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 اول فصل

 قدرچه اون کهاین برای کنه زندگی ما با تا اومد الک، من، ناتنی برادر وقتی

 خواستنمی اون کهاین از من. بودم نکرده آماده رو خودم باشه احمق تونستمی

 اما بودم؛ متنفر آوردمی اتاقش به دبیرستانمون از رو دخترها کهاین از اشه،ب جااین

 نشون واکنش او به نسبت بدنم که بود این داشتم نفرت ازش همه از بیشتر کهچیزی

 ... دادمی

 جلوش اضطراب با من وقتی بود کرده آلودمه را نشیمن اتاق پنجره سرد هوای

 ولوو ماشین بود ممکن لحظه هر. ببینم رو یرونب کردممی سعی و بودم ایستاده

 تا بود رفته لوگان فرودگاه به او. شود خانه روماشین ورودی وارد رندی استیشن

 مأموریت یک به مادرش که سالی یک در بود قرار که کسی بیاورد را الک پسرش

 . کند زندگی ما با بود رفته کشور از خارج در کاری

 من و ناپدریم. بودند کرده ازدواج هم با که بود سالی چند طفق سارا، مادرم و رَندی

 صمیمی هم با بگم تونستمنمی ولی اومدیممی کنار خوب هم با کافی اندازه به

 همسر: دانستممی رندی سابق ازدواج از من که بود کمی چیزهای این. بودیم

 زندگی وسانفرانسیسک محدوده در که بود اکوادوری هنرمند یک پیالر، سابقش،

 خاطر به را رندی اعصاب این که بود پانک شده خالکوبی یک پسرش و کردمی

 . کردمی خرد بکنه، خواستمی که کاری هر داشت اجازه او کهاین

 چند که بودم دیده ازش عکس یک تنها و بودم ندیده رو مبرادرخوانده هرگز قبالً من

 . بود شده گرفته کنه، ازدواج مادرم با رندی اینکه از قبل کوتاهی فاصله در پیش سال
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 مادرش از احتماالً که داشت ایتیره موهای اون که ببینم تونستممی عکس، اون در

 ولی برنزه، پوست همراه به بود، برده ارث به بود جنوبی آمریکای اهل اصالتاً که

 ولی بودند کوتاه و مرتب موهایش داشت، زیبا صورت یک و روشن هایچشم رندی

 این که. بود رسیده سرکشی از جدیدی سطح یک به اخیراً او که بود گفته دیرن

 برای افتادن دردسر در و داشت، سال پانزده فقط که وقتی کردن خالکوبی شامل

 خاطر به را پیالر رندی. بود قانونی سن زیر در جواناماری و الکلی مشروبات مصرف

 اجازه و بود کرده تمرکز اشنریه شغل روی حد از بیش و بود هوا به سر کهاین

 . کردمی سرزنش بیاد بار بد الک بود داده

 لندن در هنری گالری یک هایکالس در تدریس جایگاه یک پیالر گفت می رندی

 . کنه زندگی ما با و بیاد تونستمی ساله هفده الک پس گرفته رو

 تا نداشت حضور شههمی و رفتمی آمریکا غربی هایایالت به کوتاه سفر دو هم رندی

 در که بود گفته و کردمی رو خودش تالش بارهاین در او. بده یاد ادب و نظم الک به

 . بیاره راست راه به رو پسرش تا کنهمی استفاده هافرصت از آینده

 شدم خیره مانخانه جلوی خیابان در که کثیفی هاییبرف به که زمانی هاپروانه

 نابرداری برای حسابی بوستون زده یخ هوای و آب. کردند زدن بال بال به شروع

 . بود دهندهتکان من کالیفرنیایی شقکله

 ! داشتم نابرادری یک من

 خانواده بچه تنها عنوانبه بیایم، کنار هم با بتونیم بودم امیدوار. بود عجیبی فکر این

 پردازخیال و احمق قدرچه کهاین به خواست،می برادر یا خواهر یک دلم همیشه من

 ماری و دانی مثل بود شبانه پریان داستان یک مثل من برای این خندیدم؛ بودم
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 اسمی به قدیم خیلی آهنگ یک من صبح امروز. گیلنهال مگی و جک یا اسموند

 آهنگ چند هر. داره وجود دونستمنمی حتی که بودم کرده گوش خواهرها و بردارها

 فال یک این که کردم قانع را خودم من ولی نبود ناتنی برادرهای و خواهر درباره

 . نداشتم ترسیدن برای چیزی هیچ من. بره پیش خوب بود قرار موضوع این نیکه،

 به کنه، آماده را الک اتاق تا رفتمی پایین و باال هاپله از مرتباً که حالی در هم مادرم

 خواب اتاق کی به را مطالعه اتاق او. رسیدمی نظر به مضطرب من اندازه همان

 و هاملحفه تا بودیم رفته والمارت فروشگاه به هم با من و مادرم. بود کرده تبدیل

 حتی که کسی برای کردن خرید و انتخاب کنیم؛ خریداری رو دیگه ضروری وسایل

 . کردیم توافق  تیره آبی خواب سرویس یک روی ما بود، عجیبی تجربه شناسینمی

 او به باید که چیزهایی درباره کردن تصحب زیرلبی به کردم شروع من

 کردیم،می صحبت هم با باید چیزی چه درباره کهاین مثل چیزهایی گفتم،دربارهمی

 هم جورایی یک این. کردم فکر کردممی معرفی باید عنوانی چه با جااین اونو من

 . بود خردکن اعصاب هم و انگیزهیجان هم زمان

 چروکای و چین و بپرم کاناپه روی از شد باعث که شد کوبیده هم به ماشین در یک

 . گِرتا کن آروم رو خودت: کنم صاف رو لباسم

 کامالً را در و گذشت در از تنها رندی. شد شنیده قفل در کلید یک چرخیدن صدای

 کوتاه، لحظه چند از بعد. بیاره هجوم اتاق داخل به زدهیخ هوای داد اجازه و کرد باز

 برداشته بود نشسته راهرو روی که برفایی روی که هاییدمق صدای تونستم من

 ورود از قبل باید او نبود؛ خبری الک از ولی بشنوم را کردنمی قروچقرچ و شدنمی
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 بیار رو تجنازه: »برگرداند در سمت به را سرش رندی. باشد ایستاده بیرون خانه به

 .« الک تو

 و دادم قورت سختی به اونو. شد جمع مگلوی در ایتوده شد ظاهر در جلوی او وقتی

 وقتی کرد کوبیدن به شروع ترمحکم و ترمحکم قلبم. کردم نگاه بهش ایثانیه چند

 . نیست بودم، دیده که عکسی شبیه اصالً شدم متوجه که

 حاال داشتم یاد به عکس اون از من که کوتاهی موهای و بود رایلی از بلندتر قد الک

 را چشمانش تقریباً که بودند شده تبدیل بلندی ریخته هم به و سیاه موهای به

  بودن پوشانده

 یک. بود سیگار از ترشیرین بوش چون پیپ، دود بوی هم شاید یا دادمی سیگار بوی

 کردم استفاده فرصت از من پس نکرد نگاه من به بود؛ آویزان جینش شلوار از زنجیر

 . بزنمش دید بیحسا گذاشت زمین روی را ساکش او که وقتی تا

  تاپ

  ساک؟ خوردن زمین صدای یا بود من قلب صدای این

  «کجاست؟ من اتاق: »گفت داریخش صدای با و کرد نگاه رندی به او

 .« رینمی جایی هیچ نکردی سالم خواهرت به که وقتی تا تو ولی باال، طبقه» ـ

 راه اصالً شدند، منقبض بود شده داده من که نسبتی شنیدن از بدنم عضالت تکتک

 نظر به طوری برگشت من سمت به که وقتی. باشم خواهرش بخوام من که نداشت

 صورت بار اولین برای من کهاین دوم و بکشه منو خوادمی دلش انگار که رسیدمی

 او درمورد که هم قدرهرچه من که بود واضح کامالً این دیدم، شوکشیده درهم
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 خارج برای که طلسمی شد، طلسمش فوراً انگار بدنم ولی بودم مواظب و محتاط

 خودش در که خنجرایی با چشماش. اومدنمی بر من دست از کاریهیچ اون از شدن

 و برداشتم جلو به قدم چند. نگفت چیزی هیچ و شدند دوخته من چشمان به داشت

 از. هستم گرتا من: »کردم دراز طرفش به را دستم و گذاشتم پا زیر را غرورم

 .« حالمخوش اییتآشن

 خیلی دستمو میلیبی با او اینکه از قبل گذشت دقیقه چند. نگفت چیزی هیچ

 . کنه رها و بگیره دردناک تقریباً و محکم

 .« داری فرق... کردممی تصور که چیزی با تو:» گفتم و کردم صاف گلومو

 .« میای نظر به ساده... خیلی تو و: »جنباند برایم سری

 که کردم فکر کوتاه لحظه یک برای شدنه، بسته حال در ویمگل گردممی حس

 کار به رو ساده کلمه خیلی کلمه ادامه در کهاین از قبل کنه تعریف من از خوادمی

 ظاهری چه با که پرسیدیدمی من از شما اگر که بود این ماجرا انگیزغم بخش. ببره

 کالً من که گفتممی بشم اساحس ساده بود شده باعث که بودم ایستاده او برابر در

 . داشتم ایساده ظاهر

 که حقیقت این وجود با. کردند نگاه من به زده یخ نگاهی با پایین تا باال از چشمانش

 این و بودم او جسمی و ظاهری جذابیت محو هم هنوز بودم، متنفر شخصیتش از من

 هاشلب داشت، تیزی چانه بود، سرباال و صاف کامالً اشبینی. زدمی هم به را حالم

 نظر از بودن؛ آمدمی بیرون بینشان از که بدی چیزهای برای عالی، خیلی عالی،

 او که ندادم اجازه من حال این با. کابوسم دیگر جهات از و بود من رویای او ظاهری

 . ببینه من در را هاشحرف تأثیر
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  «بدم؟ نشون بهت رو اتاقت داری دوست: »پرسیدم

 . رفت پله راه طرف به و برداشت را ساکش و گرفت نادیده را من

 . باشه خوب خیلی چیز همه بود قرار بود، عالی

 . کشید آغوش در را الک سریع و آمد پایین هایپله از مادرم

 .« عزیزم بینمتمی باالخره که خوشحالم خیلی»

 تونستممی هم من کاش: »کشید بیرون مادرم آغوش از خودشو و شد جمع او بدن

 .« بگم رو همین

 این: »گرفت نشانه را او شاشاره انگشت با و رفت هاپله سمت به سرعت به رندی

 .« کنیمی سالم ستشایسته که طور اون سارا به تو. الک کن تموم رو هاوری دری

 کرد تکرار تفاوتبی و مصنوعی صدایی با رفتمی باال هاپله از که طور همان الک

 .« ستشایسته که طور اون سارا به سالم:»

 بذار. کنهمی عادت کمکم نداره، اشکال: »گذاشت رندی شانه روی را دستش مادرم

 من هنوز اون. باشه راحت تونهنمی اومدن سرش این به کشور سر اون از باشه، تنها

 .« نگرانه کمی فقط شناسه،نمی رو

 .« هست اون که چیزیه کوچولو، گستاخ زادهحروم یه» ـ

 کهاین از بود، کرده رفتار بد چقدر الک کهاین نظر صرف که گفتممی ایدب وای،

 ناپدری. بودم شده گیرغافل زنهمی حرف بد پسرش درباره قدرچه رندی شنیدممی
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 کاری هرگز من چند هر بود، نزده من به هاییحرف چنین حال به تا هرگز من

 . بود خگستا عوضی یک الک ولی باشم سزاوارش که بودم نکرده

 من و رفت اتاقش به بار یک رندی موند، اتاقش بسته درهای پشت الک شب، اون

 درموردش بذاریم گرفتیم تصمیم مامانم و من ولی شنیدم، رو کردنشون بحث صدای

 نگه بیرون گذشتمی بینشون که هرچیزی از رو خودمون و کنن صحبت هم با

 . داریم

 بسته در به و نایستم راهرو در و کنم کنترل وخودم نتونستم خوابم، اتاق به راهم سر

 دهنده نشون ما با کردنش غریبگی این که بودم کنجکاو نزنم؛ زل الک خواب اتاق

 یا ماندمی اینجا در را سال یک اصالً او یا گذشتمی چطور سال یک این که بود این

 ! نه

 داشت که الک دیدن اب و کردم باز را حمام در بزنم مسواک رو هامدندون کهاین برای

 صابون بوی و بخار. پریدم جا از کردمی خشک رو بود گرفته که دوشی از خیس بدن

 کنم، فرار اینکه جای به دلیلی چه به نیست معلوم و بود کرده پر رو هوا مردانه

 حوله با خودشو کهاین جای به که بود این  ترخردکن اعصاب اون از زد؛ خشکم

 . ماند باز دهانم بیفته، زمین روی ادبانهبی اشولهح داد اجازه بپوشونه

 روی شبدری سبز رنگ به خالکوبی دو به کهاین از قبل لحظه چند برای چشمانم

 بود، پوشانده آستین یک مثل کامالً رو دستش که بزرگی خالکوبی بعد و شسینه

 . شد شتنه پایین میخ کنه سفر
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 حلقه و شده سوراخ چپش سینه نوک ،چکیدمی آب اون از و بود خیس اشسینه

 جااون رو شیطانی پوزخند یک نشست، صورتش روی چشمام که ایلحظه داشت؛

 . شدننمی خارج دهانم از کلمات ولی بزنم، حرف کردم سعی. دیدم

 .« برم... بهتره من... من... من خدای وای... وای: »گفتم و چرخوندم رو سرم باالخره

 جوری یه: »کرد متوقف راه در را من صداش برم بیرون در از تا برگشتم که همین

 .« ندیدی لخت پسر یه هرگز قبالً انگار که کنیمی رفتار

 .« ندیدم... راستش» ـ

 مقایسه بینیمی که بعدی پسر برای واقعاً قراره. ستکننده ناامید تو برای قدرچه» ـ

 .« باشه سختی

  «نیستی؟ راضی خود از زیادی» ـ

  «باشم؟ نباید گوب تو» ـ

 ...« مثل رفتارت... خدایا» ـ

  «بزرگ؟  عوضی یه»

 دوباره من ممکنه، غیر بهش کردن پشت که بود بد خیلی رانندگی تصادف یک مثل

 من و بود مادرزاد لخت من جلوی بود؟ شده مرگم چه. کردم نگاه شتنه پایین به

 . بخورم تکان جایم از تونستمنمی

 برای ایآشنایی مراسم عجب. بود کرده آویزان حلقه و سوراخ هم را آن سر... خدا یا

 اینجا از که نیست جایی هیچ واقعاً: »کرد قطع را شدنم خیره او.داشتم او با باراولین
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 بیرون بری باید احتماالً بزنی، حرکتی نداری قصد واقعاً اگه پس. رفت جااون به بشه

 .« بپوشم لباس من بذاری و

 وقتی پاهام کوبیدم، هم به محکم سرم پشت را در و دادم تکون اوریناب با را سرم

 . لرزیدندمی کردممی فرار خودم اتاق به داشتم

  بود؟ افتاده اتفاقی چه االن
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  دوم فصل

  «طوره؟چه امروز عزیز نابرادری: »پرسید ویکتوریا

 ویغی و جیغ کشیدم، آه گوشی در و انداختم رویش شکم با را خودم وقتی تخت

 .« داره خودشو هایبازی عوضی همون: »کرد

 حمام در جمعه شب هایحرف و نمایش مورد در ویکتوریا دوستم بهترین به من

 تصمیم من و کردمی زدهخجالت پایانیبی شکل به منو چون بودم نگفته چیزی الک

 با گوگل در جستجو یک. دارم نگهش راز یک مثل خودم برای که بودم گرفته

 داده انجام اول شب که بود کاری آخرین شده پرسینگ مردانه هایآلت ونمضم

 در رو آلبرت شاهزاده قصد بدون کامالً که هرکسی که بگم شما به من بگذارید. بودم

 . شدمی روروبه بزرگ خیلی گیریغافل یک با کردمی جستجو گوگل

 به دو هر که جایی کرد،می شروع را دبیرستانش من با فردا الک و بود شنبهیک حاال

 . شدندمی آشنا من زننده برادرخوانده با همه زود خیلی. رفتیممی دوم کالس

  «زنه؟نمی حرف باهات هم هنوز اون: »بود شوکه و متعجب کامالً ویکتوریا صدای

 با و ریخت صبحانه غالت خودش برای کمی و پایین طبقه اومد صبح امروز. نه» ـ

  .«برد اتاقش به خودش

  «گیره؟می باال دست چوبیشو ماتحت قدر این کنیمی فکر چرا» ـ

 ! ببینی رو چوبش یکی اون باید تو

 به رو موضوع این کنممی سعی دارم من. هست خبرایی یه رندی و اون بین» ـ

 .« سخته ولی نگیرم خودم
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 چیز اون کنم، بیرون ذهنم از اونو تونمنمی خدایا سخته، هم طوریش همین

 ! رو ششده گپرسین

  «میاد؟ خوشم ازش من کنیمی فکر: »پرسید ویکتوریا

 .« شیطانه اون... گفتم بهت که من چیه؟ منظورت: »گفتم تندی به

  «میاد؟ خوشم ازش من کنیمی فکر ولی... دونممی» ـ

 پسرهای از او. بود ویکتوریا عالقه مورد مدل دقیقاً الک که دونستممی من حقیقتش

 و بر خوش به اونا که وقتی حتی اومد،می خوشش گیرگوشه و مشکی ابرو و چشم

 جزئیات باید من کهاین برای بود دیگه دلیل یک هم این نباشن، الک رویی

 بدونه او بود نیاز که چیزی تمام داشتم؛می نگه خودم برای رو حمام در رودروییمون

 بیرونش امخانه از نتونم من هرگز دیگه تا داشت پرسینگ الک تنهپایین که بود این

 باید که فهمیدم من پس! طورهچه الک ظاهر که فهمیدمی زود خیلی اون البته کنم،

 ... باشم صادق مورد این در

 شکمم بچینم، شامو میز کرد کمک من به مامان بپزه، ترکی مرغ بودیم منتظر وقتی

 از که سیری و هخام سس بوی تا بود اضطراب خاطر به بیشتر این ولی کردمی غرغر

 پشت که نبودم این دنبال به واقعاً من. رسیدمی مشام به فر توی پختن حال در مرغ

 ملحق ما به شام برای کردمی قبول اصالً الک اگر البته بشینم، الک رویروبه میز یک

 . بشه

 یا پایین بیاری خودت با رو اون تونیمی ببینی و باال طبقه رینمی چرا گرتا،» ـ

  «نه؟
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  «من؟ چرا» ـ

 هم احتماالً و نوشیدمی که بود کسی تنها اون کرد، باز شرابو بطری یک در مادرم

 تونممی من ببین،: »کشید سر ایجرعه و ریخت خودش برای کمی. داشت نیاز بهش

 جورایی یک احتماالً و بینهمی دشمن یه منو نداره، دوست رو من چرا که کنم درک

 دلیلی هیچ ولی کنه،می سرزنش منو نیستن هم با دیگه رشماد و پدر کهاین برای

 تونیمی ببین بشی، نزدیک بهش کن سعی فقط. کنه برخورد بد تو با که نداره وجود

  «کنی؟ باز رو یخش کمی یه

 یخ قدرچه و طورچه حمام تو شب اون که نداشت خبر اصالً او. انداختم باال رو مشانه

 . شدنمی ترباز ینا از دیگه بود، شده باز او

 در زدنِ فکر. شدمی نواخته سرم در جازی آهنگِ رفتممی باال هاپله از که طورهمان

 کنه باز را اتاقش در اگر که کردمنمی فکر من و بود، کرده زدهوحشت را من اتاقش

 . بشم روروبه باهاش بتونم

 . زدم در

 بوی بود، آویزان دهانش از وکلُ سیگار یک کرد، باز سریع درو من، تعجب کمال در

 در درست را دودش عمداً و زد عمیق پک یک رسید؛ مشامم به سریع دودش شیرین

  «چیه؟: »گفت آرومی صدای با و کرد فوت من صورت

 تأثیرش تحت که نرسه نظر به نیفتاده کنترلی غیرقابل اتفاق که وقتی تا کردم سعی

 .« ستآماده قریباًت شام: »گِرِتا باش آروم خیلی. گرفتم قرار
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 بازوی روی خالکوبی روی و رفت پایین نگاهم و بود پوشیده تنگ سفید رکابی یک او

