول میدم دوباره این کارو نکنم

با به دست آوردن چیزی که به دنبال آن بود سرش را تکان داد و وزنش را از روی من بلند کرد . از   

مروی درد به خود پیچید  

متاسفم برای مدتی درد خواهی داشت اما میگذره . دفعه بعد خیلی بهتر خواهد بود . قول میدم   _  

احساس ترس از ستون فقراتم باال آمد اما همچنین به همراه ان این چشم انتظاری بیمارگونه برای   

ید چاره دفعه بعد هم وجود داشت . دیگر نمی خواستم جایی نزدیک او باشم . اما به نظر می رس

 دیگری جز اطاعت از دستور او نداشته باشم

بزرگ صورتش را روشن کرد . با دیدن خون روی لباس هایم گفت   به من خیره شد و لبخندی    

 _ به این نگاه کن . این چیزیه که برای مدت ها رویای اون رو می دیدم . تو حاال کامالً مال منی اوالین

چشمهایش را بست و ناله کرد    

  تن معصومیت تو لذت بخش ترین کار لعنتی در تمام این دنیاست_ گرف

دوباره به طرف من آمد . سعی کردم عقب بروم اما جایی برای رفتن نداشتم    

بهترین . احساس    هیچ میدونی دونستن این که معصومیت تو به من تعلق داره چه احساسی داره ؟   _

 . لعنتی . دنیا

ت . سرم را عقب کشید و به سرعت زبانش را بین لبهایم فرو کرددوباره موهایم را به چنگ گرف    

 _ تو حاال به من تعلق داری . . . تماما مال منی

ذهنم پر از احساسات گوناگون بود . احساس تنفر ,   بدون هیچ هشداری دوباره به من تجاوز کرد .

م اما به طرف من هجوم این احساسات را نمی خواست   لذت , عصبانیت . خوشبختی , درد , آرزو ,

 آوردند

سعی کردم جلوی آنها را بگیرم . احساساتم را کنار زدم . نمی خواستم دیگر چیزی را احساس کنم .   

سعی کردم در ذهنم آهنگ بخوانم . جمله به جمله . بارها و بارها آهنگ را در ذهنم تکرار کردم تا 

 جایی که سرم درد گرفت

 تولدم مبارک

 تولدم مبارک
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دم . . .تول  

 

�ا�� ۱۷  

 

سالگی یاد گرفتم چگونه دوچرخه سواری کنم . در ابتدا کمی سخت بود اما از آنجایی که بچه  ۹در سن 

 کله شقی بودم چندین ساعت طوالنی تمرین کرده تا باالخره به خوبی از عهده آن بر آمدم

سالگی از اولین کسی که روی او کراش پیدا کردم بوسه ای دریافت کردم . . .پیتر . . . برای  ۱۱در سن   

های دزدکی سیر می کردیممدتی در دنیای محصور شده با خنده . . بازی های معصومانه و بوسه  

رد درک سالواتور را مالقات کردم . صاحب یک امپراطوری و یکی از قوی ترین م   سالگی ۱۲و در سن   

های دنیا . تا سرحد مرگ من را می ترساند اما همزمان حضور او بیشتر از پدر و مادرم باعث می شد 

 احساس امنیت داشته باشم

سالگی سقفی که زیر آن زندگی می کردم پر از دعوا . . منازعات و طرد شدن از طرف پدر  ۱۳در سن   

ندگی ام با حضور او در آن قابل تحمل تر می و مادرم شد . درک همیشه آنجا بود تا مرا نجات دهد . ز 

 شد

سالگی پدر و مادرم تقریباً ورشکسته شدند ۱۴در سن     

سالگیم مال او   ۱۸و من به او فروخته شدم . . . تا در روز تولد   درک سالواتور به منجی تبدیل شد .  

 باشم

ی که به آن لباس های سالگی به یک غنیمت جنگی بسیار گران قیمت تبدیل شدم . چیز ۱۵در سن   

 زیبا بپوشانی و او را تحسین کنی اما هرگز او را لمس نکنی

وسواس فکری درک راجع به من به منبع وسواس فکری من نسبت به او تبدیل شد   سالگی ۱۶در سن     

سالگی جسور و مبارزه طلب شدم . با چند پسر مالقات کردم و سعی کردم آن بوسه های  ۱۷در سن   

ر کودکی با اولین عشقم تجربه کرده بودم را دوباره تجربه کنم . آن آشنایی ها هرگز برای دزدکی که د

کنم درک می بایست راجع به آن ها فهمیده باشد زیرا پسر ها تصور می  مدت طوالنی دوام نیاوردند .

دادند و من دیگر هرگز آنها را نمی دیدمبه طور غیرقابل توضیحی عالقه شان را از دست می  
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. . و من به    می بایست انجام بپذیرد ۲وارد شدم . . بازپرداخت شماره    سالگی ۱۸وقتی به سن 

 دارایی درک تبدیل شوم

ساله هستم و تنها چهار ماه برایم باقی مانده بود ۱۷حاال     

زمان به شدت در حال گذشتن بود    

 

�ا�� ۱۲  

 

توانیم اجازه بدیم همین شام داریم . نمی _ اوالین مستقیم صاف بشین . یه مهمون خیلی مهم برای

 طور قوز کرده رو به روی اون بشینی

مادرم سرش را به طرف پدرم چرخاند . از روی انزجار اخمی روی صورتش بود    

با حالتی روباتیک پاسخ روی زبانم جاری شد    

بله مامان متاسفم مامان    _  

س پوشیدنم انتقاد شود . از طرز موهایم . از طرز به این کار عادت داشتم . اینکه مدام از شیوه لبا  

 نشستنم .

فرصت این را    درست به موقع زنگ در به صدا در آمد و من را نجات داد . باعث شد پدر و مادرم  

 نداشته باشند تا با اخم از من انتقاد کنند

اینجاست   _ او ه ه ه . اون  

ا این اندازه سرزنده ندیده بودم . چه چیزی راجع به چشم های مادرم می درخشیدند . قبالً هرگز او را ت  

 این مرد تا این اندازه خاص بود ؟ ایا پادشاهی چیزی بود ؟

 _ ویلیام برو درو باز کن لطفاً . من می بایست یکم میز رو سر و سامون بدم

ز اتاق غذاخوری پدرم با حالتی هیجان انگیز که قبالً هرگز از او ندیده بودم با حالتی وظیفه شناسانه ا  

میز شام را مرتب کند موهایش را درست    بیرون رفت و وارد راهرو شد . اما مادرم در عوض این که
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میکرد . ابروهایم را به یکدیگر نزدیک کردم و او را دیدم که به دقت صورتش را بررسی می کرد آنقدر 

می رسیدصورتش را آرایش کرده بود که تقریبا مانند یک عروسک چینی به نظر   

در باز شد و من به سرعت به طرف دیگری نگاه کردم . صدای خیلی عمیق و مردانه ای به گوش رسید .   

 نمی توانستم بفهمم چه می گوید اما پاسخ پدرم را شنیدم

 _ خیلی خوشحالم که دعوت ما رو برای ایشان قبول کردی . مشتاق بودم با خانواده من دیدار کنی

خیلی زود مادرم پشت سر من قرار گرفت و دستش را روی شانه من گذاشتپدرم پدیدار شد و     

گرفتیم ؟آیا داشتیم برای یک نقاشی خانوادگی ژست می    

اما سپس چهره پدرم را دیدم . حالت صورتش همه چیز را می گفت . من می بایست رفتار   

 متشخصانه ای از خود نشان دهم

مالقات کردی اما می خوام دختر عزیز و دوست داشتنیم رو بهت _ درک تو قبالً با همسر من شارلوت 

 معرفی کنم . اوالین

کرد گشاد شدند . اما چشمهایم با شنیدن این که من را با عنوان دختر دوست داشتنی خطاب می  

 زمانی نداشتم که زیاد راجع به این جمله فکر کنم زیرا در همان لحظه درک از در داخل آمد

این بود که او خیلی بزرگ است . در واقع بزرگتر از هر مردی که تاکنون دیده بودم . نه  اولین احساسم  

تنها قدش خیلی بلند بود بلکه به طور چشمگیری بدن عضالنی داشت . چشم هایم گشاد شدند . . اما 

مین چیزی که دو    این بار به دلیل متفاوتی . هرگز مردی را تا این اندازه با ابهت و بزرگ ندیده بودم. .

راجع به او متوجه شدم چشم هایش بود . چشمهایش فاسد و گمراه کننده به نظر می رسیدند . شاید 

می دانم که این می بایست من را بترساند . . و کمی ترس در قلبم بود اما سپس   شیطانی . .   کمی

و تمام ترس هایم از بین رفتند   به من لبخند زد . .  

زمزمه کرد    

 _ اوالین

چشم هایش برق زدند    

 _ چه اسم زیبایی برای یک دختر زیبا

پدر و مادرم خندیدم اما من به آنها نگاه نکردم . این مرد قدرتی داشت که تمام توجه مرا به خود نگه   

توانستممی داشت . و من نمی توانستم به جای دیگری نگاه کنم . حتی اگر میخواستم هم نمی  
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نفسم را حبس کردم و مانند یک دختر وظیفه شناس دستم را به طرف  وقتی به طرف من حرکت کرد  

این   او دراز کردم مادرم مرا کمی هول داد بنابراین ایستادم و منتظر درک ماندم که دستم را بگیرد .

کار را کرد و متوجه شدم تا چه اندازه دست او احساس خوبی دارد احتماالً به خوبی مراقبت دستهایش 

 است

. . گونه    ود به آرامی لبهایش را احساس کردم و بنا به دالیلی با احساس لبهای او روی پوستمخیلی ز  

 هایم قرمز شدند و متوجه قرمزی من شد . دستم را رها کرد و نیشخندی گستاخانه تحویل من داد

 رو به پدر و مادرم گفت

خیلی به اون افتخار کنید   _ شما باید  

قلبم مانند یک طبل به صدا در آید . نمی    ن برخورد کرد و باعث شدنیروی کلماتش به سختی با م  

دانستم چرا تا این اندازه با حرارت چنین چیزی می گفت اما وقتی که پدرم شروع به صحبت کرد 

 متعجب شدم

 _ البته که همینطور مگه نه شارلوت ؟

مادرم به سرعت پاسخ داد    

 _ اوه بله . اون نور چشم مائه

م کردم . نمی دانستم اینها از کجا می آمد اما وقتی به لبخند درک نگاه کردم ناگهان اخ   دوباره  

لبخندی روی صورتم نشست . ممکن بود ترسناک و کمی مرعوب کننده باشد اما از او خوشم می آمد . 

ن را م   او حتی من را نمی شناخت اما مشخصا خود را در موقعیتی میدید تا پدر و مادرم را مجبور کند تا

دادند . آیا ممکن بود به این دلیل باشد ستایش کنند . چیزی که آنها هرگز در حالت عادی انجام نمی

که می دانست آنها چگونه با من رفتار می کنند و می خواست کمی از من پشتیبانی کند ؟ نمی 

لی از آن توانستم دلیل آن را متوجه بشوم اما می دانستم که از آن خوشم می آید در حقیقت خی

 خوشم می آمد

ساله فقط به  ۵۰_ بفرمایید بشینید آقای سالواتور براتون نوشیدنی میارم . چی میل دارید ؟ یه ماکاالن 

 خاطر شما تهیه کردم

به خاطر می آوردم که امروز با مادرم برای خرید رفته بودم . او همه جا را به دنبال گرانترین ویسکی   

که می دانست این مرد واقعاً از آن خوشش می آیدجستجو کرد فقط به خاطر این  
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او را دیدم که لبخند زد و سرش را تکان داد . و مادرم با دستپاچگی از اتاق بیرون رفت تا یک لیوان از 

 ویسکی بسیار گرانقیمت برای او بیاورد .

وقتی مادرم اتاق را ترک کرد پدرم شروع به صحبت کرد    

 _ خوب . بیزینس چطوره ؟

چرخاندن و من نتوانستم جلوی خنده نخودکی که از بین لبهایم    چشم هایش را به طرف من درک  

 خارج شد را بگیرم .

پدرم با عصبانیت گفت    

اوالین ؟  _ چیز خنده داری هست  

چشم هایم از ترس گشاد شدن . درک قبل از این که شهامت صحبت کردن پیدا کنم گفت     

تا اونو بخندونم و از شانس خوب من کارکرد _ تقصیر من بود . شکلک در آوردم  

نفس عمیق از روی آسودگی خاطر کشیدم . . از اینکه این مرد مرا نجات داده بود قدردان او بودم .   

پدرم خندید . به نظر می رسید از این قضیه خوشش آمده . . بنا به دالیلی جلب توجه این مرد برای 
 پدرم خیلی مهم بود

در جریانه . در حقیقت در نظر دارم اون رو به خاور میانه هم گسترش بدم .    ب_ بیزینس خیلی خو

 برای همین بود که نظر تو رو میخواستم . شنیدم با قوانین اونجا آشنایی کامل داری

پدرم با لبخندی گلویش را صاف کرد و صندلی اش را کمی جلوتر کشاند . دستهایش را کنار یکدیگر   

   آماده شدروی میز قرار داد و 

 _ حتماً . چی میخوای بدونی ؟

ضربان قلبم باالتر رفت  درک از آن طرف میز برای یک لحظه به من نگاه کرد . و نمی دانم چرا . . اما    

حوصله ی اون   مطمئنم اوالین دلش نمیخواد ما   _ شاید امشب نباید راجع به کار صحبت کنیم .

دادها سر ببریمصحبت کردن در مورد تجارت و قرار    با   رو  

با دهان بسته خندید و به ما نگاه کرد . باعث شد به او لبخند بزنم . این غریبه در یک شب بیشتر از   

 پدر و مادرم در کل زندگی به من توجه نشان می داد
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خرج    پدر و مادرم این عادت وحشتناک را داشتند که همواره بیشتر از آنچه که در توان شان بود  

کردند . همچنین غلب صدای آن ها را می شنیدم که به خاطر پول با یکدیگر جر و بحث میکردند . امی

کردند در طی زمان راجع به مخارجی که می بایست برای من هم متحمل شوند با یکدیگر جر و بحث می

و با گذشت زمان احساس خشم و تنفر شان نسبت به من بیشتر می شد . به نظر می رسید من پول 

هزینه می کردمزیادی   

پدرم طوری به من نگاه کرد مانند اینکه یک بار اضافه هستم که آنجا نشسته ام . اما چرخید . . به   

 درک لبخند زد و سرش را تکان داد

 _ البته شاید بتونی دوشنبه به دفتر من بیای . به نظرت چطوره ؟

درک لبخند زد    

 _ عالیه

 

 

�ا�� ۱۷  

 

س میزدم مندی پرسیدهمانطور که بستنی ام را لی  

 _ آیا اون حاال به طور رسمی دوست پسر توئه ؟

همین حاال خرید مان را تمام کرده بودیم و من یک لباس زیر بسیار جذاب برای خودم خریده بودم .   

ای پول برای من خرج کند . به طور عادی آن را قبول نمی به طریق اسراف گونه   درک دوست داشت

عصبانیت او می شد . . . اما امروز تصمیم گرفتم کمی از آن را خرج کنم . تنها کردم . . .که موجب 

دلیلش این بود که بتوانم آنها را برای یک نفر دیگر بپوشم . چه چیزی بهتر از این می توانست درک 

سالواتور بزرگ را خشمگین کند که لباس زیری بخرم که به هیچ عنوان خیال نداشتم آنها را برای او 

وشم ؟بپ  

پرسیدم    

 _ کی ؟
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اگر چه میدانستم دقیقاً دارد راجع به چه کسی صحبت می کند . همگی اطراف اینجا درک سالواتور   

و بیشتر مردم می دانستند که باید از سر راه من کنار بروند . تمام پسرهای  بدنام را می شناختند .

ا می دانستند که من دختر درک هستم . دبیرستان تا جایی که می توانستند از من دوری می کردند زیر 

برای او هیچ چیز نبودم   من دخترم درک نیستم . من  

آقای سالواتور . اون همیشه دور و بر توئه و اوقات زیادی رو با خانواده تو میگذرونه .    _ میدونی . . .

 اون طور که شما دوتا به هم دیگه نگاه می کنید رو دیدم

ردم و به او اخم کردم .لیسیدن بستنی را متوقف ک    

 _ منظورت از اینکه " آنطور که به هم دیگه نگاه می کنیم " چیه ؟ ما چطور به همدیگه نگاه می کنیم ؟

چشمهایش را چرخاند    

بهم نگو خودت متوجه نشدی . فکر می کنم تو این لباس زیر ها رو برای اون خریدی   _ اوه . بیخیال .

 ها ؟

تحویلم دادبه پهلویم زد و چشمکی     

 

این طور نیست . اون دوست پسر من نیست  _ نه .  

_ پس چیه ؟ چون هر وقت شما دو تا رو با همدیگه می بینم طوری به نظر می رسه مثل این که می 
 خواید لباس های همدیگر رو پاره کنید

نفسم را پر صدا حبس کردم و اعتراض کردم    

 _ نه . من این کارو نمیکنم

می کنم . تو نمیتونی منو گول بزنی . به عالوه . . من نمیتونم تو رو سرزنش کنم .  _ اوالین خواهش

هر زنی در فاصله ی صد مالی یه تیکه از اون مرد رو می خواد . جهنم . . حتی من هم بهشنه نمیگفتم 

.هرزه ی خوش    . اما بنا به دالیلی به نظر میرسه که اون چشماش فقط تو رو میبینه دوست من

سشان  

دیدم . بله قسمتی از چیزی که میگفت حقیقت دارد. او خندید اما من موضوع جالب و خنده داری نمی  

. . . تنها به این دلیل   همواره اطراف من اینگونه رفتار می کند اما تنها به این دلیل که منتظر من بود

دی چیزی راجع به این نمی . . من   ساله می شدم و برای همیشه مال او می شدم ۱۸که چهار ماه دیگر 
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سالگی من را فروخته بودند  ۱۴داند . خیلی خجالت آور خواهد بود اگر به او بگویم پدر و مادرم در سن 

 . همچنین ممکن بود برای من احساس ترحم کند و من از احساس ترحم کسی خوشم نمی آمد

اون رو نمی خوام پس . . .   _ خوب من  

 _ واقعاً ؟

دی نفسش را بیرون دادبا حالت پف مانن  

 _ دفعه بعد که شما دو تا رو با هم دیدم حتماً ازتون فیلم میگیرم تا بدن اون رو بهت نشون بدم

 سرم را تکان دادم اما می دانستم به این زودی تمامش نمی کند

 _ اگه من اونو برای خودم تور بزنم چه احساسی بهت دست میده ؟

بود ؟ احساس حسادت ؟ نمی توانست این گونه باشد . من از آن شکمم به هم پیچید . این دیگر چه 
مرد با حالتی انتقام جویانه متنفر بودم . نمی بایست اهمیت بدهم اگر با مندی یا هر زن دیگری بخوابد 

 اما بنا به دالیلی هنوز هم فکر آن دردناک بود

نیشخندی تحویلم داد   د . وماند متوجه ناراحتی من شهیچ جزئیاتی از نظرش دور نمی   مندی که    

 _ فکرشو میکردم

با عصبانیت گفتم    

این هیچ معنی نمیده . اهمیت نمیدم . اگه می خوای باهاش بخواب   _  

 _ باشه پس . این کارو می کنم

دندانهای بهم فشرده شده گفتم   از البالی  

خیلی خوب   _  

ساله  ۱۸مانند یک دختر بالغ تقریباً کردم به جای آن که من چه مرگم بود ؟ مانند یک بچه رفتار می

 رفتار کنم

متوقف شد . سپس دوباره    خوشبختانه بعد از آن همه چیز ساکت شد و فکر می کنم باالخره مندی

 گفت

 _ شنیدم آدم کشته
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باقی مانده بستنی ام را داخل آن    از روی صندلی بلند شدم و به طرف سطل زباله حرکت کردم تا

گفتمبریزم . با عصبانیت   

مندی . یکم به خودت استراحت میدی ؟  _ به خاطر خدا  

اخم کرد    

   _ فقط داشتم می گفتم

 به سطل زباله نگاه کرد و گفت

 _ هی میتونستی اونو به من بدی

مانند بچه ای به نظر می رسید که اسباب بازی اش را گرفته باشند . آنقدر چهره اش خنده دار بود که 

از من پیروی کرد و خندید  او هم.    شروع به خندیدن کردم  

 _ یاال

دستم را به دور گردن او انداختم   کیفم را برداشتم و    

 _ بیا بریم یه فیلم چیزی ببینیم

ای سخت برخورد کردیم . با گیجی خواستیم از فروشگاه بیرون برویم که تقریباً با سینهچرخیدیم و می

وجه شدم او آنجا ایستاده . با آن چهره ی به طور یک قدم به عقب بر داشتیم و آن موقع بود که مت

 احمقانه ای خوش قیافه اش لبخند زد و گفت

 _ خانم ها

اینکه یک کت و شلوار مشکی آرمانی گران قیمت و لباس سپید و کراوات مشکی پوشیده بود هم به 

نکه به آن به زیبایی به عقب رانده شده بودند . از ای   کرد . موهای مشکی اشموضوع کمکی نمی

 اعتراف کنم متنفر بودم اما واقعاً به او می آمد

کمی بیش از اندازه    

آنجا ایستاده بودم و در حالیکه موهای بلوندم با حالتی آشفته به حالت دم اسبی پشت سرم جمع   
" در برابر او    شده بود و یک شلوار جین پاره پوره و تیشرتی که روی آن نوشته شده بود " نه یعنی نه

دانستم او در من چه می بیندنمی   ژولیده و ناهنجار به نظر می رسیدم . .  
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نیشخند بزند می دانست که آن را تنها به خاطر او    درک متوجه نوشته روی تیشرت شد و باعث شد  

 پوشیده ام

به _ واو . . . منظورم اینه که حال شما چطوره آقای سالواتور ؟ در واقع ما همین االن داشتیم راجع 

 شما صحبت می کردیم

مندی با آرنج ضربه زدم تا خفه بشود واقعاً نمی خواستم درک را تشویق کنم   به پهلوی    

با حالتی متکبرانه گفت    

 _ واقعاً ؟ و داشتید چی میگفتید ؟ امیدوارم چیزای خوبی بوده باشه

   اما البته که این کار را نکرددوباره به پهلوی او ضربه زدم . در سکوت به او میگفتم دهانش را ببندد .   

_ مخلص کالم . . من داشتم به اوالین می گفتم که شما دو تا در کنار هم چقدر خوب به نظر می 

 رسید

چشم هایم را چرخاندم و متوجه شدم که لبخند درک بزرگتر شد    

کارت عالی بود مندی . عالی بود    

تصمیم گرفتم خودم اقدام کنم    

که شنیده تو آدم کشتی _ همچنین داشت می گفت  

  مندی با صدای بلند نفسش را حبس کرد  

 _ نه . این کارو نکردم

شانه ام را باال انداختم    

 _ حاال هر چی

توجه ام را به طرف درک که به من خیره شده بود بازگرداندم . همواره به من خیره میشد . بنا به دالیل   

روی من نداشت . به همان اندازه که متنفر بودم به آن آزاردهنده ای هرگز نگاه خیره او احساس بدی 

 اقرار کنم اما از این که اینگونه به من خیره می شد خوشم می آمد

کسل بگویم   سعی کردم با صدایی    

 _ اینجا چه کار می کنی ؟
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قد بلند و هیکل فوق العاده اش و آن   اما وقتی آقای خوش قیافه با آن چشمهای حواس پرت کن ..  

. .  حه بی نظیر مقابل من ایستاده بود کار سختی بود . نمی دانستم از چه افتر شیوی استفاده کردهرای

 اما مرد . . بوی خوبی داشت

 _ می خواستم کفش های جدید بخرم بنابراین فکر کردم کمی اینجا متوقف بشم

 _ پس اجازه نده ما وقت تو رو بگیریم

همانجا سر جایش چسبیده شده بود و با حالتی رویایی در سعی کردم مندی را با خود بکشم اما   

 چشمهایش به باال به طرف درک خیره شده بود و مدام مژه هایش را به هم می زد

های خرید ما نگاه کردحرف من را نادیده گرفت و در عوض به بسته   درک    

 _ میبینم که داشتید خرید میکردید . چیز خوبی انتخاب کردی ؟

له گفتمندی با عج    

 _ اوه بله . اوالین چند تا لباس زیر خیلی زیبا خریده

درک به سرعت سرش را به طرف من باال آورد و لبخند پهنی روی لب هایش نشست    

مشتاقانه چشم به راهم به محض اینکه شروع به زندگی کردن با من کردی   . .   این کارو کردی ؟   _

 اونها رو روی تنت ببینم . در حقیقت . .

انگشت هایش را به هم زد و دو نفر از مرد هایش به طرف ما آمدند    

_ چرا لباس های تو رو برات بخونه خودم نبرم . اینطوری به محض اینکه به اونجا نقل مکان کردی 

 لباس ها حاضر و آماده منتظر تو خواهند بود

صبانی بودم و مندی مردهایش به طرف من آمدند و بسته ها را از دست من گرفتند . من آنقدر ع  

 آنقدر شوکه شده بود که هیچ کدام چیزی راجع به این قضیه نگفتیم. . . بالخره فریاد کشید

 _ تو قراره به خونه ی اون نقل مکان کنی ؟

 نفس عمیقی کشیدم . چشم هایم را بستم و گفتم

این کارو نمی کنم  _ نه .  

درک نیشخند    
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. سال دیگه اوالین زن من میشه _ باید بگم با یکم بیشتر از این هستیم  

با دهان باز به درک خیره شدم آیا همین حاال چیزی که فکر میکردم را بر زبان آورد ؟    

که باعث شد از جا بپرم   ضربه ای به بازویم را احساس کردم    

چرا اینو از من پنهان کردی ؟ گفتی رابطه شما جدی نیست   _  

شروع به خنده ی نخودکی کرد    

حقیقت همین حاال داشتم به اوالین می گفتم فکر می کنم که شما تا چه اندازه خوشتیپ در    _

 هستین

دوباره با حالتی آزاردهنده خنده نخودکی سر داد    

امیدوار بودم با شما قرار بذارم اما حاال . . .   _  

مندی داد   درک لبخندی گرم تحویل    

اما قول من به یک نفر دیگه داده شده .  _ هر چند که شما خیلی دوست داشتنی هستید مندی .

 چشمای من فقط اوالین رو میبینه

خیلی رمانتیک بود  _ ا و و و . . .  

  دوباره به پهلویم ضربه زد  

 _ تو فکر نمی کنی که این خیلی رومانتیکه ؟

ا بدزد های خرید ما ر نه . اینگونه فکر نمیکردم . همچنین وقتی به بادیگاردهایش دستور داد تا بسته

  هم فکر نمیکردم حرکت رومانتیکی باشد

 _ فکر می کنی حاال میتونیم بسته هامون رو پس بگیریم ؟

مندی اخم کرد به طرف من خم شد و زمزمه کرد    

 _ اوالین اینقدر بی ادب نباش

اگر تنها می دانست که بر خالف میلم چه چیزی به من تحمیل شده بود . من یک وسیله نبودم   اه . .

ما طوری با من رفتار شده بود که احساس می کردم تنها یک وسیله هستم . حاال به سختی آزادی ا

اوضاع چگونه شود ؟   آن موقع قرار است   به محض اینکه به سن جادویی برسم   داشتم  
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 _ تقریباً موقع ناهار شما خانم ها یکم غذا میل دارید ؟

خواستیم_____ در واقع ما همین حاال می    

مندی میان حرفم پرید    

 _ عالیه

   سرم به سرعت به طرف او چرخیده شده  

 _ فکر میکردم قراره بریم سینما ؟

خیال داشتید چی تماشا کنید ؟ اگه بخواید میتونم شما رو به اونجا برسونم . میتونم در اختیار شما    _

 باشم

ناهار بیرون بروم و مطمئناً بدون  توانستم با این مرد برای صرفناگهان می خواستم فرار کنم . نمی  
هیچ شکی نمی توانستم در یک اتاق تاریک کنار او بشینم . همین حاال هم بدن او تاثیری روی من 

دیگر نیازی نبود که این نکته را یادآوری کنم که عطر او همین حاال هم    داشت که آن را نمی خواستم .

 احساسات من را برانگیخته بود

این مرد متنفر بودم .خدایا . من از   

مندی در حالی که بازوی من را می کشید گفت    

عاشق شیم   _  

رسید مهم نیست من چه احساسی دارم این نقشه ی درک لبخند پهنی روی صورت نشاند . به نظر می  

 آنها بود . به طرف ما اشاره کرد و گفت

 _خانم ها

میلی شروع به حرکت کردم . درک رو راین با بیوجود نداشت که بتوانم از زیر آن شانه خالی کنم بناب  

 به مندی گفت

تا    در مدت رانندگی کوتاه  مندی چطوره تو صندلی جلو کنار بادیگارد من ریس بشینی ؟ مطمئنم   _
تو لذت ببره  سینما اون میتونه از همنشینی  

. البته که به هیچ  های مندی از حدقه بیرون زدندبه طرف یک ماشین بنتلی بزرگ اشاره کرد و چشم  

 عنوان اعتراضی نداشت که در یک ماشین زیبا در کنار مردی بزرگ و قوی هیکل مانند ریس بنشیند
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درک ابتدا در صندلی مسافر را پشت سر مندی بست و سپس در عقب ماشین را برای من باز کرد    

 _ اول شما

کشیدم . تمام کاری که درک کرد این برای چند لحظه همان جا ایستادم و عمداً از روی نارضایتی آه   

 بود که لبخندش پهن تر شد . فکر می کنم گاهی من را به چشم یک چالش میدید

_ دو انتخاب داری اوالین . یا خودت سوار میشی . . یا من با خوشحالی تو رو روی شونه ام میندازم و 

 پرتت می کنم داخل ماشین . انتخاب با خودته

هدیدی که کرده بود را انجام می داد بنابراین عاقالنه حرکت کرده و سوار ماشین می دانستم که بخوبی ت

 شدم

میبینی ؟ خیلی سخت نبود . مگه نه ؟   _  

خودم را به طرف دیگر در نزدیک کرده و از او    او را نادیده گرفتم و در عوض تا جایی که می توانستم  

اشم . نه زمانی که اخیراً وقتی نزدیک او بودم به فاصله گرفتم . نمیخواستم به این مرد خیلی نزدیک ب

 هر قسمت از بدنم احساس عجیبی دست می داد

به محض اینکه در را بست به طرف من حرکت کرد . به جلو خم شد و دستش را پشت شانه هایم   

.بوی افتر شیو را به مشام کشیدم و بدنم به آتش کشیده شد .   قرار داد  

زیزم در امنیته_ می بایست مطمئن بشم ع  

کمربند ایمنی مرا محکم کرد . عمالً داشتم می لرزیدم . تمام اعضای بدنم جانی تازه گرفته بودند .   

 قلبم به طور سریع می تپید و می توانستم احساس کنم که گرمای بدنم هر لحظه باالتر می رود

 _ راحتی ؟

باالخره خود را عقب کشید    

بالخره توانستم نفس بکشم    

ه . متشکرم_ بل  

با لبخندی معنی دار سرش را برایم تکان داد .به ریس دستور داد شروع به حرکت کند و خیلی زود   

 صدای مندی را شنیدم که با بی وقفه صحبت کردن گوش ریس را کر کرد

 _ دستتو بده به من
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به درک نگاه کردم و سرم را تکان دادم    

 _ همینطوری خوبه متشکر___

نبود _ این یه درخواست  

با بی میلی دستم را به طرف او حرکت دادم . دست قوی و بزرگش دست کوچک من را در بر گرفت .    

 _ خوب بهم بگو . . . این مدت حالت چطور بوده ؟ پدر و مادرت به خوبی باهات برخورد می کنن ؟

و الفاظ کنایه آمیز  در مقابل او مانند یک فرشته با من برخورد می کردند اما وقتی آنجا نبود با جمالت  

من صحبت می کردند. و مانند یک جذامی با من رفتار می شد . خوشبختانه بیشتر   و نیش دار با

اوقات مرا تنها می گذاشتند . با تشکر از درک کسی نمی توانست من را لمس کند و آنها این را به 

 خوبی می دانستند

سوال او را نادیده گرفتم و در عوض از او پرسیدم    

 _ چرا به مندی گفتی سال دیگه قراره با هم ازدواج کنیم ؟

   _ چون قراره همین کار رو بکنیم  

اظهار نظری ندارم ؟  _ حدس میزنم من هیچ حق  

؟  _ تو به من یه قول دادی . یادت میاد  

  هایش بودنیشخند احمقانه روی لب

ساله بودم . فقط یه بچه احمق بودم . اون موقع نمی دونستم دارم  ۱۴اون موقع به ندرت    _ ولی من

شیرین و مهربون بودی و باعث میشدی احساس   . . اون موقع تو با من   راجع به چی صحبت می کنم

 خوبی داشته باشم

مستقیم به روبرو خیره شد    

 _ اما من االن باهات شیرین و مهربون هستم

ین میتونی مرعوب کننده هم باشی_ گاهی اوقات نه همیشه . همچن  

  یک ابرویش را باال برد  

 _ مرعوب کننده ها ؟
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 سرم را تکان دادم

 _ بله درسته . من چطور میتونم با یه آدم ترسناک ازدواج کنم ؟

به آرامی دستم را فشرد .    

من و تو بهم جواب بله میدی   _ من ازت درخواست می کنم  

و او متوجه شد  اخم کردم .    

ا من این کارو نمیکنم_ ام  

 _بله

دستم را کمی محکم تر فشرد    

دیگه این بحث تمومه . حاال ازت می خوام به سوال من پاسخ بدی   _ این کارو می کنی.  

گاهی کشیدم و چشم هایم را بستم    

 _ بله . همه چی توی خونه خوبه

 _ خوبه

به طرف جلو خم شد و کنار صورتم را با انگشتش نوازش کرد    

تنها کسی هستم که میدونه چطور باید از تو مراقبت کنه_ من   

بدون تمایل خودم دوباره نفسم بند امد . از زمان هایی که تا این اندازه سلطه گر بود متنفر بودم . اما 

با من داشت هم متنفر بودم . نمی دانستم کدام یک بدتر است   در واقع وقتی رفتاری شیرینی  

یکردی ؟_ قبالً داشتی منو تعقیب م  

با عصبانیت نفس عمیقی کشید و انگشت هایش را عقب کشید    

 _ میخواستم کفش جدید بخرم

 _ این چیزی نبود که من پرسیدم

 _ این تمام چیزیه که تو نیاز داری بدونی

 _ دیگه باید چی بدونم ؟
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اخم کرد و به من خیره شد    

 _ داری راجع به چی صحبت می کنی ؟

راجع به تو بدونم ؟_ دیگه باید چه چیزی   

خندید . مانند این که سوال من او را سرگرم کرده . اما کامالً جدی بودم    

_ ما همدیگر رو به مدت شش ساله که می شناسیم . فکر می کنم به اندازه کافی راجع به هم 

ذای غ میدونیم . مطمئنا من همه چیز رو راجع به تو میدونم . میدونم رنگ مورد عالقه ی تو هلوییه .

مورد عالقه ی تو استیکه . و فیلم مورد عالقه ی تو " رابطه به یاد ماندنیه " وقتی که اون رو تماشا می 

 کردی دیدم که چقدر گریه می کردی

اعتراض کردم    

 _ من این کار رو نکردم

شناخت متنفر بودمهمچنین از این حقیقت که تمام عالیق من را می    

قرار داد .صورتم را چرخاند تا به چشم های خیره کننده اش نگاه کنم انگشت هایش را روی چانه ام    

_ تو اون موقع آسیب پذیر به نظر می رسیدی و به من اجازه دادی تو رو در آغوش بگیرم . اون رو به 

اما   خاطر میاری ؟ وقتی که آسیب پذیری خوشم می آید . امیدوارم میتونستم بهت بگم تا چه اندازه . .

الً زبونم رو نگه دارمباید فع  

  به طرف جلو خم شد و با بوسه ای بسیار نرم روی لب هایم به من پاداش داد  

ماه اوالین . . و موقع تو مال من خواهی بود ۴   _ چهار ماه دیگه .  

به سرعت سرش را چرخاند و از پنجره به بیرون خیره شد . مانند اینکه چیزی که همین حاال گفته بود   

. در عین حال من هنوز آن جا نشسته بودم و احساس بوسه نرمی که روی لب    ی نداشتهیچ معنای

حتی زمان اینکه به خاطر چیزی که گفته بود از او عصبانی    هایم گذاشته بود را به خاطر می آوردم . .

اهد شوم را نداشتم . تمام چیزی که می توانستم به آن فکر کنم این بود که تا چه اندازه دلم می خو

 دوباره آنگونه مرا ببوسد

مندی هنوز    در حالی که در تالطم بودم بقیه راه در سکوت طی شد . خوب من و درک ساکت بودیم .

هم داشت برای ریس وراجی می کرد . مستقیم از پنجره به بیرون خیره شدم . نیاز داشتم خودم را 

 آرام تر کنم
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دم . می دانستم درک قرار است کنار من بنشیند و می وقتی به سینما رسیدیم پر از هیجان و ترس بو  

 دانستم به خاطر او نمی توانم روی فیلم تمرکز کنم

وقتی بلیط هایمان را به   وقتی برای گرفتن بلیط رفتیم درک با حالتی مالکانه دست من را گرفته بود.  

   دست گرفتیم درک به طرف بقیه چرخید

و اوالین شما رو داخل می بینیم_ چرا شما نوشیدنی نمی گیرید ؟ من   

هر دو بادیگاردهایش سرشان را تکان دادند و مندی با نیشخندی منظور دار به من چشمک زد .   

احتماال فکر می کرد قرار است همدیگر را ببوسیم یا چنین چیزی . . . با وجود شخصیتی که درک داشت 

نه تا   ز بیشتر از این نرفته بود . خب . .صورت یا موهایم را لمس می کرد . هرگ  تنها دست ها . .

امروز که لب هایش را روی لبهای من کشید . وقتی نرمی لب هایش را روی لبهای خود احساس کردم 

آتشی در درونم شعله ور شد . . بیشتر می خواستم . . از این حقیقت که چنین احساسی دارم متنفر 

 بودم

   درک گفت  

میشینیم _ ما عقب  

شاره داد تا از پله ها باال برومبه من ا    

متوجه شدم همان طور که از پله ها باال می رفتم مردم به ما خیره شدند . همچنین صدای چند نفر را   

شنیدم که به طور واضحی راجع به ما صحبت میکردند . می توانستم حدس بزنم راجع به چه چیزی 

متوجه شده اند که من عمالً یک زندانی بودم ؟ صحبت می کردند . با خود در تعجب بودم که آیا مردم 

. . کسی که برخالف میل خودش در این موقعیت نگه داشته بود ؟ . . حتی اگر این گونه بود هم کسی 

درک آدم کشته بود . خوشبختانه با    جرات نداشت چیزی بگوید . مندی راجع به یک چیز حق داشت . .

ودم . کسی مانند درک اینگونه مورد ترس و وحشت همه نبود چشم های خودم ندیده بودم اما احمق نب

مگر اینکه کاری شایسته ترس و وحشتی که در دل دیگران بر می انگیخت انجام داده باشد . هم چنین 

 شایعاتی شنیده بودم . . . فقط با انتخاب خود راجع به آنها صحبت نمیکردم

در گوشه اشاره کردبه محض اینکه به باال رسیدیم درک به یک صندلی     

عالی بود . هیچ جایی برای پنهان شدن یا فرار کردن برایم وجود نداشت . قرار بود اینجا گیر بیفتم    

بر خالف عقل سلیمم . . حرکت کرده و روی صندلی نشستم . درک بدون آنکه دستم را رها کند روی   

ً   صندلی کنار من نشست . ستم را رها کند فرار کنممانند این که می ترسید اگر د   تقریبا  
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انگشت شستش را پشت دستم نوازش داد و گفت    

 _ این حس خوبیه

همه چیز همین    اگرچه به هیچ عنوان نمی خواستم از آن خوشم بیاید اما اینگونه بود . مانند اینکه  

چهره حاال هم به بدترین شکل ممکن نبود . . . ناگهان نور های سالن خاموش شدند و درک با حالت 

رسید مانند این که می خواهد مرا ای که تاکنون از او ندیده بودم به من خیره شد . طوری به نظر می

 ببوسد . . و بنا به دالیلی دلم می خواست این کار را بکند

زمزمه کرد  مانند اینکه متوجه تغییر حالت من شد به طرف جلو خم شد و    

 _ چرا داری اینطوری به من نگاه می کنی ؟

راه گلویم بسته شد . بدون آنکه خیال آن را داشته باشم . . . چشم هایم به طرف لب هایش حرکت   

به خاطر صدای بلند فیلم در   کرد و دوباره نگاهم باال آمد . مطمئن نبودم که درست شنیده باشم . . .

تنها باعث شد گونه این    . .   اما می توانستم قسم بخورم صدای غریدن او را شنیدم  پس زمینه . . .

 هایم قرمز شوند . ناگهان احساس می کردم در آتش هستم

توانستم پاسخ دهم    

 _ چطوری ؟

آب دهانم را قورت دادم    

چرا ناگهان دهانم خشک شده بود ؟    

  چشمهایش پایین آمدند و به لبهایم نگاه کرد . عمدا کمی نزدیک تر شد  

 _ مثل این که دلت میخواد ببوسمت

ای از آن بیرون نیامد . میتوانستم کوبیده شدن نستم صحبت کنم . دهانم باز شد اما کلمهتوانمی  

 ً به نفس نفس زدن بیفتم   قلبم مقابل قفسه سینه ام را احساس کنم و این باعث شد تا عمال  

چشمهایش به آرامی روی صورتم رقصیدند . با احساس چشم انتظار کاری که قرار بود انجام بدهد 

را لیسیدملبهایم   

مگه نه اوالین ؟   _ دلت میخواد ببوسمت.  
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مانند این که یک ملودی زیبا بود که روی   آن گونه که نامم را بر زبان می آورد . .  اوه . خدای من . .

 زبانش می رقصید

توانستم هیچ اما به نظر می رسید نمی   سعی کردم و سرم را تکان دهم . . سعی کردم صحبت کنم . .

جام دهم . مانند اینکه خشکم زده بود . . مانند اینکه با طلسمی که روی من انداخته بود مرا کاری ان

 سر جایم میخکوب کرده

کم کم . . نزدیک تر شد . به جای آن که خودم را عقب بکشم . . متوجه شدم دارم به   ذره به ذره . .

ورت دادم . بسیار به نرمی لبش طرف او حرکت می کنم . وقتی نزدیکتر شد به سختی آب دهانم را ق

ناله ای از بین لبهایم خارج شد  روی لب من قرار گرفت . آن ها را روی لبهایم کشید . .  

زمزمه کرد    

اوالین   _  

رسید حرکت کرده باشد . مانند این که دلش می فکر می کنم نزدیک بود غش کنم . به نظر نمی

ردم در مقابل وسوسه این که لب هایم را حرکت خواست من کسی باشم که تسلیم می شوم . سعی ک

اما بدنم ایده دیگری داشت   دهم مقاومت کنم . .  

لبهایم را روی دهان او فشردم . احساس کردم نفس در گلویش گیر کرد . کمرم   بدون هیچ فکری . . .

گشت هایم را ان   ناله کردم . .  را گرفت و مرا به طرف خود کشید . زبانش را بین لبهایم کشید . .

 داخل موهایش فرو کردم و او را به طرف خود کشیدم

خدای من چه بالیی سر من آمده بود ؟ من معموال با تمام توان سعی می کردم از این مرد دوری کنم . 

کنماما حاال عمالً روی پاهای او نشسته و دارم به دهان زیبایش تجاوز می  

جربه نکرده بودم . او معموالً بسیار خونسرد و تحت کنترل بود خودم را درحالتی با درک دیدم که قبال ت  

اما به نظر می رسید حاال نمی توانستم از او سیر شوم . از اینکه به آن اعتراف کنم متنفر بودم اما    . .

همیشه راجع به اینکه بوسیدن این مرد چه احساسی دارد فانتزی می بافتم . و حاال که لب های او را 
می دانستم مقاومت کردن در برابر او سخت تر و سخت تر می شود  ه بودم . .احساس کرد  

ذره ذره مرا به طرف خود کشید . ذره ذره من قسمتی از خود را به این هیوال باختم . یک زمانی به من 

گفته بود که او یک هیوال نیست . اما من آن را در درون او می بینم . آن قسمت او را میبینم که گاهی 

میخواهد نمایان شود  اوقات به خروش می آید و  
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را    در حالی که دست هایش سراسر بدن من . . به جز جایی که بیشتر می خواستم لمس کند . .  

 ً دهم . دستش را گرفتم و سعی کردم آن را انجام نمی نوازش می داد . . کاری انجام دادم که معموال

ایم گفتآن را به سینه ام نزدیک کنم . مقابل لبه  

 _ اوالین بس کن . من به سختی دارم جلوی خودمو میگیرم . لعنت . . تو مزه ی فوق العاده ای میدی

دوباره به لبهایم حمله کرد . ذهنم با چیزی جدید لبریز شده بود . آیا این احساس شهوت بود ؟ این   

احساس ناامیدانه ای داشتم . نا احساس که اگر خیلی زود کاری نکند از خود بیخود خواهم شد ؟ . . . 

امیدانه می خواستم کاری کند . . . ناامیدانه می خواستم این را از یک بوسه بیشتر ببرد . . . ناامیدانه 

 میخواستم همانطور که مدام به من میگوید من را تصاحب کند

و . . و مزه ی ذهن من نمیخواست تسلیم این مرد شود اما درست در این لحظه احساس او . . بوی ا  

او افکار من را تا حدی غیر عقالنی مسموم کرده بود . لبهایمان با هماهنگی با یکدیگر می رقصیدند 

هر یک می خواستند دیگری را با نوازش تشویق کنند که بیشتر تسلیم شود . بنا به دالیلی نمی   .

 توانستم خودم را عقب بکشم

صدای کسی که گلویش را صاف کرد به    یگر باخته بودیماما درست زمانی که خود را در احساس یکد  

 من هشدار داد که ما در یک سینما هستیم و تنها نیستیم

خودم را از درک عقب کشیدم . صدای غرش از روی نارضایتی او را شنیدم . مانند یک گوزن که مقابله   

از ما ایستاده و تلفنش را به  چراغ های یک ماشین گیر افتاده به مندی خیره شدم . چند ردیف پایین تر

طرف ما گرفته بود . نیشخند می زد . متوجه گونه های قرمز و موهای آشفته ام شد . .سعی کردم 

 لباسها و موهایم را مرتب کنم

یک ابرویش را برایم باال برد و با لبخند گفت    

ویدئوش رو برات میفرستم_ این مثالً چیزی بود که گفتی نمی خوای لباس های اونو پاره کنی ؟ بعداً   

به نیشخند متکبرانه مندی اخم کردم اما متوجه شدم همان ثانیه ای که به درک نگاه کرد نیشخندش 
ناپدید شد . به سرعت چرخید و کنار ریس و بادیگارد دیگر نشست . توجه ام مستقیم به طرف درک 

مرتب می کرد متوجه شد که به او رفت . عصبانی و متالطم به نظر می رسید . همانطور که کتش را 

   خیره شده ام . به طرف من خم شد و زمزمه کرد
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_ به طریقی خوشحالم که مندی ما رو متوقف کرد اما همزمان از دستش عصبانی هم هستم . این 

اولین باری بود که تو آغوشت رو به روی من باز کردی . اگر میدونستم تمام کاری که از طرف من باید 

   . . سالها پیش این کار رو میکردم   ه تا این اتفاق بیفته اینه که تو رو ببوسمانجام بش

   ناگهان سرش را تکان داد

 _ چهار ماه زمان لعنتی طوالنیه

دوباره دستم را گرفت و دیگر چیزی نگفت . بعد از آن مهم بود تا چه اندازه می خواستم روی فیلم   

را از بو . . لمس دست ها و احساس بوسه ی درک پرت کنم . . نمی توانستم حواس خودم    تمرکز کنم

. احساساتی که آنها را نمی خواستم مانند یک موج مرا به زیر کشیدند . نمی خواستم تسلیم آنها شوم 

کرد که این را بخواهم. اما او مرا مجبور می  

ص بود در آن خواهم برای اولین بار احساس میکردم مبارزه کردن با او قرار است به جنگی که مشخ  

 باخت تبدیل بشود

 

�ا�� ۱۳  

 

پدر و مادرم دوباره آن مرد ها را سرگرم می کردند . نمی دانستم آن ها چه کسانی هستند اما همیشه 

بمانم و بیرون نیایم . یک شب وقتی آنها اینجا بودند و احساس   شد در اتاق خوابمبه من گفته می

که می   مهمانی سری . .  ه طبقه پایین آمدم تا نگاهی به اینکنجکاوی بر من غلبه کرد . . . ب

بیندازم . وقتی چشمم به یک مرد   هنگام اجرای آن در اتاقم . . پشت درهای بسته بمانم . .   بایست

. . . . اگر شیطان در قالب یک انسان ظهور می کرد این مرد دقیقاً   خورد می توانستم ببینم چرا

شدت    آنقدر مسموم بودند که انگیزه فرار کردن به صورت غریزی در من خودش بود . چشم هایش

به نظر می   یافت . همچنین جای زخمی روی صورتش از چشم تا پایین لبهایش کشیده میشد . مخوف

 رسید

از آن موقع تاکنون هر زمان که می دانستم او اینجاست در اتاقم می ماندم و در اتاقم را قفل می   

هم استثنا نبود . در حقیقت هر کاری انجام می دادم که در این لحظه اینجا نباشمکردم . امشب   
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را میان مشتم گرفتم . در نظر گرفتم که به درک پیام بدهم . او چند ماه پیش این    تلفن همراهم  

 کنم . او حاال به تلفن را برای من خریده بود و به من گفته بود هر زمانی که بخواهم از آن استفاده

طور مداوم در زندگی من حضور داشت . هر زمانی که می دانستم برای بازدید به خانه ما می اید پروانه 

ها در شکمم به پرواز در می آمدند . وقتی به دیدن ما می آمد و پدر و مادرم رفتار دلپذیری از خود 

. که چیزی غیر طبیعی نشان می دادند خوشم می آمد . آنها در واقع با من خوب رفتار می کردند . . 
 بود

همان طور که به تلفن خیره شدم صدایی از پشت در اتاقم آمد که باعث شد از جا بپرم . میتوانستم   

سر جایم ماندم . به دستگیره در خیره    صدای قدم هایی را بشنوم . نفسم را حبس کردم . بی حرکت

ه بیرون بزند . سکوت همه جا برپا شد شدم . ضربان قلبم آنقدر شدید بود که میخواست از قفسه سین

. تلفن را مقابل سینه ام محکم گرفته بودم . سعی میکردم خیلی با صدای بلند نفس نکشم اما هرچه 

   کردم . . . بیشتر این کار برایم دشوار می شدقدر بیشتر سعی می

 سکوت ادامه یافت

. احساس می کردم هر    در ادامه دادمبه نظر می رسید تا ابد به درازا کشیده . به خیره شدن به   

البته نمی توانست باز شود چون مطمئن شدم وقتی که آنها به اینجا   لحظه ممکن است باز شود . .

آیند در اتاقم را قفل کرده باشممی  

 آن را قفل کرده بودم . مگه نه ؟

نفسم را حبس کردم . چیزی وقتی صدای ضربه ای به در اتاقم شنیده شد از جا پریدم و با صدای بلند   

نگفتم جرات نداشتم چیزی بگویم . وقتی دستگیره در را دیدم که به طرف پایین کشیده شد قلبم داخل 

 گلویم پرید

خواهش می کنم   خواهش می کنم خدایا کاری کن در رو قفل کرده باشم . . .    

کشیدم . دوباره    فسیوقتی دیدم کسی که پشت در است با مقاومت روبرو شد از روی آسودگی ن  

به نظر می رسید سکوت تا    با خود در فکر بودم که بعد از آن چه خواهد کرد . . ؟ . .  منتظر ماندم . .

ابد به طول کشید . اما وقتی شنیدم صدای قدم ها از در اتاقم دور می شوند از روی آسودگی خاطر 

 نفسم را بیرون دادم
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دستانی لرزان تلفن را از سینه ام دور کردم . به طرف حمام حرکت دیگر نمی خواستم اینجا باشم . با   

کردم و خیلی به آرامی و بی صدا در را پشت سرم بستم . شماره درک را گرفتم . وقتی تنها بعد از دو 

 بار زنگ خوردن پاسخ داد متعجب شدم

 _ اوالین . .تویی ؟

زمزمه کردم    

 _ من میترسم

لحنی ضروری و مبرم گفتش عصبانی شد و با صدای نرم  

 _ کجایی ؟

کنم یکی از _ توی حمام هستم و نمی خوام بیرون بیام . چند تا مرد ترسناک اینجا هستن . فکر می

  اونها سعی داشت وارد اتاق خواب من بشه

به طور عجیبی دلم میخواست گریه کنم  صدایم لرزان به نظر می رسید .    

قت رو قفل کن و توی حمام بمون . در اونجا رو هم قفل کن . دارم جایی نرو . در اتا  خیلی خوب .   _
 میام

 

 _ چقدر طول میکشه تا این جا برسی ؟ من ترسیدم

بهت قول میدم . باشه ؟  _ قرار نیست هیچ اتفاقی برای تو بیفته عزیزم .  

 _ باشه

ول بکشه ده دقیقه _ با من تو در امنیت خواهی بود . بهت قول میدم . فقط همونجا بمون . خیلی ط
  دیگه اونجا هستم

توانستم گیرد و برای یک لحظه نمیکردم گره ای در گلویم شکل میدر ابتدا چیزی نگفتم . احساس می

  صحبت کنم

  _ بهم بگو متوجه چیزی که گفتم شدی اوالین

  باالخره توانستم بگویم
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   _ متوجه شدم . لطفاً عجله کن

   واهم بود_ قبل از اینکه بدونی اونجا خ

دقیقه بود . . .  ۳۷و  ۱۰تلفن را قطع کرد . در حالی که بدنم میلرزید به ساعت نگاه کردم . ساعت 

   گفت ده دقیقه

در حمام شروع به قدم زدن کردم . ثانیه ها را می شمردم . هر صدایی باعث می شد احساس کنم   

کار بگیرم تا جیغ نکشم . خانه ی من یک نفر در اتاق حضور دارد و باعث می شد تمام شهامتم را به 

می بایست احساس امنیت بدهد اما حاال هر احساسی داشتم به جز امنیت . ضربان قلبم در حال 

افزایش بود . بدنم می لرزید و ذهنم پر از افکاری راجع به چاقو و مرد هایی با چهره شیطانی و 

 شکستن قفل در شده بودند

دقیقه گذشته بود . احساس میکردم دیوارهای حمام به من نزدیک  ۴تنها دوباره به ساعت نگاه کردم .   

شوند . میل به فرار کردن زیاد بود . اگر چه کاری که به من گفته شده بود را انجام دادم و در حمام می

 باقی ماندم

از بیرون به گوش برسد   دقیقه دیگر گذشت قبل از آنکه صداهایی ۴    

ال رو به اینجا راه ندی چی بهت گفته بودم ؟راجع به اینکه اون آشغ   _  

خدا را شکر   او اینجا بود . . .  

 _ اون یکی از مشتری های منه و من دوست دارم مشتری هام رو سرگرم کنم

سال توی خونه ی لعنتیه ۱۳_ نه وقتی که دختر   

از روی آسودگی خاطر نفسی کشیدم و صدای تقه ای در اتاق خواب را شنیدم    

درو باز کن  . منم . _ اوالین  

با احساس آسودگی خاطر عمیقی در را باز کردم و خودم را داخل بازوهای درک پرتاب کردم    

متشکرم   _  

بالخره اشک از روی گونه هایم جاری شد . احساس کردم بازوهایش من را محکم در آغوش گرفته و   

   فشردند . سرم را بوسید

 _ الزم نیست از من تشکر کنی شیرینم



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 36 

به او نگاه کردم و زمزمه کردم    

 _ نمی خوام اینجا باشم

پدرم با عصبانیت گفت    

 _ تو نمیتونی اون رو از اینجا ببری .ن چنین حقی نداری

به سرعت . . درک مرا رها کرد و پدرم را به دیوار کوباند . گردنش را گرفت و فشرد    

این طور جواب منو بدی . شنیدی چی گفتم  هرگز کارهای من رو زیر سوال نبر . دیگه نشنوم دوباره   _

من اوالین رو با خودم میبرم و اون توی خونه ی من میمونه . و هیچ کار لعنتی از دست تو بر   ؟ . .

 نمیاد که من رو متوقف کنی

چشمهای پدرم از روی ترس گشاد شدند    

اما ایزاک اونو میبینه و میدونم این چیزی نیست که تو بخوای   _  

   بیرون آورد   تش را داخل جیبش فرو برد و مقداری پول نقددرک دس  

_ این برای اینکه حواس اونو از این که من اینجا هستم پرت کنی . من همین حاال اوالین رو میبرم و 

توجه شدی ؟می خوام تو و زنت مطمئن بشین هیچ کدوم از اونها از اتاق غذاخوری بیرون نمیان . م  

  را تکان داد درک به طرف من چرخید به محض اینکه پدرم سرش  

 _ ژاکت داری ؟

سرم را تکان دادم    

 _ برو و همین حاال اون رو بردار . . سریع

.دستش را از باالی سر من    بدون معطلی به طرف کمد حرکت کردم . درک درست پشت سر من بود  

م زیرا خیلی برای من بزرگ دراز کرد و ژاکت را از روی چوب لباسی برداشت . معموال آن را نمی پوشید

 بود . اما در این لحظه درک می خواست آن را بپوشم

درک به من کمک کرد تا ژاکت را بپوشم . زیپ آن را باال کشید و با مهربانی کاله آن را روی سرم   

   کشید

 _ ازت می خوام بهم یه قولی بدی
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سرم را تکان دادم    

شنیدی چی گفتم ؟ هر اتفاقی که افتاد به باال نگاه نکن .   _  

   دوباره سرم را تکان دادم . . . و درک با لبخندی بزرگ به من پاداش داد  

حاال با من بیا   _ خوبه .  

   مرا زیر بازوی خود کشید و به طرف پدرم چرخید  

_ پیشنهاد میدم بری طبقه پایین و مطمئن بشی که هیچ کدوم از مهمون هات از اتاق غذاخوری بیرون 

دی چی گفتم ؟نمیان . شنی  

 با صدایی لرزان پاسخ داد

 _ بله

طور که ناپدید می شد درک یک چیز دیگرپدرم به سرعت عقب نشینی کرد اما همان    

افته و هشدار میگیری ویلیاماین آخرین باریه که چنین اتفاقی می   _  

احساس کرد با شنیدن کلماتش سرمایی از ستون فقراتم پایین رفت . حدس می زنم پدرم هم آن را   

به محض این که از جلوی دید ناپدید شد درک من را به خود چسباند    زیرا او هم رنگش خاکستری شد.

 . به باال به او نگاه کردم

کنی . باشه ؟باال رو نگاه نمی  یادت باشه چی گفتم .   _  

دوباره سرم را تکان دادم    

بزن بریم   _  

داد سرم را پایین گرفتم و به آرامی از پلکان پایین رفتم . همان طور که درک راه را به من نشان می   

پدرم   می توانستم صدا هایی بشنوم هم چنین شنیدم یکی از مردها از پدرم پرسید که کجا بوده . .

. .سپس شنیدم که پدرم از آنها پرسید آیا کسی    پاسخ داد که یک تماس ضروری دریافت کرده

اسخ آن را نشنیدم . قبل از آنکه بتوانم پلک بزنم درک مرا از در بیرون اما پ  خواهد ؟ . .نوشیدنی می
برده و سوار یک ماشین که بیرون خانه منتظر ما بود کرد . به محض اینکه وارد ماشین شدم کمربند 

 ایمنی مرا بست و سرم را بوسید

حالت خوبه ؟   _  
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  سرم را به نشانه مثبت تکان دادم . به طرف راننده چرخید

درو پشت سر من ببند و هر اتفاقی که افتاد اجازه نده کسی به جز من وارد ماشین بشه . گرفتی ؟ _ 

اگه هر کس دیگه ای سعی کرد وارد این ماشین بشه ماشین رو روشن می کنی و از اینجا دور میشی . 

 منو شنیدی ؟

 _ بله قربان

خواست از ماشین دور بشود که دست او را گرفتمدرک می    

رها نکن _ منو  

چرخید و لبخند روشنی تحویلم داد . دستم را بوسید    

فقط چند دقیقه طول می کشه . قول میدم . فقط باید اول ترتیب یه کاری رو بدم . تو در امان    _

با من تو همیشه در امان هستی . . اینو به خاطر داشته باش   هستی اوالین . .  

ور شد . درهای ماشین به سرعت پشت سر او قفل شدند . دوباره سرم را تکان دادم و او از آنجا د  

متوجه یک ماشین دیگر شدم . . چهار مرد دیگر از ماشین بیرون آمده و به او پیوستند . یکی یکی 

اسلحه هایشان را چک کرده و آن را پشت سرشان گرفتند و وارد خانه شدند . برای چند لحظه نگران 

به من می گفت این اسلحه ها به خاطر پدر و مادرم نیست . . بلکه امنیت پدر و مادرم شدم اما چیزی 

به خاطر آن مرد زشت و کثیف بود . کسی که همین حاال داشت داخل خانه ی من می خورد و می 

 نوشید

ها گذشته اما احتماالً می بایست تنها چند دقیقه به در خانه خیره شدم . به نظر میرسید ساعت  

که در سکوت پشت فرمان نشسته بود پرسیدم   ده درشت جثهگذشته باشد . از رانن  

اون حالش خوبه ؟ چرا اینقدر طول کشید تا برگرده ؟   _  

_ نگران نباشید خانم مونتگومری . آقای سالواتور حالشون خوبه . االن دیگه برمیگردن . فقط همین جا 

 بشینید و به زودی تموم میشه

راین سرم را تکان دادم و توجه ام را به خانه باز گرداندم . از از قبل از آینه ماشین به من نگاه کرد بناب  

احساس امنیت بیشتری می کردم اما تا زمانی که درک از خانه بیرون نیاید و سوار ماشین نشود کامالً 

 احساس امنیت نداشتم
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پشت سر او  چند دقیقه ی دیگر گذشت تا درک را دیدم که خانه را ترک کرد و در حالی که مرد هایش  

حرکت می کردند به طرف ماشین به راه افتاد . به محض اینکه به ماشین نزدیک شده قفل در ها باز 

. . راننده ماشین را روشن    نشست . در فکر بود   شدند و درک داخل ماشین آمد . کنار من در سکوت

قی افتاد ؟ . . اما نگاه روی ناامیدانه می خواستم از او بپرسم آنجا چه اتفا  کرد و از خانه دور شد .

.عجیب به نظر می رسد . مانند این که دلش می خواست یک نفر را بکشد   صورتش من را متوقف کرد  

می دانستم نباید به او خیره بشوم بنابراین توجه ام را به خانه ها و درخت هایی که با حرکت کردن   

کامال احساس امنیت می کردم ولی هنوز هم ماشین از کنار ما عبور می کردند متمرکز کردم . حاال 

نمیدانستم چه چیزی بود اما به جای اینکه به آن فکر کنم سعی   چیزی شکمم را به هم می پیچاند .

 کردم به چیز دیگری فکر کنم

شناختم اما سعی کردم به خانه درک فکر کنم . با این که حاال تقریبا یک سالی میشد که او را می  

را ندیده بودم . کامالً مشتاق بودم که آن را ببینم . میدانستم خانه ی بزرگی خواهد بود . هرگز خانه او 

 همچنین می دانستم که بسیار زیبا خواهد بود . مشتاق بودم که هر چه زود تر خودم آن را ببینم

خیده بعد از چند دقیقه احساس کردم چیزی با دستم برخورد کرد . . . سرم به سرعت به طرف درک چر   

نرمی اما با قدرت دست من را گرفت  شد و از جا پریدم . به  

هرگز خودت رو از من عقب نکش . هیچ دلیلی نداره که از من عقب بکشی   _  

  با لبخندی روی لب هایش پرسید  

 _ حالت بهتره ؟

نفس عمیقی کشیدم   اما هنوز هم عصبانی به نظر می رسید . .  

این که باهات تماس گرفتم و مجبورت کردم    امشب اشتباه کردم ؟ . .   االن خوبم . متشکرم . . .   _

 بیای و منو برداری ؟

دستم را کشید    

نه . تو کار درست رو انجام دادی . می خوام بهم قول بدی اگه دوباره چنین اتفاق مزخرفی افتاد به    _

 سرعت با هم تماس بگیری خیلی خوب ؟

   سرم را تکان دادمفکش را محکم فشار می داد بنابراین 

قول میدم   _  
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درک نفسش را بیرون داد و دوباره از پنجره به بیرون خیره شد . می توانستم بگویم دوباره عصبانی   

   است بنابراین او را راحت گذاشتم

دقیقه بعد وارد جاده ای ماشین رو شدیم . مقابل ما دروازه ای آهنی و بسیار بزرگ سیاهی  ۱۰حدود   

از دروازه ها گذشتیم . باالخره مقابل خانه ای بسیار بزرگ و    به سرعت باز شد و ماوجود داشت . 

   چشم گیر متوقف شدیم . بیشتر از آنچه که تصور می کردم مجلل بود

مقابل خانه فواره بزرگ آبی وجود داشت که آن را دور زدیم تا مقابل پله ها ایستادیم . بدون اختیار   

 گفتم

 _ وااای

میاد ؟ _ ازش خوشت  

سرم را به طرف درک چرخاندم    

 _ عاشقشم

خیلی بیشتر این خونه رو خواهی دید  _ خوبه . چون یه روزی . .  

ابروهایم به یکدیگر نزدیک شدند اما زمانی برای فکر کردن روی آن نداشتم زیرا به سرعت درهای 

اولین بار در عمرم احساس  برای   ماشین باز شدند و درک به من کمک کرد تا از ماشین پیاده شوم . .

 نمی کردم که یک بچه هستم . . احساس یک خانم را داشتم

درک دست من را گرفت . چشم هایش برق زدند    

به خونه ی من خوش اومدی   _  

به نظر می رسید تمام عصبانیت قبل را فراموش کرده    

اجازه بده داخل خونه رو بهت نشون بدم    _  

نی که روی صورتم نشسته بود را بگیرم . دیگر احساس ترس نداشتم . لبخند په  نمی توانستم جلوی

.   برای اولین بار احساس امنیت کامل داشتم . قبال عصبانیت را درون این مرد دیده بودم اما برای حاال

 . در این لحظه . . تمام چیزی که می توانستم ببینم مهربانی او بود

چوبی قهوه ای رسیدیم . . داخل خانه یک راهروی بزرگ دایره  از پله ها باال رفتیم و به یک در بزرگ

.همچنین راه پله هایی بسیار بزرگی به طبقه باال راه داشتند . داخل خانه بسیار    شکل وجود دارد
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به باال نگاه کردم و متوجه لوستر بسیار چشمگیر و عظیمی که تا کنون مانند آن را   . .   روشن بود

تنها این لوستر می بایست به قیمت کل خانه ما باشد  ندیده بودم شدم . .  

نظرت چیه ؟   _  

لب هایم را گاز گرفتم . به سختی سعی می کردم لبخندم را پنهان کنم    

عاشقشم درک . تو خونه ی زیبایی داری   _  

   به نظر می رسید تعریف من او را خوشحال کرده

برات لباس خواب پیدا کنیم و تو رو به تخت  _ فردا صبح همه جا رو بهت نشون میدم اما حاال باید

 خواب ببریم و تو شب طوالنی داشتی

اخم کردم . نمی خواستم به این زودی به تخت خواب بروم    

میتونم یکم دیگه بیدار بمون___   _  

اوالین . تو به خوابت نیاز داری . تو رو به اتاقت می برم و به هنری میگم    _ دیگه بحثی در کار نباشه

 برات هات چاکلت بیاره

 _ هنری کیه ؟

 _ اشپزم

به محض این که به طبقه   لبخند زدم و سرم را تکان دادم . مرا از پلکان بزرگ به باال راهنمایی کرد .

ه کرد و گفتدوم رسیدیم فاصله کمی را پیمودیم تا زمانی که مقابل یک در رسیدیم . به آن اشار   

ه چیزی نیاز داشتی من اینجا خواهم بود . اما خواهش می کنم _ این اتاق منه . اگه در طول شب ب

 فقط اگه خیلی ضروری بود داخل بیا . باشه ؟

رسید مانند این که داشت التماس میکرد . هرگز قبال ندیده بودم درک لحن صدایش طوری به نظر می  

د من زشت و زننده یا کر التماس کند . چرا نمی توانستم در طول شب به اتاق او بروم ؟ ایا فکر می

 چنین چیزی هستم ؟

وقتی به تمام زحمت هایی که امشب کشیده بود تا من را در امنیت نگه بدارد فکر کردن به سرعت این   

فکر را از ذهنم دور کردم . نمی دانستم این که در طول شب به اتاق او برم چرا می بایست تا این 

   ا آن فکر را کنار زدمام   اندازه او را ناراضی و ناخشنود کند .
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 مرا کمی پایین تر راهرو هدایت کرد . در سفید بزرگی را باز کرد و گفت

  اینجا اتاق توئه   _

داخل ان بزرگترین تختخوابی که تاکنون به عمرم دیده بودم وجود داشت . بدون دودلی وارد اتاق شدم   

دیواری های برنزی زیبا شدم . به طرف . متوجه قالی کرمی بسیار زیبا . . مبلمان قرمز رنگ و کاغذ 

  پنجره بزرگ که کل اتاق را در برگرفته بود حرکت کردم و دوباره گفتم

تو یه استخر داری  _ واااای . .  

درک پشت سر من خندید . کنارمان ایستاد و به باغ خیره شد . استخر بسیار بزرگ بود و زیر نور ماه   

رسید که حاضر بودم هر کاری انجام بدهم تا همین حاال ظر میمی درخشید . انقدر دعوت کننده به ن

 در آن شنا کنم

مانند اینکه متوجه افکار من شد به طرف من رو کرد    

 _ همه چیز در وقت خودش اوالین

 _ قربان

با شنیدن صدایی از پشت سر به سرعت به طرف صدا چرخیدم و خدمتکار جوانی با موهای تیره دیدم   

  تخت خواب قرار داد که چیزی را روی

مونتگومریه  _ این برای خانم  

متشکرم لویزا   _  

خدمتکار به سرعت از اتاق بیرون رفت و حتی به ما نگاه نکرد    

کار رسیدگی کنم   _ تو می بایست کمی بخوابی و من می بایست به چند تایی  

شروع به حرکت کرد اما دست او را گرفتم    

نمیخوای کمی پیش من بمونی ؟   _  

آیا احساس کالفگی بود ؟  دیدم چیزی از روی صورتش گذشت . کامال مطمئن نبودم چه بود . .  

 _ نه اوالی .ن تو می بایست به تخت خواب ببری



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 43 

با شنیدن خشونت در کلماتش عاقالنه تر دیدم که سرم را تکان بدهم . درک آهی کشید و چرخه تا   

باره چرخید و به طرف من حرکت کرداما ناگهان متوقف شد دو  اتاق را ترک کند . .  

و برای اولین   صورتم را بین دست هایش گرفت . به درون چشم های قهوه ای عمیقش خیره شدم . .  

 بار . . چیزی متفاوت در درون درک احساس کردم

من یک هیوال   _ فقط یه چیز رو برای من به خاطر داشته باش اوالین . مهم نیست چه اتفاقی بیفته . .

 نیستم . . باشه ؟

نگاهم را به خود گرفته و منتظر پاسخ من بود . وقتی سرم را تکان دادم نفسش را بیرون داد . سرم را   

و مرا مانند همیشه سردرگم رها کرد   بوسید و از در بیرون رفت . . .  

 

�ا�� ۱۷    

 

آنکه از سینما خارج  بعد از آن شب در سینما . . به مدت دو هفته درک را ندیدم . آن شب بعد از  

شدیم مندی را به خانه رساندیم و تمام مسافت بازگشت . . بی قرار بودم که دوباره لب هایش را روی 

دانست که من این را می خواهم اما می  لب های خودم احساس کنم . اما این اتفاق هرگز نیفتاد . .
 ضروری می دید که جلوی خودش را بگیرد . می گفت

ره تو رو ببوسم همین حاال تو رو بخونه می برم و دیگه هرگز اجازه نمیدم بیرون بریاگه دوبا   _  

و قسمتی دیگر از من آسوده خاطر  قسمتی از من نا امید شد . .    

 

حاال قسمت بزرگی از من از او در خشم و غضب بود . نمی دانستم چه چیزی راجع به آن مرد وجود     

ت را در من به وجود می آورد . گاهی اوقات احساس می کردم به داشت . . اما او بد ترین احساسا

خاطر هورمون های نوجوانی است . . اما گاهی اوقات فکر میکردم به خاطر این رفتار غیر متعارف او 

می   بود که یک دقیقه شیرین بود و در دقیقه بعد کامالً سلطه جویانه و مستبدانه رفتار می کرد . . .

. . اما می دانستم که این واقعیت ندارد    . . همانطور که خودش می گفت   او نبودم دانستم هنوز مال

به معنای واقعی کلمه . همیشه چیزها بین ما مخلوطی    و من همین حاال هم زندانی این مرد بودم . .