 موهاش. نشست شانس،خوش گفتمی و بود داده تکیه دیوار به که زیباش عضالنی

 به را زیرش شرت سفید کش و رفته پایین خیلی جینش شلوار و بودن خیس

. شدند خیره من چشمان در فلزش رنگ به یخاکستر چشمان. بود گذاشته نمایش

 . آوردمی بند را نفس... عوضی حرامزاده یک عنوان به

 . برداشتم ازش نگاهمو «کنی؟می نگاه من به طوریاین چرا: »گفت وقتی

  «طوری؟چه» ـ

 انگار... بودم شکلی چه شب اون بیاری یاد به کنیمی سعی داری کهاین مثل»

 من به داری چرا و: »زد پوزخند.« باشی داشته شام جای به رو من دیمی ترجیح

  «زنی؟می چشمک

 نظر به طوری و گرفتنمی تیک شدممی مضطرب بار هر چشمام. بزنن گندش

 . زدممی چشمک داشتم انگار که رسیدمی

 .« نگیر خودت به. افتادنه چین یه فقط این» ـ

 خوبِ چیز تنها ظاهرم بکنم؟ رو کار این باید واقعاً؟: »گرفت عصبانی حالتی صورتش

 .« دیگه کنم گزاریسرمایه روش باید منم پس خب درسته؟ وجودمه،

 . ایستادم جاهمون حرفبی زد؟می حرف چی از داشت

: گفت ایمسخره حالت با بعد «گرمه؟ برات خیلی اینجا چیه؟ موضوع: »داد ادامه

 . نشست شهالب روی ایشرورانه لبخند و...« جذاب خیلی خیلی»
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 برای را او داشتم تلفن پشت وقتی که بودن کلماتی همون دقیقاً اینا بزنن، گندش

 منو هایصحبت و بود ایستاده گوش او. بودم برده کار به کردممی توصیف ویکتوریا

 ! بود شنیده

 . افتاد چین و گرفت تیک چشمم

 به کنم؟می طربمض رو تو من! زنیمی چشمک من به داری دوباره: »داد ادامه الک

 .« میاد بهت قرمز رنگ! کن نگاه صورتت

 هم با کامالً ما: »زد داد سرم پشت او. رفتم پایین و برگشتم هاپله سمت به سریع

 !« هستم شیطان خود من اینکه با شیم،می جور

 *** 

 

 لبش روی حلقه روی من که حالی در کلمه یک گفتن حتی بدون رو غذاش الک

. بود دوخته چشم بهش تحقیرآمیزی حالت با رندی. برداشت دم،بو کرده تمرکز

 خیلی بطری یک بله، کرد؛ پر دیگه بار یک از بیشتر رو شرابش گیالس مادرم

 . بانچمان برندی شراب از قیمتگران

 صحبت نوعِ اون، که را حقیقت این کهحالی در برممی لذت غذام از که کردم وانمود

 به بودم شده او جذب من دانستمی حاال و بود یدهشن رو خودش درباره کردنم

 . کردممی یادآوری خودم

 بوستون از دوری درمورد نظرت الک،: »کرد صحبت که بود کسی اولین مامان

  «چیه؟
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 به آدماش و خونه این ولی برم جایی نکردم جرعت حاال تا بینیمی که طورهمین» ـ

 .« دادنم گا

 مادر به ثانیه پنج برای تونیمی: »گفت و کرد پرت زمین به را چنگالش رندی

  «بذاری؟ احترام تخونده

 و مصرف ،(ثانیه ۵)زمان مقدار همون به تونهمی اونم که این به داره بستگی» ـ

 اما کردی، ازدواج خائن یه با تو که دونستممی من کنه؟ متوقف رو الکل تعارف

  «هست؟ هم قهار خورمشروب یه اون بدونم خواممی

 .« هرزه کثافت یه ارزشی،بی آشغال یه تو: »رندی

 ! واو

 زد؛ زمین رو من برد کار به پسرش برای که کلماتی انتخاب با رندی دیگه بار یک

 دهان از رو هاحرف این که بودم شوکه بازم اما بود، عوضی یک الک مطمئنا اگرچه

 . شنیدم ناپدریم

 هر یا زینی: »کرد نگاه من به و شد ندبل و انداخت میز روی رو سفرهدستمال الک

 .« "جون خواهر" بود العادهفوق غذاست این اسم که ایدیگه کوفت

 . بود شده جاری زبانش بر کنایه و طعنه با "خواهر" کلمه

 مادرم. بودفراگرفته رو جاهمه ایکرکننده سکوت کرد، ترک میزو الک کهاین از بعد

 ممکنه اتفاقی چه که کردممی فکر این به من و گذاشت رندی دست روی دستشو

 ! انداخته؟ بینشان دوری و فاصله همه این که باشه داده رخ پدرش و الک بین
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 به قلبم که زدممی رو الک اتاق در حالی در رفتم؛ باال طبقه به و شدم بلند فوری

 که دیدمش و چرخاندم را دستگیره آرامی به بنابراین نداد، پاسخی. کوبیدمی شدت

 نشده من حضور متوجه. کشیدمی میخک گل معطر سیگار و بود گذاشته هدفون

 تکون پاهاشو خوردهشکست و عصبی حالتی با که دیدم و گذشتم در کنار از بود،

 . برداره اونا از دیگه یکی تا شد خم میز سمت به و شد تموم سیگارش باالخره ده؛می

 !« الک: »زدم فریاد من

 بی الک دوستان ببخشید.« )بهم ریدی! لعنتی: »آورد بیرون فونوهد و پرید جاش از

 .( من نه ادبه

 .« متاسفم» ـ

 .« بیرون: »کرد اشاره در طرف به و کرد روشن سیگارو

 .« نه» ـ

 و زد گوش به دوباره رو هدفونش داد، تکون سرشو آهسته و داد چرخی چشماشو

 . زد سیگارش به عمیقی هایپک

 .« کُشهمی تورو ارسیگ: »نشستم کنارش

 .« عالیه: »زدمی موج بیرون به دهانش از دود داد،می جواب که طورهمون

 .« بمیری که باشی داشته دوست واقعا نکنم فکر» ـ

 .« بذار تنهام لطفا» ـ

 .« باشه... خب بسیار» ـ
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 کردمی نگاه من به پایین به باال از کهاین. رفتم پایین طبقه به و اومدم بیرون اتاق از

 این که بدونم بود الزم. کنم نفوذ بهش طریقی به تا کردمی ترمصمم همیشه از منو

 ! واقعیه احمق یک واقعا یا ظاهریشه پوسته فقط

 . بشم مجذوبش بیشتر شدمی باعث من به نسبت توجهیش بی

 کردم، ذخیره گوشیم توی و گرفتم رندی از رو الک شماره و برگشتم آشپزخونه به

 بهت من پس بزنی، حرف خواینمی تو: »فرستادم و کردم تایپ براش پیام یک بعد

 .« دممی پیام

  «آوردی؟ کجا از منو شماره» ـ

 .« پدرت» ـ

 .« بهش لعنت» ـ

  «بردی؟ لذت غذا از: »بدم تغییر رندی از رو موضوع کردم سعی

 !« بشی من آویزون که شدی غذا دامن به دست که ایکنه قدراین» ـ

  «کنی؟می بدجنسی قدراین راچ» ـ

  «آویزونی؟ و لَنگ قدراین چرا» ـ

 ! خریه کله عجب
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. نشد ختم من برای خوشایندی چیزهیچ به و نشد حاصل اینتیجه هیچ دادن پیام از

 قرار وضعیتی توی منو او حاال،. رفتم باال هاپله از و انداختم پیشخوان روی رو گوشی

 . بشه عصبانی تا بدم انجام کاری که بود داده

 باز درو توجه بدون من که کشیدمی سیگار و بود نشسته خوابتخت روی هنوز

 دویدم؛ بیرون و برداشتم سیگارو جعبه رفتم، میز کشوی طرف به راست یک. کردم

 و ایدفعهیک خیلی در که وقتی تا البته خندیدم، می دل ته از را اتاقم تا مسیر تمام

 قتل برای آماده الک.  کردم قایم پیراهنم در را سیگار رعتس به شد، باز وحشیانه

 . بودند سکسی و جذاب درخشانش و خیره چشمای هرچند رسید،می نظر به من

 .« برگردون رو اونا: »گفت ساییدمی هم به دندوناشو کهحالی در

 .« دمشوننمی پس» ـ

 برشون پیراهنت تو از خودم یا برگردون بهم رو اونا خودت یا! ایهرزه یه تو» ـ

 .« خودته با انتخاب دارم،می

 .« بده خیلی برات کشی؟می سیگار چرا بگو من به جدا» ـ

 .« همن شکل دختر و مادر شده، تکرار قضیه. بگیری تصمیم برام تونینمی تو» ـ

  «زنی؟می حرف چی درباره» ـ

 .« بپرس مادرت از برو: »کرد زمزمه لب زیر

 .« بده پس سیگارامو: »گفت و کرد دراز شوشدهکوبیلخا و عضالنی بازوی

 !« زنیمی حرفو این دائم چرا بدی توضیح کهوقتی تا نه» ـ
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 هم از باشه بابات با مامانم کهاین از قبل مادرت و پدر ندزدیده؛ رو رندی مامانم» ـ

 .« بودن شده جدا

 با حسابی احتماال هم ته*ز*ر*ه مادر. کنی باور تو خواسته رندی که چیزیه این» ـ

 .« لوحه ساده حرومزاده یه پدرت اووو درسته؟ نداختهمی راه دعوا بابات

 .« حرومزاده نگو من پدر به» ـ

 من پدر با سرش پشت سارا که نفهمید طورچه نبود احمق اگه خب» ـ

  «خوابیده؟می

 پدرم زمینه، زیر فوت شش االن اون! نرو تند: »اومد جوش به عصبانیت از خونم

 .« کرد فوت بود سالم ده وقتی

 از باراولین برای داد، تکان تاسف با رو سرش اون از بعد و موند مات ایلحظه برای

  «باشه؟ دونستم،نمی اینو من: »شد مالیم صداش لحن دیدمش کهزمانی

 فکر شوندرباره باید که شهمی پیدا زیادی چیزای احتماال کنی صحبت من با اگه» ـ

  .«کنی

 . تقریبا البته کند، عذرخواهی خوادمی رسیدمی نظر به تقریبا

 برگشت بود درونیش شیطان که ش،چهره یکی ،اون هاید آقای به و داد تکون سرشو

 یا بده بهم سیگارامو. بزنم حرف تو با بشم مجبور من اگه شیطون به لعنت: »وگفت

 .« مبردار اونارو پیراهنت کردن پاره از بعد شممی مجبور
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 قسمتی بود؟ افتاده من برای اتفاقی چه. کرد وزوز به شروع بدنم زد حرفو این وقتی

 . کنهمی پاره پیراهنمو خشنش دستای با طورچه که ببینه خواستمی وجودم از

 شدمی نزدیکم آرامی به کهحالی در شم، خالص فکر این شر از تا دادم تکون سرمو

 . داشتیم فاصله هم با نچای چند فقط حاال رفتم، عقب عقب

 به سیگار بسته شد نزدیک من به بیشتر که طورهمون شد،می ساطع گرما بدنش از

 وقتهیچ. شد داغ فوالد به تبدیل لحظه همون متنه پایین شد؛ فشرده مسینه

 . بود نشده خارج کنترلم از بدنم قدراین

 تحریک و نده نشون واکنش اون به نسبت که کردممی التماس بدنم به سکوت در

 رو چیزی ممکنه طورچه بود؛ احمق و بدبخت خیلی بدنم باشیم، روراست بذار نشه؛

  متنفره؟ ازش اندازه همون به که بخواد

 این از پکیج آخرین سیگار نوع این: »دادمی میخک بوی نفسش زد حرف که وقتی

 از دست هم حاال م،بخر ازشون کجا دونمنمی من و شنمی وارد اندونزی از که برنده

 ...« نمیاد خوشت که بینیمی رو چیزی وگرنه گردون برشون و بردار بازیا مسخره این

 ! نمیاد؟ خوشم که گفته احمقی کدوم

 .« بده تو برای سیگار» ـ

 صدمه خودم به دارم دوست که ببین اصال: »گفت و شد نزدیک دهانم به ناراحتی با

 !« نه یا بزنم

 .« الک» ـ



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 23                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 این تو دارم وقتی که که چیزیه تنها سیگار ببین،: »گفت و رفت عقب چاین چند

 که کنممی خواهش ازت دوباره حاال ده؛می آرامش بهم زنممی قدم جهنمی گودال

 .« برگردونی بهم رو اونا

 . شد تر سست من عزم شد،می سپری که ایثانیه هر با و شدن نرم چشماش

 دادم بهش و درآوردم سوتینم داخل از رو یگاراس وقتی بود دستم روی شخیره نگاه

 و شد وارد بیشتر بشه دور کهاین جای به سرد هوای که کردم حس بالفاصله ولی

 بسآتش یک او به سیگار دادن که کردممی فکر من اگه. برد بین از بدنشو گرمای

 . کردممی اشتباه کامال شه،می اعالم

 سرد و نافذ نبودن، نرم دیگه چشماش بشه، روهروب من با تا چرخید بار آخرین برای

 .«   میدی پس تقاص اینها برای: »بودند

 

 کالس توی موقع هر الک داشتم؛ انتظارشو که بود چیزی همون دقیقا مدرسه شروع

 دخترها رفتمی که هرجا. کردمی توجهیبی من به شدیممی روروبه باهم تریاکافه یا

 آورده بدست زیادی محبوبیت خاصی کار هیچ دونب اون. شدنمی جمع دورش هم

 به ویکتوریا حریصانه و عجیب واکنش افتاد اتفاق که سوپرایزی ترینکم شاید و بود

 . بود

  «قدره؟چه من شانس کنیمی فکر» ـ

  «نظر؟ چه از» ـ

 !« الک قاپ دزدیدن برای» ـ
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 .« نکن هاتنقشه درگیر منو لطفا» ـ

 !« منی رفیق تنها تو ولی نمیای کنار اهاشب که دونممی نه؟ چرا» ـ

  «کنم؟ کمک بهت تونممی طورچه متنفره من از وجود تمام با اون» ـ

 تنها مارو اتاق توی رفتیم هم با وقتی و تونخونه کنی دعوت منو تونیمی تو» ـ

 .« بذاری

 .« کنهنمی که کارایی چه اون دونینمی تو ولی دونم،نمی» ـ

 بزنم حرکتی یه کنم سعی من اگه اما نیستی جور اون با تو که دونممی من ببین» ـ

 و بشیم نزدیک بهم ما بشه باعث ممکنه شما رابطه واقع در شی؟می ناراحت تو

 .« کنیم ازدواج

 .« باشه تو با گذاشتن قرار اهل که کنمنمی فکر من» ـ

 براش خوادومی که کاری تونممی خوبی به من و فاکه لعنتیِ پادشاه اون نه» ـ

 .« بکنم

 من کردمی کارواین ویکتوریا وقت هر بودم؛ متنفر هم خودم از و زدمی تندتر قلبم

 مبارزه مخفیانه دائما من که بود پنهانی مبارزه یک مثل شدم،می حسود واقعا

 آزارم بیشتر که چیزی. کنم اعتراف کسی به رو این تونستمنمی هرگز و کردممی

 اون با باالخره و بپلکه الک بر و دور بود قرار من دوست تنها که بود این دادمی

 ناراحت منو موضوع این کنه؛ رها خودم تخیالت ترینتاریک با رو من و بخوابه

 بود؛ الک شدمی من نارحتی باعث همه از بیش که چیزی کنممی فکر اما کرد،می

 دیگه کس با تریمیقع سطح یک در کرد،می تحقیر منو شدت به اون کهحالی در
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 متنفر خودم از دادممی اهمیت و بودم فکرش تو که این از. کردمی برقرار ارتباط

 . بودم

  «کنیم؟ عوض بحثو شهمی. ایدیوونه تو: »گفتم و برداشتم قفسه از پشتیمو کوله

 .« بذاری قرار باهاش کنه دعوت ازت خوادمی بنتلی که شنیدم باشه» ـ

  «شنیدی؟ کی از: »پرسیدم و ستمب محکم رو قفسه در

 .« بده پیشنهاد بهت خوادمی گفته برادرم به اون برادرم، از» ـ

 هایثروتمندترین از یکی عنوانبه همه که بود مشهور آموزایدانش از یکی بنتلی

 آموزدانش یه اون رسیدمی نظر به. کردمی کار هم تئاتر در ظاهرا. شناختنمی شهر

 همیشه کهحالی در شده، مندعالقه من به اون چرا بفهمم تونستمنمی !بود المللیبین

 ایدیگه گروه هر یا گروه این به واقعا من. ذاشتهمی قرار خودش سطح هم دخترای با

 دلیل این به فقط که بودن کسایی نداشتم، تعلق باشه مربوط جریانات این به که

 مثل) کردنمی)!( عمل خوب ای بودن جذاب کردن،می نگاه خوب که بودن محبوب

 (. الک

 نمرات شیم،می همراه بقیه با ما بودیم، خودمون جو تو جورایی یه ویکتوریا و من

 من دوستم، بهترین برخالف حالاین با مونیم،می دور دردسر از و گیریممی خوبی

 جروبحث درحال دائم ما بود، جرالد اون و داشتم پسر دوست یک فقط بودم؛ باکره

 شدت به من افکار که کردمی فکر اون کنیم، قطع مونورابطه شدیم مجبور و بودیم

 تا ام؛باکره که گفتم بهش و رفت در دهنم از هم روز یه ست،پوسیده و احمقانه

 کنن، ممسخره سرم پشت خیلیا که بود شده باعث مسأله همین مدرسه توی هامدت

 کوتاه جرالد با دیدارهارو کردنم، تحقیر برای بود آویزیدست من باکرگی واقع در
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 رویارویی از شدت به شدم،می روروبه باهاش مدرسه راهروهای تو فقط و کردم

 . کردممی اجتناب

 دعوت تو از بنتلی اگه حال هر به پس: »گفت و گرفت گاز داخل از دهانشو ویکتوریا

 ترسناک فیلم و ریممی ماسین هم با میام، الک با منم برو، بنتلی با تو کن، قبول کرد

 .« بینیممی

 .« کنهمی تأمین زندگیمو تمام موردنیاز ترس الک، با زندگی. ممنونم نه،» ـ

 مدرسه به رفتن برای. اومدن سراغم به دوباره کلمات و افکار تمام بعد روز صبح

 . بود خالی کردم، باز زیرمو لباس کشوی وقتی و پوشیدم لباس

 که موقعی رفتم، الک اتاق به محکم قدمای با و پوشیدم اریموزیرشلو کماندوها مثل

  «کردی؟ کارچه من زیرای لباس با: »شدم وارد پوشیدمی رو پیرهنش داشت

  «نه؟ داره،برمی وسایلتو یکی وقتی نداره خوبی حس» ـ

 همه تو برگردوندم، بهت دقیقه پنج از بعد و برداشتم سیگارتو بسته یه فقط من» ـ

 ! هست فرق دوتا این بین کوچولو یه! برداشتی کشوم توی از منو رایزی لباس

 به اون اخیرا. کنهنمی تالفی رو کار این کردممی خیال که کنم باور تونستمنمی

 به شروع. شده فراموش چیز همه کردممی فکر من و بود گرفته نادیده منو خوبی

 دستمو مچ اون کردم لمس کاندومو بسته اینکه محض به. کردم کشوهایش گشتن

 اونا بگردی، رو جااین کنه، غروب خورشید که وقتی تا روز، تمام تونیمی تو: »گرفت

 .« نده هدر خودتو وقت. نیستن جااین

 .« باشیشون ننداخته دور که بهتره» ـ
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 .« بکنم کارو این تونستمنمی. بودن لباسات از تیکه چند هااون» ـ

 .« گرونن و دارزشمن خیلی که این برای» ـ

 ها ست این از کدوم هر. داشتم من که بود خوبی چیز تنها احتماال خوب زیر لباس

 . بودم داده سفارش معروفی بوتیکای از رو

 .« داری تختی باسن تو راستی: »گفت و خندید کنم نگاه تختشو زیر تا زدم زانو وقتی

 کدوم هیچ که میاد پیش هم تو برای مطمئنا: »فشردم هم به دندونامو و پریدم جا از

 .« نکنی پیدا زیراتو لباس از

 تا شدم بلند. بشه بدتر اوضاع ترسیدم اما بگم بهش رو اینا از بدتر خیلی خواستممی

 . بشم روروبه باهاش

 اگه حاال بخوام؛ خودم که گردونمبرمی بهت رو اونا موقعی: »داد من به آوانس یه الک

 . دوید پایین هاپله از و گذشت من کنار از...« ببخشی منو

 برای نبود قرار چون بگیرم رو)!( برادرم جلوی که ندادم زحمت خودم به حتی من

 . بره جااین از همیشه

 تا خریدم و کردم انتخاب قیمتی ارزان شورت فعال و رفتم بوتیک به مدرسه راه تو

 . بگیرم پس رو اونا تونممی طورچه بفهمم بعد

 از که زیرایی لباس بین برگشتم؛ خانه به مدرسه از عصبی یحالت با من روز اون

 داشتم، نیاز بستنی به واقعا بودم، کرده گیر شدت به بنتلی دعوت و بود رفته دست

 پیش سال که سازیبستنی دستگاه با خودم داشتم دوست ای،بستنی نوع هر نه اونم

 پیشخوان روی انتیتگر کاسه با شد، آماده وقتی کنم؛ درست بستنی بودیم خریده
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 خورد هم به جلویی در که این تا بردم لذت قاشقش هر از و بستم چشمامو و نشستم

 از شد، پخش هوا در ادکلن و میخک گل عطر شد؛ آشپزخانه وارد الک بعد کمی و

 . بودم متنفر بوش

 از مستقیما و برداشت شیر رفت، یخچال سمت به گرفت، نادیده منو معمول طبق

 زیادی مقدار و گرفت قاشقمو و طرفم اومد دید، منو بستنی کاسه. شیدک سر قوطی

 که وقتی تا کردمی جرینگ جرینگ لبش روی فلز. گذاشت دهانش در رو بستنی

 مثل زبانش داد، من به قاشقو بعد لرزید،می منظره اون دیدن از من بدن شد؛ خشک

 باز میزو کشوی ن،بود سکسی هم دندوناش حتی شد، کشیده دندوناش روی مار یک

 من کاسه از خوردن به شروع دو هر. دادم بهش و برداشتم رو ایدیگه قاشق و کردم

 این. تپیدمی میان در یکی قلبم ولی بود ساده خیلی. نگفتیم هم به چیزی و کردیم

 . بود داده هدیه من به حضورشو که بود زمانی ترینطوالنی

 توی بستنی افتاد؟ پدرت برای اتفاقی هچ: »کرد نگاه من به خوردن حین باالخره

 به سوال این بجنگم، فورانم حال در احساسات با کردم سعی و دادم قورت دهانمو

 سالگی ۵۵ در: »دادم جواب و گذاشتم کاسه توی قاشقمو. کرد سالح خلع منو کلی

 .« کشیدهمی سیگار بوده ساله ۲۱ که زمانی از. شد فوت ریه سرطان اثر بر

 از قدراین چرا که شد مشخص حاال. کرد تایید سر با و بست چشماشو هکوتا خیلی

 . بودم متنفر کشیدنش سیگار

 .« متاسفم: »گفت بود شده خیره کاسه به کهحالی در بعد و گذشت سکوت در مدتی
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 و گرفت من از رو کاسه کردیم؛ تقسیم هم با نموند باقی بستنی از چیزی که وقتی تا

 به بزند حرفی اینکه بدون بعد گذاشت کناری و کرد پاک شست، شوییظرف توی

 . رفت باال طبقه

 اوبه عالقه. کنم مرور دوباره را عجیب مالقات این تا موندم تنها آشپزخونه توی مدتی

 بعد و زد لیس قاشقو وقتی که کردم فکر این به چندبار. کرد متعجب مرا واقعا پدرم

  .داشتم احساسی چه زدم لیسش من اون از

 عالی. بستنی بابت مرسی: »بود الک از پیام یک شد، بلند گوشیم از پیام هشدار

 .« بود

 کمد روی مرتب و تمیز زیر لباس جفت یک برگشتم، اتاقم به ظهر وقتی بعد، روز

 من کرد، می پیدا ادامه اون آمیز مسالمت ورژن این اگه. داشت قرار هایملباس

 . کردممی شکارش احتماال

 کنار بستنی خوردن از بعد روز چند داشتن؛ کوتاهی عمر الک درباره شیرین خیاالت

 کار جااون مدرسه از بعد من و بود مدرسه وسط درست که ایکافه در اون هم،

 و ساالد ساندویچ، مثل چیزایی و بود دبیرستان از ترپایین کافه. شد پیداش کردممی

 . کردمی سرو قهوه

 بود؛ ما مدرسه دختر زیباترین احتماال اون همراه نبود، خوب کافی اندازه به الک اگه

 عاقل و بود من مخالف کامال اون. بود بزرگ  های سینه با بلند قد و بلوند برنزه، لیال

 موهای بودم، کارژیمناستیک یک یا رقاص یک شبیه بیشتر من رسید،می نظر به

 تگزاسی بزرگ سبک اب که این مثل بود، صاف و سیخ سیخ من فرنگیتوت بلند

 . بود زیبا هم خیلی وجود این با اما میومد هرزه یه نظر به اون. بود متفاوت
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 .« گرتا سالم: »گفت و داد تکان دست لیال

 .« سالم:»گفتم گذاشتم پایین رو منو وقتی

 از که کنمنمی فکر. بگیره نادیده داشت سعی اما کرد نگاه من به گذرا خیلی الک

 . نگفتم بهش وقتهیچ چون کنممی کار جااون نم دونستمی قبل

 احساس کرده، قفل پاهایش بین میز زیر رو لیال پاهای که شدم متوجه وقتی

 . داد دست من به حسادت

 به درموردش وقتهیچ من! منه ناتنی برادر اون باشه فهمیده لیال که نبودم مطمئن

 پیش من درباره ایاشاره هیچ حاال تا اونم کنممی فکر و نگفتم مدرسه هایبچه

 . باشه نکرده کسی

 .« دممی وقت دقیقه دو شما به من: »گفتم برگردم آشپزخونه سمت به کهاین از قبل

 هم به حالم گذاشت هاشلب روی ایبوسه و شد بلند میز روی از لیال دیدم وقتی

 خرخر که درسیمی نظر به گرفت اونو لب روی حلقه دندوناش با که حالی در خورد؛

 . بشم بخار و بسوزم شدت این به خواستمنمی وقتهیچ من اه. کنهمی

  «خواید؟می چی که گرفتید تصمیم: شدم نزدیک بهشون میلیبی با

 سوپ: »گفت و زد پوزخندی انداخت، ما روزانه مخصوص منوی به نگاهی الک

  «چیه؟ امروزتون مخصوص

 .« مرغ: »عوضی احمق

 .« کردی معرفیش بد وت نیست درست این» ـ
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 .« همونه این» ـ

  «؟...چیه... امروز... سوپِ: »کرد تکرار

 .« فرنگی تره سوپ: »شدم خیره ششده محکم هایآرواره و اون به طوالنی مدت به

 . داشت تخصص جااون غذاهای روی فقط ظاهرا و بود اسکاتلند از کافه مالک

  «خوری؟می چی تو لیال خوام؛یم همین از من خب بسیار: »وگفت زد پوزخندی

 بر و رفتمی ما روی هاشچشم و کردمی نگاه الک و من به گیج کهحالی در لیال

 .« خورممی باغ ساالد من: »گفت گشتمی

 اگر کردم، کشیوقت و گذروندم خودم برای رو خوشی زمان اونا غذای آوردن از قبل

 . نداشت اهمیتی برام بود سرد سوپ

: برم میز طرف به تا کرد بلند من برای شواشاره انگشت الک دقیقه چند از بعد

  «بله؟»

 سرده و مزهبی طورهمین و داره سوراخ کاسه این: »داد بیرون بینیش از رو هوا

  «ریخته؟ مزه توش واقعا که بپرسی آشپز از و کنی عوضش لطفا شهمی

 . دبو ساکت لیال. گیرهمی شخنده داره که رسیدمی نظر به

 پرتش شوییظرف داخل سرامیکیِ لیوان کنار شدت با و بردم آشپزخانه به سوپو

 مثل جالبی ایده. کنم حلش خودم گرفتم تصمیم آشپز، با زدن حرف جای به. کردم

 داغ داغِ سس بطری یک و کردم سوپ از پر را جدید کاسه زد؛ جرقه سرم توی المپ

 و داغ حسابی سوپ که جایی تا کردم فهاضا سوپ به مندانهسخاوت اونو و کردم باز
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 ای دیگه چیز: دادم قرار الک  جلوی ظرفو دقت با و برگشتم عقب به بود، شده تند

  خواید؟نمی

 .« نه» ـ

 بود این بینیمپیش ببینمش، تا موندم منتظر ایگوشه و برگشتم آشپزخانه طرف به

 در پا از و سوزهمی عمال زبونش بخوره مخصوصم دستی کار از وقتی. کُشهمی منو که

 . میاد

 . نداد نشون واکنشی هیچ ولی برداشت را اول قاشق الک

  ممکنه؟ طورچه

 ایموذیانه لبخند به دهنش کرد، دنبال منو چشماش بعد برداشت، دیگه قاشق یک

 دهنشو دست پشت با سرکشید، نوشیدنی یک مثل و کرد بلند سوپو کاسه و شد باز

 . خواست عذر لیال  از آهسته و کرد پاک

 حمام به که شد تاریکی راهروی وارد و گرفت بازومو و اومد من طرف به الک وقتی

 .  کردمی نگاه و بود برگشته طرفمون به لیال شد،می منتهی

  «زبلی؟ خیلی کنیمی فکر تو: »گفت و داد تکیه دیوار به منو

 . دادم تکون هالال مثل رو سرم خورد،می مسینه قفسه به محکم خیلی قلبم

 .« کردی شروع تو رو شوخی این خب،: »گفت
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 داد، فشار لبام به لباشو و گرفت دست دو با صورتمو بدم، جواب بتونم کهاین از قبل

 باز دهانمو ولع با بشه باز و بشه زخم دهانم شد باعث بود آویزان لبش از که فلزی

 . کرد من بوسیدن به شروع و کرد

 بدنم. بودیم زدههیجان و شوکه زبانش داغ حمله از دو هر دم،کر ناله دهانش توی

 فرو احساسی فشار افزایش از دارم کردممی حس. دادمی ایالعادهفوق بوی. لرزیدمی

 . ریزممی

 درون به دهانش از بود پیکانت سس خاطر به که زبانش گرمای ثانیه، چند عرض در

 در زبونم کردممی حس کهاین وجود با حتی. بودم سوختن حال در کرد نفوذ بدنم

 . بکشم کنار خواستمنمی اصال شدنه، سِر حال

 . بودم نشده بوسیده طوریاین هرگز

: گفت بدجنسی و خباثت تمام با و کرد دور من از رو دهنش لحظه، همون

  «بخوابی؟ من با جوریاین االن نباید دونینمی»

 . گرفتم سین روی دستمو و ادمایست راهرو توی زنان نفس نفس من و رفت او

 باالخره وقتی. بود گرفته نبض شدت به پاهام بین و بود شده زخم از پر دهانم! لعنتی

. دارم اونا بررسی به نیاز که شدم متوجه برگردم، تا کردم پیدا آرامش کافی اندازه به

 و گذاشتم میزشان سر و گذاشتم چرمی جلد دفترچه الی میزشونو حساب صورت

 . بندازم نگاهی که این بدون دادم، هلش الک سمت به یممستق

 را چیزی و برد جیبش توی دستشو باشه، منتظر بیرون گفت لیال به که شنیدم

 . رفت آن از بعد کمی و گذاشت پوشه داخل
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 یک همراه به دیدم و بازکردم رو دفترچه. بود نگذاشته برایم هم انعام حتی احتماال

 نوشته پول روی قلم با و بود گذاشته منو موردعالقه یاهس توری تسمه دالری بیست

 حدس من. دهید تغییر هاآن به آن، جای به یا کنید، حفظ را تغییر: »بود شده

 از کنین باور! معذرت عرض با: مترجم) «!باشه خیس خیلی پاهات بین که زنممی

 فقط که نفریم سه کرده، هنگ مغزم کردم سانسور شعوربی الک این دست از بس

 !( ها پسریه عجب... کنیممی سانسور داریم فحشاشو
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  چهارم فصل

 

 از دائما که چند هر آوردیم، نمی خودمون روی به چیزی بوسه اون از الک و من

 نداره، معنایی الک برای بوسه اون که بودم مطمئن کامال من گذشت،می من ذهن

 که حسی حال،این با بفهمونه، من به رو چیزی کارش این با داشت سعی فقط بلکه

 دونستن. بوده واقعی اشتیاق و شور خاطربه بوسه این که بود این مثل داشتم من

 ایخاطره دادن،می ایمزه چه کهاین و داشتن حسی چه لبام روی اون لبای کهاین

 و ذهن درگیری. داشتم رو لحظه اون آرزوی دوباره. بره بین از راحتی این به که نبود

 تحقیر رو تو کسی وقتی نفرینه، یک این. بود شده قبل از ترسخت خیلی من دنب

 رو مدرسه دخترای که وقتی خصوص به کنی، زندگی اون با که مجبوری تو کنهمی

 . بیاره خونه

 هم با و بود آورده رو لیال نبودند خانه ما مادر و پدر که حالی در ظهر، از بعد روز یک

 رو دیگه امی یک بعد هفته آن، از بعد. بود امی دیگه ظهر از بعد یک. رفتن اتاق به

 صدای نباشم مجبور تا بودم گرفته گوشامو و بودم خودم اتاق توی. بود آورده

 . بشنوم رو احمق دختر اون جیغ یا تخت جیرجیر

 پیام بهش بالفاصله بره، خونش به تا اومد بیرون اتاقش از دو ایمی که وقتی روز یک

 !« واقعا؟ کردی فکر چی تو میاد؟ فردا ۵ شماره امی آیا ایمی؟ تا دو عا؟واق: »دادم

 !« خواااااهر بود ایمی اسمت داشتی آرزو تو که کنممی فکر من» ـ

 .« خوانده خواهر بگو! خوانده»... ـ
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 .« مزاحم با مساویه خونده خواهر مزاحم؛ شدی و گذشتی خوانده از دیگه» ـ

 .« کودنی یه تو» ـ

 .« مزاحمی هی تو» ـ

 

 ویدئویی بازی یک رفتم؛ اتاقش به زدن در بدون و شدم بلند تخت از تلخیاوقات با

 . نکرد نگاه من به حتی و دادمی انجام

  «کنی؟می رفتار معنا تمامبه احمق یک مثل تو چرا: »گفتم زد،می شدت به قلبم

 از منم: »فتگ و کشید دست کنارش تخت به بود بازی به هنوز چشمش کهدرحالی

 .« بشینی جااین بهتره بری جااین از زود نداری تصمیم اگه! خواهر خوشحالم دیدنت

 .« ندارم کثیفت تخت روی نشستن برای میلی هیچ من» ـ

 !« بشینی من کثیف صورت روی دیمی ترجیح که اینه خاطرِ به شاید» ـ

. شد باز کجی لبخند به دهانش کرد،می بازی که چنانهم. بایست قلبم بود نزدیک

 اینکه محض به چون بودم، کرده ساکت رو خودم من واقع در بود؛ اومده بند زبونم

 پاهام داشتم دوست اومد، بیرون دهانش از "بشینی من کثیف چهره روی" کلمات

 البته بود؛ ناامید احمق یک من واژن. کنم مهار ارگاسممو تا بدم فشار دیگههم به رو

 اتاق اطراف به بدم جوابشو کهاین جای به بود جذاب خیلی براش اون بود، که هرچی

: کردم وسایلش گشتن به شروع و رفتم کشوهاش سمت به مستقیم کردم، نگاه

  «کجان؟ من زیرای لباس»
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 .« نیستن جااین اونا گفتم که بهت» ـ

 .« کنمنمی باور من» ـ

 پوشه یک کرد، جلب هموتوج که خورد چیزی به پام اینکه تا دادم ادامه گشتنم به

 شده چاپ کلماتی اون روی که شدمی دیده داخلش بزرگ کاغذ دسته یک که بود

 .« اوروک الک نوشته  الکی: »داشت

  «چیه؟ این» ـ

 من سمت به تخت روی از عمال و شد خیالبی ویدئوییشو بازی  الک بار اولین برای

 .« نزن دست اون به: »گفت و کرد پرواز

 خط تا چند و بود دیالوگ. زدمش ورق سریع بکشه بیرون دستم از اونو کهاین از قبل

 کتاب یک تو: »شدند گشاد چشمام. بود کرده تصحیح رو هااون قرمز خودکار با که

  «نوشتی؟

 واقعا بودم کرده مالقات باهاش که زمانی از بار اولین برای و داد قورت دهانشو آب

 .« نداره ربطی وت به این: »رسیدمی نظر به ناراحت

 .« هستی میای نظر به که چیزی اون از بیشتر خیلی شاید: »گفتم شوخی به من

 هایدنده چرخ و رفت راستش بازوی روی الکی عبارت خالکوبیِ طرف به هامچشم

 نوشته ظاهرا که داستانی با دستش روی خالکوبی. کردن حرکت به شروع سرم داخل

 . داشت ارتباط احتماال بود

 بعد شد خیره من به بذاره قفسه توی رو پوشه و بره کمد طرف به کهاین از قبل

 . گرفت سر از ویدئوییشو بازی و نشست تخت روی دوباره
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 کردم تماشاش و نشستم کنارش کنم، برقرار ارتباط باهاش نحوی به اینکه امید به

  «کرد؟ بازی نفر دو شهمی: »کرد نابود نبرد تو خودشو مجازی دشمن که

 یک کهاین از قبل کشید، آه عصبانیت با بعد زد، خشکش و کرد مکث ایلحظه برای

 هم با مبارزه به شروع ما و داد تغییر کنبازی دو به تنظیماتو بده، من به بازیو دسته

 . کردیم

 برنده بار چندین که این از بعد ولی کنم بازی طورچه بفهمم تا کشید طول مدتی یه

 و حیرت از حاکی نگاهی و کردمن به رو داد، کشتن به اونو خرهباال من کاراکتر شد،

 و زد واقعی اما میلبی لبخندی بعد و انداخت من به جسارتم از تمجید و سرگرمی

 و بود کوچیک حرکت یه اون. شهمی متالشی هم از داره قلبم انگار کردم احساس

 کردم؟می کارچه کردمی رفتار خوب من با واقعا اگر بودم رفته دست از هدف یه من

 رسیده وقتش دیگه کردم فکر. نشستممی پاهاش روی و دادممی دست از رو عقلم

 . برگردم اتاقم به که

 مناتنی برادر که رسیدم نتیجه این به و گذروندم اون به کردن فکر به را شب بقیه

 . رسهمی نظربه که چیزیه از عزیزتر برام
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 پنجم فصل