در راه از خوب و بد بود . اما اخیراً احساس می کردم چیزی تغییر کرده . مانند اینکه تغییری ناگهانی 
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است . حاال آن طور که به من نگاه میکرد را می توانستم ببینم . متوجه انتظار و هیجانی که در درون او 

می دانستم که مرا می خواهد  بود شده بودم . او مرا میخواهد . .  

رار چیز خنده داری بود زیرا تقریباً دو سالی می شد که به سن قانونی رسیده بودم . اما او هنوز هم اص  

سالگی نرسیده ام من را با فاصله از خود نگه دارد . قسمتی از من او را  ۱۸داشت تا زمانی که به 

مخصوصاً بعد از آن بوسه در سینما . از    . . بدجوری هم او را میخواست . .   اوه خدایا  میخواست . .

به سختی می توانستم به چیز دیگری فکر کنم  آن زمان به بعد  

دلیل بود که بیشتر از او متنفر بودمو به همین     

اینکه به تمام شیوه های دیگر به زندگی من تجاوز کرده بود کافی نبود ؟ . . حاال می خواد می بایست   

 به افکار من هم تجاوز کند ؟

اگر بخواهم صادق باشم قسمتی از من از این حقیقت که به مدت دو هفته میشد که هیچ کلمه ای از   

ه بودم متنفر بود . قبال روزها می شد که با یکدیگر تماس نداشتیم اما هرگز تا این طرف او نشنید

نمیخواستم هیچ سر   اندازه طول نمی کشید . از این که داشتم اینگونه فکر میکردم آتش می گرفتم . .

کششم  کردم که قادر نبودم جلویو کاری با او داشته باشم . . با این حال خودم را در حالی پیدا می

 نسبت به او را بگیرم

و به همین دلیل بود که امشب برای اولین بار انتخاب کردم که واقعاً در برابر این مرد که چنین قدرتی   

روی من دارد مقابله کنم . عمدا بیشتر از سی مایل از شهر کوچک خودمان به بیرون رانندگی کردم . 

باشم . متاسفانه جایی که زندگی می کردم آدم  میخواستم فرار کنم اما همچنین می خواستم گمنام

 های زیادی مرا می شناختند و این داشت من را عصبانی کرد

اهی کشیدم و دومین نوشیدنی ام را سفارش دادم . اهمیت نمی دادم اگر مست کنم . اگر مجبور   

دفعه قبلی  ۲۹شدم داخل ماشین می خوابم . . برای سی امین بار تلفنم به صدا در آمد و کاری که 

 انجام دادم را تکرار کردم . . . آن را نادیده گرفتم

   صدایی از آن طرف بار گفت  

 _ یک نفر سعی داره باهات تماس بگیره

سالگی باشد . به من لبخند می  ۲۰سرم را باال گرفته و مرد جوانی را دیدم که می بایست در اوایل   

ر می رسید و موهایش بلوند بود همچنین لبخند سرو وضع مرتبی داشت . ظاهرش خوب به نظ   زد.

. به اندازه کافی از آنها از طرف درک    زیبایی داشت . اما می دانستم لبخندهای زیبا هیچ معنایی ندارند
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. . . مهم نبود    کردم . . اما با این حال می دانستم چیزی شیطانی درون او زندگی می کنددریافت می

ا به من ثابت کندچقدر تالش داشت خالف آن ر   

تلفنم نگاه کردم و آن را ساکت کردم    

 _ متاسفم اگه مزاحم شما شد

این طور نیست . فقط داشتم به یه بهانه فکر میکردم تا باهات صحبت کنم   _  

با دهان بسته خندید . باعث شد لبخند بزنم . آن را به نشانه ی ان تعبیر کرد که کمی نزدیک تر شود .   

ت دستش را جلو آوردوقتی کنارم نشس  

 _ کریس

دستش را گرفتم و آن را تکان دادم    

 _ اوالین

لبخند روشنی تحویلم داد . چشم هایش خمار بود    

 _ می تونم یه نوشیدنی بهت پیشنهاد کنم اوالین ؟

لیوان نوشیدنی ام اشاره کردم   سرم را تکان دادم و به    

نه متشکرم . همین حاال یکی گرفتم   _  

  خواهد چیزی از من می پرسد . .تکان داد . می توانستم بگویم میسرش را   

خوب . پس با دوست پسرت دعوا داشتی یا همچین چیزی ؟   _  

ابروهایم را به یکدیگر نزدیک کردم . ضربان قلبم کمی باالتر رفت    

ببخشید ؟   _  

به تلفن من که روی بار بود اشاره کرد    

یره . به نظر میرسه کامالً مصره . حدس زدم که دوست پسرت کسی که سعی داره باهات تماس بگ   _

 باشه

شاید این همه   از روی آسودگی نفسم را بیرون دادم . نمی دانم چرا ناگهان از غریبه ها میترسیدم . .  

 مدت با درک بودن تاثیر ابدی روی من گذاشته باشد
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سرم را تکان دادم     

چیده استخوب اون یه مرده . . اما پی  نه . .   _  

با دهان بسته خندید    

همیشه همینطور نیست ؟   _  

   لبخند زدم . کمی نسبت به او گرم تر شدم  

  حدس میزنم همینطور باشه   _

_ اهمیت نمیدی اگه بهم بگی اون چه کار کرده که باعث شده فرار کنی و به یه بار غریبه وسط ناکجا 

 آباد بیای ؟

؟ شاید من همیشه اینجا بیام_ کی گفته اینجا یه بار غریبه است   

کمی خندید    

_ من میگم چون من همیشه اینجا میام و باور کن . . اگه قبال این جا نوشیدنی می خوردی متوجه تو 

   میشدم

بی صدا خندید و به او لبخند زدم    

به نظر می رسه نسبت به من محتاطی . نمیخوام اینطور احساسی داشته باشی . همه مردها بد    _

 نیستند . . . و همه ما مثل اون مردی که تو مشخصا ازش فرار می کنی نیستیم

فرضیات زیادی داری   _  

خوب حق با منه یا نه ؟   _  

اما نمی توانستم جلوی لبخندی که روی صورتم نشست را بگیرم .   . .  چند لحظه به او خیره شدم  

 ناگهان گفت

  میدونستم   _

 و باعث شد بخندم

. اون هر کسی که هست لیاقت تورو نداره   این خیلی بهتره  میبینی . .   -  

را نوشیدم و پاسخ دادم   یک جرعه از از نوشیدنیام  
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چی باعث شد چنین چیزی بگی ؟ شاید به این دلیل باشه که کار وحشتناکی در حق اون انجام داده    _

 باشم

این کار رو کردی ؟   _  

با دهان بسته خندیدم    

 _ نه

تو این رو برای من آسون نمی کنی مگه نه ؟_ خوب پس . .   

 _ ازت نخواستم که کنار من بشینی

نمیخواستم بی ادب باشم و خوشبختانه او هم ناراحت نشد . در عوض سرش را تکان داد    

_ خوب . خیال داری به من بگی چرا فرار کردی ؟ ممکنه مشاوره خوبی باشم . قبالً به خیلی از دوستام 
 کمک می کردم

ما من همین حاال تو رو مالقات کردم_ ا  

 _ امتحانم کن

آهی کشیدم . با خود در فکر بودم که آیا باید به این غریبه تمام چیز هایی که جرات نداشتم هرگز به   

. درک و پدر و مادرم راجع به این قرارداد احمقانه که پشت سر من   .  کسی بگویم را بگویم ؟ تنها من

بسته شده بود خبر داشتیمسالگی  ۱۴در سن کودکی   

 _ یه مردی هست که برای سالهاست اون رو میشناسم__

 _ دوست پسر ؟

   _ همونطور که گفتم پیچیدست

سرش را تکان داد    

. ادامه بده   متاسفم   _  

اون میخواد من مال اون باشم . من هم از اون خوشم میاد اما اون خیلی توی زندگی من سلطه    _

. مثل این که بدون اون بودن برای من حتی یک گزینه نیستجویانه رفتار میکنه   

ابروهایش در هم شد    
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_ خطرناک به نظر میرسه . اگه جای تو بودم اونو ترک می کردم . میدونی چند تا زن قربانی مرد های 

یکنه اما این میتونه کنترلگر و خشن شدن ؟ ممکنه در ابتدا فقط به نظر برسه که داره تو رو کنترل م

قط شروعش باشهف  

   اخم کردم . سرم را تکان دادم  

 _ نمیدونم . تا حاال . . در تمام این سالهایی که اون رو می شناسم هرگز با خشونت با من رفتار نکرده

بله . اما این چقدر طول میکشه ؟   _  

می توانست آن جا نشستم و چند بار پلک زدم . آیا درک می توانست مرا کتک بزند ؟ بله . . البته که   

 . من شخصیت دیگر او را هم دیده بودم . اما آیا واقعاً آن را به من هم نشان می داد ؟

آنقدر در این فکر فرو رفته بودم که در ابتدا متوجه انگشتهای روی دستم نشدم . تنها زمانی   

ظر می رسید و نه تنها آن بلکه به ن  صحبت کرد متوجه شدم که دارد دستم را نوازش می کند . .   که

 کمی نزدیک تر از حد معمول نشسته باشد

عزیز شمرده بشی نه اینکه مثل یه شیئ با تو برخورد    _ تو می بایست مثل یک گنجینه نگهداری بشی و

 بشه

بنا به دالیلی دیگر خیلی احساس راحتی با این مرد نداشتم . دستم را عقب کشیدم و لبخند کوچکی   

 تحویلش دادم

خیلی زیاد بود ؟ متاسفم این   _  

   سرم را تکان دادم

 _ من حتی تو رو نمیشناسم

   اما میتونی منو بشناسی   _

 لبخند روشنی روی صورتش نشست

اون لعنتی به درد نخور با تو رفتار کنم   قول میدم خیلی بهتر از   _  

درک دفاع موجی از عصبانیت به طرف من هجوم اورد . نمی دانستم چرا این احساس را داشتم که از   

  کنم اما به هر حال این احساس در من به وجود آمد

 _ تو هیچ چیزی راجع به موقعیت ما نمی دونی
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کریس خیال داشت صحبت کند اما چیزی که از گوشه چشم دید او را متوقف کرد . خودش را عقب 

عقب داد . . کشید و در ابتدا به خاطر این فاصله قدردان بودم اما سپس متوجه شدم شانه هایش را 

 مانند این که برای یک مبارزه آماده می شود

همین حاال باسنت رو بردار و سوار ماشین من شو . کاری نکن که مجبور بشم دوباره     _ اوالین .

   تکرار کنم   حرفمو

انگیزی عصبانی به نظر می رسیدبا شنیدن صدای او موهای پشت گردنم سیخ شدند . به طور شگفت  

عوضی بی عرضه ای   تو اون پس   _ اه . .  

چشم هایم را بستم و سرم را تکان دادم . مشخصا کریس درک را نمی شناخت و همین حاال   

 وحشتناک ترین اشتباه عمرش را انجام داد

درک دوباره گفت    

 _ اوالین . . قبل از اینکه بکشمت بیرون گورتو از بار گم کن بیرون

و شروع به حرکت کردمبدون دودلی تلفن و کیفم را برداشتم     

 کریس فریاد کشید

 _ هی . مجبور نیستی جایی بری . بشین اوالین

با عجله سرم را تکان دادم . درک را دیدم که به سینه ی کریس ضربه زد و به او اشاره کرد    

 _ بیرون . همین حاال

 کریس نیشخند زد

ا خودم به خونه میبرم . چطوره ؟ ازش _ با کمال میل . بعد از این که حسابی حالتو جا اوردم زنت رو ب
 خوشت میاد ؟

لعنت . . امیدوار بودم دیگر صحبت نمی کرد . اگر فکر می کرد می تواند ازپس درک بربیاید پس از آن 

چه که فکر می کردم بیشتر مست بود . می توانستم باال و پایین رفتن شانه ها و سینه ی درک را ببینم 
ود. از جهنم هم عصبانی تر ب  

   وقتی به بیرون قدم گذاشتیم درک به صندلی پشتی بنتلی اش اشاره کرد  
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 _ داخل

اما ماشین خودم چی میشه ؟   _  

   در حالی که دندان هایش را به هم فشرده بود به من نزدیک شد و وارد صورتم شد  

 _ دارم به یه زبون لعنتی دیگه صحبت می کنم ؟

  وقتی چرخیدم کریس را دیدم که سرش را تکان می داد باعجله عقب کشیدم و سوار ماشین شدم .  

دستور بدهی تا بهت کمک   بادیگارد هات   _ نمیتونی مستقیم با من رو در رو بشی ها ؟ می بایست به

 کنن با من مبارزه کنی ؟

سپس به من که داخل ماشین نشسته بودم اشاره کرد و گفت    

تموم میشه . در کمتر از___نگران نباش عزیزم . همه اینها به زودی    _  

زمان این را نداشت که جمله اش را به پایان برساند . با یک مشت محکم از طرف درک . . کریس روی   

ایش بلند نمی شود به طرف ماشین حرکت کرد زمین پخش شد . وقتی درک راضی شد که او دیگر از ج

 . صدای او را شنیدم که فریاد می کشید

ماشینش رو بردار و ما رو دنبال کنتو اونجا .    _  

   سپس به من داخل ماشین ملحق شد . بدون کلمه ی دیگری دستور داد

 _ برو

راننده از دستور او پیروی کرد و ما به سرعت به طرف خانه من به راه افتادیم . درک برای مدتی چیزی   

ش را کنترل کند . می دانستم نگفت . میتوانستم بگویم به اندازه جهنم عصبانی است و سعی دارد خود

 آن هیوالی درون او بی قرار است که سر بیرون آورد

 بعد از گذشت چند دقیقه رنج آور درک تصمیم گرفت صحبت کند

 _ چرا ؟

   قبل از آن که پاسخ بدهم آهی کشیدم

به  _ می خواستم برای مدتی دور بشم . جایی که کسی منو نشناسه و ندونه که من به تو تعلق دارم .

 کمی فاصله نیاز داشتم
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بالخره سرش را به طرف من چرخاند . می توانستم آتش را در چشمهایش ببینم . این می بایست من 

   را بترساند اما این گونه نبود

_ و این شامل این می شد که به یه بار بری و یه عوضی آب دهنش برای تو آویزون بشه و به من ناسزا 

 بگه ؟

یاد کشید و من از جا پریدمآخرین کلمات را فر     

ظاهر شد و شروع به پرسیدن   _ من ازش دعوت نکردم که با هام صحبت کنه . فقط از ناکجا آباد

 سوال از من کرد . من نمی خواستم اونجا باشه . فقط به کمی فاصله نیاز داشتم

 به طرف من آمد و چانه ام را گرفت . سرم را به طرف خود کشید

اون کله ات فرو بره که تو به من تعلق داری و حرفی که من میزنم بدون هیچ چون و کی قراره توی    _

 چرای لعنتی اجرا میشه ؟

می بایست بترسم اما تمام چیزی که می توانستم احساس کنم عصبانیت بود . . . عصبانیتی قرمز و   

   داغ

من   رو نه ؟ . . چرا من ؟ . ._ چرا تا این اندازه ضروریه که من رو تصاحب کنی ؟ چرا یه دختر دیگه 

 نمیتونم بدون اجازه تو هیچ کاری انجام بدم

  چانه ام را محکم تر فشرد و به صورتم نزدیک تر شد  

_ درسته لعنتی . در کمتر از چهار ماه دیگه تو توی خونه من خواهی بود و هر کار لعنتی که من بهت 

 بگم انجام خواهی داد

اما آن را محکم گرفته بود . با شنیدن کلماتش اشک در چشم هایم سعی کردم سرم را تکان دهم   

جمع شد . می دانستم چیزی که می گوید حقیقت دارد . می دانستم که نمی توانم از او فرار کنم . اما 

   نمی توانستم از هر فرصتی که به دست می آورم برای مبارزه کردن با او استفاده نکنم

. . تو یه هیوالیی   ن گفتی یک هیوال نیستی کامالً در اشتباه بودی ._ راجع به اینکه قبال به م  

  نفوذ کرد را دیدم . . از چیزی که به او گفتم خوشش نیامد   اون   وقتی معنی کلماتم درون ذهن  

_ ممکنه فکر کنی که من یه هیوال هستم . اما من هیوالی توام . نمیتونی اینو توی اون مغزت فرو کنی 

 ؟
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نیت گفتمبا عصبا    

   . توی یه هیوالی پست فطرت و نفرت انگیزی و من ازت متنفرم   . . ازت متنفرم  _ نه

میدانستم که دارم به قفس او ضربه میزنم و با این حال به نظر می رسید نمی توانم جلوی خودم را 

فکر دیگری  ترحم و احساس محرومیت بودم که نمی توانستم به چیز   بگیرم . آنقدر پر از عصبانیت . .

 کنم

چه اندازه می تونم هیوال باشم ؟ می خوای ؟   _ میخوای ببینی تا  

با کشیدن یکی از پاهایم به سرعت من را زیر خود قرار داد و لب هایش را روی لبهایم کوباند    

 _ میخوای منو تحت فشار قرار بدی اوالین ؟ می خوای ببینی می تونم چه هیوالی لعنتی باشم ؟

اال کشیدن دامنم کرد و می خواست لباس زیرم را پایین بکشد که جیغ کشیدمشروع به ب    

   _ نه . . نه درک صبر کن . خواهش می کنم . دست نگهدار

به حرف من گوش نداد . دست دیگرش را روی دهانم قرار داد و سعی کرد که لباس زیرم را پایین 

. . اما خیلی قوی بود . در حین مبارزه با او به بکشد . به سختی تالش کردم تا از چنگال او بیرون بروم 
 طریقی توانستم دست او را بگیرم و محکم آن را گاز بگیرم . فریاد کشید و باالخره از روی من بلند شد

دستور داد    

   _ ماشین لعنتی رو نگهدار

است و راننده بدون تعلل ماشین را متوقف کرد صدای کشیده شدن الستیک ها روی زمین به هوا برخ

ای متروکه ماشین را خاموش کرد . هیچ کس این اطراف نبود . تمام چیزی که می توانستم کنار جاده

درخت های اطراف و سیاهی بود . . . چیزی جز تاریکی وجود نداشت  ببینم  

شاید اگر فرار کنم تاریکی مرا را به درون خود بکشد و مرا از او دور کند    

. با مشت به ماشین ضربه زد . با    را کشید و از ماشین خارج شددرک با خشونت دستگیره در   

 کالفگی نعره کشید . دستش را داخل موهایش فرو کرد و شروع به راه رفتن کرد

صدایی از بیسیم داخلی ماشین به گوش رسید    

؟  _ همه چیز خوبه  
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   راننده آن را برداشت و گفت

دههمه چیز خوبه . فقط چند دقیقه بهش زمان ب   _  

 _ متوجه شدم

صدای کلیک پایان تماس را شنیدم و به بیرون به درک نگاه کردم . هرگز او را تا این اندازه عصبانی   

 ندیده بودم

حالت خوبه ؟   _  

سرم به سرعت به طرف راننده چرخیده شد . احساس کردم قطره ی اشکی روی صورتم جاری شد . 

   شب با او به سینما رفته بودیم . سرم را تکان دادمتازه متوجه شدم که همان بادیگاردیست که آن 

 _ خوبم

یک دستمال کاغذی به دستم داد . گفتم    

متشکرم   _  

   قابل نداره   _

 _ اسمت چیه ؟

کین خانم   _  

   با دستمال اشک هایم را پاک کردم  

 _ متوجه شدم اون روز با ما به سینما اومدی . جدیدی ؟

   . لبخند گرم و خوبی داشتاز آینه ماشین به من لبخند زد   

   اون روز اولین روز کاری من بود   _

درخت تکیه داده و سیگار می    سرم را تکان دادم و توجه ام را دوباره به طرف درک کشاندم . . به یک

 کشید . هرگز قبال ندیده بودم سیگار بکشد . میبایست و جور عصبانی باشد . .

بایست من را هم می  تا این اندازه خشمگین به نظر می رسید. . دیدن او که آنجا ایستاده بود . . و  

اما چرا احساس   عصبانی کند . همین حاال پشت ماشین مقابل راننده جدیدش به من حمله کرد . .
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می کردم که می خواهم نزد او بروم ؟ چرا احساس می کردم به بخشش او نیاز دارم ؟ . . می بایست 

اما هیچ کدام از احساساتم با عقل جور در نمی آمدند   د . .او از من معذرت خواهی کن  

می بایست فرار کنم اما تمام احساسی که داشتم این اشتیاق غیرقابل انکار به بیرون رفتن از ماشین و   

 رفتن به طرف او بود

 

درخت کاری بود که انجام دادم . به آرامی از ماشین بیرون رفتم و به طرف جایی که به   و این همان

تکیه زده بود حرکت کردم . می دانست آنجا هستم اما چیزی نگفت . جلو رفتم . . دستم را دور 

بازویش حلقه کردم . نیاز داشتم مرا در آغوش بگیرد . در ابتدا مانند یک مجسمه بی حرکت باقی ماند 

ز داشتم بازوهایش را به . نیاز داشتم مرا در آغوش بگیرد . نیا  . تنها سیگار می کشید . . کافی نبود .

بایست از او فرار کنم . تنها دور من حلقه کند و من را قبول کند . بله او یک هیوال بود . . و بله می

دلیلی که باعث می شد واقعاً از او فرار نکنم این بود که او تنها مردی بود که واقعاً از من حمایت می 

ی بود که به من عشق نشان داده بود . می بایست بدانم کرد. تنها مردی که مراقب من بود . تنها مرد

 هنوز هم چنین احساسی دارد . . می بایست بدانم هنوز هم در درونش عشقی برای من وجود دارد

کارساز بود . . خیلی زود سیگارش   بنابراین محکم تر او را گرفتم و سرم را روی سینه اش قرار دادم . .  

ایش را به دور من حلقه کرد و مرا در آغوش گرم خود گرفت . میدانم وقتی را به زمین انداخت و بازوه

بعدا به کاری که انجام داده بود فکر کنم از خودم متنفر خواهم شد . اما حاال میخواستم محبت او را 

 احساس کنم

باالخره گفت    

   _ تو منو به طور لعنتی دیوونه می کنی

   باالی سرم را بوسید

سوندنم ؟_ به دستت آسیب ر   

بله   _  

نمی توانستم جلوی لبخند شیطانی که روی لبهایم نقش بست را بگیرم    

 _ خوبه

   مرا عقب کشید . صورتم را بین دست هایش گرفت
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دیگه هرگز این کارو با من نکن . این دفعه منو به موقع متوقف کردی اما اگه باز هم اینطوری منو    _

که دفعه بعد میفته رو گارانتی کنمتحت فشار قرار بدی نمی تونم اتفاقی   

به چشمهای تیره اش نگاه کردم و سرم را تکان دادم    

 _ متوجهم

  واقعاً ؟ . . فکر نمیکنم اینطور باشه   _

 _ این یعنی چی ؟

   سرش را تکان داد  

 _ هیچی . فقط دوباره این طور از من فرار نکن لعنتی . من هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کنم

ش را به پیشانی من تکیه داد . اهی کشیدپیشانی ا    

هفته . . . .چهارده هفته ی لعنتی دیگه ۱۴   _  

سرم را به طرف خود نزدیک تر کرد و دوباره مرا بوسید . اما این بار از روی عصبانیت نبود . این بوسه .   

تا کنون راجع به آن بوسه ای بود که دو هفته بود در اشتیاق آن بودم . . روزها بود که از آن زمان   .

. . میتوانستم سیگار را روی لب هایش احساس کنم اما به جای آن که مرا آزار بدهد    رویا دیده بودم

کرداشتیاقم را بیشتر می  

   خودش را عقب کشید و گفت  

طور لعنتی برام سخت می کنی این کارو به   _ نمی دونم اطراف تو کنترلم رو از دست بدم . و تو  

   تکان دادسرش را   

 _ سعی می کنم خودم رو عقب نگه دارم . هرچی بیشتر بهت نزدیک میشم کنترل کمتری دارم

   بازوهایم را اطرافش حلقه کرده . . روی انگشت های پا بلند شدم و گردن او را بوسیدم  

 _ می تونم امشب با تو بمونم ؟

بازوهایم را گرفت و مرا از خود دور کرد    

فتم که دارم کنترلم رو از دست میدم و تو میخوای با من بمونی ؟همین حاال بهت گ   _  

  دوباره سرش را تکان داد  
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 _ فقط فکر کردم که ____

  به من هشدار داد

   _ نه . به هر اندازه که از این ایده لعنتی خوشم نمیاد اما تورو به خونه ی پدر و مادرت برمیگردونم

ن اشاره کرد که سوار ماشین بشوم . این دفعه مشتاقانه و سپس خودش را از درخت کنار کشید و به م

 بدون کوچکترین بحثی از او پیروی کردم

 

 

�ا�� ۱۴  

 

 

 _ از اون زمان تا حاال دوباره اون مردا رو توی خونه اتون دیدی ؟

به بستنی ام زبان زدم . مستقیم به درک خیره شدم . امروز بسیار جذاب به نظر می رسید . دیگران 

کنند و بنا به همیشه متوجه جذابیت او می شدند . متوجه شدم که زن های بسیاری به او نگاه میهم 

 دالیلی از آن خوشم نمی آمد

پاسخ دادم    

 _ نه

  در حقیقت از آن حادثه چند ماه پیش همه چیز خوب و آرام بود  

 _ میدونی اون ها کی بودن ؟

  روی صندلی اش به عقب تکیه داد و اهی کشید

متاسفانه بله   _  

اونا کی هستند ؟   _  
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مهم نیست . نباید بخوای اونها رو بشناسی . حاال بستنی ات رو تموم کن . این تمام چیزیه که تو    _

   می بایست روش تمرکز کنی

ناگهان عصبانی شدم    

 _ من یه بچه نیستم

اما سنت دروغ _ بله هستی . برخالف این حقیقت که بزرگتر از چیزی که هستی به نظر می رسی 

 نمیگه . حرفمو باور کن . . من هر روز سن تو رو به خودم یادآوری می کنم

اخم کردم    

 _ این قراره چه معنی داشته باشه ؟

 _ هیچی فقط بستنی ات رو بخور . وقتی بستنی ات رو تموم کردی برات یه سورپرایز دارم

  چشم هایم روشن شدند و باعث شد او به من لبخند بزند  

واقعاً ؟ چیه ؟_   

وقتی بستنی رو تموم کردی میبرمت   _  

  لبم را گاز گرفتم . سعی کردم جلوی لبخندم را بگیرم . این باعث شد درک بخندد . پاسخ دادم  

  _ باشه

 ناگهان مشتاق بودم که هر چه سریعتر برویم

و هر دو کنار هم در به محض اینکه کارم تمام شد من را به طرف ماشین که منتظر ما بود هدایت کرد   

در طول سفر شروع به فکر کردن درباره درک کردم . حاال به مدت دو    قسمت عقبی ماشین نشستیم.

سال بود که به طور مداوم در زندگی من بود و بنا به دالیلی به نظر می رسید دوست داشت برای من 
   پول و زمان خرج کند . و این باعث تعجب من میشد

 _ درک ؟

 _ بله ؟

تمام توجه اش را به من داد    

از وقت گذروندن با من خوشت میاد ؟   _  
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  دوباره خندید

البته . اگه اینطور نبود االن اینجا نبودم . چی باعث شده این سوال رو بپرسی ؟   _  

شانه هایم را باال انداختم    

بگذرونی اما به نظر نمیدونم . فقط اینکه . . فکر میکردم بیشتر دوست داری با پدر و مادرم وقت    _

میگذرونی  میرسه بیشتر وقتت رو با من  

دیدم که ترس وارد چشم هایش شد    

تو نمیخوای با من زمان بگذرونی ؟   _  

   صاف سر جایم نشستم و سرم را تکان دادم  

. . اگه دیگه   _ نه نه چیزی نبود که منظورم بود . من عاشق وقت گذروندن با تو هستم . در حقیقت
نیای این واقعا منو ناراحت میکنه بدون من  

؟   _ واقعاً ؟ پس اگه من یه روزی برم تو ازش خوشت نمیاد    

 حاال نوبت من بود که بترسم

تو میخوای اینجارو ترک کنی ؟ آره ؟   _  

  خندید  

   _ هرگز . حتی اسب های وحشی هم نمیتونن منو از تو دور نگه دارن

نکنی ؟ بهم قول میدی که همیشه بهت نزدیک باشم ؟پس بهم قول میدی که هرگز منو ترکم    _  

  دستم را گرفت و آن را کمی فشرد  

 _ البته که قول می دم . هر چیزی برای تو اوالین

 _ خوب پس . . تو از من خوشت میاد ؟

سرش را تکان داد و اخم کرد    

امروز پر از سوالی مگه نه ؟ چرا اینو می پرسی ؟   _  

نگاه کردم با خجالت به طرف دیگری    
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چون من خیلی جوون هستم و می ترسم از من خسته بشی   _  

  چانه ام را گرفت و به آرامی آن را به طرف خود کشید تا به او نگاه کنم  

 _ تو هرگز منو خسته و کسل نمیکنی . به عالوه تو همیشه اینقدر جوان نمیمونی

سالگی رسیدم با من ازدواج می کنی ؟ ۱۸پس وقتی به سن    _  

شروع به خندیدن کرد . یک خنده ی ار ته دل که باعث شد شانه هایش به لرزه درآیند . . . شکمم به   

 هم پیچید . این که این ایده را تا این اندازه خنده دار میدید مرا ناراحت می کرد

_ خوشحالم که اینقدر برات خنده داره    

دم . چرا می بایست چنین چیز احمقانه چرخان   با عصبانیت و احساس خجالت سرم را به طرف دیگری  

 ای می گفتم ؟ تنها از دهانم در رفته بود

 _ اوالین منظورم این نبود که___

رویم را بیشتر از او گرفتم و این باعث شد بیشتر بخندد    

 _ اوالین به من نگاه کن

. مرا در آغوش گرفت و وقتی این کار را نکردم کمربند ایمنی ام را باز کرد و مرا روی پاهای خود کشید   

. . اما احساس خوب و گرمی داشت . همچنین عطر فوق العاده    از اینکه به آن اعتراف کنم متنفر بودم

 ای داشت

و    _ خیلی خوب باهات یه قراری میزارم . اگه بهم قول بدی اگه دوباره اون مرد ها به خونه شما اومدن

ساله شدی باهات  ۱۸اون موقع وقتی که   روز . . مهم نیست شب باشه یا   تو با من تماس میگیری

 ازدواج می کنم . قبوله ؟

. . سرم را تکان دادم   لبخند روشنی روی صورتم نشست که او نمی توانست ان را ببیند    

قبوله   _  

برای آخرین بار مرا در آغوش خود فشرد و دوباره سر جایم قرارداد    

_ خوبه    

  کمربند ایمنی ام را بست  
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_    ً رسیدیم   تقریبا  

وقتی این گونه ناگهانی مرا از خود دور کرد احساس میکردم مرا پس زده است اما وقتی به من   

زودی سوپرایزی که برایم آماده کرده بود را خواهم دید تمام ترس هایم از بین رفتند  یادآوری کرد که به

نظر مثبت او را جلب کنم . . و نمی . به نظر می رسید تمام مدت می خواهم این مرد مرا قبول کند و 

دهدکنم به این دلیل که او تنها شخصی است که به من اهمیت میدانستم چرا . . فکر می  

 _ اه . رسیدیم

دروازه های خانه او را دیدم که بازداشت شدند    

سوپرایز توی خونه توئه ؟   _  

با برقی در چشم هایش به طرف من چرخید    

   من . اما نزدیک به اوندقیقا توی خونه   _ نه

اخم کردم . با خود در تعجب بودم که چه منظوری دارد ؟ . . اما به زودی به محض اینکه از ماشین 

پیاده شده و به عقب خانه او حرکت کردیم متوجه شدم . از دور دست متوجه شدم که چیز جدیدی 

   ساخته شده . با هیجان گفتم

 _ تو اصطبل داری ؟

ن داددرک سرش را تکا    

بله اما این قسمت خوبش نیست   _  

به من اشاره داد تا دست او را بگیرم . هر دو به طرف اصطبل شروع به دویدن کردیم . همانطور که   

 می دویدیم نمی توانستم جلوی خنده نخودی ام را بگیرم

برد . یکی شدند به محض اینکه به اصطبل رسیدیم مرا به طرف اتاقکی که دو اسب در آن نگهداری می  

از آنها قهوه ای تیره و بسیار بزرگ بود . . دیگری به اندازه او بزرگ نبود و همچنین سفید رنگ با لکه ای 

 قهوه ای روی دماغش بود

خیلی قشنگن   _  

به طرف اسب قهوه ای تیره اشاره کرد و گفت    

 _ این مکسه . اسب من
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وشش می آید . دست و را بویید و کف دماغ او را نوازش کرد . به نظر می رسید مکس از آن خ  

   دستش را به آرامی گاز گرفت . . باعث شد بخندم

 درک مقابل اسب سفید حرکت کرد و گفت

ساله است که هنوز اسمی نداره ۳. . یه اسب ماده ی    و این یکی   _  

میکشیدم در حالی که لبخند می زدم و او را نوازش کردم . همان طور که دستم را روی موهای گردنش   

   پرسیدم

 _ چرا نه ؟

 _ چون کسی که صاحب اونه باید اسمش رو انتخاب کنه

وقتی دیگر چیزی نگفت به او نگاه کردم    

خوب . پس خیال داری اونو چی صدا بزنی ؟   _  

  جیغ کشیدم و این باعث شد بخندد

 _ تو برای من یه اسب خریدی ؟

داخل بازوهایش پرتاب کردم . شروع به خندیدن کرد سرش را تکان داد . به طرف او دویدم و خودم را   

حلقه کردم و شروع به بوسیدن سراسر صورتش کردم   . پاهایم را دور کمرش  

 _ این رو به این معنا تعبیر می کنم که از هدیه من خوشت اومد

   بازو هایم را دور گردن او نگه داشتم  

   _ خوشم اومد ؟ عاشقشم . متشکرم

احساسات آن لحظه گیر افتاده بودم سرم را خم کردم و لب هایش را بوسیدم . . . به در حالی که در 

 سرعت مرا روی زمین انداخت و آن لحظه از بین رفت

 کامالً خودش را عقب کشید و گفت

   _ خواهش می کنم

کردن  و برای یک لحظه با خود در تعجب بودم که آیا کار اشتباهی انجام داده ام ؟ اما زمانی برای فکر

 روی آن نداشتم
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میخوای با من به سواری بیایی ؟   _  

لبخندم بازگشت    

 _ همیشه

دوباره شروع به خندیدن کرد    

خیلی خوب بیا . بیا تو و اسبت رو آماده کنیم . میدونی میخوای چه اسمی روی اون بزاری ؟   _  

توجه شدم تا چه اندازه به طرف اسب حرکت کردم و لکه ی قهوه ای روی بینی اش را نوازش کردم . م  

  شبیه نقشه ایرلند است

 _ بهش میگم ایرلند

در حالی که ابروهایش به یکدیگر نزدیک شده بودند پرسید     

ایرلند ؟   _  

 _ نگاه کن

انگشتم را روی لکه قهوه ای روی بینی او کشیدم . درک نزدیکتر شد و سپس متوجه چیزی که میگفتم   

 شد

 _ اوه بله

کرد و باعث شد گونه هایم قرمز شود موهایم را نوازش    

 _ پس شد ایرلند . فکر می کنم اسم فوق العاده ایه

 

 

�ا�� ۱۷  
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می تاختم . امروز یک روز گرم بهاری   حالی که موهایم میان باد تکان میخورد در زمین اسب سواریدر 

اینجا نبود . او را به  بود که با خود بوی گل های تازه شکفته شده را می آورد . کسی جز من و ایرلند

طرف جنگل برده و دوباره به طرف خانه باز می گشتیم . به اندازه ی عظیم خانه خیره شدم . مگر اینکه 

دانستم خیلی . اهی کشیدم . می   غیر قابل انتظار بیفتد . . . به زودی اینجا زندگی خواهم کرد   اتفاقی

خانه ای زندگی کنند   ر چنیناز زنها حاضر هستند دست راستشان را بدهند تا د  

همانطور که به اصطبل نزدیک می شدم متوجه شدم درک کنار اسب خود ایستاده . مانند این که   

.سه هفته دیگر از آن حادثه بار میگذرد   منتظر من بود  

از آن زمان تاکنون او را ندیده بودم    

بگویم این مرد مرا تعقیب می کند . مانند با یکدیگر پیغام متنی رد و بدل کرده بودیم و می توانستم   

کرد اما کارش در پنهان شدن خوب امروز صبح که برای قدم زدن بیرون رفتم . . کین مرا تعقیب می

 نبود . مچ او را گرفتم و با هم شروع به صحبت کردیم

 _ کین بهم گفت اینجایی

که اینگونه بود متنفر بودم . از اینکه به او امروز هم دوباره خوب به نظر می رسید و من از این حقیقت   

. خوشحال بودم که برای مدت کوتاهی بدون آنکه به    مدت سه هفته از عصبانی بودم خوشحال بودم

طور مداوم به طرف او کشیده شوم می توانستم نفس بکشم . حاال که اینجا ایستاده بود و تا این 

چیزی که به طور همزمان هم عاشق شده بودم و    ید . .اندازه قوی . . مردانه و ترش رو به نظر می رس

احساس می کردم دوباره مانند یک پروانه به دور شعله های آتش . . به طرف   هم از آن متنفر بودم. .

 او کشیده می شوم

کرد . بنابراین ازش خواستم منو به اینجا بیاره تا بتونم _ امروز مچ اون رو گرفتم که من رو تعقیب می

لند رو ببینم . مدتی میشه که اونو ندیدمایر   

 _ حالش چطوره ؟

به طرف جلو خم شدم و با محبت موهای او را نوازش کردم    

 _ عالیه

 _ با من سواری میکنی ؟

   می خواستم پاسخ منفی بدهم اما بدنم به طرف او کشیده می شد  
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 _ دلم میخواد اما یکم خسته ام . میتونم همراه تو روی مکس بشینم ؟

رسید جا خورده باشد . اما سرش را تکان دادبا درخواست من به نظر می    

 _ بیا . بهت کمک می کنم پیاده بشی

دستش را به من پیشنهاد داد . آن را گرفتم . . خیلی زود مرا از روی اسب برداشت و در بازوهای خود   

   گرفت

د کرد و برای یک لحظه به نظر همانطور که روی زمین قرار می گرفتم چشم هایمان با هم برخور   

رسید نمی توانیم حرکت کنیم یا نفس بکشیم . با آن چشم های عمیق قهوه ای اش صورتم را می

جستجو کرد . . این حرکت تاثیر عجیبی بر بدن من داشت . مانند این که در شکمم رقص برپا بود و 

 گونه هایم قرمز شدند . کم کم مرا به طرف خود کشید

که وجود داره . احساسش می کنی . . و با این وجود به مبارزه کردن با من ادامه میدی_ میدونی   

   با حالتی نفس بریده پاسخ دادم  

 _ دوباره ناپدید شده بودی

_ میتونم بگم دلت میخواد تورو ببوسم . . اما نمی تونم . اگه این کارو بکنم بدون هیچ دودلی تورو به 

و تا حاال بهش پایبند بودم .    و رو مال خودم می کنم . من یه قولی دادم ..تختخوابم میبرم و باالخره ت

اما من هم تا اندازه ای روی خودم کنترل دارم . فکر می کنی چرا ازت دوری می کردم ؟ . . به این دلیل 

 نیست که می خوام از تو دور باشم . به این دلیل اینه که نمیتونم کنار تو خودم رو کنترل کنم

پذیرش شوکه شده بودم . آیا داشت می گفت که من او را حرکت شدم . به خاطر کلمات اسیب بی  

   ضعیف می کنم / . .با صدای بلند فکر کردم

 _ تو چته ؟

به آرامی خندید    

مطمئن نیستم اون قراره چه معنی داشته باشه ؟   _  

الق_ تو میتونی یک لحظه خوب و مهربان باشی و لحظه ی بعد خشن و بد اخ  

کنم آن پایان خودش را از من عقب کشید . افسار ایرلند را گرفت و او را به حرکت وا داشت . فکر می  

 بحث ما بود
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دستش را    اصطبل بازگرداندیم و مکس را برای سواری آماده کردیم . وقتی درک سوار شد   ایرلند را به  

رار دادم و دست هایم را دور کمرش حلقه برای من جلو گرفت و مرا باال کشید . پاهایم را اطراف او ق

. .از این که تا این اندازه احساس خوبی داشت متنفر بودم و همزمان عاشق ان بودم   کردم  

به سرعت نفسش را حبس کرد    

ای ؟اماده   _  

چانه ام را روی شانه راست او قرار دادم و سرم را تکان دادم    

 _ آماده ام

در یک چشم به هم زدن دوباره با سرعتی زیاد از خانه دور شدیم . اما ناگهان مکس به حرکت افتاد و   

این بار می توانستم چشم هایم را ببندم و از احساس آن لذت ببرم . وقتی چشمهایم را بسته بودم 

احساسات دیگرم قوی تر شدند . می توانستم هوای بهاری را استشمام کنم و به صدای آواز خواندن 

توانستم گرمای بدن درک را مقابل بدن خود احساس کنم. همچنین میپرندگان گوش بدهم   

گرمای بدن او      برای لحظه ای با خود در فکر بودم که چه احساسی دارد کنار او از خواب بیدار شوم ؟  

. . ؟ اما خیلی زود متوجه شدم این چیزی بود که هیچ حق انتخابی در آن   را کنار خود احساس کنم

این چیزی است که مجبور به انجام آن خواهم شد چه   ی نبود که از من پرسیده شود . .نداشتم . چیز

 از آن خوشم بیاید و چه نه

. . دوباره این احساس به سراغ من آمد که از او فرار کنم نه اینکه او را    و حاال مانند هر دفعه ی دیگر  

مانند امروز با خود در فکر بودم چگونه در آغوش بگیرم . نمیخواستم یک زندانی باشم . گاهی اوقات 

می توانست تا این اندازه نرمال به نظر برسد . . ؟ او یک مرد نرمال نبود . . . چیزی که در درون او 

و منتظر است تا هر لحظه بیرون بیاید  . . می دانستم که آنجاست . .   خوابیده بود را دیده بودم  

 

 تنها موضوع زمان در میان بود

از تقریبا نیم ساعت سواری به خانه بازگشتیم . مردی که تاکنون او را ندیده بودم به درک نزدیک بعد   

 شد .

 _ قربان استوارت پشت خط هستن . میخواید تلفن رو جواب بدید ؟

تلفن را به طرف درک گرفت . درک مشتاقانه تلفن را از دست او گرفت و به طرف من چرخید    
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بدم اما برمیگردم می بایست به این پاسخ   _  

افسار مکس را گرفتم . از گوشه چشم متوجه شدم پسری    سرم را تکان دادم و درک از آنجا دور شد  

که به ما نزدیک شده بود حرکت نکرده . وقتی به او نگاه کردم با حالتی بی خیال به دیوار تکیه داده و با 

ی کندلبخندی از خود راضی و جسورانه روی صورتش من را بررسی م  

اخم کردم و با خود در فکر بودم که چیزی بگویم اما نظرم را عوض کردم و به کارم ادامه دادم    

   _ پس تو کسی هستی که تمام این سر و صداها رو به پا کردی

 به سرعت متوقف شدم و به او خیره شدم .

 _ منظورت چیه ؟

 _ تو دختر درکی

ی گفت این کار را انجام ندهم کمند مکس را روی گیره میخواستم بگویم که نیستم اما چیزی به من م  

 قرار دادم و گفتم

 _ خوب ؟

سپس زین را برداشتم و خم شدم تا آن را روی زمین قرار دهم    

 _ تو حتی از اون چیزی که فکر میکردم هم زیباتری . . . و اون باسن . . .لعنت

دمبه سرعت صاف ایستادم و به طرفین این عوضی خودخواه چرخی    

 _ تو کدوم خری هستی ؟

 از دیوار فاصله گرفت . لبخند خودخواهانه از روی صورتش ناپدید شد و دستش را به طرف من دراز کرد

 _ من جو هستم .جدیدم

پیشنهاد او را قبول نکردم . در عوض دستهایم را روی کمرم قرار دادم و به او خیره شدم و این باعث   

بازگردد شد که آن لبخند مزخرفش دوباره  

فکر می کنم باید حدود خودت رو بشناسی . فکر نمی کنم اگه درک    _ خیلی خوب جوی . . جدیده . .

 متوجه بشه این طور با من صحبت کردی خوشش بیاد
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شانه هایش را باال انداخت نمی توانستم بگویم که آیا بیش از اندازه اعتماد به نفس دارد یا بیشتر از   

باشد احمق است . جوان بود . . چندان از من بزرگ تر نبود . موهای بلوند تیره و آنچه که برایش خوب 

در حقیقت   چشمهای آبی براق داشت . تقریباً خوش قیافه بود اما در کل تاثیری روی من نداشت . .

 چشمهایش داستانی شیطانی تعریف می کردن که به هیچ عنوان دوست نداشتم ان را بشنوم

ته باشم از خطوط قرمز عبور کنم . آیا هرگز تا حاال راجع به اون فکر کردی ؟_ شاید دوست داش  

 خرناسه ای کشیدم

این به طور دردناکی مشخصه . مخصوصاً اینکه تو اولین کسی هستی که اینجا کار میکنه و    _ خوب

 جرات داره این طور با من صحبت کنه

   زمانی که تنها دو قدم از هم فاصله داشتیم اهمیتی به حرف هایم نداد . به طرف من حرکت کرد تا  

_ ممکنه صورتت چیزی نگن اما حرفمو باور کن وقتی که میگم همه اونها راجع بهش فکر می کنن . 

 فقط ترسوتر از اونی هستند که با صدای بلند افکارشون رو به زبون بیارن

 _ چند سالته ؟

 _ بیست سال

ابروهایش را باال داد    

خواد بیشتر راجع بهم بدونی ؟ _ چرا ؟ دلت می  

نفسم را بیرون دادم و از او فاصله گرفتم . به طرف اصطبل به راه افتادم . زیر لب زمزمه کردم    

تو پر از مزخرفی   _  

مطمئن بودم که می خواست پاسخم را بدهد اما وقتی بیرون آمدیم درک داشت به طرف ما حرکت   

راه یکدیگر از اصطبل بیرون آمده ایم . صورتش به طور می کرد . متوجه شد که همین حاال به هم

 وحشتناکی عصبانی شد . با لحن تندی پرسید

جو ؟   _ میتونم کمکت کنم  

 _ نه قربان همین حاال داشتم از خانم مونتگومری می پرسیدم که آیا به کمک من نیاز دارن

   ل دست او قرار دادممیخواستم بخندم اما در عوض به طرف درک حرکت کرده و دستم را داخ  
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 _ کارت تموم شد عزیزم ؟

درک به خاطر جمله من ابرو هایش را به یکدیگر نزدیک کرد . اما نمی دانست که عمداً در مقابل این 

دادمنیشخند میزد چنین رفتاری نشان می  مزخرف خودخواه که داشت به من  

 _ همه چیز مرتبه حاال تو رو به خونه میرسونم

مکانی زشت که دو آدم زشت سیرت در آن زندگی   به خانه بروم . اخیراً خانه بهنمی خواستم   

اما  کردند تبدیل شده بود . معموالً از کسانی که از پدر و مادرشان متنفر بودند حمایت نمی کردممی

 اگر پدر و مادر آنها مانند پدر و مادر من بودند پس با آنها احساس همدردی می کردم

 

 

�ا�� ۱۴  

 

دو روز پیش متوجه شدم درک و پدر و مادرم با هم جر و بحث داشتند و از آن زمان تا کنون همه چیز   

در تنش بود . مطمئن نبودم جر و بحث آنها راجع به چه بود اما مطمئناً شنیدم که نام من یکی دو بار 

 به میان آمد . از این حقیقت که ممکن بود به خاطر من بحث کنند متنفر بودم

. . چگونه    چنین اخیراً پدر و مادرم واقعاً رفتار عجیبی داشتند . راجع به اینکه موهایم چگونه باشدهم  

. . سر و صدای زیادی به راه می انداختند . اما بیشتر موارد را   آرایش کنم . . چه لباسی باید بپوشم

من بود خوشم نمی آمد . نادیده می گرفتند . مانند این که من آنجا نیستم . وقتی توجه شان روی 

مطمئنا از نادیده گرفته شدن بدتر بود . مطمئن نبودم چرا . . اما چیزی آزار دهنده راجع به رفتار آنها 

 وجود داشت

امروز روز خوبی بود . امروز مرا ندیده میگرفتند و احساس می کردم می توانم کمی نفس بکشم . در   

ا با دوست جدیدم مندی برای خرید بیرون بروم . میخواستم اتاق خوابم بودم و داشتم آماده میشدم ت

 یک لباس جدید برای جشن تولدم بخرم

احساس تشنگی داشتم . تصمیم گرفتم طبقه پایین بروم تا یک نوشیدنی بردارم . مادرم خانه نبود و به 

 کالس یوگا رفته بود . اما پدرم اینجا بود و مانند همیشه به بیزینس رسیدگی می کرد

از پله ها پایین رفتم . داشتم از کناره دفتر او رد می شدم که نامم را شنیدم    
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سال است . . اون زیباست . . . و خیلی پرطرفدار ۱۵اوالین تقریباً    _  

اخم کردم . اما وقتی متوجه شدم پدرم دارد از من تمجید می کند لبخند زدم . این اولین باری بود که   

که زیبا هستممی شنیدم به من می گفت   

 _ وقتی به اینجا رسیدی میتونیم راجع به امور مالی با هم صحبت کنیم

   باعث شد دوباره اخم کنم  

  دفعه بعد کی به شهر میای ؟   _

 برای لحظه ای ساکت بود . دوباره پرسید

سن و  عالقه مندن . اما بذار ببینم چیکار میتونم بکنم . توی این  _ میدونم حداقل چند نفر دیگر هم

 توی این موقعیت تا تنور داغه باید بچسبونی

راجع به چه کوفتی صحبت میکرد ؟  شروع به خندیدن کرد .    

و تا اون موقع اونو آماده می کنم . سه شنبه میبینمت .    _ خیلی خوب همه چیز رو هماهنگ می کنم

 خداحافظ ایزاک

پدرم متوجه من بشود از اونجا دور شدم . درحالی که ابروهای به یکدیگر نزدیک شدند قبل از آن که   

وقتی در آشپزخانه از یخچال اب بر می داشتم تمام چیزی که می توانستم به ان فکر کنم آن تماس 

در حقیقت نام او خیلی آشنا به   . . چقدر عجیب بود . . و ایزاک دیگر چه کسی بود ؟ . .   تلفنی بود
 نظر می رسید

یین رفت . ناگهان به یاد آن مرد با چهره ی شیطانی که یک سال پیش لرزه ای از ستون فقراتم پا  

. آیا می توانست خودش باشد ؟ درک او را می شناخت . . و به    پشت اتاق خوابم آمده بود افتادم

. عمالً او را ندیده بودم اما می    خاطر می آوردم به من گفته بود اگر دوباره او را دیدم با او تماس بگیرم

بپرسم بایست  

با بطری آب با عجله از پله ها باال رفتم . تلفن همراهم را از کنار تختخواب برداشتم و به درک پیغام   

 دادم

اون مردی که قبالً بهم هشدار داده بودی که هر موقع دیدمش بهت خبر بدم که اسمش ایزاک   من :  

 نیست . هست ؟

   از آنکه سالم کنم پرسیدقبل    درک بود .  تلفنم به سرعت به صدا در آمد .  
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 _ اونجاست ؟

واقعاً عصبانی به نظر می رسید    

کنم داشتن راجع به من صحبت _ نه . اما صدای پدرم که با تلفن صحبت می کرد رو شنیدم . فکر می

 میکردن

صدای بلند شکسته شدن چیزی را شنیدم . می خواستم بپرسم که آیا حالش خوب است ؟ که شروع   

 به صحبت کرد

همه چیز رو به من بگو اوالین . تمام مکالمه ای که شنیدی   _  

تمام چیزهایی که شنیده بودم را برای او بازگو کردم . وقتی صحبتم به پایان رسید درک به سرعت   

 گفت

هیچ جا نرو . ده دقیقه ی دیگه اونجام . فقط تا زمانی که دنبالت میام توی اتاقت بمون خیلی خوب    _

 ؟

   رزان پاسخ دادمبا صدایی ل  

باشه   _  

بنا به دالیلی واکنش او مرا میترساند . ایزاک چه کسی بود ؟ و چه می خواست ؟    

روی تخت نشستم و منتظر بودم و با خود در فکر بودم که قرار است چه اتفاقی بیفتد    تلفن قطع شد.  

داخل اتاق شروع به قدم  به مندی قول داده بودم یک ساعت دیگر با او مالقات کنم . بلند شدم و   ؟

در فکر بودم که به محض اینکه درک به اینجا برسد قرار است چه اتفاقی بیفتد .   زدن کردم . با خود

بعد از چند دقیقه صدای کوبیده شدن محکم در را شنیدم . . و سپس پدرم به آن پاسخ داد . همان   .

.می    می شد و خیلی زود همه چیز آرام شدطور که با هم صحبت می کردند صدای فریاد آنها بلند تر 

 بایست به اتاق مطالعه پدرم رفته باشند

در ابتدا آن جا نشستم و منتظر رسیدن درک شدم اما خیلی زود کنجکاوی بر من غلبه کرد . قدم به 

جر و   قدم گذاشتم . به نظر می رسید   قدم به طرف نزدیک شدم . کمی آن را باز کردم و به بیرون

ن ها تمام شده اما هنوز هم می توانستم صداهایی را بشنوم . وقتی به پایین راه پله رسیدم بحث آ

 قدمهایی مردد به طرف در اتاق مطالعه پدرم برداشتم تا بهتر صدای آن ها را بشنوم

دیگه نمیخوام بیشتر از این چیزی در این مورد بشنوم ویلیام   _  
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 پدرم پاسخ داد

شما من رو به یه مرد خیلی خوشحال تبدیل کردین . مطمئنم وقتی شارلوت البته که نه قربان .    _

 خبرها رو بشنوه هیجان زده می شه . شما به طور سخاوتمندانه ای ما رو از یه موقعیت بد نجات دادید

با خود در تعجب بودم که راجع به چه چیزی صحبت می کنند ؟ . . به طرف جلو خم شدم و متوجه   

درک را دیدم که روی میز پدرم خم شده و داشت    بسته نیست . . کمی باز بود . .شدم که در کامال

 چیزی می نوشت . . و بعد از چند ثانیه برگه ای را بلند کرد . . . چیزی شبیه یک چک

می خوام اوالین رو اینجا و دور از از چشم های ناپاک نگهداری .   این اولین قسط اول از دو قسطه .   _

شدی لعنتی ؟ متوجه من  

 _ البته

کمی لرزش در صدای پدرم بود    

سالگی رسید قسط دوم رو دریافت می کند و من اونو تحت مراقبت خودم  ۱۸_ وقتی که به سن 

میگیرم . من اینجا دارم پول خیلی زیاد و سخاوتمندانه ای بهت میدم ویلیام . االن اون یک بچه ی 

 لعنتیه . هرگز اینو فراموش نکن

ی که محکم یقه پیراهنم را به چنگ گرفته بودم احساس می کردم هر لحظه می خواهد حالم در حال  

   به هم بخورد . می خواستم فرار کنم اما به نظر می رسید پاهایم حرکت نمی کردند .

کنیم تا در حق اون کوتاهی نشه . شما میتونید از _ میدونم آقای سالواتور . ما بهترین تالشمون رو می

بابت اطمینان داشته باشیداین   

_ حاال که این مبلغ کالن رو در ازای اوالین پرداخت کردم خودم مطمئن خواهم شد که به خوبی و در 

و هزینه اون بر عهده منه    به هر چیزی که نیاز داشته باشه براش فراهم میشه  امنیت نگهداری بشه .

نم . متوجه میشی ؟و به هر طریقی که بتونم نیازهای اون رو بر طرف می ک  

کردند مانند اینکه پیش پرداخت ؟ چطور چنین چیزی ممکن بود ؟ انها طوری راجع به من صحبت می

 من یک کاال هستم . چیزی که بتوان آن را خرید

صدای عقب کشیده شدن صندلی پدرم را شنیدم و او را دیدم که دستش را به طرف درک دراز کرد    

بیزینسی با شما مایه افتخار من بود . مطمئنم اوالین با شما خیلی خوشحال متوجهم . انجام چنین    _

   خواهد بود
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   درک دست او را تکان داد

  سالگی . . اون مال منه ۱۸_ در روز تولد 

 صدایش باعث شد بلرزم

 _ بدون شک

م . از دیگر نمی توانستم گوش بدهم . با وحشت چرخیدم . اهمیت نمی دادم اگر سر و صدا ایجاد کن  

خانه بیرون دویدم . . وقتی بیرون رفتم متوجه شدم دو نفر از بادیگارد های درک کنار ماشین ایستاده 

اند . متوجه من شدند . . در ابتدا مطمئن نبودند چه اتفاقی افتاده اما آن جان نماندم تا تصمیم بگیرند 

کجا می روم . فقط می خواستم  . در عوض چرخیدم و به طرفه تپه ها حرکت کردم . اهمیت نمی دادم

از درک دور شوم   از خانه ام دور شوم . از پدرم دور شوم . . .  

دهد در تمام آن سال ها فکر می کردم واقعاً او را می شناسم . فکر میکردم واقعا به من اهمیت می  

ند یک عروسک مان  حالیکه تمام چیزی که او به آن عالقمند بود چه بود؟ . . این که صاحب من شود ؟

؟   مالک من شود  که آن را از یک مغازه خریده باشد ؟ . .  

بنا به دالیلی این احساس خیانت بیشتر از آن که پدر و مادرم مرا فروخته بودند مرا ناراحت می 

احساس مریضی و انزجار داشتم . به دویدن ادامه دادم . اشک روی گونه هایم جاری بود . نفس    کرد.

سخت شده بود . اما به رفتن ادامه دادمکشیدن برایم   

در دور دست شنیدم که کسی اسمم را صدا میزند . اما آن را نادیده گرفته و به حرکت ادامه دادم .   

من به طرف او می دویدم اما حاال تمام چیزی که می خواهم این است که    زداگر دیروز نامم را صدا می

که ممکن است از این مرد مریض دور شوم . دوباره فریاد کشیداز او فرار کنم . می خواستم تا جایی   

اوالین . فرار نکن   _  

او را نادیده گرفتم . حتی سرم را برنگرداندم تا بفهمم کجاست . فقط به سرعت به دویدن ادامه دادم   

ما هیچ . وقتی به درخت ها رسیدم بین آن ها حرکت کردم و امیدوار بودم به طریقی مرا بپوشانند . . ا

رسید که فایده ای نداشت . صدای درک را شنیدم که نام مرا دوباره صدا میزد اما این بار به نظر می

 درست پشت سر من است

دوباره نگاه نکردم . . چند ثانیه دیگر به حرکت ادامه دادم تا زمانی که احساس کردم دستی مچ دستم   

  را گرفت و من را چرخاند
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میشی ؟ _ وقتی بهت میگم متوقف  

هر دو نفس نفس میزدیم    

فکر میکردم میتونم بهت اعتماد کنم   چطور تونستی ؟  چطور . . .   _  

ناگهان آزرده به نظر رسید    

تو می تونی به من اعتماد کنی   _  

   تو همین حاال منو خریدی . مثل . . مثل یه فاحشه   _ پس اون قرارداد با پدرم چی بود ؟

   درخت باالی سر من کوبید و باعث شد از جا بپرمدرک مشتش را محکم روی 

 _ هرگز خودت رو با این اسم صدا نزن

ایا چیزی که شنیدم حقیقت   خوب تو باعث شدی چنین احساسی داشته باشم . ایا اشتباه شنیدم ؟   _

وقتی که هجده ساله بشم تو منو میخری ؟   داشت ؟  

د لحظه سرش را پایین انداخت سپس دوباره در حالی که هنوز هم نفس نفس می زد درک برای چن  

   آن را باال آورد و به چشمهایم نگاه کرد

 _ بله

   عصبانیت در وجودم خانه کرد  

 _ خوب من قبول نمی کنم که . . . که اینطور یکی صاحب من بشه

بودم . . درک لبخند زد . . اما لبخنده زیبایی نبود . . لبخندی بود که قبالً هرگز روی صورت او ندیده   

 لبخندی که از آن خوشم نمی آمد

ساله شدی با من زندگی خواهی کرد ۱۸تو هیچ حق اعتراضی توی این موضوع نداری . وقتی    _  

   قادر نبودم چیزی که می شنیدم را باور کنم . سعی کردم از سر راه او کنار بروم  

  _ تو نمیتونی به من دستور بدی چه کار کنم

ت و مرا به طرف درخت کشیددرک بازوی من را گرف  

 _ بله میتونم و این کارو می کنم
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چرا داری اینکارو می کنی ؟   _  

به طرف من خم شد . با عصبانیت گفت    

_ چون من تو رو می خوام . کامال واضح و ساده . و وقتی درک سالواتور چیزی رو بخواد اونو به دست 

 میاره . تو فقط باید بهش عادت کنی عزیز دلم

چه اتفاقی برای درکی که با   قطره اشکی روی صورتم جاری شد . ناگهان نمیدانستم این مرد کیست .  

من مهربان بود افتاده بود ؟ کسی که باعث میشد بخندم . . کسی که برایم اسب هدیه می خرید . 

داشت مرا  دهد . . اما تمام کاری که می کرد این بود که . . .فکر میکردم واقعا به من اهمیت می

 اغفال می کرد ؟

ناگهان احساس می کردم حالم به هم می خورد . احساس میکردم از من سوء استفاده شده و به من   

کردم او هم در عوض عاشق من است . خیانت شده . داشتم کم کم عاشق مردی شدم که فکر می

کردم با کسی اتفاق بیفتدنمیداشتم کم کم روحم را به روی او باز می کردم چیزی که قبالً هرگز فکر   

. . .   منتظر بودی   _ فکر میکردم تو مردی خوبی هستی . فکر میکردم منو دوست داری . اما تو فقط

 داشتی زمان می خریدی

 _ من بهت اهمیت میدم و دوست دارم

   فریاد کشیدم  

 _ خوب شیوه عجیبی برای نشان دادن اون داری

با عصبانیت گفت    

بیار پایین _ صدای لعنتی تو  

به سرعت بی حرکت شدم . مطمئناً این طرفی از او بود که هرگز آن را ندیده بودم و از آن خوشم نمی   

 آمد

 _ تو فقط باید بهش عادت کنی . ترجیح نمیدی که این من باشم به جای اینکه یک نفر دیگه بود ؟

با زندگی و آینده من مثل یه قرارداد اینطور کاری که االن اونجا انجام دادی رو توجیه می کنی ؟ تو    _

 رفتار کردی . . مثل اینکه من یک مایملک هستم

 _ تو یه مایملک هستی . مایملک من
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   _ ازت متنفرم

 سعی کردم دوباره حرکت کنم اما مرا سر جایم نگه داشت

باش . توم  _ از حاال به بعد قراره اوضاع تغییر کنه . چه ازش خوشت بیاد یا نه من قراره این اطراف

شه رو انجام بدی . متوجه شدی چی گفتم ؟فقط باید دهنتو ببندی و کار لعنتی که بهت گفته می  

بله متوجه شدم . . . خیلی هم خوب متوجه شدم    

 

 

�ا�� ۱۶  

 

 

مندی در حالی که با حالتی سرمست میخندید گفت    

تمومش کن   _ رومان  

رومان سرش را بین گردن فرو کرد    

نیست عزیزم تو بوی خیلی خوبی میدی _ دست خودم  

   دوباره خندید دست او را پس زد . ادی یک نوشیدنی به دست من داد . آن را گرفتم  

   _ متشکرم

ساعت پیش وقتی یک  ۱یک جرعه از برندی را سر کشیدم و اجازه دادم گرمای آن گلویم را بسوزاند .   

خزیدم . او . . رومان و ادی میخواستند بیرون بروند تماس تلفنی از مندی دریافت کردم از اتاقم بیرون 

. همچنین برای اینکه از پشت به درک   و از آنجایی که فکر می کردم ادی بانمک بود جواب مثبت دادم

چاقو بزنم پیشنهاد آنها را قبول کرده بودم . به هیچ عنوان نمی خواستم بفهمد دارم چه کار می کنم 

او چنین کاری انجام می دادم لذت می بردماما ار اینکه بدون اطالع   

   وقتی دوباره نوشیدنی را به دستش دادم از من پرسید  

به پارتی میای ؟   _ شنبه  
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  از روی نارضایتی صورتم را در هم کردم و سرم را تکان دادم

ت _ نمیتونم . اون شب پدر و مادرم یک مهمونی دارن و به من گفته شده که حتماً باید در اون شرک

 کنم

 کانتونا با لبخند بزرگی پرسید

؟   کنهدرک هم شرکت می     _ او ه ه  

 نفسم را با آزردگی بیرون دادم

مهمون افتخاریه   تو چه فکری می کنی ؟ اون همیشه   _  

کردند . جایی که من می بایست لباس بپوشم پدر و مادرم اخیراً از این دست مهمانی ها زیاد برگزار می

در آنها حضور داشت و طوری به   همیشه درک    در معرض دید همگان قرار بگیرم .و مانند یک شیء 

من خیره می شد مانند اینکه منتظر چیزی است . . .و هر بار دلم می خواهد از نگاه خیره او احساس 

بدی به من دست بدهد اما متاسفانه احساسات دیگری را در من بر می انگیخت . . احساساتی کامالً 

تهناخواس  

کرد کردم . مانند اینکه هر روز مرا مجبور میبرای مدتی بود که حاال با دید متفاوتی به درک نگاه می  

چنین احساسی نسبت به او داشته باشم . وقتی او را می دیدم . . او را می خواستم . اما سپس به 

و عصبانی می شدم . . و آورم که چه قراردادی با پدر و مادرم بسته بود و دوباره از دست اخاطر می

سپس مواقعی بود که برای روزها چیزی از او نمیشنیدم و دلم برایش تنگ میشد . از این حقیقت که 

دلم برایش تنگ میشد متنفر بودم . همچنین از این حقیقت که رویا هایی راجع به اینکه مرا می بوسید 

ار می شدم و این باعث می شد به همیشه در مواقع حساس از خواب بید  میدیدم متنفر بودم . .

 اندازه جهنم احساس ناامیدی و کالفگی داشته باشم

 _ چرا نباید باشه . اون به اندازه جهنم جذابه

رومان او را به طرف خود کشید و با اعتراض گفت    

هی  _  

مندی خندید    

میدونی که اون در برابر تو هیچ شانسی نداره   _  

بهایش را به هم زدل  سرش را به طرف من چرخاند و    
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 _ چرا خیلی داره

 رومان گفت

 _ پس خوبه

 و من شروع به خندیدن کردم

ادی بازویش را به دور من حلقه کرد و من را به طرف خود کشید . هوا کمی سرد بود بنابراین گرمای 

پشت  توانستم هشدارمندی متوجه شد و اگرچه داشت لبخند می زد اما می   بدن او دلچسب بود .

هش را ببینم . می دانستم می خواست چه چیزی به من بگوید . شاید به خاطر سنم رابطه ام با نگا

درک حاال مخفیانه بود اما به این معنا نبود که من متعلق به او نبودم . . و این نیمی از دلیلی بود که 

ین به او اجازه می من اکنون اینجا بودم و به ادی اجازه می دادم بازویش را دور من حلقه کند . همچن

   دادم مرا ببوسد . . اگر تالش می کرد

میدانستم کار بدی است اما نمی توانستم جلوی شیطنت درونم را بگیرم تا از هر موقعیتی استفاده 

نکنم تا درک را آزاد بدهم . مندی این را می دانست و به همین دلیل بود که چنین نگاهی تحویلم می 

 داد

  اض گونه گفترومان با حالتی اعتر 

 _ تمام نوشیدنی رو خودت نخور

دستش را دراز کرد . ادی اما نوشیدنی را به دست او داد    

مندی گفت    

 _ لعنت احساس می کنم کمی مستم

احساس سر خوشی داشتم . نه تا آن    و خندید سپس همگی از او پیروی کردیم . خودم هم کمی  

اندازه ای بود که کمی احساس گیجی و منگی داشته باشماندازه که ندانم چه کار می کنم اما به   

ماه دیگه و مدرسه تموم میشه ۶_   

با حالتی ناله مانند گفتم    

 _ نمیتونم صبر کنم

مندی هم با شکایت گفت    
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منم همینطور این معلم جغرافی تازه منو دیوونه میکنه اون حتی از آقای تریمبل هم و این   _ اخ

گمخودش خیلی چیزها رو می  

سپس با سرعت نفسش را حبس کرد و گفت    

 _ راجع به خانم مارتین شنیدید ؟

همگی با هم گفتیم    

 _ نه

با لبخندی شیطانی روی صورتش به طرف جلو خم شد    

از یکی از دخترها شنیدم اون توی دفتر آقای تامکین داشته آقای فالحرتی رو می بوسیده . یک بوسه    _

در احساسات گم کرده بودندی آتشین . اونا خودشون رو   

گفتم    

واقعا ؟   _  

گرفتم معلوم نبود کار به کجا دختره سر زده مچ اونها را نمی   _ آره دامنشو باال داده بوده و اگه

کشید . خیلی بده که نتونست ازشون فیلم بگیره . میتونی تصور کنی ؟می  

جرعه دیگر سر کشیدم  رومان نوشیدنی را به دست من داد و یک  

 _ شایعات تنها سرگرمی هایی هستن که توی مدرسه داریم

 احساس کردم ادی دستم را کشیدم

 _ هی میخوای فردا به سینما بریم ؟ اون فیلم جدید تام کروز بیرون اومده

مندی گفت    

 _اوه گفت من عاشق تام کروزم

دانستم درک خبر دار به چشم های ادی نگاه کرده و لبخند زدم . عاشق این بودم که قبول کنم اما می 

می شود و خیلی زود ان را متوقف می کند اما با سر کشیدن چند نوشیدنی به تنها چیزی که می 

  توانستم فکر کنم این بود که تا حد ممکن در برابر او شورش کنم . بدون آن که خیلی فکر کنم گفتم

 _ خیلی خوب . کی و کجا ؟
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  دادی لبخندی بزرگ و درخشان به من هدیه دا

 _ چطوره ساعت دو به دنبال تو بیام و تو رو بردارم ؟

دانستم دلیل آن در حالی که لبم را گاز میگرفتم به مندی نگاه کردم . به من خیره شده بود . . می  

   چیست . به ادی نگاه کردم

 _ نمیتونی به خونه ی من بیایی ؟

اخم کرد    

 _ چرا نه؟

دنبال من بیان ؟_ چون پدر و مادرم دوست ندارن پسر ها   

 ادی میخندید

  سالته اگه واقعا بخوای میتونی خونه رو ترک کنی ۱۶اما تو    _

 اهی کشیدم

 _ میدونم اما تا زمانی که مدرسه رو تموم کنم اوضاع همینطوره .

حقیقت داشت اما تنها به این دلیل که درک این قانون را بنا کرده بود . من اجازه نداشتم با کسی قرار   

کنم حتی زمانی که هجده ساله شدم هم اجازه داشته باشم با کسی قرار بگذارم . ارم . فکر نمیبگذ

هرگز از من دعوت خواهد کرد تا با او سر قرار بروم ؟   این باعث شد به این فکر کنم که آیا درک  

داشتم راجع به اینکه چرا   سرم را تکان دادم و این فکر نادرست را از آن بیرون کردم . به خاطر خدا . .  

   من سعی داشتم از او فرار کنم نه اینکه به طرف او بروم   درک مرا سر قرار ببرد فکر میکردم ؟

 _ پس ترجیح میدی تو رو توی سینما ببینم ؟

   سرم را تکان دادم  

 _ اینطوری بهتره

م جهنمی قرار است خواهد بپرسد از کدامتوجه شدم مندی دارد به من نگاه می کند. مانند اینکه می  

تنها به او لبخند زدم و چشمکی گستاخانه تحویلش دادم  بهانه ای برای سینما رفتن پیدا کنم ؟ . .  
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او هم لبخند زد و سرش را تکان داد . خندیدم و نوشیدنی را به دستش دادم . بعد از آن ادی مرا   

 بیشتر به طرف خود کشید و بینی اش را داخلی موهایم فرو کرد

   وی خیلی فوق العاده ای میدی_ ب

 احساس کردم گوشم را به آرامی گاز گرفت . باعث شد بخندم . رومان با اعتراض گفتم

 _ هی برید یه اتاق بگیرید

با دیدن نور چراغ ماشینی که از قسمت ورودی پارک به طرف ما می آمد ساکت شدیم . مندی با   

خودم را از ادی کنار کشیدم . نمی دانستم چه حالتی وحشت زده به من نگاه کرد و من به سرعت 

 کسی به طرف ما می آید اما می توانستم حدس بزنم

رولز رویس او را دیدم و مطمئن می دانستم که اوست . ادی چشمهایش را باریک کرد و به جلو خم 

 شود تا بهتر نگاه کند

 _ کیه ؟

  مندی پاسخ داد  

 _ درک

 ادی گیج به نظر می رسید

نظورت درک سالواتوره ؟ اون اینجا چیکار میکنه ؟_ درک ؟ م  

پارک کرد و درک سالواتور بزرگ از آن   وقت نداشتم تا پاسخ او را بدهم زیرا ماشین درست کنار ما  

 بیرون آمد . حتی می توانستم در تاریکی بگویم که به هیچ عنوان از جمع دوستانه ما خوشش نمی آید

ظر گذراند . روی یک صندلی پارک کنار یکدیگر نشسته بودیم . من و درک صحنه ی روبه رویش را از ن  

رسید که به یک قراره ادی یک طرف و مندی و رومان در طرف دیگر . به چشم شخص سوم به نظر می

شک داشتم که درک متفاوت فکر کند . قسمتی از من از اینکه مچ من را گرفته بود   نفر آمده ایم . . ۴

مت دیگر از عاقبت آن می ترسیدلذت می برد اما قس  

دو نفر از مردهای او از ماشین بیرون آمده و کنار در ایستادند . تهدید آمیز به نظر می رسیدند . تنها   

نگاه کردن به درک به اندازه کافی ترسناک بود . من با درک آشنایی داشتم اما رومان و ادی از طرف 

شایعات    ایعات را درباره درک سالواتور بزرگ شنیده بودند . .دیگران تنها ش   دیگر این گونه نبودند . .