 

 کار دوچرخه مغازه توی که بود مدتی یه. ببینه سینما توی مارو که بود قرار الک

 . بگیره دوش تا خونه رفتمی اول ما، به زدن سر از قبل احتماال و کردمی

 . بودیم گرفته قبال رو بلیطا بنتلی، و ویکتوریا من،

  «بده؟ نشون خودشو قراره پارتنرت مطمئنی ویکتوریا: »گفت خنده با بنتلی

 .« میاد: »گرد نگاه من به ئننامطم ویکتوریا

. نیاد کردممی دعا که هرچند نه، یا بیاد قراره الک که نداشتم ایایده که من حقیقتا

 کسی بشیم مطمئن تا داخل ریممی زودتر ما که داد پیام بهش ویکتوریا وقتی

 منتظر صف توی که طورهمون. نداد جوابی هیچ الک شه،نمی صندلیامون صاحب

 از. بشن منقبض عضالتم تا شد باعث و من دور انداخت دستشو یبنتل بودیم،

 . کردمی عجله داشت یکم نظرم به  شدیممی آشنا هم با داشتیم تازه ما که جاییاون

 ایقهوه موهای. رسید می نظر به خوب سیاهش، پیراهن توی و دادمی خوبی بوی

 هر روزا این ولی است؛ مزهبا خیلی بنتلی کردممی فکر یادمه. بودند زده ژل روشنش

 . رسیدمی نظر به افتضاح ظاهری، جذابیتای نظر از الک با مقاسیه در کسی

 جاییاون از مه،خونده برادر الک، که نگه بنتلی به تا بود زیادی فشار زیر ویکتوریا،

 ما که نداشتن تصوری هیچ هنوز خیلیا زدنمی حرف من با مدرسه توی اصال الک که

 . دادممی ترجیح شکلی این خودمم. کنیممی گیزند هم با
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. شدن شروع هانمایشپیش و شد تاریک تئاتر که وقتی بودیم نشسته راحت خیال با

 بدنم. بده نشون امشب خودشو نخواد اصال الک شاید. سایلنت روی گذاشتم موبایلمو

 اطرافو یا کردمی چک موبایلشو بار یک ثانیه چند هر ویکتوریا ولی شد آروم کمکم

 . زدمی دید الک دنبال به

 گذاشتم و آوردم باال پاهامو و رفتم فرو صندلیم توی بیشتر. شد شروع باالخره فیلم

 . جلوم خالی صندلی روی

 داشتم واقعا و شدم جویدن مشغول. بردارم پاپکورنش از تا کرد اشاره بهم بنتلی،

 مخلوط ادکلن با که گیاهی گارسی بوی با بود نزدیک که بردممی لذت فیلم از کمکم

 . بود اونجا اون بشم؛ خفه بود شده

 سمت به و کرد باز تایکی توی راهشو الک وقتی کردن لرزش به شروع زانوهام

 سرگرم صورت اون به خواستمی دلم. رفت ویکتوریا طرف اون خالی صندلی

 . بزنم سیلی ش،شده

 به سریعا پاپکورن، به نسبت اشتهام بوسید، رو ویکتوریا گونه و داد تکیه الک وقتی

 فیلم به که کردم وانمود و برگردوندم بنتلی به رو بسته. کرد تغییر تهوع حالت

  .مندمعالقه

 ترمضطرب منو حضورش. بود الک کشیدن بو دادم،می انجام واقعا که کاری تنها ولی

 . بود کرده کردممی فکر که چیزی از

 . زدم یخ کارش این با گرفت، خودش دست توی و زد چنگ دستمو بنتلی ناگهان،
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 کرد زمزمه گوشم دم بود داده باال رژیمی کوکای یه الک، اومدن از قبل که ویکتوریا

 هیچ دیگه که چرا کرد، تپیدن به شروع قلبم رفت، وقتی. شوییدست بره باید که

 داره که ببینم چشم گوشه از تونستممی. نزنم دید الکو که شدنمی مانعم چیزی

 . کنهمی نگاهم

. زدمی همبه رو تمرکزم شخیره نگاه سنگینی اطرافم، هایتماشاچی خنده علیرغم

 زل به فقط گفتم، خودم به. خوردممی تکون حتی یا کردممی نگاهش اگه عمرا من

 . لرزید جیبم توی موبایلم. گرتا بده ادامه سینما صفحه به زدن

  «بشی؟ فروشگاه مانکن یه تا کنیمی تمرین داری» ـ

 محض به ولی دادم که چند هر دید،می بنتلی چون بدم پیامو جواب تونستمنمی

 . شدم پشیمون الک به کردن نگاه

 همیشه از بود، شده داده مدل بهشون و بودن خوردهژل وحشیش، همیشه موهای

 . چرم ژاکت و تیره شلوار بود؛ پوشیده لباس بهتر

 و باال قلبم توی چیزی یه کردم حس اومدن، کش واقعی دلبخن یه به لباش وقتی

. بخندم خودم به منم شد باعث خندیدن به کرد شروع وقتی ولی پرهمی پایین

 ریخت همبه داشتمو الک با که ایلحظه ویکتوریا. کردممی رفتار مسخره داشتم

 . ودب شده زدنم دید مزاحم دیگه بار یه. نشست و شد رد پاهام کنار از وقتی

 خواستممی من. بشم خیره صفحه به دوباره تا شد مبهانه همین و داد تکیه الک به

 دو میل و منطق بگه تا بود مدرکی ولی نمیاد در جور عقل با. باشم باهاشه که اونی

 ببوستش؟ تا کردمی تالش امشب ویکتوریا اگه شدمی چی. هستن جدا کامال چیز

 بود، نیفتاده اتفاقی کهاین با االنشم همین داد؟می جواب اونم اگه شدمی چی
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 چیزی مدرسه دخترای از یکی با گذاشتنش قرار. بگیرم حسادتمو جلوی تونستمنمی

 بود مخونده برادر اون که اینه منظورم. بودم کرده پذیرشش به مجبور خودمو که بود

 این واقعیت کالیفرنیا، به گشتبرمی التحصیلیفارغ محض به متنفر؛ ازم احتماال و

 بهترین با داشت اون کهاین و بیاد پیش ما بین تونستنمی چیزی وقتهیچ که بود

 عقب عمال و گفتمی بهم جزئیاتو ترینکوچک ویکتوریا. گشتمی من دوست

 . کشیدمی

 

 

 پایان یه یعنی این زد،می لبخند داشت مور باری درو. شد تموم فیلم من افکار وسط

 . خوب

 زیر. رفتیممی تئاتر خروجی سمت به داشتیم وقتی نشست کمرم روی بنتلی دست

 ویکتوریا. رسیدمی نظر به مرموز و مکار بیشتر حتی الک البی، لوستر روشن نور

 اون اما باشم متنفر ازش کاراین بابت خواستمی دلم بود، گرفته سفت کامال بازوشو

 . دارم الک به حسی چه من که کردنمی فکرشم که

 تنها ایدقیقه چند تا داشتم نیاز. کردمی غرق اندوه توی منو داشت موقعیت این

 کجا غذا برای بگیرید تصمیم شما کنم، تازه نفسی یه تا رممی من هابچه: »باشم

 .« بریم

 دستامو و کردم دستشویی وقتی. کشیدم عمیقی نفس شوییدست امنیت توی

 خیلی خواستنمی دلم. شدم خیره هآین توی خودم تصویر به کشیوقت برای شستم،

 فکرشو که چیزی از بیشتر لعنتی قرار این درباره خشم و عصبانیت. برگردم زود
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 کی واقعا تو: »دادم پیام الک به و برداشتم موبایلمو. بودن گرفته بر در منو کردممی

  «میاد؟ خوشت ویکتوریا از اصال هستی؟

 داشته اگه شهمی چی: »لرزید گوشیم. مشد پشیمون فکربی حرکت این از بالفاصله

  «باشم؟

 . کنم رهاش شد باعث پیام که وقتی تا داشتم نگه نفسمو که نفهمیدم اصال

 .« جاییاین چرا پس» ـ

 .« برم راه تو اعصاب روی تا» ـ

  «چرا؟» ـ

 .« میاد خوشم چون» ـ

  «چر؟» ـ

 من وقتی اونم کردیمی نگام طوریاون چرا بگو بهم تو. بگم بهت دیگه تونمنمی» ـ

  «کردم؟می رفتار آشغال تیکه یه مثل باهات

 . واضحن احساساتم قدرچه که بودم نشده متوجه االن تا من، خدای اوه

 .« کنمنمی نگاه بهت دیگه نباش، نگران: »کردمی عصبانی منو واقعا داشت! غلطا چه

 ولی کردن شدن یسخ به شروع چشمام. زده من به حرفایی چنین شدنمی باورم

 خودم به تا گرفت وقت دیگه دقیقه چند. ببینه ناراحت منو نذارم تا بودم مصمم

 . نکردم نگاهش بود، سخت خیلی کهاین با. البی به برگردم و بشم مسلط

  «بدی؟ طول قدراین شد باعث چی: »پرسید بنتلی
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 .« خوبم االن اما داشتم مشکل یکم» ـ

  «اوکیه؟ چی همه: »گفت و مشونه ورمد انداخت دستشو ویکتوریا،

 .« بریم بیاین آره،» ـ

 در بود آویزون اون بازوی از چنانهم ویکتوریا. رفتن ما از جلوتر الک و ویکتوریا

 پریوس سوار مون تا چهار. بود کرده فرو جیباش توی دستشو دوتا الک کهحالی

 . افتادیم راه شام برای و شدیم بنتلی

 کوچیک جای یه توی که وقتی اونم بود، شده ترسخت مدرخوندهبرا از کردن دوری

 نگاه صورتش جز هرجایی به و موندم حرفم روی من ولی بود؛ نشسته رومروبه دقیقا

 که کردم تظاهر. کردم بازی نمکدون با حتی صورتش، نه ولی تتوش و آستین کردم،

 . هستم بود نشسته چپم سمت که بنتلی با ممکالمه از بردن لذت غرق

 . نشم چشم تو چشم الک با تا بودم موفق موقع اون تا من و دادیم سفارش غذامونو

 خوادمی دلم مهمونیه، فرانکو الکس خونه تو دیگه جمعه گرتا، خب: »گفت بنتلی

 .« بیای باهام

 .« رسهمی نظر به جالب. حتما» ـ

 . بوسید صورتمو آرامی به و شد خم سمتم به

 عجیب برایم بودم ویکتوریا اگه. کردمی بازی شکر هایبسته با توجه بدون الک

 چه من اما. زنهنمی حرف باهام قراریم توی کهاین وجود با طوریاین که بودمی

  دونستم؟می
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  «داری؟ هاییبرنامه چه التحصیلی،فارغ از بعد الک،» ـ

 .« مبد انجام خواممی که چیزیه تمام این برم، جهنمی بستون این از» ـ

: لرزید من تلفن بعدش. نویسهمی کوتاهپیام میز زیر که رسید نظر به بعد دقیقه چند

 .« کنی نگاه من به که کنم کاری تونممی که بندممی شرط»

 . ندادم جواب و گرفتم نادیده

 شنیدم الکو صدای. کردیم خوردن به شروع ما همه و رسید ما غذای بعد، ثانیه چند

  «داری؟ شیک میلک کمی جااون تو میاد نظر به: »تگف ویکتوریا به که

  «کجا؟» ـ

 کنه فرو اون دهان داخل زبانشو و بکشه خودش سمت به رو ویکی کهاین از قبل

 .« جااین: »گفت

 در کردم،می تماشا وحشت با کرد، اون با بود کرده من با کافه در او که کاری همون

 فرط از صورتم دادمی تکون ویکی هند درون زبانشو هوس پر و آهسته که حالی

 . سوختمی حسادت و خشم

 .« برید اتاق یه توی باید دوتا شما لعنتی،: »گفت بنتلی

 من! واو: »گفت و پوشوند دهانشو ویکتوریا کشید، کارش از دست باالخره الک وقتی

 .« نیستی حالخوش جاییاین من با کهاین از کردممی فکر

 .« گفتم بهت: »گفت و خندید صدابی ودم،ب شده خیره الک به من

 .« ببخشید: »گفتم بنتلی به
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 پیدا رو دسشویی تونممی کجا که پرسیدم پیشخدمت از فورا و شدم خارج غرفه از

 . اومد دنبالم به ویکتوریا کنم پیدا رو جهت بتونم که این از قبل. کنم

  «بود؟ کاری چه این: »پرسید ویکی

 الک …  رفتارا اون  تمام " ؟   بود کاری چه چی ":  فتمگ و دادم تکیه سینک به

  "؟ بوسید منو که  شدی ناراحت تو.کردی فرار تو بعد و بوسید  منو

  گفتم و رفتم طفره سوال  این جواب از من

  داره؟ ربطی چهمن به. بده انجام  بخواد که کاری هر تونهمی اون "

  ". ندادی جواب من سوال به تو "

 به ، حساسم خیلی ام خونده برادر له نسبت که کنمنمی اعتراف فقط من چرا ه،البت

 . بوسید تورو کنه اذیت منو که خاطر، همین

  میکنه تحریک منوبدن دهمی انجام او که چیزهایی همه رسدمی نظر به چون

 خوامنمی همچنین من داره وجود چیزهایی چه  من و او بین که دونی می تو:  گفت

  "  ببینی آسیب تو که

 کوچولو  دارم کوچولو نگرانی یک فقط االن من. هستم بزرگی دختر من. نباش نگران

  ". کنهمی ترک رو اینجا داره اون که دونستمنمی من.  دارم

 . ترسیدممی ازش که بود چیزی همون دقیقا این
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 من.  نیست بزرگی زیاد چیز. میکنه رو من پوست فقط اون ؟ باشه نیست، مهم برام"

  ". دارم احتیاج کشیدن راحت نفس یه و استراحت کمی به فقط

  میکنم قبول میگی اینو واقعا اگر باشه "

  چیه بنتلی مورد در نظرت:  گفت و انداخت ام شانه دور به رو دستاش ویکی

  "میدم شانسی یه بهش قطعا که کنممی فکر من. خوبه … اون.  میشه چی ببینم بزار

  "خوبه "

 دیوانه منو این و کنم، حس رو الک بوی توانستممی  گرفن بغل منو ویکتوریا وقتی

 اون که کرد یادآوری بهم که بود آلود دود مشک بوی به من العملعکس این. کرد

  تا بدم انجام بود الزم که کاری هر که خوردم قسم لحظه آن به و  میکنه دیوونم

  بیارم بدست رو میخوام که چیزهای

  " جامون سر برگردیدم دوباره ای آماده پرسید ویکی"

 : کشیدم عمیقی نفس و دادم تکان را سرم "  

  ". اماماده من آره، "

 به طورکه همان.  بود سریع  و متوالی صورت به افتاد اتفاق اون از بعد که حوادثی

 جمع اونجا ردمم از عده یه شنیدم رو ظروف افتادن صدای گشتیم، برمی میز سمت

  کردن حبس درسینه رو هاشون نفس شد کوبیدهزمین به بنتلی اینکه از و بودن شده

  داشت  خون هم الک دهان بودو شده خونی بنتلی صورت
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  "  کنیمی چیکار داری ، الک" کشیدم جیغ

  زد ضربه بنتلی  صورت به قدرتش تمام با

 جدا بنتلی از رو الک تا بود کرده کمک او به که پیشخدمتی همراه به رستوران مدیر

 . دوید ما طرف به کند،

  " ؟ افتاد اتفاقی چه بنتلی، ":  گفت و شدم خم بنتلی سمت به

 به کرد شروع بعد.  دادم جواب  هم من و زد ضربه من به دلیل هیچ به دیوونه اون "

   من زدن

 . افتاد جونمبه پا با اون و ،  افتادم و لغزید پام من

  "خوبه؟ حالت "

  ". خوبم تقریبا "

  " باشی خوب واقعا نمیکنم فکر "

 . داد تکیه من به بنتلی و کردم کمک بهش

 . شدمی نزدیک دور از پلیس وآژیر بودند داشتهنگه را  الک هنوز  دیگه مرد دو

  ؟ افتاد می داشت اتفاقی چه

  "؟ خبره چه ": گفت و رفت  الک طرف به ویکتوریا

  ". بمونه تنها باهاش نزار ": گفت و  تف زمین روی  دهنش از خون مقداری او
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  ". فهممنمی من چیه جریان ":  گفتم و کردم نگاه بنتلی به

  ". کرد حمله من به الخلقهعجیب این. چیز هیچ

 ، کند حمله بنتلی به دوباره تا کشوند جلو به رو خودش  که هنگامی ، " الک "

 :زد فریاد

 " دروغگویی ی حرومزاده یه تو"

 . کردند مهارش و بره جلو خیلی نزاشتن بودند داشته نگه اونو که مردایی اما

 گیج ویکتوریا، و من. کردند دو هر از بازجویی به شروع و شدند وارد افسر دو

 در چیزی چه  که کردیم می فکر این به و. بودیم ایستاده ایگوشه در وسردرگم،

  بود افتاده اتفاق بودیم رفته دستشویی به ما که تاهیکو مدتاین

 خیلی چون نبود گفتند،امکانشمی چی افسرها به هاآن که بشنوم توانستممی کاش

 من از الک شدند آزاد دو هر و شد تموم ها بازجویی اینکه از بعد. بودن دور ما از

 جایی عوضی اون ینماش با تو خونه بریم بیا" گفت رسا صدای با و گذشت ویکتوریا

 نمیری

 زد فریاد بنتلی"

 "ببری خونت به منو دختر دوست میخوای تو خبره اینجا چه اینجا لعنتی هی"

  "زاده حروم  میکنم زندگی خونه تویه اون با من"
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 هفتم فصل

 

 نامسائد شدت به کرده بق ویکتوریای همچنین و الک وجود با تاکسی درون فضای

  بود

 سرخورده و ناراحت خیلی منِ ی خونده برادر واقعا الک  فهمید ینکها از بعد بنتلی

 باقی راز یه برام افتاد رستوران اون توی که اتفاقی علت.رفت و شد ماشینش سوار

  جلو صندلی  نزد حرف ای کلمه ما از کدوم هیچ با الک  برگشت، راه کل موند

 در و رفت باال طبقه به لکا رسیدیم، خانه به وقتی.عقب صندلی در ما و بود نشسته

  وباهاش برم که فکرکردم این به. بپرم جا از شد باعث که کوبید محکم چنان را

 الک روزبعد.باشد تنها خودش با کمی بزارم که میگفت  بهم امغریزه اما بزنم، حرف

 فروشی دوچرخه فروشگاه توی رو روزش تمام و  و رفت خانه از و شد بیدار زود صبح

  ازم بود نشسته من کنار  گرانتیتی چهارپایه روی آشپزخونه توی مادرم.کرد سپری

 اون از یکی که  رندی  ؟دوست افتاد اتفاقی چه دیشب بگی بهم خواینمی ":پرسید

 تو که گفت  کرده کاری کتک رستوران توی الک که گفت و زد زنگ بهش بود پلیسا

 مالیدم رو  ام شقیقه و گذاشتم کنار رو  ام قهوه "بودی همراهش هم

 دبیرستان از که بنتلی ، پسره اون و ویکتوریا، ، الک …بودیم شام صرف مشغول ما"

 وقتیکه چون ، چی سر  دونیمنمی ما شد دعواشون باهم ناگهانی اون و الک.  ماست

 شما از بیشتر خیلی من بنابراین،. افتاد اتفاق این ، بودیم رفته  دستشویی  به ما

  "...نمیدونم

 "کنم چیکارش  نمیدونم واقعا من و عصبانیه خیلی اپدریتن"
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  بزاره آزادش اونو که الزمه فقط"

 شما پس نباشه مقصر الک که ممکنه و  میاد پیش مسائلی همچین یه اوقات گاهی

  ". بدید توضیح رندی برای اینو

 نمیتونم من و اس فایده بی رندی با  کردن صحبت  باشه الک موضوع وقتی "

  "کنم رکاینود

  "...نمیتونم هم من "

. برگرده اون بودم منتظر روز تمام کنم صحبت  الک با شب اون گرفتم تصمیم

 بودم اون برگشتن منتظر ۷ ساعت ،تا شد می بسته شش ساعت دوچرخه فروشگاه

 کلی از بعد نبودم، خواب به قادر. برنگشت خانه به هرگز و نیوفتاد اتفاق این ولی

 حدود باالخره شدم خواب غرق و شد چیره من بر آلودگی خواب احساس  انتظار

 خونه به حداقل.شنیدم را در دستگیره چرخش و پا  ی آهسته صدای شب،نیمه

  افتاد اتفاقی چه.شد بلند اتاقش در  شدن باز  صدای بعد دقیقه یک.بود برگشته

  "میدی الکل بوی عوضی" زد فریاد رندی شنیدم

 . چسباند در به را گوشم و پریدم جا از

 "پدر پ پ سالم"

  زدمی حرف کشیده و جویده بدجوری الک

 شروع رو دعوا دراول، میکنی سربلند دیروز از بیشتر روز هر رو من داری تو پسر،"

 خونه  تو مست  باید تو حاال، و کنیمی تحقیر منو آشناها وجمعیت وجلوی کنیمی

  بزاری؟ پا من
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  " اومدی نمی خونه به هیچوقت کاش میکنم آرزو دارم

 که کاری تنها خب بشی متنفرازم میخوای نکنه کنی چیکارم میخوای االن  ؟ واقعا"

  "بشی متنفر ازم و کنی شروع میتونی ندارم مشکلی باهاش منم اینه نکردی من با

  " بشم متنفر تو از  نمیخوام من نه"

  میکردم آرزو ولی هستی االنشم همین چون بشی متنفر من از نمیخوای تو  درسته"

  میزاشتی خودم حال به منو و میشدی متنفر لعنتی من از همیشه برای بار یک کاش

"  

  ' الک ای بازنده عوضی یه تو"

  "باشی نگفته قبال که بگو یزیچ یه"

 دیگه من و نیست پول از خبری دیگه. دارم خبر  یه برات من پس خوب، بسیار "

 رو پولی.  گرفتم تصمیمو این امشب نمیدم تو به دانشگاهت و درس یبرا  پولی هیچ

  میبخشم گرتا به را همه  بعد من میدادم تو به که

 !  نه ؟ چی

 یک برای میارمبدست سخت که رو هایی پولنمیخوام من: داد ادامه " رندی "

 داشتی واقعی شغل یک به احتیاج روزی اگر اما کنم خرج منحرف ی نویسنده

  "نمیدم هم سنت یک حتی تو به من بعد من حال هر به بگی من به بیای میتونی

 

 چیز این پس حال، هر به بدی منو دانشگاه و  درس خرج نمیخواستی هیچوقت تو"

  ". میدونی خوب هم خودت و نیست جدیدی
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 که تو نه پاخطانکنه از دست و باشه شنو حرف که کسی برای اما.خواستممی  چرا"

  "کردی ناامید رو من اومدی دنیا به که اولی روز همون از

  نه مگه  بود همینطور اول همون از "

 اینه از غیر نمیخواستی منو تو و نبودم تو انتخواب اومدم دنیابه که اولی روز همون از

 ندادتن تو ی خواسته به هرگز مامی که آنجا از نداشتم شانسی هیچ وقت هیچ من ؟

  "شد تموم سخت برات جریان این. نبرد نبی از رو من و

  " گفته اینارو بهت مادرت اون حتما بزرگیه دروغ یه این"

  برای.  میفهمیدم وضوح به خودم نمیگفت مبه اون اگر حتی. نبود گفتنش بهالزم"

  ؟ کنی مافاتجبران تا کشیدی گند به رو زندگیم تمام آرومی به همین

  شکست قلبم

 "الک  نمردی االن تا چرا پس!؟ واقعا "

 چرندیان این به و بایستم عقب تونستمنمی دیگر.   کردم حبس را نفسم وحشت با

 تختش ی گوشه که خمیده و سر به دست الک. دویدم  اتاق درون به. بدم گوش

 با پشتش. بود  گرفته رو اتاق جای همه زننده الکل بوی.  کردم وحشت. بود نشسته

 خارج دهانش از که سنگین هاینفس با و رفتمی باال شتدا  عمیق های نفس

 .شدمی
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 و ایستاد جا آن امناپدری "!  کنید بس کنممی خواهش!   کن تمومش … رندی"

 من جلوی که مردی لحظه، آن در. کرد نگاه من به  احساس از خالی باچشمانی

 . باشد عیارتمام غریبه یک  من برای تونستبود،می ایستاده

 و کنی قانع رو خودت دالیلت با میتونی که دمنمی اهمیتی من!  پسرت  پسرته اون"

  " باشه کرده کاری همه اگر حتی  کنی اینکارو نباید ولی بزنی حرف پسرت با اینطور

  ".....برا اومده پیش چیمابین نمیدونی تو تا، گر"

 رو چی همه شنیدم شما از من که  کلماتی بدید توضیح من برای نیست نیازی"

 بایستم اینجا خوامنمی من و   بود تر بُرنده سالحی هر از هاتون حرف کرد مشخص

  "کنی برخورد باهاش اینطوربدم اجازه و

 آرام الک تنفس رسیدمی نظر به. بود ساکت اتاق. نگفتند چیزی آونها از هیچکدوم

  کردم پیدا آرامش هم من ، اون همراه به و  بود شده

  ". لطفا بزار تنهاش بری باید ":  گفتم و کردم " رندی " به رو

  " ــگر "

  زدم فریاد دل ته از"

  " بزار راحتش

 . گذاشت تنها الک با مرا و شد خارج اتاق از و داد تکان را سرش رندی

: گفتم و بردم دهنش به را آن و برگشتم آب بطری یک با و دویدم خودم اتاق به

  " بخور آب یکم"
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 زانو کرد پرتاب ای وگوشه کرد مچاله رو بطری و کشید سر رو آب تمام  نفس یک

  لب زیر چیزی و زدمی حرف جویدهجویده. درآوردم پاش از رو کفشاش و زدم

 . بفهمم تونستمنمی که کردمی زمزمه

  ". کشیدم رویش رو پتو و شدم بلند

. خزید بالشت سمت به و نداختا زمین روی ناشیانه طرزی به و  آورد در رو  ژاکتش

 . بست را هاش چشم و کشید دراز شکم روی

  بودم شکه شدم واردش ناگهانی که جریانی از هنوز و بودم نشسته تخت کنار در

 فردا باید که میدونستم. . کشیدممی خجالت رندی از و  میسوخت براش دلم خیلی

  ؟ باشه نکرده دخالت و نیدهنش چیزی امشب بود ممکن  طور چه بزنم حرف مادرم با

 موهایشبین رو هایم دست.خوابید آرامی به و بود شده تر آرام زدنهایش نفس نفس

 بزنم دست بهش میتونستم آزادانه من  و بود خواب او اینکه از لغزوندم سیاهش

  زخم. کشیدم لبش زخم روی نرمی به رو  ام اشاره انگشت.بودم خوشحال خیلی

 خودم به شده پاره  هاش لب که فهمیدم وقتی و بود لبش ی حلقه کنار درست

 حال این با بود، همیشه از ترروشن  برایم  اون دائمی خشم دلیل حاال.لرزیدم

 خواب توی.دونستمنمی  الک زندگی مورد در چیزی هیچ که کردممی احساس

 تمسخر های نگاه اون از نه و پوزخندهاش از نه. داشت معصومی ی چهره خیلی

 از خروجم قبل رو پتو.میومد در بد الکه ی پوستهاون از حداقل نبود خبری آمیزش

 از آروم اشک قطره یک شد فشرده قلبم و کردم نگاهش. کردم مرتب او روی اتاق

 جز کاری هیچ که  پسری  که کردم فکر این به خودم، تخت در.افتاد پایین چسمم

 ازش داشتم دوست بودکه دنیا توی کسی تنها نداشت تمسخرم و گرفتنم نادیده
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 آشپزخانه پیشخوان روی یادداشتی شدم بیدار وقتی بعد روز صبح. کنم حمایت

 و.شدند ایالت غرب عازم سفر برای اون و رندی که بود نوشته اون در مادرم بودکه

  بود نوشتهچنین هم

 

 رو شینما شدم بیدار وقتی. کرد غافلگیر کوتاه سفر  این با منو صبح اول رندی"

 دیر تا. کشید خواهد طول شب  یک فقط. کنم بیدارت خواستمنمی بود کرده آماده

 چیزی اگه هست تویخچال " الک " و تو برای هم غذا عالمه یه. گردیممی بر وقت

  "دارم دوستت گوشیم به بزن زنگ داشتی الزم

 من از دیشب اتفاق بابت تا داده را کار این ترتیب ناپدریم بودم مطمئن!! راحت چه

 . دادم پیام  مامان به و برداشتم را تلفن فوری.  کنه دوری

 حرف الک و رندی قضیه به راجع باید جدا برگشتی وقتی اما ببر، لذت سفرت از

 . بزنیم

 پاهایش  اومد پایین که هم وقتی. نیامد پایین هاپله از ظهر از بعد دو ساعت تا  الک

 . شد سرخ چشمانش و ژولیده موهایش ، رفتند جوشقهوه طرف به  مستقیم

 بخیر صبح:  گفتم

  داشت وخش سست  کردمی زمزمه که حال همان در صدایش

  " سالم"

  داد تکون کمی رو اون و ریخت درلیوان قهوه کمی
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  ' برمیگردن دوشنبه  رفتن شبانه سفر یک ما والدین ظاهرا "

  "بده خیلی که  این": گفت الک

  " سفر رفتن وناا اینکه بده چی"

  ".گردنمی بر اونا اینکه نه، ": گفت و خورد رو اش  قهوه  از ایجرعه

  "...اینکه از متاسفم"

 کف و  بست رو هاش چشم کنم تحمل نمیتونم": وگفت پریدحرفم وسط الک

 در همیشه.  کنم تحمل نمیتونم واقعا ": گفت و کشید چشمهاش روی رو  دستش

  " میمونی برقی اره  مثل دقیقا کردنی ور ور حال

  "خماری و مست هنوز توکه فهمیدم  ببخشید اووه"

  "میگی تو که خب،همینطوره "

 قلبم شد باعث و زد بهم  چشمکی العملم عکس از اون و دادم چرخی رو هامچشم

  بیفته تپش به

 :  گفتم و نشستم آشپزخانه مجاور نیمکت روی

 "؟ چیه ات برنامه امروز "

  " بده پا بهم که کنم پیدا رو یکی باید اول خب، "

 



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 58                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

  "بعدش؟ و خندیدم

  ". دونمنمی ":  گفت و انداخت باال رو هاش شونه

  بدم؟ سفرش غذا خوایمی "

 . برسم نظر به عادی که کردم تالش سختی به

 . مالیدمی را گردنش پشت و رسیدمی نظر به  حوصله بی اون

  "؟ چی"

  ". دارم  قراری یه من … اوووم واقعا، نه، ":  گفت و کرد چک را تلفنش او

  کی؟ با "

  " … ام با، "

  "  اسمشو  دونینمی تو " گفتم و خندیدم

  "بده وقت بهم دقیقه یک ":  گفت و خاراند رو  پیشونیش

 .  دادم تکون سرمو

  ".کایلی … بله … کایلی با!  اوه"

 طرفی از. میگرفت جاشو دیگه یکی بزودی میفهمید یلیکا اگر میشد جالب چقدر

  ویکتورا نگفت که کشیدم راحتی نفس  مخفیانه

 هنوز  کرد خراب رو چی همه که دعوایی اون و مزخرف قرار اون با میدونستم چون ،

  باشه درتماس باهاش و  باشه ارتباط در الک با که میکرد سعی
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 واقعا   اون سرشکستگی و بود داده اس ام اس او به باریک حداقل گذشته شب اون

 روی اومد،می پایین هاپله از  الک که هنگامی شب،  اوایل.بود کرده خاطر آزارده منو

 عطر بوی.  کردم صاف را هایملباس و  نشستم غریزی طور به. بودم داده لم کاناپه

 شنگاه و بچرخم طرفش به من باعث که  بود قوی و داشت کشش حدی به اون

  موهایش  به داشت تن به رنگ آلبالویی پیراهن و بود پوشیده مشکی شلوار.  کنم

 از که پایینیش لب ی گوشه بریدگی باوجود حتی ،و بود داده فشن و  شلوغ مدل

 راستش، ،  میرسید نظر به تر جذاب همیشه از بنظرم بود مانده باقی شب آن دعوای

 ژیڔان میشد جایی وارد اون که مانز هر.بود سکسی هم لعنتی بریدگی اون حتی

 . بود پرت حواسم تمام  میکرد تغییر اونجا

  آوردم بیاد رو اونشب پیام متن

 میکردم مجبور رو خودم افتادم می یادش وقت هر "باش داشته نفسعزت کمی"  

 .  انداختم نگاهیروم روبه های کتاب به  باشه خودم کارم تو سرم

 کردن فکر فقط  بگیرم کم دست رو خودم میکنم نگاه ونا به وقت هر که نبود قرار

 نوعی به.بود داده قرار بدی وضعیت تو منو دوباره و گرفت حالمودوباره پیام اون به

 .نکنم نگاه او به بتنلی با دعواش  از بعد که بودم کرده فراموش

  " میرم دارم من ":  گفت و برداشت کلیدهاشو

  ".دارم نگه متمرکز کتاب روی   هامو چشم کردم سعی ، باشه ":گفتم

 تنها خونه توی زیادی مدت برای. کشیدم راحتی نفس من و  شد بسته محکم در

 پیش و اینجا الک که کاش میکرد آرزو انگیزم ترحم وجود از قسمت اون و موندم

 . میگفتیم بهم خاص خیلی چیزهای و بود من
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 بدم سفارش چینی غذای تنهایی شدم رمجبو نهایت در منم و  نبود ای چاره خب

 به همراهم تلفن  پیام زنگ صدای کردم، باز را میگو جعبه من اینکه از بعد کمی.

 . رسید گوش

 

  " اومد یادم چیزایی یه دیشب از" الک

  اوه:گرتا

 ! بودی شده خم تخت روی من کنار دیشب  تو:"الک

  " ؟!میکردی سواستفاده من از داشتی

  باشه شوخی یک فقط حرفها این که ترهبه:گرتا"

  "آوردم می در پات از رو هات کفش داشتم مننه

  "میزاشتی؟ پا طلسم برای داشتی شوخی؟نکنه"

  " نمیزنی حرف که جدی" گرتا

 ( -;:     الک

  "باشی قرارت سر نباید االن تو"

  "هستم"

  " میجونبونی سروگوش اینجا داری چرا پس"

  "کنم اذیت رو تو دارم دوست چون"
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 بدم جواب که نبودم مطمئن بود بنتلی  خورد زنگ تلفنم بدم رو جوابش اینکه قبل

  نه یا

  الو-

  گرتا سالم-

  خبر چه بنتلی سالم-

  اونجاست الک-

  مگه؟ چطور نیست نه-

 برات بخوای اگه میخواستم. گذاشتی  گذاشتی جا ماشینم تو رو ژاکتت شب اون تو-

  نم؟میتو. بیارمش

  باشه نداشته ایرادی که کنم فکر حتما باشه اووم-

  اونجام دیگه ی دقیقه ۱۲ من پس عالیه-

 پیام تا چند الک میزدم حرف بنتلی با وقتی که شدم متوجه کردم قطع که رو تماس

  فرستاده برام دیگه

  بود یارویی یه با قرارم راستش-

  مرد یه مَردهیه منظورم یارو خب-

  کنم خرابکاری بود نزدیک که اینه احافتض و

  هی-
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  گرتا هستی گوری گدوم تو هست معلوم-

 برام میخواد االن گذاشتم جا ماشینش توی رو ژاکتم. زد زنگبهم بنتلی ببخشید-

  بیارش

  خورد زنگ تلفنم بعد لحظه چند

  نمیکنی خونه وارد رو پسر اون تو بهش نتعل-

  بیاره مبرا ژاکتمو میخواد فقط اون-

  در جلو بزاره رو ژاکتت بگو بهش و بزن زنگ بهش االن همین-

  افتاده اتفاقی چه اون و تو بین نفهمم زمانیکه تا نه حداقل نمیکنم کارواین من-

 .  شد قطع تلفن

 توضیح اینکه بدون  نکنم و کنم چیکار بگه من به کردمی سعی و بود عصبی اون

 . باشه  داشته خوبی

  شدم بلند مبل روی از بسرعت ، شد باز ورودی در وقتی بعد، قیقهد ده

  شده؟ خبر چه اینجا. بود رسونده رو خودش زنان نفس نفس که بود الک اون

  نیومد؟ هنوز-

  میکنی چیکار اینجا تو-

 به بازگشت جز ایچاره  بنابراین،  کنی نمی توجهی من حرف به که بود مشخص -

 .  نداشتم خونه
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  کنم، دوری ازبنتلی که خوایمی من از چرا که دینمی  توضیح  من برای  تیوق"

  "؟ بدم گوش  بهت من که داری انتظار چطور

  کشید موهاش الی رو دستهاش بیحوصلگی با الک

  کرد باز رو در خودش و کشید کنار در جلوی از رو من الک و شد زده در زنگ

 :  گفت و شد سفید بنتلی صورت

  "نیستی تواینجا که گفت گرتا میکنی چیکار جااین تو"

  کرد قفلش و بست اون روی تو محکم رو در و کشید دستش از ژاکتمو  الک

  زدم داد برم دنبالش خواستم

 . "برو کنار راهم ازسر: گفتم"

 :  گفت و گذاشت در جلوی را هاشدست او

 یه اون.. رفت که نمیشنوی رو ماشینش صدای مگه کنار برو در جلوی از تو "

  "لعنتیه بیشرف

 من.  برم کنارش از گرفتم تصمیم شدم، تسلیم و کشیدم عمیقی نفس

  میکرد نارحتم واقعا الک ی خودخواهانه رفتار اما باشم تنها بنتلی با خواستمواقعانمی

 در رو خودش خیلی اون که حالی در کنه دخالت من زندگی  تو نداشت حق اون. 