 ترسناک که دلت نمی خواست با آنها مواجه شوی مگر اینکه ارزشی برای زندگی خود قائل نباشی
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نمی    وقتی درک به من نگاه کرد که خیلی راحت کنار ادی نشسته ام چشمایش را باریک کرد .  

من ایجاد می کرد را بگیرم . . در آن کت بلند و مشکی و آن  توانستم جلوی گرمایی که همیشه در

لباس های گران قیمت بسیار جذاب به نظر می رسید . از سر تا به پایش جذابیت جنسی تراوش می 

 کرد و به خاطر این از او متنفر بودم

باالخره پرسید    

 _ اینجا چی داریم ؟

فقط داشتیم یکم باهم وقت می گذروندیم   _  

لبخند زدم اما لبخندی خوبی نبود . از روی عمد بود . آنطور که به من خیره شد می توانستم به او   

 بگویم که تحت تاثیر قرار نگرفته

 _ اوالین مندی سوار ماشین بشید . می خوام با این دوتا بچه جوون صحبت کنم

و من او را دنبال  ضربان قلبم سریع تر شد . ابتدا او حرکت کرد   مندی خیره شدم   همانطور که به

کردم . فقط امیدوار بودم ادی چیز زیادی نگوید . همان طور که به طرف ماشین می رفتم به عقب نگاه 

 کردم و به ادی لبخند زدم

خداحافظ   _  

و سوار ماشین شدم . ادی پاسخی نداد . فکر می کنم گیج تر و نگران تر از آن بود که چیزی بگوید    

ماشین شدیم مندی بازویم را کشیدبه محض اینکه سوار     

فکر می کنی میخواد بهشون چی بگه ؟   _  

نگران به نظر می رسید . شیشه ماشین را پایین آوردم و زمزمه کردم    

بذار یکم گوش بدم ببینم چی میگه   _  

خم شدم و عمالً سرم را از پنجره بیرون بردم .    

دم که ادی میگفتدر ابتدا صدای آنها کمی نامفهوم بود اما سپس شنی    

ما فقط یک وقت می گذروندیم و با هم نوشیدنی می خوردیم   _  
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. . اونها باید توی خونه . . توی تختخواب   اما تو زیر سن قانونی هستی و همچنین اون دختر ها   _

 باشن نه این جا با تو

   سپس به آرامی به طرف ادی حرکت کرد و به او اشاره کرد  

والین داری ؟چه عالقه ای به ا     _  

متوجه شدم که چشم های ادی کمی گشاد شدند و این باعث شد که آب دهانم را به سختی قورت   

  بدهم . فقط امیدوار بودم چیز احمقانه ای نگویید

   _ ما فقط با هم دوستیم

 باعث شد از روی آسودگی خاطر اهی بکشم

. صادق باش پسر کوچولو . وقتی یه نفر  پس تنها عالقه تو به اون یه عالقه افالطونی و پاکه ؟ .   _

 دروغ میگه میتونم متوجه بشم

اوه خدای من . به نظر می رسید ادی می خواهد شلوارش را قهوه ای کند . متوجه شدم چندین بار آب   

 دهانش را به سختی پایین داد . به طور کوتاهی به رومان نگاه کرد . درک گفت

سخ بدهدوستت قرار نیست به جای تو پا   _  

 _ ام م __

 _ بریز بیرون پسر

با لکنت زبان پاسخ داد    

به نظرم اون جذابه___   _  

 _ اره ؟

چشم های ادی ابتدا به طرف من و سپس به طرف درک کشیده شدند    

   _ من . . من امیدوار بودم بتونم باهاش قرار بزارم

   _ و چنین چیزی هرگز قرار نیست اتفاق بیفته

ار اشتباهی انجام نداده بود . . تنها از یک دختر خوشش آمده بود . ادی با حالتی نگران ادی بودم او ک

 گیج پرسید
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 _ نه ؟

 _ نه . اوالین در دسترس نیست . شنیدی چی گفتم ؟

   کمی صدایش را باال برد و باعث شد هر دوی آنها به سرعت سرشان را تکان بدهند  

  بله قربان   _

  ترسیده .به نظر می رسید تا سرحد مرگ 

خوبه . حاال برید خونه و بخوابید . مطمئنم پدر و مادرتون ترجیح میدن االن توی تختخواب باشید به    _

 جای اینکه بیرون توی تاریکی پرسه بزنید

 _ بله قربان

از روی صندلی بلند شدند . قسمتی از من از روی اسودگی خاطر شانه هایش فرو افتاد اما قسمت   
شایعه ی    عصبانی بود . حاال که درک چنین کاری انجام داده بود هیچ شکی نداشتم کهدیگر من واقعاً 

آن در مدرسه می پیچید و از حاال به بعد مردم مانند یک پری با من رفتار میکردند . به صندلی تکیه 

 دادم . . چشمهایم را بستم و آهی کشیدم

درک گفت    

 _ من اونو ازت میگیرم

م و رمان را دیدم که برندی را به دست او داد و گفتچشم هایم را باز کرد    

  فقط می خوام مطمئن بشم قربان   _

چهره ای تلخ پاسخ داد  درک با    

  بله   _

 _ من اجازه دادم با مندی قرار بذارم درسته ؟

آیا من روی صحبتم با تو بود ؟   _  

پاسخ داد   رومان  

نه   _  

خوب پس . گمشو   _  



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 84 

_ بله قربان    

صندلی مسافر نشست و با    عجله به طرف خروجی پارک حرکت کردند . سپس درک رویهر دو با   

 لحنی عصبانی به راننده دستور داد تا حرکت کند

مندی نگاه کردم . به خاطر اتفاقی که افتاد شوکه و سردرگم به نظر می رسید . من هم    به من  

ام تحت کنترل است اما که زندگیهمچنین . . اما من کمی عصبانی هم بودم . همواره میدانستم 

حداقل تا وقتی که پای مدرسه به میان بود من هم تنها یک دختر نوجوان دیگر بودم . بعد از این حادثه 

کسی که می توانستی به او نگاه کنی اما به    حاال همه من را به عنوان دختر درک می شناختند . .   . .

 هیچ عنوان اجازه نداشتی او را لمس کنی

در سکوت سپری شد . اما من خوشحال بودم . این به من اجازه می داد که    انندگی تا خانه ی مندیر 

بنشینم و در سکوت در فکر فرو بروم . تنها از زمانی که مندی از ماشین پیاده شد صحبت کرده و با او 

 خداحافظی کردم

مندی روی    روی صندلی که قبالمندی به داخل خانه رفت درک از ماشین پیاده شد و کنار من    وقتی  

در    آن نشسته بود نشست . به راننده اشاره کرد که حرکت کند . خیلی زود شروع به حرکت کردیم . .

. تنها آنجا نشست . . درحالی که فکش را با عصبانیت روی هم می فشرد و مشت    ابتدا چیزی نگفت

او تراوش می کندمی توانستم بگویم عصبانیت از    داد .هایش را فشار می  

 _ چی باعث شده فکر کنی میتونی این وقت شب از خونه بزنی بیرون و من راجع بهش نشنوم ؟

از کجا میدونستی___   _  

دزدکی با چند پسر به پارک اومدی و شروع به   _ این که از کجا میدونستم به تو مربوط نمیشه . تو

 نوشیدن کردی . ممکن بود هر اتفاقی بیفته

شناسم . اونها هرگز کار___هاست که میو رومان رو سال _ من ادی  

_ اهمیتی نمیدم اسم لعنتی اون ها چیه یا اینکه فکر می کنی در کنار اونا چقدر امنیت داری . اونا 

 . . مخصوصاً وقتیپسرای جوونی هستن . هورمونهای اونا باعث میشه کار های دیوانه واری انجام بدن 

نهست مست که  

از روی تجربه اینو میدونی ؟_ و تو   

ماهیچه روی فکش دوباره شروع به پریدن کرد .    
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 _ فقط می دونم که توی این سن چه احساسی دارن و چطور بر اساس او احساسات عمل می کنن

از حاال به بعد به خاطر این اتفاق توی مدرسه مثل یه جذامی با من رفتار میشه   _  

   کرددرک چروک روی پیراهنش را صاف   

 _ اهمیت نمیدم . تا وقتی که اون چیز توی شلوارشون به اندازه جهنم از تو دور بمونه

 _ ازت متنفرم

 اهی کشید

 _ مدام این رو تکرار می کنی

از پنجره به بیرون نگاه کرد . باالخره صورتش را به طرف من چرخاند    

د از دست من عصبانی میشی_ رفتارت خوبه تا زمانی که یه چنین نمایشی برپا می کنی . و بع  

_ به خاطر اون قراردادیه که با پدر و مادرم بستی . چون از اون موقع تا حاال یه عوضی لعنتی سلطه 

و غیر قابل تحمل بودی   گر  

به طرف جلو خم شده و چانه ام را گرفت و مرا به دهان خود نزدیکتر کرد . بوی افتر شیوش مشامم را   

با وجود عصبانیت میتوانست باعث شود احساس اشتیاق در بدنم به جوش آید و اینکه . .    پر کرد . از

من را به خود مجذوب می کند . .    زمانی که با آن چشم های قهوه ای عمیقش به من نگاه می کند

متنفر بودم  .  

 _ جرات نداری اینطور با من صحبت کنی لعنتی ؟

با صدای نفس بریده پاسخ دادم    

گه این کارو بکنم چه کارم می کنی درک ؟_ یا چی ؟ . . ا    

زمزمه    مشتاقانه منتظر پاسخ او ماندم . میخواستم چیزهای زشت و زننده داخل گوشهای بی گناهم  

کند . ممکن بود باکره و پاک باشم اما با این حال این جلوی مرا نمی گرفت تا افکاری زشت و کثیف 

تا به این فکر نکنم که چه احساسی خواهد داشت اگر هنوز جلوی من را نمی گرفت    نداشته باشم .
 درک در این ماشین بدنش را به من بچسباند و ترتیب من را بدهد

_ فشار آوردن به من رو متوقف کن اوالین . من کسی نیستم که دلت بخواد اونو تحت فشار قرار بدی . 

ر چیزی حدی دارهاگه میبینی دارم خودم رو کنترل می کنم به خاطر سن توئه . اما ه  
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قانونیه  سالمه . برای خیلی چیزها سنم ۱۶من حاال    _  

کنایه های زیادی در چیزی که می گفتم وجود داشت اما اهمیتی نمی دهد . می توانستم گرمای نفس   

م را پر کرده و تمام راه تا . .بوی نعنا و افترشیو او مشام  احساس کنم   کشیدن درک را مقابل لبهایم

می پیمود . نمی دانستم که ایا بخاطر الکل است ؟اما اهمیتی نمی دادم   ار    شکمم  

به لبهایم خیره شد و باعث شد گرمای بدنم باالتر برود . سپس به چشمهایم نگاه کرد مانند اینکه به   

 دنبال چیزی بود

 _ تو مستی

 _ بله

م چیزی که می توانستم فکر کنم . ادی و کاری که درک انجام داده بود از خاطرم رفته بود . حاال به تما

. . آن هم وقتی تا این حد به جذاب ترین مرد روی زمین نزدیک بودم . . . این بود که چقدر دلم می 

 خواهد او مرا ببوسد

 _ همیشه واکنش تو نسبت به من قویه اما این بار شدیدتره

نیشخند زدم    

بی ادب کرده   کنم برندی منو_فکر می    

کرد اما قبل ز من کنار کشید و سرش را به طرف پنجره چرخاند . صورتش را پنهان میدرک خودش را ا  
از ان که سرش را بچرخاند لبخندی که روی صورتش بود را دیدم . به اندازه کافی آن را سریع از من 

 پنهان نکرد

 _ آیا هرگز راجع به لمس کردن من فکر می کنی ؟

او فکر می کردم متاسفانه من همیشه راجع به لمس کردن    

درک سرعت سرش را به طرف من برگرداند    

 _ به شدت سعی می کنم این کارو نکنم

اعتراف او باعث شد به چیزی فکر کنم    

 _ زن های دیگه رو لمس می کنی ؟
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از اینکه تنها فکر کردن به آن باعث میشد شکمم به هم بخورد متنفر بودم . قسمتی از من نمی   

خواستم درک قوانینش را بر من تحمیل کند . . نمی توانست فکر او با اینکه نمیخواست بداند . خالف 

هیچ ایده ای راجع به ان   تواند داشته باشد . .زن های دیگر را تحمل کنم . اینکه این چه معنایی می

سر بر می    راجع به آن فکر می کردم احساس حسادت به شدت در درونم  اما هر زمانی که  نداشتم .

وردآ  

 _ فکر اینکه همچین کاری بکنم تو رو ناراحت میکنه ؟

صورتم را به طرف دیگری    با عالقه به من نگاه می کرد . میدانستم منتظر پاسخ من است . در عوض  

  گرفتم و اجازه دادم دروغ از بین لب هایم بیرون بیاید

. فقط فکر اینکه من نمیتونم با  _ نه . نمی بایست برای من اهمیتی داشته باشه که تو چه کار می کنی

آزادانه با هر کسی که دلت میخواد هستی منو عصبانی میکنه   پسرهای دیگه ای باشم در حالی که تو  

   چانه من را گرفت . اما این بار به آرامی آن را کشید تا به او نگاه کنم   درک دوباره  

لمس کنن جلوی با من صحبت نکن و _ شماره یک : هرگز راجع به اینکه پسر های دیگه ای تو رو 

کامال میدونم که داری دروغ میگی . میتونم اون رو توی چشمات ببینم . و اونطور که بدنت :  ۲شماره 

تورو به اندازه کافی میشناسم تا هر موقع که دروغ میگی اون رو   با فکر این واکنش نشون میده . . .

ای دیگه رو لمس کنم رو تحمل کنیتشخیص بدم . تو نمیتونی فکر این که من زن ه  

پرسیدم    

 _ چرا منو از پدر و مادرم خریدی ؟

 و با این سوال او را شوکه کردم

  به سرعت من را رها کرد و عقب نشست  

سال دیگه . . و تو  ۲   و چیزی که می خوام رو می گیرم .  _ قبال هم بهت گفتم . من تورو می خوام . .

   مال من میشی

   توانست به تنفر تبدیل شوداشتیاق من نسبت به او میچقدر سریع   

پارک با دوستام نشسته بودم . .    _ خودت می دونی که این هم یه دروغه . اگه من آزاد بودم االن توی

 به جای اینکه منو به خونه بکشونی . . . به هر حال تو برای من چی هستی ؟

 _ من مرد توام
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   شروع به خندیدن کردم  

االن دوست پسر منی ؟ . . متاسفم اما به خاطر نمیارم منو سر قرار برده باشی و ازم چنین _ پس تو 

 درخواستی کرده باشی

 درک به طور متعجب کننده ای لبخند زد

 _ پس تو از من میخوای تو رو سر قرار ببرم ؟

سرم را تکان دادم    

اری بهم میگی به مدت دو سال سعی دارم برات توضیح بدم که تو د  _ این چیزی نیست که گفتم .  

من همین حاال هم متعلق به تو هستم حتی قبل از این   آزاد هستم اما واقعاً این طور نیست مگه نه ؟

   سالگی برسم . تو با من مثل دارایی ات رفتار می کنی ۱۸که به سن 

 درک اهی کشید

نمیدونم چند بار باید این بحث رو با هم داشته باشیم   _  

درک . باید اینو بدونی   کردن با تو بر نمی دارم   دست از مبارزه _ من هرگز  

  کنایه آمیز خندید  درک با حالتی  

_ همین حاال هم میدونم چه کوچولوی یکدنده و خیره سری هستی . قراره یک چالش حسابی باشی اما 

روزیم که تو رو بشکنم   چشم به راه  

 _ این قراره چه معنی داشته باشه ؟

ی میفهمی_ یه روز  

می خواستم پاسخ او را بدهم . میخواستم به خاطر این شرایط ناعادالنه فریاد بکشم . فکر میکرد   
 کیست ؟

  قادر باشم انتخاب کنم چطور زندگیم رو زندگی کنم   من می بایست   _

 _ زندگی تو با منه . به همین سادگی

های مختلف میخوابی در حالی که من خونه _ و در این بین تو زندگی خودت رو خواهی داشت . با زن

سالگی برسم . اینطوره ؟ ۱۸نشستم و منتظرم تا به سن   
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می دانست هنوز هم سعی دارم از زیر زبان او حرف بیرون    . .   دانستم چرادرک نیشخند زد . می  

 بکشم

را به طرف پنجره چرخاند و با این کار به مکالمه پایان داد پاسخم را نداد در عوض سرش    

دندانهایم را روی یکدیگر فشردم و از پنجره طرف خودم به بیرون نگاه کردم . از اینکه تا این حد روی   

ن که فکر میکردم او همیشه تمام من تاثیر داشت که چنین واکنشی نشان بدهم متنفر بودم . از ای

و خودش   شد متنفر بودم . او همیشه دست باال را داشت . .م داشتیم را برنده میدعوا هایی که با ه

 هم این را می دانست

بعد از گذشت چند دقیقه به مقابل خانه پدر و مادرم رسیدیم . درک به سرعت بیرون رفت و در طرف   

رون آمدم . تنها به خیره من را باز کرد . دستش را به طرف من دراز کرد اما من آن را نادیده گرفتم و بی

 سری من نیشخند زد

وقتی مقابل در خانه رسیدیم درک من را به طرف خود کشید و روی پیشانی ام را بوسید . چشم هایم   

 را بستن و دوباره به خاطر چنین کاری خودم را سرزنش کردم

سردرد داشته باشی  _ مطمئن شو قبل از اینکه به تخت خواب بری یک عالمه آب بخوری . احتماال فردا

  . فردا صبح باهات تماس میگیرم تا مطمئن بشم حالت خوبه

 _ چرا اهمیت میدی که فردا صبح سر درد داشته باشم یا نه ؟

   درک سرش را تکان داد  

بیشتر از اونی روت سرمایه گذاری   _ هنوز هم متوجه نیستی مگه نه ؟ . . من بهت اهمیت میدم .

 کردم که بهت اهمیت ندم

نفسم را بیرون دادم . داشتم عصبانی می شدم    

  کیف پولت یک ناامیدی کامل باشم  بله احتماالً می بایست برای   _

بارید . درک لبخند زدکنایه از لحن صدایم می    

راجع به پول صحبت نمی کردم   _  

جا رها کردو سردرگم آن  با گفتن این حرف از آنجا دور شد . . و مرا عصبانی . . دل شکسته . .    

   با لبخندی بزرگ گفت  میخواستم بچرخم و وارد خانه بشوم که درک نامم را صدا زد . چرخیدم . .  



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 90 

 _ فقط برای این که بدونی . . . از زمانی که باتو مالقات کردم حتی یک زن رو هم لمس نکردم

شینش از آنجا دور نشد . ماشین شد . کامالً گیج و گنگ مقابل در ایستاده بودم . . ما   به سرعت وارد  

. تنها زمانی که وارد خانه شدم ماشین روشن شد و آنجا را ترک کرد . . هرگز قبل از آنکه خیالش 

 راحت نشده باشد که در خانه هستم آنجا را ترک نمی کند

چرخیدم و کلید را داخل قفل قرارداده و وارد خانه شدم . وقتی به سرعت در را بستم و به    خوب . . .

 طرف راه پله ها حرکت کردم متوجه چیزی شدم که هم مرا آزار می داد و هم مرا گیج می کرد

داشتم لبخند میزدم    

 

 

 ���ا�� ��۱۸ ���� ��� ا� �  

 

 

رسید همواره در حال مهمانی گرفتن بودند . پدر و مادرم امشب یک مهمانی دیگر داشتند . به نظر می

می دانستم برای آنها حکم یک بار اضافه را دارم اما چیزی که آنها نمی توانستند متوجه شوند این بود 

رپا کنند . آیا خشمگین که اگر به خاطر من نبود انها قادر نبودند چنین مهمانی های پر زرق و برقی ب

. می بایست مانند یک دختر با من رفتار کند نه یک دارایی بارزش . می    البته که هستم   بودم ؟ . .

قبال . . زمانی که پز آن را به یکی از مهمان ها می   دانستم برنامه دارند دور دنیا را مسافرت کنند . .

سالگی من اینجا را ترک خواهند کرد . حتی نمی  ۱۸دادند صحبت آنها را شنیده بودم . روز تولد 

 توانستند یکی دو روز صبر کنند

وظیفه ی من بود .   و در این بین قرار بود من لبخند بزنم . . آن جا بشینم و زیبا به نظر برسم . این  

 دادم . . هر از گاهیچیزی که به من گفته شده بود را انجام دادم . و به مکالمات مسخره گوش می

متوجه نگاه های عجیب و غریبی که به من میشد میشدم . مانند اینکه یک شی در معرض نمایش 

. بنشینم مگر اینکه از من   بودم . می بایست ساکت باشم مگر اینکه یک نفر با من صحبت کند

 درخواست شود بایستم . . این وظیفه ی من به عنوان دختر آنها بود . به جز نگاه های عجیب و غریب

تنها کسی که همواره توجه اش روی من بود . .   به طرف من روانه می شد . . .   مردهای مسن که
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رسیده بود که چشم به  و این به مرحله ای  تنها کسی که هرگز متوجه من میشد . . . درک بود . . .  .

متاسفانه     کنم . .نفر صحبت  ۱  . . بنابراین حداقل می توانستم با   راه موقعی بودم که از راه برسد

 هنوز اینجا نبود بنابراین می بایست خودم را راضی به نشستن و فشردن انگشتهایم به یکدیگر بکنم

هست 6_ اوالین با چارلز بلینگهام آشنا شو . اون مدیر شبکه   

تاثیر  بایست تحت تاثیر قرار می گرفتم اما به هیچ عنوان تحتمادرم ابرویش را باال برد مانند اینکه می  

قرار نگرفته بودم . تنها پدر و مادرم تحت تاثیر چنین نمایشهای متظاهرانه ای که هر دو هفته یکبار برپا 

کردند قرار می گرفتندمی  

وظیفه شناسانه ایستادم و دستم را برای او دراز کردم . از    .   بهترین لبخندم را روی صورت نشاندم

مور شود . چشمهایش حالتی درنده خو داشتند و برای مور    همین حاال هم باعث می شد پوستم

سالگی است و کمی شکمی که در  ۴۰سرش زیادی بزرگ بودند . کچل بود . به نظر می رسید در اواخر 

 اثر خوردن آب جوی زیاد ایجاد شده بود داشت

تقریباً با حالتی زمزمه وار گفت    

 _ اوالین

. وقتی دستم را گرفت و آن را بوسید خودم را مجبور یک طرف لب هایش به طرف باال متمایل شدند   

احساس می کردم دست هایم کثیف شده  کردم جلوی لرزش بدنم را بگیرم . به سرعت  

 _ همین حاال هم تقریبا مدرسه رو تمام کرده و میخواد روانشناس بشه

با نیشخندی به من نگاه کرد و پرسید    

منه ؟ واقعاً ؟ میتونی بگی االن چی توی ذهن   _  

تقریباً از روی انزجار صورتم را درهم کردم اما صدای قات قات خندیدن مادرم مرا متوقف کرد    

تو چه الس بزن ظالمی هستی   _ اوه چارلز  

سعی کردم دستم را از دست او بیرون می کشم اما آن را محکم تر گرفت    

ر دیگه ازدواج کردی_ خوب . . سعی کردم نظر تو رو جلب کنم اما متاسفانه تو با یه نف  

مادرم قرمز شد و دوباره با صدای مزخرفی خندید . درست در این لحظه بود که فهمیدم وقتی این کار   

   کرد تا چه اندازه شبیه یک جادوگر به نظر می رسیدرا می
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   _ چقدر وحشتناکی

 دستش را روی شانه او قرار داد

ر دیگه داده شده_ اگر چه اوالین ازدواج نکرده اما قولش به یک نف  

ابروهایش را باال داد    

اینطوره ؟ این مرد جوان خوش شانس کیه ؟   _  

لبخند زدم و منتظر ماندم تا مادرم پاسخ دهد اما به سرعت یکی از دوست های کالس تنیسش توجه   

 او را به خود جلب کرد . مادرم گفت

  منو ببخشید   _

 آنجا را ترک کرد تا با دوستش صحبت کند

میکردم چارلز هم آنجا را ترک کند اما این کار را نکرد . در عوض دست مرا گرفت و با حالتی کامال فکر   

تا چه اندازه ظاهر من را تحسین می کند . چشمهایش به طرف سینه هایم   واضح نشان داد که

 کشیده شد و پرسید

چند سالته ؟   _  

۱۸_ تقریباً   

لیسید لب های چرب و تف مالی شده اش را دوباره    

 _هممم . تازه رسیده و آماده چیدن

   دستم را از چنگال او بیرون کشیدم

 _ منو ببخشید

دندانهایم را روی یکدیگر فشار دادم . این مرد واقعا منزجر کننده بود    

 _ یه لحظه صبر کن . هنوز کارم باهات تموم نشده___

زنی از پشت سر او گفت    

 _ چارلز اینجا هستی
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زن با حالتی عاشقانه دستش را روی شانه او   ن نگاه چشم هایش آزرده خاطر شد .با رسیدن . . ز   

   به من نگاه کرد   قرارداد .

کنی_ میبینم که دوباره داری با خانم های جوان صحبت می  

خندید . دستش را به طرف من دراز کرد    

 _ لیال هستم همسر رنج کشیده چارلز

ا خوشبختم_ من اوالین هستم . از مالقات با شم  

   دست او را تکان دادم . سرش را تکان داد . سپس به طرف همسرش چرخید

 _ساول می خواست راجع به فردا باهات صحبت کنه . بهش گفتم میام و تو رو پیدا می کنم

 چارلز اهی کشید

 _خیلی خوب . کجاست ؟

ی اتاق خفه کننده به ناگهان فضا   لحن صدایش به هیچ عنوان مشتاقانه نبود اما اهمیت نمی دادم.

هایم را بشورمخواست دستنظر می رسید ومن به طور ناامیدانه ای دلم می  

 لیال به آن طرف اتاق اشاره کرد

 _ اونجاست

سپس به طرف من چرخید  دستش را پشت او قرار داد و او را به طرف جلو هل داد.  

 _ از آشنایی با تو خوشحال شدم اوآنجلینا

 _اوالین

را نشنید . زیرا در حال دور شدن از آنجا بودند . از این شانس استفاده کرده و اتاق را ترک اما حرفم 

کردم . به سرعت به طرف دستشویی حرکت کردم و دست هایم را شستم . سپس به ایوان رفته تا 

الیم کمی هوای آزاد بخورم . شب گرمی بود اما هوا مرطوب نبود . نسیم تازه و خنک تابستانی هوا را م

و قابل تحمل تر می کرد . نفس عمیقی کشیدم و چشمهایم را بستم . به صدای جیرجیرک ها در 

دوردست گوش می دادم . همانطور که کنار در ایوان ایستاده بودم سرم را به طرف آسمان باال کرده و 

ر می کند ؟به ستاره ها خیره شدم . . و به سرعت این فکر به سراغم آمد که درک االن دارد چه کا  
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از ستاره ها خوشت میاد ؟  "    

  به اسمان نگاه کرده و سرم را تکان دادم

   اونا خیلی خوشگلن

 اگه میتونستم به آسمون سفر می کردم و بزرگترین و زیباترین ستاره رو برای تو می آوردم

 لبخند بزرگی روی صورتم نقش بست

 برای من این کارو انجام می دادی ؟

م را نوازش کردند و از احساس آن خوشم آمدانگشتهایش گونه ا  

"  هر کاری برای تو انجام میدم اوالین  

 

 

سالگی ام لبخند زدم . آن موقع درک بسیار مهربان و جذاب بود . وقتی در  ۱۳با به خاطر آوردن خاطره 

ضوع حاال می دانستم که مو  معصومانه به نظر می رسیدند . . .  آن سن بودم تا چه اندازه کلماتش

 چیز دیگری بود

 _ تعجب کرده بودم که کجا رفتی . امیدوار بودم مکالمه قبل مون رو ادامه بدیم

از جایم پریدم . به طرف صدا حرکت کرده و چارلز را دیدم که بیشتر از آنچه که خوشم بیاید نزدیک من 
 ایستاده . . پشت سرم ایستاده بود و نفس داغ و مبتذلش روی گردنم می افتاد

چه چیزی برای تموم کردن وجود داره ؟_   

کناره گیر و سرد به نظر برسد . اما در حقیقت قلبم به شدت در    سعی کردم صدایم تا جای ممکن  

اما اینجا   از آدم ایستاده ام اوضاع به اندازه کافی بد بود . .طپش بود . فکر میکردم وقتی در اتاقی پر 

  تنها و اسیب پذیر   تنها بودم . .

وقتی دوست پسر کوچیکت باهات می خوابه تو رو راضی میکنه ؟ حاضرم شرط ببندم که این کارو _ 

نمیکنه . تو باید یه مرد واقعی رو امتحان کنی عزیزم . کسی که اینقدر این کار رو انجام داده که بازی 

 رو به خوبی بشناسه
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کرد که من خوابیدن با او را ود فکر میاخالق زننده ای داشت . اینکه چطور حتی با خ   این مرد بی نهایت

 در نظر میگیرم از مسخره هم فراتر بود

در چنین مواقعی بود که آرزو میکردم کاش تلفنم را به همراه خود می آوردم . حداقل آن موقع می   

توانستم برای کمک با درک تماس بگیرم . این که تنها او را داشتم تا به من کمک کند مرا عصبانی می 

د اما می دانستم این مرد را تنها به خاطر اینکه جرات کرده بود اینگونه با من صحبت کند تکه تکه کر 

 می کند

 _ اگه میدونستی دوست پسر من کیه جرات نمی کردی اینطور با من صحبت کنی

شروع به خندیدن کرد و موهایم را از روی گردنم کنار زد    

م روی من تاثیر می گذاشت_ بسیار شک دارم که حتی برای یک ثانیه ه  

سپس دهانش را روی گردن من قرار دارد . . . وقتی در برابر او تقال کردم بازوهایم را گرفت    

هر موقع که من مهمونی   بی خیال . اینطور چیزا توی مهمونی ها پیش میاد .  _ حاال . . حاال . .

 میگیرم هر کسی آزاده هر کاری بکنه

روبرو شوممرا چرخاند تا با او     

حاال بچرخ و مثل یه دختر خوب منو ببوس . هرچی بیشتر دست و پا بزنی بیشتر خوشم میاد . فقط    _

هشدار بدم  خواستم بهت  

بیخ گوشم ناله کرد و این باعث شد با شدت بیشتری در برابر او تقال کنم    

 _ دست تو از من بکش منحرف

گرفتم . بیخ گوشم گفتدستش را روی دهانم قرار داد اما او را گاز     

 _ ماده روباه لعنتی

دستش شروع به حرکت به طرف سینه ام کرد . با شدت بیشتری تقال کردم تا از او دور شوم . جیغ   

 کشیدم

 _ ولم کن

دوباره شروع به خندیدن کرد . . اما ناگهان احساس کردم یک نفر او را از روی من کشید . چرخیدم . .   

م و به طرف نجات دهنده ام نگاه کردم . . درک بود . با حضور او نمی توانستم لباس هایم را صاف کرد



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 96 

اگر چه او لبخند نمی زد . . همانطور   . .  جلوی لبخند بزرگی که روی صورتم نقش بسته بود را بگیرم .

که چارلز را محکم از گردن گرفته بود بسیار عصبانی به نظر می رسید . طوری که رنگ صورتش کبود 

ده بودش  

 به چارلز گفتم

 _ با دوست پسر من آشنا شو

  وقتی به درک نگاه کرد چشم هایش از روی ترس گشاد شدند . سرش را تکان داد  

 _ اگه میدونستم هرگز___

زمان این را نداشت تا آن جمله را به پایان برساند . خیلی زود درک او را به داخل باغ انداخت . . روی   

را شنیدم که با گریه به    ارها با مشت به صورت او مشت کوبید . صدای چالرزاو پرید و بارها و ب

گناهی خود اعتراف می کرد اما درک به او گوش نمی دادبی  

 _ اگه یکبار دیگه نزدیک دوست دختر لعنتی من بشی دستتو قطع می کنم . شنیدی چی گفتم ؟

پا به او لگد زد جیغ کشید   وقتی درک با    

متاسفم . . خیلی خیلی    دم هرگز حتی بهش نگاه نکنم . قسم می خورم نمیدونستم . ..بله قول می   _

 متاسفم

درک به جایی که من ایستاده بودم نگاه کرد اما به من نگاه نمی کرد . از باالی سر من به کسی که یا   
   چیزی دیگر نگاه می کرد

مش_این آشغال رو از از اینجا بنداز بیرون قبل از این که بکش  

احساس کردم یک نفر از من عبور کرد و یکی از مردهای درک را دیدم . چارلز را از زمین بلند کرد و او   

 را به طرف عقب خانه کشید

مایلی این خونه ببینم بدون اتالف وقت به زندگی ات پایان میدم  ۵۰اگه هرگز تو رو در شعاع    _

 شنیدی چی گفتم ؟

  د پاسخ دادچارلز تقریباً با صدای ضجه مانن

  _بله

 رقت انگیز به نظر می رسید و خون سرتاسر لباس سفیدش را رنگی کرده بود
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وقتی ناپدید شد سرم را به طرف درک چرخاندم . دیو خشمگینی که از روی عصبانیت سینه اش باال   

.  شدندپایین میرفت و روبرویم قرار گرفته بود را تحسین کردم . مشت هایش کنار بدنش فشرده می

فکش منقبض بود . می توانستم بگویم از فرط عصبانیت کبود شده . به هیچ عنوان آرامتر نشده بود . 

به طرف      . . دیدن او که اینگونه عصبانی مقابل من ایستاده بود باعث می شد بخواهم  بنا به دالیلی

   ش کند . از من پرسیدآغوش او بدوم . . او را در آغوش بگیرم و او را ببوسم تا عصبانیت را فرامو

 _ حالت خوبه ؟

سرم را تکان دادم و با حالتی نفس بریده زمزمه کردم    

 _ بله

کرد و تمایل به حرکت به طرف او غیر قابل تحمل شده بود . حرکت نمی  هنوز همان جا ایستاده بود .  

 می توانستم حدس بزنم دلیل آن این بود که هنوز هم پر از عصبانیت است

میشه وقتی کنار او بودم نمی توانستم روی احساساتم کنترلی داشته باشم . بیشتر اوقات دلم مانند ه  

امشب متوجه شدم که درک   میخواست از او فرار کنم اما امشب تصویری متفاوت روی من داشت . .

من  مانند همیشه ناجی و پشتیبان من است . چه از آن خوشم بیاید یا نه . . همیشه آن جا بود که از

 محافظت کند

بنابراین بدنم به جای من فکر کرد و شروع به حرکت به طرف او کرد . وقتی به او رسیدم بازوهایم را   

دور کمرش حلقه کردم . در ابتدا بی حرکت بود . می توانستم احساس کنم عصبانیت مانند موجی از او 

احساس کردم بازوهایش را به دورم . . اما وقتی سرم را روی سینه اش قرار دادم    تشعشع می کرد

 حلقه کرد و باالی سرم را بوسید

در حالی که لبخند می زدم سرم را بلند کرده و به او نگاه کردم . . به من لبخند زد    

شد ؟  نصیبم   _ به چه دلیلی چنین افتخاری  

 _ به خاطر اینکه منو نجات دادی متشکرم

  به آرامی خندید  

ما من همیشه از تو محافظت می کنم_عزیزم تو متوجه نشدی ا  

ابروهای به یکدیگر نزدیک شدند    

 _ این یعنی چی ؟
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 _ هیچی . فقط به خاطر آدمهاییه که خانواده ات با اونها رابطه دارن

با حالتی تنفر آمیز به طرف خانه نگاه کرد . . و بنا به دالیلی این . . تاثیری روی من داشت که نمی   

کنمتوانستم ان را درک   

لب پایینم را گاز گرفتم . او را نگاه کردم که به خانه خیره شده . سپس باد رایحه عطر او را به مشام   

د . احساس کردم گرمایی در درونم شروع به پخش شدن کرد . ناگهان همه چیز راجع به درک در رسان

. . عطر و ظاهرش مرا  نظرم بیشتر مورد توجه بود . احساس او مقابل خودم . . دست او به دور کمرم

دیوانه می کرد . چشم های قهوه ای اش مرا هیپنوتیزم می کردند . به نظر می رسید نمی توانستم 

 بیشتر از این تحمل کنم

 

سرش را به طرف خودم پایین آوردم و لب هایش را بین لب هایم گرفتم . در ابتدا مردد بود اما زمانی 

تسلیم شد . احساس کردم بدنش در مقابل بدنم    ش فرو کردمکه ناله کردم و زبانم را داخل دهان

بوسه در سینما راجع به بوسیدن او    لبهایمان یکدیگر را کاوش میکردند . از زمان آن  آرام تر شد . .

 بارها و بارها رویا می دیدم . او واقعا اعتیاد آور بود

مرحله تازه ای وارد شد . انگشت هایم را طور که به بوسیدن ادامه می دادیم اشتیاقم برای او به همان

بین موهایش فرو کردم و او را بیشتر به طرف خود کشیدم . مقابل لبهایم ناله کرد و این باعث شد 

 چیزی در درون من آزاد شود

 سعی کردم پاهایم را دور کمرش حلقه کنم . به او التماس کردم

   درک خواهش می کنم   _

تاج بودم . مقابل لبهایش زمزمه کردمدرست در همین لحظه به او مح  

همین حاال با من باش   . دو هفته دیگه منتظر نمون .   _ بهت نیاز دارم  

 ناگهان خودش را عقب کشید و نفس نفس زنان گفت

 _ لعنت . زن مشکلت چیه ؟ تو منو میکشی

 _ نمیخوام اینجا باشم منو با خودت بخونه ببر

ته بود . در عوض تمام چیزی که می توانستم ببینم نگاه دردناکی به من نگاه کرد . تمام عصبانیت رف

   بود که از روی صورتش گذشت
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 _ خودت میدونی که نمیتونم اینکارو بکنم

   به سرعت عصبانیت در وجودم شعله ور شد  

قرار داد    البته . .   _ اوه  

 _ اینطوری نگو

 اخم کردم

اونو به زبون بیارم که کمتر مزخرف تر از اینی که هست ؟ . . چطور میتونم    پس چطور میتونم بگم   _

این حقیقت که از سن شانزده سالگی این حق قانونی   به نظر بیاد ؟ پس اراده آزاد چی میشه ؟ . . .

 رو دارم که اینجا رو ترک کنم چی میشه ؟ چرا نمیتونم چنین کاری کنم ؟

نی . و بعد از اون صددرصد تحت مراقبت من ساله نشدی نمیتونی خونه رو ترک ک ۱۸_ تا زمانی که 

 خواهی بود . اگر قبل از اون تاریخ تو رو ببرم قرارداد فسخ میشه

حدس میزنم پس طبق خواسته خودم مجبور خواهم شد اینجا رو ترک کنم   _  

 درک شروع به حرکت کردن به طرف من کرد و چانه ام را گرفت . من را مجبور کرد تا به او نگاه کنم .  
اما   تمام آن کشش . . گرسنگی و دردی که قبالً دیده بودم ناپدید شده بود . دوباره عصبانی بود . .

 این بار عصبانیتش متوجه من بود

_ اگه این کارو بکنی شکارت می کنم . هیچ راهی وجود نداره که از دست من فرار کنی . بارها و بارها   
هفته ی آینده آخرین امتحانت هست . هفته ی بعد از اون این رو بهت میگم و تو هرگز گوش نمیدی . 

. . این برای تو عواقبی در پی خواهد    بایست آماده بشی . اگه حتی جرأت کنی از من سرپیچی کنیمی

 داشت . کامالً جدی هستم اوالین . منظورم رو روشن بیان کردم ؟

  خودم را عقب کشیدم   چانه ام را از دست او بیرون کشیده و  

 ً  _کامال

وقتی این گونه می شد از او متنفر می شدم . یک دقیقه نمی توانم دست هایم را از او دور نگه دارم و   

کرد و این در دقیقه بعد او چیزی می گفت یا کاری انجام می داد که موقعیت من را به من یادآوری می

 واقعاً مرا عصبانی می کرد

 _ حالت خوبه ؟
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چرخیده شد . اخم کردم به سرعت سرم به طرف او    

 _ چی ؟

 _ اون کیسه زباله . . چارلز . . کاری انجام داد ؟

 اهی کشیدم یک بار دیگر عصبانیتم از بین رفت

درست به موقع رسیدی  _ نه  

بهت چی گفت ؟   _  

   سرم را تکان دادم  

 _ فکر نمی کنم واقعا دلت بخواد___

 _ چی بهت گفت ؟

ادرم بهش گفت من نامزد دارم . اون پرسید کی هست ؟ اما یه نفر از _ وقتی توی اتاق نشیمن بودیم م

دوستای مادرم مشغول صحبت با اون شد و مادرم نتونست جواب بده و همچنین اون هم همسرش به 

من اتاق رو ترک کردم تا کمی هوا بخورم . می بایست متوجه شده باشه که من اتاق   سراغش اومد .

نجا دنبال کرده . . بهم گفت شرط میبنده که دوست پسر نوجوان من نمیتونه رو ترک کردم و منو تا ای

 منو ارضا کنه و همون موقع بود که شروع به بوسیدن گردنم کرد

دوباره یکی از ماهیچه های فکش شروع به پریدن کرد     

اگه بهش میگفتی دوست پسرت کی هست همون موقع و همونجا قضیه تموم می شد   _  

فرصت این رو نداشتم بهش    ی که داشت به زور منو می بوسید و دست مالی می کرد_ متاسفم وقت

 بگم دوست پسرم کیه

   صدایم را باال برده بودم . . به طرف من آمد  

 _ متاسفم . من تو رو سرزنش نمی کنم . فقط به طور لعنتی عصبانیم

که نزدیک او باشم پر کرددوباره عصبانیتم به طور کامل از بین رفت و جای آنرا نیاز به این  

  تو منو نجات دادی   _

   موهایم را از روی صورتم کنار زد . باعث شد به او نگاه کنم
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 _ تو منو دوست پسرت صدا زدی

   سرم را تکان دادم و خودم را عقب کشیدم اما فایده ای نداشت . . من را به خود نزدیک تر کرد  

رفت _ انقدر از خود راضی نباش فقط از دهنم در  

تو و من . رابطه ما____   _ خودت میدونی که برای من بیشتر از اینایی مگه نه ؟  

 _ مزخرفه

 _ هی

مرا بیشتر به طرف خود کشید    

   چیزی که کسی نمیتونه اونو ازمون بگیره  من و تو یه رابطه ی خواص داریم . .   _

 _نه حتی من ؟

گرفت . مرا مجبور کرد به چشمانش نگاه کنمانگشت هایش را بین موهایم فرو کرد و سرم را عقب     

 _ نه حتی تو

 

 

* * * * * * * 

 

ساله خواهم شد و از نیمه شب آن روز به درک سالواتور بزرگ تعلق خواهم  ۱۸روز دیگر  ۲ظرف 

داشت . احساس مریضی می کردم و نیاز مبرمی به فرار کردن داشتم . در حقیقت نقشه فرارم را بارها 

در ذهنم مرور می کردم   روز گذشته و بارها در دو  

 

   پایین می آورد زیر لب آهسته گفت  مندی در حالی که با نگاهی ملتمسانه چشم هایش را از روی لباس سفید 

 _ فکر می کنم لباس قشنگیه

لباسی بود که عالمت بی گناهی و پاکی بود . لباسی که به وسیله پدر و مادرم انتخاب شده بود تا اربابم را  

 خوشحال کند .
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 _ خیلی بلنده اما قشنگه . ببین چقدر برازنده است اوالین . حسودیم میشه

.استین های آن از دو طرف   زیر لب با حالتی کنایه آمیز خندیدم اما او متوجه نشد . بله . . لباس زیبایی بود 

   شد داشته می شکاف داشتند و با حالتی زیبا و برازنده شانه هایش با جواهرات زیبا باال نگه

امشب پدر و مادرم برای من و درک جشن گرفته بودند و هر کسی که برای خودش کسی بود . . امشب در این  

و وقار خودم را حفظ کنم اما تمام چیزی که میخواستم این   مهمانی حضور خواهد داشت . من می بایست شان

 بود که فرار کنم

خم کرد . می خواست چیزی بگوید که صدای ضربه ای روی در به وقتی چیزی نگفتم مندی چرخید و به من ا 

 گوش رسید . فریاد کشیدم

 _ بیا تو

  مندی شد که کنار لباس ایستاده  در باز شد و درک با لبخند بزرگی روی صورتش وارد شد . متوجه 

 _ عصر بخیر مندی

او خوشش می آیدمندی قرمز شدند . کامالً آشکار می کرد که از   بالفاصله گونه های   

سالم آقای سالواتور . امروز حالتون چطوره ؟  _  

خدایا چرا باید درک تا این اندازه زیبا به نظر برسد ؟ لباس دکمه دار آبی به همراه شلوار پژ پوشیده بود .  

موهایش مرتب به عقب کشیده شده بودند . برقی شرارت بار در چشم هایش بود . متنفر بودم که به آن 

خواستم او را بخورماف کنم اما آنقدر خوش قیافه بود که میاعتر   

 _ خوبم . در حقیقت روی قله ی دنیام

  مندی متوّجه اشارات بین ما شد . به در نزدیک تر شد  عمدا به من نگاه کرد . .

 _ کمی فضای خصوصی میخواید ؟

 همزمان با این که من گفتم

   _ نه

 درک گفت

   _ بله

  من خیره شد . مندی مردد به نظر می رسیدبا حالتی کالفه به 

کنم برای چیزی که می خوام بهت بگم دلت بخواد مندی اینجا باشه_ فکر نمی  
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احساس مبارزه طلبانی داشتم و روی حرف خود ایستادم   

نهمندی دوست منه و اون اول اینجا بود . این بی ادبانه است که اینجا بیای و ازش بخوای که اتاق رو ترک ک  _  

درک به مندی نگاه کرد و مندی با خجالت شانه هایش را باال انداخت . درک به طرف من حرکت کرد و گفت   

  خیلی خوب  _

  چند اینچ مقابل من ایستاد . . . مقابل من زانو زد

 _ چشماتو ببند و دستتو بهم بده

چرا ؟  _  

 ً   _ فقط کاری که بهت گفتم رو انجام بده . لطفا

از بین دندان های به هم فشرده گفتاین کلمات را   

آهی کشیدم . چشم هایم را بستم و دست راستم را به طرف او دراز کردم . برای یک لحظه هیچ اتفاقی نیفتاد  
ا می کشد و خیلی زود احساس کردم که حلقه ای روی انگشتم قرار . اما سپس احساس کردم که دست چپم ر 

از شدگرفت . با شنیدن جیغ مندی چشمهایم ب  

  ابتدا به درک نگاه کردم . لبخند می زد . مندی شروع به کف زدن کرد

 _ اوه خدای من . . اوه خدای من اوالین . . خیلی قشنگه . بهش نگاه کن

   او بود خوشحال بود  . مشخصا از اینکه یک نفر طرف  جیغ میکشید . . درک با دهان بسته خندید 

 _خوب . چی فکر می کنی ؟

گیج به الماس بزرگی که روی انگشتم قرار گرفته بود نگاه کردمبا حالتی   

  _ حلقه ی طالی سفید به همراه الماس هجده قیراط . . تنها بهترین چیزها برای دخترم

 صدای مندی را شنیدم که گفت

 _ اوووو

این باعث شد دلم بخواهد کتکش بزنم . به نظر می رسید ماندن مندی در اتاق ایده بدی بود   

و این برای چیه ؟_   

درک طوری به من نگاه کرد مانند این که شاخ در آورده ام   
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سالگی ات بهت بدمش اما برنامه ها تغییر کردن . حاال تو  ۱۸_ البته که حلقه نامزدی . میخواستم روز تولد 

 میتونی امشب اونو به همه توی مهمونی نشون بدی

ناگهان متوجه همه چیز شدم   

که امشب مهمونی داریم ؟_ پس برای همینه   

  برای اینکه نامزدیمون رو به همه اعالم کنیم  _

مانند اینکه احمق هستم . و این باعث شد خونم به جوش بیاید  درک طوری به من خیره شد   

_ تو این کارو به طور سنتی انجام ندادی درک . تو این موقعیت رو به من تحمیل کردی . تو ازم درخواست نکردی 

بهت بله نگفتمو من   

با دیدن عصبانیت در چشمهایم کالفگی درک خود را نشان داد . لحظه ای که ماهیچه های فکش شروع به  

  پریدن کردند و دندان هایش را محکم روی هم فشار داد را دیدم

 _ مندی اگه االن به ما فضای خصوصی بدی قدردان خواهم بود

 _ حتما

به محض اینکه صدای بسته شدن در را شنید دستم را محکم گرفتمندی به سرعت از در بیرون رفت .    

فکر می کردم قبال راجع به این باهم صحبت کردیم ؟  _  

سرم را تکان دادم   

_ نمیبینی ؟ موضوع همینه . ما راجع به هیچ چیز با هم صحبت نکردیم . مثل همیشه تو پشت سر من برنامه 

 ریزی می کنی

ود نداره . من تورو دوست دارم و ما قراره با هم ازدواج کنیم . به همین سادگیچیزی برای صحبت کردن وج  _  

سعی کردم بلند شدم اما درک کمرم را گرفت و من را روی تخت نشاند   

  _ تو هیچ جایی نمیری

   با عصبانیت گفتم

 _ من امشب اینو نمی پوشم

محکمتر کمرم را گرفت   

اون موقع تنبیه خواهی شد  چی کنی اوالین . .پیمن سر_ چرا این کارو می کنی لعنتی . اگه از   
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 و چطور امکان داره منو بیشتر از چیزی که قبالً کردی , تنبیه بکنی ؟ _

بدون هشدار . . درک پاهایم را گرفت و باال کشید و من ناخودآگاه روی تخت خواب افتادم . خیلی زود  

احساس خواستن و   به نوازش گونه ام کرد . .شروع   باالی سرم بود . دستش روی صورتم . .   . .
ترس از ستون فقراتم باال خزید . . به نرمی انگشتهای دستش را از روی گونه ام تا روی فکم حرکت داد 

. آن را فشار نداد ..اما مطمئناً این ایده را به من القا کرد که    سپس دستش را دور گردنم محکم کرد  .

مانند همیشه , با روش مخصوص به خودش که چندان   دست دارد .او کسی است که قدرت را در 

 ظرافت نداشت .. مانند یک عروسک , نخ های من را می کشید

 زمزمه کرد 

  امشب  _

  سرم را به طرفی هول داد و گردنم را بوسید

 . و یکی از میزبان ها با غرور این حلقه رو میپوشه   مهمونی نامزدی ما برگزار میشه _

 ...نمیخواممن   _

 زمزمه کرد 

 شششش  _

 انگشتش را روی لبهایم قرار داد 

 به اندازه کافی حرف زدی . حاال نوبت منه  _

 دوباره شروع به بوسیدن گردنم کرد 

احساس    های شهوتی کهوقتی لب های داغش پوستم را لمس می کردند نمی توانستم جلوی جرقه 

گردنم سر میخورد . . جرقه ها ایجاد می شدند و خواستنی  می کردم را بگیرم . هر بار که دهانش روی

شدید .. که همانندش را تاکنون تجربه نکرده بودم , به تمام وجودم نفوذ می کرد . من این را نمی 

و به همراه آن نفس کشیدنم نامنظم شد . می دانستم درک    خواستم . اما ضربان قلبم باال رفت . .

کند . زیرا او هم درست به همین اندازه تحت تاثیر قرار گرفته بود . او هم تواند آن را احساس هم می

 خواست این را جلوتر پیش ببرد. او هم درست به اندازه ی من می   به سنگینی نفس میکشید

 نفس بریده گفت 
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ی پوست دو روز دیگه و من می تونم تو رو برهنه ببینم . . پوست برهنه ی تو رو رو   دو روز دیگه . . .  _

دست از انکار کردن چیزی   خودم احساس کنم . میدونم توهم به اندازه من اینو می خوای اوالین .

آشکارا بدنت میخواد بردار . میتونم احساس کنم زیر من داری میلرزی . میتونم احساس کنم    که

. ازم میخوای نوازشت قلبت به اندازه من وحشیانه به تپش در اومده . . تو ازم میخوای باهات بخوابم . 

  کنم . . ازم میخوای ترتیبتو بدم

کلماتی   با شنیدن کلمات کثیف او نمی توانستم تاثیری که از درون بر من می گذارد را متوقف کنم .

چیزی که آن را بدتر می   که از لب هایش بیرون می آمدند باعث می شد از روی خواستن ناله کنم .

او مرا   مقابل شکمم ...احساس کنم که تا چه اندازه تحریک شده . . کرد این بود که می توانستم

اگر چه از او متنفر بودم   . .  شد بدنم بیشتر واکنش نشان دهد .دانستن این باعث می  میخواست . .

.. از کاری که بامن میکرد متنفر بودم .. از اینکه باعث می شد بر خالف خواسته خود عمل کنم متنفر 

  بودم

همانطور که از من می    اید اگر در خصوص این قضیه بهتر رفتار می کرد ممکن بود عاشق او شوم .ش 

  خواست .. اما او به دنبال عشق من نبود

  او سعی داشت من را مجبور به پذیرش این کند

 من حلقه رو نمی پوشم _

م را گرفت و مرا محکم چانه ا  بوسه هایش متوقف شدند و سرش را از روی گردنم عقب کشید . 

  مجبور کرد به او نگاه کنم

مجبور میشم خودم    این یک درخواست نیست . اگه کاری که ازت خواسته شده رو اجابت نکنی , _

  موضوع رو به دست بگیرم

 این چه معنی میده ؟ مثال ممکنه چه کار کنی ؟ _

 با صدایی خشک گفت 

اصطبل مون رو بهشون نشون دادم . . اونا   تم .چند روز پیش چندتایی مهمون توی خونه ام داش  _

 شیفته ی ایرلند شده بودند

  چشم هایم گشاد شدند 

 تو این کارو نمیکنی _
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 اخم کرد 

 قیمت خیلی خوبی پیشنهاد دادن  چه کاری نمیکنم ؟ اونو بفروشم ؟ . . اونا  _

  دروغ میگی  _

 میخوای روش شرط ببندی عزیزم ؟ _

سعی کردم او را از روی خود به عقب هل بدهم ...   عصبانیت آتش گرفت . احساس کردم صورتم با 

  اما بی فایده بود

 تو یه مرد نفرت آور , منزجر کننده و تهوع آوری _

 با نیشخند پرسید 

 پس این یعنی بله ؟  _

  ازت متنفرم _

کارو می کنم . اما اگه . حاال اگه ازم بخوای یه جنتلمن باشم و ازت درخواست کنم .. این   من عاشقتم _

  از جوابت خوشم نیاد.. میترسم امروز تماس تلفنی مشخصی بگیرم

می توانستم حلقه زدن اشک را پشت پلک هایم احساس کنم . اما به اجبار آنها را پس زدم . او می 

  دهمدانست که من تا چه اندازه ایرلند را دوست دارم و به او اهمیت می

 یدی تا اینطور ازش در برابر من استفاده کنی ؟عمدا اون رو برام خر  _

  وقتی پاسخم را نداد جوابم را گرفتم 

  درست حدس زدم مگه نه ؟ _

دست چپم را میان   مرا نادیده گرفت و از روی من بلند شد . مرا باال کشید و بین پاهایم قرار گرفت .

 دست گرفت و گفت

 تره جوابت به هر دوی اونها بله باشهحاال قراره ازت دو تا سوال بپرسم .. و به  _

اما جلوی اشک هایم را از جاری شدن گرفتم . خیال نداشتم اجازه بدهم   دلم میخواست گریه کنم . . 

ببیند که دارد برنده می شود . او مرا گیر انداخته بود و خودش این را می دانست . میدانست حاضرم 

  اگر به این معنا باشد که خودم را به او بفروشم هر کاری کنم تا ایرلند را نگه دارم . حتی
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. از دست    آرام و منظم بکشم   همانطور که به چشم هایم نگاه می کرد .. سعی میکردم نفس هایی

او از من می خواست که با او ازدواج کنم اما تمام کاری   با خشم آتش گرفته بودم .  او عصبانی بودم .

  که چشم هایش را با انگشت بیرون بیاورمکه دلم میخواست بکنم این بود 

  باالخره گفت

 اوالین _

 توجه من را به طرف خود جلب کرد 

 ؟   با من ازدواج می کنی  _

 از البالی دندان های به هم فشرده گفتم

 بله  _

اما وقتی سوال    در آن لبخند گم شدم .  برای لحظه ای . .  با لبخندی نفسگیر صورتش روشن شد . 

 را پرسید , به سرعت ناپدید شدبعدی 

. . که تو فقط و فقط مال   و امشب حلقه ات رو می پوشی ؟ تا به همه نشون بدی که باهم نامزدیم  _
 منی ؟

 قبل از آنکه پاسخ او را بدهم نفس عمیق دیگری کشیدم

  بله  _

 خوبه _

یک بوسه ی   نرم نبود . .یک بوسه ی   دستم را پایین آورد و مرا به طرف خود کشید تا ببوسد . . 

. با تمام خشم و نفرتی که در رگهایم انباشته می شد پاسخ بوسه ی او را دادم . اما    سلطه طلبانه بود

. . عصبانیت و خشم به اشتیاق و تمنا    هر چه بیشتر او را می بوسیدم شدید تر و پر شور تر می شد

 تبدیل شد

. آن را از شلوارش بیرون کشیدم . وقتی درک دستش را روی  پیراهن او را کشیدم  بدون فکر کردن . . 

. . باعث می شد با میل و خواستن    ران هایم کشید .. گرما در رگهایم جهید . به نرمی مرا نوازش داد

احساس دیوانه واری داشتم . . احساس خواستن .. ناگهان احساس می کردم با آتش زنده   ناله کنم .

 شده ام
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  بدهترتیب مو   _

آن موقع بود که درک مرا به عقب هل داد و   سعی کردم پیراهنش را از باالی سرش بیرون بکشم . .

. با چشم های خمار و نفس    احساس کردم یک سطل آب یخ روی سرم خالی شده   سر پا ایستاد .

به ان ستاره پورن ممکن بود حسابی   های نامنظم به قد بلند و هیکل بی عیب و نقص او __ که یک

 افتخار کند __خیره شدم

 همان طور که سعی می کرد خودش را آرام کند .. نفس هایش به اندازه من نامنظم بودند 

 لعنت .. خیال داری با من چه کار کنی ؟  _

  با لبخندی داغ سرم را به طرفی کج کردم 

 ؟   این چیزی نیست که ازم میخوای بهت بگم   نیاز دارم ترتیبمو بدی . . _

. . و دست هایم را پشت سرم روی تخت خواب قرار دادم ..... پاهایم را برای    را از این فراتر گذاشته پا

  او باز کردم

 درک ناله کرد و با نگاهی داغ و پر حرارت اما خشمگین .. به من خیره شد

, اون اگه مرتب روی این موضوع پافشاری کنی   اوالین .. همین حاال این کار رو متوقف کن .  _

. . به هیچ عنوان مثل یه جنتلمن رفتار نمیکنم .    و حرفمو باور کن   بند کنترلم پاره میشه . . .   موقع

  همین حاال هم برای مدت لعنتی خیلی زیادی برات صبر کردم

  وقتی حرکت نکردم نفس عمیقی کشید

  کامالً جدی ام _

. . و متوجه احساس   پاهایم را بستم شناسیاین حرف او مرا از خلسه بیرون کشید . با وظیفه

 آسودگی خاطر گذرایی که از روی صورتش عبور کرد شدم . به پایین خم شد و صورتم را گرفت

افته که قراره ازت یه سوال بپرسم و بهتره به دقت بهش گوش کنی : هیچ می دونی چه اتفاق می  _

 دفعه اونو ازاد کنی ؟ برای سالها قفس یه حیوون درنده رو تکون بدی , و بعد یه

 چشم هایم اندکی گشاد شدند . باعث شد لبخند بزند 

 فقط هر موقع شیرین کاری مثل حاال انجام دادی به این فکر کن  _

  لباس هایش را مرتب کرد و به طرف در حرکت کرد 
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و فقط چیزی که بهت گفتم رو به خاطر داشته باش اوالین . اون حلقه امشب روی انگشت های ت _

  ساعت تو مال من میشی ۳۴باقی میمونه . مهم نیست چه اتفاقی بیفته . در عرض 

بعد از گفتن این حرف اتاق را ترک کرد . دقیقاً همانند آن مرد آلفای کنترل گر و عصبانی که در طی این 

  سه سال گذشته شناخته بودم

  تدرست کمی بعد از آن , مندی با عجله وارد اتاق شد و کنار من نشس

 رسید . این جا چه اتفاقی افتاد ؟.. شما دو تا کامالً مزخرف به نظر می   واو _

 واقعاً اینجا چه اتفاقی افتاد ؟

,   کلمات مندی عمیق تر و عمیق تر در ذهنم نفوذ می کردند . باعث می شدند خشم و عصبانیت 

تر کند .. دست چپم را باال گرفت و اضطراب و ترس , دوباره به درون بدنم بخزد . برای آنکه کارها را بد

  حلقه ام را بررسی کرد

من حاضرم هر کاری بکنم تا   تو یه هرزه ی لعنتی خوش شانسی .  اوه خدای من . خیلی زیباست . _

  ازت متنفرم   درک یک حلقه ی این شکلی روی انگشتم بذاره . .

. تمام کاری که می توانستم بکنم این می دانستم می بایست پاسخی به او بدهم . . اما نمی توانستم 

بود که به فضا خیره شوم و با خود به این فکر کنم که چطور میتوانم از این گرداب خودم را بیرون 

فکر می کنم مهم ترین چیز این بود که امشب به این مهمانی بروم .. به همگی این حلقه را   بکشم .

ف گوش کن باشم .. سپس در دل شب ....وقتی همه نشان دهم و یک میزبان رام , سر به راه و حر 

  ......فرار خواهم کرد  مست کرده و در خواب هستند

 ثانیه باقیمانده ۲۳دقیقه و  ۴۲ساعت و  ۳۳تنها 

 

 

 

�ا�� ۱۶  
 



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 111 

سالگی من است . اما در حس و حال جشن گرفتن نیستم . پدر و مادرم موهایم را صاف  ۱۶امروز تولد 

کرده اند ..ابروهایم حالت داده شده و صورتم آرایش شده ... و بدنم در لباسی هلویی رنگ زیبا جای 

گرفته . این یک لباس زیباست که مثالً قرار است باعث بشود احساس زیبایی داشته باشم . . من 

  اس زیبایی نمیکنماحس

ام تا تمام دنیا مرا تماشا کنند . احساس می کنم یک احساس می کنم در یک ویترین قرار گرفته

 نمایش برای مهمان درجه یک و خصوصی به نام درک سالواتور هستم

هیوالیی که در درونش زندگی   در مدت یک سال گذشته .. درک به آرامی اما با اطمینان , به من 

را نشان داده بود . مطمئناً لحظاتی بود که آن روی شیرین و لبخند خیره کننده اش را به من کند می

ای برای درک متنفرم که به این اعتراف کنم اما به مدت دو ماه گذشته احساسات تازه  نشان می داد .

تنفر از او , پیدا کرده بودم . مطمئناً از زمانی که یک سال پیش مرا به مبلغی خریده بود , احساس 

متاسفانه در   احساسی ثابت و پایدار بود .. اما همچنین چیز دیگری هم بود.. چیزی داغ و پر نیاز .

چشم من , با گذشت هر روز جذاب تر به نظر می رسد . به شدت می خواستم این احساسات را زیر 

ار کردن کششی که نسبت سوال ببرم اما به نظر می رسید هرچه بیشتر تالش می کنم .. بیشتر در انک

. مطمئناً او مراقب من بود .. هرگز اجازه نمی داد کمبود چه چیزی را    به او دارم شکست میخورم

.. که می بایست    .. حتی پدر و مادرم را مجبور کرده بود مودبانه با من برخورد کنند   احساس کنم

 اعتراف کنم به خاطر این یکی سپاسگزارم

 ه هر روز باعث میشد نسبت به درک دوباره از نو , احساس تنفر داشته باشمتنها یک کلمه بود ک 

 حق انتخاب 

اما این گزینه از من دزدیده شده بود . در ذهن خودم بیشتر   من می بایست حق انتخاب می داشتم . 

گیرم و . اما از طرف دیگر .. نمی توانستم جلوی خودم را ب   کردماز آنچه که بایست درک را انتخاب می

این احساس را نداشته باشم که او به طریقی مرا وادار میکند که او را بخواهم . . شاید او تنها یک 
  العاده بودجادوگر فوق

 اینو دیدم و به یاد تو افتادم _

متوجه برق درون چشم های پدر و مادرم   درک هدیه کوچکی را به طرف من هول داد و لبخند زد . 

  شدم . به طور وحشتناکی شبیه به جعبه جواهرات به نظر می رسید . مادرم گفت,وقتی آن را دیدند 

 اوه خدا .. این همون چیزیه که من فکر می کنم ؟ _
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ساله شده ام . درک  ۱۶چشم هایم گشاد شدند . او این کار را نکرده بود... مگه نه ؟ . . من تازه  

 گفت

_   ً   نه کامال

 ی بکشمباعث شد از روی آسودگی خاطر آه

 اما نزدیکه  _

چشم هایم به طرف درک کشیده شدند . مرا وادار کرد هدیه را باز کنم . کاری که از من انتظار می  

حلقه ای زیبا و نقره ای    رفت را انجام دادم . وقتی آن را باز کردم ... دوباره چشمهایم گشاد شدند .

 تشکیل داده بودند , قرار داشت . زیبا بود ۸ رنگ با یک عالمه الماس روی آن , که شکلی شبیه به عدد

نمادی از فداکاری .. از خود گذشتگی و تعلق خاطر من نسبت به دختر شما .   این نماد ابدیته .  _

 امیدوارم در نظر شما اشکالی نداشته باشه ؟

من به او  میدانستم تنها برای این که مودب باشد می پرسد . اهمیت نداشت که پدر و مادرم برای دادن

 , او را تایید کنند یا نه . مادرم با لحنی خوشحال گفت

 ؟   این خیلی رمانتیکه .. رمانتیک نیست ویلیام   کنمالبته که نه . فکر می  _

  همینطوره _

  پدرم با لبخند سرش را تکان داد . وقتی متوجه تردید من شد.. از روی عدم پذیرش به من اخم کرد

 ؟نظر تو چیه اوالین  _

  سرم را به طرف درک چرخاندم و لبخند زدم

 متشکرم .. زیباست _

 حلقه را از جعبه بیرون آورد و دست راست من را گرفت 

 نه به زیبایی تو  _

  سپس به باال , به من لبخند زد  حلقه را در انگشت دست راست من فرو کرد . 

برای تو اینجا هستم . مهم نیست چه هر موقع به این نگاه می کنی , میتونی مطمئن باشی که من  _

  نگاه کن  این سمبل , نشانه ای از اینه که ما برای هم چه معنایی داریم .  اتفاقی بیفته .
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  دست مرا به نرمی میان دست خود گرفت و یک انگشتش را به آرامی روی عدد هشت کشید

چرخیم و می چرخیم..و هرگز متوقف این ماییم .. هرگز پایان پیدا نمی کنیم ..همیشه به دور هم می  _

  نمی شیم . این چیزیه که هستیم و این چیزیه که ادامه پیدا میکنیم تا باشیم

  مادرم دستش را روی قلبش قرار داد

 این خیلی زیباست _

گوید .. اما همچنین احساس میکردم چیز دیگری هم لبخند زد . می دانستم از روی صداقت این را می 

ود دارد... شاید حسادت بود ؟ .. آن را نادیده گرفتم . در این مرحله , دیگر به اینکه پدر در لبخندش وج

و مادرم چه فکری میکنند اهمیت نمیدادم . مشخصا آنها هرگز مرا دوست نداشتند , پس چرا 

 ؟  بایست اهمیت بدهممی

  درک به آرامی دستم را فشرد و مرا وادار کرد تا به او نگاه کنم

 نی ؟ . . من و تو نامتناهی هستیم .. حاال برای همیشه با من گیر افتادیمیبی _

 

 

 ��� ��� �%ا$ #ا"  ___   �ا�� ��۱۸  �� ��� ا� 
 

حلقه ای که عشق بی    به حلقه ای که درک در سن شانزده سالگی برای من خریده بود خیره شدم .

می خنداند . سپس به حلقه ی دیگری که برای وقتی به آن فکر می کنم مرا   پایان ما را نشان می داد.

روز قبل مرا مجبور کرد که آن را بپوشم نگاه کردم ..و این باعث شد حتی شدیدتر  ۵من خرید بود و 

  بخندم . حاال به تمام معنا مال او بودم . قول داده بود که سال آینده با هم ازدواج می کنیم

کند . دلیل اینکه این ریزی میم دارد برای ازدواج ما برنامهاین حقیقت را می دانستم که همین حاال ه 

را می دانم این است که دیروز زنی به اینجا آمد و تمام سایز های من را گرفت . وقتی پرسیدم دارد چه 

 . گفت   کار می کند.. طوری به من خندید مانند اینکه احمق بودم

  برای لباس عروسی ات دیوونه  _
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روز بود که زندانی شده بودم . می  ۳سالگی ام .. حاال به مدت  ۱۸در روز تولد  بعد از سرکشی من

سر هر چیزی کوچکی   توانستم دختر خوبی باشم و خودم را تقدیم او کنم . اما درست مانند همیشه..

با او جنگیدم . حاال تمام روز و شب در این اتاق خواب اختصاصی گیر افتاده بودم . در طول روز نقشه 

  ی فرار می کشیدم و در شبها در حسرت لمس دست های درک بودم

از زمانی که سه شب پیش مرا به خانه اش آورده بود و با اهانت مرا داخل این اتاق هول داده بود.. او  

را ندیده بودم . میدانستم دارد به من فشار می آورد . می دانستم احتماالً هنوز هم درباره این حقیقت 

روی این حساب می کنم که بیشتر عصبانیتش به خاطر این    ده بودم عصبانی است . اماکه فرار کر 

  باشد که با مرد دیگری به او خیانت کرده بودم

کرد . همچنین این حقیقت که آرزو می کردم ای .. و این مرا ناراحت می   من آن مرد را نمی خواستم

مطمئناً این یک نوعی جوک بود ؟ . .   نی می کرد .کاش به جای آن مرد درک با من بود بیشتر مرا عصبا

. یا شاید , برای این مدت طوالنی با درک بودن و زندگی کردن با شخصیت دوگانه ی او باالخره مرا 

ای که برای درک داشتم , االن به اندازه همیشه قوی بودند .. و با احساسات دوگانه   خراب کرده بود ؟

 چیزی که مدام مقابل چشمم بود  یک موضوع خاص فرار کنم . این حال , نمی توانم از از

  اینکه او به من تجاوز کرده بود 

  سالگی ام درک به من تجاوز کرد ۱۸در تولد 

خواهد به آن شیوه با من بخوابد یا نه ...او آرام نبود.. شیرین نبود ... و از من نپرسید که آیا دلم می 

 مطمئناً مهربان نبود

با این حال .. هنوز هم نمی توانستم جلوی خواستن او را بگیرم . حاال که سه روز گذشته بود و دردی  

که احساس می کردم از بین رفته بود , نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و دوباره در اشتیاق لمس او 

ار درون سرم همراه نباشم . به مدت سه روز در اتاقم نشسته بودم . چیزی به جز منظره استخر و افک

و به مدت سه روز سعی می کردم این احساسات مزخرف و پیچیده ی درون سرم را بیرون   من نبودند.

به خودم بدهم این بود   نمی بایست او را بخواهم اما میخواستم . و تنها دلیلی که می توانستم بریزم .

کرد . سالم بود از من مراقبت می ۱۲که  او تنها کسی است که از زمانی   او تنها کسی است که دارم . .

می بایست به این فکر بخندم   تنها کسی است که تا این لحظه مرا در امنیت نگه داشته بود . .   . .

اما نه از هیوالیی که در درون خودش زندگی می   زیرا ممکن بود مرا در امنیت نگه داشته باشد . .  .

  کند
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برای مدت طوالنی قفس یه حیوون وحشی رو تکون بدی و بعد ناگهان میدونی چه اتفاقی میوفته که  "

 " اونو آزاد کنی ؟

این ها کلماتی بودند که مدام در ذهنم می چرخیدند . گاهی اوقات با انتقامی خون خواهانه از او  

ه متنفر بودم . . اما سپس , به تمام اوقاتی که به من هشدار می داد که ممکن است بیش از اندازه ب

 او فشار بیاورم .. طوری که کنترلش را از دست بدهد .. فکر میکردم

قفس را تکان دادم   . فشار دادم و فشار دام . .   و پسر .. من حسابی او را تحت فشار قرار داده بودم 

 آن قدر که حیوان وحشی با خشونت آن را شکست و خود را آزاد کرد  و تکان دادم . .

هی کشیدم . وارد حمام شدم و یک قرص ضد بارداری مصرف کردم . می سرم را تکان دادم و آ 

خواستم فرار کنم اما می بایست تمام شرایط احتیاطی را رعایت کنم . بعد از آن حادثه در ماشین . 

من را گرفت . . یک وقت    بعد از آن که فرار کردم و در بار با آن پسر صحبت کردم و بعد از آن درک  .

این دومین دوره ی قرص هایم بود و به زودی آنها را تمام خواهم کرد .   ترم گرفتم .مالقات از دک

امیدوارم تا آن زمان از قفسم فرار   . .   ماه دیگر زمان داشتم ۴خوشبختانه برای مصرف دور بعدی 

 کرده باشم

که او مرا اینجا دوباره به اتاق خواب برگشتم و تصمیم گرفتم کمی تلویزیون تماشا کنم . از آنجایی  

زندانی کرده بود , کار بیشتری برای انجام نداشتم . خوشبختانه یعنی تلویزیون اینجا بود . همچنین رادیو 

. تنها کاری دیگری که انجام می دهم خوابیدن    در غیر این صورت دیوانه می شدم   و چند کتاب . .

این گونه زندانی شوم .. بدون شانس این می خوابم زیرا حوصله ام سر می رود . عادت ندارم    است .

که بتوانم اطراف خانه حرکت کنم . مطمئناً قبالً در اتاقم مانده بودم , اما هرگز مانند این نبود . هرگز 
  بر خالف میلم زندانی نشده بودم

نظر گاهی اوقات فکر میکردم درک مرا خریده تا بتوانم از دست پدر و مادرم فرار کنم . اما حاال به  

بله آنها ظالم بودند .. و حقیقت داشت که هیچ اهمیتی به من نمی   رسد که او از آنها بدتر باشد .می
  اما حداقل این آزادی را داشتم که با اختیار خودم در خانه حرکت کنم  دادند .

 همان طور که ساعت ها سپری می شدند , کالفگی ام بیشتر می شد . ذره به ذره غروب خورشید را

شب در راه بود و به نظر می رسید دوباره به حال خود رها   تماشا کردم تا باالخره در افق ناپدید شد .

  خواهم شد
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ای فکر کردم این باعث شد از جا بپرم . برای لحظه  سپس ناگهان صدایی را پشت در اتاق شنیدم .

دن , در باز شد .. می دانستم که خدمتکار است . آمده تا برایم غذا بیاورد . اما وقتی که بدون در ز 

 اینطور نیست

ای پشت سر او دو مرد با دو سینی پر از غذا و شامپاین وارد شدند . بدون گفتن کلمه  درک وارد شد . 

سینی ها را روی میز مقابل تخت خواب من قرار دادند . وقتی کارشان تمام شد , داخل لیوان شراب 

 ریختند

 درک گفت 

 کافیه  _

 را مرخص کردآنها  

. . و حتی یک بار هم به    به زودی اتاق را ترک کردند .. و اتاق پر از سکوت شد . پشتش به من بود 

من نگاه نکرده بود . می توانستم بگویم هنوز هم عصبانی است . اما اینکه این جا بود نشانه ی خوبی 

  بود .. این که غذا و شراب آورده بود

  صدایی سخت گفت  اهد با من غذا بخورد . بارسید حداقل می خونظر می 

  می بایست گرسنه باشی . بیا بشین . اینطوری حداقل میتونیم تولدت رو باهم جشن بگیریم  _

با دست هایی لرزان از روی تخت خواب بلند شدم و همانطور که به طرف   هنوز هم برنگشته بود . .

. . اما مطمئناً من به او نگاه    ز هم به من نگاه نکرده بودمیز حرکت میکردم او را زیر نظر گرفتم . . هنو

امروز شلوار جین مورد عالقه ی من را پوشیده بود . مطمئن نیستم که از روی عمد به خاطر    میکردم .

من آن را پوشیده باشد .. اما می توانستم حدس هایی بزنم . مانند اینکه این به اندازه کافی بد نیست 

س سفید تنگی پوشیده بود که هیکل برجسته و برنزه اش را به زیبایی در معرض نمایش .. همچنین لبا

  قرار می داد

با فکر به تمام کارهایی که این   همان طور که قدم بر میداشتم منتظر بودم تا احساس حالت تهوع . .

م .. تمام این احساس خجالت .. درد .. و حتی غ  مرد بر سر من آورده بود به طرفم هجوم آورد . .

.   اما هیچ کدام از اینها نیامدند  احساسات و بیشتر از اینها را در دستان این مرد تجربه کرده بودم . .

  .. خواستن .. و تمایل بود  اشتیاق  در عوض .. تمام چیزی که احساس می کردم گرما ....

 نم را پر کردوقتی به نظر رسید هنوز هم نمی تواند به من نگاه کند ناامیدی درو
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وقتی باالخره به میز رسیدم چاره ای جز اینکه سرش را بچرخاند نداشت . در واکنش به این حرکت ,  

  قلبم به شدت به تپش درآمد و زانوهایم ضعیف شدند

لباس به زیبایی    بلیک به لباس کوتاه تابستانی من نگاه کرد . نفسش را به سرعت حبس کرد . 

مایش می گذاشت و پاهایم را برجسته می کرد . با وجود این حقیقت که ما قبال انحناهای بدنم را به ن

. بنا به    ..اما هنوز هم به طور کامل یکدیگر را برهنه ندیده بودیم   دو بار با یکدیگر رابطه داشتیم

  آن بودمبنا به دالیل عجیب و غیرقابل درکی .. در اشتیاق    . .   میخواست او را برهنه ببینم دالیلی دلم

 این مدت خوب خوابیدی ؟ _

. . و عصبانیت به سرعت   به خوبی به خاطر آوردم که چرا اینجا هستم   و درست مانند این . . .

  بازگشت

  با توجه به اینکه شانس انجام کار دیگه ای به غیر از این رو نداشتم . . پس بله _

  ؟   کردم که آیا زیادی پیش رفته ام و پیش خود به این فکر  دیدم که فک درک محکم شد . .  

دوباره داشتم آن قفس را تکان می دادم . دست خودم نبود .. تمام این قضایا بی عدالتی بود . آیا این 

  شد ؟درخواست زیادی بود که نخواهی یک نفر صاحب تو با

  داددرک به طرف صندلی اش حرکت کرد . روی ان نشست و لیوان شامپاین را به طرف من هول 

 بشین _

می دانستم این یک درخواست نیست بنابراین از روی وظیفه شناسی , کاری که به من گفته شده بود  

حباب های آن     را انجام دادم . وقتی نشستم لیوان شامپاینم را برداشتم و جرعه ای سر کشیدم .

سر می کشیدم .. و جرعه ی دیگری    آنقدر احساس خوبی داشتند که قبل از آنکه بدانم .. داشتم

  سپس یکی دیگر .. تا زمانی که لیوان کامال خالی شد

 این تالش دیگه ای برای سرپیچی کردن از منه ؟ _

  لحن خشنش پوستم را مشتعل کرد 

 __ تا   من اینکارو نکردم _

 دستش را باال آورد . با عصبانیت گفت

 فراموشش کن _
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  به لیوانم اشاره کرد

 ریستوئهغذاتو بخور .  _

 چنگال را برداشتم و شروع به غذا خوردن کردم . درک دوباره لیوانم را پر کرد 

   خوشمزه است  _

 کردم یک مکالمه ی نرمال شروع کنمسعی می

 اگه تمام غذات رو بخوری میتونی برای دسر کیک شکالتی داشته باشی  _

  بیدار شود ..اما اینطور شد چشم هایم را بستم و سعی کردم اجازه ندهم عصبانیت در وجودم 

 درک من یه بچه نیستم _

 به سرعت سرش به طرف من آمد 

 و با این حال مدام به رفتار کردن مثل یه بچه ادامه میدی  _

  ً نوک زبانم بود که به او فحش بدهم اما جلوی زبانم را گرفتم . در عوض به غذا خوردن ادامه    تقریبا

لیوان دوم شامپاین خالی شدند . درک چنگالش را پایین گذاشت و دادم . خیلی زود بشقاب شام و 

داشتنی از سرگیجه داشتم . در حقیقت گرم شده و احساس دوست   دوباره لیوانم را پر کرد . حاال سرم

.. سرم تنها قسمتی نبود که گرم شده بود . مطمئن نبودم به خاطر شامپاین باشد اما هر چه بیشتر به 

 م , بیشتر دلم می خواست از او باال بکشم .. روی پاهایش بنشینم و به او حمله کنمدرک نگاه می کرد

 تنها به دلیل اینکه از او متنفر بودم البته 

 بالخره برای این که سکوت را بشکنم پرسیدم 

 خیال داری باهام حرف بزنی ؟   _

اینطور با سکوت با من برخورد نمیدانم کدام یک بهتر بود .. اینکه از دستم عصبانی باشد یا این که 

  کند

 دوست داری راجع به چی صحبت کنی ؟ _

به طور    به آهستگی لبه ی لیوانم را لمس کردم و متوجه شدم که درک دارد مرا تماشا می کند. 

  عجیبی چیزی شهوانی راجع به آن وجود داشت
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 می دانستم دوباره دارم آن قفس را تکان می دهم 

_   ً زن  ۵گیرن ؟ و از هر مورد تجاوز قرار می   زن در طول سال توی انگلستان ۸۵٬۰۰۰ میدونستی تقریبا

نفر درک .. فکر  ۵؟یک نفر از هر    سال , یک نفر نوعی آزار جنسی رو تجربه میکنه ۵۹تا  ۱۶بین سنین 

 نمی کنی آمار زیادی باشه ؟

 باز هم داشتم قفس را تکان می دادم

 و منظورت ؟  _

  را باال انداختم چیه شانه هایم 

  فقط دارم میگم  _

. او    به طرف دیگری نگاه کردم . مانند اینکه این موضوع را تنها برای مکالمه عادی انتخاب کرده بودم

  دانست که به دنبال چی هستممی دانست که این طور نیست .. و می

 من به تو تجاوز نکردم _

 به سرعت چشمهایم به طرف او برگشتند 

 اسمشو چی میزاری ؟پس   _

 گرفتن چیزی که مال منه  _

یک حقیقت محض از زبانش جاری می شود . سعی    لحن صدایش آنقدر نرمال بود.. مانند این که 

ای از دهانم بیرون کردم به یک پاسخ فکر کنم ...چیزی که با آن که او را مجازات کنم . اما هیچ کلمه

  باره صحبت کردنیامد . وقتی درک متوجه سکوت من شد دو

  اون شب یه پشیمونی دارم  اما راجع به _

  با چشم انتظاری به او نگاه کردم

شکستن تو رو زیر خودم احساس نکردم . اولین ارگاسم رو بهت ندادم ..اون هم به وسیله تنها  _

  مردی که میتونه اونو بهت بده

حتی روی صندلی جابجا شدم ..خودم را لو انداز تحریک شوم . اما وقتی با نارانمیخواستم با این چشم

  دادم . درک متوجه شد و لبخند زد
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  چطور میتونم دلم برای چیزی تنگ بشه که هرگز نداشتم ؟ _

  نیشخند زد   درک

 لعنتی میدونی این چقدر منو تحریک میکنه که این حرفو از زبونت بشنوم ؟ _

   اتاق به طور عجیبی گرم شدهناگهان احساس میکردم   بیشتر سر جایم وول خوردم . 

  های قرمز من شد و به جلو روی میز خم شددرک متوجه گونه

  دسرم رو االن بخورم   دوست دارم _

 کمی ناامید شدم . امیدوار بودم چیز دیگری در سر داشته باشد  اوه . . .

 و سپس روی زمین زانو زد  بدون کلمه دیگری از روی صندلی اش بلند شد . . 

  اری چه کار می کنی ؟د  _

  دستور داد

 همینطور بمون . حرکت نکن _

دستهای او را احساس کردم که از روی ران هایم   . . و چند ثانیه بعد . .   ناگهان زیر میز ناپدید شد 

 باال می آیند

 زمزمه کرد 

 ست ؟میتونم از اینجا احساس کنم که تحریک شدی . میدونی چقدر فوق العاده ا  ههممممم .  _

گونه هایم آتش   جیغ کشیدم و با هر دو دست دو طرف میز را محکم گرفتم .   سپس کاری کرد که 

ناله کردم و   گرفتند و احساس نیازی که تا کنون تجربه نکرده بودم مانند نبض در کل وجودم تپید .

  سرم را به عقب انداختم

  درک خواهش می کنم _

 خواهش می کنی چی ؟ _

 کنیه کاری ب  _

اون موقع کاری می کنم که حالت بهتر   باید براش بهم التماس کنی . .   باید به من بگی اوالین . .  _

 ؟   باشه  بشه .
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 در حالی که نفس نفس میزدم یک ناله دیگر سر دادم و تسلیم شدم

 

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

شنیدن صدای آالرم گوشی , صبح زود صدایی ناخوشایند بود . درک را پشت سرم احساس کردم که 

مرا در آغوش گرفته بود . چرخید و ساعت را خاموش کرد . من هم چرخیدم تا به او نگاه کنم . پشتش 

 ۶ها ساعت . . تن   به من بود و با انگشت هایش چشم هایش را می مالید . از باالی شانه او نگاه کردم

 صبح بود . در حالی که ناله می کردم خودم را از پشت به او چسباندم

االن خیلی زوده درک . تو که خیال نداری بلند بشی مگه نه ؟ من میتونم به یه کار دیگه ای که   _

  میتونیم انجام بدیم فکر کنم

شب گذشته برای اولین بار او را وقتی    با دهان بسته خندید . .  شانه اش را به آرامی گاز گرفتم . .

وقتی متوجه نگاه    برهنه دیدم , متوجه شدم که یک تاتو زیر شانه ی چپش, درست روی قلبش دارد .

  من شد نیشخند زده و گفته بود

 " حتی اسمت روی قلبم حک شده . میبینی چقدر دوست دارم ؟ _" 

ن که چهار بار با یکدیگر رابطه داشتیم مدام بعد از ای   و این حرف او بیشتر مرا تحریک کرده بود . .

احساس نیاز بیشتری برای او می کردم . حتی وقتی که خوابیده بودم خواب دیدم که دارم با او رابطه 

  برقرار می کنم

 تو یه دختر کوچولوی شروری . می دونستم وقتی که به خودمون یهک شانس بدی اینطوری میشی _

  گردنش فرو کردم   للبخند زدم و صورتم را داخ 

 پس این یعنی بله ؟ _
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   به سرعت چرخید و مرا به پشت روی تختخواب انداخت 

چیزی رو بیشتر از این دوست ندارم . اما مرد تو کارهایی برای انجام دادن داره . در غیر اینصورت  _

 نمیتونم زندگی که قراره بهش عادت کنی رو برات مهیا کنم

. درست در این لحظه .. احساس خوشحالی می کردم . برای    را گاز گرفتمبه من نیشخند زد . لبم 

دعوا   . شاید  اولین بار اجازه داده بودم دیوار دفاعی ام پایین بیاید و درک کنترل را به دست بگیرد

  نکردن با او آسان تر باشد

 چقدر کارت طول میکشه ؟ _

 ؟   تا این اندازه مشتاقی _

  . . . .  مزه اش رو چشیدمحاال که   هممم . . _

 پیشانی اش را مقابل پیشانی من چسباند و سرش را تکان داد

  تو قراره مرگ من باشی  _

با شیفتگی به اندام    به محض اینکه این را گفت از روی من بلند شد و به طرف حمام حرکت کرد .
دار و ت و با موهایی نمبرنزه و بی عیب و نقصش خیره شدم . منتظر ماندم تا زمانی که دوش گرف

 . . ناگهان دلم میخواست روی او بپرم   , از حمام بیرون آمد   حوله ای به دور کمر

 وقتی اینطور به من نگاه می کنی ترک کردن این اتاق رو برام سخت تر می کنی  _

  نمیدونم چرا برای یه روز نمیتونی بیخیال کار بشی  _

را به دست گرفت و آن را باال آورد تا به او نگاه کنم . . به نرمی درک به طرف من حرکت کرد . چانه ام 

 لبهایم را بوسید

اما کارهای مهمی دارم . می بایست تا وقتی که برمیگردم منتظر    اگه می تونستم این کارو میکردم .  _

  بمونی

 دوباره به طرف حمام حرکت کرد

   جر و بحثی   داخل اتاق من .. بدون هیچو تو این بعد از ظهر وسایلت رو می بری    اوه . . _

 روی این مسئله اعتراضی نخواهم کرد
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  دارم فکر می کنم امروز با مندی تماس بگیرم . شاید بتونیم با هم برای خرید بیرون بریم _

  . . .  با سکوتی مرگبار رو به رو شدم . . . 

ا سپس درک در حالی که لباس سفید و با خود در فکر بودم که آیا می بایست چیزی بگویم ؟ . . . ام

 شلوار مشکی به تن کرده بود بیرون آمد . . مانند یک خدای رومی به نظر می رسید

تو برای مدتی جایی نمیری . میتونی اطراف خونه بگردی اما اجازه نداری این خونه رو ترک کنی . نه تا   _

  زمانی که بدونم میتونم بهت اعتماد کنم

  م . . می دانستم این خوشی کوتاهمان بهتر از آن است که واقعی باشدچشمهایم را بست

 به یه فعالیت فیزیکی نیاز دارم وگرنه اینجا دیوونه میشم  درک من حوصله ام سر رفته . _

موهایم را به چنگ گرفت و سرم را به عقب هل داد تا به    درک به طرف من قدم برداشت . . 

 نگاه کنم  چشمهایش

این مکالمه لعنتی به    تو اینجا میمونی .   عالیت فیزیکی که میگیری اینه که زیر من بخوابی .تنها ف  _

  پایان رسید

 از من فاصله گرفت و به طرف در حرکت کرد . زیر لب زمزمه کردم

  خوک عوضی   _

 درک مانند یک مرده بی حرکت شد

با عصبانیت   خید و به طرف من حرکت کرد .باالخره چر   برای چند ثانیه به همان حالت باقی ماند .. . .

دستش را روی گلویم    جیغ کشیدم . .  . . پاهایم را گرفت و به هوا کشید . .   پتو را از روی من کشید

. . باعث شد برای نفس کشیدن به تقال بیفتم . در یک چشم به هم    کمی آن را فشار داد  قرار داد . .

 با خشونت به من تجاوز کرد  ثانیه ای بعد . . زدن زیپ شلوارش را پایین کشید و

 فریاد کشید 

. . دوست داری وقتی درست رفتار نمی کنی اینطور تنبیهت    اینطوری دوست داری ها ؟   لعنت . .  _

  کنم ؟



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 124 

اما قسمت دیگری از من عاشق   قسمتی از من می خواست سر او فریاد بکشد . . که متوقف شود . .

متفاوتی در درونم ایجاد شده بود . نمی دانستم باید از روی درد جیغ بکشم یا از این بود . احساسات 

 روی لذت اما خیلی زود همه چیز به پایان رسید و تنها احساس درد را برای من باقی گذاشت

 کرد گفتدر حالی که درک لباس هایش را مرتب می

دقیقه ی دیگه توی یه جلسه باشم . حاال قراره دیر برسم  ۱۰می بینی چه کار کردی ؟ مثالً قرار بود   _

 چرا نمیتونی چیزی که بهت گفته شده رو انجام بدی ؟  .

چطور این مرد می توانست کاری کند که در کمتر از یک ثانیه هم عاشق او باشم و هم از او بیزار  

. . و او اینگونه با من رفتار می    زد؟ . . من اجازه دادم دیوارهای دفاعی ام در برابر او فرو بری  باشم

  کرد ؟

  من یه زندانی نیستم درک . تو نمیتونی صاحب من باشی و بهم بگی چه کار کنم _

 روی تختخواب خم شد و چانه ام را محکم گرفت

میلیون پوند چیز دیگه ای به من میگه . هر چه زودتر متوجه بشی به کی تعلق داری بهتره . اگه بد  ۵  _

 اندازه ی جهنم برات مشکل کنم ری کنی . . میتونم زندگی رو بهرفتا

 . . . اما با چیزی که گفت شوکه شده و خشکم زد   میخواستم سر او فریاد بکشم 

  میلیون پوند برای من داده بود ؟ . . وقتی چیزی نگفتم دوباره به طرف در حرکت کرد ۵او 

 ک دقیقه دیرترنه حتی ی   توی اتاق من باشی . . ۶تا ساعت  _

اتاق را ترک کرد و در را محکم به هم کوبید . باعث شد از کجا بپرم . همانطور که سکوت ادامه پیدا  

کرد.. به این اتاق لوکس نگاه کردم .. و با خود در تعجب بودم که شاید در شرایطی متفاوت میتوانستم 

برای من به قیمتی تمام می شدند فقط اینکه .. تمام این چیز های لوکس   اینجا خوشحال باشم .

 . . آزادیم از من گرفته شده بود   میلیون پوند ۵برای   قیمت آن آزادی من بود .  .

 حاال پدر و مادرم ثروتمند هستند . و من به یک مرد شیطانی , در لباس یک جنتلمن تعلق دارم 

طرف کمد لباس هایم حرکت وقتی به تمام اینها فکر کردم .. بلند شدم و دوش گرفتم . سپس به  

کردم . از قبل اینجا چند لباس برایم آماده بود اما شرط میبندم در کمد داخل اتاق درک لباس های 

یک شلوار جین و کفش های پاشنه بلند و تاپی که از روی یک شانه برهنه بود پوشیدم    بیشتری باشد .

  و شروع به درست کردن موهایم و آرایش کردم
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کردند گذر کردم , به آشپزخانه رسیدم . از بین چندین خدمتکار و بادیگارد که مرا تماشا میهمانطور که 

. جورج .. یکی از آشپز هایی که حاال به مدتی    جایی که بوی بیکن و تخم مرغ به مشامم برخورد کرد

ای طوالنی می شد که او را می شناختم .. مشغول درست کردن صبحانه ای بود که باعث میشد صد

 شکمم بلند شود

 به محض اینکه وارد آشپزخانه شدم متوجه من شد

 اه اوالین . امروز خیلی خوشگل به نظر می رسی  _

 لبخند زدم 

 متشکرم  _

خوشبختانه   یکم بیکن و تخم مرغ می خوای ؟ همین حاال برای پسرا کمی صبحانه درست کردم اما  _

 کمی مونده

 روی یک صندلی در آشپزخانه نشستم 

  لطف می کنی . متشکرم  _

صبحانه کشید . وقتی آماده شد آن را مقابل    جورج را تماشا کردم که یک بشقاب برداشت و برای من

 من قرار داد

 نوش جان _

 متشکرم  _

  امیک چنگال برداشتم و شروع به غذا خوردن کردم . متوجه نشده بودم که تا چه اندازه گرسنه 

 با خودم در تعجبم دیشب چه کار کردی که چنین اشتهایی بازکردی ؟  ه ؟واقعاً گرسنه ای مگه ن _

  به من چشمکی زد و انگشتش را روی بینی اش قرار داد . . باعث شد بخندم

 در حالی که با دهان بسته می خندید سرش را تکان داد 

ال واقعاً بزرگ شدی . حا  مثل اینکه همین دیروز بود که یه بچه بودی و دور این خونه می دویدی . .  _

 ازدواج کردی . . بعدش چی ؟  اینجا زندگی می کنی . .  .
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رسید اینجا همه در مورد ازدواج " به سختی آب دهانم را قورت دادم . به نظر می  با شنیدن کلمه " 

  من و درک می دانند . اما از طرف دیگر .. فکر می کنم این چیزی است که درک می خواهد

.. دیگر    دیگر چیزی نگفتم . حاال که موضوع ازدواج اجباری ام پیش کشیده شده بودبعد از آن 

  اشتیاقی به غذا خوردن نداشتم

 صدایی از پشت سر من گفت

 صبح بخیر  _

. . و به سرعت جو را شناختم . عمداً نگاهش را روی سر تا پایم    نگاه کردم که ببینم چه کسی است 

  کشید

  جورج پرسید .

  خوردی ؟ غذا _

 نه . یکم برات مونده ؟  _

 جورج به صندلی کنار من اشاره کرد 

 یکم برات آماده کنم  بشین تا  _

  جو به سرعت کنار من نشست اما من او را نادیده گرفته و به صبحانه خوردن ادامه دادم  . 

از اینکه برای روزها  ملحق بشی بعد  خوب .. باالخره تصمیم گرفتی که امروز صبح به این دنیای بزرگ _

 با خودم در تعجب بودم که تمام این مدت داشتی چکار میکردی ؟  توی اتاقت زندانی شده بودی .

اما هشدار جرج موقت بود .. در همان    جورج بشقاب جو را , با نگاهی هشدارآمیز مقابلش قرار داد .

نها را کجا قرار دهد . جورج به لحظه یک پیک با چند جعبه در دست وارد شد و از جرج پرسید که آ

  طرف آبدارخانه اشاره کرد و خیلی زود هر دوی آنها ناپدید شدند

   جو پرسید 

 چی اخالق شو گند کرده ؟ _

 نمیدونم . شاید گستاخی تو ؟  _

 ؟  گستاخم   تو فکر می کنی من  _
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  سرم را از روی تخم مرغ ها باال آورده و به او نگاه کردم

  م یه مکالمه ی مشابه قبال با هم داشتیمکامال مطمئن _

 به طرف جلو خم شد و زمزمه کرد

 اون باال توی برجت بهت خوش گذشت ؟  _

  ابروهایش را تکان داد 

  میبینم که هنوز پا تو از گلیمت درازتر می کنی _

 اگه تو بهم اجازه بدی می تونم خیلی بیشتر از این ها پامو فراتر بزارم  _

  آهی کشیدم 

  میتونم با آرامش صبحانه بخورم ؟ _

 پاسخ داد

  البته  _

غذا خوردنم تمام شد    و سپس ساکت شد . برای دو دقیقه بعد در سکوت کنار هم غذا خوردیم . وقتی

, بلند شدم و به طرف سینک حرکت کردم . به سرعت بشقابم را شستم .. آن را خشک کردم و کناری 

  گذاشتم

  ین اطراف آشنایی داریبا ا   به نظر می رسه _

  چرخیدم تا به او نگاه کنم

سالم بود مدام به اینجا می اومدم . میتونی حدس بزنی که تا حاال با این خونه  ۱۳خوب از موقعی که  _

 آشنایی پیدا کردم

 اخم کرد 

و تا برای . . . شما د   و حاال تو  این تو رو اذیت نمیکنه که از اون سن تا حاال درک رو میشناسی . .  _

 معشوقه ؟  هم چی هستید . . .

  حلقه ام را به او نشان دادم

  در واقع نامزد _
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نمیدادم اما به نظر می رسید این پسر به طریق اشتباهی روی    معموالً حلقه ام را به کسی نشان

 اعصاب من راه می رود

 به نظر میرسه همیشه این قسمت رو فراموش می کنم .  اوه بله  _

  به نظر می رسه همیشه همین کارو می کنیبله   _

 ناراحتت نمیکنه ؟  خوب . . ؟ _

این قسمت واقعاً مرا ناراحت نمی کرد . بیشتر این حقیقت که مجبور به قبول این موقعیت شده بودم 

 رسید االن هیچ راه فراری ندارم. . خب حداقل به نظر می   بپذیرم  را نمی توانستم

   یکنهنه من رو ناراحت نم  _

 بیرون ببرم پیشنهادم رو رد می کنی ؟  پس اگه من بهت پیشنهاد بدم که میتونم تو رو از تمام اینها _

اگر کسی چنین فرصتی مقابل من قرار می داد آن را می   با این پرسش او نفسم را حبس کردم . .

تا جایی که من   ن را بگویم .کنم همین کار را می کردم . نمی توانستم به جو ایفکر می  . .   پذیرفتم ؟

  می دانم ممکن است یواشکی به عنوان جاسوس درک کار کند

  بله پیشنهادت رو رد می کردم _

 سپس کمی سرش را تکان داد  . .  جو برای مدتی به من خیره شد

ی . اما مطمئنم یه روزی پیشم میای و ازم درخواست م   تو و من هر دو می دونیم که این یه دروغه  _

 کنی

 چی رو درخواست می کنم ؟  _

من به خوبیِ تو میدونم که تو به اجبار توی این   بهت آزادیت رو پس بدم .   .   که تو رو از اینجا ببرم _

 موقعیت قرار گرفتی

قلبم به سرعت شروع به تپیدن درون قفسه سینه ام کرد . فکر می کنم همه این را بدانند اما تا این  

با این حال من این پسر را نمی شناختم و   آشکارا این را مقابل روی من گفته بود .لحظه .. تنها جو 

همانطور که قبالً گفتم , ممکن بود یواشکی به عنوان جاسوس درک کار کند تا در زمانی دیگر تمام اینها 

 را برای او بازگو کند

 یدمنفس عمیقی کشیدم و خیال داشتم پاسخ او را بدهم که صدای فریادی شن 
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 من می خوام دختر خوانده ی آیندمو ببینم   اون کجاست ؟  _

از آشپزخانه بیرون رفتم .   به جو اخمی کردم . تمام کاری که انجام داد این بود که به من لبخند زد . 

مرد میانسال بلند قامتی بین دو نگهبان مسلح ایستاده بود . نگهبان های درک بودند .. و مردد به نظر 

  د . مانند این که نمی دانند باید چه واکنشی نشان دهندمی رسیدن

شناختم , کت و شلوار خاکستری رنگ مرتبی پوشیده بود . مردی که حاال او را به عنوان پدر درک می 

. به یاد می آورم وقتی سیزده ساله    موهایش که هنوز سیاه بودند , به عقب حالت داده شده بودند  .

اما همچنین به خاطر می آورم که درک با آن مالقات چندان   قات کردم . .بودم یک بار با او مال

  خوشحال به نظر نمی رسید

  شک دارم که موقعیت تغییر کرده باشد

شاید پدر درک می داند که او اینجا نیست و با دانستن این , از این موقعیت استفاده کرده تا مرا 

ها دو طرف او ایستاده بودند و به نظر می رسید نمیدانند بانشاید به این خاطر بود که نگه  . .  ببیند

  باید تصمیم بگیرند چه اقدامی انجام بدهند

 با حالت عجیبی سر تا پای مرا نگاه کرد . سپس دستش را جلو آورد   در ابتدا چیزی نگفت .

 ؟اوالین . چقدر خوبه که دوباره تو رو میبینم . نمیدونم که منو به خاطر میاری   _

  بله  _

  شرورانه ای به من لبخند زد  با حالت

  اینقدر تاثیر گذار بودم ؟ _

  چه آدم لجنی

 اسم منو به خاطر میاری ؟ _

  سباستین  _

هر اندازه که دلم نمی خواست این کار را انجام بدهم .. اما دستم را به طرف او دراز کردم . به جلو خم 

 موهای پشت گردنم سیخ شدند  داد . . بنا به دالیلی . . .شد و به نرمی بوسه ای روی دستم قرار 

به خاطر آوردم وقتی برای اولین بار او را دیده بودم , به سرعت از او بیزار شده بودم . و امروز هم  

  تفاوتی نداشتند  احساساتم هیچ
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  تو به یه زن زیبا تبدیل شدی . میتونم ببینم چرا درک میخواد تو رو نگه داره _

  مرا نگه دارد ؟

. با توجه به اینکه به    چرا نریم توی اتاق نشیمن بشینیم . جایی که بتونیم یکم باهم صحبت کنیم _

 زودی با پسر من ازدواج می کنی دوست دارم بهتر تو رو بشناسم

ای سرم را تکان دادم و او را به طرف اتاق نشیمن هدایت کردم . نگهبان ها ما را دنبال کردند.. و بر  

اولین بار , در واقع از حضور آنها خوشحال بودم . هر چند که وقتی به اتاق نشیمن رسیدیم پدر درک به 

  نگهبان ها گفت که بیرون اتاق بمانند

 ما دستور داریم قربان _

  فریاد کشید 

دختر و شما فکر میکنید من اینجا می خوام چه غلطی بکنم ؟ درک پسر منه . . و این قراره به زودی  _

 حریم خصوصی لعنتی می خوام   یکم   خونده من باشه .

آنقدر عصبانی بود که ناگهان ترس از ستون فقراتم باال خزید . نگهبان ها به سباستین و سپس به من  

 نگاه کردند

 این لعنتی کافی هست ؟   اگه باعث میشه احساس بهتری داشته باشی الی در رو باز میذارم .  _

  گفت یکی از نگهبان ها

  بایست این مالقات رو به درک اطالع بدممی _

 هر غلطی که دوست داری بکن _

نگهبان دوباره در را باز کرد و الی آن را باز گذاشت .   .  سپس با خشونت در را محکم به هم بست 

   حداقل می دانستم اگر به آنها نیاز داشته باشم آن بیرون هستند

به من اشاره داد تا بنشینم . همین کار را کردم و او هم قبل از  سباستین به طرف من حرکت کرد و

برای یک دقیقه مرا مطالعه کرد . چشم    اینکه مقابل من بنشیند یک لیوان برندی برای خود ریخت .

های شیطانی اش سر تا پایم را بررسی کردند . نگاهش باعث می شد احساس نا آرامی داشته باشم . 

  را ترک کنم اما می دانستم که به من این اجازه را نمی دهددلم می خواست اینجا 
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برای مدتی سکوت ادامه پیدا کرد . با خود در فکر بودم که می بایست چیزی بگویم . . هر چیزی تا این 

  بشکنم   سکوت معذب کننده را

 آیا به خوبی تحصیل کرده هستی ؟  بهم بگو اوالین . _

  بود . به هر حال به آن پاسخ دادمسوال کمی عجیبی   خیلی خوب . .

 بله . چرا می پرسی ؟ _

داشتم . امیدوار بودم که سال آینده در  a در واقع از آنجایی که در بیولوژی , فیزیک و انگلیسی رتبه 

اگرچه اول می بایست راهی پیدا کنم    رشته ادبیات انگلیسی یا روانشناسی دانشگاه را شروع کنم . .

  زد دیوانه ام فرار کنمتا از چنگال نام

 اینکه چرا میپرسم به تو مربوط نمیشه _

فکر   . .  فکر میکردم درک انسان بدی است   لحن خشن صدایش باعث شد چشم هایم گشاد شوند . 

 کنم این خصیصه را از پدرش به ارث بردهمی

عدی خودش را آرام . به نظر می رسید قبل از پرسیدن سوال ب   یک جرعه از نوشیدنی اش را سر کشید 

 میکند

 . . رابطه شما . . . باهم چطوره ؟  تو پسر منو برای مدت طوالنی میشه که می شناسی .  _

. .    ما با هم نامزد کرده بودیم   با خود در تعجب بودم چرا چنین سوال هایی می پرسد .  اخم کردم . 
 این را از قبل بداند ؟ آیا نمی بایست او  . . اما بالخره نامزد بودیم .  به اجبار

  متوجه ی سوالهای تو نمیشم  _

  سرش را تکان داد . مانند اینکه من او را آزار میدهم

 برای یه دختر تحصیل کرده , مطمئناً تو عقل درست حسابی نداری _

از روی عصبانیت به سختی نفسم را حبس کردم . . دوباره به من خیره شد . مانند اینکه حرکاتم را 

احساس اینکه زیر    گرفت .ارزیابی می کند . . و همچنین کلماتم را . همه چیز را به دقت زیر نظر می

  ارزیابی دقیق او هستم مرا عصبانی می کرد

پسر    عقل و هوش من هیچ مشکلی نداره . فقط نمیدونم با این سوالها می خواهی به کجا برسی . _

 این چی میخوای بدونی ؟ تو و من با هم نامزد کردیم . بیشتر از
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به سرعت از اینکه به او بد دهنی کرده بودم پشیمان    . .  دیدم که فکش را محکم به هم فشار داد 

چشمهای   اما همچنین از   در رابطه ما دخالت کند عصبانی بودم .,   از این که سعی می کرد   شدم .

ن چشم ها می توانست یک مرد را به احتماالً با آ  شیطانی , منحوس و بد طینت او می ترسیدم .

  جهنم بفرستد

 . آن چشم های شیطانی را باریک کرد و دوباره شروع به صحبت کرد   نفس عمیقی کشید

طوری به من اطالع    . . می بینی . .   می دونم شما دو تا با هم نامزد کردید . اما االن گیج شدم  _

. . که قبال به من تعلق داشت .    د تو پرداخت شدهداده شده بود که باور کنم پول زیادی برای خری

بنابراین فکر می کنم توی این رابطه حق اظهار نظر دارم . همچنین فکر می کنم سزاوار یکم 

 لعنتی بیشتری هستم   احترام

آخرین کلماتش مانند این بودند که از دهانش به بیرون تف می شوند . صدایش   به جلو خم شد . . 

های او را بشنود . . اما پیغامی که سعی داشت به من برساند را به بود که نگهبانها حرفآنقدر باال ن

 وضوح و با صدای بلند به من انتقال داد

در حالی که قلبم به سرعت و شدت می تپید او را تماشا کردم که سرپا ایستاد .. به طرف بطری  

داشت یک لیوان دیگر نوشیدنی برای خود  کنم. پشتش به من بود , اما فکر می   نوشیدنی حرکت کرد

 تنها زمانی که چرخید متوجه شدم یک لیوان دیگر در دست دارد  می ریخت .

  به طرف جایی که من نشسته بودم حرکت کرد و آن را به دست من داد . سرم را تکان دادم 

  االن برای نوشیدنی خیلی زوده _

 دوباره فکش منقبض شد

 تاین یک درخواست نیس _

  او را تماشا کردم که روی یک صندلی مقابل من نشست  آهی کشیدم و لیون را از او گرفتم . 

تو رو    نمی دونم پسرم داشته چه غلطی با تو می کرده . مشخصه بیشتر وقتی که با تو می گذرونده _

رو هر چی  . شنیدی که میگن , بعضی از آدم ها   این زن سرکش و نافرمان تبدیل کرده  به این . . .

 بیشتر میشناسی احترامت نسبت به اونها کمتر میشه ؟

  بله . و حاال می تونم اونو درک کنم  _
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دانم چرا داشتم روی اعصاب او راه می رفتم . اما او طوری با نمی  دوباره یک ماهیچه روی فکش پرید .

چیزی که به من   یست هرمانند این که می با  من صحبت می کرد مانند اینکه من یک ربات هستم . .

زیبا به نظر برس "   آهنگ " بی حرکت بشین و فقط  گفته شده را بگوییم و انجام بدهم . برای دالیلی ,

 در ذهنم شروع به تکرار کرد

نوشیدنی ات رو بخور اوالین . وقتی درک برگرده فکر می کنم مکالمه ی طوالنی با هم داشته باشیم   _

 ش ها روی تو انجام بشه. می بایست یک سری آموز 

 آموزش ؟ منظورش از آموزش چیست ؟ 

با رضایت نفس عمیقی کشید و سرپا ایستاد .    مرا تماشا کرد که یک جرعه از نوشیدنی ام را نوشیدم .

 شروع به قدم زدن داخل اتاق کرد

تقریباً به  میدونی .. همیشه با خودم در فکر بودم که چرا درک همچین رفتاری نسبت به تو داره .  _

میلیون  ۵می بایست چیزی در تو ارزش  . نظر میرسه تو به یک عده روحی روانی برای اون تبدیل شدی

 , نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم   اما به جز ظاهر خوبت  یورو رو داشته باشه .

  چرخید و با من روبرو شد 

 میدونی ممکنه چی باشه ؟ _

یک جرعه ی دیگر از    . . و این تقریباً باعث شد به خود بلرزم.   زدبا چشم هایش اندامم را جارو 

نوشیدنی ام را نوشیدم تا اضطرابم را آرام کنم .. و او را تماشا کردم که نزدیکتر به من حرکت کرد . 

 وقتی مقابل پاهایم ایستاد , جلوی من زانو زد و به چشمهایم خیره شد

 یکنه ها ؟تو چی داری که تو رو اینقدر خاص م  _

پلک هایم کم کم پایین آمدند . سرم شروع به کج شدن به    همان طور که به او خیره شده بودم . .

  طرفی کرد . . و احساس گیج و منگی داشتم

  با صدایی بی حال پرسیدم 

 چی بهم دادی ؟ _

 لبخندی شیطانی تحویلم داد 

همه   دوست داره دخترهاش رام باشن . فقط یکم از یه چیزی که تو رو بیشتر رام میکنه . درک  _

 اینجوریم   ما
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 پایم را فشار داد   آمد . . سپس محکماحساس کردم که دستش از روی رانم باال می

 هممم . . شرط میبندم درک عاشق خوابیدن با تو باشه  _

. می  . . که چقدر نفرت انگیز و منزجر کننده است .  می خواستم به او بگویم که دهنش را ببندد 

خواستم بپرسم چطور می تواند چنین کاری با پسر خود بکند ؟ . . قرار بود من به زودی دختر خوانده او 

 ؟   و او این طور به من احترام می گذاشت  باشم . .

همانطور که دستش را به طرف سینه هایم باال آورد .. احساس عمیقی از ترس در وجودم دوید . می 

میخواستم فریاد بکشم و از    ل بدهم . با او به جنگم . اما نمی توانستم .خواستم او را به عقب ه

خوشبختانه صدایی از بیرون  . . ای از دهانم بیرون نمی آمدکمک بخواهم .. اما هیچ کلمه  نگهبان ها

به گوش رسید . و سباستین به سرعت از مقابل من بلند شد . اتاق داشت دور سرم می چرخید . سعی 

  وی کارهای او تمرکز کنم , اما تمام چیزی که می توانستم ببینم لبخند شیطانی او بودداشتم ر

 حاال می بینی که اون واقعاً چطور آدمیه   اربابت برگشت . _

 این قرار بود چه معنی داشته باشد ؟ 

ستم انجام . اما تمام کاری که می توان   سرم عقب افتاد . به سختی تالش می کردم آن را باال نگه دارم 

بدهم این بود که بخوابم . نمی توانستم بخوابم . می بایست بدانم اینجا چه خبر است . این که قرار 

  است بعد چه اتفاقی بیفتد . نمی توانستم تمرکزم را از دست بدهم

نشنیدم که چه   . . در ابتدا   صدای کوبیده شدن در به دیوار را شنیدم . . و سپس صدای فریاد درک را

گوید .. اما سپس او را نزدیک به خود احساس کردم . با چشم هایی تار تماشا کردم که دیوان را از می

  دستم گرفت و موهایم را از روی صورتم کنار زد

 همه چیز خوب میشه اوالین _

 سرپا ایستاد و به طرف سباستین چرخید 

 ؟   تو چه غلطی کردی  _

پیش می کردی . اون دهنه گشادی داره درک . من و تو هرگز بایست خیلی وقت فقط کاری که تو می _

تو داری مثل   ندادیم هیچ زنی اونطور که اون کمی قبل تر با من صحبت کرد , با ما صحبت کنه .   اجازه

  یه دختر ضعیف میشی

  از بین چشم های تار درک را تماشا کردم که پدرش را مقابل دیوار کوبید
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 من ضعیف نیستم لعنتی _

 سباستیان با لبخندی شیطانی به من نگاه کرد 

 پیشنهاد میدم حاال بزاری من برم  خوب , حاال این شانس رو داری که اینو اثبات کنی .  _

  با ناله ای خشن .. درک او را رها کرد . سباستین شروع به مرتب کردن کت و شلوار و کراواتش کرد 

نم بعداً یه سر بزنم و ببینم سرمایه گذاری کوچیکت چطور من حاال اینجا رو ترک می کنم . فکر می ک  _

پیش میره . فقط می خوام مطمئن بشم که موقعیت رو تحت کنترل داری .. به نظر نمیرسه حاال هیچ 

  کنترلی روی اون داشته باشی

 به شانه هاش ضربه زد

 بعدا میتونی از من تشکر کنی  _

درک را تماشا کردم که به طرف من قدم برداشت . . و مرا از سپس چرخید تا آنجا را ترک کند . . و من  

 . . . بیهوش شدم   وقتی که سرم عقب افتاد  روی مبل بلند کرد .

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

احساس می   بسته پیدا کردم . سرم هنوز گیج میرفت .   در حالی بیدار شدم که خودم را به نوعی

توانم آنها را بکشم , اما به نظر می رسید نمیکردم نمی توانم حرکت کنم . سعی کردم دستهایم 

 کردیک نفر روی من بود.. ناله میکرد ..صداهای عجیبی از خود تولید می  تکان بدهم .   را

.. سرم را باال آوردم و درک را مقابل خودم    از تمام قدرتی که می توانستم جمع کنم استفاده کردم

 یش مانند یک هیوالی شیطانی بوددیدم . چشمهایش تاریک و مخوف بودند. صدا

 . ترتیبتو میدم و کاری می کنم رام بشی   کاری می کنم تسلیم بشی . رامت می کنم  _
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به نظر می رسید در نوعی    دست هایم به چیزی باالی سرم بسته شده بود .   حرکاتش خشن بودند . 

  پرسیدم   زیر زمین هستم .

 درک ؟ _

می افتد . چرا دست هایم بسته شده اند ؟ . . . و چرا او دارد این کار متوجه نمی شدم چه اتفاقی دارد 

 کند ؟را با من می

دیگه وقتشه اینو متوجه بشی . حاال   من ارباب تو هستم .   حرف نزن لعنتی . تو خیلی حرف میزنی . _

فاحشه تو    .. مثل اون فاحشه ی کوچولوی خوبی که هستی , کاری که باهات می کنم رو تحمل کن .

  لعنتی من هستی . فاحشه .. لعنتی ..من   ی

بارها و بارها این را تکرار می کرد . میخواستم به او بگویم متوقف شود.. من این را نمی خواستم.. او را 

بعد از یک شب   توانستیم مانند امروز صبح باشیم .. در آغوش یکدیگر ,اینطور نمیخواستم ..چرا نمی

  عشق بازی

بدون اجازه من , از من میگرفت .    کرد .. دوباره داشت به من تجاوز می  زی نبوداین عشق با

 میخواستم سرش جیغ بکشم تا متوقف شود . اما هیچ کلمه ای از لب هایم بیرون نیامد

 فاحشه ی لعنتی من  هرزه لعنتی . .  فاحشه ی لعنتی . .  _

مهایش نگاه کردم تا بتوانم کمی انسانیت آنجا به چش   این مرد چه کسی بود ؟ من او را نمی شناختم .

  پیدا کنم اما تمام چیزی که با آن رو به رو شدم دریایی از سیاهی بود . او مانند خود شیطان بود

 فریاد کشید

 لعنت  _

  و سپس دوباره بیهوش شدم 

 

ز کنم .. سرم به شدت درد می کرد و در ابتدا نمی دانستم کجا هستم . سعی کردم یک چشمم را با

بدنم را تکان دادم تا بهتر اطرافم را ببینم و احساس کردم که بدنم    تمام چیزی که دیدم تاریکی بود .

درد میکند . به خود پیچیدم . چرا اینقدر بدنم درد میکرد ؟ در اتاق خواب درک روی تخت خواب او بودم 

ستم چه خبر است . به خاطر آوردم گیج شده بودم . نمی دان  . اما درک پیش من نبود . اخم کردم .
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که درک قبالً به من گفته بود می خواهد به اینجا بیایم . اما به نظر نمی رسید چیز دیگری را به خاطر 

 بیاورم . او کجاست؟

سر دردناک را گرفتم و به اطراف اتاق نگاه کردم . وقتی متوجه شبح تاریکی که گوشه در اتاق خواب  

 . پرسیدم   شدم ..تقریبا جیغ کشیدمبود    روی زمین نشسته

 درک ؟  _

صدایم خش دار بود . حرکت نکرد . زانوهایش خم شده و باال آمده بودند و صورتش بین پاهایش بود  

  . . ؟  اما چرا  . بدون آنکه صورتش را ببینم می دانستم نگران و ناراحت است .

 زویش را لمس کردماو دوال شدم و با  بلند شدم و به طرف او رفتم . کنار

 درک ؟ موضوع چیه ؟  _

 باید چندتایی قرص مصرف کنی .. می بایست سرت تا حاال درد گرفته باشه ؟  _

  اخم کردم . او این را از کجا می دانست ؟ چرا نمی توانستم چیزی به خاطر بیاورم ؟ 

 درک .. متوجه نمیشم _

نتوانم دردی که از صورتش گذشت    نه آنقدر تاریک که به باال نگاه کردم . اتاق تاریک بود اما   باالخره 

  را ببینم

 منظور این نیست که متوجه بشی . منظور اینه که فقط اطاعت کنی _

چشم هایم را بستم . سرم گیج می رفت . می خواستم از او بپرسم اینجا چه خبر است که دوباره  

  شروع به صحبت کرد

اوالین ؟ همیشه نافرمانی کنی . همیشه فشار میاری فشار چرا همیشه می بایست فشار بیاری  _

 میاری فشار میاری

مگر من چه کار کرده    آخرین کلمه اش آنچنان زهرآگین بود که تقریباً به عقب به سکندری خوردم . 

 بودم ؟

رو یه روز قراره خودتو حسابی به دردسر بندازی . می بایست یاد بگیری کار لعنتی که بهت گفته شده  _

انجام بدی . اگه فقط کاری که ازت خواسته شده بود رو انجام می دادی , اون موقع هیچ کدوم از اینها 

 اتفاق نمی افتاد
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 هیچکدام از چه چیزهایی ؟ 

وقتی بهت میگن , بشین ..وقتی بهت میگن , سر پا وایسا .. وقتی بهت میگن , اطاعت کن . این   _

 بدی تمام کاریه که تو می بایست انجام

ناگهان فالش بک خاطرات به طرفم بازگشتند . مالقات پدر درک را به خاطر آوردم.. به خاطر آوردم که  

متکبر بود . به خاطر آوردم که ترسیده بودم... که دست او را روی خودم    چقدر کثیف , زننده و

 .....  به خاطر آوردم احساس کردم .

گذار حالت دردناکی از روی    توجه تغییر رفتار من شد.م   عقب رفتم .. ناگهان از درک ترسیدم .

 صورتش را دیدم ..همچنین چیزی که تقریباً مانند معذرت خواهی بود را آنجا دیدم

  اما چطور می توانستم کاری که انجام داده بود را قبول کنم ؟ . . دوباره 

 تو به من تجاوز کردی _

م احساس کنم که دوباره عصبانیت در وجودم شعله می کلمات از دهانم بیرون ریختند . می توانست 

 گیرد . چطور جرات میکرد ؟

 صدای او را شنیدم که آهی کشید و سرش را کمی پایین آورد

 __ اوالین  -

 دوباره گفتم

 تو به من تجاوز کردی  _

به سرعت  این بار لحن صدایم خشن تر بود . می بایست کلماتم روی اعصاب او راه رفته باشند... زیرا 

چنگ گرفت.. باعث شد جیغ بکشم ...سرم را به   سرپا ایستاد و به طرف من حرکت کرد . موهایم را به

 عقب کشید

تو مال منی تا هر موقع که دوست داشته باشم ترتیبت رو بدم ...هر طوری که دوست داشته باشم   _

ی ات رو پاره کنم و بهت نشون بدم ؟ دوباره باید بهت یادآوری کنم ؟ میخوای دوباره لباس های لعنت  .

 تا اون دهن لعنتی تو ببندی ؟

 ؟   اشک در چشم هایم جمع شد . ناگهان چه اتفاقی برای او افتاد
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ای اشک روی گونه ام به پایین سر خورد . برای لحظه ای دوباره آن برق احساس مرا تماشا کرد که قطره

   ا جمع و جور کردگناه را در چشم هایش دیدم اما به سرعت خود ر 

  دوباره موهایم را به طرف عقب کشید

 خوب میخوای ؟ _

  سرم را تکان دادم 

 میشه رو انجام بده لنتی   پس چیزی که بهت گفته _

  موهایم را رها کرد و صاف ایستاد 

  حاال روی تختخواب دراز بکش و پاهاتو باز کن _

  واستمدوباره سرم را تکان دادم .. او را اینگونه نمی خ

 کاری نکن دوباره ازت بپرسم _

با پاهایی لرزان و سری که هنوز هم درد میکرد , به طرف تخت خواب حرکت کردم . روی آن دراز  

توانستم درک کنم مردی که زمانی برای من نمی   کشیدم . احساس می کردم از من سوء استفاده شده

  بتواند چنین رفتاری با من داشته باشدبستنی می خرید.. تلفن و حتی اسب می خرید ..حاال 

بدنم درد میکرد و مطمئنا برای این کار آماده نبودم . در حقیقت نمیخواستم هیچ جایی نزدیک من بیاید 

اما می    گفت که فرار کنم .او را تماشا کردم که به طرف من حرکت کرد . غریزه ام به من می  .

تی به من رسید چشم هایم را بستم . اشک در پشت پلک دانستم که نمی توانم به جایی برسم . وق

پایین بریزد . نمی خواستم برای این مرد گریه کنم .    هایم جمع شده بود و تهدید می کرد که هر لحظه

 . او لیاقت اشکهای من را نداشت

چشم هایم را باز نکردم . میتوانستم دستش را روی پوست بدنم احساس کنم . می توانستم نفس 

یدن سنگینش را احساس کنم . همانطور که مرا می بوسید سخت و بی حرکت آنجا دراز کشیده کش

 بودم ..این بار بوسه های او را نمی خواستم ..این بار بوسه هایش مرا منزجر می کردند

 تو خیلی جذابی لعنتی . اینو میدونستی ؟ هرگز نمیتونم ازت سیر بشم اوالین _

 فته بود به ذهنم هجوم آوردندکلماتی که قبالً به من گ 

 "  فاحشه لعنتی .. هرزه لعنتی .. فاحشه ی لعنتی من  "
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وقتی دوباره موج جدیدی از اشک به چشمهایم هجوم آورد , نفسم را حبس کردم . چرا اینطور با من 

صحبت کرده بود ؟ چرا باعث میشد احساس کنم بی ارزش هستم ؟ که از من سوء استفاده شده ؟ 

تی که او تنها مردی است که با او خوابیده ام... کاری میکرد که احساس کنم یک فاحشه چرا وق

 ؟  هستم

 مقابل پوست بدنم زمزمه کرد

 خیلی لعنتی و بی عیب و نقص  _

نمیخواستم واکنش نشان بدهم ..اما بدنم به لمس دست های او پاسخ می داد . به آرامی به اغفال  

داد ..تمام بدنم درد میکرد اما حاال تمام چیزی که احساس می کردم  کردن بدنم با لب هایش ادامه

احساس لذتی بود که از سر تا نوک پا بدنم را در بر گرفته بود . نمی خواستم کاری که این هیوال با من 

  می کند مرا تحت تأثیر قرار بدهد... اما بدنم یک بار دیگر داشت به من خیانت میکرد

  ی اراده ناله ای از لب هایم بیرون آمدچشمهایم را بستم . ب

 خودشه عزیزم . خودت میدونی که عاشقی _

می خواستم به او بگویم که گورش را گم کند.. اما در عوض بدنم با احساس نیاز می لرزید. یک بار  

دیگر درک مرا مجبور کرد که مطابق با خواسته او عمل کنم . نمیخواستم احساس کنم که چه حس 

...تمام چیزی که او , کمی قبل تر    اده ای دارد .. نمیخواستم از این احساس لذت ببرمفوق الع

خواست به من بدهد ع احساس درد بود . درک که مصمم بود این مبارزه را ببرد , با بی رحمی به می

 اغفال کردن بدنم ادامه داد ...و من میدانستم که در این جنگ اراده , من بازنده هستم

 انستم جلوی کاری که این هیوال داشت با من می کرد را بگیرمنمی تو 

* * * 

 بعد از این که درک کارش با من تمام شد مرا بوسید و گفت

 ؟  تو به کی تعلق داری اوالین  _

 این بار بدون تردید پاسخ دادم

  تو  _

دوباره مرا بوسید . سپس به طرف گردنم حرکت کرد . آنقدر محکم پوست حساس گردنم را مکید که 

دانستم این نشانی از سلطه ی او روی من کرد . می. داشت مرا عالمت گذاری می   تقریباً گریه کردم
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ی از خودم بیزار خواهم شد . شاید حت   است . می دانستم وقتی صبح فرا برسد .. مانند همیشه از او

. می بایست می دانستم که دارد دروغ می      بیشتر بیزار شوم که اجازه دادم چنین کاری با من بکند

  . . او یه یک هیوالست  گوید , وقتی که به من گفته بود که او یک هیوال نیست . .

 و من می بایست راهی پیدا کنم تا از چنگال او فرار کنم 

یشتر از همیشه احساس گیر افتادن می کنم . در این مدت قادر نبودم تقریبا دو هفته گذشت و من ب

خانه را ترک کنم . در عوض تمام کاری که اجازه داشتم انجام بدهم این بود که اطراف خانه حرکت کنم 

, سوار ایرلند بشوم و داخل استخر شنا کنم . حتی آن موقع می بایست مطمئن شوم چیزی بپوشم که 

مرا داخل بیکینی    را پوشانده باشد . هیچکدام از نگهبان ها اجازه ندارند کنار استخر عمالً تمام بدنم

  ببینند

وقتی امروز صبح داخل حمام رفتم تا دور دوم قرص هایم را مصرف کنم , متوجه شدم که ناپدید شده 

یش پیدا اند . در حالی که اخم کرده بودم از حمام بیرون آمدم . درک را در حال پوشیدن کفش ها

  کردم

  درک من نمیتونم قرص هام رو پیدا کنم . قسم میخورم اون ها رو داخل کابینت گذاشته بودم _

 به باال نگاه نکرد .. تنها به کارش ادامه داد

   خوب به نظر میرسه گم شدن  _

  بایست یکی از اونها مصرف کنم وگرنه ممکنه باردار بشمامروز می _

  نکرد , آهی کشیدم وقتی دیگر به من توجهی

 درک .. این جدیه . می بایست دوباره پیش دکتر برم تا نسخه جدیدی برام بنویسه _

  باالخره سر پا ایستاد . چرخید تا با من روبرو شود 

 نیازی نیست پیش دکتر بری _

  مپس چطور میتونم قرصام رو بگیرم ؟ می تونه کار یکی از خدمتکار ها باشه ؟ باید ازشون بپرس _

  برداشتن به طرف در کردم که درک مرا متوقف کرد . به باال به او نگاه کردم   شروع به قدم

  نیازی نیست از خدمتکارها بپرسی . من میدونم چه اتفاقی برای قرص های تو افتاده _

 دستم را به طرف او دراز کردم
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 پس می تونم اون ها رو داشته باشم ؟  _

 سرش را تکان داد

 ونکه من اونها رو انداختم توی سطل زبالهنه .. چ  _

 فریاد کشیدم 

 تو چیکار کردی ؟  _

  درک مرا به طرف خودش کشید و غرید 

کنیم . االن بهترین موقع است صدای لعنتی ات رو بیار پایین . ما دو هفته ی دیگه با هم ازدواج می _

ه زودتر شروع کنیم . چرا حاال نه ؟ که یه خانواده رو شروع کنیم . من شش تا بچه می خوام پس بهتر 

 اگه حاال دست به کار بشیم وقتی از ماه عسل برگشتیم میتونیم خبر بچه جدیدمون رو به همه بدیم

. . برای چند روز گذشته .. بعد    چشم هایم از کاسه سرم بیرون آمدند . آیا حرف او را درست شنیدم ؟

خواهد را انجام شم را کرده بودم که هر کاری که از من میتمام تال   از کاری که درک با من کرده بود ..

بدهم . . از او پیروی کنم و از تک تک دستوراتش اطاعت کنم , تا بتوانم اعتماد او را به دست آورم . 

می بایست فرار کنم و تنها راهی که می توانم این کار را انجام بدهم این است که کاری کنم تا درک به 

 از خانه خارج شوم من اجازه بدهد

  اما این ... این دیگر خیلی زیادی بود . دیگر نمی توانست بیشتر از این زبانم را نگه دارم 

اما نظر من چی ؟ من فعالً یه خانواده نمیخوام . حتی نمی خوام با تو ازدواج کنم . می خوام برم  _

از مردم درخواست کرد و من دانشگاه و درس بخونم تا بتونم کسی بشم . می خوام وقتی یه نفر 

مشتاقانه بهش جواب بله دادم ازدواج کنم . می خوام وقتی تشکیل خانواده بدم که شخصی که 

باهاش ازدواج کردم مشتاق باشه که وقتی هر دو آماده بودیم خانوادمون رو شروع کنیم , نه وقتی که 

  بهم دستور داده میشه . تو نمیتونی این کارو با من بکنی

رض یک چشم به هم زدن مقابل دیوار کوبیده شدم ...گلویم را محکم به چنگ گرفته .. چشمهای در ع

  درک ... همان طور که به من خیره شده بود , وحشی و تیره بودند

. اما صبرم داره تموم میشه . بارها و بارها بهت گفتم حرفی که    سعی کردم باهات صبوری می کنم _

. و تو مدام میخوای با من بجنگی و از من نافرمانی کنی . نیازی نداری به  من میزنم انجام خواهد شد

دانشگاه بروی و کسی بشی ..همین حاال با ازدواج کردن با من کسی شدی . هر چیزی که درخواست 
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کنی رو من بهت میدم . پس چرا می خوای خودتو به دردسر بندازی و مدرک دانشگاهی بگیری وقتی که 

دنیا زیر دستته و میتونی هر چی که دلت میخواد داشته باشی ؟ تمام کاری که می تمام پول های 

  بایست در عوضش انجام بدی اینه که از دستورات من پیروی کنی .. فقط حرف گوش کن لعنتی

در حالیکه جمله آخر را با عصبانیت داخل صورتم میگفت سرم را به دیوار می کوبید .. به اندازه کافی 

کار را انجام می داد که به من آسیب نرساند . اما این دیگر عمل او نبود که به من آسیب می آرام این 

.. موضوع   رساند .. بلکه کلماتش بودند . به نظر می رسید متوجه نمی شود که موضوع پول نیست

 این است که من از خودم شخصی بسازم.. موضوع این است که من بیرون از زندگی درک , برای خودم

یک زندگی داشته باشم ..راجع به این است که استقالل خودم را داشته باشم ..کاری که به آن افتخار 

. اگر چه در مدرسه نمرات    , من به خودم افتخار نمی کنم   می کنم را انجام بدهم.. االن در این لحظه

 د داشت ؟ای خواهخوبی به دست آورده بودم اما اگر نتوانم به دانشگاه بروم چه فایده

با درک نا عدالتی همه ی این ها , ضربان قلبم باال رفت . من این زندگی را نمی خواهم . هرگز این  

تواند اگر با او موافقت نکنم درک می  توانم بکنم ؟ می دانستمزندگی را نمی خواستم . اما چه کار می

  زندگی را حاال برای من به جهنم تبدیل کند

راهی که می توانم به آن   خواست تا جایی که امکان دارد از او دور باشم و تنها در این لحظه دلم می 

  دست پیدا کنم این است که از او اطاعت کنم

  سرم را تکان دادم

  خیلی خوب درک _

ای اخم کرد . مرا بررسی می کرد . تقریباً مانند این بود که نمی تواند باور کند به این آسانی برای لحظه 

  شده امتسلیم 

 خیلی خوب چی ؟ _

   اطاعت می کنم  _

این پیروزی بود که نمی توانست از طرف من بگیرد . با    دار شوم.خواهم از او بچهنمخواستم بگویم می

همان فاحشه   هر چه در توان دارم مطمئن خواهم شد که هرگز از این مرد بچه دار نشوم . اما حاال...

  که دلش میخواهد باشم شناسی خواهم بودی کوچک وظیفه

با لبخندی فاتحانه , که بدجور دلم می خواست از روی صورتش پاک کنم , دستش را از دور گردنم شل 

. میخواستم باال بیاورم . اما   لب هایش را روی دهانم فشار داد   تا مرا ببوسد . محکم   کرد . جلو آمد
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. با آن شیوه ای که می دانست نقطه ضعف من .. مرا مجبور کرد تا از او پیروی کنم   مانند همیشه

است , مرا نوازش داد . نمی خواستم با لمس دست های او احساس لذت کنم . اما این گونه شد ... و 

  درک متوجه این موضوع شد .. این کار باعث شد ناله ی عمیقی از گلویش بیرون بیاید

 ا می بایست برمبی نهایت دلم میخواد االن باهات عشق بازی کنم . ام _

 به طرف پایین نگاه کرد و دستش را روی شکمم قرار داد 

نمیتونم صبر کنم تا شکم تو رو ببینم که با بچه امون بزرگ میشه . این جذاب ترین منظره ی لعنتی   _

 این دنیا خواهد بود

 گفت   را بوسید.همانطور که ترس از کلماتش ضربان قلبم را باال برد.. به پایین خم شد و بار دیگر م 

 به زودی  _

 و بار دیگر شکمم را نوازش کرد 

  قراره درست کردن پسرمون حسابی لذت بخش باشه  _

 پسر ؟

با   با گفتن این کلمه از در بیرون رفت . بدون خداحافظی ..بدون اینکه بگوید بعدا میبینمت ..تنها 

 ترس کلمات آخرش مرا تنها گذاشت

کرد را احساس می کردم . می بایست هرچه سریعتر به ه ذهنم باز میترس و وحشتی که راهش را ب 

  در پایان امروز ... آسیب پذیر خواهم بود   راهی فکر کنم که این را متوقف کنم.

در حالی که قلبم هنوز به شدت میکوبید از پله ها پایین رفتم ..و جورج را دیدم که دوباره صبحانه 

بیکن و چند تا تخم مرغ بود . امروز گرسنه نبودم زیرا آن کلمات کردن  درست میکرد . مشغول سرخ

  پایانی درک اشتهایم را به کلی از بین برده بود

  جورج با خوشحالی گفت

 صبح بخیر _

 با صدایی که به زور از گلویم بیرون می آمد گفتم 

  صبح بخیر  _
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 جورج اخم کرد و بشقابی مقابل من قرار داد

 ح بخیر نبود . دیشب نتونستی خوب بخوابی ؟این اصالً یه صب  _

ای با جورج داشته باشم . او مرد خوبی بود اما سال ها می شد که کارمند نمیخواستم چنین مکالمه 

 درک است . پاسخ دادم

 یه چیزی مثل این  _

در  شروع به بازی کردن با غذایم کردم . دیگر توضیح بیشتری ندادم . فکر می کنم جرج متوجه شد که 

حس و حال گفت و گو نیستم زیرا مرا تنها گذاشت تا در آرامش غذا بخورم . چند لقمه از گلویم پایین 

دادم .. اگرچه همیشه غذا های جورج لذیذ بودند , اما امروز احساس می کردم مقوا داخل دهانم می 

 ردمگذار . ایستادم و بشقابم را برداشتم . محتوای آن را داخل سطل زباله خالی ک

 امروز صبح اشتها نداری ها ؟  _

وقتی به باال نگاه کردم , جو را پیدا کردم که با نیشخند بزرگی روی صورتش , میان درگاه ایستاده . به او 

 لبخند نزدم , در عوض شروع به شستن بشقابم کردم

 امروز پرنسس مون با کسی دعوا کرده ؟  _

  ن بشقابم تمرکز کردمبه نادیده گرفتن او ادامه دادم و روی شست 

 هی مشکل چیه ؟ _

 خودم را عقب کشیدم   سعی کرد به من نگاه بکند .   موهایم را از روی صورتم کنار زد.

 به من دست نزن  _

 در حالی که دست هایش را باال نگه داشته بود یک قدم به عقب برداشت 

 متاسفم  _

  شدموقتی دیدم چقدر عذرخواهی اش صادقانه است کمی نرم  

  متاسفم . فقط فکر می کنم امروز صبح حال خوشی ندارم . نیازی نبود اینو سر تو خالی کنم _

 جو لبخند زد

  . اگه بهم نیاز داشتی من اینجام   اشکالی نداره  _
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. جو کنار کانتر نشست ....و آن موقع بود    یک حوله برداشتم و شروع به خشک کردن بشقابم کردم

دون مندی , من هیچ کسی را نداشتم ...هیچ دوستی نداشتم که با او صحبت که متوجه شدم.... ب

. جو ممکن بود یک عوضی باشد , اما او تنها کسی است که مشتاق    کنم... یا با او اوقاتم را بگذرانم

هیچکدام از نگهبان ها حتی حاضر نیستند به من نگاه کنند . فکر می کنم   است با من صحبت کند .

ین است که از درک می ترسند . می بایست از این که آنها از او می ترسند بترسم .. اما این به خاطر ا
  می کرد   تنها مرا عصبانی

   شدآشنایی بیشتر واقعاً باعث تحقیر می   یک چیز بود که سباستین راجع به آن حق داشت :

. اما برای یک بار هم که    دیمجو را تماشا کردم که در سکوت نشسته بود . تنها به یکدیگر نگاه میکر 

خواهد مرا بخورد ... جوری به من نگاه می کرد .. جو طوری به من نگاه نمی کرد مانند اینکه می   شده

 مانند این که می خواهد دوست من باشد

 و من واقعا االن می توانستم از یک دوست استفاده کنم

  آهی کشیدم و حوله را روی کانتر قرار دادم 

 به عنوان یه رئیس چطور آدمیه ؟درک  _

کنم سوالم او را کمی متعجب کرد . در ابتدا به نظر می رسید نمی داند باید چه بگوید اما فکر فکر می

   بعد خود را جمع و جور کرد

  کنم این بهترین شیوه برای توصیف اون باشهمحکم و قاطع اما منصف . فکر می _

... چه   . منصف   یزی که از لب هایم بیرون آمد را بگیرمنمی توانستم جلوی خنده ی طعنه آم 

   مزخرفاتی

  عقیده ای راجع به اون نداری   گیرم که تو چنیناز این خنده ی تو این نتیجه رو می _

  درک رئیس من نیست پس من نمیتونم نظری بدم  _

 با لحنی تفریحی گفت

 هوشمندانه بود  _

 ند زدموقتی لبخند زد در پاسخ به او لبخ 

  فکر می کنم در چند روز گذشته این اولین باریه که میبینم لبخند میزنی  _



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 147 

   خوب .. موضوع زیادی برای لبخند زدن نداشتم _

  نمی دانم چرا ناگهان در برابر این پسر سفره دلم را باز کردم . من هیچ چیزی راجع به او نمی دانم

 پس چرا تو این کارو نمی کنی ؟   تمام مدت لبخند بزنه . باعث شرمندگیه . دختر زیبایی مثل تو باید _

  پیچیده است  _

 امتحانم کن _

 وسوسه انگیز بود . واقعاً اینگونه بود . اما کلمات را گم کرده بودم 

 چی فکر می کنی ؟   اراده آزاد  راجع به  _

 با این سوال من اخم کرد 

  همه ما مستحقش هستیم... چیزی که    این چیزیه که خدا به ما داده  _

 فکر نمیکردم یکی از اون پسر هایی باشی که به خدا اعتقاد داره _

 نیشخند زد 

 اه میبینی اوالین .. تو چیز زیادی راجع به من نمی دونی  _

  هر دو با دهان بسته خندیدیم 

 خوب .. حاال میخوای بهم بگی چرا این سوالو پرسیدی ؟ _

  ه پاهایم خیره شدمدر حالی که آهی می کشیدم ب 

  میخواستم نظرت رو بدونم   فقط  واقعا چیز مهمی نیست . _

تو رو تحت فشار نمیزارم . میدونم احساس می کنی اینجا زندگی مزخرفی داری   کامالً شک دارم . اما _

 هستن که خیلی بدتر از زندگی هست که تو این جا داری   .. اما زندگی هایی اون بیرون

  که به او خیره شدم آن موقع بود 

 داری میگی باید به خاطر این شکر گزار باشم ؟ _

 دوباره دست هایش را باال گرفتت 
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آروم باش ببر کوجولو . من اصالً چنین چیزی نگفتم . فقط دارم میگم وقتی توی یه موقعیت مزخرفی   _

فرادی هستن که در موقعیتی , بهترین شیوه ای که میتونی با اون به قضیه نگاه کنی اینه که فکر کنی ا

 بدتر از تو قرار دارن

به این پاسخ فکر کردم ... و البته که حق با او بود . من سقفی باالی سرم داشتم , لباس های برای  

اگرچه به این فکر   پوشیدن و غذایی برای خوردن ... بعضی از مردم چنین تجمالتی در زندگی نداشتند .

سوال سختی    عوض کنم ؟ . .  زندگی پر تجمل را با یکی از آن آدمها کردم که آیا حاضر هستم این

  برای پاسخ دادن بود

 کنم خودخواه بودم و به این شیوه به قضیه فکر نکرده بودمفکر می   میدونم حق با توئه .  _

  دستش را روی شانه ام قرار داد و لبخند زد  جو از روی صندلی بلند شد و به طرف من حرکت کرد . 