  بود گرفته محکم من مقابل
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 شده سنگین قدری فضا رفتم بود مانده میز روی کهغذام ظرف طرف به من که وقتی

  بود

 با بازهم رو بینمون موجود یخ من که زمانی تا نزدیم حرف هم با ما دقایقی برای

 !! شکستم برقیم اره صدای

 گشنته اگر هست چینی مخصوص غذای بسته یه آشپزخونه کانتر روی اونجا"

  "بخوریش میتونی

  نزاشت محل بهم و  میرسید نظر به عصبی هنوز الک

  کشید بو رو اون و برداشت رو جعبه رفت، پیشخوان طرف به

  نخوردی؟ غذا قرارت توی ؟ ایگرسنه "

 . نه ":  گفت و  گذاشت دهانش در را نودل او

  اومدی؟ و کردی ولش که شد ناراحت دستت از"

  ". نه ":  گفت پر دهان با او

 ، غذانخووردی اگه ": پرسیدم ، بود داده تکیه پیشخوان به را هایشآرنج که حالی در

  " ؟ بدونم میخوام واقعا یا ؟ کردی کار چی پس

  ".بره بولینگ به خواستمی رایلی … ام "

 . "کایلیه اسمش   گفتی که کنم فکر من "

  "اوپس"
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  ".کردی اشتباه ": گفت و زد ای دستپاچه و گناهکارانه نیشخند یک

 آخرین و  گردوندم اون سمت به چشمامو  بدم نشون واکنشی چه که نبودم مطمئنم

 اگه قشنگه خیلی که کردم دانلود رو فیلمی یه"گفتم و پیچیدم چنگالم دور رو نول

  " کنیم نگاه باهم میتونیم داری دوست

 : شد خیره من هب فقط بعد و کرد متوقف رو خوردن غذا ایلحظه برای

  "شده؟ چت تو"

  " ؟ ببخشید "

 مثل میخوای هنوز درسته؟تو میکنم رفتاری بد باهات من که نیست مهم  برات"

  بچسبی؟ من به کنه

 ازت کسهیچ ":   گفتم و زنهمی بیرون هایمگوش از بخار کردممی احساس

 . بردممی لذت تنهایی از داشتم واقعا من!  بیای خونه به که نخواست

  "بکشی دراز مبل روی خواستیمی چیزی همچین یه یا  ویبراتور با ؟ واقعا"

 ! ویبراتورم؟!ریخت فرو قلبم

  ویبراتورم من خدای لعنتی

  اونو کردم تمیز رو تختم کنار میز اینکه از بعد. بودم کرده فراموش رو ویبراتورم من

  هم اون. بودم کرده فراموشش امالوک بودم نکرده استفاده ازش مدتی   گذاشتم اونجا

 ! بودش برده
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  داد ادامه او

  دادی دست از رو اون که  شدی متوجه تازه  تو ببین صورتشو هی  "

 شاید یا میساختی خودتو کار انگشتات با شاید اومدی کنار خودت با چطور االن تا

  کرد عوض رنگ صدها صورتم مطمئنم دیگه های طریقه به هم

  ریدنپ هام پلک

 کنم فکر اما  کنم کمکت تونمنمی من ببخشید، زنی؟می چشمک من به دوباره تو"

 نگاه  باید داری احتیاج بهش بیشتر که تری متفاوت های فیلم سری یه امشب که

 از میتونی حاال خب بدم قرض بهت میتونم ها فیلم جور اون از نداری هم اگه. کنی

  "  بزنی سوت خوشحالی

 :  شد تکرار سرم توی دوباره شبش اونحرفهای

  "بزار احترام خودت به "

 در رو باال ی طبقه راه من  کنم کار روش امشب همین از که  گرفتم تصمیم من

 هاپله از که هنگامی.برگشتم اتاقم به بگم دیگه کلمه یک اینکه بدون و  گرفتم پیش

  غلت تختم در که نهمچنا شب، آن شد بلند خراششگوش هایخنده ، رفتممی باال

 پرخاشگرش  و عصبانی همیشه رفتارای اون با اون.  بودم عصبانی هنوز ، خوردممی

 دنبال به که بودم کسی من انگار. بندازه دست منو داشت سعی که کیه میکرد فکر

 اس ام اس من با بنتلی اومدن قبل که بود اوناینکه نه ،انگار  بودم توجهش جلب

 تا داشت ادامه شبنیمه از بعد دو ساعت حدود تا  برهمم و درهم افکار. میکرد بازی
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 میپچید خودش به الک،. رسید گوش به  الک اتاق از کشیدن فریاد صدای که  اینکه

 : میگفت لب زیر و

 !! شو بیدار. شو بیدار لطفا! نه! مامان -

 . بودند افتاده زمین روی هاش مالفه تمام و بودند مقطع نفساش

 !! لطفا: دکشی فریاد

 . شد می کنده جا از داشت قلبم میدادم، تکونش وقتی

 . میبینی خواب داری! الک الک، -

 به درد از فشرد، و زد چنگ دستمو وقتی ولی بود بیداری و خواب بین همچنان

 . پیچیدم خودم

 و شد بلند. گیجه هنوز رسید می نظر به کرد، نگاهم و شدند باز چشماش وقتی

 . کجاست بود نیومده یادش هنوز که انگار. کرد می گاهمن شوکه. نشست

 مشکلی کردم فکر.شنیدم کشیدنتو داد صدای من و میدی کابوس داشتی. گرتام -

  مرتبه؟ چیز همه. اینجا اومدم بعدش و اومده پیش

 . کرد ولش شد، دستش توی بازوم متوجه وقتی. بودن نامرتب هنوز نفساش

 بدونم کجا از. بیهوشم نیمه وقتی اونم میگیرم اتاقم توی مچتو که دومه بار این -

  نمیدی؟ انجام روم کارایی یه اینجا طوریم این وقتی
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 چی نمیدونم. دادم گوش پرتاش و چرت به کافی ی اندازه به گرفته؟ شوخیش

 اویزون نظرش از شاید. دادم هولش محکم ولی ، ناراحتی یا خوابی کم شد، باعثش

  برام؟ داره اهمیت چقدر که نمیدید ولی باشم

 ! اشتباهته بندیه زمان به مربوط فقط این میدونی -

  چی؟ -

 . بشی تسلیمم توام که بودم منتظر بود وقت خیلی -

  داره؟ خنده نظرت به -

 سرگرم منو طوری این حاال تا هیچی. زیاد ام خیلی. داری خنده تو نظرم به! نه -

 . عالیه شدت به تو کردن اوسکول. بود نکرده

 . بدم انجام واست اینکارو تونستم که خوشحالم پس.. خب -

 هیچ و بود ام ماهانه زمان کنم فک. سوختن اشک هجوم با چشمام! بهش لعنت

 . بدم انجام نمیتونستم لعنتی احساسات این کنترل واسه کاری
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 . دید رو قطره اولین متاسفانه ولی بپوشونم ازش رو ام چهره کردم سعی

 : ماسید لبش روی الک ندلبخ

  شد؟ چی! لعنت -

 نمیدونستم خودمم وقتی بگم داشتم چی. شم محو چشاش جلوی از تا داشتم نیاز

 . مرگمه چه

 . کوبیدم سرم پشت اتاقو در. کردم ترکش و چرخیدم

 اگر عمرا که هرچند سرم روی کشیدم رو پتو. کشیدم دراز و رفتم باال تخته از

 . بخوابم میتونستم

 : گفت الک که شنیدم. شد روشن اتاق چراغ بعد و شد باز ارومی به اتاقم در

  چطوره؟ صلح پیشنهاد -

 دستش توی مصنوعی الت یه با. زد خشکم ببینمش، تا پایین کشیدم رو مالفه وقتی

 الستیکی الت. بود دستش توی من ویبراتور.ای مصنوعی الت نهر نه. بود ایستاده

 !! من بنفش

 ( :/ بگم؟ چی) 

 :  گفت و داد تکونش اگ

 . بده نشون تاسفمو نمیتونه لبخند یه با ویبراتور یه مثل هیچی -

 . پتو زیر کردم سرمو دوباره و چرخیدم
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  میکنی؟ گریه زیر اون داری جدنی. گرتا بیخیال! اوه -

 بدم، ادامه گرفتنش نادیده به اگه میکردم فکر. رفت فرو سکوت توی اتاق بعدش

 الک وزن زیر تخت دنبالش به و شنیدم ویبراتورمو ویز ویز صدا وقتی اما .میره میزاره

 . کردم اشتباه فهمیدم رفتم، پایین

 . بدم غلقکت کوچولوت پسر دوست این با میخورم قسم نخندی، اگر -

 ویبراتورمو تا کردم تالش و برداشتم خیز. اوردم پایین حرص با رو پتو. لبام به زدش

 . بزنم چنگ

 . نموندن امون در پام کف و پشت. داد قلقلکم بیشتر و بود سریعتر الک اما

 . میکردم غش خنده از داشتم

  وایسااا-

 ! عمرا-

 و بیفتم تخت روی شد باعث. دادم دست از کنترلمو تمام بغلم، زیر سمت رفت وقتی

 . بزنم قه قه بلند

  دیلدو؟ یه با تختم توی الک کنار کشید؟ اینجا به کارم که شد چی

 . مردم می میداد ادامه اگر که میزدم قه قه بلند اینقدر

 !!!!!!! دیلدو توسط مرگ

 ( ویبره رو میره کنی روشن ویبراتورشو انگار. ) کرد خاموشش باالخره،
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 . شم اروم و شن منظم نفسام تا گرفت وقت ای دقیقه چند

  واستادی؟ چرا -

 .  دش انجام که. بخندونم رو تو که بود این ماموریت -

  بیا: سمتم گرفتش

 . مرسی -

 : گفت و باال داد ابروشو تای یه

 !! من با مشروبش خوای می مهمونیه، شلوارت توی شب فردا کنم فک -

 . ای بامزه چقدر: گفتم برمیگردوندم میزم داخل رو دیلدو که درحالی

 . کنم پیدا لدودی این واسه تر امن جای یه که گذاشتم خودم برای ذهنی یادداشت یه

 میتونستم نبود، کار در تماسی هیچ اینکه با. کشید دراز کنارم شگفتی، کمال در

 عالیش بدن و پک سیکس روی چشمام وقتی. کنم حس پوستش روی از گرماشو

 دوباره میکردم سرکوبش داشتم که میلی و کوبید ام سینه به محکم قلبم چرخید،

 . شد بلند

 . ان سکسی چقدر که گذشت هنمذ از و بودند لخت پاهاش،

 !!!!!!( حلقم تو فتیشش) 

 . فرستادم لعنت افکارم به و بگیرم ازش چشم که کردم مجبور خودمو

 : گفت ارومی صدای با
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 . گرتا اینجا بیام نمیخواست دلم -

 سمتش به. بود جالب اون، زبون از شنیدنش. میگفت اسممو که بود بار اولین

 . بود خیره من جز هرجایی به نگاهش میکرد، صحبت هک درحالی اون ولی چرخیدم

 . هستم که میبینی ولی نباشم اینجا وقت هیچ که میکردم ارزو -

  بدی؟ عقیده تغییر که شد باعث چی -

 نگرانم بازم دوره، ازم وقتی بزارم نمیتونستم. بکنم مامانم با اینکارو نمیتونستم -

 . باشه

 دیدم وقتی ولی فهمیدم نمی اولش. باشی اینجا نمیخواستی چرا که میدونم االن -

 یه ولی. ای عصبانی دستش از اینقدر چرا فهمیدم کرد، صحبت باهات چطور رندی

  شب؟ اون کردی رفتار طور اون بنتلی با چرا. نفهمیدم هنوز چیزو

  بودم؟ من انداخت راه رو دعوا که کسی کردی فکر چرا -

 روی که وقتی اونم میزد لگد بهش اشتد که کسی و. ندادی توضیح برام چون-

 . بودی تو بود، زمین

 : کرد عصبی ای خنده

 ادمای ی همه همین برای نه؟ مگه میرسم نظر به بدام ادم شبیه من اینا، از غر -

 شاید. افتاده خوشگله پسر جون به و کرده پاره افسار الکی بده، ادم کردن فک اونجا

 قسم ولی! بوده علف و جوانا ماری حمل واسه فقط ولی باشم داشته سابقه من

 . بودم نزده مشت بارم یه حاال تا شب اون از قبل تا میخورم
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  پس؟ شده چی نمیگی بهم چرا -

 گذاشتن سرت به سر از من اینکه با و میکنی فکر که چیزی اینکه علیرغم چون -

 . شی اذیت نمیخوام میبرم، لذت

 !!!( اخیییی) 

 . فهمم نمی که من -

 . کرد نگاهم مستقیما و چرخید خرهباال

 تاحاال گفتی. بزنمت میخواستم شدی، حمام وارد و انداختی سرتو که باری اولین-

 ولی. میکنی شوخی داری کردم فکر. نکردم باور اصال موقع اون و ندیدی لخت مرد

 . ام شرمنده رفتارم، اون بابت شناختمت که بعد

  داره؟ میزدیم که حرفی به بطیر چه این:  شدم می عصبی کم کم داشتم

 کرد شروع رفتید، شما وقتی همین برای. خوندتم برادر من نمیدونست بیشرف اون-

 جوری یه و مهمونی اون به میبرت بعد ی هفته چطور اینکه ی درباره اومدن الف به

 که بود بسته شرط باهاش قبلیت پسر دوست! بده ترتیبتو بعدشم تا میکنه مستت

 به بدی تو باکرگی تا میشدی تسلیم اگر. ای باکره هنوز چون بده تیبتوتر نمیتونه

 . میداد دالر پونصد بهش بنتلی،

 !! من خدای اوه: دهنم روی گذاشتم شوک با دستمو

 

 : گفت و کرد نگاهم همدردی با الک
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 . سرش رو کشیدم خشتکشو من!! اره پس -

! بزنه بهت رو حرفا اون ندیر گذاشتی! تویی مقصر کنن فک همه گذاشتی تو: گرتا

  من؟ از مراقبت برای فقط

. بدم بهت میبندن شرط سرت دارن که رو خبر این باید چطور نمیدونستم خوب:الک

 پس. بدی راهش میخواستی بازم و نکردن کار من هشدارای امشب اینکه مثل ولی

 . بگم بهت شدم مجبور

 . ممنون:گرتا

 

 

 

 

. بود رندی از گرفتن انتقام مثل میکردم اینکارو وقتی. کنم اذیتت داشتم دوست: الک

 جالب برام کردنت، اذیت بازی این شد باعث شناختنت، ولی! سارا دختر ی شکنجه

 به شبیه برات اصال این و رفتم تند زیادی فهمیدم کردی گریه وقتی امشب ولی. بشه

 وقتی تا و برسونم اسیبی بهت نمیخواستم اصال ولی نکنی باور شاید بازم. نیست بازی

 . بکنه اینکارو هم ای دیگه کس بزارم عمرا اینجام
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 یادگار. کرد لمس لبشو زخم و اومد باال انگشتم. دوخت سقف به و گرفت ازم نگاهشو

 ضربان و شد حبس سینه توی نفسم بست، هاشم چشم وقتی. بود شب اون دعوای

 . هزار رو رفت قلبم

 . شدی زخمی که متاسفم: گرتا

 !!!!! ارزید می: داد جواب عاسری

 عوض بندازه بهم داشت عادت که امیزی تمسخر نگاه. کرد نگاهم. کشیدم دستمو

 . بود شده

 . بدم تغییر رو موضوع تا کردم استفاده فرصت از دیدم، اشو توجه وقتی

 ! بشی نویسنده میخوای پس: گرتا

 . زد نیشخند

 . نوشتم می ودمب بچه وقتی از. ام نویسنده االنشم من: الک

  بدی؟ نشونش میکشیدی خجالت چرا چیه؟ ی درباره الکی و لد: گرتا

 . کرد جا جابه بدنشو ناراحتی با

 . کنم صحبت اش درباره تا نبودم اماده فقط: الک

 : کرد اضافه غرور با و زد لبخند

 ! سگمه اسم الکی، -

 : بگیرم لبخندمو جلوی نتونستم
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  نوشتی؟ انداست یه اش درباره تو: گرتا

. نبود دوستم بهترین فقط لوکی. اونه با زندگیم فراطبیعیه ورژن جورایی یه. اره: الک

 بیماری یه از. کنه ارومم میتونست بودم، جوونتر وقتی که بود چیزی تنها بلکه

 وقتی ولی. برم مدیتیشن برای مرتب میشدم مجبور و میبردم رنج کمر به مربوط

 د لوکیه، و من از گرفته الهام داستان اینکه با. شدم عوض ،خونه اورد رو لوکی مامانم

 جنایت با جنگیدن برای ازشون و داره طبیعی فرا قدرتهای که پسریه داستان اصل

 لوکی که کنه مدیریت ذهنشو توی صداهای میتونه زمانی اما. میکنه استفاده کارا

 گرفتن پس ی ربارهد داستان بقیه و میشه دزدیده اخاذی، برای سگش.باشه کنارش

 . افته می اتفاق ایرلندم توی. لوکیه

  ایرلند؟ چرا! واو: گرتا

 یه و. داشتم ایرلندی مثل چیزی به عجیببی کشش یه همیشه من خب: الک

 که اونجایی از مخصوصا! رندی سمت. میکنه وصل ام دیگه سمت اون به منو جورایی

 که توضیحیه تنها ولی میرسه نظر به مسخره میدونم. افتضاحیم باهم ما واقعیت توی

 . دارم

  افتاد؟ الکی برای اتفاقی چه: گرتا

 . افتاد اتفاق باهم چی همه. مرد  کرد ترکمون رندی اینکه از بعد یکم: الک

 : بازوش روی گذاشتم سرمو

 . الک متاسفم: گرتا

  بیخیال: الک
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  میکنه؟ رفتار باهات اونجوری چرا: گرتا

 : گفت و کرد نگاهم

 هرچی و نبودم مست اونقدرام من. وایستادی روش تو روز اون اینکه بابت ممنون -

 . نمیکنم فراموششون هرگز و شنیدم رو گفتی

 : داد ادامه و بست هاشو چشم

 هست پیچیده اونقدر و طوالنیه داستانش. گرتا بزنم حرف اش درباره نمیخوام اما-

 . کرد تعریفش شب نصفه یه دو ساعت نشه که

 وقتی هر از بیشتر بودم تونسته امشب. شدم بیخیال بپرونمش، نبودم اماده که من

 . کردم می خرابش اگر عمرا و بزنم حرف باهاش

 . بزنیم حرف اش درباره نیست الزم. باشه -

 : شکستمش دوباره خودم طوالنی، سکوت یه از بعد

  بخونم؟ کتابتو میتونم -

 . داد تکون سرشو و خندید

 ! کردی السو چقدر امشب -

 . کردم پیدا رو ام خونده برادر شناختن فرصت که ام زده هیجان فقط کنم فک -

 . داد تکون سر باشه فهمیده که انگار
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 به مرتبا. نخوندش حاال تا هیچکس. نه یا بخونی کتابمو تو میخوام که نمیدونم -

 نکنم فک ولی. کنن منتشرش بدم تا میکنم پیدا راهی یه باالخره که میگم خودم

. میکنه خوشحال همه از بیشتر منو که داستانیه اما نیستش عالی. بکنم اینکارو

 . میشه پیدا توش اشتباه کلی مطمئنم

 ی خوره جورایی یه من. بگم بهت بود مشکلی اگر و بخونمش میشم خوشحال پس -

 . ادبیاتم

 : چرخوند چشماشو

 . میکنم فکر اش درباره! باشه -

 : زدم لبخند

 . است هعادالن -

 بالشت روی سرشو یکم. زد می برق خاکستریش نگاه چرخید، سمتم به دوباره وقتی

 : گفت بعد و کرد جا جابه

 . بگو بهم پدرت ی درباره -

 . بدونه میخواد واقعا انگار که داد حسو این. میکرد نگاه بهم دقت با کامال

 : کردم شروع
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 سالش ۲۷ وقتی مامانم واقع در. ونبوست نشان اتش. بود خوبی مرد. بود کیث اسمش

. براشون افتاد اتفاق زود. سال چند و بیست طرفای. بود بزرگتر اون اما. دید بابامو بود

 و کرد شکایت سرفه از روز یه. بودم کوچولوش پرنسس من. مامانم واقعی عشق شد

! ریه سرطان. است رفته پیش سرطان یه به مبتال فهمیدیم ماه یه عرض در بعد

 . بود رفته بعدش، ماه ششی

. من انگشتای الی داد سر انگشتاشو بعد. کرد نوازش صورتمو کردو بلند دستشو

 عجیب حسای اینقدر یکی تماس با فقط حاال تا نمیاد یادم. داشت برق انگار لمسش

 . بگیرم  غریب و

 . افتاد اتفاقات این که متاسفم: الک

 سی تا گذاشته نامه برام اون. متاسفم خیلی پدرم دادن دست از برای خودمم: گرتا

 . میخونمشون میخونم شونو یکی تولدم هر تو  سال هر  سالگیم

 

 . هستی خوبی ادم تو. میکرد افتخار بهت بود، اگر: الک

 

 روش یکی این عاشق ولی. شکسته سختشو ی پوسته الک که کردم چیکار نمیدونم

  .شه تموم داشتم انتظار لحظه هر که چند هر.بودم

 . مرسی: گرتا
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 . برگردوندم سرمو کشید، دستشو وقتی