گوش کن .. می دونم االن شرایط خیلی مزخرف به نظر میرسه اما اگه واقعا بخوای , میتونی اونو  _

  پیشنهاد یه شانس دادم  تغییر بدی . من قبال بهت

به چیزی که قبال گفته بود فکر کردم . اما اون موقع فکر نمیکردم جدی باشد . با فکر به آن ضربان  

  قلبم باال رفت

 ن به کمک نیاز دارمدر واقع م _

  یک ابرویش را باال داد 

 ادامه بده  _

؟ اما    به سختی که آب دهانم را قورت دادم . به این فکر می کردم که آیا می توانم به او اعتماد کنم 

 انتخاب خیلی کمی دارم  همچنین می دانستم که

  به یه چند تایی قرص نیاز دارم  _

  سرش را تکان داد

 تو کار مواد باشه رو سراغ ندارممن کسی که   _

 با نگاهی خیره به او گفتم 

 . منظورم قرص های ضد بارداری بود   منظورم مواد نبود  _

  اوه  _
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 باالخره لبخند زد

 اگه اسمشو بهت بگم یکم برام جور می کنی ؟  _

 فکر میکردم دلت میخواد فرار کنی  _

 می خوام .. اما این ضروریه  _

  کردمبه ساعتم نگاه  

  ساعت دیگه حتما یکی مصرف کنم ۱۰می بایست تا  _

  فکر می کنم بتونم بهت کمک کنم _

 امید به درون قلبم تابید   بارقه ای از  چشم هایم گشاد شدند .

 واقعاً ؟  _

  . همچنین فکر می کنم میتونم کمکت کنم فرار کنی ... اما در عوض یه چیزی ازت می خوام   بله  _

 اون چیه ؟  _

او را تماشا کردم که به طرف لب هایم خم شد و عمداً نگاهش را به طرف سینه هایم پایین آورد . به  

  سرعت می دانستم چه در ذهن دارد

  منو میخوای _

 در حالی که می خندید یک قدم به عقب برداشت

وجه شده مطمئنا می بایست مت  تو یه عالمه پول می ارزی .   هی من فقط باهات صادق بودم .  _

باشی هر مردی که اینو بدونه یه تیکه برای خودش میخواد . مثل اینکه یه زن یه الماس پنج میلیون 

 این فقط طبیعت انسانه  پوندی پشت ویترین فروشگاه ببینه ..

  از اینکه به او اجازه داده بودم به من نزدیک شود از خودم منزجر شدم . او را به عقب هل دادم 

 من چیزی گفتمفراموش کن  _

 شروع کردم که از او دور شوم اما چیزی که گفت مرا سر جایم متوقف کرد 

 پس این چیزا رو نمی خوای ؟  _
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چرخیدم و بسته ی قرص هایم را در دستهای او دیدم . چشم هایم گشاد شدند . به طرف او حرکت 

 کردم و سعی کردم آنها را از دستش بقاپم

 . تو هنوز با پیشنهاد من موافقت نکردی . نه اینقدر سریع  آع آع  _

 با عصبانیت داخل صورتش گفتم

 تو باعث میشی پوستم مور مور بشه  _

یا میتونم سراسر پوستت بخزم . یک شب . این تمام چیزیه که ازت می خوام .من اینا رو بهت میگم  _

فقط می بایست    دارن .ای اینا یه هزینه  و بهت پیشنهاد یه راه فرار از اینجا رو میدم . اما

  اطالع بدی که عواقب این کار رو پذیرفتی . حداقل وقتی داری تصمیم میگیری , اختیار آزاد داری  بهمن

بله اما به چه قیمتی ؟ آیا تا این حد ناامید و بیچاره بودم که خودم را به این عوضی بفروشم ؟ آیا تا 

ای که درک شب گذشته مرا صدا کرده بود خودم را مستاصل بودم که مانند همان فاحشه    این اندازه

  بفروشم ؟

  با حالتی خجالتی گفتم

 خیلی خوب _

 خیلی خوب چی ؟  _

 با شرایطت موافقت می کنم  _

 و عواقب تصمیمت رو قبول می کنی ؟  _

  سرم را تکان دادم 

_  ً  ؟  بله . حاال میتونم قرص هامو داشته باشم . لطفا

 نه اینقدر زود _

بدون هشدار .. پشت سرم را گرفت و مرا به طرف خود نزدیک کرد تا ببوسد . در ابتدا سعی کردم او را  

ها را به من نمی دهد.. تسلیم شدم به عقب هل بدهم .. اما وقتی متوجه شدم در غیر اینصورت قرص
ز روی سرم به طرف .. و با اکراه او را بوسیدم . با ناله ای زبانش را وارده دهانم کرد و دستش را ا

صورتم پایین آورد و همینطور پایین تر رفت . یک بار دیگر ناله کرد و خود را عقب کشید . نفس نفس 

 زنان مقابل دهانم گفت
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 می بایست جلوی خودمو بگیرم وگرنه کنترل امو از دست میدم  _

. سپس قرص ها را به فضا داد تا بتوانم نفس بکشم    چند قدم عقب گذاشت و به من به اندازه کافی 

  آنها را از او گرفتم و از آنجا دور شدم  دستم داد.

  نمیتونم صبر کنم تا بقیه ی تو رو داشته باشم _

همانطور که به طرف اتاق خوابم حرکت میکردم .. لرزشی از ستون فقراتم باال رفت . می بایست یکی 

ر حمام پنهان کنم . نمی خواستم با آن عوضی از قرصها را همین حاال مصرف کنم و بقیه آنها را جایی د

  بخوابم . اما ترجیح می دادم آنرا تحمل کنم به جای آنکه با بچه درک باردار شوم

کردم در یک بن بست گیر افتاده ام .. وارد اتاقم شدم . و به سرعت پاکت را در حالی که احساس می 

آهی   تصویر خودم در آینه خیره شدم . باز کردم . قرص را داخل دهانم انداختم و به انعکاس

سال داشتم اما احساس می کردم یک عمر  ۱۸. . . کارم به کجا کشیده شده بود ؟ من تنها    کشیدم

زندگی کرده ام . چشم هایم را بستم و اجازه دادم اشک هایی که روزها بود تهدید می کردند فرو 

  بریزند , از چشمهایم جاری شوند

ه نمیکردم . به خاطر این گریه نمیکردم که تمام مردهای عوضی می خواستند از من به خاطر درک گری

سوءاستفاده کنند تا لذت شان را داشته باشند.. به خاطر موقعیتی که در آن گیر افتاده بودم گریه 

توانست یک عالمه پتانسیل مقابل خود داشته باشد گریه ..به خاطر دختر گمشده ای که می   میکردم

دم.. به خاطر این گریه می کردم که مهم نبود زندگی با یک دست چه چیزی به او پیشنهاد میکر 

به خاطر عشقی که پدر و مادرش هرگز به او    .. به سرعت با دست دیگر از او گرفته می شد . .   میداد

 نداده بودند گریه میکردم

 به خاطر خودم گریه میکردم 

 

 

 

 

 �%ا$ #ا"



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 152 

 

, هوس شنا کردن به سرم زد . بنابراین به کمد لباس هایم نگاه کردم . اما  کمی بعد در همان روز 

مالل آوری که به درد مادربزرگها میخورد را مقابلم دیدم , در را      وقتی تنها , لباس شنای احمقانه ی

سالم بود و اکنون بزرگ شده بودم . می بایست اجازه داشته باشم  ۱۸محکم به هم کوبیدم . من 

گویند باید بپوشم . می دانستم ه دلم میخواهد را بپوشم نه چیزی که بقیه آدم ها به من میچیزی ک

اگر زودتر سرگرمی پیدا نکنم از کسالت خواهم مرد . به این فکر کردم که می توانم چه کار کنم .... 

  ایده ای به ذهنم خطور کرد

توانستم به جای لباس شنا از آن استفاده ست لباس زیر مشکی دارم . چیزی که می   می دانستم یک

بپوشم ؟ یک عالمه آدم اینجا زندگی می کردند اما    کنم . به هر حال چه اهمیتی داشت که آنها را

  نامرئی هستم   برای آنها   هرگز حتی به من نگاه هم نمی کردند . مانند این که

وقتی از نتیجه   زیر مورد نظر را پوشیدم . لباس هایم را از تنم خارج کردم و لباس  تصمیمم را گرفتم ..

راضی شدم , در اتاق خواب را باز کردم و راهم را به پایین پلکان باز کردم . هیچکس این اطراف نبود . 

یکی از نگهبانان   تا زمانی که وارد راهرو شدم و از خانه خارج شدم و به طرف استخر حرکت کردم .

م مرا نادیده بگیرد , اما وقتی از گوشه چشم متوجه من شد .. چرخید های درک آنجا بود . انتظار داشت

تا احتماالً نگاه نزدیکتری داشته باشد . قبل از آن که سرش را بچرخاند متوجه شدم که چشمهایش 
  اگر چه .. می توانستم بگویم واقعاً دلش میخواهد نگاه کند  گشاد شدند .

مه دادم . امروز آسمان آفتابی و گرم بود . همان طوری که به راهم ادا   در حالی که لبخند می زدم

امیدوار بودم باشد . حوله را روی صندلی ای کنار استخر قراردادم . سپس به اتاق کنار استخر رفتم تا 
ضد افتاب پیدا کنم . خوشبختانه توانستم آنجا کمی لوسیون پیدا کنم . اما وقتی چرخیدم ...  کمی کرم

از من عکس گرفت و مانند    ه آنجا ایستاده بود و تلفنش را باال گرفته بود پیدا کردم .جو را درحالی ک

 یک گرگ زوزه کشید

گیر قایم شده لعنت .. یه نگاه به خودت بنداز . میدونستم زیر اون همه پارچه یه هیکل نفس  _

 تصمیم گرفتی امروز لباسای مادربزرگی همیشگی رو نپوشی ؟  .

  دویدم و سعی کردم تلفن را از چنگش بگیرمبه طرف او  

 نمیتونی بدون اجازه من اینطوری ازم عکس بگیری . پسش بده _

 جو شروع به خندیدن کرد و تلفن را در هوا باال گرفت 
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اینجا یه کشور آزاده . به عالوه .. وقتی اینطوری با این وضع این اطراف میچرخی چه انتظار دیگه ای   _

 داشتی ؟

 وای باهاش چیکار کنی ؟می خ _

 نمیدونم . شاید اونو توی فیسبوک به اشتراک گذاشتم و بعداً باهاش کمی حال کردم _

تو منزجر کننده ای . به عالوه اگه اونو توی فیسبوک پست کنی , درک متوجه میشه و میندازتت توی   _

 گونی

خیلی زود مقابل دیوار بودم . وقتی  جو به طرف من به راه افتاد .. بنابراین من به عقب حرکت کردم . 

 , جو به پایین خم شد و یک انگشتش را روی صورتم کشید   آنجا گیر افتادم

من و تو هردو چنین چیزی رو نمیخوایم مگه نه ؟ به یاد داشته باش که اینجا من تنها راه نجات تو   _

  هستم

  ها به من لبخند زددستش را به پایین تر حرکت داد .. آن را گرفتم ... و او تن 

  فکر میکردم با هم یه قول و قراری داریم _

 با عصبانیتی که هر لحظه بیشتر می جوشید گفتم

 اگر چه هنوز تو به قولت عمل نکردی کردی ؟  بله . _

تو قرص هات رو پس گرفتی مگه نه ؟ برای این حداقل می بایست ازت بخوام یه حال اساسی بهم  _

  بدی

  تر رفتضربان قلبم باال

 ما با هم یه قراری گذاشتیم _

  خودش را عقب کشید 

  بله همینطوره _

 به من اشاره کرد تا از او عبور کنم

 از شنا کردن لذت ببر  _
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. اما وقتی داشتم از کنار او می گذشتم ..    عبور کردم   با عصبانیت نگاه خیره ای تحویلش دادم و از او 

 اعتراض به او نگاه کردم . خندید و گفتیک سیلی محکم به باسنم زد . با 

 با این باسن وسوسه انگیز تو , نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم  _

او را نادیده گرفتم و قبل از آنکه به دردسر بیشتری بیفتم از اتاق خارج شدم . واقعاً نمی دانستم  

تنها راه فرار من از اینجاست چطور چنین کارهایی از جو سر می زند . اگر به خاطر این حقیقت که او 

 دادمگزارش می   نبود .. خیلی وقت پیش این طرز برخورد او را به درک

او یک خوک متکبر است . مخصوصاً به خاطر این که می خواست در ازای آزادی من , از من برای لذت 

بودم  خودش سوء استفاده کند . در کمتر از چند هفته از یک باکره به یک فاحشه تبدیل شده

  چطور ممکن بود این طور ناگهانی کارم به اینجا ختم شود ؟   ...

به پدر و مادرم فکر کردم . همچنین به مندی .    شنا کردم ,   وقتی در استخر شیرجه زدم و شروع به

اغلب با خودم در فکر بودم که آیا آنها به من فکر می کنند ؟ در مورد پدر و مادرم شک دارم . احتماالً 

آنها داده بود لذت میلیون دالری که درک به  ۵مشغول مسافرت دور دنیا هستند و از ولخرجی کردن 

اگرچه از طرف دیگر .. احتماالً مندی با خود در فکر خواهد بود که چرا حداقل با او تماس   می برند .

. هم چنین تصور می کنم که سعی می کند با من تماس بگیرد اما از آن جایی که درک    نگرفته ام

 جزو گزینه ها نبودتلفن همراهم را از من گرفته بود , تماس گرفتن با او برای من 

جایی که بتوانم مدرک دانشگاهی ام   همانطور که شنا می کردم افکارم به جاهای بهتر کشیده شدند . 

جو داشت این   را بگیرم . به رویاهایم برسم و وقتی به امنیت شغلی رسیدم تشکیل خانواده بدهم .

واهد بود و کجا خواهم بود .. بی حد داد . اینکه آن موقع اوضاعم چطور خشانس را به من پیشنهاد می

  و اندازه مرا می ترساند . اما همزمان این احساس برایم هیجان انگیز بود

اگر بتوانم پولی که در حساب بانکی ام پس انداز کرده بودم را بیرون بکشم , می توانم جایی برای 

تعطیل .. باالخره می توانستم  کار کردن در بار در شیفت شب .. و در روزهای  زندگی اجاره کنم و با

  خانه ای کنار دریا , جایی که بتوانم اوقات فراغتم را آنجا بگذرانم .. برای خودم دست و پا کنم

البته اگر در بین مدرسه وقت آزاد به دست بیاورم که بتوانم همزمان هم کار کنم و هم درسم را ادامه 

 بدهم

, از استخر بیرون    ورد زندگی احتمالی ام رویا بافی کردمبار طول استخر شنا رفتم و در م ۵۰وقتی  

آمدم . بدنم را خشک کردم و روی صندلی زیر آفتاب دراز کشیدم . احتماال می بایست بعد از مدتی به 
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خواب رفته باشم .. زیرا ناگهان چیزی ابریشمی و نرم را روی پوستم احساس کردم . به باال نگاه کردم 

که درک را دیدم که باالی سر من ایستاده . مانند همیشه ترسناک   دارد می افتد .. تا ببینم چه اتفاقی

رسید . چشمهایش مانند استخری از تاریکی بودند .. درست مانند چشم های و مرگ آور به نظر می

قلبم در    به سرعت پوست بدنم مور مور شد و مانند این بود که  پدرش وقتی که به من دارو داده بود .

 هر ساعت یک میلیون بار میزند

  اینو بپوش . همین حاال  _

پارچه ی فیروزه ای که روی من پرت کرده بود را گرفتم و آن را به سرعت به دور خود پیچیدم . وقتی 

  پوشیده شدم .. درک بازویم را گرفت و با خشونت مرا سر پا کشید

سه هنوز خیلی نرمم وگرنه از من نافرمانی خب , پس قراره اوضاع اینطوری باشه ها ؟ به نظر می ر  _

  دوباره   نمیکردی . .

  درحالی که بازویم را فشار میداد مرا به طرف خانه کشید

  درک خواهش می کنم . صبر کن . داری بهم آسیب می رسونی _

  می بایست راجع بهش فکر میکردی _

 ً  به زمین افتادم . می دانم چرا داشت پشت گردنم را گرفت و مرا به جلو هل داد . تا جایی که تقریبا

. . که او   این کار را می کرد . داشت به تمام افراد داخل این خانه قدرت و اختیارش را نشان می داد

دانست داشت مرا تحقیر می کرد , فقط برای رئیس آنها و من . . به تنها روشی که می  رئیس است . .

  اینکه قدرت و ریاستش را اثبات کند

دوباره پشت گردنم را گرفت .. مرا از آشپزخانه و سپس از راهرو عبور داد .. و به طرف راه پله ها کشید 

  . این بار نگهبان ها تماشا می کردند ... فکر می کنم این منظره بهتر از آن بود که نادیده گرفته شود

را باز کند . وقتی نگهبان از دستور او وقتی به راه پله ها رسیدیم , به یکی از نگهبان ها اشاره داد تا در 

  پیروی کرد , من را از میان در هول داد و به طرف نگهبان چرخید

  هیچکس از این در وارد یا خارج نمیشه . فهمیدی ؟ _

وارد   نگهبان سرش را تکان داد . درک در را پشت سر مان بست من را از پله ها به طرف پایین برد . 

پایی .. که قفل و زنجیر به آن متصل بود  ۷یی که آنجا یک چهارچوب بزرگ تقریبا زیر زمین شدیم . جا

این می بایست جایی باشد که دفعه قبل مرا به آن بسته بود . احساس ترس به طرف   , دیده می شد .
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ن درک دوباره مرا هول داد و ای   اما با سینه ای محکم برخورد کردم .   بدنم هجوم آورد .. عقب رفتم ..

 بار روی زمین افتادم

اونطوری که   ؟  کی قراره بفهمی که باید تسلیم بشی لعنتی   کی قراره حرف من توی مغزت فرو بره ؟ _

 بهت گفته شده اطاعت کنی ؟

قبال عصبانیت او را دیده    . . . عصبانی تر از چیزی که تاکنون او را دیده بودم .   بی نهایت عصبانی بود

 از عصبانیت چیزی نبود که قبالً از او دیده باشم بودم , اما این ورژن

 دستور داد

 بلند شو  _

اما من ترسیده تر از آن بودم که حرکت کنم . وقتی به سرعت پاسخ ندادم .. به طرف من حرکت کرد  

کارش از اهمیت دادن گذشته . مرا به طرف    جیغ زدم اما می دانستم  و موهایم را به چنگ گرفت .

روی زمین پرت کرد . کنار توالت ایستاد . با چشم هایی که مانند استخر تاریک شیطانی  حمام کشید و

 بودند به من خیره شد

یه   لعنتی فکر می کنی همیشه میتونی منو گول بزنی . اما یه چیزی هست که باید یاد بگیری .  تو  _

دوربین نصب نکردم تا  بازیکن هرگز بازی نمی خوره . فکر می کنی وقتی توی اتاقت هستی اونجا

 حرکاتت رو زیر نظر بگیرم ؟ فکر می کنی نمیتونم ببینم چه نقشه ای توی سرت داری ؟

چشم هایم گشاد شدند و قلبم به شدت در سینه شروع به تپیدن کرد . چقدر می دانست ؟ آیا دیده  

 بود که امروز جو در آشپزخانه و کلبه ی کنار استخر با من چه کار کرده بود ؟

  بله درسته  _

او را تماشا کردم که پاکت خالی قرص   دستش را داخل جیب شلوارش فرو کرد و چیزی بیرون آورد .

با دست دیگر تمام قرص ها را از جیب دیگرش بیرون   کف اتاق ریخت . .   هایم را بیرون آورد و آنها را

 خل توالت ریخت و سیفون را کشیدباالی توالت ایستاد.. و من تماشا کردم که قرص ها را دا   کشید .

خواستم درک گریه کردن مرا ببیند و قسم خورده بودم که هرگز مقابل او به خودم اجازه گریه نمی .

کردن ندهم . اما نمی توانستم جلوی سوزش اشک هایی که پشت پلک هایم جمع شده بودند را بگیرم 

 فریاد کشیدم  .

  هیوالی لعنتی  _
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خودم را روی او انداختم . میدانستم بی حاصل است .. اما عصبانی بودم ... خیلی سرپا ایستادم و 

  خیلی عصبانی

چهارچوبی که زنجیر به آن متصل شده بود کشید    مرا به طرف   مرا به عقب هل داد و گردنم را گرفت .

و نمی  در هوا معلق بودم   . هر دو مچ دستم را با زنجیر محکم کرد سپس مرا کمی باال کشید .

 توانستم حرکت کنم . اما فکر می کنم این چیزی است که دقیقاً می خواهد

این   فکر می کردم او را می شناسم اما چقدر در اشتباه بودم .  چه اتفاقی برای این مرد افتاده بود ؟ 

 این مرد هر کسی که هست , از یک هیوال بدتر  به هیچ عنوان شبیه درکی که من می شناختم نیست .

 است .. او خود شیطان است

او را تماشا کردم که کاری که انجام داده بود را بررسی کرد . سعی کردم به چشم هایش نگاه کنم تا  

شاید کمی بتوانم با او منطقی صحبت کنم اما تمام چیزی که با آن روبرو شدم تاریکی بود . مانند این 

ی درک مهربانی که قبالً می شناختم ناپدید شده که درون او کلیدی خاموش شده بود و تمام نشانه ها

بود و هیچ اثری از آن نبود . چرخید و به طرف یک دراور حرکت کرد . آن را باز کرد .. دیدم که یک 

 به خودم پیچ و تاب دادم  قیچی بیرون آورد .

...    ی کنم. خواهش م   قول میدم رفتار خوبی داشته باشم  درک مجبور نیستی این کار رو بکنی .  _

 خواهش می کنم به من آسیب نزن

ترسی دلهره آور از ستون فقراتم باال خزید . به هیچ    من را نادیده گرفت و به طرف من حرکت کرد . 

عنوان هیچ اثری از انسانیت در او دیده نمی شد . تقریباً مانند این بود که درک اینجا نبود و یک روح 

وقتی مقابل من ایستاد .. پارچه ابریشمی که قبالً به دورم پیچیده بود شیطانی او را تسخیر کرده بود . 

تکه های آن که به روی زمین می افتاد را تماشا کردم . بعد , نوبت لباس زیرم    را با قیچی پاره کرد .

 فریاد بزنم .. که با تمام توانم با او مبارزه کنم . اما می دانستم بی   شد . دلم میخواست جیغ بکشم .

تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که سرنوشتم را بپذیرم . می دانستم قرار است   نتیجه است .
بایست به این عادت کرده باشم اما چه اتفاقی بیفتد بنابراین خودم را برایش آماده کردم . تا حاال می

اما این حقیقت   شناختم . به نظر می رسید این تنها مدل زندگی باشد که با او خواهم   اینطور نبود .

 که می دانم می تواند خیلی بهتر از این باشد , چیزی است که تمام این ها را سخت تر می کرد

دلم نمی خواست این کار هیچ تاثیری روی من    او را تماشا کردم که لباس هایش را بیرون می آورد . 

با این حال هنوز هم نمی   خیره نشوم . داشته باشد . اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم و به او

چطور به اینجا رسیده بودم    داغان و خراب بودم ؟   توانستم جلوی خودم را از خواستن او بگیرم . چقدر
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ذهنم این را نمی خواست .. اما بدنم داشت به من خیانت    که درک را تحت هر شرایطی میخواستم ؟

لی که کامالً دست و پاهایم بسته شده و نمی توانم حرکت به طریقی ... فکر این که در حا  میکرد .

 کنم .. تحت اختیار او هستم , باعث می شد بدنم آتش بگیرد . مطمئناً این من نبودم مگه نه ؟

با چشم هایی سیاه به طرف من آمد . میخواستم به جای دیگری نگاه کنم .. اما نمی توانستم .. با 

  . حتی هیوالی درون او هم زیبا بودزیبایی او هیپنوتیزم شده بودم 

  در حالیکه کمرم را محکم به چنگ می گرفت گفت

 و بالخره تسلیم خواهی شد  باالخره میفهمی .. _

  چشم هایم را بستم و تقدیرم را پذیرفتم 

  فاحشه کوچولو . باید منو بپذیری   درسته _

مانند این که   های زننده ای صدا می زد .همان طور که به من تجاوز میکرد ... مرا با نام ها و صفت 

این من نبودم .. مانند این که من دیگر اوالین او نبودم .. مانند اینکه من تنها یک بدن هستم که او 

..همانطور که در سکوت اجازه میدادم به من تجاوز کند , احساس دردی که    می تواند به آن تجاوز کند

احساس کردم که    رد , باعث شد اشک در چشم هایم جمع شود .کرفتار و کلماتش در من ایجاد می

  قطرات اشک از روی صورتم پایین می ریزد

.حتی به من نگاه نمی کرد . چرخید ..    ... باالخره از من فاصله گرفت و عقب عقب رفت   بعد از مدتی 

  وارد حمام شد و در را پشت سرش محکم به هم کوبید

مانده بودم و احساس میکردم از من سوءاستفاده شده .. دوباره اشک از همانطور که آن جا آویزان 

چشم هایم جاری شد . و این بار اشک ها متوقف نمی شدند . چطور کارم به اینجا کشیده شده بود ؟ 

خواست این او نبود .. این ما نبودیم ... قسمتی از من می   چطور درک به چنین مردی تبدیل شده بود ؟

آیا به   کند احساس پشیمانی دارد...او به طریقی .. به خاطر اینکه چنین کاری با من می باور کند که

؟ میلیونها فکر به ذهنم هجوم   همین خاطر بود که بدون آنکه به من نگاه کند از من فاصله گرفت بود
واهم آورد . درک همیشه پازلی بود که نیاز به حل شدن داشت . آیا هرگز قادر به حل کردن آن خ

 آیا واقعا می خواهم بدانم ؟ . . امیدوارم یک روز برسد که دیگر مجبور نباشم  ؟ نمی دانم . .   شد

 

* * *  
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درک به مدت چهار روز من را آن پایین در زیر زمین نگهداشت . باالخره تخت خوابی , برای آنکه بتوانم 

روی آن بخوابم , به آنجا آورد . اما هرگز من را از غل و زنجیر هایم باز نمی کرد . یا در هوا معلق بودم 

دیگر   به من تجاوز می کرد .. . در این مدت مرتباً   یا بعضی اوقات اجازه میداد روی زمین باشم

حقیقت برایم گنگ و محو شده بود . نمی دانستم آیا خواب میبینم یا واقعاً این ها را تجربه می کنم 

.. به اتاق خوابمان آورده شدم . جایی که به مدت سه هفته دیگر مرا آنجا    روز تمام شد ۴وقتی   .
,اجازه نمی داد حرکت   دقیقه بعد از آن ۱۰و حداقل تا  کردهر روز به زور به من تجاوز می  زندانی کرد .

  باردار کند   کنم . می دانستم چرا .. سعی داشت هر چه سریع تر مرا

اما آن چیزی نبود که فکر میکردم باشد . کشیش به خانه آمد و دو   یک هفته ی قبل ازدواج کردیم .

. هیچ خبری از دوست یا خانواده نبود  نفر از نگهبان ها به عنوان شاهد در مراسم حضور داشتند

تنها من و او و شاهد ها . جواب بله دادم زیرا می دانستم اگر موافقت نکنم , دوباره من را در آن   .

زیر زمین زندانی خواهد کرد . درک می دانست که دیگر نمی خواهم به آن زیرزمین بروم و از این قضیه 

به من گفته بود که به محض اینکه بداند می تواند به من اعتماد  .   کردکامال به نفع خود استفاده می

کند که رفتار خوبی داشته باشم , آن موقع جشن ازدواج مناسب و با شکوهی به همراه یک ماه عسل 

یک روز یک شیطان تجاوزگر بود و روز   خواهیم داشت . حال و هوایش به طور مرتب در نوسان بود .

مدام یک دقیقه به من می    هربان که چیزهای شیرینی در گوشم زمزمه میکرد .دیگر درک پرستیدنی و م

گفت که عاشق من است و در دقیقه ی دیگر من را فاحشه ی خود صدا میزد . مانند این بود که هر روز 

 داشت با چیزی درون خودش مبارزه می کرد .. و این تا سر حد مرگ می ترساند

قتی از خواب بیدار می شدم , او را می دیدم که دارد مرا تماشا می گاهی اوقات .. در طول شب , و 

در آن زمان ها   آن زمان روی صورتش غمگین ترین چهره ای که به عمرم دیده بودم نشسته بود .  کند.

و او هم بازوهایش را به دور   رفتم و آرامشی که به آن نیاز داشت را به او می دادم ... به طرف او می

می کرد و مرا می بوسید و به من می گفت که مرا دوست دارد .. که من اوالین شیرین او  من حلقه

و این که او هرگز اجازه نمی دهد اتفاقی برای من بیفتد . . عجیب بود زیرا او تنها کسی بود   هستم .

  که در وجود من ایجاد ترس می کرد , نه دنیای بیرون از او

تمام مدت درون سرم با خودم جنگیدم . هنوز   در برابر او کردم . حتی کم کم شروع به تسلیم شدن

هم یک دنده و خیره سر بودم . اما این حقیقت که می دانستم تا زمانی که دستورات او را اجرا نکنم به 
  تنبیه کردن من ادامه خواهد داد .. من را وادار می کرد که از او پیروی کنم

 ی بود که گاهی اوقات تحمل می کردماطاعت کردن بهتر از تنبیه های 
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 اون لعنتی چی توی سرش داره ؟  _

چیزی , به طور وحشتناکی او را   درک داشت با تلفن صحبت میکرد .. و از همیشه عصبانی تر بود . 

  عصبانی کرده بود

یه  این حقیقت که هنوز هم این اطرافه باعث میشه فکر کنم  اهمیت نمیدم که سکوت اختیار کرده . _

مطمئنم که یه چیزی توی سرش میگذره . قبل از این که این   نقشه ای توی سر داره . در حقیقت ..

توافق مضخرفی که با هم داریم رو بشکنم و تمام پادشاهی اونها رو روی سرشون خراب کنم , بفهمم 

  موضوع لعنتی چیه

 فریاد کشید  ت خواب پرت کرد .دکمه را فشار داد و به تماس تلفنی پایان داد . تلفن را روی تخ

 لعنت _

قسمتی از من می خواست از او بپرسم مشکل چیست ... اما قسمت دیگری از من , قسمتی که بزرگتر 

گفت که زبانم را نگه دارم . اگر سر و صدایی از خود ایجاد کنم , ممکن است که بود , به من می

  عصبانیت اش را روی من خالی کند

خیره شدن    آنقدر درگیر  خشمگین بیرون آمد و در را محکم پشت سرش به هم کوبید .مانند طوفانی 

که متوجه نشدم تلفن را روی تخت خواب جا   به در و فکر کردن به اینکه مشکل چیست بودم ..

 گذاشته

 با عجله به طرف تخت خواب رفتم . تلفن را برداشتم و صفحه را روشن کردم ... اما رمز نیاز داشت 

 لعنت 

توانم بکنم . سه شانس برای امتحان رمز عبور نشستم . با خود می اندیشم که چه کار می   برای مدتی

درک خواهد فهمید . اگر از تلفن استفاده کنم درک خواهد    داشتم و اگر برای سومین بار اشتباه کنم ,

برای   دوستم تنگ شده بود.فهمید .. هر گزینه ای که در نظر بگیرم کارم ساخته است . اما دلم برای 

هفته ها می شد که با او صحبت نکرده بودم . تنها دو دقیقه مکالمه با او , ارزش هر تنبیهی که درک 

 احتماالً بعداً بر سرم فرود خواهد آورد را خواهد داشت

باشد . با این فکر در سر , دوباره صفحه را روشن کردم و به این فکر کردم که رمز عبور می تواند چه  

روز و ماه تولد درک را وارد کردم.. اما اشتباه بود . بنابراین روز و ماه تولد خودم را وارد کردم . . . اما 

 باز هم اشتباه بود . حاال چه کار کنم ؟
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اما به تنها جایگزینی که میتوانستم فکر کنم ماه و سال   برای مدتی همان جا نشستم و فکر کردم . 

,اعداد را وارد کردم . . . انگشتم برای چند ثانیه باالی صفحه    با دست هایی لرزان تولد خودم بود ...

یک چشمم را باز کردم   . . سپس با چشم هایی بسته دکمه تایید را فشار دادم . . .   تلفن معلق ماند

 . . در کمال تعجب .. صحیح بود  .  تا ببینم آیا کار کرده یا نه

. به سرعت شماره تلفن مندی را وارد کردم . خوشبختانه آن را از حفظ بودم .  قلبم دیوانه وار می تپید 

تلفن شروع   می دانستم که حاال دیگر راه بازگشتی ندارم . دکمه ی تماس را فشردم و منتظر ماندم . .

  به زنگ خوردن کرد . صدایی به طور آزمایشی گفت

 ؟   بله _

. . اما از این که مندی   مکن است شماره چه کسی باشدمی دانستم با خود در تعجب است که این م

 به طور قابل پیش بینی کنجکاو بود خوشحال بودم

 اوالینم   مندی . .  _

 از آن طرف خط شنیدم که نفسش را حبس کرد . سپس گفت 

لعنت اوالین , تا سرحد   ؟ درک بهم گفت مریض بودی . حاال حالت خوبه ؟   اوالین .. حالت چطوره  _

  گ برات نگران بودممر 

  دوستم گفته بود چرا که نمی توانستم با او تماس بگیرم   پس این دروغی بود که درک به  مریض ؟

 مندی من حالم خوبه . مریض نبودم _

 پس چرا درک بهم گفت که بودی ؟  _

  من عاشق مندی بودم اما گاهی اوقات آزار دهنده میشد 

چطور آدمیه مگه نه ؟ تو خودت بهم گفتی که اون آدم کشته . هر  تا حاال نفهمیدی ؟ تو میدونی درک _

چیزی که بخواد به دست میاره . . و من همیشه در صدر لیست اون قرار داشتم . من این ازدواج رو 

نمیخوام و درک اینو میدونه . برای همین منو اینجا زندانی کرده . و برای همین بود که نمی تونستم 

 باهات تماس بگیرم

 اما حاال داری باهام تماس میگیری  _

 اهی کشیدم 
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به خاطر اینکه درک یه تماس تلفنی ناراحت کننده داشت و تلفنش رو روی تخت خواب پرت   بله .  _

 کرد و با عصبانیت از اتاق خارج شد . اگه بفهمه که االن دارم باهات تماس میگیرم از کوره در میره

 یا مسیح اوالین  _

_   ً   دقیقا

  امیدوار بودم که حاال منظورم را گرفته باشد   چشمهایم را بستم .

 و تو همیشه توی کف اون بودی  من من متوجه نمیشم .. اون عاشق توئه . . _

اما اون منو مجبور کرد متوجه نمیشی ؟ منو مجبور کرد که اونو بخوام . مجبورم کرد تا با اون باشم .   _

باهاش ازدواج کنم . و حاال داره منو مجبور می کنه که بچه ی اون رو  مجبورم کرد که باهاش بخوابم .

 داشته باشم

  لعنت  _

  سکوت مرگباری برپا شد . بعد از مدتی گفت

 میتونی منو ببینی ؟ _

توی این خونه نگهبان مسلح داره . دلم می خواست تو رو ببینم اما   نمیتونم . من اینجا گیر افتادم .  _

 نه تا زمانی که بهم اعتماد کنه که فرار نمی کنم  نمی تونم . .درک گفت که 

 اوه خدای من  _

افتد . کامال درک کند که دارد چه اتفاقی می   می توانستم بگویم که شوکه شده و نمی توانست 

 پرسید   گفت . .معمموالً مندی دختر پر حرفی بود اما حاال چیز زیادی نمی

 تو رو ببینم ؟ پس فکر می کنی کی میتونم  _

با خود در فکر بودم که آیا می توانم به اندازه کافی به مندی اعتماد کنم تا به او   آهی کشیدم . 

دانستم که او تنها کسی است که می توانم این را با او در میان بگذارم . در ؟ .. . در پایان .. می   بگویم

آب دوش را باز کردم تا هرگونه سر و صدا را    حالی که به در خیره شده بودم به طرف حمام دویدم .

توانست مکالماتی که اینجا دانم که آیا میمیدانستم درک می تواند مرا ببیند . اما نمی   کاهش بدهد .

  شود را هم بشنود یا نهرد و بدل می

  مندی پرسید 
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 این صدای چیه ؟ _

  زمزمه کردم

تاق خواب وسیله ی شنود کار گذاشته باشه . و من نمی ممکنه توی ا  مجبورم آب دوش رو باز بزارم . _

  خوام صدای منو بشنوه

 مندی هم زمزمه کرد

  اوه   _

 توانستم درک کنم که او چرا دارد زمزمه می کندنمی

اینجا یه   اما دارم برای فرار نقشه می کشم .   نمیدونم کی میتونم دوباره تو رو ببینم .   گوش کن . .  _

  من کمک کنه . بهم قول داده نفر میتونه به

 کی ؟ _

 اما خواهش می کنم مندی , راجع به این با هیچ کس حرفی نزن  اسمش جوئه .  _

  البته که نه  _

 قول میدی ؟ _

 . فقط مراقب باش   قول میدم  _

 به خاطر نگرانی که در صدایش بود لبخند زدم 

 همین کارو می کنم  _

اق خواب حرکت کردم . در حالی که هنوز هم لبخند روی صورتم بود آب را بستم و دوباره به طرف ات 

 روی تخت خواب نشستم

 بهم بگو این مدت چه کار می کردی ؟ این چند هفته ی گذشته چی رو از دست دادم ؟  خوب . _ 

 خوب . . ریسه رو به خاطر میاری ؟  _

 اخم کردم . . اما سپس او را از سینما به خاطر آوردم 

  دیگه اونو این دور و بر ندیده بودم  اون روز همه با هم بیرون رفتیم .  له .اوه ب  _
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. اغلب راجع به تو ازش میپرسم . اما    کنم به این خاطره که یه جایی داره برای درک کار میکنهفکر می _

 بهم میگه که دیگه با خونه کاری نداره

  اوه خیلی خوب  _

 . . به هر حال _

  صدایش لبخند زدمبه هیجان درون  

  پیش با هم بودیم   من و اون چند باری با هم بیرون رفتیم . . . و هفته ی _

 خنده نخودی سر داد

 واقعاً ؟ اون چطور بود ؟  _

 اون یه چیز دیگه است   اوه خدای من .  _

  شروع به خندیدن کردم 

 زیادیه   خیلی خوب فکر می کنم این اطالعات دیگه برای من _

  نخودی خندیددوباره  

به نظر می رسه که نمیتونم ازش سیر بشم . تنها مشکل   اون هیکلی داره که میتونی براش بمیری .  _

 اینه که یکم روی من مالکانه رفتار میکنه

 طعنه آمیزی سر دادم   خنده 

  اوه خیلی خوب میتونم اینو درک کنم  _

 مثل اینکه با یه مرد غارنشین باشی   ن .دارن به من نگاه میکن   اون فکر میکنه که تمام مردا _

 به حلقه ی ازدواج روی انگشتم نگاه کردم 

 در حقیقت , حاال با اون مرد غارنشین ازدواج کردم  من مرد غارنشین خودم رو دارم .  _

 پر صدا نفسش را حبس کرد 

 کی این اتفاق افتاد ؟ _
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دستور داد که ما رو عقد کنه و دو تا از یک هفته پیش . اون هیچ کسی رو دعوت نکرد . به کشیش  _

. هیچ کلیسا ای در کار نبود .. هیچ لباس زیبایی در کار نبود .. خبری از    نگهبان ها شاهد مون بودند

  یه ازدواج سریع  پذیرایی و شامپاین نبود .

ا بدهد ترتیب مر    به خاطر می آورم بعد از آن که مراسم تمام شد .. درک نمی توانست صبر کند تا

تا زمانی که مرا به آشپزخانه برد ..   به نظر می رسید اعتقاد دارد ازدواج مان هنوز تکمیل نشده .  .

. خیلی سریع تمام    دامنم را باال زد و لباس زیرم را پایین کشید و همان جا روی میز ترتیبم را داد

 ن حاال جایزه او هستم. . به نظر می رسید تمام قضیه ازدواج بازی برای او بوده و م   شد

فکر میکردم قراره یه ازدواج بزرگ و پرشکوه با یه عالمه مهمون   من درک نمی کنم .  اوه اوالین .  _

 داشته باشی

قرار بود این طور باشه اما چون که من رفتار خوبی از خودم نشون ندادم . درک تصمیم گرفت که   _

  منو مجبور کنه

 میکنه ؟چرا داره این کارو باهات  _

  شانه هایم را باال انداختم 

واقعاً امیدوار بودم ای کاش میدونستم . میشه تا این اندازه در مورد یکی حساس   واقعاً نمی دونم . _

 باشی که بخوای تا این حد پیش بری تا به هر قیمتی که شده اونو داشته باشی ؟

  آهی کشید 

  افراطی به نظر میادیکم    اما این  فکر می کنم همینطور باشه . _

اما نمی خواستم مکالمه مان با    نفسم را بیرون دادم . دوباره داشتم احساس افسردگی میکردم .

  حس و حال بدی به پایان برسد . بنابراین تصمیم گرفتم موضوع را عوض کنم

  ریسه بهم بگو  به هر حال . . راجع به من کافیه . در مورد _

های مندی راجع به دوست پسرش و اینکه خیال دارد دادم و به صحبت روی تخت خواب به عقب تکیه

وقتی اینها را می گفت قلبم تیر میکشید . اما سعی    سپتامبر در دانشگاه , بیولوژی بخواند گوش دادم .

آن بیرون ... دنیا هنوز در    انتخاب کردم که برای دوستم خوشحال باشم .   کردم آن را نادیده بگیرم .

. . متاسفانه این اتفاق برای من نمی   و دیگران به زندگی کردن ادامه می دادند   خیدن بود ..حال چر 

  افتاد
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وقتی تماس تلفنی مان به پایان رسید , به این امید چسبیدم که یک روزی من هم زندگی که مندی دارد 

خواهم دید .. اما خاطرات . و اگرچه به احتمال خیلی زیاد دیگر هرگز مندی را ن   را به دست خواهم اورد

و امیدوارم که شاید یک روزی من هم این   . .  خوش دوستی که با یکدیگر داشتیم با من خواهند بود .

 امکان برایم باشد که زندگی نرمالی داشته باشم

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

که به مندی گردد و به خاطر این دانستم به زودی درک برمیمی  تمام روز در الک خود فرو رفته بودم .

کند . به خاطر این که دوستم را از من گرفته بود از او متنفر بودم . . تلفن کرده بودم مرا تنبیه می

اما قسمتی که بیشتر از همه در مورد آن از او   همچنین برای این که آزادی ام را از من گرفته بود .

داشت .. او تنها کسی بود که به خود  متنفر بودم این بود که او اینجا بود .. او همیشه اینجا حضور

. . این حقیقت داشت که هرگز نمی توانستم با او احساس امنیت   داد برای من اینجا باشدزحمت می

تاثیری در زندگی من به    اما مطمئن شده بود که چنان بخش بزرگی در زندگی من باشد و چنان   کنم .

 م به او تکیه کنممجبور باش   . . .   جای بگذارد که فکر می کنم

بیشتر وقتم را در اتاقم سپری کردم و سعی کردم به راهی فکر کنم که مرا از وضعیت فعلی ام رهایی  

آن عوضی متکی باشم که مرا فراری دهد   . .   و نمی خواستم به جو   نیاز داشتم بیرون بروم . .   دهد .

تا زمانی که به ایده ی بسیار   م . . .. در سرم نقشه ریختم و استراتژی های مختلفی را بررسی کرد

 به خودم لعنت فرستادم   زیرکانه ای رسیدم که به خاطر این که قبالً به ان فکر نکرده بودم

به طرف در اتاق خواب   با خود فکر کردم که یا می بایست همین حاال دست به کار بشوم یا هرگز . . 

 گذاشته بودم متعجب و بی نهایت خوشحال شدماز این که درک امروز در را باز    حرکت کردم .

هیچکس   به طرف راه پله ها حرکت کردم . محکم شکمم را به چنگ گرفتم و از روی درد ناله کردم . 

مشکوک بودم که دوربین کار گذاشته باشد . با قدم هایی بسیار آرام به طرف راه   این اطراف نبود اما

از گوشه ی چشم یک نفر را نزدیکی    هام بلند تر شده بودند . . حاال صدای ناله   پله ها حرکت کردم



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 167 

از این فرصت سوء استفاده کردم تا خودم را کمی پایین بیاندازم . همانطور که می    راه پله ها دیدم . .

. . به باال نگاه کردم و کین را    دو بازو را اطراف بدن خود احساس کردم   . . جیغ کشیدم . .   افتادم

 دیدم

  سیدپر  

 مشکل چیه ؟ _

  پر از نگرانی بودند   چشم های قهوه ای اش 

  نمیدونم _

  دوباره ناله کردم . شکمم را محکم گرفتم

  احساس می کنم شکمم میخواد منفجر بشه  چیزی درست نیست . . _

خیلی زود    خیلی خوب , این کمی ملودرامیک بود اما می بایست کمی وحشت در موقعیت ایجاد کنم .

  جورج پرسید  نفر دیگر از نگهبان ها کنارم بودند . ۲رج و جو

 ؟   مشکل چیه _

  دوباره شروع به آه و ناله کردم

 خواهش می کنم . می بایست بهم کمک کنی _

 شکمشه . فکر می کنم نیاز داره به بیمارستان بریمش  _

 بینگو 

  دانست که انتخاب دیگری ندارداما دوباره ناله کردم و می   رسید .نامطمئن به نظر می   جورج 

مطلع کنم .    تماس میگیرم تا اونو  من با درک   به جو بگو ماشین رو آماده کنه .  خیلی خوب . _

  ببریدش به اس تی توماس

گارد ها داخل بی سیم اش شروع به صحبت کرد در حالی که کین , خیلی به دقت مرا به یکی از بادی 

 داخل گردنش ناله کردمطرف در جلویی هدایت کرد . 

 کمکم کن  _

 نگران نباش خانوم سالواتور . در کمتر از یک چشم به هم زدن به بیمارستان میرسیم  _
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وسوسه شدم که نفس عمیقی از   از درون جشن میگرفتم .   وقتی به هوای داغ و تازه قدم گذاشتم . 

ست بازیگر خوبی باشم تا زمانی که می بای  روی لذت بکشم . . اما توانستم جلوی خودم را بگیرم .

  بفهمم وقتی به بیمارستان رسیدم باید چه کار کنم

خیلی زود یک ماشین پایین پله ها منتظر ما آماده بود . متوجه شدم دو مرد دیگر از ماشین بیرون 

آمدند تا به من کمک کنند . طوری دور و بر من می چرخیدند مانند این که از چینی درست شده ام 

متوجه شدم که از آینه جلو به   کین کنار من بود و جو در طرف راننده نشست .  وارد ماشین شدم .  .

شاید میدانست که چه نقشه ای در   من نگاه میکند . . و می توانستم قسم بخورم لبخندش را دیدم .

شاید این فکر   بودم . سر دارم . از اینکه می دانستم حاال باید در بیمارستان او را هم دور بزنم عصبانی

حتی اگر دستگیر شوم , لعنت به هر تنبیهی که با آن مجازات    کردم .اما باید سعی ام را می  خوبی نبود

 می بایست این کار را بکنم  شوم .

برای تاثیرگذاری بیشتر در تمام راه ناله می کردم . متوجه شدم که کین بیشتر و بیشتر آشفته و  

اما اگر    ینکه او را در چنین موقعیتی قرار می دادم احساس تاسف میکردم .مضطرب می شد . از ا

  موقعیت را می دانست شاید درک می کرد

به دقت من را از ماشین بیرون آوردند و به سرعت روی    بعد از مدت اندکی به بیمارستان رسیدیم .

این بود که یک سلبریتی لعنتی یا تخت قرار دادند . با این تعداد آدمی که اطرافم می چرخیدند مانند 
 در حالیکه با یک ویلچر من را حرکت می دادند یک دکتر جوان از من پرسید   همچین چیزی هستم .

 بهم بگو کجات درد میکنه ؟  _

 کین به جای من پاسخ داد 

  دل درد شدیدی داره  _

 دکتر پرسید

 تهوعی داشتی ؟  هیچ حالت  _

 کین سرش را تکان داد 

 اینجا که نهتا   _

  به سرعت به داخل یک اتاق برده شدم . دکتر جوان به طرف تمام نگهبان ها چرخید 

 بمونید  همه شما می تونید اینجا _
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  خدا را شکر 

آنقدر خوشحال شدم که فراموش کردم ادای بیمار بودن درآورم . دکتر    در را پشت سرش بست .

 می کرد . شروع به قدم برداشتن به طرف من کردچرخید و با دیدن تغییر حالت ناگهانی من اخ

 ؟   خوب . میتونی بهم بگی کجا درد میکنه  _

 به وسط شکم اشاره کردم

 اینجا . اما حاال که اینجام به نظر میرسه خیلی بهتر شده  _

 پاسخ داد 

 بنا به دالیلی این اتفاق زیاد اینجا رخ می ده   همممم . .  _

 به لباسم اشاره کرد 

 میتونی اونو باال نگه داری تا شکمت رو معاینه کنم ؟  _

کاری که از من خواسته بود را انجام دادم . و به جای اینکه از روی درد ناله کنم .. شروع به خندیدن 

  دوباره .. دکتر اخمی کرد  کردم . زیرا خیلی قلقلکی بودم . .

 معده یا چنین چیزی بوده رسه مشکل هر چی بوده گذشته . شاید یکم گازبه نظر می  _

 لباسم را پایین کشید 

  فقط برای اینکه مطمئن بشیم چندتایی آزمایش خون ازت میگیرم  _

  به پرستار نگاه کرد

رو داشته باشم ؟ همچنین هر چه سریعتر ترتیب سونوگرافی رو  afc میتونم پنل کامل خونگیری و _

  بده

  آن چند سرنگ و آمپول قرار داشت را به دست گرفت پرستار سرش را تکان داد و یک سینی که روی

اگه حاال راحتی وقتی که نتایج آماده شدن دوباره بر می گردم . میخوای از یکی از کسایی که اون   _

 ؟  بیرون هستن بخوام داخل بیان

 . . و دوباره به من اخم کرد   به شدت سرم را تکان دادم

 میبینمتخیلی خوب . پس حدود یک ساعت دیگه   _
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دکتر اتاق را ترک کرد و پرستار شروع به خون گیری از من کرد . با فرو رفتن سوزن در پوستم کمی به 

 خود پیچیدم

 نگران نباش عزیزم . قبل از اینکه بفهمی تموم میشه  _

  من هم به او لبخند زدم  با حالت دلگرم کننده ای به من لبخند زد . 

 تموم شد  بفرما . . _

  بیرون کشید سوزن را 

خیلی زود این رو برای آزمایشگاه آماده می کنم و بعدش برای سونوگرافی آماده میشیم خیلی  _

  خیلی زود برمیگردم پیشت  ؟ تو فقط همین جا بشین .   خوب

  سرم را تکان دادم

  متشکرم _

  به نظر می رسید از این حرفم خوشش آمد زیرا با چهره ای درخشان به من لبخند زد

 خواهش می کنم عزیزم _

 و من در یک اتاق بسته به حال خودم رها شدم    سپس اتاق را ترک کرد . .

شاید این نقشه بی ثمر   تنها راه خروجی , جایی بود که نگهبانها منتظر ایستاده بودند . ناله کردم . . 

. . میدانستم    بخورم چیزی که به آن رسیدم این بود که به بیمارستان بیایم و سوزان  تمام  بود . .

 زمانم به سرعت داشت تمام می شد    خیلی زود درک اینجا خواهد بود . .

سرم را به عقب روی بالش انداختم . چشم هایم را بستم و دعا کردم که آن باال یک نفر برایم معجزه 

تار با یک ویلچر ای بفرستد . مطمئن نیستم چقدر با افکارم تنها بودم .. اما باالخره در باز شد و پرس

 وارد اتاق شد

  بیا عزیزم . همه چیز آماده است . حاال تو رو به بخش سونوگرافی می برم  _

در حالی که لبخند می زدم از روی تخت خواب بلند شدم و روی ویلچر نشستم . از آنجایی که به طور 
دانند من چه کسی می شد , هیچ شکی نداشتم که دکتر و پرستار های اینجاویژه از من مراقبت می

برای نمایش , شکمم را گرفتم تا    هستم . پرستار در را باز کرد و ویلچر را به بیرون هدایت کرد .
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نگهبانها بتوانند این صحنه را ببینند . جو لبخند میزد و کین نگران به نظر می رسید . همان طور که 

  کردیم دستش را روی شانه ام قرار دادحرکت می

 دقیقه دیگه اینجا خواهد بود ۱۰دونه . و توی راهه . حدود درک می _

به او لبخند زدم اما وقتی سرم را چرخاندم لبم را گاز گرفتم و چشمهایم را بستم . حاال دیگر هرگز   

قادر نخواهم بود که فرار کنم . پرستار مرا به یک اتاق تاریک هدایت کرد و به من گفت که روی 

  دستگاه سونوگرافی کنار آن قرار داشت تختخواب دراز بکشم که

  راحت باش . چند دقیقه دیگه دکتر پیش تو خواهد بود _

  خیلی خوب . متشکرم _

آن موقع بود که به اطراف اتاق نگاه کردم و در   با لبخند سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت .

کرد یا اینکه کسی پشت آن پیدا می نمی دانم به کجا راه  دیگری را در طرف راست مشاهده کردم .

هست یا نه .. اما می بایست امتحان کنم . زمانی برای هدر دادن نداشتم . به سرعت از روی تخت 

بلند شدم و به طرف در دیگر حرکت کردم . تا جایی که می توانست بدون سر و صدا در را باز کردم .. 

شدم و در را پشت سرم بستم . متوجه چند جفت یک دفتر بود و به نظر می رسید خالی است . وارد 

به سرعت آنها را روی لباس هایم پوشیدم و   .   لباس پارچه ای و همچنین روسری , داخل سبدی شدم

روسری را روی سرم محکم کردم . سپس در دفتر را باز کردم و بدون آنکه به طرف چپ نگاه کنم از 

رو باز کردم . در انتهای آن یک پیچ قرار داشت و می اتاق خارج شدم و راهم را به طرف پایین راه

بایست از هر ذره از اراده ام استفاده کنم تا جلوی خودم را از دویدن بگیرم .. به گوشه ای رسیدم و به 

پله ها را دو تا یکی با عجله پایین می رفتم . وقتی به پایین   طرف نزدیکترین خروجی آتش چرخیدم .

... و آن موقع بود که درک    یباً زمین خوردم . در را باز کردم تا با عجله بیرون بدومپله ها رسیدم .. تقر 

. . به سرعت در را عقب کشیدم     کردندو دو نفر دیگر از نگهبان ها را دیدم که از بین ورودی عبور می

شدم که تا چه اندازه اما متوجه    . . رفته بود . .   دوباره آن را باز کردم   و چند ثانیه منتظر ماندم . .
. در را کمی بیشتر باز کردم و با عجله شروع به فرار کردم . نمی    ناراحت و مضطرب به نظر می رسید

. . . . و آن موقع بود که   از باالی شانه به پشت سر نگاهی انداختم   توانستم جلوی خودم را بگیرم ..

  به من نگاه می کند   دیدم کین دارد

.. به نظر می رسید که دارد طوری   اما او هیچ کاری نمی کرد . در حقیقت  دند . .چشم هایم گشاد ش

دانم لعنت .. نزدیک بود . نمی   .. و به راهش ادامه داد .   کند مانند اینکه متوجه من نشدهوانمود می
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انی که پاهایم بنابراین به دویدن ادامه دادم و تا زم  که آیا داشت میرفت که به درک اطالع بدهد یا نه .

  از روی درد اعتراض کردند به دویدن ادامه دادم

به کوچه خلوتی رسیدم و روسری و لباس های پرستاری را از تنم بیرون آوردم . هوا بسیار گرم بود 

اما وقتی خوشحالی این حقیقت در وجودم دوید همچنین   آن موقع بود که متوجه شدم آزادم ..  .

  دانم باید به کجا بروم. . و نمی   . این که هیچ پولی ندارم متوجه نکته ی دیگری شدم

من یک احمقم . نمیخواستم تا اینجا پیش بیایم و بعد ناگهان همه چیز از زیر پایم کشیده   لعنت ..

شود . بنابراین تنها کاری که می توانستم به آن فکر بکنم را انجام دادم . بدنم عرق کرده بود و 

رسیدم . بنابر این ظاهرم را با پاره کردن لباسم تکمیل کردم . به جاده نگاه کردم و مضطرب به نظر می

  سعی کردم کسی را پیدا کنم که ماشینش را برایم متوقف کند . کسی که قابل اعتماد به نظر برسد

ویدم بعد از تنها دو دقیقه .. خانم مسنی را دیدم که از جاده پایین می آمد . بدون تردید وسط جاده د

یک نگاه به سر تا پای درب و داغان من    و شروع به گریه کردم و التماس کردم ماشین را متوقف کند .

  کرد و ماشین را متوقف کرد . به طرف در قسمت مسافر دویدم و خم شدم تا با او صحبت کنم

  باید فرار کنم .. اون دنبالمه   .. می بایست بهم کمک کنی ..   خواهش می کنم _

  هایش گشاد شدند . اما نگاهی به به وضعیتی که در آن قرار داشتم انداخت . سرش را تکان دادچشم

 سوار شو .. سوار شو  _

  اوه متشکرم . متشکرم . نمیدونی این برای من چه معنی داره  _

سوار ماشین شدم و خوشبختانه خانم مسن به سرعت به راه افتاد . میدانستم که تا حاال    با عجله

  رک متوجه شده که فرار کرده ام و بدون شک االن دنبال من بودد

 می بایست ببرمت به نزدیکترین ایستگاه پلیس ؟ _

  نه من به هیچ عنوان این را نمی خواستم . فقط می خواستم تا جایی که امکان دارد از اینجا دور شوم 

  خواهش می کنم نه _

  کر کنم . با عجله ایده بی نظیری به ذهنم خطور کردای برای پاسخ منفی ام فسعی کردم به بهانه

رفتن به ایستگاه   میبینی , مردی که این کار رو با من کرد دوست پسر قبلی منه و یه افسر پلیسه .  _

 پلیس خطرناک ترین کاریه که ممکنه بکنم
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 مستقیم به جاده نگاه می کرد . متوجه شدم که از روی نگرانی اخمی کرد 

 کرده ؟   زم . این اصالً خوب نیست . اون قبالً هم این کارو باهاتاوه عزی  _

  سرم را تکان دادم

بله . برای همینه که ازش جدا شدم . اما اون از جواب منفی خوشش نمیاد . احتماالً االن داره منو  _

بکنم که  دنبال می کنه بنابراین می بایست تا جایی که میتونم از اینجا دور بشم . تا بعدش یه فکری

  باید چه کار کنم

 رو به رویم خیره شدم   برای چند دقیقه به جاده

 اشکالی نداره بپرسم شما کجا میرید ؟  _

  در واقع می خوام به خونه ی خواهرم توی رایدن برم _

  مایل تا اینجا فاصله داشت ۳۰رایدن حداقل   لعنت . . نمی توانست بهتر از این باشد .

 اگه تا اونجا منو هم با خودتون ببرید ؟اشکالی نداره    _

 سرش را تکان داد 

 البته که نه . بیا تو رو تا جایی که میتونیم از این مرد وحشتناک دور کنیم . اسمت چیه عزیزم ؟  _

با خود در فکر بودم که آیا باید در مورد اسمم دروغ بگویم ؟ اما از آنجایی که این زن با من مودب و  

  میم گرفتم که با او صادق باشممهربان بود تص

 اوالین _

  لبخند زد 

  اوالین .. چه اسم زیبایی برای یک دختر زیبا _

  برای لحظه ای به من نگاه کرد

 برای چنین دختر جوانی لباس های بالغانه ای پوشیدی . چند سالته ؟ _

 سال ۲۰سال ؟ . . خیلی باشه  ۱۹ _

به لباس سفید و دامن خاکستری ام نگاهی انداختم و به این فکر کردم که حق با اوست . شبیه یک 

 ساله ۱۸نه یک دختر    ساله به نظر می رسیدم ۳۰زن کارمند 
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  پاسخ دادم 

 سالمه ۱۸ _

بله , بله , ممکن بود االن آزاد باشم .. و   ای به طرفم آمد . .بنا به دالیلی احساس غم سرنگون کننده 

اما چرا می بایست به این قیمت برایم تمام شود ؟ چرا    این تمام چیزی بود که همیشه میخواستم ..

ام و مطمئن نیستم می بایست کارم به اینجا کشیده شود ؟ مانند این بود که سر یک چهارراه ایستاده

من خواهد بود یا نجات  باید به کدام طرف بروم . مطمئن نبودم راهی که انتخاب می کنم راه سرنگونی

  من

فکر می کنم    ساله نمی بایست با کسی مثل اون مرد وحشتناک سر و کله داشته باشه . ۱۸یه دختر  _

   خیلی از تو بزرگتر باشه ؟

 سرم را تکان دادم

چطور    اون همیشه ...  برای مدت هاست که می شناسم . . من اونو   سال از من بزرگتره ۱۲بله ..   _

 . حالت مالکانه ای روی من داشتهبگم ..

  با اخمی روی صورت سرش را تکان داد 

بله . همین طور به نظر میرسه . متاسفم عزیزم که تو کسی هستی که داری فرار می کنی . اون  _

. وقتی به رایدن رسیدیم ..    بایست افسر قانون باشه وقتی که خودش داره قانون رو زیر پا می زارهنمی

 موندن داری ؟ جایی برای

  سرم را تکان دادم 

 مطمئنم میتونم به یه چیزی فکر کنم _

 اما چیزی هم نگفت   می توانستم بگویم از جواب من خوشش نیامد .

 ؟   میتونم اسمت رو بپرسم  _

 اما دوستام منو دوتی صدا میزنن  اسم من دروتیه . _

  لبخند زدم

  دروتی  از آشنایی با تو خوشحال شدم  خوب . _

  لطفاً منو دوتی صدا بزن _
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یه عالمه از تو سپاسگزارم که منو به داخل ماشینت راه دادی . من   باشه همین کارو می کنم . و _

 میتونستم هر کسی باشم

 لبخند زد 

  خوب , انتخاب کمی برام باقی گذاشتی  _

 متاسفم _

  دستش را روی بازویم قرار داد 

  کننده باشمبتونم حتی به شیوه خیلی کوچیکی کمکمتاسف نباش . خیلی خوشحالم که  _

  سرم را تکان دادم و آهی کشیدم

فقط می بایست یکم فاصله بین خودم و   نمیدونی که کمکت چقدر برای من بزرگ و ارزشمنده . _
  دوست پسر قبلیم ایجاد کنم تا بعدش بتونم بفهمم باید چه کار کنم

شایعات زیادی راجع به یه آقای جنتلمن    اما ,   گوش نمیدم . راستش زیاد به شایعات  هممم . . . _

.. مابل .. کمک کرده بود . اون دختر وقتی نوجوون بود    شنیدم . اون یک بار به خواهرزاده دوست من
 حسابی خودشو توی همه نوع دردسری انداخته بود

  سرش را تکان داد 

و اون آدمهای بد سعی کردن همه نوع رفتار انزجار خودش رو با مواد و آدمهای بد قاطی کرده بود .  _

 آوری که فکرش رو بکنی سرش بیارن

 . غمگین به نظر می رسید   آهی کشید 

به هر حال این جنتلمن به پدر و مادرش کمک کرد که دختر شون رو پس بگیرن . همچنین هزینه   _

  ینجور چیزا چقدر گرونهکنم بدونی که ابیمارستان ترک اعتیادش رو پرداخت کرد . فکر می

  برای تایید به من نگاهی انداخت , بنابراین سرم را تکان دادم

حدود شش هفته اونجا بود و بعد اون مرد بهش کمک کرد که به دانشگاه بره و این دختر با مدرک  _
معماری از دانشگاه فارغ التحصیل شد . برای خودش یک دوست پسر خوب پیدا کرد و حاال داره 

 اش زندگی میکنهباه

  لبخند زد 
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  اون دختر همه این چیزها رو از صدقه سری اون جنتلمن داره _

  برای مدتی , عمیقا به فکر فرو رفت . و سپس دوباره شروع به صحبت کرد

  ..  به هر حال منظور من از بیان این داستان این بود که بگم -

 به من نگاهی انداخت

اگه نیاز داشته باشی میتونم از دوستم بپرسم که    نفوذ و پر قدرته .شنیدم که اون مرد خیلی پر   _

  شاید اون بتونه بهت کمک کنه   ببینم آیا هنوز شماره ی اون رو داره یا نه .

هر چه فکر کردم نمی توانستم به چنین مردی که این افراد زندگی کند فکر کردم . هرگز چنین شایعاتی 

 دمبنابراین پرسی   نشنیده بودم .

 اسم اون جنتلمن رو به خاطر میاری ؟  _

  برای چند دقیقه به جاده رو به رو خیره شد

 ..نه درا ...شاید جک بود ؟  هممم . . فکر می کنم دیوید بود _

  ناگهان نفسش را حبس کرد 

د دارم به این خاطر اسم فامیل اون رو به یا  . . درک بود . . . درک سالواتور . .   حاال به خاطر میارم _

  که شبیه به اسم یه مرد جون توی سریال خاطرات خون آشام بود

اما بعد از شنیدن آن نام .. برایم سخت بود که بخندم   نیشخند زد و ابروهایش را باال انداخت .

,اما ضربان تند قلبم آرام نمی شدند . درک تمام این   اگرچه خودم را مجبور کردم کمی لبخند بزنم  .

؟ شک دارم در ازای هیچی چنین کارهایی    اما به چه قیمتی   رای این آدم ها انجام داده بود ؟کارها را ب

  انجام داده باشد

  پرسیدم

 چند وقت پیش بود ؟ _

 چی ؟  _

 خواهرزاده دوستت .. چند وقته پیش درک بهش کمک کرده بود ؟  _

 می گذرن سال پیش بود . خدای من چقدر سریع سال ها ۶یا  ۵کنم فکر می  _
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وجه نمی شدم .. او همیشه با من مثل یک شناخت . متپس مربوط به زمانی میشد که درک مرا می  

فرستاده شده بود    کرده بود , به دانشگاه  عوضی رفتار می کرد . این دخترِ دیگر به وسیله او نجات پیدا

ی این احساس که دنیا چقدر ؟ نمی توانستم جلو  .. اما وقتی به من می رسید , مرا زندانی می کرد

می بایست به خاطر این که درک به آن دختر کمک کرده خوشحال شوم   ناعادالنه است را بگیرم .

اما تمام چیزی که احساس می کردم عصبانیت بود . با فکر اینکه به آن دختر چه چیزهایی داده .. در   .
ها و آزادی ام در زندگی نکرده بود .. حالی که برای من هیچ کاری به جز گرفتن تمام حق انتخاب 

  عصبانیت و حسادت مانند اسید در رگ هایم جاری شد

 ؟   میخوای از دوستم راجع به شماره اون بپرسم _

 خودم را از رویابافی بیرون کشیدم و سرم را تکان دادم

   نه .. من خوبم . متشکرم . ترجیح میدم حاال خودم روی مشکالتم تمرکز کنم  _

 درک می کنم . به نظر میرسه دختر مستقلی باشی _

 با دهان بسته خندیدم 

 راستش همیشه همه بهم میگن که بیشتر کله شقم _

  با این حرفم خندید و باعث شد لبخند بزنم 

اه .. اینکه یه ذره کله شق باشی هیچ ضرری نداره .... اما همچنین راجع به کله شق بودن یه چیز  _

ون هم اینه که مهم نیست چقدر با اراده یا مغرور باشی , یه روزی میرسه که یه دیگه هم میگن . ا

جایی زمین میخوری . گاهی اوقات آدم ها زمین می خورن اما باید شخصیت بزرگی داشته باشی که 

 غرورت رو قورت بدی و به این اعتراف کنی و دستی که برای کمک به طرفت دراز شده رو بگیری

  لبخند زدم 

 رستهد _

  با لبخندی سرگرم شده نگاه کوتاهی به طرف من انداخت 

 این یکی رو از خودم درآوردم _

  با دهان بسته خندیدم 

  عالی بود _
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به نظر می رسید   دروتی خوشم می آمد . شخصیت دوست داشتنی و بانمکی داشت .  واقعاً داشت از

دند که آنها را روی سرش جمع کرده بود . سالگی اش باشد . موهایش بلند . خاکستری بو ۷۰در اواخر 

 پرسیدم  همچنین متوجه شدم حلقه ازدواج روی انگشت دارد.

 پس هیچ آقای دروتی در کار نیست که برای دیدن خواهرت تو رو همراهی کنه ؟  _

  با لحنی غمگین گفت 

ش بود .. اما بعد اول ریه ها   سالی میشه که فوت کرده . به خاطر سرطان . ۵نه . هنری من حاال  _

توی کبدش پخش شد . خیلی زود تمام وجودش از بین رفت طوری که دیگه نمی تونستم اون رو 

 بعد از اون .. زمان زیادی طول نکشید که عمرش تموم شد   تشخیص بدم .

  بخاطر او احساس غمی غافلگیر کننده به طرفم هجوم آورد 

 خیلی متاسفم _

 نباش  -

  لبخند زد 

 سال بی نظیر با اون داشتم ۵۵من  _

 ناگهان به داشبورد اشاره کرد 

توی اون چند تایی عکس از همسرم , بچه ها و نوه هام   کیف منو پیدا می کنی .  اونجا رو باز کن .  _

 دارم

از اینکه تا این حد به من اعتماد داشت تا کیفش را به    کاری که از من خواسته بود را انجام دادم. 

. اگر به جای او بودم فکر نمی کنم تا این اندازه به یک شخص غریبه    د خوشحال بودمدستم بسپر 

 اعتماد میکردم

دستگیره داشبورد را کشیدم . یک عالمه کاغذ داخل آن بود اما همچنین کیف آبی زیبایی روی آن ها  

داخل آن   کنم . آن را بیرون کشیدم . دروتی من را راهنمایی کرد که زیپ آن را باز  قرار داشت .

سالگی اش که یونیفرم ارتش به تن داشت دیده می  ۳۰عکس سیاه و سفیدی از یک مرد در اواسط 

شد . مرد , موهای تیره ای داشت که به عقب شانه شده بودند . بدنش قوی و جدی بود و خیلی جذاب 

 به نظر می رسید

  این عکس گرفته شده این هنری منه . چند سال بعد از اینکه با اون آشنا شدم  _
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 توی ارتش بود ؟   اون _

کرد و عاشق کارش بود . من و بچه هام برای سالها زندگی توی ارتش رو بله . توی گارد ویژه کار می  _

یه عکس دیگه توی اون    تجربه کردیم . اما بعد از مدتی بچه هامون از مسافرت کردن خسته شدن . .

  کیف هست

. عکس دیگری از یک    دوباره به داخل کیف نگاه کردم  روی پاهایم گذاشتم .عکس هنری را به دقت  

 چهار پسر و دو دختر  زن به همراه شش بچه دیگر در سن های مختلف دیده میشد .

. تیم , دیوید   مریدیت سه تا پسر داره   اونها دخترهای من هست . مریدیت , کاترین و سوزان .  _

 چولوی وروجکهتیم یه شیطون کو  مارک.   و

  به تصویر نگاه کردم و به سرعت متوجه پسری که با لبخندی موذیانه به دوربین چشم دوخته بود شدم 

 به طور اتفاقی .. این تیم نیست ؟ _

   با تعجب گفت 

 نکنه به خاطر اون حالتی باشه که به صورتش گرفته ؟  بله . چطو حدس زدی . _

  با دهان بسته خندیدم

 کنم همین باشهیبله فکر م _

  دو تا دختر دیگه دختر های کاترین هستن  پسر دیگه کارل , پسر سوزانه .  _

  واو .. تو خانواده بزرگی داری . می بایست حسابی بهشون افتخار کنی _

  با لبخند بزرگی پاسخ داد

 همینطوره _

دروتی   د . فکر می کنموقتی عکس ها را دوباره داخل کیف قرار میدادم احساسی از غم به طرفم آم 

 متوجه شد

 خانواده تو چی ؟  _

  به پایین نگاه کردم و شروع به بازی کردن با انگشت هایم کردم

  من خانواده ای ندارم _
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 هیچی ؟ _

  دروتی برای من غمگین به نظر می رسید   سرم را تکان دادم .

  اختمخواهش می کنم برای من ناراحت نباش . این چیزیه که همیشه میشن _

؟ چطور هر انسانی که قلب داره میتونه برای تو ناراحت نباشه   اما چطور میتونم برات ناراحت نباشم _

 ؟

این زن آنقدر مهربان بود که آرزو می    به نظر می رسید نمی داند باید چه بگوید .  سرش را تکان داد . 

 کردم ای کاش مادر بزرگ من می بود

ن فضای داخل ماشین کمی راجع به فیلم و موسیقی مورد عالقه یکدیگر بعد از آن .. برای عوض کرد 

تا زمانی که    آنقدر مشغول گفتگو با او بودم که متوجه نشدم به مقصد رسیده ایم .  صحبت کردیم . .

 ماشین را در خیابانی خلوت متوقف کرد

  اهرم خوشحال میشهاینجا مقصد منه . دوست داری بیای داخل و یکم چای بنوشی ؟ مطمئنم خو  _

 دست او را تکان دادم   سرم را تکان دادم .

 نه . واقعاً تو به اندازه کافی به من لطف کردی  _

از داخل صد پوند   زیاد خوشحال به نظر نمی رسید . اما به سرعت به جلو خم شد و کیفش را گرفت . 

 داخل دست من قرار بدهد  بیرون کشید و سعی کرد که آنها را

 نمیتونم . خواهش می کنم نه  _

  به زور آنها را داخل دستم قرار داد 

  جواب نه قبول نمی کنم _

 حاال احساس بسیار بدی داشتم  خدای من ..

 __اما نمیتونم  _

سعی کن شانست رو پیدا کنی و    زندگی باید یه شانس هرچند کوچولو به تو بده.  بله میتونی .  _
 زندگیت رو شیرین تر کنی

کسی   ورت صادقش نگاه کردم . موجی از قدرشناسی برای این غریبه در درونم شکل گرفت . .به ص 

  که در عرض یک ساعت قبل به تنها دوست من در این دنیا تبدیل شده بود
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همان طور که سرم را تکان می دادم , نمی توانستم جلوی قطره اشکی که از روی گونه ام جاری شد را 

  مبه نرمی گفت   بگیرم .

  متشکرم _

  اما چشم هایم مرتب خیس می شدند   به سختی تالش می کردم گریه نکنم .

حتی اگه سالها طول بکشه .. قول میدم پیدات    قول میدم .  یه روزی این پولو بهت بر می گردونم . _

 کنم و این پولو بهت برگردونم

  دستش را تکان داد 

تی راهتو پیدا کردی دوست دارم توی فیسبوک منو پیدا کنی اگر چه وق  اشکالی نداره اگه نتونستی . _

  دروتی فیشره  اسم کاربری من اونجا  .

 با چشم هایی گشاد به او نگاه کردم . در پاسخ گفت 

 ازم نپرس  _

  درحالی که می خندیدم گفتم 

  باشه _

  یک بار دیگر به خانه ی خواهرش نگاه کرد 

  حتی برای یه ساندویچ ؟  یای ؟مطمئنی دوست نداری با من داخل ب _

  سرم را تکان دادم

 بهتره دیگه برم   نه خوبم . _

 اگه مطمئنی ؟  خیلی خوب .  _

. وقتی    در ماشین را باز کردم . دروتی هم پشت سر من از ماشین خارج شد   سرم را تکان دادم .

  هردو به پیاده رو قدم گذاشتیم محکم او را در آغوش گرفتم

کارهایی که برام انجام دادی یه دنیا    ی ازت متشکرم .. به خاطر کارهایی که برام کردی .خیلی خیل _

  برایم ارزش داره

  پشتم را نوازش کرد
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فقط مطمئن شو که یه روزی تو هم برای کسی یه کار   اعمال خوب هرگز بدون جواب نمیمونن . _

 رو به دست بیاری البته وقتی تونستی توی زندگی سهم خودت  خوب انجام بدی .

  خودم را عقب کشیدم و لبخند زدم 

 حتما همین کارو می کنم _

  گرامی و عزیز هستم   موهایم را نوازش داد . با آن حرکت کوچک , احساس کردم 

 ؟  مراقب خودت باش . . باشه _

 سرم را تکان دادم

 همین کارو می کنم . دوباره ممنونم  _

  قابل تو رو نداشت عزیزم _

متوجه شدم که مانند یک   . . . و برای اولین بار در زندگی . .   او خداحافظی کردم و از آنجا دور شدمبا 

انسان نرمال هستم . اگر چه تنها برای یک ساعت بود , اما آن یک ساعت واقعا فوق العاده بود 

کنم . . مهم نبود  مصمم بودم قولی که به او داده ام را حتماً عملی  دروتی زن شگفت انگیزی است .  .
  یک روز او را پیدا خواهم کرد و کاری که برای من انجام داده بود را جبران می کنم  چقدر طول بکشد .

نمی دانستم که باید به راست   وقتی به پایین خیابان رسیدم , خیابانی شلوغ تر را مقابل خود دیدم .

ناگهان شروع به خندیدن کردم .   ته باشم .اما می دانستم که باید یک انتخاب داش   بپیچم یا چپ ؟
 برای اولین بار در زندگی ام می توانستم راهم را انتخاب کنم  .

طرف راست .. کمی دورتر , یک قرفه دیدم که روی تابلوی آن نوشته بود    به چپ و راست نگاه کردم . 

 لبخند زدم . و طرف راست را انتخاب کردم  " منو فشار بده "

 وار بودم که انتخاب درست باشدفقط امید 
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بی هدف در خیابان ها پرسه میزدم . نمیدانم چه مدت گذشته بود . در ابتدا , تنها می رفتم و می رفتم 

و به خیابانها و مردم و مغازه ها نگاه می کردم . برای مدت طوالنی می شد که در خانه قفل شده بودم 

اعت ها می گذشتند می . نیاز داشتم چند ساعت در فضای آزاد قدم بزنم و فکر کنم . همان طور که س

از یک فست فود فروشی چیزی برای خوردن    دانستم که باالخره باید جایی برای خوابیدن پیدا کنم .

رسید از گرسنگی داشتم می مردم . امروز حتی صبحانه هم نخورده بودم ,  ۵خریدم . وقتی ساعت 

. حتی پسری که پشت کانتر بود گرسنه به غذا حمله ور شدم    بنابراین تعجبی نداشت مانند یک حیوان

  با لبخندی تفریح آمیز مرا تماشا می کرد

  پرسید

 گرسنه ای ؟ یا غذای من اینقدر خوشمزه است ؟ امیدوارم گزینه دوم باشه  _

  با لبخند گفتم 

 تمام روز چیزی نخوردم  گزینه دوم . اما همچنین خیلی گرسنه هم هستم . _

  سرش را تکان داد و لبخند زد 

 اگه بدونی منظورم چیه  می بایست بیشتر غذا بخوری . مردا از یکم برجستگی خوششون میاد . . _

. . و بعد به طرف مشتری بعدی رو کرد . به خوردن ادامه دادم تا وقتی که دیگر    به من چشمک زد 

این زودی  زمان رفتن رسیده بود . وقتی از مغازه بیرون آمدم به ساعتم نگاه کردم و متوجه شدم به

شده . اگر همین حاال به دنبال یک هتل نباشم می بایست امشب را در خیابانها سپری کنم  ۶ساعت 

  با این فکر , لرزه ای از ستون فقراتم پایین آمد  .

توانند آدرس نزدیکترین هتل اینجا را به من می  به خیابان اصلی قدم گذاشتم و از یک زوج پرسیدم آیا

تل به من معرفی کردند و با دست آدرس را به من نشان دادند . از آنها تشکر کردم . بدهند . چندین ه

دقیقه مستقیم حرکت کردم سپس به خیابان آرامی پیچیدم . در دوردست تابلوی یک هتل  ۵به مدت 

شصت پوند بود    را مشاهده کردم . بنابراین به آن طرف قدم برداشتم . اما قیمت یک اتاق در آن هتل

صد پوندم را خرج کرده بودم . می بایست برای مسافرت فردا و همچنین اجاره یک   پوند از ۶ن قبالً و م

   ای طوالنی مدت فکر کنمبه برنامه  شب دیگر در هتل پس انداز داشته باشم تا زمانی که بتوانم
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دم . به سرعت . . اما متوجه هتل دیگری در انتهای جاده ش   با احساس سرخوردگی از یک پیچ پیچیدم

  وقتی داخل شدم , یک مرد بشاش پشت کانتر ایستاده بود   به طرف آن دویدم .

 میتونید بهم بگید قیمت یک اتاق برای امشب چقدر میشه ؟ _

 تا حساب کنیم ؟ ۴۰تا اما چطوره برای تو  ۴۴معموالً   _

  لبخند زدم 

  عالیه _

  تا آن را امضا کنممرد فرمی به من داد    به طرف کانتر حرکت کردم .

 میتونم کارت شناسایی ات رو هم ببینم ؟ _

 لبم را گاز گرفتم . مرد متوجه حالت مضطرب و لباس های پاره من شد 

  میدونی .. کارت شناسایی اونقدرها هم اضطراری نیست  _

  از روی آسودگی خاطر آهی کشیدم

  متشکرم _

 ونطوری نیستیمنگران نباش عزیزم . فقط بدون که همه ی ما ا _

  به لباسم اشاره کرد

  میدونم . متشکرم . قدردان لطف شما هستم _

 قابلتو نداشت _

از او   کرایه اتاق را پرداخت کردم و کلید را گرفتم .   فرم را امضا کردم و کلید اتاق را به دست من داد . 

  تشکر کردم و شروع به حرکت کردم که پشت سر من صدا زد

  یه پولتونبق  خانم . . _

نزدیک شده بودند به طرف کانتر چرخیدم . ده پوند به طرف من    در حالی که ابروهایم به یکدیگرد

  گرفته بود . اخمی کردم

 __فکر کردم گفتی _



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 185 

تخفیف مخصوص خانواده کارمندها . اگه کسی پرسید , تو خواهرزاده من هستی که از بیرون شهر   _

 اومدی

  به طرفم هجوم آورد   موجی از قدردانی   رای دومین بار در آن روزپول را از او گرفتم و ب 

 متشکرم _

قابل نداره . احتماال فردا صبح نمیبینمت اما امیدوارم شب خوبی داشته باشی و فردا روز بهتری   _

  برات باشه

 پاسخ دادم

  متشکرم  _

ز استثنا بود . امروز با دو و به طرف اتاق حرکت کردم . من چندان اهل گریه کردن نبودم اما امرو

 انسان خوب و سخاوتمند برخورد کرده بودم که مرا تحت تاثیر مهربانی خود قرار داده بودند

وارد اتاقم شدم و وقتی یک تخت خواب بزرگ دونفره زیبا دیدم , لبخند زدم . اولین کاری که انجام  

همراهم نداشتم بنابراین مجبور بودم  دادم این بود که یک حمام آب گرم حسابی گرفتم . لباس اضافه

وقتی وان پر از آب      متنفر بودم اما چاره دیگری نداشتم .  از این   فردا هم همین لباس ها را بپوشم .

گرم شد .. داخل آن دراز کشیدم و چشمهایم را بستم . به روزی که پشت سر گذاشته بودم فکر کردم 

. به این فکر کردم که بعد باید کجا    یم چه چیزی داشته باشدو همچنین اینکه فردا ممکن است برا   . .

اسکاتلند است    که از درک خیلی دور بود ..   بروم ؟ تنها جایی که می توانستم به آن فکر کنم ..

این پول بتواند مرا تا آنجا برساند اما اگر بتوانم نزدیکترین ایستگاه اتوبوس را پیدا    مطمئن نبودم که  .

 نه هایم کاهش پیدا خواهند کرد . بعد از آن می بایست به دنبال یک کار باشمکنم , هزی

وقتی به آن فکر می کردم , تمام این ماجرا را تا سر حد مرگ می ترساند . اما همچنین مرا هیجان زده  

 می کرد . در پنج سال گذشته همیشه راهم را می دانستم .. زیرا برای من انتخاب شده بود . اما حاال

. . هیجان بدنم را   فکر میکردم در یک ماجراجویی هستم که هیچ خبر ندارم اوضاع چطور خواهد شد
و به این فکر لبخند زدم . بی مالحظه و بی پروا شده بودم و احتیاط را به دست باد سپرده   فرا گرفت .

 اما اهمیت نمیدادم  بودم . .

 فریاد کشیدم 

  من آزادم  _
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 دوباره فریاد کشیدم   آب می کوبیدم و آب را اطراف اتاق پخش می کردم . دست و پایم را داخل

 من آزادم  _

 با این فکر شروع به خندیدن کردم  اگر کسی در اتاق کناری باشد فکر می کند من دیوانه شده ام . . 

روشن  بعد از آنکه بدنم را حسابی شستم از حمام بیرون آمده و روی تخت خواب پریدم . تلویزیون را 

کردم و تا زمانی که پلک هایم سنگین شدند سریال تماشا کردم . به ساعت نگاه کردم و متوجه شدم 

شده . اهی کشیدم . از روی تخت خواب بلند شدم و به طرف تلویزیون حرکت  ۱۰به این زودی ساعت 

چند ضربه داشتم دوباره به طرف تخت خواب حرکت میکردم که صدای    کردم . آن را خاموش کردم .

  به در به گوش رسید

شاید مدیر باشد, فهمیده که من   . . با خود در فکر بودم که چه کسی می تواند باشد ؟ . .   اخم کردم

  اقامت دارم و می خواهد چک کند که ببیند واقعاً خواهرزاده مسئول پذیرش هستم یا نه  اینجا

  دوباره صدای در به گوش رسید

  فریاد کشیدم

  اومدم  _

. . . با    آن را باز کردم و وقتی دیدم چه کسی پشت در ایستاده   با عجله به طرف در حرکت کردم .

  صدای بلند نفسم را حبس کردم

 احواالتت چطوره اوالین ؟   خوب . . _

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

ت سرع به سرعت سعی کردم در را ببندم .. اما او بسیار سریع بود . سعی کردم جیغ بکشم .. اما به

 یک دستش را روی دهانم قرار داد
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  نه اینقدر با عجله کوچولو  _

  وقتی من را گیر انداخت پشت سرم آمد و صورتش را داخل گردنم فرو کرد . نفس عمیقی کشید

 چه بوی خوبی _

 از پشت دستش با صدایی خفه گفتم 

 چی میخوای ؟  _

 شتیم ؟تعجب می کنم نمیدونی . فکر میکردم با هم یه قراری دا  _

  دوباره با صدایی خفه مقابل دستش گفتم

  من پیش درک برنمیگردم _

کاسه داری   درک نمیدونه تو کجایی ... اما من میدونم . از همون اول میدونستم کاسه ای زیر نیم  _

برای همین هم فاصلها مو حفظ کردم و از دور تو رو تا اینجا تعقیب کردم . حاال .. تو به من بدهکار 

  تی ؟نیس

  به طور موقت دستش را از روی دهانم برداشت

قرارمون این بود که تو به من کمک کنی . اما من خودم فرار کردم . به عالوه .. اگه تو آخرین مرد  _

  روی کره زمین بودی هم من باهات نمیخوابیدم

بدنش هنوز   رخنه کرد .جو گردنم را گاز گرفت و آن را لیسید . ضربان قلبم باال رفت . ترس در وجودم 

سینه ام را بگیرد .. احساس می کردم هر لحظه    . دستش را جلو آورد تا   هم به من چسبیده بود

  امکان دارد حالم به هم بخورد

همممم چیزی رو بیشتر از این نمیخوام که همین جا بدهیم رو بگیرم . اما متاسفانه باد خبر فرار تو  _

 نده و اون از من خواسته که تو رو پیشش ببرمرو به گوش یه نفر دیگه رسو

 گشاد شدند   چشم هایم 

 کی ؟  _

 رئیسم  _

 اما درک رئیس توئه  _
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 چه اتفاقی داشت می افتاد ؟   گیج شده بودم . . 

رئیس واقعی من کسی   اون فقط وسیله ای بود که من رو به تو برسونه .   درک رئیس من نیست . _

  اما اون یه داستان دیگه است   و اون همچنین پدر منه .  قراره . .هست که برای دیدن تو بی 

 داری راجع به چی صحبت می کنی ؟ _

  دارم راجع به ایزاک مونرو صحبت می کنم  _

ها تمام عمرم به من گفته شده بود که از آن اسم بترسم . سال   از روی ترس چشمهایم گشاد شدند .

چه چیزی مرا خاص    حافظت شده بود . اما او از من چه میخواست ؟بود که در برابر این مرد از من م

 کرده بود ؟

 اون از من چی میخواد ؟  _

  دوباره خود را به من چسباند و من سعی کردم خودم را عقب بکشم

 توی جیبم یه چاقو دارم که اگه مراقب نباشی به زودی میبینیش _

 به سرعت بی حرکت شدم 

؟ پدر من مدت زیادی میشه که راجع به تو میدونه . تو دختری هستی که درک    این بهتره . میبینی  _

و برای به دست آوردنش همه کاری کرده . اون    .   سالواتور بزرگ این چند سال اخیر توی کفش بوده

تو حاال اون بیرون توی اون دنیای بزرگ , یک    میدونه درک برای خریدن تو چه مبلغی پرداخت کرده .
مگه دلت نمیخواست همیشه بیرون باشی ؟ ببینی دنیای واقعی چطوره ؟ خوب    ول می ارزی .عالمه پ

 .. خودت خواستی و حاال باید چیزی که خواستی رو بگیری

 تلفنی در جیبش شروع به زنگ خوردن کرد . با نارضایتی آهی کشید 

یلی , نمیخواد قبل از این که تو بنا به دال  بدون شک پدرمه . میخواد ببینه چرا اینقدر طولش دادم .  _

 زمانمون کمه   . یه عالمه کار داریم و   رو پیش ببرم بهت تجاوز کنم

  و جیغ کشیدم   فرو رفتن سوزنی را در بازویم احساس کردم . . 

. . و در عرض چند ثانیه .. پاهایم شل شدند و پلک هایم    دوباره دستش را روی دهانم قرار داد

  سنگین

 کوچولو . وقت خوابهخودشه   _
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* * * 

دیگر   هستم و دست و پاهایم بسته شده اند .  وقتی بیدار شدم متوجه شدم روی یک تخت خواب

  اما لباس سرتاسری سفید به تنم بود   لباس های قبلی ام را به تن نداشتم .

فکر می    نجره بود ... یک در و یک پ   تمام چیزی که دیدم چهار دیوار سفید   به اطراف اتاق نگاه کردم .

  اما سپس صدایی شنیدم   کنم کامال تنها هستم .

  اه بیداری _

آن   به دنبال منبع صدا اتاق را جستجو کردم . و به زودی آرزو کردم ای کاش این کار را نمی کردم . . .

مستقیم به من خیره شده بود . . . و    سالگی به کابوس من تبدیل شده بود ۱۳جای که زخمی که از 

 این جای زخم متعلق بود به مردی با شیطانی ترین چشم های دنیا

 درک هرگز نمی خواست نزدیک او باشم و حاال می توانستم بفهمم چرا 

 چرا من اینجام ؟  _

 زیر لب با خود گفت 

ازه کافی خوب تو رو تربیت نکرده . تو همیشه نور چشمش بودی . چه سوالی ؟ مشخصا درک به اند  _

. متاسفانه    تو تنها کسی هستی که هرگز اونو نرم کردی . همه شیفته ی تو بودن .. به عالوه خود من
  اون همیشه تو رو دور از دسترس نگه میداشت .. واقعاً حیف بود

 چشم هایش روی بدنم خزیدند

من میتونستم سهم بیشتری از تو   قت نبود که اون اول دستش به تو رسید ,اگه به خاطر این حقی  _

میلیون می ارزی نرخ تو چقدر باال رفته  ۵   میدونی حاال که این شایعه پخش شده که تو  داشته باشم .

دقیقه تنهایی با تو ,  ۳۰؟ مردها عمالً برای تو , پاشنه در خونه ی منو درآوردن .. بعضی ها فقط برای 

 تا دادن . . . میتونی تصور کنی ؟ ۵۰۰۰۰۰پیشنهاد 

 وقتی متوجه منظور او شدم چشم هایم گشاد شدند 

 تو منو دزدیدی که منو به یه فاحشه تبدیل کنی ؟  _
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بیشتر اون رو برده جنسی در نظر میگیرم . تو اینجا هر کاری که بهت   من بهش نمیگم فاحشگی . _

عوض یه سقف باالی سرت و لباس هایی برای پوشیدن داری .. به گفته بشه رو انجام میدی و در 

 عالوه سه وعده غذا در روز

 ناگهان اخم کرد 

 درک قبالً در مورد این چیزا باهات صحبت نکرده ؟ _

  وقتی نگاه سردرگم روی چهره ام را دید سرش را تکان داد 

 خدای من .. خدای من .. درک واقعاً نرم شده .. مگه نه ؟ _

 اگهان شروع به خندیدن کرد . . که مرا دیوانه می کرد . ناگهان میخواستم از درک دفاع کنمن 

 من همسر اون هستم نه یه برده جنسی  _

 پس او تو رو زندانی نکرد و فقط وقتی که میخواست باهات بازی کنه اجازه نداد بیای بیرون ؟ _

  انی اش را شنیدم.. دوباره صدای خنده شیط   وقتی به پایین نگاه کردم 

 همین فکرو میکردم _

. خودم را عقب کشیدم اما دست و   سرپا ایستاد . به طرف تخت خواب حرکت کرد و پایین نشست 

 پاهایم بسته بودند

 به من دست نزن  _

  دوباره خنده ای شیطانی سر داد 

دونی .. اما خیلی ها رو گیریم مگه نه ؟ همه نمیخوان ترتیب تو رو بدن میخیلی خودتو دست باال می _

 میشناسم که میخوان

به دست من نگاه کرد و آن را بلند کرد تا حلقه ام را از انگشتم بیرون بکشد . دوباره شروع به تقال  

کردم . انگشت هایم را مشت کردم . در شرایط معمول .. چیزی بیشتر از این باعث لذت من نمی شد 

 کرداو داشت این کار را می   .. اما نه وقتی که که آن حلقه را از انگشتم بیرون بکشم

 دستتو باز کن  _

  این کار را نکردم . سعی کرد انگشت هایم را باز کند اما من مصمم بودم 
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 همین حاال انگشت های لعنتی ات رو باز کن هرزه _

 فریاد کشیدم 

  نه  _

چند ثانیه برای نفس کشیدن .. آنقدر صورتم می سوخت که برای    سیلی خیلی محکمی به صورتم زد

در عرض یک چشم به هم زدن .. ایزاک حلقه را از انگشتم   تقال کردم و دستم را فراموش کردم .

  بیرون کشید

. من برای تو برنامه ها دارم اوالی . ن پسرم    ممکنه با هم ازدواج کرده باشید .. اما فقط روی کاغذ _

اشته باشه . اما خوشحال میشی که بدونی من فعال جلوی داره لحظه شماری می کنه که اول تو رو د

 اگرچه اون یه ح******* لعنتی سمجه   اون رو گرفتم .

 با لبخندی سرش را تکان داد 

 پسر به پدر رفته  _

سر پا ایستاد و حلقه را داخل جیبش قرار دارد . سپس به طرف در حرکت کرد و آن را باز کرد . جو  

 با آن صورت خوک صفتش   آنجا ایستاده بود . .

 ایزاک به جو نگاه کرد و سپس چرخید تا به من نگاه کند 

فردا   اگه فقط مشکوک بشم که لباس لعنتی اون رو باال بردی انگشتای لعنتی ات رو قطع می کنم .  _
  اول باید آماده بشه  من مشتری های خاصی دارم که خیلی وقته منتظر اون بودن .

  بست پاسخ دادر اتاق را میهمانطور که ایزاک د

 بله قربان _

ای تنها بودم . صورتم میسوخت .اشک پشت پلک هایم جمع شده بود . چطور می توانست برای لحظه 

؟ فکر میکردم    امروز تجربه ی کوتاهی از آزادی داشته باشم و بعد اینطور بی رحمانه از من گرفته شود

این مرد کی بود ؟ از من چه می خواست ؟ و چرا نیاز   ..داشتم خوب پیش می رفتم ... و حاال این 

 داشتم آماده شوم ؟ . . برای چه آماده شوم ؟

تمام چیزهایی که گفته بود را داخل ذهنم مرور کردم و با خود در تعجب بودم که درک تمام این سال 

یز زیادی از او نمی ها درگیر چه چیزهایی بوده؟ اگر چه برای شش سال او را می شناختم اما واقعا چ

  دانستم



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 192 

چشمهایم را بستم و با خود در فکر بودم که آیا امروز کار درست را انجام داده بودم ؟ شاید نمی 

  ؟ در آن صورت االن اینجا نبودم   بایست فرار میکردم

قبالً به او می   گفت دارد از من محافظت می کند فکر کردم .به تمام زمان هایی که درک به من می

 خندیدم

 حاال دیگر نمی خندیدم 

با لبخندی   لحظه تنهایی ام خیلی زود به پایان رسید . جو وارد اتاق شد و چند دقیقه بعد در را بست. 

  آن موقع بود که می توانستم شباهت را ببینم   شیطانی روی صورتش .. به طرف من حرکت کرد .

 همیشه فکر میکردم تو یه آدم احمق و نفرت انگیزی  _

 به نظر می رسید با این حرف شوکه شده 

 .. اینجا یک گاو پر حرف داریم مگه نه ؟   واو  _

 دستش را به طرف زیپ شلوارش برد

 شاید باید به شیوه مخصوص به خودم دهن پرحرفت رو ببندم . نظرت چیه ؟  _

  اگه این کارو بکنی گازت میگیرم و اونو برات می کنم  _

خواستم این عوضی مرا ضعیف ببیند . مرا در حالتی ببیند که به کنم . نمیسعی کردم صورتم را حفظ 

  او التماس می کنم که متوقف شود . چه به او التماس بکنم یا نه .. کار خودش را انجام خواهد داد

 متاسفانه از روی تجربه این را می دانستم

نمی بایست سعی می کردم از برای لحظه ای احساس پشیمانی عمیقی در وجودم احساس کردم . .  

دست درک فرار کنم . . شاید او در تمام این مدت سرنوشت مرا می دانست اما بنا به دالیلی به من 

. . قابل انعطاف تر می شدم . .   . اگر به من می گفت شاید   . . و این مرا عصبانی می کرد   نمی گفت

انجام داد غیر قابل توصیف و مریض گونه بودند . . کارهایی که آن مرد با من    حرف شنو تر میشدم  .

 اما نمی توانستم جلوی آن احساس درونی را بگیرم   ,

  دلم برای تاو تنگ شده بود 

. و می دانستم چرا دارد    خواب را دور زد . مانند یک شیر دور من می چرخیدجو عمداً به آرامی تخت

تنها خودش می دانست چه فکری در سر    این کار را می کند . . می خواست عذاب من را کش بدهد .
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ن ندهم . مصمم و بله .. این من را تا سر حد مرگ می ترساند . اما سعی می کردم آن را نشا    دارد .

  بودم که او ترس من را نبیند

به سختی و    متوجه شدم که   باالخره به طرف باالی تخت خواب آمد .. زیپ شلوارش را باز کرد .

  . . . اما برای دالیلی کامالً متفاوت  من هم همچنین . .  سنگینی نفس میکشد . .

  او تحریک شده بود اما من تا سرحد مرگ ترسیده بودم 

  ه طرف صورتم حرکت کردب

 حاال می دونم چطور ساکتت کنم _

 تو یه احمقی ؟ اگه نزدیک من بیای گازت میگیرم . مازوخیسمی چیزی هستی ؟  _

آن خنده عرق سردی روی ستون فقراتم نشاند . سعی کرد    لبخند زد و سپس شروع به خندیدن کرد .

و با خشونت سرم را از طرفی به طرف دیگر حرکت  به زور من را وادار کند اما لب هایم را محکم بستم

چاره ی دیگری نداشتم به جز اینکه دهانم    انگشت هایش را روی بینیم فشار داد .. و من   می دادم .

  . . و از این فرصت سوء استفاده کرد . در حالی که می خندید گفت   را باز کنم تا نفس بکشم

 ؟ حاال زیاد پرحرف نیستی مگه نه فاحشه _

احساس کردم از درون کمی فرو ریختم . اشک در چشم هایم    با شنیدن این حرف به خود پیچیدم .

  جمع شد . خسته بودم.. از همه این مزخرفات خسته بودم و حالم به هم می خورد

 آااای .. داری گریه می کنی ؟ _

 نفس عمیقی کشیدم و عصبانیت دوباره به طرفم هجوم آورد 

 ؟  میاد مگه نه از این خوشت  _

شلوارش را پایین کشید و روی تختخواب آمد . درحالی که بدترین فکر ها را می کردم سعی کردم خودم 

 را عقب بکشم . دربرابر طناب هایی که به دست و پایم بسته شده بود تقال میکردم

 __پدرت گفت  _

  با آزردگی گفت 

.. اما نگفت که    باال ببرم و بهت تجاوز کنمگفت حق ندارم لباست رو   میدونم پدرم چی گفت . _

 نمیتونم اونو پایین بیارم
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خودم را تکان دادم تا او را پایین بندازم . روی شکمم نشسته بود و   لبخند شیطانی اش بازگشت . 

 مانند یک هیوال ی شیطانی میخندید

  نمیدانم چرا قبال نتوانسته بودم این روی او را ببینم

چشمهایش خواستن را ببینم و این باعث می شد احساس مریضی به من دست میتوانستم داخل 

.. دستش را روی دهانم    دست کثیفش را جلو آورد تا به سینه هایم دست بزند .. جیغ کشیدم   بدهد.

 قرار داد تا مرا ساکت کند

و می بالخره از دردی که می خوام بهت بدم لذت می بری . همه فاحشه ها همین کار  هیشش .  _

 کنن

 امکان نداره هیچ زنی روی این زمین از تجاوز لذت ببره  _

  همه شما هرزه ها عاشق این کارید  _

 با نگاهی حیوانی به سینه هایم خیره شد 

 باید اعتراف کنم سینه های بی عیب و نقصی داری  _

  از البالی دندان های به هم فشرده گفتم 

 برو به جهنم _

  تیب تو رو بدمنه قبل از اینکه تر  _

متاسفانه نمیتوانستم ذهنم را   می خواستم ذهنم بدنم را ترک کند .. و به جای دیگری برود . . اما 

  روی این اتاق و این وقایع ببندم

 بهم بگو میخوای ترتیبتو بدم   اعتراف کن که منو میخوای . _

دستهای کثیفش روی بدنم حرکت احساس کردم ماده ای تلخ از گلویم باال می آید . همانطور که  

کردند بالخره کنترلم را از دست دادم . سرم را به طرفی چرخاندم و روی تخت خواب باال آوردم . می

 صدای خنده اش را شنیدم  .

  اوه عزیزم . یه نگاه به کثیف کاری که راه انداختی بکن  _

  سرم را روی بالش برگرداندم و چشم هایم را بستم
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 ال نمیشه اگه همه این آشفتگی ها رو ببینهپدرم خوشح _

. سرم را از او چرخاندم اما نه    . سپس بیخ گوشم خم شد   خوشبختانه باالخره از روی من بلند شد 

  قبل از آنکه لبخندش را ببینم

چون داری از اینکه ترتیبتو میدم لذت می    دفعه بعد که بدستت آوردم فرصت نمی کنی باال بیاری .. _

 بری

 سپس عقب رفت و شروع به قدم برداشتن به طرف در کرد 

دوست داشتم بیشتر بمونم اما بوی استفراغ می دی . پس فکر می کنم فعال بی خیال میشم .   _

 متاسفم اگه این تو رو ناامید کرد

عمداً می خواستم سرش فریاد بکشم و بگویم برود به جهنم اما می دانستم انتظار این را دارد بنابراین 

ساکت باقی ماندم . از درون داشتم می مردم . بنا به دالیلی .. این رفتار جو ده برابر بدتر از مواقعی 

بود که درک به من تجاوز میکرد . نمی دانم چرا این گونه بود . شاید به خاطر این حقیقت بود که من 

ژگی های شخصیتی او را می شناختم . شناختم . با من آشنا بود بنابراین ویتقریباً تمام عمر درک را می

فکر میکردم تنبیه درک به    بره ی ترسیده ی درونم بیرون آمد .  اما وقتی در بسته شد ؛  همه آنها را ..

چشمهایم خیس شدند و علیرغم این   اندازه کافی بد بود اما این این به طور غیرقابل تصوری بدتر بود .

  ین مرا تماشا کند .. به آرامی اجازه دادم اشک ها پایین بیفتندحقیقت که ممکن است یک نفر از دورب

اما حاضر بودم در ازای این که مرا از اینجا   فکر میکردم با درک در دنیا هیچ امید و آینده ای ندارم .

نجات بدهد یک عمر از آن را با او داشته باشم . وقتی چشمهایم را بستم به مکالمه ای که در ماشین 

داشتن فکر کردم . او به من گفته بود در زندگی ممکن است موقعیت هایی پیش بیاید که بدتر  با دوتی

توانستم به چیزی فکر کنم که بدتر از اما در این لحظه .. نمی   از موقعیتی باشد که حاال در آن هستی .

می خواستند  این باشد . من دزدیده شده بودم و هیچ شکی وجود نداشت قرار بود برای مرد هایی که

همچنین هیچ شکی وجود نداشت کارهایی که آنها با من    شوم .   کارهای شیطانی با من بکنند , آماده

  خواهند کرد خیلی بدتر از رفتار های چندش آور جو خواهد بود

دانستم هوا تاریک است . احتماالً ساعت های اولیه ای نداشتم چه ساعتی است . تنها میهیچ ایده

. می خواستم بیدار بمانم .. شاید کسی وارد اتاق شد . اما همانطور که دقیقه ها می صبح است 

گذشتند , چشمهایم نمی توانستند باز بمانند . می خواستم مبارزه کنم اما در این لحظه , تمام نیروی 

عادت  مبارزه از بدنم بیرون کشیده شده بود . بوی استفراغ کمتر شده بود یا اینکه من آنقدر به آن

کرده بودم که دیگر برایم زننده نبود. هر دلیلی که داشت , به آن خوش آمد گفتم . . وقتی کم کم 
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__   __ فکر نمی کردم هرگز به آن بچسبم   هوشیاری ام را از دست می دادم , بی اراده به امیدی که

ل ها , با چنان شور و محکم چسبیدم . برای سالها , میخواستم از درک سالواتور فرار کنم .. برای سا

.. که از درون مرا می سوخت    حرارتی .. از آن مرد متنفر بودم , او را میخواستم .. و عاشق او بودم

از احساس مالکانه ای که روی من داشت متنفر بودم و آن را نفرین میکردم .از قدرتی که روی من   .

  ..  ودداشت .. که به تنها چیزی که می توانستم فکر کنم فرار ب

او به دفعات بیشماری به من گفته بود آنجاست که مرا نجات بدهد .. از من محافظت کند .. مانند 

  کاری که یک مرد وقتی عاشق یک زن است انجام می دهد

به نرمی زیر لب زمزمه ای می کردم که هرگز فکر نمی کردم در   بنابراین در حالی که می خوابیدم ...

  م جاری شود . به نرمی مانند یک دعا آنها را به درگاه خدا زمزمه کردمتمام عمرم روی لبهای

 بیا منو نجات بده درک _

 او تنها دعای من است 

 او تنها امید من است 

 بیا منو نجات بده درک .. خواهش می کنم  _

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

م . در ابتدا .. وقتی نمی دانم ساعت چند بود اما با شنیدن صداهایی داخل اتاق , از خواب بیدار شد

و برای ثانیه ی      هنوز هم خواب روی ذهنم سایه انداخته بود..فکر می کردم در اتاق درک هستم..

روز قبل را به خاطر آوردم   اندکی با این فکر از روی آزردگی ناله کردم . اما سپس به خاطر آوردم . .

آوردم چقدر از مسافرت با ماشین در کنار  که از درک فرار کرده بودم .. که دزدیده شدم .. به خاطر

دوتی لذت بردم .. و تمام آدمهای خوب و مهربانی که بعد از آن مالقات کردم .. به خاطر آوردم که در 

ً    اتاق هتل بودم  , کارهایی که جو با من کرد را به خاطر آوردم   .. و بعدا
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چشم هایم به   سردی روی سرم ریخته شد ... که آب   میخواستم با بی میلی چشم هایم را باز کنم 

سرعت باز شدند و برای نفس کشیدن به نفس نفس افتادم . آب منجمد کننده بود . صدای خنده ای 

 شنیدم

. این گند و تمیز کنی و برای امروز آماده بشی .   بلند شو بلند شو دختر درک .. وقتشه بیدار بشی  _

 تمام طول روز لعنتی رو خوابیدی

با نیشخند ی روی صورتش باالی سرم ایستاده بود . مرد دیگری که به همان اندازه جو آشغال به جو  

  رسید داشت میخندیدنظر می

  اون بامزه بود _

خوب خوابیدی کوچولو ؟ ماجراجویی کوچک شب قبل مون تو رو خسته کرد ؟ برای اتفاقاتی که پیش  _

  رو داری به بنیه قوی تری نیاز داری

  دوباره خندید . جو به پایین خم شد تا طناب دست و پاهایم را باز کند ۲شماره  آشغال

مخصوصاً حمام .. لعنت , اونا اونقدر خوبن که خودم   قراره عاشق چیزی که بعا در انتظارته بشی . _

  اغلب ازشون بر می دارم

 اخم کردم . با خود در تعجب بودم چه غلطی در سر دارد ؟

مرا روی پاهایم کشید و از یک راهروی باریک به طرف در دیگری برد .. متوجه شدم .  وقتی که به زور

. وسط آن یک وان حمام که سه زن برهنه با    اتاق بزرگی بود که هم اتاق خواب و هم حمام بود

 اسفنج هایی در دست , کنار آن منتظر من ایستاده بودند قرار داشت

 به جلو هل داد اما جو من را  کم کم عقب رفتم . . 

 نمیتونم باور کنم می خواد از این کنار بکشه _

 جو به او دستور داد   او و آشغال شماره دو شروع به خندیدن کردند . 

  تو میتونی بیرون منتظر بمونی  _

میلی را روی صورتش ببینم اما از دستور جو پیروی کرد و از اتاق بیرون رفت . . .و من می توانستم بی

سعی کردم به آنها نگاه کنم   حمام عجیب و غریب به همراه جو و سه دختر برهنه تنها ماندم.  در این

اما همه آنها مانند   د .ای از این ببینم که آنها هم به اندازه من نمی خواهند اینجا باشنتا نشانه

مانند اینکه ربات هستند . هیچ احساسی در وجود آنها باقی   عروسک های چوبی به نظر می رسیدند ..
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. .همگی پوست هایی بی عیب و نقص و بی نظیر      . . همگی زیبا بودند اما مانند مجسمه  نمانده بود

سیاه ترین و ابریشمی ترین موهایی که به عمرم و یکی    .. یکی موهای قهوه ای ..  داشتند . یکی بلوند

  دیده بودم را داشت

مشکوک بودم که عمدً    به نظر می رسید به خوبی از همه ی آنها مراقبت شده و سالم هستند . اما 

درست همان طوری که حاال می   آنها را به این گونه آرایش کرده اند که این طور به نظر برسند .

 این فکر مرا می ترساند و افسرده می کرد  نند . .خواهند مرا آماده ک

. دختر مو مشکی شروع به بیرون کشیدن لباس از باالی سرم کرد . . حرکت   جو مرا به جلو هول داد

وقتی لباس از تنم بیرون آمد , جو جلو آمد تا دختر دیگر    . . جو دستهایم را در هوا باال گرفت .   نکردم

   . . به خود نمی پیچید   کت نکرد . .را لمس کند . . دختر حر 

دختر کوچولویی که اینجاست مثل شما نیست خانم ها .. اون هنوز آتش مبارزه درونش داره . .  _

  مطمئنم با کمک همدیگه می تونیم اون رو بشکنیم

دانستم دارد راجع به چی صحبت می کند . اما با تنها چیزی که سرم را به طرف او چرخاندم . نمی 

 گفت  روبرو شدم لبخند شیطانی اش بود .

 وقت حمام کردنه  _

 مرا به جلو راهنمایی کرد . دستور داد 

  وارد وان شو و سرپا وایسا  _

خواستم . بنابراین کاری که از من خواسته شسته بشوم نمی   .. چیزی را بیشتر از اینکه   صادقانه بگویم

ها اسفنج ها را داخل آب فرو کردند و روی آن صابون شده بود را انجام دادم . یکی یکی .. دختر 

کشیدند . سپس شروع به شستن من کردند .. آنقدر مالیم و لطیف بودند که تقریباً چشمهایم را 

  بستم

دختر ها به آرامی من را می شستند .می توانستم    جو مقابل من ایستاده بود و تماشا کرد می کرد که

  و تاثیر گذاشته . مانند این بود که آتشی در چشمهایش روشن شدهببینم این منظره چقدر روی ا

 دستور داد

 بشین  _
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کاری که گفت را انجام دادم . دختر مو بلوند به نرمی مو هایم را عقب برد . هیچ کدام آنها چیزی نمی  

ا انجام داده اند . مانند این که هزاران بار قبال آن ر    گفتند . مانند این بود به این کار عادت کرده اند .

بلوند موهایم را شامپو زده و شست . سپس دختر مو مشکی با یک مسواک  با سرعتی آرام .. دختر مو

آمد تا دندان هایم را مسواک بزند . بسیار عجیب بود .. زیرا خودم می توانستم دندانهایم را مسواک 

ند یک عروسک چینی دور و برم می چرخند و توانستم ببینم جو از اینکه می بیند آنها مانبزنم . اما می
  مرا آماده می کنند چقدر لذت می برد

  ناگهان حو دست هایش را محکم به هم زد و باعث شد از جا بپرم

  این بازی قراره یک عالمه سرگرم کننده باشه . واقعاً خیال دارم ازش لذت ببرم   _

  اخم کردم . . و او متوجه شد

در حقیقت .. کاری می کنم ازش لذت ببری    کوچولو . قراره واقعاً ازش لذت ببری .اوه نگران نباش  _

  .خیلی سرگرم کننده میشه

  ؟   چه نقشه ای در سر داشت   از روی ترس چشمهایم گشاد شدند .

در یک چشم به هم زدن دختر مو بلوند با یک حوله به طرف من آمد و کمکم کرد تا از وان خارج شوم . 

وقتی    ن بدنم را خشک کرد . سپس دختر مو مشکی مشغول خشک کردن موهایم شد .بعد از آ

 .. جو به من اشاره داد تا به طرف تخت خواب حرکت کنم   کارشان تمام شد

  برو روی تخت خواب  _

 سرم را تکان دادم

  یا خودت میری یا مجبورت می کنم _

آهی کشید و سرش را تکان داد   بشود .نمی توانستم اجازه بدهم برنده   بی حرکت ایستادم ..

اما دست هایم را پشت    پشت سر من آمد و مرا به جلو هل دادن . سعی کردم با او مبارزه کنم ..  .

سپس مرا چرخاند و روی تخت خواب بزرگی که    سرم محکم گرفت و مرا به طرف تخت خواب هل داد .

متوجه شدم روی پارچه ی ابریشمی قرمز دراز    زنجیر های دیگری روی آن نصب شده بودند انداخت .

تختخوابی رویایی می بود اما می دانستم قرار نیست هیچ اتفاق   در شرایطی دیگر ..   کشیده ام .

  خوبی رخ بدهد
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وقتی دست هایم بسته شدند , جو مرا به پایین کشید تا زمانی که بتواند پاهایم را به پابند هایی که 

تعبیه شده بودن ببندد . دختر ها تنها آنجا ایستاده بودند و با صورت های  قسمت پایینی تخت خواب

بی احساس این منظره را تماشا می کردند . وقتی راضی شد .. یک قدم به عقب برداشت تا کاری که 

 با لبخندی سرش را تکان داد  انجام داده را تحسین کند .

 لعنتی .. خیلی جذابه  _

  د حرکت کرد و لب هایش را بوسیدسپس به طرف دختر مو بلن 

  دنبالم بیا _

  به باسنش ضربه زد

 امشب برات برنامه دارم _

 به طرف در حرکت کرد و به دختر مو مشکی گفت 

  برای امشب اونو آماده کن  _

وقتی از اتاق بیرون رفت , احساس انزجار میکردم . از اینکه کاری کرده بود باور کنم او تنها راه فرار من 
است متنفر بودم . از اینکه بعد از اینکه خودم آزادی ام را به دست آورده بودم مرا به اجبار به این 

  موقعیت کشانده بود . فکر میکردم ایزاک شیطان است .. اما تا حاال , شیطان اصلی پسرش بوده

؟ مشخصا این باعث شد با خود در فکر باشم که آیا درک خبر دارد که ایزاک اصالً پسری دارد 
  نمیدانست جو چه کسی است .. وگرنه به هیچ عنوان اجازه نمی داد هیچ جایی نزدیک من باشد

..    با فکر این که ایزاک خیال دارد یک روز مرا مانند آن دختر ها به یک مجسمه بی احساس تبدیل کند

ند , تنها کسی که مانند یک زامبی خالی از هرگونه احساسات است که هیچ لذتی احساس نمی ک

برای اولین بار احساس   . .  .. حالت تهوع در درونم ایجاد شد .   هرچه که از او خواسته شود می دهد

 ترس واقعی را تجربه کردم

نمی خواهم یکی از آن دخترها بشوم . نمی خواهم به دختر دیگری مانند خودم نگاه کنم که او هم  

نمی خواهم کسی مانند جو فکر کند می تواند با من  قرار است در آینده به یک روبات تبدیل شود .

  مانند یک سگ رفتار کند

. حقیقت دارد که در بهترین موقعیت نبودم اما حداقل , تنها و    همین دیروز .. من همسر کسی بودم

  تنها درک بود
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قوانین او . چرا از    مضحک بود که حاال به خودم ناسزا می گفتم که چرا به حرف درک گوش نداده بودم

  کارم به کجا کشیده و چگونه گرفتار شده ام   خیره سری ببین   پیروی نکرده بودم و حاال به خاطر این

کرد ؟ برای همین بود مرا زندانی می  آیا درک همیشه می دانست که ممکن است این اتفاق بیفتد ؟ 

 که از من محافظت کند ؟

  تماالً هرگز پاسخ آنها را نخواهم گرفتیک عالمه سوال وجود داشت . سوال هایی که اح 

ترجیح میدهم بمیرم تا اینکه اینجا باشم و مجبور شوم کارهایی که نمی خواهم را انجام بدهم .  

  حدس هایی بزنم  توانستممطمئن نیستم ایزاک چه نقشه هایی در سر برای من دارد .. اما می

 و این افکارم را آشفته می کرد

دختر ها تمام بدنم را وکس انداختد و موهای زائدم را برداشتند . به ابرو هایم حالت    بعد از آن که 

دادند و ناخن هایم را مانیکور کردند . دست و پایم را باز کردند تا صورت و موهایم را به بهترین شکل 

قرار می  و بالخره لباس عروسکی نازکی که بدنم را کامالً در معرض نمایش  . .   ممکن آرایش کنند .

 . سپس به یک اتاق تاریک تر .. جایی که ایزاک منتظر بود , هدایت شدم   داد به من پوشانیده شد

, چهارچوبی که قبالً درک در زیر زمینش من را به آن بسته بود   وقتی دیدم مقابل چیزی که شبیه به 

 ؛ چشم هایم گشاد شدند  ایستاده

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

. به اطراف اتاق نگاه کردم و متوجه شدم یک پرده قرمز مخملی .. روی  قلبم مانند یک طبل می زد 

 ای بزرگ بود را پوشیده . ایزاک فریاد کشیدکنم پنجرهچیزی که فکر می

  بیا  _

 از جا بپرم . به او نگاه کردم و دیدم که لبخند می زند  باعث شد
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 ک راز تاریکش رو بهت نشون داد ؟احساسی بهم میگه قبال یکی از این ها رو دیدی . بالخره در   _

 اخم کردم 

 این قراره چه معنی داشته باشه ؟  _

 سرش را تکان داد و زیر لب گفت 

درک واقعاً تو رو توی تاریکی نگه داشته مگه نه ؟ فکر می کردم تا حاال می بایست به این   _

  نشون بدیمکرده باشی . . اما به نظر می رسه می بایست خیلی چیزها بهت    عادت

دو مرد بازوهایم را گرفتند و به زور دوباره دست و پاهایم را بستند   قبل از آنکه بتوانم پاسخ بدهم ,

دست و پاهایم بسته بشود و وادار به اطاعت کردن    آیا قرار بود بقیه زندگیم را اینطور زندگی کنم ؟  .

 شوم ؟ جایی که هیچ کنترلی برایم باقی نماند ؟

 ت از البالی دندانهای به هم فشرده گفتمبا عصبانی

  درک تو رو میکشه  _

. مچ دستهایم از قبل زخمی شده و درد میکردند , با این حال    دست هایم را مقابل زنجیر ها کشیدم 
هنوز هم زنجیر هایم را می کشیدم . ایزاک نزدیک من آمد و سرش را برای مردی که طرف چپ من 

توانستم حرکت کنم . کامالً اب را کشید تا زمانی که در هوا معلق شدم . نمیقرار داشت تکان داد . طن

  قلبم آن چنان به سرعت می تپید که ضربان آن را در گوش هایم احساس می کردم  بی حرکت بودم .

.. باالخره یه اسباب بازی جدید پیدا    درک نمیتونه منو بکشه اگه ندونه که من کجا هستم . به عالوه _

 .. همه شما قابل جایگزین هستید   نه تا جایگزین تو بکنهمیک

من و او هر دو می دانستیم که این حقیقت ندارد . هیچ چیزی نمی توانست مانع درک شود و او را  

ایزاک این را می دانست . اما بنا به دالیلی به نظر نمیرسید   و   متوقف کند تا زمانی که مرا پیدا نکرده ..

 حقیقت .. می توانستم بگویم که به نوعی به این خوش آمد می گفت اهمیت بدهد . در

  ً   نگاهش را از روی بدنم باال و پایین کشید   عمدا

اوه چیزی که درک از دست داده من بدست میارم . امشب واقعا خیره کننده به نظر می رسی . یه  _

یمیرن تا تو رو ببینن . اونا ردیف از مردهای خیلی ثروتمند پشت این پرده جمع شدن ؛ کسانی که م

تو فقط با   میدونن که تو از خانواده خوبی میای و امیدوارند که کاش باکره بودی . اما مهم نیست ..
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یک نفر بودی بنابراین حداقل میدونن دختر خوبی هستی . اونا از دختر هایی که مثل باکره ها به نظر 

  ولوی خوشگل معصومت نوشته شدهرسن خوششون میاد و این , روی اون صورت کوچمی

میخواستم راجع به چیزهایی که در مورد درک گفته بود بپرسم اما چشم هایم به طرف پرده ای که 

مقابل من بود حرکت کردند . با فکر اینکه مردهایی آن پشت منتظر من صف کشیده بودند , باعث می 

 شد حالت تهوع دوباره در شکمم جمع شود

 ایزاک گفت 

 بن  _

با سرنگی در دست داشت به به سمت من می آمد . دوباره    به طرف بن نگاه کردم که  از جا پریدم . 

  مقابل زنجیرهایم شروع به تقال کردم

دخترهای   اما مشتری های من  یه احساسی بهم میگه خیال داری صحبت کنی و مبارزه کنی .. _

  رو ترجیح میدن   ساکت و آروم

  طناب ها کردم ..و فریاد می کشیدم و جیغ میزدم دوباره شروع به کشیدن

 نمیتونی هرگز از این قصر در بری . درک منو پیدا میکنه و اون تو رو میکشه _

  من بود  کنار  ایزاک   احساس کردم سوزنی در بازویم فرو رفت .. گریه کردم . 

 هیشش _

  شروع به نوازش موهایم کرد 

 فوق العاده تبدیل میشهبه یه رویای    به زودی همه چیز _

به سرعت پلک هایم شروع به سنگین شدن کردند . احساس سر سبکی و گیجی داشتم . ایزاک لبخند 

مرد ,  ۹زد و به یک نفر اشاره کرد که پرده ها را کنار بکشد . وقتی پرده ها کنار کشیده شدند .. حدود 

جره دیدم ه. مگی به صف ایستاده قیمت به تن داشتند را پشت پنکه همگی کت و شلوارهای گران

  بودند و گردن های شان را می کشیدند تا مرا نگاه کنند

عصر بخیر آقایون . من امروز شما رو به اینجا , برای یک رویداد خاص دعوت کردم . همونطور که  _

تی عالی ساله شده .. از یک خانواده خوب , با تربی ۱۸همه ی شما میدونید , این خانوم جوان که تازه 

میاد .. قلب و بدن پاکی داره . متاسفانه امروز نمی تونم به عنوان یک باکره اون رو به شما تقدیم کنم 

. همون طوری که خودتون میدونید , کمی قبل تر در ازای پنج میلیون پوند خریداری شده . کسی که 
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رد مرده اما من خوشبختانه اون رو خریداری کرده بود تنها شریک جنسی اون بوده . متاسفانه اون م

  تونستم اون رو برای خودم به دست بیارم

. خیلی هم خوب زنده است و دارد برای من می آید   میخواستم فریاد بکشم و بگویم که درک نمرده

ای بیرون نیامد ... اما هیچ کلمه  . . سعی کردم صحبت کنم ...  لب هایم از هم باز شدند  .

.. کاری بکنم ....... اما نمی توانستم حرکت    فریاد بکشم  را تکان بدهم ..میخواستم دست و پایم 

هیچ کاری از من بر نمی آمد جز این که به دروغ هایی که از   نمی توانستم صحبت کنم . .   کنم . .

 ایزاک بیرون می آمد گوش بدهم  دهان کثیف

 ایزاک ادامه داد 

که امشب اون رو به دست بیاره بهترین شب زندگیش می بینید چقدر زیباست .. مطمئنم هر کسی  _

 رو تجربه خواهد کرد

  از پشت پنجره به آنها لبخند زد . چهره ی همگی آن ها عالقه مند به نظر می رسید 

حاال دوست دارید به طور مختصر اینجا بیاید و چند ثانیه از اینجا , نگاه نزدیک تری داشته باشید ؟  _

  یمقبل از اینکه شروع کن

سعی می کردم تمرکزم را حفظ کنم .. اما هر دارویی که به من داده بود ,    ضربان قلبم باالتر رفت .

قسمتی از من می خواست بخوابم   طوری مرا تحت تاثیر قرار داده بود که قادر نبودم اهمیت بدهم .

ین می جنگد .. اما بنا به میدانستم ناخودآگاهم دارد با ا   گفت بیدار بمانم .اما قسمت دیگر به من می

.. به طور سعادتمندانه ای چیزی را درک    دالیلی احساس ترس نداشتم .. اما احساس عصبانیت چرا

 نمی کردم

مه آلود و تار دیدم که مردها وارد اتاق شده و به طرف من آمدند . در ابتدا تنها نگاه    با چشم هایی 

سپس دست هایشان مرا   کردند ..را بررسی می می کردند .. سپس سرم را عقب کشیده و صورتم

.. دوباره , اهمیت نمیدادم ..   لمس می کرد . . می دانستم باید واکنش نشان دهم اما نمی خواستم

خواهند بکنند , زیرا .. فقط به آنها اجازه میدادم هر کاری می   توانستم صحبت کنمدوباره , نمی

 نمکاری راجع به آن بکتوانستم هیچنمی

 یکی از آنها گفت 

 گفتی پنج میلیون ؟  خیلی خوشگله .  _

  ایزاک سرش را تکان داد 
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 هممم , این دختر اینقدر خوب بوده که اونو کشته ؟ _

همگی با هم شروع به خندیدن کردند . مانند این که این یک جوک لعنتی بزرگ بود . دوباره , اهمیت  

  ایزاک پاسخ داد  نمیدادم . .

  هرگز نمی دونیم . . در واقع , باور دارم که به خاطر سکته قلبی بودهما  _

 . . دروغگو   دروغگو 

بعضی ها بزرگ و بعضی های دیگر کوچک , بعضی   دست های بیشتری روی بدنم به حرکت درآمدند .

 ها سرد و بعضی ها داغ بودند . همگی روی بدنم می چرخیدند .. همگی به سنگینی نفس میکشیدند .

نمیخواستم هوشیاری ام را از دست    سرم با بی حسی به عقب افتاد . . و چشم هایم را بستم .  .

بدهم اما بیهوده داشتم مبارزه می کردم . می توانستم لمس دست های آنها را روی پوستم احساس 

  رسید دوجین از آنها وجود داشتکنم . به نظر می

کنم به خاطر تاثیر دارو بود . من دقیقا همان چیزی بودم که این ... فکر می    دوباره , اهمیت نمی دادم

 مردها مرا آن گونه می خواستند

 آرام .. ساکت  سازگار .. 

 یکی از آنها نفس نفس زنان گفت 

 خیره کننده است  _

 ایزاک پر غرور گفت 

 همینطوره مگه نه ؟  _

  جایزه ای بزرگ دریافت می کنندآن طور که به من نگاه می کردند .. مانند این بود که  

 , می تونید روی صندلی هاتون بشینید تا مناقصه رو شروع کنیم ؟   آقایون  _

به صندلی ها اشاره کرد تا مرد ها روی آنها بنشینند . با چشم هایی تار آنها را تماشا کردم که دوباره  

. ایزاک روبه همگی  ه بسته شدبه طرف صندلی هایشان بازگشتند . وقتی همگی نشستند .. در دوبار 

 آنها گفت

 هزار تا شروع کنیم ۲۰۰بزارید حاال مناقصه رو با   _

 به سرعت تمام مردها دست هایشان را باال بردند
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 ؟   تا پیشنهاد میده ۳۰۰٬۰۰۰کی . .    ۳۰۰۰۰۰. حاال    خیلی خوب  _

 دوباره چند دست دیگر باال رفت

 تا پیشنهاد بده ؟ ۵۰۰گی آسون تر کنیم . . کی حاضره بیایید اینو برای هم  خیلی خوب .  _

. . مناقصه همین طور ادامه پیدا کرد تا زمانی که به قیمت   سه نفر از مردها دست شان را باال بردند 

 هزار پوند رسید . شنیدم که ایزاک فریاد کشید ۷۵۰

ین خانم جوان دارید . برای شما تمام شب رو با ا  آقای توماس ..   به آقای توماس فروخته شد .  _

  بقیه شما جنتلمن ها شب خوبی آرزو می کنم

می بایست آن موقع از هوش رفته باشم .. زیرا به خاطر نمی آورم چگونه مرد ها آنجا را ترک کردند . 

وقتی    و همچنین به خاطر نمی آوردم این آقای توماس چگونه وارد اتاقی که من در آن بودم شد .  .

تمرکز کنم .. متوجه شدم هنوز هم مانند قبل دست و پاهایم بسته است  سعی کردم

. فقط من و این مرد غریبه ی میانسال چاق که کت و شلواری آبی به تن   این جا نبود   ایزاک   اما  .

 داشت

او را تماشا کردم که نزدیک من آمد . کتش را بیرون آورد و کراواتش را شل کرد . مقابل من ایستاد .  

. . دستش روی سراسر    ناله کرد   رم را باال آورد و زبان متعفن و فاسدش را به زور وارد دهانم کرد .س

  تحمل کردم .. دوباره , چیزی نگفتم   . . دوباره , اهمیت نمیدادم .. دوباره ,  بدنم میچرخید

.. اینطور که دست و می خوام تو رو روی تخت خواب ببرم اما نمی تونم در برابر وسوسه اینکه اینجا  _

  پات بسته است ترتیب دم مقاومت کنم . چه دختر کوچولوی جذابی .. نمیتونم صبر کنم تا با تو باشم

,توانستم سرم را باال    در حالی که احساس می کردم کمی نیروی مبارزه دوباره به بدنم باز می گردد

نگاه نمی کردم . می دانستم اگر این کار را به او    بیاورم و از روی سرپیچی سرم را از او برگرداندم .

اگرچه می توانستم او را احساس کنم .. می توانستم دستهایش را روی    بکنم مرا منزجر خواهد کرد .

سراسر پوستم احساس کنم .. می توانستم ناله کردن و نفس های داغش را مقابل گردنم احساس 
 کنم

  می خوام همین حاال ترتیبتو بدم  دیگه نمیتونم بیشتر از این صبر کنم .  _

. .   و احساس کردم که دارد پاهایم را از یکدیگر باز می کند  شنیدم که زیپ شلوارش پایین آمد . . .

  آن موقع بود که ناگهان کمی قدرت پیدا کردم
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 زمزمه کردم

  درک  _

  احساس کردم که سر جایش خشک شد

 چی ؟ _

 من مال درکم _

این می    . . و دیدم که به سختی آب دهانش را قورت داد .   ش نگاه کنمتوانستم به چشمهای 

 . . اگر می توانستم از پس آن بربیایم  توانست باعث بشود لبخند بزنم

 ؟   درک کی  _

 .. زنِ سالواتور _

چشم به هم زدن از من دور شد . دوباره زیپ شلوارش را باال کشید . مانند بره ی    در کمتر از یک 

  ده ای به نظر می رسید که قرار است سالخی شودترسی

  دوباره می خواستم لبخند بزنم اما نمی توانستم

 . . اوالینی ؟   تو ... تو همسر درک سالواتوری ؟ تو _

  اینبار توانستم نیشخند بزنم 

  . . . و درک قراره تو رو بکشه   بله _

. خدایا .. هر دارویی که به    را پیدا کنم تا بخندمسرم را به عقب انداختم و باالخره توانستم قدرت این 

 من تزریق کرده بود باعث شده بود دیوانه بشوم

. دیوانه وار مشت    مشت به در می کوبید  محکم با  این باعث شد مرد با عجله از اتاق فرار کند . 

 . فریاد کشید   هایش را به در کوبید

  ایزاک رو ببینم  می خوام  _

  به من و سپس به آقای توماس نگاه کرد  زاک داخل اتاق بود .خیلی زود ای 

 مشکل چیه ؟ _

  مرد به من اشاره کرد 
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. اگه اینو    همسر درک  . چون این اوالینه . .   ارباب اون نمرده  مشکل اینه که تو به ما دروغ گفتی . _

 میدونستم .. هرگز به اینجا نمی اومدم

ر داد و به من نگاه کرد . زمانی .. نگاهاش می توانست کاری کند ایزاک دندان هایش را روی هم فشا

دال شوم اما به خاطر دارویی که به من داده بود به نظر نمی رسید اهمیت بدهم . در    تا از روی ترس

 . ایزاک از روی نارضایتی آهی کشید و سرش را تکان داد ؛ گفت   عوض به او لبخند زدم

  بیا _

 آقای توماس قرار دارددستش را روی شانه ی 

  بیا یه جای دیگه در این مورد صحبت کنیم  _

در حالیکه در هوا معلق بودم , دلم   و من کامالً تنها ماندم .  در پشت سر آن ها بسته شد . .

افتاد دوباره از حالت خواب آلودگی میخواست بخوابم . اما هر زمانی که سرم با بی حسی عقب می

وع به تاب خوردن کردم . وقتی شروع کردم نمی توانستم متوقف بشوم . همان بیرون می آمدم . شر

کردم یک طور که به عقب و جلو می رفتم , با صدایی بلند می خندیدم . برای چند ثانیه احساس می

  تا زمانی که جو وارد اتاق شد   بچه هستم . .

 این طور نیست ؟   داره بهت خوش میگذره _

 ادم و دوباره سرم را عقب انداختمخنده ای نخودی سر د 

 ؟   واقعا همینطوره مگه نه  _

  وقتی دو دست , کمرم را گرفتند .. متوقف شدم

پدرم قراره حسابی از دستت عصبانی باشه . حاال که خبرش همه جا پخش میشه که تو مال درکی  _

 داری ؟   چه فایده ای

 چی باعث میشه فکر کنی من بهش گفتم احمق ؟  _

اما خیلی سریع , دوباره پلک هایم سنگین شدند و سرم به طرفی   ه شروع به خندیدن کردم .دوبار 

  زندکنار می   . احساس کردم دست های جو موهایم را   افتاد

اون حاال خیلی پر مشغله است    شاید بتونم پدرم رو متقاعد کنم که تو رو فاحشه شخصی من بکنه . _

 بخوام با تو بکنم بنابراین من میتونم هر کاری که
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در ابتدا به او اجازه دادم .. اما کمی نیروی    سرم را باال گرفت و زبانش را به زور وارد دهانم کرد . 

 و باعث شدم جیغ بکشد  مبارزه به بدنم بازگشت .. زبانش را گاز گرفتم . .

 فاحشه لعنتی  _

 ماما من به سختی آن را احساس کرد   سیلی محکمی به صورتم زد . 

 یه نفر می بایست یه درس حسابی بهت بده  _

دانست که خیلی محکم گاز گرفته اما واکنشی ذهنم می     احساس کردم که شانه ام را گاز گرفت . 

. می دانستم یک واکنش می خواهد اما خیال نداشتم هیچ واکنشی به او نشان بدهم    نشان ندادم

  کردن دکمه های شلوار جینش کردوقتی این کار را نکردم , شروع به باز   .

  اونقدر بهت تجاوز می کنم که هفته ها نتونی راه بری   .   بهت تجاوز کنم   می خوام _

می بایست اهمیت بدهم .. اما به طریقی نمیدادم . راستش خوشحال بودم که به من دارو تزریق کرده 

م از احساسات ناخوشایندی که به همراه کدا   توانستم هیچاند . بنابراین وقتی به من تجاوز میکرد نمی

ه او خیال دارد به من تجاوز کند .. اما تمام آیند را احساس کنم . ذهنم می دانست کآن می

احساسات ترس و هر احساس ناخوشایند دیگری را کامالً خاموش کرده بود . مانند این بود که از بدنم 

. جو    ده و از آن باال دارد به این منظره نگاه می کندجدا شده ام . مانند این که روحم از بدنم خارج ش

دیوانه وار مشغول باز کردن دکمه های شلوارش بود . عجله داشت زیرا می دانست پدرش به زودی باز 

  خواهد گشت

زمزمه    سرم به عقب افتاد .   . . .   . . و سپس احساسش کردم  او را تماشا کردم که به طرف من آمد 

 کردم

 درک  _

  احساس کردم چیزی خیس از چشمم پایین آمد 

 لعنت .. تو فوق العاده ای  فقط جو .  درک وجود نداره کوچولو . االن فقط جو هست . _

آن موقع بود که ملتمسانه از خواب دعوت کردم که مرا در بر بگیرد . چشم هایم را بستم و سعی  

می توانستم احساس کنم که دارد به من تجاوز اگر چه    کردم تمام احساسات دیگر را نادیده بگیرم .

  .... میکند ... و صدای نفس نفس زدن های او را می شنیدم
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اما نگاه    و سپس ... صدای بلندی مانند شلیک گلوله به گوشم رسید . حرکات جو ناپدید شدند . 

کشیدن .. و صدای  نکردم تا ببینم چرا .. دوباره صدای شلیک چند گلوله به گوشم رسید , صدای فریاد

در دور دست شناور شده    اما دیگر داشتم بیهوش میشدم . .  .  مانند افتادن بدن هایی روی زمین .

. خیلی زود .. تمام   . هر چه بیشتر به آن خوش آمد می گفتم .. سریعتر به طرف من می آمد   بودم

  . . سر و صدا ها ناپدید شدند و دریایی از آرامش مرا با خود برد

 و تاریکی مرا در بر گرفت 

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

 زمزمه کردم

 درک  _

 دو بازو به دور خودم احساس کردم 

 .. چرا فرار کردی ؟   چرا منو ترک کردی اوالین  لعنت . .   گرفتمت عزیزم .  _

 دوباره زمزمه کردم 

 درک  _

اما نمی توانستم چشم    احساس کردم یک نفر مرا در آغوش گرفته و دارد به جایی منتقل می کند . 

  هایم را باز کنم . به نظر نمی رسید دلم بخواهد چشمهایم را باز کنم . دوباره تاریکی به طرفم آمد

احساس کردم چیزی در بازویم فرو رفت .   وقتی دوباره به هوش آمدم .. جایی دراز کشیده بودم .

  بنابراین سعی کردم آن را بیرون بکشم

 می بایست تو رو معاینه کنه اوالین بس کن دکتر _



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 211 

دوباره احساس کردم دارم بیهوش می   ناله کردم اما هنوز هم نمی توانستم چشم هایم را باز کنم . 

  شوم که صدایی شنیدم

برم اجازه بده استراحت کنه . نمونه خون رو به آزمایشگاه می   حال اون و بچه خوب به نظر میرسه . _

  یگیرمو اگه نیاز شد باهات تماس م

 بچه ؟ کدام بچه ؟

 متشکرم دکتر . نمیدونی چقدر خبر تسکین دهنده ای بود  _

خواهش می کنم . اگه خونریزی داشت اون رو مستقیم پیش من بیار در غیر این صورت دو روز   _

  دیگه اون رو معاینه می کنم

 آسودگی خاطر گفت  دوباره درک با

 متشکرم  _

وقتی باالخره بیدار شدم , نور به چشم هایم میخورد   نمیدانم .   چه مدت . .برای    دوباره تاریکی آمد . 

 بنابراین با ناله ای سرم را چرخاندم . سرم به شدت درد می کرد

در اتاق درک بودم اما درک در    توانستم یکی از چشمهایم را باز کنم .. و سپس هر دو را باز کردم. 

 آمده بودم ؟ تختخواب با من نبود . چطور به اینجا

احساس گیجی و منگی داشتم . از زمانی که به آن اتاق برده شدم و از آن چهارچوب آویزان شدم ,  
دیگر چیزی به خاطر نمی آورم . دوباره تکان خوردم و با دردی که در شانه ام احساس کردم به خود 

  پیچیدم

 از گرفته شدی. . واقعاً سخت گ   دکتر گفت دو سه روزی شونه ات درد میگیره _

 ؟   گاز 

موهایم را از سر راه کنار زدم ... کبودی عصبانی بزرگی روی شانه ام دیده می شد . اخم کردم . به 

طرف صدای درک چرخیدم . روی صندلی نشسته بود .. به هیچ عنوان شبیه مردی که قبال میشناختم به 

و اتو کرده بود , حاال چروک بود و نظر نمی رسید . موهایش آشفته بودند و لباسش که همیشه مرتب 

رسید چند روزی هست که نخوابیده . همچنین به خبری از دو سه تا از دکمه های آن نبود . به نظر می

نظر می رسید چند روزی است که اصالح نکرده . به من نگاه نمی کرد . به فضا خیره شده بود . مانند 
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من فرار کردم   البته که هست .   ست من عصبانی است ؟آیا از د    این که من آنجا حضور نداشتم . .

 اما از طرف دیگر , چطور به اینجا آمدم ؟   . .

  با صدایی گرفته گفتم

 چه اتفاقی افتاد ؟ _

 دندانهایش را روی یکدیگر فشرد 

 یادت نمیاد ؟  . اون تو رو گرفت .  ایزاک اتفاق افتاد  _

 نمی کرد .. و بنا به دالیلی , درد طرد شدن را احساس کردمهنوز به من نگاه   قلبم فرو افتاد . 

منو به رادین برد . مقداری پول بهم داد و من    یه خانم واقعاً مهربون منو سوار ماشینش کرد. اون  _

تونستم توی یه هتل اتاق رزرو کنم . همون شب جو در اتاق من رو زد اما من فکر کردم مدیر هتله . 

ی به بازوم تزریق کرد و دقیقه ای بعد , روی یه تخت خواب دست و پاهام بسته شده اون . .. یه داروی

 ایزاک اونجا بود  بود و

می توانستم   او را تماشا کردم که محکم دسته های صندلی را گرفت .  ماهیچه ی روی فکش پرید .

بشود اما نمی  خواهد منفجرعصبانیت را در درون او ببینم . می دانستم که از شدت عصبانیت می

. . نمی توانستم جلوی خواستن طلب    توانستم جلوی خودم را از خواستن اینکه به طرف او بروم بگیرم

  بخشش از او را بگیرم

پتو را کنار زدم . از تخت خواب بیرون آمدم و متوجه شدم چگونه تک تک ماهیچه های بدنم درد  

را فرو خوردم . همان طور که به طرف او حرکت میکردم , میکند . میخواستم از روی درد ناله کنم اما آن 

درک هنوز هم به من نگاه نمی کرد . قسمتی از من با خود در تعجب بود که آیا می بایست این کار را 

.. واقعاً به تسلی گرفتن از جانب او    اما به او نیاز داشتم  انجام بدهم ؟ ممکن بود مرا از خود براند . .

 نیاز داشتم

بازوهایم را به دور کمرش حلقه کردم و سرم را داخل گردنش فرو کردم . بوی   وی پاهایش نشستم .ر 

اما درک محبت من را باز نگرداند .    کامال مردانه ای می داد . میخواستم بوی او را به خاطر بسپارم . .

 وادار کنم کاری بکند دوباره خودم را بیشتر به او چسباندم و کمی روی پاهایش تکان خوردم تا او را

  درک .. خواهش می کنم  _
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آهی کشید .. اما بازوهایش را به دور من حلقه کرد و باالی سرم را بوسید . این همان درکی بود که  

  شناختم و دوستش داشتم نه آن هیوالیی که به آن تبدیل شده بودمی

  داخل موهایم زمزمه کرد

  زت محافظت می کردممی بایست می دونستم .. می بایست ا _

 ؟   آیا او داشت به خاطر این ماجرا خودش را سرزنش می کرد

درک خواهش می کنم . این تقصیر من بود . همش تقصیر من بود . نمی بایست فرار می کردم ..  _

  اما تو می بایست بهم می گفتی

خود فشرد . می  ضربان قلبش را می شنیدم که کمی تندتر به تپش در آمد و مرا کمی محکمتر به

توانستم احساس کنم که دوباره عصبانیت درونش تلنبار میشود . بنابراین کاری کردم که امیدوار بودم 

ها و سپس گردنش را بوسیدم .. ابتدا به نرمی روی شانه  او را کمی تسکین بدهد و آرام تر کند . . .

که بدن درک به بوسه هایم یک طرف و سپس طرف دیگر را به نرمی می بوسیدم . احساس کردم 

می توانستم   واکنش نشان می دهد . نفس هایش سنگین شدند .. نفس های من هم همینطور .

ای . نگاه گمشده   بنابراین جلوتر پیشرفته و لب هایش را بوسیدم  احساس کنم که این را میخواهد . .

نگاهش شیشه   ر جلو آمدم ..درون چشمهایش بود .. اما وقتی برای یک بوسه دیگر و سپس یکی دیگ

 هایش زمزمه کردممقابل لب   ای شد .

  درک  _

همان طور که یک دستش را پشت سرم     مرا قبول کرد . .   سپس زبانم را بین لب هایش فرو کردم .

  داد ناله کرد . گفتمقرار می

 میخوامت _

کردم من را   دکمه های لباسشاما وقتی که شروع به باز کردن    بیشتر خودم را به او چسباندم . 