 

 . گرفتم ازش نگاه و

 . نکن اینکارو: الک

  چی؟: گرتا

 که نمیخوام کنی حس که کردم کای یه.خودمه تقصیر البته!  گرفتی ازم نگاهتو: الک

 ورام شرو ی همه بین دادم خوردت به که بود وری شرو یه نفس عزت اون. کنی نگاه

 گاردمو کم کم داشتم. پشیمونم بابتش همه از بیشتر و. بود دروغم ترینبد اون ،

 نگاه با مشکلی وقت هیچ. میترسوند مرگ حد سر تا منو این و میاوردمو پایین

. کنم حس نباید که چیزایی. میده من به نگاهت که حسیه ، مسئله. نداشتم کردنت

 میشه بدتر چی همه و. شمبا داشته ات درباره نمیدم اجازه خودم به که هایی حس

 . گرتا میکنی نگام وقتی

  داشت؟ حسایی یه من به اون

 

  داری؟ حسی چه میکنم نگاهت وقتی مگه: گرتا

 . میاد خوشت من از که میکنم فکر: الک

 

 : داد ادامه اون و زدم لبخند
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 . بشم سردرگم میشی باعث تو: الک

 . الک میکنی سردرگم منم داری: گرتا

 

 انگار اما. ببوسمت دوباره میخوای انگار که میکنی نگام جوری یه وقتا بعضی: الک

 از سریع اونقدر که بود دلیلی بوسه، اون. میشه چی بکنم اینکارو اگر نیستی مطئنم

 . میومد نظر به واقعی خیلی من برای ولی بود شوخی یه فقط. بیرون زدم رستوران

  میاد؟ خوشت من از تو: گرتا

 

 : دادم ادامه سریعا. ازش پرسیدن محض به کردم حماقت حس

 

 بزرگ هام سینه. نیستم رستوران توی ی دختره اون و قرارت اون شبیه اصال  من_

 . خونه میاری که ام دخترایی مقابل نقطه دقیقا من.نمیکنم رنگ موهامم و نیستن

 

 : کرد تایید

 ترجیحشون نیک فکر شده باعث خونه میارم رو اونا چون. متفاوتی کامال. اره -

 هیچ. نمیکنن من برای کاری واقعا ولی. میکنن پر و تختم فقط دخترا اون میدم؟

 . شون بکنم میخواستن فقط. بشناسن منو نمیکردن سعی کدومشون
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 : زد چشمکی

 . عالیه توش کارمم -

 

 . خندیدم عصبی

  فهمیدم خودم. بله -

 

 اون میتونستن چیزی هیچ میشد احساس عجیبی خیلی کشش اون و من بین

   ببره بین از رو بود شده ایجاد من در که جنسی تنش ی لحظه

  بودم شده کنجکاو و مجذوب خیلی من

  گذروند نظر از رو منبدن ذره ذره اش خیره های چشمبا

  بدم ترجیح اونابه رو تو اندام و بدن کنم فکر اوووم.. میگم سوالت به  پاسخ برای:الک

 

 نگاه و  کردم فرو بالشت توی رو انگشتام ، بدنم شدن هبرانگیخت و تحریک با"

  "انداختم بهش ناامیدی

 

  ؟ چرا: گرتا
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  یک تا بود آهی شبیه بیشتر سوال این

  کلمه

  شد وار زمزمه صداش

 

  ها؟ بدونی میخوای رو جزئیات  تو ":الک

  میکرد اررفت جوری شد، ترنزدیک من به.  شدند باز جذابی لبخند به او به اون لبهای

  بشه گفته راز یک بصورت چی همه میخواست انگار که

 

  طبیعی خیلی هات سینه و نرمی ای میزه ریزه تو... کنم شروع بزار  پس خب:  الک

  …کوچولوئه  سایزشون و

 

 نرمن و زیبا خیلی اونها که ببینم میتونم"گفت و انداخت عمیقی نگاه  هام سینه  به

 اتفاق این که نیست باری اولین واین میدن سالم من به دارن هم االن همین چون

  ".افته می

 

 

  داشت که انگار.. دادم تکیه بالشت به ریلکس خیلی و فرستادم گونه زیر رو دستاهام

  میگفت بر از برام رو اروتیک و عاشقانه ی قصه یه
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  کردزمزمه کمتری صدای بااون

  گرتا  کم..ب رو اونها که دارم دوست خیلی من: الک

 

  شد می خارج دهانش از انگیز وسوسه خیلی باورنکردنی طرزی به کلمات

  کرد داغ عجیبی و سریع شکل به پاهایم بین

:  گفتم و کشیدم اومد می در زور به نفسم.بده ادامه که داشتم اصرار وجود این با

  چی؟ دیگه

 

 

 

 

  داری ای العاده فوق خیلی باسن تو:الک

 حال در که وقت هر. داشتی تنت قرمز کوتاه دامن تو رفتیم سینما به وقتی اونشب

 دیوانه منو کار این ، کشیدمی  باسنت به رو دستش عوضی اون ، بودیم رفتن راه

  "کنهمی لمس رو تو که باشم کسی  من خواستممی. کردمی
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  گردنش دور رو دستم و رفتم جلوتر کمی  یه فقط کنم کمک آن به توانستمنمی

  انداختم گردنش

  الک جذابی خیلی توام واقعا؟:گرتا

 کشیدم لبش حلقه روی رر انگشتانم ، بودم مرگ حال در هاش لب چشیدن برای

  ؟ ام ساده خیلی که کردممی فکر من ":  وگفتم

 

 لبم کنار آهسته ، چسبید بهم. کرد نوازش رو امگونه و داد تکان آرامی به را سرش

 آورده بند رو نفسم  بدنش ی کننده دیوونه بوی". شنگیق فقط تو نه، ": کرد زمزمه

 . منوببوس " گفتم و: کشیدم آه  بود

 

  داد جواب ، بود آمده بند نفسش که حالی در او

 من ولی   میخوام اینو وجود تمام واقعابا االن ببوسمت  نخوام که نیست طور این "

  " … فقط

 

 

 رو  داشتم نیاز بهش و  خواستممی هک را چیزی. کنه تمام رو حرفش تا نکردم صبر

  دادم انجامش
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 هاشدست از کدام هر.  کرد ناله دهانم در اون  زدم بند هام لب به هاشو لب وقتی

 وفورا کنم حسش تونستم قبلی،  بوسه تند سس بدون. داد قرار صورتم دوطرف رو

  .میخوامش فقط و وفقط. ندارد وجود من برای برگشتی راه هیچ که دونستم

 و عمیق بازی عشق یک واقعا  یا بود هورمونام خاطر به این که دونستمنمی من

  گلوش توی از که زیبایی های ناله. شدم خارج ازکنترل کامال من اما. بود بزرگ

 ناله وجودم تمام بشم،با تر حریص داشتنش برای حتی شد باعث اومدمی بیرون

 چشم وقتی ، مالیدم هاش لب دور رامیآ به را زبانم لحظه یک در آوردم بند رو هاش

 آغوشش درون به رو بدنم. کرد بوسیدنم به شروع و کرد من به رو  بست رو هاش

  آورد فشار من به اون شدگی ق..ش و دادم هل

 هیچ که دونستممی فقط. دادمنمی اهمیت  ها لحظه اون ازعواقب کدوم هیچ به من

 خودم هم اومد بیرون دهنم از که یزیچ با بعدش. کنیم متوقفش  خواستمنمی وقت

  کردم شکه رو الک هم و

 ! کنی سکس  چطور قراره من با که بدی نشون بهم میخوام الک:گرتا

  اومد می نظر به مبهوت و مات گرفت فاصله من از اون

  گفتی؟ چی االن تو:الک

  شده بیدار خواب از ناگهانی که بود کسی مثل شدند گشاد چشماهاش

  لعنتی:الک

 نمی هیچوقت اتفاق این که اینه اون و گرتا بدونی رو چیزی یک باید تو..  نه..  نه

 ...  افته
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  بود من زندگی لحظه بهترین واقع در این خب،

 

 ؟ میگی اینو حاال  گفتی بهم که چیزایی همه از بعد چرا:گرتا

 

  کردم حماقت احساس خیلی خدایا،

  بود راحتنا خیلی. گذاشت تخت روی را سرش دوباره

 که خاطر این به و - زیبایی چقدر و میخوامت چقدر بدونی که بود مهم برام: الک

 از قصدم واقع در ، کشیدم پایین رو نفست به اعتماد که بودم خودم میکنم احساس

 حتی من. افتاد می اتفاق نباید بوسه این خب اما  بود این گفتم که چیزهایی تمام

 اینجا  کنارت مدتی که بود خوب  خیلی  برام اما باشم،  تو کنار تخت این در نباید

  ". بکشم دراز

 

  ؟ کمترم یا دارم فرق خوابی می باهاشون که دخترایی بقیه با چون.. نه چرا "  گرتا

 

 . کشید رو ها اون و کرد، فرو موهاش میان  رو دستش دو هر  الک

 وجود بزرگ تفاوت یک واقع، در ":  گفت و کرد نگاه من به سیاهش چشمای با

  ممنوعه، من برای دنیا کل در که هستی تنهادختری تو. دارد

 .  نخوام دنیاست توی  که هرچیزی از بیشتر  رو تو اگه منبه لعنت و
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  مهشت فصل

  میگذشت  اتاقم در برخوردمان از ماه یک تقریبا

 شد نخواهیم ما او و من وقت هیچ که کرد تکرار بازم اتاقم از رفتنش از قبل شب ان

  رسید نخواهم میخواستم که چیزی اون به  هیچوقت

 تقریبا نداره ماجرا حقیقت به ربطی هیچ الک حرفهای که موضوع این به توجه با

 ... داره وجود الک رفتار توجیه برای ای دیگه ی مساله که بودم مطمئن

 دوری من از شدت به الک که بود این اتاقم توی اتفاق از بعد ماجرا قسمت بدترین

 . میکرد

  نبود ادبانه بی های پیام از خبری دیگه

 یک در ما وقتی.نشدم دعوت اتاقش به دیگه ویدئویی های گیم کردن بازی برای

 وقتش بیشتر  همچنین  موند می ساعتها تا اتاقش توی اون بودیم خونه توی  زمان

 . گذراندمی خانه از خارج یا درفروشگاه رو

 اش جسورانه رفتارهای و ها توهین دلتنگ اینقدر که کردمنمی فکر وقت هیچ من

 و ببوسمش شدت به و ببینم اونو  داشتم دوست فقط هرچیزی از قبل االن اما بشم

 به کردممی فکر موضوع این به وقت هر.کنه خودش به متعلق رو من که بخوام ازش

 چقدر الک با بودن میدونستم و بودم  الک مست من لحظه، اون در.  لرزیدم می خود

 وجود که هرچیزی از بیشتر اونو من. میکنه خودم بی خود از چقدر میده لذت بهم

 روز بودیم شده ساله ۲۱ دومون هر   پیش شب چند الک " و من. میخواستمداشت

 که بودم شده بزرگ کافی اندازه به من پس،. داشت فاصله هم از روز  پنج تولدمان
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 تمام با که بردارم کسی کنار رو اول قدم میخواستم و اشمنب دوشیزه دیگه باالخره

 کسی با  نمیخواستم این از قبل  چونبودم باکره من واقع در... میخواستمش وجود

 دیگه هرچیز یا ازدواج برای رو خودم میخواستم که نبود این موضوع واقع در  باشم

 کنه ثابت بهم که دبو کرده این صرف را گذشته هفته چند او. کنم حفظ باکره ای

 اینکه تا.بود شده تنگ براش دلم ولی. گرفت نخواهد صورت ماچیزیبین هیچوقت

 او. ببینم نزدیک از دوباره اونو تونستم و شد عوض شرایط شام  برای شب یک

 به گرفت تصمیم دلیلی به هم چهارشنبه شب این اما خورد،نمی غذا خانه در معموال

 از فقط من کند،می بدرفتاری او با رندی که دیدم من هک شبی آن از. شود ملحق ما

 و من.  مینشستم میز یک سر او با شام سر اینکه جز به بودم، کرده پرهیز ناپدریم

 بهش که بود معتقد چون...نمیزدیم حرف اخیر وقت چند این تو هم با زیاد مادرم

 دخالت رو خودش نمیخواست و  میگذره چی رندی و الک بین که نداره ربطی

 نگاه پایین به فقط. نمیکرد برقرار  من با چشمی ارتباط هیچ  شام وقت اون.بده

 پنجره بیرون به لحظه، یک برای. چرخاندمی چنگالش دور را ماکارونی و کردمی

 در چگونه که  بیندازم هاهمسایه های لباس و رخت به تانگاهی بودم شده خیره

 خودم روی نگاهش سنگینی  تونستممی   میشدند خشک و میخوردند تکون  نسیم

 بدون کنه نگاه من به بتونه تا برگردونم  رو روم منتا بود منتظر انگار. کنم حس

  سرش دوباره سرش برگشتم، طرفش به که همین   کنه خودش متوجه منو اینکه

 سس و خام پاستای که میزد غر همچنان رندی.کرد بازی باغذاش و انداخت  پایین

 سمت به و شد بلند ناگهان،. نکردن اشتهاش کردن کور جز کاری هیچ ابکیش،

 . رفت ها خوراکی کابینت

 : زد داد
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  پرکردی؟ زیرات لباس با چیپسو قوطی حسابی چه روی دقیقا گرتا،:رندی

 

 

 

 سرشو الک تا موندیم خیره بهم دقیقه چند. کردم نگاه الک به و موند باز دهنم

 و بلند. گرفت خندمون همزمان ما هردوی ناگهانی، طور به. زد بهمش و چرخوند

 رو واقعیش های خنده صدای.کنیم متوقفش تونستیم نمی کدومم هیچ. طوالنی

 باالخره وقتی. گرفت ام خنده بیشتر افتاد، گیج رندی به نگاهم وقتی. دارم دوست

 که یطور ارومی، به. میکنه نگام محوی لبخند با که دیدم الکو شد، متوقف ام خنده

 : گفت بشنویم ما فقط

 . نیستن اتاقم توی گفتم که بهت-

 باز مشغول خونسردی با و داشتم برش. کوبید روم، به رو میز، روی رو قوطی رندی،

 . شدم کردنش

 

 ! که نیست همش:گرتا

 

 :  کرد زمزمه بشاش الک
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 . داشتم نگه خودم واسه تعدادیشو یه:الک

 

 روی سربند مثل و زد چنگ رو زیرا لباس از یکی. کردم نگاهش و چرخوندم چشامو

. میرسه نظر به جذاب سرش، روی شرت یه با که برادرخوندمه فقط. کشید پیشونیش

 . زد چشمک بهم اون و دادم تکون تاسف از سری

 . لرزید موبایلم میپوشیدم، رو ام بیژامه داشتم وقتی شبش

 

  جا؟ این بیای دقیقه یه میتونی: الک

 

 باز درو وقتی. میکوبید ام سینه به محکم قلبم میکردم، طی اتاقش تا رو راهرو وقتی

 . اومد می سکسی شدت به نظرم به کرد

 . هی: الک

 براقشو سفید دندونای لبخندش، با و میزد لبخند. داد می دندون خمیر بوی نفسش

 . زاشت می نمایش به

 

 : گفتم میزاشتم اتاقش داخل به قدم که درحالی

  .سالم: گرتا
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 شب، اون الک. نمیشه حس دیگه سیگارش بوی شدم متوجه و کشیدم عمیقی نفس

 باز اش یقه های دکمه. بود زده تا باال به استیناشم و بود پوشیده سیاه تیشرت یه

 از نشون و بودن خیس هنوز موهاش. زاشت می نمایش به لختشو ی سینه و بود

 اب. بود شده ناپدید تقریبا شزخم. کردم مکث لباش روی.  میدادن کردنش حموم

 دلم. نمیخواستم کردنش حس و بوسیدن از بیشتر چیزو هیچ. دادم قورت دهنمو

 . بوسیدن فقط نه. ببوستم دوباره میخواست

 

 !! کن عوض رو موضوع... گرفتن گاز لیسیدن، بلکه

 

 

  میده؟ خوبی بوی اینقدر اینجا چرا:گرتا

 وی ی عضله به نمیتونستم. سرش رزی گذاشت دستاشو و کشید دراز تخت روی

 روی بزارم سرمو اون از باالتر یکم میخواست دلم. نشم خیره پکش سیکس زیر شکل

 . شکمش

  نمیده؟ گوه بوی اتاقم اصال میگی داری: الک

  نمیکشی؟ سیگار دیگه:گرتا
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 . میکنم تالشمو دارم: الک

  واقعا؟:گرتا

 ضرر برام که گفت  بار یه میزنه سهپر دورم دقیقه به دم که دختری این! اره: الک

 . کنم گوش حرفش به گرفتم تصمیم و کردم فکر اش درباره منم. داره

 . میکنم افتخار بهت: گرتا

 . کرد نگاهم و نشست سرجاش یهو

 اینکه با. میکشت منو روزی یه گوه، سیگار اون. بود تو با حق اینکه حقیقت خب:الک

 دارم هم رو چیزایی یه میخورن، دیوار جرز یال درد به من زندگی چیزای از خیلی

 . کنم زندگی خاطرشون به که

 

 . برداشت لرز بدنم کردم حس زد، حرفو این وقتی

 

 : گفتم و کردم صاف گلومو

 اینجا؟ کردی صدا منو چرا:گرتا

 !! بود کتابش. سمتم برگشت بعد. برداره چیزی تا کمدش سمت رفت

 

 : گفت و من سمت گرفتش
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 . بخونیش میخوام. بدم بهت اینو ستممیخوا:الک

  واقعا؟: گرتا

 بزرگ قدم یه این پس. بخونه کسشعرامو کسی نذاشتم حاال تا من گرتا. اره: الک

 کتابم نزدیک نمیخوام اصال. نده نشونش رندی به میکنی هرکاری فقط. میشه حساب

 . بشه

 

 . کردی اعتماد بهم که خوشحالم. باشه:گرتا:  دادم قول

 

 . کنم تحمل میتونم. کن نقد صادقانه و: الک

 

 . نمیکنم عجله. حتما: گرتا

 

 دقایق.  خوندنش به کردم شروع و اتاقم رفتم مستقیما الک، اتاق کردن ترک از بعد

 کل حقیقت در. نتونستم ،نمیکنم عجله بودم گفته اینکه با. کشیدن ها ساعت به

 . کنم تمومش تا موندم بیدار شبو

 کپی و بود لیام اسم به پسری اصلی نقش و بود شخص سوم زبون از تانداس اینکه با

 روم به ای پنجره یه لیام، شخضیت توسط که بود این مثل من برای الک، اصل برابر

 .کنم پیدا دسترسی الک ذهن و روح به اون، توسط تا شده باز
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 مثال. تممیدونس بعضیاشونم که مخصوصا. کنم پیدا شباهت عالمه یه بینشون تونستم

 از قبل تا داستان، اوایل. میاورد در بازی عوضی براش رندی مثل لیامم بابای اینکه

 در اشکم شه باعث همزمان میتونست. میرفت پیش انگیزی غم طرز به لوکی، ورود

 ربط دارش، خنده قسمتای البته. دربیاره رو ام قه قه قسمتاش بعضی هم و بیاد

 در دختری روی لیام ها، سکانس از یکی ویت. نداشتن اصلی موضوع به زیادی

 به رو دختره که میخواد لوکی از پس. میکنه پیدا کراش روشون روبه همسایگی

 سگش درنتیجه شده، گم الکی کنه فکر دختره که داشت امید.بکشونه سمتش

 سگ که الکی متاسافانه اما.لیام ی خونه به کنه راهنمایی رو دختره میتونست

 نظر از. ) شد اون با گوشی بازی مشغول و اومد خوشش دختره سگ زا بود، ام بزرگی

 (  منظورشه جنسی

 

 

 

 