  متوقف کرد

  اوالین نه _

  خودم را عقب کشیدم و سردرگم به او نگاه کردم

 ؟   مشکل چیه _

  به چشمهایم نگاه کرد . حالت صورتش عصبانی بود   درک نفسش را بیرون داد و سرش را تکان داد .
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این صورت به هیچ عنوان امکان نداره ؟ نمیتونی به خاطر بیاری .. در غیر    به خاطر نمیاری مگه نه _

 این رو بخوای

  اخم کردم . سرم را تکان دادم 

  متوجه نمی شم _

لباس هایم را از تنم بیرون آورد و به من اشاره کرد تا از    بالفاصله سرپا ایستاد و مرا به طرف آینه برد .

روی شکمم .. روی ران   ی دیدم ..... همه جا کبود   . وقتی این کار را کردم   آینه به خودم نگاه کنم

. . در حالیکه نفسم را پر صدا به داخل کشیدم دستم را روی دهانم    هایم .. روی بازوها و دستهایم

  قرار دادم

 چه اتفاقی برای من افتاده ؟ _

 ؟   یادت نمیاد _

من را روی  .   اشک در چشم هایم جمع شد . بنابراین درک جلو آمد و دوباره لباس هایم را تنم کرد

 تخت خواب نشاند

ایزاک پرسیدم چرا من اینجا هستم و اون   یادم میاد که به یه تخت بسته شده بودم . یادم میاد از  _

گفت که همیشه سعی داشته منو به چنگ بیاره اما تو اول به من رسیدی . بهم گفت من قراره یه برده 

 ده باشمجنسی بشم و می بایست تا حاال با تو به این عادت کر 

 با اخمی به طرف او برگشتم 

 چرا همچین چیزی به من گفت ؟  چرا درک ؟  _

  . بسیار عصبانی بود   دوباره فکش را روی هم فشار می داد 

 من مدام بهت می گفتم . اما تو گوش نمیدادی _

  با صدایی کمی بلندتر پرسیدم

 اما چرا اینو از من پنهان کردی ؟ چرا ؟ _

  بین موهایش فرو کرد  روی تختخواب بلند شد و انگشت هایش رادرک به سرعت از 
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از گذشته خودم . حتی از    چون سعی داشتم تو رو از تمام اینها نجات بدم . از اون ح******* ایزاک . _

خودم .. اما تو مدام دلت میخواست به من فشار بیاری مگه نه ؟ می بایست فشار بیاری و فشار لعنتی 

  ی که هیوالیی که قبالً بودم بیرون بیادبیاری تا زمان

  چشم هایم پر از اشک شدند

 منظورت چیه ؟ _

 با خشم در چشمهایش , به من خیره شد

اگه تو منو میدی دی   نمی بینی ؟ من تمام این مدت داشتم از تو در برابر اون محافظت می کردم .  _

 هرگز عاشق یه هیوال مثل من نمی شدی   ...کسی که یه زمانی واقعاً بودم .. هرگز عاشقم نمیشدی 

  اشک از روی گونه هایم پایین افتاد 

. تو این مسئولیت ر. داری که بهم بگی . من زن تو    درک خواهش می کنم . می بایست بفهمم _

 هستم

 درسته .. تو زن لعنتی من هستی . اما چرا باید یه زن از شوهرش فرار کنه ؟  _

  عصبانی می شوم . سرپا ایستادم احساس کردم کم کم دارم 

سالم بود تو مدام خواسته های خودت رو  ۱۳نمی فهمی ؟ از زمانی که    چون تو منو مجبورم کردی . _

به من تحمیل می کردی . همه چیز رو به من تحمیل می کردی . خانومی که من رو سوار ماشینش کرد 
ستش که تو اونو نجات دادی گفت . بهم گفت که راجع به تو میدونست . به من راجع به خواهر زاده دو

چرا نمی   تو اون رو از مواد نجات دادی .. اون رو به کالج فرستادی و یه سقف باالی سرش گذاشتی .

 تونستی همون کار رو برای من انجام بدی ؟

 به طرف من حرکت کرد و شانه هایم را گرفت

  ح******* ایزاک تو رو بگیره تو توی خطر بودی . نمی تونستم اجازه بدم اون  _

  دانستم که این تنها دلیل نیستبه چشم هایش خیره شدم . می

 چی رو از من پنهان می کنی ؟  همش اینی نیست که داری میگی . داری _

شروع به قدم زدن در اتاق کرد . سپس به من نگاه    محکم بازوهایم را گرفت و سپس مرا رها کرد .

  کرد
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 ؟   واقعا میخوای حقیقت رو بدونیخیلی خوب ..  _

 سرم را تکان دادم

من یه زمانی ایزاک بودم . یک زمانی اون هیوالیی بودم که دختر ها رو می گرفتم و اونها رو به چیزی   _

تبدیل می کردم که نمی خواستن باشن . مجبور به انجام کارهایی می کردم که نمی خواستن انجام 

 بدن

 م را تکان می دادمبا ترس عقب رفتم .. سر  

  حرفتو باور نمیکنم  _

 باور کن چون این حقیقت لعنتیه  _

 به من نزدیک تر شد و انگشتش را به طرف من گرفت 

 سالگی ام چی به من داد ؟ ۱۲   می دونی پدرم برای جشن تولد  _

 سرم را تکان دادم 

. اون درست همونطور که تو    کنماونو بهم داد تا بهش تجاوز   یک فاحشه که بهش مواد داده بود .  _

دزدیده شدی دزدیده شده بود . درست تمام بالهایی که سر تو اومد , سر اون هم اومده بود . من 

... منو مجبور کرد که بهش تجاوز کنم . بهم گفت که می بایست مرد    یه باکره   سالم بود . ۱۲فقط 

بهش مواد تزریق شده , اون هم برخالف میل بشم . آخه چطور میشه با تجاوز کردن به یه دختری که 
 چطور ممکنه اوالین ؟ بهم بگو   مرد تبدیل شد ؟   خودش .. به یک

کردم . چطور یک قدم به عقب برداشتم و سعی می کردم با اشک هایم بجنگم . احساس ناامیدی می 

  می توانستم به چنین سوال مزخرفی پاسخ بدهم

آن نگاهی که همیشه پر از جسارت و اعتماد به نفس بود به من نگاه  با   با گنگی به درک خیره شدم . 

شکسته . . به زمانی فکر کردم که پدرش به من دارو   نمی کرد . در عوض .. نگاهش گم شده بود ..

آن موقع شبیه به درک من به    خورانده بود و درک مرا به آن زیرزمین برد .. و مرا فاحشه خود صدا زد .

  دنظر نمی رسی

 تو فقط یه پسر بچه بودی _

به تندی نفسش را فرو برد . هنوز هم قادر نبود به من نگاه کند . به نظر می رسید احساس شرمندگی  

 دارد
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حتی سعی کردم نه بگم . . در عوض پدرم   بله من فقط یه پسر بچه بودم اما می تونستم بگم نه .  _

زرگ چطور رفتار می کنن برای من انجام داد .. و چون که یه سخنرانی طوالنی در مورد اینکه مرده های ب

و شرط میبندم   و در آخر باکرگی ام رو به اون زن باختم .  حرفش رو باور کردم .  اون پدرم بود . .

 اگرچه خاطرات برگشتن  برای مدتی نمیتونست اونو به خاطر بیاره .

  . .  ا به خاطر بیاورمبه من نگاه کرد . مانند این که سعی داشت کاری کند ت 

 ؟   چه چیزی را به خاطر بیاورم

  ساعته گذشته برایم گنگ و مبهم بودند ۲۴هنوز هم وقایع 

اما بعد از مدتی در برابر اونها ایمن   اون شب گریه کردم و چندین بار بعد از اون هم گریه کردم .  _

سالم شد پدرم دیگه به بعضی از اونها دارو نمی داد . فکر میکردم نمیتونم با یه زن که  ۱۶شدم . وقتی 

دوباره به پدرم گفتم نه . . اما   . اما این کار رو کردم اوالین .   هنوز هم هوشیاره این کار رو انجام بدم

نابراین من بهش تجاوز . . . ب   بهم گفت اگه این کارو نکنم اون دختر رو میکشه   اون منو مجبور کرد .

کرد و به من می گفت همه چیز خوبه , بهش تجاوز میکردم . . در حالی که دختره گریه می   کردم

ساله چکار می کنه  ۱۶. میتونی تصور کنی این با یه پسر     بهم میگفت که اون منو مقصر نمیدونه  .

 اوالین ؟

رگی را در چشم هایی که به من خیره شده بودند می . . درد , ناامیدی و بیچا   آن موقع به من نگاه کرد 

دیدم . حاال بهتر او را درک می کردم . می خواستم به او دلداری بدهم اما همزمان بخشی از من 

 احساس می کرد باید از او منزجر باشم

دم برخالف عقل سلیمم .. پاهایم حرکت کردند و به طرف او رفتم . یک دستم را روی گونه اش قرار دا 

  . درک چشم هایش را بست و دستش را روی دست من قرار داد

 تو فقط یه پسر بچه بودی _

 امیدوار بودم بتواند این را درک کند . درک چشمهایش را باز کرد و به چشمهای من خیره شد

  اما اون پسر بچه به یه مرد تبدیل شد  _

نکه با یکدیگر مالقات کرده بودیم . . آیا هنوز هم بعد از آ   وقتی این را گفت به خود پیچیدم .

 هنوز هم این کارها را انجام می داد ؟  .  .

 __وقتی برای اولین بار منو دیدی _
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و منو   سالت بود . . ۱۲تو فقط    و چیزی از درونم پاره شد .    یک نگاه به تو ..  دست کشیدم .  _

اون نگاه به تو در خودم دیدم , منو وحشت بهت انداختم و چیزی که با    فقط یک نگاه  اسیر کردی . .

. .اما همچنین کاری کردی مردی    . تو کاری کردی مردی که بهش تبدیل شده بودم رو ببینم .   زده کرد

 امکان نداشت بزارم بری .. امکان نداشت بیخیالت بشم  که میتونم باشم رو ببینم .

 ر عوض میان دست خود گرفتدستم را روی سینه اش قرار دادم . آن را برداشت و د 

 ؟   ایزاک داشت   اما همه ی اینها چه ارتباطی با  _

  درک چشمهایش را بست

 من نسبت به تو .. تبدیل به وسواس اون شد   وسواس  _

 اما چرا ؟  _

  یکی از دختر هایی که بهشون تجاوز کردم خواهر اون بود _

  یک قدم به عقب برداشتم  .  شوکه شدم .

 ای پرسیدبا خرناسه 

, چون تو مثل درمانی به اعتیاد من    می بینی .. این مردیه که من تو رو مجبور به بودن با اون کردم  _

تو فقط      . .   سعی کردم تو رو مثل یکی از اونها بکنم اما تو به من گوش نمیدادی مگه نه   بودی . .

ایزاک میدونستم نمیتونه منو بکشه اما   نمیدادی . .   همون کار لعنتی که بهت گفته شده بود رو انجام
اما همیشه می دونستم که این ,    اون بهترین دوستم رو کشت .   کاری کرد که تاوانش رو پس بدم .

  اون رو راضی نخواهد کرد . همیشه می دونستم که دنبال یه فرصت میگرده

 به من نگاه کرد 

تو تنها   اس نعشگی بهش دست داده باشه .وقتی با تو مالقات کردم , می بایست اون لعنتی احس  _

اما به خاطر خودخواهیم .. من تو رو به یه هدف تبدیل کردم . سعی کردم اون   دوای درد من بودی . .

. . تو گوش   . اما تو   هیوال نباشم . در حقیقت .. برای سال ها تونستم حتی دوباره به یه زن نگاه نکنم

  ار میزاشتی و منو هول می دادی . . تا زمانیکه کنترلم شکسته شدنمی دادی . تو مدام منو تحت فش

. مطمئناً این   توانم آنها را متوقف کنماشک از روی گونه هایم جاری شد و به نظر می رسید نمی

. همه چیز به هم    حتی نمی توانستم به چیزی فکر کنم  واقعی نبود . نمی توانستم چیزی بگویم .
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قسمتی که راجع به گذشته اش به من   اما   می خواستم پیش او بروم . .   ته بود.پیچیده و به هم ریخ

 گفت , مرا عقب نگه داشتمی

 می بینی ؟ چطور میتونی عاشق یه هیوال مثل من باشی ؟  _

چه می توانستم بگویم ؟ چطور می توانستم به چنین   دهانم باز مانده بود .   همان جا ایستادم . 

  ؟ در پایان .. نیازی نبود , زیرا به من اشاره کرد تا جلوتر بروم سوالی پاسخ بدهم

 بیا . می خوام یه چیزی بهت نشون بدم _

به طرف یک لباس ابریشمی قرمز رنگ , روی صندلی کنار در حرکت کرد و آن را از باالی سر به من  

ها پایین رفته و به طرف در سکوت از اتاق بیرون رفتیم . از پله    سپس دستم را گرفت .  پوشاند .

 ای خودم را عقب کشیدم . . اما درک مرا جلو کشیدبرای لحظه  زیرزمین او حرکت کردیم .

 اون چیزی که فکر می کنی نیست  _

به او اعتماد داشتم .. بنابراین سرم را تکان دادم و وارد اتاقی شدیم که چند روز از عمرم را آنجا با  

  بودمدست و پایی بسته گذرانده 

. . جو آنجا بود . وقتی او را دیدم دهانم باز ماند . درست مانند من    اما به جای من یا هر دختر دیگری

به چهارچوب بسته شده بود . . اما کامال لباس هایش را به تن داشت . به نظر می رسید به جای یک 

بود . چندین جای چاقو روی کیسه بوکس از او استفاده شده . تمام صورتش ورم کرده و پر از کبودی 

قطره   سرش با بی حسی جلو افتاده بود . به نظر می رسید به هوش نیست .  صورتش دیده می شد .

 ای خون از لبهای ورم کرده اش زمین افتاد

سر جایم خشکم زده بود . درک به طرف او حرکت کرد و از پشت کمرش یک اسلحه بیرون کشید . آن  

  قرار داد و سرش را به عقب هل داد روی شقیقه های او   را

  *******بلند شو ح _

 به سرعت متوجه من شد و لبخند زد  ناله کرد اما سرش را حرکت داد .

  کاری که من شروع کردم رو تموم کردی کوچولو ؟ دفعه پیش یه نفر با بی ادبی مزاحم ما شد  _

؟ . . . که درک کنترلش را از دست    ردچشم هایم گشاد شدند . با خود در تعجب بودم چه منظوری دا

. جو جیغ می کشید و خون از دهانش بیرون میزد .    اسلحه را بارها و بارها به صورتش کوبید  . .   داد

 درک پشت سرش را گرفت و موهایش را کشید تا به من نگاه کند



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 220 

  بگو به خاطر کاری که کردی متاسفی . بگو  _

  وباره لبخند زد . . چند تا از دندان هایش را از دست داده بودجو د   دوباره موهایش را کشید .

 متاسف نیستم . اگه بتونم دوباره اون کارو می کنم _

آن هم با توجه   . .   به طرف دیگری نگاه کردم . نمی دانم چرا  درک دوباره او را به باد کتک گرفت . . 

تماشای کتک خوردنش لذت ببرم .  به تمام چیزهایی که جو سر من آورده بود . می بایست از

اما حاال نگاه کردن به او.. در حالی که اینطور دست و پایش بسته   بایست طالب مرگ او باشم . .می

  از درون مرا می خورد  بود و حسابی کتک خورده بود . .

 اوالین به من نگاه کن _

اسلحه اش را به طرف سر جو نشانه .    . آنجا ایستاده بود  به آرامی سرم را به طرف درک چرخاندم 

این درکش بود که از او   . نفس کشیدنش سنگین بود .   گرفته بود . چشم هایش مشتعل بودند

اما قسمتی از من فکر میکرد او این را می   . این درکی بود که به کابوس من تبدیل شده بود .   ترسیدم

اوست . می خواهد هیوالی درون او را ببینم .  داند .. قسمتی از من فکر میکرد این دقیقاً برنامه ی

 می خواهد از آن بترسم . درک پرسید  .

 اون چه کار کرد ؟  _

 در حالی که به شدت مضطرب بودم لب هایم را خیس کردم . جو متوجه شد و نیشخند زد 

 اگه تو نمیخوای بهش بگی من اینکارو می کنم  _

  درک با خشونت غرید 

  خفه شو لعنتی _

 ز جو پرسیدما

 چرا داری این کارو می کنی ؟ چرا نمی ترسی ؟  _

  جو شروع به خندیدن کرد 

. . مگه نه ؟ در نهایت من یه مرد مرده ام . حداقل    به همون اندازه که به نظر میرسه معصومی _

  میتونم با افتخار بمیرم

  به من چشمک زد و سپس به طرف درک چرخید
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ً   دستمالی کردم . وقتی توی خواب بود اونو _ کردم , به دخترهای فاحشه ام در حالی که تماشا می   بعدا

بایست حسابی هر شب توی ح******* می   .   منظره واقعا زیبایی بود  دستور دادم بهش تجاوز کنن .

  بهت خوش بگذره

ک به احساس خجالت می کردم . نمیخواستم در    صورتم را برگرداندم . به جای دیگری نگاه کردم .

 . اما سپس .. صدای خنده جو را شنیدم  چشمهایم نگاه کند و حقیقت را ببیند

اما بهترین لحظه ی عمرم زمانی بود که از سقف آویزون شده بود .. بهش مواد تزریق شده بود و   _

 . نمی تونستم مقاومت کنم .. بنابراین ترتیبشو دادم  . مثل یه پری دریایی زیبا بود   لبخند میزد

  در حالی که به تندی نفسم را حبس کردم , سرم به سرعت به طرف او برگشت 

 او چه کار کرده بود ؟ 

تمام مردها با دست هایشان روی   یک فالش بک سریع به طرفم بازگشت .   اما سپس همه چیز در 

او گفتم من  .. برنده ای که تقریباً نزدیک بود به من تجاوز کند , اما وقتی که به   آن مزایده  من ..

.. سپس با ایزاک جر و بحث کردند و بعد اتاق را    متعلق به درک هستم این شانس را به دست نیاورد

. .    به خاطر آوردم که خیلی زود بعد از آن جو وارد اتاق شد  و من در اتاق تنها ماندم ..  ترک کردند ..

. . . قبل از      و به خاطر آوردم که کار او بود  و آن موقع بود که بود جای گاز روی شانه ام درد گرفت . .

 آن کار را کرد  آنکه به من تجاوز کند

اشک هایی تازه و داغ روی صورتم جاری شدند . همانطور که خاطرات آن شب به طرفم هجوم می  

. . اما تمام    به جو خیره شدم و شروع به تکان دادن سرم کردم  آورد اشک هایم بند نمی آمدند .

  که او میکرد لبخند زدن به من بود کاری

تنها احساس پشیمونی که دارم اینه که فرصت اینو نداشتم که زودتر به اون اتاق برم . در اون صورت  _

  فرصت داشتم حسابی از این خوشگله لذت ببرم

 . . خون مانند اسپری سراسر کف اتاق پخش   . . ماشه را کشید  و آن موقع بود که درک انجامش داد
 . سر جو به جلو افتاد   شد

قبل از آن که بدانم , داشتم از پله ها باال می دویدم .    وقتی درک به من نگاه کرد .. عقب عقب رفتم .

ً دو تا یکی آنها را باال می , وقتی بچه بودم در آنجا می خوابیدم .. فرار    رفتم و به طرف اتاقی که قبال

  . . حمام دویدم و باال آوردم , به طرف   کردم . وقتی به آنجا رسیدم
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.. همانطور که تصاویر آنچه که در خانه ی    .. چشمهایم درد می کردند  سرم به شدت درد میکرد 

همه جای بدنم درد    ایزاک اتفاق افتاده بود پشت سر جلوی چشمم پرواز می کردند , باال می آوردم .

دیگر هرگز   از دیگری به طرفم هجوم می آوردند .اما یکی پس   این تصاویر را نمی خواستم .  میکرد .

  دلم می خواست تمام ان خاطرات را از ذهنم پاک کنم   نمی خواستم آن مکان را ببینم .

بعد از اینکه تمام محتویات شکمم را باال آوردم .. یک لیوان از کنار سینک برداشتم و آن را پر از آب  

  شتم و آنها را داخل دهانم انداختم و با تمام آب پایین دادمدو پاراستامول از کابینت بردا  کردم .

به طرف تختخواب حرکت کردم و روی آن دراز کشیدم . با خود در فکر بودم که آیا درک به دنبالم 

 خواهد آمد ؟ بنا به دالیلی پاسخ آن را می دانستم

 و این پاسخی بود که هرگز نمی توانستم تصور کنم 

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

گذشت و هیچ خبری از درک نبود . وعده های غذایی به اتاقم فرستاده می شدند اما همیشه به  روز ۳

وسیله یکی از خدمتکار ها . روز بعد , به جستجوی او رفتم .. اما نمی توانستم هیچ جا او را پیدا کنم . 

من گفته شد این  همینطور روز دوم .. از یکی از نگهبان ها پرسیدم که او کجاست ؟ تمام چیزی که به

  بود که خانه نیست و می بایست خیلی زود برگردد

بعد از مصرف مواد مخدر و حادثه تجاوز .. رضایت   دیروز دکتر به دیدنم آمد و از وضعیت بهبودی ام ,

که فکر    خاطر داشت . در پایان به من گفت برای هر دردی , تنها می توانم پاراستامول مصرف کنم .

او    بایست برای اسکن به مطبهفته دیگر می ۶   جیبی باشد . همچنین به من گفتمیکردم چیز ع

به او گفتم که حالم خوب است اما اصرار داشت که   بروم . فکر کردم که این هم چیز عجیبی است .

دانم این چه معنی . نمی   حتماً می بایست مرا ویزیت کند و به من گفت که این رویه عادی است

 را زیر سوال نبردم . هرچه نباشد او دکتر است او   داشت .
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اندازند . میدانم به من به راه می   فکر می کردم همه آنها به خاطر هیچ چیز دارند خیلی سر و صدا 

درمان    اما تمام زخم ها و کبودی های فیزیکی داشتند به خوبی   تجاوز شده و سراسر بدنم کبود بود ..

 کردم بتوانم هرگز آنها را پشت سر بگذارمای روحی بودند که فکر نمیزخم ه  .. این تنها   شدندمی

برای هواخوری بیرون رفتم و به منظره وحشی که مقابل خانه بود و برای مایل ها ادامه داشت نگاه  

کردم . همانطور که قدم میزدم اشک در چشم هایم جمع میشد . نمی خواستم دلم برای درک تنگ 

حقیقت را می دانستم . می دانستم که آن   توانستم او را درک کنم . اما همچنینشود .. اما حاال می 

را از من پنهان کرده . می توانستم درک کنم چرا .. اما این باعث نمی شد به خاطر کاری که با من کرده 

  . باعث می شد یک سوال لعنتی را بارها و بارها از خود بپرسم   از او متنفر نباشم

 چرا من ؟

اش را زندگی نکرده بود انتخاب کرده ساله را که هنوز زندگی ۱۲, چرا یک دختر   ز تمام زن های دنیاا 

بود ؟ چرا آنقدر با شور و حرارتی قوی , به شیوه ای اشتباه عاشق او شده بود ؟ چرا انتخاب کرد که 

همان خطری بیفتد  همان دختر را در مسیر خطر قرار دهد تا زمانی که این باعث شد آن دختر به دام

  . . که او سعی داشت در برابر آن از او محافظت کند ؟ تمام این سوالها در ذهنم می چرخیدند

اما به خاطر سرسختی و کله شقی   او یک هیوال بود که سعی داشت از خودش انسان بهتری بسازد .  

ای برای توجیه . اما آیا این بهانه   من .. که مدام او را تحت فشار قرار می دادم .. باالخره ترک برداشت

آیا این باعث می شد که دلم بخواهد او را ترک کنم و یک " برو به جهنم   ؟ . . جهنم نه . .   رفتار او بود

 لعنت بله    " بزرگ به او بگویم ؟ . .

ب و توانست در طلکه نمی   بخش بزرگی از من  این بخش از من وجود داشت . .  اما از طرف دیگر . . 

سعی کردم منطق آن را درک کنم . . تمام توضیحی که به آن رسیدم این  . .  اشتیاق بودن با او نباشد

ای از به اندازه   . پدر و مادرم   بود که او تمام چیزی است که دارم .. تمام چیزی که همیشه داشته ام

. من یک    یامد های آنتمام پ   آن هم با دانستن  من متنفر بودند که راضی به فروش من شوند .
در آرزوی سپری کردن    یک بچه معصوم که در آرزوی قرارهای عاشقانه بودم ..  دختر باکره بودم .

.. آیا این واقعاً چیز زیادی برای    در آرزوی آزادی برای انتخاب راه خودم در زندگی   اوقاتی با دوستانم ..

 درخواست کردن بود ؟

د کرد . چشم هایم را بستم و خودم را در لحظه غرق کردم . االن ماه نسیم مالیمی با صورتم برخور  

آگوست بود . هوا گرم بود بنابراین این نسیم خنک بسیار آرامش بخش بود . وقتی چشم هایم را باز 

.. هیچ سرنخی ندارم بعد چه    کردم , این درک ترسناک مانند یک قطار باربری به من برخورد کرد که
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. نمی دانستم آیا تهدید دیگری وجود دارد ؟ اگر وجود ندارد این به این معنا    فتاداتفاقی خواهد ا

 ؟   آیا به این معنا بود که اصالً هنوز مرا میخواهد   خواهد بود که حاال درک مرا آزادتر خواهد گذاشت ؟

د از اتفاقاتی . . و قسمتی از من نگران بود که بع   او می دانست وقتی با ایزاک بودم چه اتفاقی افتاد

   که افتاده , دیگر برای او مطلوب و خواستنی نباشم

نمی بایست اهمیت بدهم اما میدادم . در طی سالها , آن مرد به دشمن و ناجی من تبدیل شده بود .. 

حتی به طریقی , با این   .. به نابودی و رستگاری من ..   به شکاف و پیوند من .. به مریضی و درمان من

بگذار هر چه می   احتماال درک مرا مجبور می کند که با او رابطه ای بسازم کنار آمده بودم . حقیقت که

دانستم در امنیت حداقل اینجا می   هیچ چیز و هیچ کس دیگری برایم باقی نمانده بود .  شود بشود .

ن تنها مکان امنی زمانی .. بدجور می خواستم از اینجا فرار کنم اما حاال فکر می کنم این مکا  هستم .

 است که برایم باقی مانده

 ؟  بالهایی که درک سرم آورده بود این فکر چقدر عجیب و بیمارگونه بود   بعد از تمام 

اشک هایم را پاک کردم . دوباره به طرف خانه بازگشتم . همان طور که به خانه نزدیک می شدم .. 

آنچنان با عجله به طرفش    . وقتی او را دیدم ..   متوجه شدم که مندی نزدیک خانه منتظر من ایستاده

  دویدم که عمالً زمین خوردم

آن موقع بود که چیزی از درونم   مندی خندید و بازوهایش را باز کرد و مرا در آغوش گرفت ... 

کردم که به نظر میرسید آن چنان گریه و زاری می  . . و به خود اجازه دادم واقعا گریه کنم . .   شکافت

  همانطور که موهایم را نوازش می کرد گفت  می توانم جلوی خودم را بگیرم .ن

  خواهش می کنم گریه نکن   هی هی . . _

  خودم را عقب کشیدم تا به او نگاه کنم

 چطور اینجایی ؟ _

 لبخند زد  موهایم را از روی صورتم کنار زد .

  جا بیامامروز صبح درک با من تماس گرفت و از من خواست به این  _

 شکمم زیر و رو شد   چشمهایم گشاد شدند . .

 تو با درک صحبت کردی ؟  _

 سرش را تکان داد 
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 حالش چطور بود ؟  _

 دهماصال نمیدانم چرا اهمیت می 

  آهی کشید 

. اون معموالً خیلی با اعتماد به نفس    در واقع شنیدن صدای اون برام شوکه کننده بود  شکسته . . _

  نظر می رسیدو مطمئن به 

  چشمهایم را جستجو کرد . مانند این که سعی داشت چیزی پیدا کند

 چه اتفاقی افتاد ؟ _

 درک بهت نگفت ؟  _

نه . فقط بهم گفت که فکر میکنه تو به من نیاز داری .. و این که مطمئن بشم وقتی تو رو دیدم   _
 حتماً بغلت کنم

  شروع به خندیدن کردم 

 ؟  واقعاً اینو گفت _

 سرش را تکان داد

 چه اتفاقی افتاد ؟   خوب ..  _

 اتفاقات زیادی _

 آهی کشیدم 

 چطوره با هم ناهار بخوریم ؟   نمیشه اینجا همشو برات تعریف کنم  _

  لبخند زد 

 به نظر من که عالیه _

ای من از جورج پرسیدم که آیا می توانم خودم چیزی بر   به همراه یکدیگر به طرف خانه حرکت کردیم . 

  و مندی درست کنم ؟ اما اصرار داشت که خودش این کار را برایمان انجام دهد

  من به خاطر همین اینجام _
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" . شانه هایم را باال انداختم و به همراه مندی    با من بحث نکن   نگاهی به من تحویل داد که میگفت "

.. نسیم خنکی می وزید که واقعاً دل از ال به الی درخت های روبه رو   به طرف استخر حرکت کردیم .

انگیز بود . به محض اینکه نشستیم , یکی از مردها به همراه یک سینی پر از لیموناد و خوراکی های 

  گفت  مندی بسیار هیجان زده به نظر می رسید .  دیگر به طرف ما آمد .

 این زندگی لعنتیه _

. در این گرما    نوشیدنی های مان را سر کشیدیماز روی رضایت خاطر آهی کشید . هر دو جرعه ای از  

  واقعا احساس خوشایندی داشت . مندی لیوانش را پایین گذاشت و اخم کرد

 حاال خیال داری همه چیز رو برام تعریف کنی ؟ _

. . از آنجایی که تصمیم به فرار گرفتم تا تمام اتفاقات بعد از آن را برایش تعریف    همین کار را کردم 

اما مندی می توانست تصور کند که چه اتفاقاتی برایم   البته جزئیات وحشتناک را جا گذاشتم .  . کردم

در ابتدا , تنها با   حیرت زده عقب نشست .   در سکوتی  ..   وقتی داستانم به پایان رسید  افتاده . .

 اما ناگهان به من نگاه کرد  دهانی باز به روبرو خیره شده بود .

ی کنم بدترین دوست دنیام . تو سعی داشتی مدام به من این چیزا رو بگی اما من احساس م   _

  دادمهمش تو رو به جلو هل می

. زمانی مندی را به خاطر آنچه فکر میکردم سعی دارد من و درک را به طرف یکدیگر    سرم را تکان دادم

حالی که هیچ کدام از اینها را هل بدهد سرزنش می کردم . اما چطور می توانم او را سرزنش کنم در 

 به او نگفته بودم ؟

 نیازی نیست نگران باشی  _

 ؟   حاال میخوای چیکار کنی  _

. گیر افتادم . مگه نه ؟ هرگز فکر نمی کردم اینو    فکر نمی کنم کار زیادی باشه که بتونم انجام بدم _

میشم . بعد از تمام اتفاقی که افتاده   اگر بخواد با من مبارزه کنه تسلیم   بگم , اما درک برنده شده .

  .. فقط خیلی خسته ام

به نظر می رسید سعی دارد به این فکر    مندی دستی داخلی موهایش فرو کرد و لبش را گاز گرفت .

  کند که چه بگوید
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فکر می کنم قبال به اندازه کافی   خیلی خوب خیال ندارم بهت بگم زندگیت رو چطور زندگی کنی . _

اگه با این حق انتخاب روبرو   می خوام ازت بپرسم . .  .. نه   کار رو کردم . اما می خوام بهت بگماین 

 . کدوم رو انتخاب می کنی ؟   شدی که بمونی یا بری . .

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

مندی برای دو ساعت دیگر پیشم ماند و زمانی که اینجا را ترک کرد به شدت خسته شده بودم . نمی 

اخیراً چه مشکلی برایم پیش آمده بود اما به طور مداوم , تمام مدت احساس خستگی می دانستم 

کنم به خاطر تاثیرات موادی که به من تزریق شده و همچنین بخاطر تمام حوادث کردم . فکر می

 وحشتناکی بود که در این زمان کوتاه بر سرم آمده بود

. . و آنجا خوابم برد . مطمئن نیستم چه مدت    در حالی که می لرزیدم به اتاق خواب درک رفتم 

..    خوابیده بودم .. اما دو بازوی قوی را به دور بدنم احساس کردم . رایحه ی او به مشامم برخورد کرد

. و در این لحظه , این    ..اینجاست  هیوالی من . ناجی من .. تنها نجات من    و باعث شد لبخند بزنم

در آغوش گرفته شوم . میخواستم دوست داشته    ستم . می خواستمتمام چیزی بود که می خوا

  . و بعد از تمام اتفاقات مزخرفی که برایم افتاده بود فکر نمی کنم درخواست زیادی باشد    شوم

پشتم به سینه قوی و گرمش چسبیده شده بود . تمام لباس هایش هنوز تنش بود و حرکتی نمی کرد 

یش را البالی انگشتهایم فرو کرد و مرا محکم در آغوش گرفت . این تا مرا لمس کند . انگشت ها

دانستن اینکه    حقیقت که مرا لمس نمی کرد باعث می شد دلم بخواهد من او را لمس کنم .

..حضورش و عطر بدنش .. چنان   او  اینجاست , باعث میشد بدنم به سرعت واکنش نشان دهد .

..    بنابراین چرخیدم   چیزی چنین تاثیری روی من نداشت . بدنم را از درون گرم می کرد که هیچ

. . و متوجه شدم که به هیچ عنوان به یک هیوال   چرخیدم تا با هیوالی خوشتیپ و جذابم روبرو بشم
.    داشتم به یک مرد نگاه میکردم . . مردی که شکسته و گم شده به نظر می رسید   نگاه نمی کنم . .

.. و این فکر تقریباً مرا از پا    اما به نظر می رسید نور چشم هایش مرده هنوز هم درک من بود ..

  . .  درآورد
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.. و تمام آن نفرین و تنفری که    فقط سه کلمه   باعث فروپاشی من شد .   و سپس چیزی گفت که

  تمام این مدت برای او ساخته بودم فروریخت

 خیلی متاسفم اوالین _

چنان ناله ها ی سوزناکی سر می دادم که تمام بدنم با اشک و هق  اشک از چشمانم فرو ریخت . . 

در تمام مدت , درک مرا محکم در آغوش گرفته بود . هیچ چیزی نمی گفت   هق گریه ام می لرزید .

دانستم چیزی که می گوید حقیقت دارد . . به خاطر رفتارش می   این کارش , همه چیز می گفت   اما  .

اما حاال    شته شده بود . باور داشتم که بخاطر همه چیز واقعا متاسف است .روی سراسر صورتش نو

 ؟   چه می شود

دانم چطور باید ادامه بدهیم .. حتی و این همان قسمتی بود که تا سر حد مرگ مرا می ترساند . نمی

دلداری او نمی دانستم چطور باید شروع کنیم .. اما چیزی که حاال می دانستم این بود که به تسلی و 

. حاال هرچقدر که ارتباط مان پیچیده و   . .   نیاز دارم . نیاز دارم ارتباط بین مان را احساس کنم

 منحرفانانه باشد

وقتی اشک هایم آرام شدند . . به چشم های پر از احساسات درک نگاه کردم . و درست در آن لحظه  

فعالً    . اما  داستانی دیگری بود   د از آن ,فردا و روزهای بع  می دانستم که این کار درست است .

. . سرم را به طرف او خم کردم و لب    فعالً این را میخواستم  احساس می کردم به این نیاز دارم .

بنابراین دوباره به طرفش خم شدم , این بار می دانست   هایش را گرفتم . در ابتدا هیچ کاری نکرد .

  ا باال کشیدم و سعی کردم روی شکمش بنشینم ؛ اما مرا متوقف کردخودم ر   دقیقاً چه خیالی دارم .

 __اوالین . . فکر نمی کنی باید _

 ؟   منو نمیخوای  _

 با فکر اینکه دیگر مرا نمیخواهد قلبم یک میلیون بار در ساعت میزد

 ... البته که می خوام . موضوع این که اتفاقات زیادی برای تو  _

 به تو نیاز دارم درک . خواهش می کنم  دارم .من به این نیاز   _

وقتی زمزمه ی التماسم را شنید .. به سرعت لبهایم را گرفت و چرخید . در یک چشم بهم زدن روی  

بوسه هایمان مانند آن هایی که قبالً داشتیم نبود . این   من بود . شروع به بوسیدن لب هایم کرد .

پرده و آن چنان لطیف بودند که درونم را می سوختند . التماس بوسه ها پر از احساسات پرشور , بی 

 کردم
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  درک خواهش می کنم  _

خودم را بیشتر به او چسباندم . با ناله ای خودش را کمی عقب کشید تا لباس هایش را بیرون بیاورد . 

انند تشنه جلویم بود را م   , مردی که   هایمهمانطور که مشغول بیرون آوردن لباسهایش بود .. چشم

دیدن بدن برهنه ی او , هر بار بدون استثنا واکنشی شدید در درونم ایجاد   ای سر می کشیدند .

کرد . بدنش کامالً عضالنی , برنزه و بی عیب و نقص بود . دستم را روی شکمش کشیدم .. و با این می

  . زمزمه کرد   بدهدکار باعث شدم نفسش را با صدای هیس مانندی از البالی دندان هایش بیرون 

  اوالین .. تو منو دیوونه می کنی _

گردن و شانه هایم را می بوسید . انگشت هایم را داخل موهایش فرو   خیلی زود دوباره کنار من نود .

 کردم و ناله کردم

 درک خواهش می کنم . بهت نیاز دارم  _

این روی جدیدی از او    را گرفت .سپس به نرمی لبهایم    بوسه هایی نرم روی سراسر صورتم کاشت . 

. و مانند این بود که برای اولین بار است که با او عشق بازی می کنم .    . . که از درک می دیدم   بود

 زمزمه کرد

 دوست دارم _

  دوباره مرا بوسید 

 خیلی دوست دارم _

قدر قوی بود که تقریباً ارتباط بین ما آن  . عاشق احساس بدن او مقابله بدن خودم بودم .   ناله کردم 

به سرعت این کلمات را تکرار کردم . من به روش خودم درک را دوست داشتم اما نمی توانستم آن 

کلمات را بگویم تا زمانی که مطمئن بشوم آزادانه خودم را به او خواهم داد . میدانستم درک می 

آزاد را به اجبار از من بگیرد . این چیزی خواهد آنها را از زبانم بشنود .اما نمی توانست این حق انتخاب 

 بود که تنها خودم می توانستم در مورد آن تصمیم بگیرم

* * * 

و خیلی زود هر دو   مرا محکم در آغوش گرفت . .   همانطور که آرام تر می شدیم چیزی نگفت . تنها 

. میدانستم می بایست  دانستم چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد. می  به خواب عمیقی فرو رفتیم

بفهمم بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد .. اما فعالً می خواهم بخوابم .. فعالً می خواهم لذت این لحظه 
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بایست تمام این مدت را .. در بازی های او .. جایی که به در این لحظه به آن تعلق دارم , جایی که می

 ذخیره کنم .. به خاطر بسپارم و در خاطراتم   در آنجا می بودم

 آیا کمی دیر شده بود ؟ 
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با صدای آب دوش حمام از خواب بیدار شدم . وقتی چرخیدم و به ساعت کنار تختخواب نگاه کردم ,  

و خیلی زود مرا رها می کند    صبح بود . شکی نبود که درک دارد برای کار آماده می شود . . ۷ساعت 

 ذت ببرمتا از یک روز دیگر به تنهایی ل

کم کم داشتم فکر میکردم دارد , از مکالمه ای که می بایست با یکدیگر داشته باشیم , اجتناب می کند  

. اما شاید یک مدت دیگر تنها ماندن با افکارم ایده چندان بدی نباشد . هنوز هم نمی دانستم چه 

صدای آب دوش قطع شد و  . شنیدم که   احساسی راجع به درک و موقعیتی که در آن قرار دارم داشتم

چکید یک حوله به دور کمرش پیچیده بود و آب از موهایش می   خیلی زود بعد از آن .. درک درحالیکه

  وارد اتاق شد

مهم نبود در چه شرایطی باشم , همیشه نسبت به او واکنش نشان میدادم . مانند این بود که او در 

  این زمینه یک جادوگر قوی است

  که به بالش ها تکیه داده ام لبخند زد وقتی مرا دید

 خوب خوابیدی ؟ _

  سرم را تکان دادم

 در واقع بهترین خوابی بود که بعد از مدت ها داشتم  _
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 خوبه . به استراحت نیاز داری  _

 طوری این را گفت مانند اینکه این موضوع او را غمگین می کرد 

 داری برای کار آماده میشی ؟  _

چند تا از شرکت هام سر بزنم اما امروز می خواستم صبح رو مرخصی بگیرم و تو رو یه می خوام به   _

 جایی ببرم

 با تعجب بلند شدم 

 منو جایی ببری ؟  _

  سرش را تکان داد 

 کجا ؟ _

  فعال نمیخوام بگم  _

 پس این یه سورپرایزه ؟ _

  وقتی پاسخ می داد صورتش بدون هیچ گونه احساسی بود 

  سخته که توضیح بدم .. اما وقتی به اونجا رسیدیم خودت میفهمی یه جورایی _

پس مطمئناً نمی توانست سورپرایز خوبی باشد . با این فکر   هنوز هم خیلی غمگین به نظر می رسید .

 . و درک متوجه شد   صورتم فرو افتاد

  نگران نباش چیز بدی نیست . قول میدم  _

 خیلی خوب _

 تخت خواب پایین انداختم و سرپا ایستادمپاهایم را از یک طرف  

 باید آماده بشم ؟  _

 به طرف من حرکت کرد و پشت سرم را با دست گرفت .. به نرمی پیشانی ام را بوسید و گفت 

_   ً  لطفا

 . . و من نمی دانستم چه بود   . . چیزی درست نبود .. او یک چیزیش بود  کمی بیشتر آن جا ماند 
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  پایین می بینمت برای صبحانه طبقه  _

.    دیگر مطمئن شدم که مشکلی وجود دارد   .   بدون آنکه به پشت سر نگاه کند اتاق خواب را ترک کرد

اما مطمئناً چیزی   می دانستم در خطر نیستم زیرا درک هرگز مرا در شرایط خطرناکی قرار نمی داد .

رگز تا این اندازه از یک سورپرایز در حقیقت فکر نمی کردم ه  راجع به این سورپرایز درست نبود .

  هراس داشته باشم

بنابراین به سرعت لباسهایم را پوشیدم و در آشپزخانه درک را مالقات   باالخره می بایست بفهمم ..

خواند .وقتی به . قهوه ای تلخ سر می کشید و روزنامه ی اقتصاد می  کردم . کنار کانتر نشسته بود

  , لبخند زد .. اما می توانستم غم را در آن لبخند ببینم داخل آشپزخانه قدم گذاشتم

  جورج با لحنی بشاش گفت

 بیا بشین _

 تا زمانی که صحبت نکرده بود حتی متوجه نشدم آن جا حضور دارد 

 صبح بخیر جورج  _

 لبخند روشنی روی صورت نشاند 

 خانم سالواتور , امروز صبح حالتون چطوره ؟  _

.. گاهی اوقات سخت بود که به خاطر داشته باشم زن او   به درک نگاهی انداختم   لبم را گاز گرفتم .
  , بنابراین با لبخندی به طرف جورج برگشتم   . صورت درک بدون احساس بود  هستم

 من خوبم متشکرم . و تو ؟ _

  آفتاب , تا زمانی که طول میکشه لذت می برم   از  _

  به صندلی کنار درک اشاره کرد

 می بایست گرسنه باشی   یه چیزی برات درست می کنم .  ن .بشی _

فکر می کنم به این معنا بود که میداند از دیروز ناهار تاکنون چیزی نخورده ام . مشکوک بودم که  
 همه ی کسانی که در این خانه بودند از تمام کارها و حرکات روزانه ی من با خبر هستند
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او همچنان به خواندن روزنامه ادامه می داد . میدانم خبری شده روی صندلی کنار درک نشستم . اما 

اما حدس میزنم عمداً از گفتن آن سرباز می زند . . تا زمانی که , چیزی که در نظر دارد را به من نشان 

  دهد

جورج یک بشقاب نان تست قهوه ای , تخم مرغ نیمرو , و توت فرنگی مقابل من قرار داد و سپس با 

  . . جان من و درک را تنها گذاشتگفتن نوش 

با فکر این که امروز ممکن بود چه چیزی در انتظارم باشد شکمم به هم خورد   سکوت کر کننده بود . 

 توانستم تخم مرغ را تحمل کنم .. و البته درک متوجه شدنان تست را خوردم اما نمی  .

 گرسنه نیستی ؟  _

 نگاه کردم   به او 

  واقع یکم احساس حالت تهوع دارمنه واقعاً . در   _

  روزنامه را پایین گذاشت و با اخمی دستش را روی شکمم قرار داد

 حالت خوبه ؟ _

  با دیدن نگرانی بیش از حد او با دهان بسته خندیدم 

 . امروز چت شده ؟   حالم خوبه درک _

  ی اجباری بودتوانستم بگویم لبخندلبخند زدم .. و او هم در جواب لبخند زد . اما می 

  فقط نگرانت بودم  _

توانستم جلوی این احساس را دیدم , نمیکردم و صداقت را آنجا میوقتی که به چشمهایش نگاه می

بگیرم که این مردی که حاال مقابل من است چقدر فرق کرده . چرا حاال داشت با مهربانی با من برخورد 

بودم ؟ به بدترین شیوه ممکن مورد خشونت قرار گرفته می کرد ؟ چون مورد سوء استفاده قرار گرفته 

 ؟   بودم

. اما حاال که اینگونه بود    داشتن او به این شکل , تنها چیزی بود که همیشه راجع به آن رویا می دیدم 

. این مرد شبیه به درک بود اما به کل شخصیت یک نفر دیگر را داشت .    رسید.. به نظرم عجیب می

روح یک نفر دیگر بدنش را تسخیر کرده . و من نمی دانم چه احساسی راجع به آن    که مانند این بود

  داشتم
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 درک اهی کشید و سرپا ایستاد

 ای ؟پس آماده   _

مطمئن بنودم که آیا واقعا می خواهم بدانم قرار است چه اتفاقی   اخم کردم اما سرم را تکان دادم . 

  بیفتد

  . آماده ام   خیلی خوب _

در عوض به من اشاره داد تا جلوتر از   دست مرا نگرفت .. مانند کاری که معموال انجام میداد .. درک

  او حرکت کنم . با تردید قدم برداشتم . وقتی به راهرو رسیدیم , کین را آنجا دیدیم

 حاال آماده ایم _

  کین سرش را تکان داد 

  ماشین مقابل در ورودی منتظره  بله قربان . _

مرا به طرف ماشینی که منتظرمان بود   رش را تکان داد و دستش را پشت کمر من قرار داد .درک س

دقیقه در سکوت رانندگی  ۱۰هدایت کرد . کین به همراه نگهبانی دیگر وارد ماشین شدند . حدود 
برای    .تا زمانی که به محله ی زیبایی رسیدیم . وقتی ماشین به یک دروازه نزدیک شد به سرعت   کردیم

,کین ماشین را در قسمت پارکینگ پارک کرد . من تمام    ما باز شد , بعد از آنکه از دروازه گذشتیم

 ؟  تعجب بودم که چرا اینجا هستیم  مدت در سکوت نشسته بودم و با خود در

 درک ناگهان پرسید

اما میتونم حاال اینو بهت دلیلی ندادم که بهم اعتماد داشته باشی ,    ؟ میدونم   به من اعتماد داری  _

  ازت بخوام ؟

خیلی   از ماشین پیاده شد ..  سرم را تکان دادم . می دانستم که لحن صدایش صادقانه است .

من هم باز شد و درک مرا به طرف پله هایی کوچک هدایت کرد . تا زمانی که به در    در طرف   زود

به داخل قدم گذاشتیم , نگهبان امنیتی به . درک یک کد وارد کردم و وقتی    ورودی ساختمان رسیدیم

  سرعت درک را شناخت و با او احوالپرسی کرد

  صبح بخیر آقای سالواتور _

 صبح بخیر سم _
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به طرف آسانسورها حرکت کرد و هر دو با هم وارد شدیم . کلیدی را داخلی قفلی قرارداد و دکمه طبقه 

با راهرویی بزرگ , آینه ای سراسری و گلدانی بسیار آخر را فشرد . وقتی درهای اسانسور باز شدند , 

. درک کلید را در قفل در    بزرگ پر از گل های آفتاب گردان رو به رو شدیم . کنار گلدان در دیگری بود

  وقتی وارد شدیم , کین پشت در ایستاد و ما را تنها گذاشت . چرخاند و در را باز کرد

م . یک اتاق نشیمن بزرگ و اتاق غذاخوری مجاور آن قرار داشت . چرخیدم و به اطراف اتاق نگاه کرد  

همچنین بالکنی بزرگ و   به همراه دیوارهای سفید , فرش های بژ و منظره ی خیره کننده ای از شهر ..

خورد . همانطور که بیشتر وارد اتاق شدیم درک کلید را روی میز قرار داد زیبا پشت درها به چشم می

متوجه   ای بزرگ با سنگ مرمر های مشکی و کابینت های سفید به زیبایی جلوه می کرد .  آشپزخانه  .

آن موقع بود که به طرف درک   . اخم کردم .   مجموعه ای از کلید ها شدم   دو پاکت نامه بزرگ کنار

 چرخیدم

 چه خبره ؟  _

 دستش را اطراف آپارتمان چرخاند

  . . مال توئه   اینها  همه  _

 گشاد شدند چشم هایم 

 مال من ؟  _

  تقریباً فریاد کشیدم 

 درک متوجه نمیشم _

چشمهایش را بست و آن پرش ماهیچه ای که بسیار با آن آشنا بودم را روی فکش دیدم . یا عصبانی  

 بود یا چیزی برایش واقعا سخت بود

می فهمیدم باید چه  وقتی چند روزی دور از خونه بودم برای این بود که بتونم فکر کنم . می بایست _

کار کنم . می بینی .. همون لحظه ای که برای اولین بار تو رو دیدم فکر میکردم هدفم رو توی زندگی 

راجع به پیامش فکر    میدونم . و اون هدف این بود که به هر قیمتی شده تو رو مال خودم بکنم .

..یه مرد بی رحم ,    خودخواهمنمیکردم .. حتی اهمیت نمیدادم .. چون که اوالین , من یه مرد 

و نفرت انگیز که برای به دست آوردن چیزی که می خواد هیچ چیزی نمیتونه اون رو متوقف    خودخواه

 کردم روی اوضاع کنترل دارم . فکر میکردم هدفم رو میدونمکنه . فکر می
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 ای به طرف دیگری نگاه کردآهی کشید و برای لحظه 

 چی تغییر کرده ؟  _

  دوباره به من نگاه کرد . حالتی از درد روی صورتش بود 

 ..... دیدن تو که با دست و پای بسته اونجا توی اون اتاق _

از من رو برگرداند و نفس عمیقی کشید . . و شروع به قدم زدن در اتاق کرد . بعد از مدتی به طرف  

 من برگشت

ما نمی تونستم جلوی خودم رو بگیرم . تو تمام همیشه می دونستم کاری که انجام میدم اشتباهه . ا _

چیزی بودی که همیشه بهش نیاز داشتم .. تمام چیزی که هرگز در اشتیاق و هوسش بودم 

میدونستم چیزی من رو متوقف نمیکنه که بخوام راهم رو با تو پیش ببرم . اما وقتی اون شب   ..

که پدرم منو مجبور کرده بود اون بال رو  اونطوری تو رو دیدم .. باعث شدی تمام اون دختر هایی

 سرشون بیارم رو ببینم . مثل این بود که سوئیچی درونم روشن شد

پریشانی را در چشم هایش می دیدم . می خواستم به او    سرش را باال آورد تا به من نگاه کند . 

بنابراین    بخواهد . دلداری بدهم , اما قسمتی از من متوجه شد که این چیزی نیست که در این لحظه

 جلوی خودم را گرفتم

  سرش را تکان داد و لبخندی مصنوعی تحویلم داد 

تو    میدونی چطور با خودم استدالل کردم ؟ به خودم می گفتم که دارم از تو محافظت می کنم . که _

تقاعد رو در امنیت نگه می داشتم . به خودم می گفتم که من تنها راه نجات تو هستم . خودم رو م

اما بعد ..   کردم که در ازای حمایتم از تو , این حق رو دارم که تو رو تماماً برای خودم داشته باشم .

اون اتفاق با ایزاک افتاد . و من به چیزایی که راجع به اون دختری که قبالً بهش کمک کرده بودم گفتی 

  , فکر کردم

  متوجه نمی شدم  اخم کردم . .  

  اما ادامه داد

اون توی مسیر من برای جبران تمام کارهای مزخرفی که انجام داده بودم اولی   اسمش بتیناست . _

 بود . داستان موفقی داره . زندگی خودش رو پس گرفته و داره به خوبی زندگی میکنه

  باالخره به من نگاه کرد و لبخند زد 
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 و من این رو برای تو هم می خوام _

کم کم داشتم متوجه چیزی که به من می گفت می شدم   ا از درک بگیرم .نمی توانستم چشم هایم ر  

 نیاز داشتم بدانم چیزی که دارم فکر می کنم حقیقت دارد  اما نیاز داشتم آن کلمات را بشنوم .  .

 __ منظورت اینه که همه این چیزها  _

 دستم را اطراف آپارتمان چرخاندم 

 شروع زندگی تازه توئه  _

 وباره به او نگاه کردمبا گیجی د 

 __اما من فکر می کردم تو هرگز  _

 دست از سرت برنمیدارم ؟  _

 دوباره با لبخندی سرش را تکان داد 

باور کن این سخت ترین کار لعنتی و همچنین فداکارانه ترین کاریه که در تمام عمرم انجام دادم   _

  جبورت کنم که بمونیقسمتی از من میخواد تو رو بردارم , ببرمت خونه و م  .

 خوب پس چرا این کار رو نمی کنی ؟ _

  آهی کشید . شکست خورده به نظر می رسید 

 ؟   حتما این رو شنیدی که میگن اگه واقعا عاشق یه نفری , پس باید اجازه بدی بره _

  سرم را تکان دادم . متوجه قطره اشکی که روی گونه ام جاری شد شدم

 و اجازه میدم بریاین منم که دارم به ت _

به سختی   و تقریباً باعث شد روی زانوهایم به زمین بیفتم .   کلمه ی آخر در گلویش گیر کرد . . 

 گفت را درک کنمتوانستم تمام چیزهایی که داشت به من میمی

دیگه هرگز نیازی نیست راجع به ایزاک و آدم هاش نگران باشی . یکبار برای همیشه این مشکل رو   _

کردم . و باید بگم که این آپارتمان دارای بهترین سیستم امنیتی در بین تمامی آپارتمان های کل حل 

حتی یک دزدی کوچک . تنها راه ورود به    انگلستانه . توی این منطقه هیچ جرم و جنایتی رخ نداده ..

ید برای آسانسور و این آپارتمان از بین گارد امنیتی میگذره و همچنین ورود به اینجا نیازمند به کل
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حتی روی بالکن . بنابراین اگه یهک    همه جا دوربین امنیتی نصب شده   همچنین در آپارتمان هست .

  نفر سعی کنه وارد بشه , یا من و یا نگهبان های امنیتی متوجه میشیم

 به طرف کانتر آشپزخانه حرکت کرد و دو پاکت نامه را برداشت

ثبت نام برای کالج برای ترم آینده است . تو رو توی کالس های این پاکت نامه شامل مدارک   _

ازت   پاکت نامه ی دیگه رو . .   اما اگه بخوای میتونی اون رو تغییر بدی .  روانشناسی ثبت نام کردم .

  می خوام وقتی که من اینجا رو ترک کردم باز کنی

 ی قدیمی مرا برداشتبا شوک او را تماشا کردم که به طرف میز حرکت کرد و کیف دست

توی   این وسایل توئه . حاال به حساب بانکی ات دسترسی داری و همچنین تلفنت داخل کیفه .  _

اگه به چیزی نیاز داشتی , جرات   کمدهای این اپارتمان تمام لباس ها و وسایل مورد نیازت قرار دارن .

وز هم قراره قسمت بزرگی از زندگی تو من هن  نداری در تماس گرفتنِ با من تردید به دلت راه بدی .

دارم سعی می کنم مرد بهتری باشم اوالین . تصمیم گرفتم که   اما   باشم . این قضیه غیر قابل انکاره .

  این میتونه یک شروع باشه

با دهانی باز او را تماشا کردم که به طرف من حرکت کرد و بوسه ای آرام و پر از مهربانی روی پیشانی 

داد . برای چند ثانیه آنجا ماند . به من اجازه داد رایحه ی مردانه اش را به درون بکشم . چشم  ام قرار

توانم به . به نظر می رسید نمی   هایم را بستم و برای لحظه ای به خود اجازه دادم که تسلیم او شوم

ای از کلمه   ا هیچچیزی برای گفتن , یا انجام دادن فکر کنم . می دانستم می بایست چیزی بگویم ام

 لب هایم خارج نمی شد د

.. میدونم فکر می کنی حقیقت نداره , اما این حقیقته . فقط این رو به شیوه ی    وست دارم اوالین _

به خاطر این به   درستی بهت نشون ندادم . و به همین خاطر باعث شدم تو رو از خودم برونم .

رار دادم . هرگز بخاطر کاری که کردم خودم رو نمی در معرض خطر ق   بدترین شیوه ی ممکن تو رو

  بخشم

  و من نفس های گرم اش را مقابل شقیقه هایم احساس میکردم  دوباره مرا بوسید . .

تمام چیزی که ازت می خوام اینه که به خاطر من از خودت مراقبت کنی . . و به من اجازه بدی که  _

 قدم از زندگیت اونجا باشم . می خوام در هر  قسمتی از زندگیت باشم

یک بار دیگر مرا بوسید و به سرعت به   اخم کردم , نمی دانم داشت راجع به چی صحبت می کرد . .

  . آنقدر سریع از آنجا خارش شد که زمانی برای واکنش نشان دادن نداشتم   طرف در حرکت کرد
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و با خود در تعجب بودم االن چه   . نمیدانم  برای چه مدت ؟ ..  در عوض , تنها همان جا ایستادم .

. فرم ثبت    سرانجام از آن وضعیت خارج شدم و به طرف پاکت نامه ها حرکت کردم  ؟   اتفاقی افتاد

پس چرا از   بایست لبخند بزنم . این چیزی بود که همیشه میخواستم .نام کالج را بیرون کشیدم . می

 شه بیشتر احساس تنهایی می کردم ؟چرا از همی   درون احساس تهی بودن می کردم ؟

وقتی   . به آرامی آن را باز کردم . .   آن پاکت نامه را پایین گذاشتم و پاکت نامه ی دیگر را برداشتم 

 . . زانوهایم شل شدند و به زمین افتادم   محتویات آنرا بیرون کشیدم

 

 

 

 �%ا$ #ا"
 

 العاده اندواقعاً می بایست این تاکو ها رو مزه کنی . خارق  _

همانطور که مندی را تماشا می کردم که یک تاکو داخل دهانش قرار می داد شکمم زیر و رو شد . بنا  

به دالیلی اخیراً معده ام خوب کار نمی کرد . سعی می کردم غذا بخورم اما به شدت حالت تهوع به 

 سراغم می آمد

  مندی متوجه شد   با ناراحتی شکمم را ماساژ دادم .. و 

هنوز مریضی ؟ فکر میکردم تا حاال حالت بهتر شده . چه مدته که اینطوری ؟ بیشتر از یه هفته است  _

 ؟

و من بیشتر از هر چیز دیگری در   گذشت . .سه هفته از زمانی که درک از این در بیرون رفته بود می

احساس خستگی و  این دنیا دلم برای او تنگ شده بود . در مدت یک هفته ی گذشته به طور مداوم

بیماری داشتم . دیگر نمی توانستم بعضی از غذاهای مورد عالقه ام را بخورم . فکر می کردم به خاطر 

این موضوع باشد که نمی توانم دوری درک را هضم کنم . نمی دانم که آیا این عشق است یا نه . 

  مبنابراین به خودم این شانس را می دادم که مدتی بدون او نفس بکش  .
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کردم که انگشتم باالی دکمه ی تماس شناور بود . برای تماس گاهی اوقات خودم را در حالی پیدا می 

. . اما می دانستم اگر این کار را   . برای اینکه به او بگویم به اینجا بیاید   گرفتن با او مستاصل بودم

رق شوم , آن موقع دوباره مرا به بکنم , در او گم می شوم . اگر به خودم اجازه بدهم که در خیال او غ

  ؟ دیگر نمی توانم چنین چیزی را تحمل کنم   خانه می برد و زندانی می کند

 در حالی که به پاکت نامه نگاه می کردم پاسخ دادم

 یه چیزی مثل این  _

 مندی متوجه شد و دست از جویدن برداشت 

 اونها رو امضا کردی ؟  _

 سرم را تکان دادم 

 اینکارو بکنی ؟میخوای   _

  آهی کشیدم 

  واقعا نمیدونم _

بخاطر اینه که با وجود تمام مزخرفاتی که سر تو آورد واقعاً   دودل هستی .   حتما دلیلی داره که  _

 عاشق شی ؟

میدونی چند بار خودم رو در حالی    نمی تونم به این سوال هم پاسخ بدم . افکار مدام در گردشه .  _

ای تلفن می خوام باهاش تماس بگیرم یا آماده شدم و جلوی درم و می خوام برم پیدا کردم که یا پ

سعی دارم   سرم بیرون کنم .   نمیدونم این یعنی چی .. اما به نظر می رسه نمیتونم اونو از   پیشش ؟

 ذهنم رو خالی کنم اما به نظر میرسه همیشه راهی برای برگشتن به اون پیدا میکنه

 به خندیدن کرد . به او اخم کردمناگهان مندی شروع  

  اون یه لعنتی باهوشه . باید به این اعتراف کنم  _

 ؟   این قراره چه معنی داشته باشه _

  قبل از آنکه صحبت کند دست هایش را پاک کرد  پایین گذاشت و  تاکویش را

نجام میده و حاال روانشناسی معکوس . اون داره تمام این کارهایی که هرگز ازش انتظار نداشتی رو ا _

تمام اینها به اندازه جهنم تو رو گیج کرده . یا اینکه واقعاً داره بهت زمان میده .. یا اینکه داره یه بازی 
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فکر می کنم   پولم رو روی این که کمی از هر دو تا شه , شرط میبندم .  بسیار زیرکانه رو بازی میکنه .

اما    به دلیل این که میدونه این چیزیه که تو واقعاً می خوای..او داره این کار ها رو انجام میده , بخشی 

همچنین بخش دیگه __ که باید بگم بخش بزرگتره __ به این دلیله که امیدواره تو متوجه بشی که 

 نمیتونی بدون اون زندگی کنی

هنم فرو برود خودم قبالً به این فکر کرده بودم . اما شنیدن این از زبان مندی باعث میشد بیشتر در ذ 

برای همین بود که میدانستم   . شاید او داشت یک بازی زیرکانه را روی من اجرا میکرد . . ناله کردم . .

  به زمان و فاصله ی بیشتری دور از او نیاز دارم

میدونم فقط باید یه جورایی سر در بیارم که این احساسی که نسبت بهش دارم __ حاال هر چیزی که  _

. به جز تو , اون تمام چیزیه که هرگز می شناختم    یا چیزی بیشتره   فقط یک وسواسه . .هست__ آیا 

می   . اون تنها کسیه که مثل یک معشوقه از من مراقبت کرده .. و گاهی اوقات حتی مثل یک پدر .

 بایست تمام این احساسات رو از هم تفکیک کنم تا بفهمم واقعاً چه احساسی دارم

 رسید عمیقاً در فکر باشدای به من نگاه کرد . به نظر میهمندی برای لحظ 

  تر کنم ازت یه سوال می پرسم  خیلی خوب . برای اینکه شرایط رو ساده  _

  از روی توافق سرم را تکان دادم 

زندگی رو بدون اون تصور کن .. و بعد تصور کن که با یک نفر دیگه آشنا میشی .. کسی که فکر می  _

تو رو خوشحال کنه .. کسی که فکر می کنی بدون قید و شرط بهت عشق می ورزه ..  کنی می تونه

کسی که شاید یک روزی بخوای باهاش ازدواج کنی و ازش بچه دار بشی .. میتونی این رو توی ذهنت 

 ؟ میتونی این تصویر رو ببینی ؟   تصور کنی

اس کردم دردی در قلب و شکمم بود سعی کردم , اما وقتی این کار را کردم .. تمام چیزی که احس 

  حقیقت را اعتراف کردم و به عالمت منفی سرم را تکان دادم  .

خیلی خوب . پس ممکنه این جوابت باشه . گاهی اوقات زندگی راجع به داستان های شاه پریان  _
اسم  نیست . این طور نیست که همیشه اون یک نفر بی عیب و نقص و کامل رو پیدا کنیم . چیزی به

به نظر میرسه درک عیبهای بزرگتری   کامل وجود نداره . همه ی ما عیب های خودمون رو داریم ..

داشته باشه . فقط می بایست به این سوال جواب بدی که آیا میتونی با اونها کنار بیای ؟ مهم نیست 

  چه اتفاقی بیفته ؟

 فکر می کنی باید چه کار کنم ؟ _
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  شروع به خندیدن کرد 

اینو از من نپرس . من نمیتونم جواب اینو بهت بدم . باید کاری که فکر می کنی باید انجام بدی رو   _

خودت برای    انجام بدی . به نظر میرسه که تمام عمرت یه نفر دیگه بهت گفته چه کار کنی حاال وقتشه

 خودت فکر کنی و تصمیم بگیری

 میشه خوشایندهمیدونم داری چی میگی , اما مشاوره یه دوست ه  _

  دوباره خندید 

  اون هم وقتی که درخواست میشه  فقط توی یه بعضی از موقعیت ها .. _

 خوب حاال دارم ازت درخواست می کنم _

  آهی کشید و برای چند لحظه به روبه رویش خیره شد 

ظر میرسید , میدونم قبالً که فکر می کردم همه چیز معصومانه تر از اون چیزی که واقعاً بود به ن _

به عنوان یک دوست می بایست بهت میگفتم    سعی می کردم شما دو تا رو به طرف هم سوق بدم .

و خیلی سریع هم فرار کنی . اما برای من که هیچ احساسات رمانتیکی درگیر در این   فرار کنی ..

هستی که میتونی  موضوع ندارم گفتنش آسونه . من تمام چیزی که میتونم بگم کلماته . تو تنها کسی

. تو تنها کسی هستی که میتونی بگی    به درون خودت نگاه کنی و ببینی که واقعا چه احساسی داری

بنابراین پیشنهاد من اینه که به کاری که داری انجام میدی   درک توی قلبت جایگاه بزرگی داره یا نه ..

وقتی که جلوی خودت رو از تماس   بشی .تا زمانی که واقعاً احساسات واقعیت رو متوجه   ادامه بدی .

انجام این کار ادامه بده تا زمانی که صد درصد   به   گرفتن از روی احساسات گرفتی کارت خوب بود .

 مطمئن شدی اون طوری که اون ازت میخواد میتونی اونو دوست داشته باشی

  با دهان بسته خندیدم

  بلکه منو مجبور به دوست داشتن خودش میکردکرد .. _ یه زمانی اون از من درخواست نمی

اما حاال این طور نیست . نمیگم این دلیلی برای برگشتن پیش اونه . فقط میگم این یه شروع    _

    هست و با توجه به شواهد , این یک قدم خیلی بزرگه که اون برداشته

  با لبخندی سرش را تکان داد

    ک و باهوشه که میدونه چطور دیگران رو کنترل کنهیا این یا این که اون یهک ح******* زیر    _
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بوی ادویه آن    هر دو خندیدیم . او را تماشا کردم که تاکویش را برداشت و دوباره شروع به خوردن کرد.

به مشام من برخورد کرد و باعث شد شکمم به هم بپیچد . با صورت شکلکی در آوردم و مندی متوجه 

  شد

  که نشون میدی هر کی ندونه فکر می کنه بارداری رفتارهایی  با توجه به   _

. آنقدر مشغول تمرکز کردن روی درک    ناگهان احساس کردم تمام اکسیژن از شش هایم بیرون رفت  

و اتفاقاتی که برایم رخ داده بود , بودم که این حقیقت را کامالً فراموش کرده بودم که قبل از همه 

و احساس کردم دوباره حالت    ا باردار کند . پوستم داغ شد . .اینها .. درک به سختی سعی داشت مر 

.   مشکل چیست .  به طور مبهم صدای مندی را شنیدم که به من می گفت  تهوع با من برخورد کرد . .

  , چیزی که بعد از نجاتم توسط درک گفته شده بود را به خاطر آوردم  . که

  اون و بچه حالشون خوبه "   "

. . و موزی که نیم ساعت پیش توانسته بودم    داشتم به طرف توالت می دویدم  انم . .قبل از آنکه بد

بخورم را باال آوردم . مندی با عجله پشت سر من آمد و همانطور که من باال می آوردم پشتم را نوازش 

  ؛ یک دستمال کاغذی به دستم داد   وقتی کارم تمام شد  می کرد .

  ه من نمیگی ؟اوالین .. چیزی هست که ب   _

   کلمات از دهانم بیرون پریدند

  _ من باردارم

  اخمی کرد  

  اما تو بهم گفتی این یه ویروسه   _

اما وقتی همین حاال به باردار بودن اشاره کردی .. یه دفعه چیزی که دکتر بعد از   فکر میکردم باشه .   _

اون و بچه حالشون خوب به نظر  نجاتم توسط درک گفته بود رو به خاطر آوردم . دکتر گفته بود : "

  میرسه " اوه خدایا مندی .. باید چه کار کنم؟

  مندی شانه هایم را گرفت   کم کم داشتم می ترسیدم و عصبی میشدم .  

  خیلی خوب آروم باش . میتونیم حلش کنیم . اول از همه می بایست بشینی و نفس عمیق بکشی   _

  اند . سپس خودش کنارم نشستمرا به اتاق نشیمن برد و روی کاناپه نش  
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  فقط چشماتو ببند و نفس بکش   _

  کاری که گفت را انجام دادم و سعی کردم خودم را آرام کنم

  اینطوری بهتره   _

    وقتی چشم هایم را باز کردم چیزی به ذهنم خطور کرد  

  _ چرا اون هیچ چیزی نگفت ؟

در زندگی ما باشد , مهم نیست چه به عقب فکر کردم .. به خاطر آوردم که می گفت خیال دارد   

.    این که قرار بود چه کار کنیم چیزی بگوید  اتفاقی بیفتد .. اما حتی یک بار هم سعی نکرد راجع به

  چطور بود که اجازه داده بود بی خبر از این ماجرا باشم ؟

  ؟  _ فکر می کنی فقط داره بهت فرصت میده که با این ایده کنار بیای

    ادمسرم را تکان د

  _ واقعا نمیدونم

   سرم را بین دست هایم گرفتم  

    اون منو توی کالج ثبت نام کرد , اون هم با دونستن اینکه من باردارم  _ فقط نمیتونم اینو هضم کنم .

_ زن ها میتونن باردار باشن و هنوزم درس بخونن میدونی .. فقط به این دلیل که یه بچه داری به 

  خیال داری این بچه رو نگه داری ؟  .  که باعث میشه سوال بعدی رو بپرسم  . .معنای پایان دنیا نیست 

هنوز به این حقیقت که باردار هستم عادت نکرده بودم چه برسد    با حالتی از شوک به او نگاه کردم .

او   . . در چه آشفتگی قرار گرفته بودم  ..   . . خدایا  به این انتخاب که می خواهم بچه را نگه دارم یا نه

  مرا در چه آشفتگی قرار داده بود

این , به این معنا بود    ای جز روبرو شدن با درک نداشتم .ناگهان متوجه شدم در این مورد هیچ چاره

   که هیچ چاره ی دیگری به جز دیدار با او نداشتم

ام را حفظ  امیدوار بودم تا زمانی که مطمئن نشده ام , فاصله  چشمهایم را بستم و آهی کشیدم .
   . .   اما این خبر جدید چیزی بود که می بایست به آن توجه شود . می بایست بدانم چرا   کنم .

   به سرعت سرپا ایستادم و سعی کردم تلفنم را پیدا کنم
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  _ می بایست راجع به این با درک تماس بگیرم

  اما فکر کردم گفتی__   _

ندی . نمیتونم نادیده اش بگیرم . می بایست بدونم می دونم چی گفتم . اما این موضوع بزرگیه م   _

  چرا

    با حالتی شوکه پرسید  

  _ چی چرا ؟

متوجه نمیشم .. به    _ چرا منو باردار کرد ؟ چرا یه دفعه بهم اجازه داد با انتخاب خودم زندگی کنم ؟

  پاسخ نیاز دارم

که روی میز قهوه خوری بود را  با عجله کوسن های مبل را کنار می انداختم و کاغذ ها و مجله هایی  

   بلند می کردم و زیر آن ها را جستجو می کردم . هیچ خبری نبود

  _ لعنت .. تلفن لعنتی من کجاست ؟

  مندی دستش را روی بازوی من قرار داد  

  گوش کن , من باهاش تماس میگیرم اون موقع میتونیم بفهمیم کجاست   مزخرفاتت رو آروم کن .   _

. خیلی زود آهنگ " نزدیک   ادم . او را تماشا کردم که شروع به گرفتن شماره من کردسرم را تکان د  

. بنابراین مندی روی زانوهایش بلند شد و به زیر   . صدای آن خفه بود   :" از نیک جانز به گوش رسید

  مبل نگاه کرد

  چطور از اینجا سر در آورده ؟   _

  صادفی پات باهاش برخورد کرده و این جا افتاده_ می بایست از دستت افتاده باشه و به طور ت

  تماس را قطع کرد و تلفن را به دست من داد  

  می خوای باهاش تماس بگیری یا پیغام بزاری ؟   _

لبم را گاز گرفتم . ترسوی وجودم می خواست پیغام بگذارد . اما می دانستم اگر این کار را بکنم درک   

    نگران خواهد شد

  بایست تماس بگیرمکنم می_ فکر می
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    همان طور که شماره ی درک را می گرفتم با همدردی به من لبخند زد   مندی سرش را تکان داد و  

    با زنگ دوم پاسخ داد  

  ؟  _ اوالین .. همه چیز خوبه

  مهمه   فقط میخواستم راجع به چیزی باهات صحبت کنم ..   _ همه چی خوبه .

    _ توی راهم

    تلفن را قطع کرد

   داره میاد اینجا_ 

  مندی بازوهایم را نوازش داد

  پس من بهتره برم   _

  به طرف کیفش حرکت کرد تا آن را بردارد . سپس به طرف من چرخید   

  تماس می گیری ؟   وقتی با هم صحبت کردید با من   _

  لبخند زدم

   البته   _

  برای چند ثانیه به یکدیگر خیره شدیم

   سالمه مندی ۱۸من فقط    _

   را تکان دادسرش 

   میدونم   _

    متوجه چهره غمگین من شد

بزرگ شد تو جوان ترین و جذاب ترین مادری میشی    _ اما هی .. اینطوری بهش نگاه کن : وقتی بچه

  که اونو از مدرسه بر می داره

   شروع به خندیدن کرد .. که باعث شد لبخند بزنم  
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رو خواهی داشت که بدون قید و شرط عاشق تو  _ داشتن یه بچه مسئولیت بزرگیه . اما همزمان کسی

  باشه . و این بهترین اتفاق دنیاست

.بعد از بزرگ شدن در    به حرف های مندی فکر کردم . می دانستم چیزی که می گوید حقیقت دارد

چنین خانواده ی بی مهر و محبتی , چیزی را بیشتر از این دردنیا نمی خواستم که کسی را داشته باشم 

هرگز نمی خواهم هیچ بچه ای مانند من بزرگ شود .. چه   ون قید و شرط به من عشق بورزد .که بد

  برسد به بچه ی خودم

  ناگهان مندی را در آغوش کشیدم  

  _ متشکرم

    پشتم را نوازش کرد  

   _ قابلت رو نداشت

    خودش را عقب کشید و دستهایم را گرفت

  _ فراموش نکن باهام تماس بگیری

    دادم سرم را تکان  

    _ همین کارو می کنم

  . فردا می بایست تمام وقت کار کنم   _ جمعه میبینمت

. اقبل از شروع دانشگاه , مندی در یک رستوران به صورت تمام    . خندیدم  چشم هایش را چرخاند  

وقت کار می کرد . وقتی متوجه شدم که او هم به همان کالجی می رود که من ثبت نام کرده ام .. بی 

    ایت خوشحال شدمنه

اما دختر .    . امیدوارم جواب هایی که به دنبالش هستی رو بگیری .   _ گوش کن .. دیگه بهتره برم

    قوی بمون  .  وگرنه میزنمت .  بهش اجازه نده وارد شورتت بشه . .  .

  دوباره خندیدم

    خیلی خوب فکر می کنم می تونم مقاومت کنم . مخصوصاً تحت این شرایط   _

دقیقه از رفتن او گذشت که صدای در  ۵. به سختی    باالخره خداحافظی کرد و آپارتمان من را ترک کرد

  زدن باعث شد از جا بپرم
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   اوالین منم   _

کین پشت سر او   .   به طرف در دویدم . از چشمی به بیرون نگاه انداختم و درک را پشت در دیدم

. . تمامی پوستم آتش گرفت    .. و وقتی این کار را کردم   به سرعت در را باز کردم   ایستاده بود .

جین مارک دار و جذاب بع همراه لباس آبی چوگان پوشیده بود . موهایش را    درک یک جفت شلوار  .

جلوه گر شده بودند . خسته به نظر    باال زده بود و با این کار چشمهای قهوه ای نافذش به خوبی

   هان شدن این حقیقت که به اندازه جهنم جذاب است نمیشداما این باعث پن   رسید . .می

به نظر می رسید قسمت زنانه ی من زنده شده .   برای لحظه ای گذرا فراموش کردم چرا اینجاست . .

  ناگهان احساس خواستن تمام چیزهای دیگر را تحت شعاع قرار داد

   گفت  

  _ سالم

نمی دانم   گیر باز شدند .بهایش به لبخندی نفسل   گوشه ی لب هایش به طرف باال متمایل شدند و  

به دلیل این بود که از دیدن من خوشحال شده یا به این دلیل که متوجه واکنش من نسبت به خود 

می    کنم هر دو .. درک همیشه این استعداد غیرطبیعی را داشت که در هر زمانی ,شده . فکر می

در مورد همه   .. او به مدت شش سال   ا از طرف دیگرام  دانست که من دقیقاً چه احساسی دارم .

  چیز راجع به من اطالع داشت

    پاسخ دادم  

  _ سالم

   . .   سعی کردم خودم را از این حالت پر از شهوت خارج کنم  

  _ میخوای بیای داخل ؟

بخند اما کین همان جایی که بود ایستاد . در حالی که ل   و به داخل قدم گذاشت .   سرش را تکان داد

    می زدم گفتم

    _ سالم کین

  حالت چطوره ؟  _ سالم اوالین .

  _ میگذره
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  لبخندی تحویلم داد  

جایی که درک ایستاده بود و به طور مشخص با چشم هایش   در را بستم و به داخل اتاق نشیمن ..  

    مرا می خورد حرکت کردم

  _ امروز خوشگل به نظر می رسی

  احساس کردم صورتم کمی قرمز شد  

    متشکرم   _

  موضوع چیه که میخواستی راجع بهش منو ببینی ؟   _

  به طرف کاناپه اشاره کردم که بنشیند  

  خواهش می کنم لطفاً بشین   _

منتظر ایستادم که بنشیند و سپس کنار او نشستم . وقتی رایحه ی افتر شیوش با مشامم برخورد کرد   

ری هم بدون اضافه کردن چیز دیگری به معامله . همینطو   , تصمیم گرفتم کمی دورتر از او بنشینم

  داشتم تمرکزم را از دست می دادم  ..

   بروم   نفس عمیقی کشیدم . نمی دانستم چطور شروع کنم . تصمیم گرفتم مستقیم سر اصل مطلب

  _ من باردارم

  درک اخمی کرد  

   میدونم   _

    سرم را تکان دادم

  _ چرا بهم نگفتی ؟

  گیج به نظر می رسید  

فکر میکردم خودت میدونی ؟ دکتر برای معاینه اومد .. اون موقع راجع به این موضوع باهات صحبت    _

  نکرد ؟

    بیش از اندازه احتیاط به خرج میده   بهم گفت برای اسکن برم اما فکر می کردم به خاطر تو داره   _

    چشمهایم را بستم
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  _ چند وقتمه ؟

    می پرسمباورم نمیشد دارم از درک این سوال را 

هفته . برای همینه که می بایست سه هفته دیگه برای اسکن بری . این اولین سی تی  ۱۰_ حدود 

  اسکن میشه

هضم می کنم . وقتی درک دستش را جلو آورد تا دستم   سرم را تکان دادم . قادر نبودم همه اینها را  

  پرسیدم  را بگیرد , خودم را عقب کشیدم .

  _ چرا ؟

    او را متعجب کردمبا این سوال 

  _ چرا چی ؟

  چرا منو مجبور کردی ازت بچه دار بشم ؟   چرا این کارو کردی ؟   _

  دستش را میان موهایش فرو کرد و آهی کشید  

در امنیت میمونی    می دونستم اگه با تو ازدواج کنم و تو بچه منو داشته باشی مصون میمونی .   _

یی که سرت اومد بشم . میدونم اشتباه به نظر می رسه .. سعی داشتم مانع از اتفاق افتادن بال  .

. . دلیل دیگه این بود که ,   راه چاره به نظر می رسید .  میدونم اشتباه کردم .. اما اون موقع این تنها

  دیدن تو که بچه ی من رو بارداری , بزرگترین هدیه ای میشد که می تونستم تصور کنم

    چشمهایم را بستم  

  ین چقدر بیمارگونه به نظر می رسه ؟_ میدونی ا

    . . نه حتی خود تو    بله قبال بهت گفتم , وقتی پای تو وسط باشه اجازه نمیدم چیزی سد راه بشه   _

من باهات ازدواج کردم و بچه ی تو رو دارم .. و با این حال همین طور می زاری برم ؟ متوجه نمی    _

    شم

   سرش را تکان داد

نمی شم اما میدونم این چیزی بود که تو همیشه می خواستی . تنها چیزی که نمی _ خودم هم متوجه 

می بایست اعتراف    تونم باهاش کنار بیام اینه که تو اجازه ندی قسمت بزرگی از زندگی بچه باشم .

کنم دلم می خواد ازت درخواست کنم وقتی بچه به دنیا اومد پیش من زندگی کنی .. اما این چیزیه که 
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. و تنها تا زمانی که   یمش کامالً با توئه . اگه تصمیم گرفتی برگردی .. کامالً طبق شرایط تو میشهتصم

اگه اون   حتی میتونی توی اتاق قدیمی ات زندگی کنی . .  تو دوست داشته باشی ادامه پیدا میکنه .

برای هر مدتی که باشه چیزیه که میخوای . . هر شانسی که به طرفم بیاد رو می گیرم تا تو و بچه رو 

  نزدیک به خودم داشته باشم

   قادر نبودم تمام چیزهایی که می گوید را درک کنم  به سختی آب دهانم را قورت دادم .  

  کنی ؟این کار رو می   _

    به من نزدیکتر شد  .   دست مرا گرفت  

  . خودت اینو میدونی   _ من هر کاری برای تو می کنم

گرما در رگ هایم    من قرار داد و به نرمی آن را روی پوستم کشید .دست دیگرش را روی دست   

. . معموالً فقط با یک دست گرفتن , تحریک نمی شدم . وقتی دوباره دستش را روی دستم    دوید

   تر شدنفس کشیدنم سنگین  .  لبهایم از یکدیگر جدا شدند  کشید ..

    تمرکز کن خدا لعنتت کنه .. تمرکز کن

پا ایستادم و شروع به قدم زدن داخل اتاق کردم . درک بالفاصله سرپا ایستاد و به طرف به سرعت سر

   من آمد

  _ حالت خوبه ؟

  من خوبم   _

    صدایم کمی متالطم به گوش می رسید

    فقط یکم احساس می کنم هوا گرمه   _

  دستش را روی پیشانی ام قرار داد

  _ تب نداری

   لمس کردن من بردارد. . امیدوار بودم دست از   خدای من  

  دوباره خودم را عقب کشیدم و نشستم

  . . فکر می کنم به خاطر بارداری باشه   من حالم خوبه فقط   _
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    این بار نزدیک تر از قبل  دوباره کنار من نشست . .  

  ؟   _ د میخوای با دکتر تماس بگیرم و ازش بخوام به این جا بیاد تا تو رو معاینه کنه

  مسرم را تکان داد

   نه خوبه حالم خوبه   _

  متوجه حالت نگران صورتش شدم , بنابراین لبخند زدم

  جدی میگم خوبم   _

  به به عقب تکیه دادم و آهی کشیدم  

    دارم چیکار می کنم ؟ حتی نمیدونم باید از کجا شروع کنم   _

  پاسخ داد

  هی . .   _

  چانه ی مرا میان دست گرفت  

این هرگز تغییر نمیکنه . ما می تونیم   ی . . همیشه خواهی داشت .هر اتفاقی که بیفته تو منو دار   _

    از پسش بر بیایم و این کار رو با هم انجام می دیم . هر قدم از راه رو

    . . و در آن لحظه , در او ذوب شدم   با آن چشم های قهوه ای بزرگ و نافذش به من نگاه کرد

افکار منطقی از پنجره بیرون    شد .ه درونم آتش برپا میکرد مانند این بود کهر بار که مرا لمس می  

به طرف او خم    بدون فکر کردن . .  . .  هر چیزی که می خواستم بگویم در گلویم گیر کرد  رفتند . .

صورتش را به   . . وقتی خود را عقب نکشید , روی پاهایش نشستم . .   شدم و لب هایش را بوسیدم

  ش را خوردمطرف خودم کشیدم و لب های

این باعث شد آتش درون خونم داغ تر از همیشه شعله بکشد . احساس می کردم نمی توانم حتی   

هایش ناله کردم و با عجله شروع به باال کشیدن لباس از باالی . مقابل لب   یک اینچ از او فاصله بگیرم

توانستم چیزی که می به تمام     احساس میکردم از شدت خواستن دیوانه شده ام . .   سرش کردم .
چقدر نیاز دارم او را مقابل پوست بدن خود    فکر کنم این بود که چقدر به لمس کردن او نیاز دارم . .

تمام چیزی که به خاطر می آوردم این بود که بودن با او چه احساس لذت بخشی    . .   احساس کنم

    دستم را گرفت ,درک   اما وقتی شروع به باال کشیدن لباسش کردم   داشت . . .
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  _ بس کن اوالین

به نظر می رسید کلماتش تنها مرا بیشتر تشویق می کند که جلو بروم . هر چه بیشتر اعتراض می کرد   

.. اما این بار هر دو دستم را    دوباره دستم را گرفت  بیشتر میخواستم لباس هایش را بیرون بیاورم .

   با ناله گفت  .

  _ دست نگه دار اوالین

اما احساس سردرگمی می کردم .. احساس می کردم مرا   کاری که از من خواسته بود را انجام دادم .  

   پس زده . .

باال و پایین   درک به سختی و سنگینی نفس می کشید . پیشانی اش را مقابل پیشانی من تکیه داد .  

به   شانی اش نشست ... دیدم که اخمی روی پی  رفتن سینه اش را می دیدم . چشمهایش را بست

   رسید به سختی سعی دارد خودش را آرام کندنظر می

   _ نمیتونم اینکارو با تو بکنم

  در حالی که نفس نفس می زدم پرسیدم

  ؟  چرا   _

اگه این کارو با منو بکنی .. دیگه تمومه   _ چون اگه این کارو بکنم , بالدرنگ تو رو به خونه می برم .

  یعنی جواب بله دادی   خاب تو خواهد بود ..این به معنای انت  ..

این تمام چیزی بود که همیشه می   انتخاب من ..  وقتی آن کلمات را شنیدم , چشمهایم را بستم .  

  خواستم . اما حاال که اینجاست .. می خواستم آن را از پنجره بیرون بیاندازم

   ه کنمباعث شد به چشم هایش نگا   صورتم را میان دست هایش گرفت .  

من تمام تو رو می خوام    درصد از تو رو نمیخوام . ۸۰یا  ۶۰ ۵۰   _ می خوام صد در صد اینو بخوای . .

  می فهمی ؟

اما در پایان    اگرچه بند بند وجودم سرم فریاد می کشید که چیز دیگری می خواست .   می فهمیدم . .  

  .. سرم را تکان دادم

  می فهمم   _
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موهایم را از روی صورتم کنار زدم و لباس   ش بلند شدم و روی مبل نشستم .متاسفانه از روی پاهای  

    اما با بدبختی شکست خوردم  سعی داشتم خودم را جمع و جور کنم .   هایم را مرتب کردم .

    پرسید

  _ حالت خوبه ؟

  به او نگاه کردم و سرم را تکان دادم  

  حالم خوبه   _

    جیغو پرسیدمبا صدایی جیغ   گلویم را صاف کردم .  

  کالج چی ؟   _

می دانستم سعی دارد پایین تنه اش را بپوشاند . تا من متوجه این نشوم   اخم کرد و به جلو خم شد .  
  که چقدر تحت تاثیر بوسه هایمان قرار گرفته

  باعث می شد به سختی کنترل خود را حفظ کنم   این تنها باعث می شد حال من از درون بدتر شود .  

  کلی هست ؟چه مش   _

  چطور میتونم یه بچه رو در کنار کالج رفتن جا بدم ؟   _

  لبخند زد  

نبود که می خواستی , بنابراین خیال دارم هرچه در   میدونم این چیزی  خوب منو برای همین داری .   _
   قدرتم هست به کار بگیرم تا زندگی رو تا جایی که امکان داره برات ساده و راحت کنم

  زندگی من هر چی بجز ساده بود   بیرون دادم .نفسم را 

  این طور که میگی خیلی آسون به نظر می رسه   _

سادگی یا دشواری این به تصمیم خودت بستگی داره . فقط اینو بدون که من اینجا خواهم بود    _

  آیا هرگز بهت قولی دادم آدم که بهش پایبند نباشم ؟   درصد گارانتی می کنم . ۱۰۰این رو   .

  به شش سالی که یکدیگر را می شناختیم فکر کردم . سرم را تکان دادم  

  نه   _

  خیلی خوب   _
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  دستم را گرفت

تو قراره به کالج بری ..    تو هیچ کمبودی نخواهی داشت .  این بچه هیچ کمبودی نخواهد داشت . .   _

به این شرایط پیچیده  نیازی نیست هیچ چیزی راجع  درس بخونی و همزمان این بچه رو داشته باشی .

  من از این بابت مطمئن می شم  . هیچ چیزی نمیتونه سر راه تو قرار بگیره ..   باشه

. اما سپس نگاهش را از من گرفت .. و متوجه پاکت نامه روی میز قهوه   لبخند زدم .. او هم لبخند زد  

  خوری شد

  آیا این__   _

    پاسخ دادم  

  _ بله

  داد به سختی آب دهانش را قورت  

  امضا کردی ؟   _

  سرم را تکان دادم  

  نه   _

    به طور مشخصی از روی آسودگی خاطر اهی کشید  

  _ این یعنی هنوز هم امیدی برای ما هست ؟

    چشمهایم را بستم و من هم به سختی آب دهانم را قورت دادم  

زیرا امضا نمی  _ صادقانه نمی دونم . فقط می دونم که , بدون اینکه کامال مطمئن نباشم چیزی رو

    کنم

  سرش را تکان داد

    . فقط اینو بدون که مهم نیست چه اتفاقی بیفته .. من جایی نمیرم   خیلی خوب   _

  این فکر هرگز از ذهنم عبور نکرده بود
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و در این مدت من سخت تر از همیشه در کل زندگی ام مشغول فکر کردن    هفته ی دیگر گذشت . ۳

این حقیقت که درک چیزی به جز یک مرد شیرین و   می خواهم چه کار کنم .   دانمبودم . هنوز نمی

    کردبی عیب و نقص نبود هم به موضوع کمکی نمی

ر حالی پیدا کردم که هر روز بیشتر از همیشه جذب او .. خودم را د   بعد از صحبت مان راجع به بچه

. حتی چندین بار با یکدیگر   دادیمگرفتیم یا به هم پیغام میهمیشه با یکدیگر تماس می  می شدم .

اما در انتهای   احساس می کردم داریم با هم قرار می گذاریم ..   برای صرف شام بیرون رفتیم .

. هر وقت که    بدجور دلم میخواست او را ببوسم  . و حرفم را باور کن ..   قرارمان هرگز مرا نمی بوسید

رسید تمام احساسات و هورمون هایم به هم می ریزد . درست مانند همین به نظر می  با او هستم ..

  . .   حاال

. دوباره درک برای صرف غذا مرا بیرون برده بود . و مانند همیشه جذاب و خواستنی به نظر می رسید 

موهایش را همان مدلی که عاشقش بودم   کت و شلوار سیاه و لباس سفید زیبایی به تن داشت .

همچنین ته ریشه بسیار    حالت داده بود . . و مانند همیشه , چشمهای نافذش خیره کننده بودند .

کردم چه  تصور می  پیدا میکردم . .   جذابی داشت که مدام خودم را در حال فانتزی بافتن راجع به آن

  احساسی دارد که آن را لیس بزنم ؟ . . پسر , دلم می خواست همچنین فرصتی را به دست بیاورم

از زمانی که درک به من گفته بود , تا زمانی که دوباره مال او نشده ام حق ندارم با او رابطه فیزیکی   

م این بود که روی او بپرم .. تمام کاری که میخواستم بکن   داشته باشم ؛ هر وقت که او را می دیدم

. . که واقعاً   کنم حق با مندی است , او دارد از روانشناسی معکوس استفاده می کندفکر می    .

  داشت جواب میداد

  اجرای می کنی ؟   _ تو داری یه بازی زیرکانه

نخواهد کرد . اگر واقعاً دارد بازی می کند هرگز به آن اعتراف   می دانم که می بایست این را بپرسم .  

  اما حداقل می توانستم واکنش او را نسبت به سوالم بسنجم
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  درک اخم کرد  

  منظورت چیه ؟   _

به مدت چهار سال , تو مدام به من می گفتی که من فقط مال توام ..   _ پذیرفتنش خیلی برام سخته .

 حاال ..  نه حتی خودم .  نه هیچ کس دیگه ..

  آهی کشیدم

. من رو   بهم جایی برای موندن میدی   جازه میدی زندگی خودم رو داشته باشم .حاال داری بهم ا   _

توی کالج ثبت نام می کنی . این چیزی بود که من همیشه ازت میخواستم و هم چنین چیزی که تو 

چرا حاال ؟ مخصوصاً از اونجایی که با بچه تو باردارم , چرا حاال    من مضایقه می کردی .   همیشه از

  برگه های طالق رو هم امضا کردی   تو حتی  گرفتی که زندگیم رو بهم پس بدی ؟ . .تصمیم 

  اونها رو امضا کردی ؟   _

  برای لحظه ای نگران به نظر می رسید  

  اما این چیزی نیست که حاال می خوام راجع بهش صحبت کنم  نه .   _

  تو فکر می کنی من دارم بازی در میارم ؟    _

فقط باور کردن این خیلی برام سخته . سعی داری کاری کنی که عاشقت   ی دونم .نم   بله .. نه ..   _

بشم یا همچین چیزی ؟ فکر می کنی با دادن هر چیزی که همیشه میخواستم بهم , دوباره میتونی منو 
  دیگه هرگز نتونم دنیا رو ببینم ؟   که دوباره منو زندانی کنی ؟ . . و   برای خودت به دست بیاری ؟

   اول از همه این که , من هرگز تو رو زندانی نخواهم کرد   _

  سالم شد این کار رو کردی ۱۸_ به محض این که 

    اون موقع اوضاع فرق می کرد   _

  _ چطور ؟

   آهی کشید  

و می دونستم چرا .. اما اون حاال دیگه یه تهدید نیست .   _ چون که میدونستم ایزاک دنبال توئه .

  طمئن شدممن از این بابت م  .
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    با فکر کردن به آن مرد لرزشی بر اندامم افتاد  

اما همچنین فکر می کنم دلیل دیگه ای   کردم که این دلیل اصلی باشه .کنم می_ من همیشه فکر می

  هم وجود داشته باشه

  اخم کرد  

  چی ؟   _

  من هم میشهکنترل همه چیز .. که شامل    کنترل .. تو نیازی پیچیده به کنترل کردن داری .   _

   نمیتونم اینو انکار کنم   _

من بچه تو رو باردارم .. و وقتی که    ؛ در حالی که با هم ازدواج کردیم ..  _ و با این حال ما این اینجایم

    این غذا رو تموم کنیم , تو به راه خودت میری و من به راه خودم

    فکش منقبض شد

    _ نیازی نیست اینو به من یادآوری کنی

  چرا این کارو می کنی ؟_ پس 

من دارم سعی می کنم مردی باشم که تو میخوای .   _ چون که بر خالف چیزی که تو بهش معتقدی ,

    .. . این همون چیزیه که همیشه میخواستی   سعی دارم بهت یکم فضا بدم تا بتونی بهتر انتخاب کنی

  _ و این تصمیم هر چیزی که باشه بهش احترام میزاری ؟

    نتیجه مشخص خوشم نخواهد اومد اما بله .. بهش احترام میزارم از یک   _

    ؟   _ هیچ خبری از دزدیدن من و قفل کردن من توی اتاقم نخواهد شد

   سرش را تکان داد

    _ به هر اندازه که دلم می خواد این کارو بکنم ؛ اما بهت قول میدم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد

  اخم کردم .. درک متوجه شد  حرف او را باور نمی کردم .

میدونم بهت دلیلی ندادم که بهم اعتماد کنی , اما همیشه محفاظت کردن از تو و امنیت تو ..    _

    اولویت شماره ی یک من بوده
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به چیزی که همین حاال گفت کمی فکر کردم . شکی نداشتم چیزی که میگفت حقیقت دارد . معتقد 

حافظت کند .. فقط در محافظت کردن از من در برابر خودش بودم که واقعاً می خواهد از من م

    شکست خورده بود

  .. در امنیت هستم ؟   _ اما چطور بدونم با تو .. در کنار تو

    دستمالش را روی میز قرار داد و کمی به جلو خم شد   آهی کشید .  

تونم انکار کنم که کارهای این غیر قابل انکاره . همچنین نمی   _ من شیطان هایی درونم دارم اوالین .

کارهایی که عمیقاً در مورد اونها احساس پشیمونی دارم . . طوری که   غیر قابل تصوری انجام دادم .

. من توی دنیایی بزرگ شدم که کنترل   موقعیت رو با تو در دست گرفتم هم شامل یکی از اونها میشه

. ضعف   از بین می رفت و پاک میشد و نقطه ضعف می بایست هر چه سریعتر  همه چیز بود . .

  هرگز توی دنیای من جایگاهی نداشت

  کنن ؟نگران نیستی که مردم راجع به وضعیت کنونی ما چی فکر می   _

اگره بخواه صادق باشم , هیچ کسی واقعاً نمیدونه .. تنها کسایی که میدونن دو نفر از نگهبانان های    _

  کننو به خاطر این کاراشون مبلغ خوبی دریافت می   هستن .قابل اعتماد من ؛ توی آپارتمان تو 

  اما بهش اعتماد دارم که به کسی چیزی نمیگه که من رو به خطر بندازه  مندی میدونه ..   _

وقتی این کلمات را می گفتم با خود در تعجب بودم که سعی دارم کدام یک از ما را قانع کنم . می 

حفظ کند .. دانستن اینکه من مال او نیستم احتماال او را دیوانه می  موقعیت را   دانم که او سعی دارد

خواست حرف او را باور کند .. می دانم که قادر است همه را ساکت کند اما کند . قسمتی از من می

. اما این حقیقت که نمی خواهم     من به راحتی می توانم به هرکسی بگویم که کجا زندگی می کنم

   ند باعث می شد زبانم را نگه دارمدرک ضعیف جلوه ک

این که بخواهم از مردی که مرا در موقعیت ناجوری قرار داده بود محافظت   احساس عجیبی بود . .

کنم . ممکن بود که او ناجی من باشد اما همچنین او هم یکی از کسانی بود که در برابرش به 
انجام داده بود دالیل خودش را داشت .  می دانم به خاطر تمام کارهایی که  محافظت نیاز داشتم .

میدانم مرا خریده بود زیرا می دانست اگر این کار را نکند , یک نفر دیگر با اهدافی پلید و شیطانی این 

کار را خواهد کرد . می دانم با من ازدواج کرده و مرا باردار کرده بود , با این هدف که دیگر کسی جرات 

  نکند مرا لمس کند
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آیا هرگز می توانم مردی را که بدون اجازه     در این موقعیت عجیب و پیچیده گیر افتاده بودم .اما حاال  

ساله بودم درک دنیای من بود . حاال می  ۱۲از زمانی که    من چیزهایی از من گرفته بود را ببخشم ؟

گیزی که با پدر و دانم وارد زندگی من شده بود تا از من در برابر پدر و مادرم و انسان های نفرت ان

مادرم نشست و برخاست داشتند , محافظت کند . به خوبی با آدمهایی که والدینم با آن ها رابطه 

داشتند آشنا بودم . من برای آنها مایه ی ناراحتی و زحمت بودم .. اما همزمان راه آنها برای دستیابی 
    به ثروتی باورنکردنی هم بودم

گذرانند , بدون هیچ خیالی در این دنیا , دارند زندگی لوکس خود را می فکر کردن به این که آنها حاال

مرا منزجر    در چه موقعیتی است ,  تنها دختر آنها ..   بدون این که برایشان مهم باشد که دخترشان ..

خیالشان عبور    میدانم همانطور که روزهایشان را در ثروت سپری می کنند , هرگز فکر من از  می کرد .

  احتماالً من برای آنها , تنها یک خاطره دور و دراز هستم  واهد کرد . .نخ

  از ان عوضی ها متنفر بودم  

  ؟   داری به چی فکر می کنی   _

  به درک نگاه کردم  روی صندلی جا به جا شدم .

    داشتم به پدر و مادرم فکر میکردم   _

  حالتی از انزجار از روی صورت درک عبور کرد

  کدوم جهنمی دلت میخواد راجع به اونها فکر کنی ؟به خاطر    _

  شانه ام را باال انداختم  

  . میدونم که اونها به فکر من نیستن   نمیدونم   _

  اونها هرگز لیاقت تو رو نداشتند  اونها ارزش افکار تو رو ندارن .   _

  پس چرا تو با اون ها ارتباط داشتی ؟   _

, و به من گفته شده بود که پدر تو در این شاخه از وکالت    چون من ریسک های تجاری زیادی دارم  

   باید به این اعتراف کنم  یک متخصصه که همتا نداره .

  _ آیا اون هنوز هم وکیل توئه ؟
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بعد از دیدن تو .. و دونستن   ساله شدی تمام ارتباط من با اونها قطع شد . ۱۸به محض اینکه تو    _

تمام هدف من این بود که مطمئن بشم تو به    عالیق من تغییر کرد .  , این که چطور با تو رفتار کردند

  خوبی بزرگ میشی

  چرا من ؟ چرا کسی دیگه ای نه ؟   _

  درک لبخند زد  

با وجود این که پدر و مادر تو انسان های منفور و منزجر   چون میتونستم معصومیت رو در تو ببینم .   _

می خواستم به همین شیوه باقی بمونی    تو تاثیری نگذاشته بود. کننده ای بودن , اما زشتی اونها روی

چیزی رو در تو دیدم .    یک نگاه از جانب تو .. و من می دونستم که می بایست از تو محافظت کنم .  .

اون طوری    چیزی که بهم میگفت تو هم به همون اندازه که من جذب تو شدم به من جذب شدی . .  .

و    کرد که کمکت کنم . .مثل این بود که تقریباً داشتی به من التماس می    کردی ..که به من نگاه می 

  من چطور می تونستم به این درخواست نه بگم ؟

زیرا    وقتی که بچه بودم فکر کردم . همیشه اولین دیدارمان را به خاطر خواهم داشت .   به آن خاطره ,

حق با   یک انسان دیگر ارتباطی واقعی را احساس کنم .آن زمان , اولین باری بود که می توانستم با 

با تمام حوادثی که با یکدیگر پشت سر گذاشته بودیم   وجود داشت .   قطعاً چیزی بین ما   درک است .

  همواره یک چیز دائمی در زندگی ما وجود دارد  ..

   ارتباط بین ما  

  _ منو دوست داری ؟

    درک اخم کرد

فکر میکردم کامالً واضح باش . ه همچنین اغلب اینو بهت   برای پرسیدنه ._ این سوال خیلی عجیبی 

  گفتم

   این جواب سوال من نیست   _

  دستم را گرفت و به نرمی انگشت شستش را روی آن نوازش داد

من هرگز به این    عشق من برای تو غیر قابل انکاره .  اونچه که در مورد من فکر می کنی ,   علی رغم   _

تنها کسی که    کسی رو دوست نداشتم و نخواهم داشت .   رتی که تو رو دوست دارم ,شدت و قد

  ممکنه کمی به این عشق نزدیک باشه , بچه ما خواهد بود
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. لبم را گاز گرفتم تا لبخندم را پنهان کنم    کرد__ روی لب نشاند   که قلبم را گرم   لبخندی بزرگ __  

   اما بی فایده بود  ..

    اما دلم می خواست گریه کنم و داخل آغوش او بخزم  اطر بارداری بود یا چیز دیگری..دانم به خ   نمی

اما میدونم که تو هم عاشق منی . فقط کله شق تر    _ و با وجود این حقیقت که تو اینو به من نگفتی ..

  از اونی که بهش اعتراف کنی

  با گفتن این جمله از پیشخدمت خواست که صورتحساب را بیاورد  

  گنگ و گیج گذاشت   با دهانی باز ,   و من را  

  

  

  

  �%ا$ #ا"

  

امروز نوبت سی تی اسکن بود .. و بنا به دالیلی به اندازه جهنم مضطرب بودم . می دانستم در 

بایست خودم را برای بارداری آماده کنم و در این مورد مطالعاتی داشته باشم , موقعیتی هستم که می

  همیشه برای انجام ندادن این کار بهانه ای پیدا خواهم کرداما به نظر می رسید 

تنها   العاده به خوبی پیش می رفت .چند روز پیش کالج را شروع کرده بودم و همه چیز به طور فوق  

یا راهشان را کج می کردند یا به طور    مشکلی که داشتم این بود که مردم وقتی من را می دیدند..

. . و من از این متنفر بودم ,    کردند . حتی استاد های دانشگاها من برخورد میوحشتناکی با مهربانی ب

آنقدر رفتار آزاردهنده بود که مجبور شدم به استادم بگویم که دلم میخواهد مانند بقیه شاگردها با من 

 برخورد کند .

و عمیقی از  البته به همه گفته بودم که من و درک با یکدیگر هستیم . زیرا این احساس عجیب  

وفاداری نسبت به او را در خود حس میکردم . درک هرگز چندان دور از من نبود . هر روز مرا به 

دانشگاه می رساند و بعد از اتمام کالس مرا به خانه بر می گرداند . می دانستم قسمتی از این برای 
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دلیل آن   ان حاصل کند ... اما همچنین برای این بود که از صحت و سالمتی من اطمین  نمایش است

  مهم نبود .. تنها چیزی که حاال می دانستم این بود که احساسات من برای او تغییر نمی کند

اما   می دانستم که می بایست فصل گذشته ی زندگی ام را ببندم و فصلی جدید و نو را شروع کنم .  

ز دارم , بلک به شدت او را می نمی توانستم این حقیقت را پشت سر بگذارم که نه تنها به درک نیا

بدون    وقتی کنار من نبود دلم برایش تنگ می شد . مدام خودم را در حالی پیدا میکردم که  خواهم .

هر چه که باشد ما باهم ازدواج کرده ایم    علیرغم همه چیز ,  دلیل خاصی برایش پیغام می فرستادم .

توانم خودم به تنهایی از عهده اش من می گفت که میو قرار است با هم بچه دار شویم . ذهنم به   ..

خانواده ای که هرگز   اما قلبم به من می گفت که ازدواج و زندگی خانوادگی را میخواهد . .   بر بیایم ,

   به عنوان یک بچه نداشتم

    _ مضطرب به نظر می رسی

  کنار من در ماشین نشسته بود  به چشمهای درک نگاه کردم .  

  همچنین بد جوری نیاز دارم به دستشویی برم  کنم راجع به نتایج اسکن مضطربم ..فکر می    _

 درک به طرف من آمد و دستم را گرفت

    همه چی به خوبی پیش میره . اینو بهت قول میدم   _

    شروع به خندیدن کردم

کنترل تو _ میدونم دوست داری همه چیز رو کنترل کنی . اما بعضی چیزها هستند که ورای قدرت 

هستند . چی میشه اگه بچه یه مشکلی داشته باشه ؟ اوایل بارداریم یه عالمه داروی ناجور به من 

  تاثیرات نامطلوب روی رشد بچه داشته باشن ؟ چی میشه اگه __  تزریق شد , چی میشه اگه اون ها

    درک زمزمه کرد

  _ هیشش

  دستم را نوازش داد  

    چیز به خوبی پیش میره نگران بودن رو متوقف کن . همه   _

  زیر لب گفتم

   گفتنش برای تو آسونه   _
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    _ رسیدیم قربان

  اضطرابم با جهشی باال رفت . نفس عمیقی کشیدم  از پنجره به بیرون نگاه کردم و کلینیک را دیدم .

  ؟  توی هر قدم به این راه من کنار تو هستم , یادت میاد   _

  لبخند زد   .   سرم را تکان دادم

   یاال .. بیا بریم بچه مون رو ببینیم   _

وقتی وارد کلینیک شدیم , درک با مسئول پذیرش صحبت کرد زیرا دهان من خشک تر از آن بود که 

. به ما گفته شد که روی    کلمه ای از آن بیرون بیاید . دست هایم عرق کرده بودند و بدنم می لرزید

م در سالن انتظار منتظر بودند . وقتی ما را دیدند صندلی بنشینم و منتظر بمانیم . دو زوج دیگر ه

. بوسه ای روی    بازویی را به دور خود احساس کردم . درک مرا به طرف خود کشید  لبخند زدند . .

    سرم قرار داد و زمزمه کرد

  _ دلیلی برای اضطراب وجود نداره عزیزم . من هواتو دارم

ه او تکیه دادم . میدانستم همه ی چشمها روی ماست اما به طور غریزی آرام شدم و برای پشتیبانی ب  

    اهمیت نمی دادم

  _ خانم و آقای سالواتور ؟

    هردو به باال نگاه کردیم  

   _ دکتر تیلور حاال شما رو می بینن

  . هر دو وارد اتاق .. جایی که دکتر منتظر ما بود .. شدیم  بایستم   درک کمک کرد سرپا

  واتور حالتون چطوره ؟آقا و خانم سال  اه ,   _

  اوالین یکم عصبی و مضطربه   _

   دکتر به درک نگاه کرد و سرش را تکان داد  

  نگذاریم و مستقیم سر اصل مطلب نریم  چرا تشریفات روا کنار  _ متوجهم .

    سرم را تکان دادم  

    لطفاً . . من واقعاً نیاز دارم به دستشویی برم   بله   _
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  دکتر خندید

شلوارت رو یکم پایین بیار تا بتونیم کارمون رو شروع   قط برو داخل اتاق و دراز بکش ._ خیلی خوب . ف

  کنیم

سرم را تکان دادم . من و درک به طرف دری که کنار اتاق بود حرکت کردیم . به محض اینکه وارد   

نفس عمیقی کشیدم و روی آن   شدیم متوجه ماشین اسکن بزرگی که کنار تخت خواب بود شدم .

.. که حاال کمی برای من تنگ شده بود    . سپس دکمه های شلوار جینم را باز کردم   راز کشیدمد

  , دکتر تیلور وارد اتاق شد و شروع به آماده شدن کرد   خیلی زود  ..

   ژل مخصوصی را روی شکمم ریخت , که باعث شد به خاطر سرمای آن از جا بپرم  

    _ متاسفم . خیلی زود گرم میشه

  دستگاه را روی شکمم کشید سپس سری

  خیلی خوب بزار یه نگاه بندازیم   _

در ابتدا تمام چیزی که می توانستم ببینم یک   . دستم را محکم گرفته بود .   درک درست کنار من بود  

تصویر جنین کوچکی کم کم   عالمه حباب بود .. اما وقتی دکتر دستگاه را کمی بیشتر فشار داد ..

  پدیدار شد

   ا سر شه .. می تونید اینجا بازوها و پاها روا ببینیداینج   _

به صفحه نمایشگر اشاره کرد . . تمام کاری که می توانستم بکنم این بود که به نمایشگر خیره شوم . 

  شکفت انگیز بود  .

  حاال اگه اینو یکم بچرخونم   _

   ناگهان صدای ضربان قلب بلندی در اتاق پخش شد . .  

    نفسم را حبس کردم . درک دستم را فشرد . از درک پرسیدم  دکتر لبخند زد .  

  _ میشنوی ؟

درک با دلگرم کننده ترین لبخند دنیا به من   احساس میکردم کامالً زیر بار احساسات غرق شده ام .  

    خیره شد

  این زیباترین صدای دنیا نیست ؟ تو داری به یه موجود دیگه زندگی میبخشی   _ میشنوم عزیزم .
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بنابراین چرخیدم و متوجه شدم که دکتر   بچه را ببینم .  اما نیاز داشتم   لبخند به او خیره شدم .. با  

  بچه بود   مشغول بررسی طرح کلی

  چه کار داری می کنی ؟   _

ای ار . ضروریه که مطمئن بشیم بچه داره رشد میکنه . این همچنین نشانه   اندازه ها رو می گیرم   _

    سپری کردیاینه که چند هفته 

  کم کم داشتم نگران میشدم   لبم را گاز گرفتم .

  ؟  همه چیز خوبه   _

    دکتر به من نگاه کرد و لبخند زد

.    و داره به خوبی رشد میکنه   قلب و شش های بچه سالم هستن .  _ همه چیز فوق العاده است .

   هفته اته ۱۵میتونم بگم حدود 

.. و درک را به طرف خود    بدون فکر کردن چرخیدم  . .   دماز روی آسودگی خاطر نفسم را بیرون دا

تمام عشق و   طوری که هرگز قبالً او را نبوسید بودم . .   .. لب هایش را بوسیدم . .   کشیدم

که از دانستن اینکه با وجود تمام مزخرفاتی که این بچه از آنها گذشته بود , هنوز هم همه    خوشحالی

   . . بعد از چند ثانیه درک خود را عقب کشید   بوسه ریختمچیز خوب است ؛ را در آن 

  . . اگه می دونستم اینطور منو می بوسی زودتر می آوردمت اینجا   _ واو

  دکتر شروع به خندیدن کرد  

  اوالین حاال میتونی از دستشویی استفاده کنی  به شما دو تا یکم خلوت میدم .   _

    اهی کشیدم   از روی آسودگی خاطر

    رو شکر _ خدا

.    وقتی کارم را انجام دادم و دوباره به اتاق برگشتم , درک را در حال صحبت کردن با تلفن پیدا کردم

وقتی متوجه من شد به سرعت تلفن را قطع کرد   مانند اینکه مشغول مکالمه ای داغ پشت تلفن بود .

    مستقیم به داخل بازوهای منتظرش دویدم  .. و من

  بچه حالش خوبه _ خیلی خوشحالم که

  من را به خود فشرد  
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    بهت گفتم همه چیز خوب پیش میره  می بینی ..   _

  خودم را کمی عقب کشیدم

  کی پشت تلفن بود ؟   _

  به من لبخند زد و لب هایم را بوسید  

   شخص مهمی نبود   _

ن خوشحال تر نمی توانستم از ای  . در این لحظه ..   دوباره مرا بوسید و بینی اش را به بینی من زد

   باشم

به عالوه فکر    واقعا نمی خوام االن بزارم بری .  _ مشکلی نداری که برای شام به خونه ی من بیای . .

  ؟   کنم این دلیلی برای جشن گرفتن باشه . تو اینطور فکر نمیکنیمی

که هفته    انی؟ بعد از زم   . در سکوت با خود در فکر بودم که آیا می بایست بروم   لبم را گاز گرفتم

    , دیگر هرگز به آنجا برنگشته بودم   های گذشته خانه او را ترک کرده بودم

  پاسخ دادم  بدون لحظه ای تردید

  خیلی خوب   _

   دست مرا گرفت و مرا به طرف ماشینی که منتظرمان بود هدایت کرد   درک لبخند زد .  

  وقتی داخل ماشین نشستیم کین پرسید

  کجا میرید قربان ؟   _

  خونه لطفاً . من و اوالین می خوایم جشن بگیریم   _

و آن موقع بود که احساس کردم قلبم برای این مرد به درد   درک با لبخندی به طرف من نگاه کرد ..  

می آید . تمام این مدت سعی داشتم احساساتم را انکار کنم اما در این لحظه می دانستم بدون شک 

این لحظه .. قسمت بزرگی از من دلش میخواست درک را داخل  در  این احساسات وجود داشتند .

    بازوهایم بگیرم و به او بگویم که هرگز نگذارد بروم

  ؟   اما آیا روز بعد , از این تصمیم پشیمان نخواهم شد

  درک گفت
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  رسیدیم   _

وده ام . مقابل از پنجره به بیرون نگاه کردم . تنها حاال متوجه شدم که چقدر عمیقاً در فکر فرو رفته ب  

پلکانی که   طور که بهاز بین آن عبور کردیم . همان  ما .. همان دروازه ی آشنای همیشگی پدیدار شد .

  تر می شدیم , شکمم کمی به هم پیچید  به ورودی میرسید نزدیک

. اما این اولین قدم در اعتماد کردن   قسمت کوچکی از من احساس می کرد نمی بایست اینجا باشم  

   به او باور داشتم  و وقتی که به من گفته بود من را زندانی نگه نخواهد داشت ..   ه درک بود .ب

  _ می تونیم اول بریم و ایرلند رو ببینیم ؟

    درک لبخند زد  

    _ البته . میدونم که دلش برات تنگ شده

   درک دستور داد   لبم را گاز گرفتم .

   _ یاال . بیا بریم داخل

کردیم , نگهبانها به ما خوش آمد می شدیم و وارد خانه شدیم . همانطور که حرکت می از ماشین پیاده
    . پرسیدم   گفتند

  ؟   _ جورج کجاست

    به اطراف نگاهی انداختم . در واقع دلم برایش تنگ شده بود

.    _ جورج مدتی به مرخصی رفته . اما این بعد از ظهر به اینجا برمی گرده تا برای ما شام درست کنه

  چیز خاصی مد نظرته ؟

  لبخند زدم  

  ؟   استیک چطوره   _

    درک نیشخند زد

  اما میخواستم جنتلمن باشم و بپرسم  _ همین فکر میکردم .

. عمالً به طرف   به طرف اصطبل حرکت کردیم   سپس دست مرا گرفت و به سرعت مرا بیرون برد .  

  ایرلند دویدم
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.. محکم گردنش را در    یدم . سرش را در گردنم فرو کردآن نقشه ی کوچک باالی بینی اش را بوس  

    آغوش گرفتم

  _ فکر می کنم االن نمیتونم سوارش بشم ؟

    درک اخمی کرد  

   ریسکی انجام بدیم  که بالیی سر تو یا بچه بیاد   این   نمی تونیم روی  _ فکر می کنم همینطور باشه .

نگاهش با نگاهم برخورد کرد . . احساس    وقتیبه طرف من آمد و دستش را روی شکمم قرار داد . 

توانستم به جای دیگری نگاه از بدنم عبور کرد . نمی   خواستنی که تا کنون مانند آن را تجربه نکرده بودم

دیگر به شرط و شروطی که قبال برای من گذاشته    تصاویر برهنه ی او در ذهنم می چرخیدند .   کنم . .

پیراهن او را به چنگ گرفتم و او   دانستم اگر االن با او نباشم خواهم مرد .بود اهمیت نمی دادم . می 

رسید نیروی الکتریسیته اطراف ما را در بر به نظر می   .. جو بینمان تغییر کرد ..   را به طرف خود کشیدم

ی که به با صدای  به هر قیمتی که شده . .  میخواستم با او باشم ..  از درون می سوختم . .  گرفته .

   سختی به گوش می رسید به او گفتم

  _ درک

می توانستم ببینم که او هم تحت تاثیر    وقتی بدنش مقابل بدنم چسبید . .  او را نزدیک تر کشیدم .  

    خواهدقرار گرفته . می دانستم که او هم به اندازه من این را می

  _درک من___

 ما هستند_ قربان آقای مونتگومری در قسمت پذیرش منتظر ش

  . او اینجا چه غلطی میکرد ؟   با شنیدن نام پدرم , تمام احساس خواستن مرا ترک کرد  

  به درک نگاه کردم و آزردگی را در چشم هایش دیدم

  خیلی خوب . همین حاال میام   _

    نگهبان سرش را تکان داد  

    _ خیلی خوب قربان

   . سرش را مقابل سر من تکیه دادوقتی نگهبان آنجا را ترک کرد . درک به طرف من چرخید 

  اگه دلت می خواد تا زمانی که اون اینجا رو ترک میکنه این بیرون بمونی __   _ راجع به این متاسفم .
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   _ می خوام با تو داخل بیام

  _ مطمئنی ؟

ه دستم را گرفت و به را  داد خودم انتخاب کنم .. اما باورم نمی شد درک اجازه می   سرم را تکان دادم

افتاد . تمام مدت قلبم به شدت مقابل قفسه سینه ام می کوبید . ممکن بود پدرم به خاطر کدام 

  جهنمی اینجا آمده باشد ؟

طول اتاق پذیرش را قدم می زد . متوجه ما شد و سرش را   پدرم را دیدم که  وقتی وارد خانه شدیم..  

  . با پوزخند به درک گفت   یز شد.. به طور مشخص سورپرا  اما وقتی مرا دید  باال آورد .

  اینطور در نظر میگیرم که اونو آوردی اینجا که شاهد باشه   _

   درک پاسخ داد  

    _ نمیدونم منظورت چیه

   _ دقیقا میدونی منظور لعنتی من چیه

  . یقه لباسش را گرفت و او را باال کشید   درک مانند طوفانی خشمگین به طرف او حرکت کرد

به نظر میرسه فراموش   جرات نداری بیای توی خونه من و اینطور با من صحبت کنی .  توی لعنتی   _

  کردی داری با کی صحبت می کنی

.. وگرنه چرا باید این همه پول به ما بدی و کاری کنی    نمیتونی انکار کنی   _ می بایست میدونستی ..

  که همش رو از دست بدیم ؟

  ؟   کوفتی به صحبت می کند  بودم دارد راجع به چهبا خود در فکر   چشمایم گشاد شدند .  

    همیشه راجع به اوالین بود  _ چون هرگز راجع به پول لعنتی نبود ..

   درک با لبخندی به طرف من چرخید . اما به نظر می رسید پدرم دلش می خواهد مرا بکشد

    فروختممی  ایزاک   _ می بایست وقتی شانسش رو داشتم تو رو به

یک چشم به هم زدن ,مشت درک روی صورت پدرم فرود آمد و او را به زمین انداخت  ۱در کمتر از 

خون از بینی اش سرازیر شد . سعی کرد سرپا بایستد اما درک با پا او را    پدرم از روی درد ناله کرد .  .

   همان جا نگه داشت
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ونه ی منو ترکم می کنی و دیگه هرگز بر اول , خ   _ می خوام بهت بگم بعدش قراره چه اتفاقی بیفته .

حق نداری به    قراره اون تن لش بی خاصیِت بی ارزشت رو از این شهر بیرون ببری .   نمی گردی . دوم ,

  . . هرگز  این شهر نزدیک بشی  مایلی ۱۰

  درک به پایین خم شد و دوباره یقه او را گرفت  

بود , تا حاال یک گلوله توی اون کله ی لعنتی ات چون اگه به خاطر اون ن  قدردان دخترت باش .   _

  شلیک کرده بودم . گرفتی؟

   پدرم با شدت سرش را تکان داد  

  _ حاال قبل از اینکه اون گردن رقت انگیزت رو اونقدر فشار بدم تا خفت کنم از خونه من گمشو بیرون

الی که سکندری میخورد از اتاق هر دو پدرم را تماشا کردیم که بلند شد و در ح  درک او را هل داد .  

    بیرون رفت

. عصبانیت او    درک آنجا ایستاده بود و عصبانی به نظر می رسید   در ابتدا نمی دانستم چه بگویم .  

رسید . می توانستم نیروی خشمی را که از او تشعشع می شد احساس بار متفاوت به نظر می این

   اهد یک نفر را بکشد. صورتش طوری بود مانند این که میخو   کنم

  _ چه اتفاقی افتاده ؟

آن را یک جرعه    به تندی نفس عمیقی کشید . سپس حرکت کرد و برای خود یک لیوان بربن ریخت .  

   یک لیوان دیگر ریخت و به طرف من چرخید   سر کشید . .

__ میدونن که و بعضی از آدما __از جمله پدرت   _ من بعضی موقع ها توی بازار سهام بازی می کنم ..

,    کمپانی به اسم بریار هست که یک زمانی شرکت شکوفا و خوبی بود  توی این بازار کارم خوبه . یه

کمپانی با خاک یکسان    اما خبرهایی بهم رسید که اونها تصمیمات تجاری اشتباهی گرفتن و قراره

پولی که براش باقی مونده رو به نظرم رسید ایده ی خوبی باشه که پدرت رو متقاعد کنم تمام   .  بشه

گذاری بکنه , تمام زندگیش تضمین چنین سرمایه   توی این کمپانی سرمایه گذاری کنه . بهش گفتم اگه

چند روز پیش   . اون هم حرف من رو باور کرد .. هیچ دلیلی برای باور نکردن نداشت .   شده است

.    از ظهر فهمید تمام مالش رو باخته و همین امروز بعد   تمام پولش رو سرمایه گذاری کرد . .

  همونطور که میتونی بزنی , حسابی عصبانی شد

  باالخره به من لبخند زد  
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  اما تمام پولت__   همه ی این کارها رو برای من کردی ؟   _

وقتی پدر و مادر    چیزی که گفتی رو شنیدم . پول برای من ارزشی نداره . هرگز موضوع پول نبود.   _

بدبخت کردن تو .. با معامله روی تو .. این همه پول به دست آوردن , در حالی که سهم تو آشغالت با 

مزخرفاتی که سرت اومد دست و پا می زدی .. اونها مثل      توی تمام   از این معامله این بود که داشتی

. می   النه نبود. . و این در مورد تو عاد   یه لرد زندگی می کردند . مثل اینکه یه پادشاه و ملکه بودن

  بایست کاری انجام می شد

میدانستم درک همیشه برای من اینجا بوده اما هرگز فکر    با شنیدن کلماتش چشمهایم خیس شدند .  

   نمی کردم کاری مانند این انجام بدهد . .

   آیا این به این معنا بود که او واقعا عاشق من است ؟ . .  

  می بایست همینطور باشد مگه نه ؟

    دستم را روی بازویش قرار دادم  دون فکر دیگری , به طرف او قدم برداشتم .ب  

  برای شام مون آماده بشم _ میتونی به راننده ات بگی منو به خونه بر گردونه ؟ . . میخوام

  البته . می خوای من هم همراهت بیام ؟   _

    سرم را تکان دادم

   نجا بمون .. من به زودی با تو خواهم بود. همی   کمتر از یک ساعت طول میکشه   _ نه . .

   درک سرش را تکان داد و از کین خواست مرا به خانه ببرد و منتظر بماند تا دوباره مرا به اینجا برگرداند

سپس لباس بلند قرمز رنگی که یکی از لباس های    . .دوش سریعی گرفتم .   وقتی به خانه رسیدیم

کفش های پاشنه بلندم پوشیدم . وقتی آماده شدم ... به طرف میز مورد عالقه درک بود را به همراه 

بایست خیلی وقت پیش روشن میشد را . وقتش بود تکلیف چیزی که می   قهوه خوری حرکت کردم

   . .   یکسره میکردم

به جایی که کین منتظر من ایستاده بود    وقتی کارم به اتمام رسید ؛ کیفم را به دست گرفتم و بیرون ..

  تمرف

  ای ؟آماده   _

    سرم را تکان دادم  
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  _ خوشگل شدی

  لبخند زدم  

  متشکرم   _

  . . اما تا حاال شانس این را به دست نیاورده بودم که آن را بپرسم   سپس چیزی را به خاطر آوردم  

  . . کین ؟  اممم   _

  بله ؟   _

  ..   اون روز توی بیمارستان   _

    متوقف شدممتوجه حالت غمگین صورت شدم , بنابراین 

می خواستم کمک کنم .   _ من همیشه در مورد اتفاقی که اون روز افتاد احساس پشیمونی می کنم .

  . . اما در آخر باعث شدم به خطر بیفتی   فکر می کردم دارم کمک می کنم  .

  بازوی او را گرفتم و فشردم  

, من بالخره فرار می کردم . کامال مهم نبود چه اتفاقی بیفته   برای اون روز خودت رو سرزنش نکن .   _

    مصمم بودم

   با دهان بسته خندیدم . او هم خندید

. دو هفته پیش بود که توانسته بودم او را در    همچنین به دوروتی   همیشه به آن روز فکر میکردم .
کرده بود  فیسبوک پیدا کنم . پیدا کردن او واقعاً آسان بود , مخصوصاً با آن نامی که برای خود انتخاب

همچنین آدرسش را   به او گفتم که حاال در امنیت هستم و خوشحالم .   با او در تماس بودم .  .

پرسیدم تا بتوانم یک کارت پستال تشکر برایش بفرستم . وقتی متوجه شد که باالخره راهم را پیدا 

به همراه پولی که به  کارت پستال تشکر   ام و با او در تماس هستم از خوشحالی روی ماه بود .کرده

, از طریق فیسبوک با من تماس گرفت و به من    دو روز بعد   من قرض داده بود را برایش فرستادم.

به او خبر دادم که خیال دارم   از من انتظار نداشته که پول را پس بدهم .   گفت که به هیچ عنوان

کنم . روز بعد یک زن بی خانمان را پیدا خوبی که او به من هدیه کرده بود را به یک نفر دیگر هم هدیه 

ای داشت که بتوانی به یک نفر العاده. . احساس بسیار فوق   کردم و توانستم مبلغی به او کمک کنم

  دیگر کمک کنی
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و به درک در اتاق غذاخوری ملحق   وقتی به خانه درک برگشتم , کیف و پاکت نامه را پایین گذاشتم . .  

. .    ش را عوض کرده بود و مانند همیشه جذاب و خواستنی به نظر می رسیدشدم . او هم لباس های

چشمهایش   به طرفم چرخید . .  اما به نظر می رسید حضورم را احساس کرده . .  پشتش به من بود .

  گشاد شدند

  . . . خیره کننده به نظر می رسی   واو   _

  متشکرم   _

  یشههم   تو همیشه زن زیبایی بودی اوالین . .   _

  در همان موقع جورج با بشقاب های غذا وارد اتاق شد . وقتی متوجه من شد لبخندش پهن شد  

  حالت چطوره عزیز من ؟   اوالین ..   _

    خندیدم

    _ خوبم متشکرم

    به غذا نگاه کردم و صدای شکمم بلند شد

  العاده به نظر می رسه_ بو و ظاهرش فوق

    ندازه خوب باشهخوب امیدوارم مزه اش هم به همین ا   _

   غذا را پایین گذاشت

  _ خواهش می کنم بشین و نوش جان کن

    متشکرم   _

هر دو روی صندلی هایمان نشستیم و من به سرعت به غذا حمله کردم . . مانند همیشه مزه فوق 

  العاده و بی نظیری داشت

   به نظر می رسه داری از غذات لذت می بری   _

  لبخند زدم  

جورج واقعاً استیک های فوق العاده ای درست میکنه که میتونی انگشتهات رو هم  اوه همینطور .   _

  باهاشون بخوری



 www.donyayeroman.ir  رمان مالک ؛  ترجمه اختصاصی دنیای رمان

 pg. 275 

به نظر می رسید درک   . همانطور که غذا می خوردیم یکدیگر را تماشا می کردیم .   درک لبخند زد  

  دتصمیم گرفته با دیدن اینکه تا این اندازه گرسنه هستم , مکالمه را برای بعد موکول کن

وقتی غذا تمام شد . . چنگال و چاقویم را داخل بشقاب قرار دادم و درک را تماشا کردم که همین کار   

  همانطور که جرعه ای از شرابش را سر می کشید پرسید  را تکرار کرد .

  دسر ؟   _

  حاال نه . در حقیقت می بایست راجع به چیزی باهات حرف بزنم   _

  اخم کردم  

  اوه آره ؟   _

    ا تکان دادمسرم ر   

    _ خوب اول می بایست یه چیزی بهت نشون بدم

از روی صندلی بلند شدم و به طرف راهرو حرکت کردم . پاکت نامه را برداشتم و دوباره به طرف درک 

دستهایم دید    کرد . اما وقتی پاکت نامه را درونبا عالقه در سکوت مرا تماشا می   بازگشتم . درک
دوباره روی صندلی نشستم و با دقت پاکت نامه را به طرف او هل   د .چشم هایش کمی گشاد شدن

  دادم

  این چیزیه که می خواستم بهت نشون بدم   _

باالخره به جلو خم    تنها به پایین , به پاکت نامه نگاه کرد .. و سپس به من .   در ابتدا حرکت نکرد .  

لب   لحظه ای که صورتش پایین افتاد و   . .آخرین صفحه را نگاه کرد   . .   شد و پاکت نامه را گرفت

  هایش از یکدیگر باز شدند را دیدم

  تو اینو امضا کردی ؟   _

    تپید, لبه ی میز را محکم گرفتمهمانطور که قلبم به شدت در سینه می  

   _ بله

    کاغذها را روی میز قرار داد

   _ خوب . . پس اینه
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_    ً     نه کامال

   . بنابراین ادامه دادم   کردبا اخم به باال به من نگاه 

  _ هنوز حلقه ی منو داری ؟

پس    وقتی وسط چشمهاش شلیک کردم ..  اون یکی از چیزهایی بود که تونستم از ایزاک .  بله .   _

    بگیرم

ً    _ میتونی اونو برای من بیاری ؟    . . لطفا

  ؟   _ چرا

   . . خواهش می کنم   _ خودت میفهمی

آن را کنار زد . زیر آن یک    اد و به طرف نقاشی بزرگی روی دیوار حرکت کرد .اهی کشید . . سر پا ایست
در گاو   . چند شماره وارد کرد و سپس یک جعبه از داخل آن بیرون کشید ..  گاوصندوق نمایان شد

     به طرف میز حرکت کرد   وقتی دوباره نقاشی سر جایش قرار گرفت ,   صندوق را بست .

  . گفتم   جعبه را مقابل من قرار داد روی صندلی اش نشست و

  ازم بپرس   _

  اخم کرد  

  ازت چی رو بپرسم ؟   _

    با سر به جعبه اشاره کردم و سپس به او نگاه کردم  

  همونطور که یک مرد می بایست از یک زن درخواست کنه  _ ازت می خوام ازم بپرسی . .

چشمهایش , جعبه را برداشت و روی یک زانو مقابل با امید تازه ای در   باالخره منظورم را متوجه شد .

و این به اندازه کافی او را تشویق کرد که او هم   وقتی به من نگاه کرد لبخند زدم ..   من پایین آمد .

 لبخند بزند

  اوالین   _

  دست مرا گرفت  
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من   رفتن .. اما حتما دلیلی داره که رویا ها همچین اسمی گ  میدونم من مرد رویاهای تو نیستم   _

و می تونم اینو بهت تضمین بدم که بیشتر از هر مرد دیگه ای توی این دنیا عاشق    واقعیت تو هستم .

فقط ازت می   , واقعبینانه بگم هرگز نخواهم بود .  تو خواهم بود . من کامل و بی عیب و نقص نیستم

.. قول میدم تا    همه چیز با تمام عیب و نقص ها و  خوام این طوری که هستم منو قبول کنی. .

   آخرین روز زندگیم عاشقت باشم و ازت مراقبت کنم

    درک گلویش را صاف کرد   چشمهایم خیس شدند .

  _ اوالین با من ازدواج می کنی ؟

  با صدایی گرفته گفتم  

  بله   _

 لبخند فوق العاده نفس گیر و شگفت انگیزی روی لب های درک نشست . اشک روی گونه هایم جاری  

حس   در بازوهای او بودم .   شد . درک انگشتر را در انگشت من فرو کرد .. و در کمتر از یک ثانیه ..

   بدنه فوق العاده او مقابل خودم , کمکی به هورمون هایم نمی کرد

  _ امم .. درک

   بدون تردید پاسخ داد  

  _ بله؟

  راجع به دسر   _

. . مرا میان باز هایش بلند کرد    یک پلک به هم زدندر کمتر از    نیشخند شروران ای تحویلش دادم .  

  زد   لبخند   . . سسپ با ولع مرا بوسید . .   و باعث شده جیغ بکشم

  فکر نمی کردم هرگز اینو ازم بخوای   _
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��� ��� ��  

  

  درک

  

از    کنم .با نا امیدی به آن روزها فکر می   چیزهای زیادی تغییر کرده بود .   از تقریباً سه سال قبل ,

.   , می دانستم که تقدیر این است که او مال من باشد   همان لحظه ای که اوالین را مالقات کردم

من برای به دست آوردن او   چیزی که گفته بودم حقیقت داشت .. هیچ کس جرات نداشت سر راه

   نه حتی خود اوالین  بایستد . .

ده باشم که این ایده را به او بدهم که یک مرد متفاوت ممکن بود به اندازه کافی تغییر کر    ؟   می بینی

اما عادت های کهنه به   کنم به خاطر اوالین به طریقی تغییر کرده ام . ..ام . . البته فکر میشده

سختی می میرند . می دانستم قرار است اوالین سر هر چیزی با من مبارزه کند , بنابراین نقشه ای 

 ه خوشبختانه خوشحالم که بگویم کار کردطراحی کردم .. نقشه ای ک

آن    هرگز حتی برای ثانیه ای خیال نداشتم اجازه بدهم اوالین برود اگر در آخر مقاومت می کرد ..  .  

. وقتی کاغذ های طالق را مقابل من قرار داد , .   موقع زیر قولم میزدم و او را به زور نگه می داشتم

در حقیقت چند ثانیه مانده بود که صورت واقعی ام را نمایان کنم , که از تقریباً کنترلم را از دست دادم 

محض بود که مرا وادار کرد طبق بازی او پیش بروم    من درخواست کرد حلقه را بیاورم . تنها کنجکاوی

    اگر سعی می کرد با آن حلقه آنجا را ترک کند ... آن موقع دست به کار شده و عمل میکردم  .

وشحالم که نقشم را بسیار به خوبی بازی کردم و در فرصت های مناسب تمرین کرده فقط خیلی خ

بودم .. که توانستم جلوی زبانم را بگیرم . کاری که الزم بود را انجام دادم تا زندگی را ساده و آسان تر 

ن هرگز هیچ اوالی   اش را به دست دارد .. این توهم را به او القا کردم که او تمام کنترل زندگی   کنم
   سر خم کند . .   تنها به او زمان دادم که بالخره طبق خواسته های من   کنترلی ندارد . .

بستم که هر زمانی که با یکدیگر بودیم , به زور او به کار می  تا آخرین قطره ی قدرت اراده ام را  

وانستم از روی سنگین شدن می دانستم که او مرا می خواهد . می ت   وادار نکنم که با من بخوابد .   را
بار که او   هر   نفس هایش_ هر موقع که او را لمس می کردم_ یا گشاد شدن مردمک چشم هایش_

برای همین بود که با اجازه ندادن به او برای این که مرا لمس کند., به   .   را می بوسیدم _بگویم
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نی که قبول کند دوباره مال من زما  و سرکوب جنسی اش دامن زدم ؛ تا  احساس فزاینده ی استیصال

. . و دوباره باعث شد به این فکر کند که چرا دور از من بودن فکر احمقانه    . .و دوباره کار کرد  باشد .

   ایست

های ذهنش در حال کار کردن هستند . در فکر بود که باید چه کار کند می توانستم ببینم که چرخ

تنها می بایست اجازه   دادم که بودن با من بهترین گزینه است .بنابراین همه چیز را طوری جلوه    ,

آن روز در اولین اسکن ...میتوانستم از چشم هایش بخوانم که   بدهم خودش به این نتیجه برسد .

تصمیمش را گرفته . آخرین میخ به تابوت تصمیم این بود که پدرش به اینجا آمد , و اوالین متوجه شد 

ریزی شده بود تا , تمام به این ها به دقت برنامه   اری انجام داده ام ... دوبارهکه به خاطر او چه ک

  نه یک هیوال  طوری به نظر برسد که من قهرمان او هستم . .

   اما فقط زمانی که پای او وسط باشد  البته که من یک هیوال هستم . .

  _ بابا ببین

که در یک باغچه ایستاده و دست یکدیگر را گرفته جیمز کوچولو از آن طرف میز نقاشی از هر سه ی ما   

همگی شبیه به مرد ها به نظر می رسیدیم و موهایمان   باال گرفت تا به من نشان بدهد .   بودیم را

   بیشتر به بوته ای وحشی شبیه بود تا

بهش  صبر کن تا مامانی برگرده خونه , اون موقع میتونی  _ واو .. خارق العاده است رفیق کوچولو .

  نشون بدی

اخیراً احساس مریضی می کرد برای همین    . . به جایی که اوالین آنجا بود فکر کردم . .   لبخند زدم  

زیرا به طور مرتب قرص    پیش دکتر رفته بود . خودش می گفت امکان ندارد باردار شده باشد . .

ام وقتش را صرف تمرکز روی . . برای مدتی بچه دیگری نمی خواهد زیرا تم   هایش را مصرف می کرده

  جیمز می کند  کارش و

حاال او یک روانشناس است و با کمک من , در یکی از ساختمان های من مطبش را افتتاح کرده بود .   

دانستن این که آنجا    از این خوشم نمی آید اما یکی از چیزهایی است که اجازه اش را به او می دادم .

ربین کار گذاشته ام , هم کمک می کرد که کمی احساس بهتری ساختمان خودم است و همه جا دو

می توانستم ببینم   حداقل اینطور احساس می کردم همه چیز تحت کنترل من است .  داشته باشم .

یک    آن موقع   کرد کمی دوستانه تر شود..اگر هر کسی سعی می  چطور بیمارانش با او تعامل دارند .

    ر , واجب می شددیدار و کمی صحبت با یکدیگ
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جیمز   , ما فهماند که اوالین برگشته .  شنیدن صدای خاموش شدن موتور ماشینی بیرون از خانه  

   فریاد کشید

  _ مامی

  با عجله از اتاق بیرون دوید و وارد راهرو شد

 جایی که جیمز خودش را   از روی صندلی ام بلند شدم و به طرف راهرو ,   در حالی که لبخند می زدم ,  

اوالین به او نگاه    از اوالین آویزان کرده بود , رفتم . مشغول نشان دادن نقاشی اش به مادرش بود .

  کرد و لبخند زد . اما می توانستم ببینم که لبخندی اجباری است

  این عکس هر سه ی ما توی باغچه است ؟  جیمز , خیلی خوشگله .   واو   _

  جیمز سرش را تکان داد  

  عاشقشم خیلی قشنگه ,   _

اوالین روی سر او را بوسید و جیمز دوباره به داخل اتاق دوید تا   صورت جیمز به لبخندی روشن شد .  

  نقاشی اش را ادامه بدهد

  همه چیز خوبه ؟   _

    عصبانی به نظر می رسید  به طرف او حرکت کردم و دستم را روی بازویش قرار دادم .  

  یدم که دوباره باردار شدم . این چطور اتفاق افتاد ؟_ نه هیچ چیز خوب نیست . همین حاال فهم

    دست هایش را در هوا تکان داد  

  ایهالعاده_ عزیزم این خبر فوق

نه این خبر فوق العاده ای نیست . من تازه داشتم توی کارم راه می افتادم و جیمز هنوز خیلی    _
سال دیگه زمان داشته باشم تا بچه ی بعدیمون رو داشته  ۳یا  ۲کوچیکه . امیدوار بودم حداقل 

   . این همه چیز رو از تعادل خارج میکنه  باشیم

   _ بیا اینجا

  او را میان بازوهایم کشیدم و محکم به خود فشردم
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دفعه پیش بهت گفتم که نیازی نیست این موضوع کارت رو تحت تأثیر قرار بده و حق با من بود    _

الن کارت رو داری و زندگی فوق العاده است . فقط بهش به چشم روشنی دیگه ای که به مگه نه ؟ تو ا

    زندگیمون وارد میشه نگاه کن

   مقابل سینه ام گریه میکرد

    _ اینطور فکر می کنی ؟

  با مهربانی مو هایش را نوازش کردم

   مطمئنم   _

   صورتش را میان هر دو دست گرفتم

من یکی که نمیتونم با شنیدن این خبر از این خوشحال تر   گتر میکنه ._ این بچه خانواده ما رو بزر 

  کنارتم  مثل همیشه من دارمت. .  . نیازی نیست چیزی تغییر کنه اوالین .  باشم

  به شوخی گفت  . . و چیزی که به دنبال آن بودم را به من داد .   لبخند زد  

  العاده قوی باشناسپرم های تو می بایست فوق    _

  باعث شد بخندم  

  خوب چه انتظاری داشتی ؟   _

   به نرمی به بازویم ضربه زد  

    _ عجب از خود راضی

  همانطور که وارد اتاق می شد به طرف من چرخید

  وقتی این بچه به دنیا بیاد خودم رو عقیم می کنم   _

  . . و من را با بزرگترین نیشخند روی صورتم تنها گذاشت   سپس داخل اتاق ناپدید شد

جیمز به   به محض اینکه  . . زیرا من هرگز این اجازه را به او نخواهم داد .   هرگز چنین نخواهد شد  

می دانستم اگر قرص هایش   دنیا آمد می خواستم بچه دیگری داشته باشیم , اما او مخالفت می کرد .

های دارونما عوض آنها را با قرص   را بردارم کار ساز نیست , بنابراین نقشه ی دیگری کشیدم . .

. . و فکر می کنم    . . صاحب بدن و روحش هستم  من صاحب قلب او هستم  . . می بینی ؟   کردم
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. .   فقط دوست دارم توهم داشتن حق انتخاب را به او بدهم  داند . . .مخفیانه این را می   که خودش

  به خودم افتخار می کنم   و واقعاً بخاطر تمام دستاوردهایم

  واقعاً یک هیوالی لعنتی باشم شاید من

  

  

  

  پایان
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