 الکی. کوبید الکی روی درو و داخل برد سگشو دختره چطور که دید پنجره از لیام

 توی( گوه)  تپه یه لیام، پیش برگرده خالی دست اینکه قبل تالفی، برای هم

 . گذاشت یادگاری حیاطش

 



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 96                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 که اطالعاتی البته. بود لیام فراطبیعی شنوایی ی درباره داستان، اصلی موضوع ولی

 اینکه مگر شدن، می شدنش گیج باعث اوقات اکثر و نبودن واضح همیشه میشنید،

 به محلی، دخترهای از یکی قتل ی درباره اطالعاتی لیام بار، یک. بود اونجا لوکی

 رو لوکی نتیجه در. فاسده سپلی یه قاتل، که میشه معلوم و میکنه گزارش پلیس

 البته. کنه کمک پرونده کردن تموم برای ها کاراگاه به نتونه لیام تا میدزده

 توصیف خوب اونقدر لیام و لوکی بین ی رابطه.  کنه فرار تونست لوکی خوشبختانه

 . بیاد در اشکم شد باعث که بود شده

 

 تونستم. انداخت خنده به کلی منو و بود شده نوشته لوکی زبون از داستان اخرای

 بعدا تا کردم یادداشت همونارم. کنم پیدا کوچیک گرامری اشکاالت سری یه فقط

 . بگم بهش

 

 حس همزمان و. شدم کرده خلق که شخصیتایی عاشق میکردم حس کتاب اخرای

 میکردم غرور احساس. شده نصیبم بزرگی افتخار چه بهم، کتابش دادن با میکردم

 .  ببینم خالقشو ذهن از ای چهدری یه تونستم که

 

 اینکه است، العاده خارق چقدر حس این اینکه توصیف. کنم فکر کلی تا داشتم نیاز

 . بود سخت برام است العاده خارق چقدر اون
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 احساساتمو تمام و درخت یه ی سایه زیر بنشینم گرفتم تصمیم بعد روز درنتیجه

 . بدم بهش هم رو نامه میدم، پس کتابشو وقتی و بنویسم نامه یه توی براش

 

 حس که نوشتم براش. کردم استفاده نوشتن برای قلبم ی خالصانه احساسات تمام از

 من. نکنه افتخار بهش پدرش اگر نیست مهم و بنویسه که اومده دنیا به ، میکنم

 . میکنم افتخار بهش کامال

 

 

 باال ها پله از وقتی .اتاقش توی بزارم رو نامه تا داشتم تصمیم ظهر، از بعد اون

 در پشت از دخترو یه ی ناله صدای که چرا. پیچید بهم ام معده کردم حس میرفتم،

 . ملوچ ملچ و شون بوسه صدای. میشنیدم

 خودش با رو دختری هیچ داشتیم، تختم توی رو بوسه اون اون، و من وقتی از الک

 احترام من احساسات به که بوده این واسه اینکار میکردم فکر.  بود نیاورده خونه به

 یکی با اون اینکه دونستن. میکردم اشتباه. کرده تغییر چون شاید حتی یا و بزاره

 حس یه بار، این اما. کنم حسودی شد می باعث و میکرد اذیت منو قبال است، دیگه

 .  شم غمگین و ناراحت انگیزی، رقت طرز به شد باعث. داشتم دیگه

 همون رو نامه و کتاب پس،.بمونم لعنتی ی خونه این توی دیگه نتونستم که قدر اون

 که نباشه چیزی تنها کتابش، که میترسیدم. بیرون دویدم و گذاشتم در پشت جا

 به جوابی هیچ اون و بود گذشته الک به نامه دادن از روز چند.باشه کرده عاشق منو
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 ویکتوریا رهایفشا چنین هم. شد من ناراحتی باعث شدت به این و..برنگردوند من

 و حقیقت تمام که این جز نزاشت باقی برام راهی هیچ الک با دوستیش ی درباره

 میزد غر این ی درباره هنوز اون. کنم بازگو براش رو الک به نسبت شدیدم احساسات

 بود نزاشته قرار باهاش هیچوقت دیگه رستوران توی ی بوسه اون از بعد الک چرا که

  بود نشده بیشتری ی رابطه خواهان لکا چرا که نمیکرد درک و

 رو  بود افتاده اتفاق الک و من بین که رو هرچی  و نداشتم را اش حوصله دیگر

 حرفهای بودم تونسته حداقل میداد گوش من به حیران و شکه اون و گفتم براش

 صحبت من با بوسه اون ی درباره دیگه هیچوقت اون کنم متوقف رو ریزش یک

 .  نمیکنه

 توی یا بیرون روز ساعات تمام...بود فراری من از کامال رو بعدش ی هفته تمام الک

 مخفی رو خودش بسته دری با اتاقش توی یا میگذروند سواری دوچرخه فروشگاه

 و کتاب چون شدم متوجه من بود اتاق توی دختراون با وقتی میدونست اون.  میکرد

 ازم که میکردم زیادی سرخوردگی س،احسا.بودم گذاشته براش موقع همون رو نامه

 کمی ام شده دار جریحه احساسات تا نمیاورد در دلم از  و نکرد خواهی معذرت

 برم بیرون باهاش که  خواست من از جیمسون کری وقتی خب،... کنه پیدا التیام

 طور به من حقیقت، در بود مدرسه  پسرای بهترین از یکی  کری. دادم مثبت جواب

 حداقل و داشتم نیاز پرتیحواس یک به اما ، بودم نشده جذب او به فیزیکی

 به که بود مردانی معدود از یکی او. داشت خواهیم خوبی اوقات هم با که دونستممی

 نداره نظری همچین اون که بود واضح هرچند بودم، گرفته نظر در دوست یک عنوان

 خودم ورد به من جمعه شب.باشه دوست یک از بیشتر که داشت دوست و

  میچرخیدم
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 رو بودم خریده فروشگاه از که زیبایی بسیار رنگ آبی لباس و کردم ویو رو موهام من

  پوشیدم

 ... برم سینما به ویکتوریا  با میخواستم  که انگار نداشتم هیجانی هیچ ولی

  کرد باز رو در مادرم زد درو زنگ و اومد دنبالم به کری وقتی

 : زد فریاد همونجا از

 

  'دنبالت اومده دوستت گرتا"

 

 از قسمتی میرسید گوش به الک اتاق ی بسته در پشت از مالیمی موسقی صدای

  ای دیگه قسمتی و میرم قرار سر دارم من که ببینه الک داشت دوست وجودم

 ها پله کنار گل دسته یگ با کُرِی.ُ باشم داشته سروکاری اون با که نداشت دوست

  هیچوقت  شدم غمگین و آشفته خیلی منظره این دیدن از.بود ایستاده من منتظر

 و  ببوسه و کنه بلند رو دختری الک که کنم تحمل رو تصویری همچین نمیتونم

 نیازی بهش چون نمیکنه اینکارو هیچوقت اون درواقع اوه...بده مینا گل دسته بهش

  مجذوبشن آدم کلی هم همینطوریش نداره

  کری سالم:گرتا
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  شدی  خیرکننده و زیبا خیلی.تاگر سالم:کری

 

  ممنونم:گرتا

 

  ؟ بشم مطمئن تیپم از رفتن از قبل و برم اتاقت به نداره اشکالی:کری

 

 

 

 

 و بیاد بیرون اتاقش از الک که بودم نگران... بره اتاقم به کری بدم اجازه داشتم تردید

  ببینه رو اون

 

   منه اتاق چپ دست اتاق راهرو انتهای  برو باال ها پله  از... میتونی که البته:گرتا

 

  موندم منتظر و نشستم کانتر کنار  صندلی روی

 

  میرسه نظر به خوب خیلی اون:گفت مادرم
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 : گفتم و گذاشتم گلدون توی رو ها گل دسته

  همینطوره اوهوم

 

 که نداشتم اون به نسبت عالقه و عشق ذره یک حتی من که بود همینجا مشکل

  باشم امیدوار بتونم

 

   برکشت پایین به بود شده عجیب یکم که ای چهره با کری دقیقه پنج از بعد

 

  ؟ ای آماده تو: پرسیدم

 

 :  گفت من به کردن نگاه بدون

  کامال:کری

  کرد راهنمایی ماشینش و  پارکینگ به اون از بعد وبیرون به منواون

 

 از قبل.  میرسید نظر به غریب و عجیب هنوز اون شدیم ماشین سوار وقتی حتی

  بهم و برگشت من سمت به راه رو ماشین اینکه
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 اون و شدم ات برادرخونده اتاق وارد اشتباها رفتم باال ی طبقه به وقتی من: گفت

  گذاشتی جا اتاقش توی که بگم بهت گفت و داد رو اینها

 

 بودن لباسی جفتی یک همون اینا. داد دستم به صورتی زیر لباس جفت یک کری

 شده گیج شدم، خیره خیابان به ناباوری با و گرفتمشون.بود برنگردونده بهم الک که

 میخواست کارش این با اون ":گفتم و کردم رو اون به بشم آروم تونستم وقتی.بودم

 رو من زیرای لباس ی همه شب یک اون اما نشه باورت شاید. بریزه هم به رو تو

 پیش که بود لباسام جفت آخرین اینها و  ددا پس بهم زیادی ازمدت بعد و برداشت

 "نداره وجود ای دیگه موضوع هیچ و.بود داشته نگه خودش

  عجیبهکمی من برای این واقعا ولی باشه: گفت و کشید آهی کری

  کن اعتماد بهم  همینه فقط باش مطمئن ولی... میکنم درک میدونم:گرتا

 

 توی از رو گوشیم منم پس کردمی نگاه جاده به مستقیم فقط و نگفت چیزی کری

  دادم پیام الک به و درآوردم کیفم

 

  ؟ کردی اینکارو چرا:گرتا

 

  داره خنده بنظرم خیلی این.. نزار جا یه رو زیرهات لباس ی همه: الک
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 . نبود دارخنده او برای: گرتا

 

 . ادنمی خوشت ازش حتی تو: الک

 

  میدونی؟ کجا از:گرتا

 

  میاد وشتخ من از تو چون: الک

 

  نه؟ نفسی به اعتماد از پر:گرتا

 

  ؟ یادته باشی من از پر که خواستی بار یه هم تو:الک

 

 . افتاد پایین فکم

 

  ؟ میکنی رو اینکارا همیشه چرا:گرتا
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  کار؟ چی: الک

 

  .هستی درونت که عوضی همون به گردیبرمی: گرتا

 دخترا؟ سوراخ توی به: الک

 

 ! زنی بهم حال تو: گرتا

 

 . دادممی نشون بهت رو این تونستممی اگر. دونممی هم خوب خیلی... دونممی: الک

 

  کنی؟می رو کار این چرا: گرتا

 

 . بگیرم رو خودم جلوی تونمنمی چون: الک

 

  برگرد:الک
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  چی؟:گرتا

 

  باش من پیش و خونه برگرد: الک

 

  نه:گرتا

 

 فکر الک. میکرد نگاه جاده به هنوز هک کردم نگاه کری به و کردم خاموش تلفونمو

 ها فاحشه با خودش حالیکه در بزنه بهم منو قرارای میکرد سعی  که کیه میکرد

 الک کارای تاثیر تحت ما شب تمام.میگرفت نادیده منو بعدش و  میکرد کار همه

  بود انداخته سایه ما شب روی الک درواقعا گذشت

  رفتیم مکزیکی رستوران به ما

 بی قرار ی ادامه از کامال کری میخواست الک که همونطور که فهمیدم ینوا من و

  بود میل

 منم باشم راست رو خودم با بخوام اگر خب  میرسد نظر به دلخور و عصبی کامال و

 پیش برگردم و بزنم هم به رو قرار و کنم تمام رو الک تموم نیمه کار نمیاد بدم زیاد

 . زورگوِ عوضی اون

 خسته بشه ناراحتاین از بیشتر مبادا که کنم تمرکز کری روی ینکها از فقط من

  بودم شده
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 رفته من خون و پوست توی تنها نه الک... کنم فکر الک به بیشتر داشتم دوست و

  بود کرده خودش به متعلق رو من احساسات و ذهن تمام بلکه بود

  اومد الک از پیامی فورا و کردم روشن رو تلفنم

 

  خونه برگردی که میخوام ازت: الک

 

  نه:گرتا

 

  افتاده اتفاقی یک ولی بشم مزاحمت نمیخوام:الک

 

  پیچید بهم ام معده

 

  خوبه؟ چی همه: گرتا

  بزنم حرف باهات که الزمه فقط ای دیگه چیز نه و دیده صدمه کسی نه: الک

  ؟ دنبالت بیام من میخوای. بیا کجایی؟سریعتر:الک

  خونه میاره منو " کُری " نه،:گرتا

 . نده طولش زیاد باشه: الک
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 . زدمی تند قلبم

 

  ؟ بود چی جریان

 

 خونه به منو خواستم کری از و کردم سرهم دردم شکم ی درباره دروغی داستان یه

 از هم شاید و نمیرسید نظر به زده هیجان قرار این از زیاد هم کری چند هر. ببره

 ! بود طبیعی این خب الک نهایی شلیک ناو با شه خالص شرم از زودتر بود خداش

 

 

 

 

  رسیدم باالخره ولی  برگردم خونه به زود  گفت الک که شدت اون به نتونستممن

  رفت و داد گازشو  برم خونه درون به من نموند منتظر حتی کری

 بکوبم درو اینکه بدون رسوندم الک اتاق به رو خودم و رفتم باال  ها پله  از مستقیم

   دمش وارد
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 که  بودم ندیده وقت هیچ واقع، در. بود من منتظر و بود نشسته خوابتخت روی او

 اومد طرفم به  من مستقیم و شد بلند تخت روی از  برسه نظر به ناراحت حد این تا

 ...  فشرد خودش به محکم و گرفت آغوش در منو و

  برگشتی که ممنونم:الک

 خیلی میکوبید محکم سرم زیر قلبش میفشرد اش سینه روی رو من که همونطور

  بکشم ریه به رو خوشش بوی و بمونم همونجا ابد تا داشتم دوست

  کنه حل آغوشش توی تر محکم منو اون که بود این خواستار بدنم تمام

 

  افتاده؟ اتفاقی چه الک:گرتا

 

 سمت به و کشید رو دستم... کرد نگاه صورتم به کمی و بیرون کشید منو بغلش از

  برگردم کالیفرنیا به باید:الک. نشستیم  کشوند منو ختشت

  آوردند هجوم گلوم طرف به بود خورده که غذاهایی تمام

 

  چی؟:گرتا

 

  میدم دست از رو تعادلم دارم کردم حس چون گذاشتم زانوش روی رو دستم
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  چرا؟:گرتا

 

 . برگشته مادرم: الک

 

  "بمونه نگلستانا  تابستان تا بود قرار. فهممنمی من: گرتا

 

 خارج اش سینه از عمیق آهی کنه نگاه من به اینکه از قبل و کرد نگاه زمین به اون

 . بودند  مردد  و غمگین بسیار چشمهاش  شد

 

 نه....کنه پیدا درز اتاق این بیرون به هیچوقت نباید بگم بهت میخوام که چیزی:الک

 ...  بده قول بهم...بگی نباید رندی به نه و مادرت به

 

  میدم قول:گرتا

 و شدید افسردگی دلیل به اینجا بیام اینکه از قبل اون نبود  انگلستان مادرم:الک

 بود قرار.کرد بستری  خودشو روانی روحی بیمارستان یک توی مخدر مواد از استفاده

 یک کنار  تحصیلی سال پایان تا بود قرار و باشه، ماههشش برنامه یک برنامه این که

  بمونه دوست
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  نگفت؟ رندی به رو حقیقت اون چرا:گرتا

 نمیتونست پس میدونی رو این خودت که  معروفیه خیلی نقاش یک مادرم:الک

 انگلیس از دادن آموزش برای نامه دعوت یه اون  بده لو هیچوقت رو چیزی همچین

 از..ببره کار به رندی برای رو بهانه همین و  کنه استفاده همین از تونست پس داشت

  میکشید خجالت خرابه حد چه تا اوضاع بفهمن همه اینکه

 من و بود خورده خواب قرص کلی اون بگیرم رو جلوش بتونم اینکه از قبل روز یک

  مرده که میکردم فکر. کردم پیدا زمین روی رو اون

  می تو که بود کابوسی همان این:گرتا

  دیدی؟

  ؟ چی:الک

  شو بیدار مامان گفتی می و یکشیدیم فریاد خواب توی تو شب اون:گرتا

 

 از مادرم.کنممی فکر موردش در خیلی چون  رسهمی نظر به منطقی. آره ":الک

 مثل وقت هیچ او ، کرد ترکش رندی که وقتی از.  شده ضعیف خیلی روحی لحاظ

  دارم من که هست چیزی تنها اون.  بدم ازدستش ترسیدممی  نشد سابق

 

 که همینه برای و داشتند رابطه هم با پدرت و مادرم که کنیمی فکر واقعا تو:گرتا

  کرد؟ ترکتون رندی
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 هک رو رندی کامپیوتر من چون کرده خیانت مادرم به اون که مطمعنم من:الک

 زیر مامانم با هنوز که وقتی داشته رابطه آنالین بصورت سارا با که فهمیدم و کردم

 بود این حقیقت اما  داره کاری قرار که گفت ما به حتی و  میکرده زندگی سقف یه

  بود اومده بوستون به سارا دیدن برای اون که

  نمیگم دروغ تو به موضوع این ی درباره من

  دارم اعتماد بهت من:گرتا

 

  داستانی و دروغ  مادرت برای  تونسته شاید نیستم سارامطمئن ی درباره:الک

 تو. اس مطلقه مرد یک اون که بوده گفته بهش شاید بماله شیره سرشو و کنه سرهم

  درسته؟ بودن هم عاشق پدرت و سارا که گفتی

  آره:گرتا

 

 

 

 

 نیست دوطرفه مطمئنا داره رندی ی درباره مامانم که  هایی حساسیت و احساسات"

 رندی به نسبت اساسا او بگیره درنظر اینو مامانم که نمیکنم فکر ولی بدیه پدر اون
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 سرزنش رو خودش و میاره پایین دسته رندی برای رو خودش همیشه و داره وسواس

 از بیشتر خیلی مریضه اون  درگیره شدت به هنوزم  سارا قضیه با با مادرم میکنه

 نیاز بهش میکنم فکر که میگم بهت رو چیزهایی من ولی میرسه نظر به که اونچه

  "مربوطه تو و من به و داری

 

 دختر چون..بود همین ،منظورت ام ممنوعه تو برای من که گفتی بهم تو وقتی:گرتا

  سارام

 

  کرد نوازش صورتمو دست پشت با مهربانی لبخند با الک

 

 بخاطر شانسی هیچ دیگه اون که میکنه فکر مادرم( سارا) شبیهشی خیلی تو:الک

  نداره سارا

  متنفره ای دیگه هرچیز از بیشتر مادرت از اون

 میکرد پیدا مادرم کردن ترک برای راهی  جایی از باالخره رندی که میدونستم من

 اینو..کنه تحمل رو چیزی چنین نمیتونه هیچوقت مادرم شده اینطور که االن ولی

 .  باشیم داشته رابطه باهم سارا دختره و من که بپذیره

 

  برگرده؟ خونه به زودتر میخواد چرا:گرتا



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 003                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 

 تنها اونو نمیتونم ،من تنیس اینطور ولی  شده بهتر که میکنه فکر اون خب:الک

 که میترسم من و رفته شهر خارج به  کنه نگهداری ازش بوده قرار که دوستی بزارم

 هم رندی کردم رزرو بلیط قبل از. دارم پرواز صبح فردا برای من... بمونه تنها مادرم

  ، شده تمام مادرم کار که میکنه فکر

 

 درسکوت ما. دادم تکیه اشسینه هب ، بود کرده حلقه من دور را دستش که حالی در

  اینکه تا. بودیم شده خیره هم به

 

 .  نیستم دادنت دست از ی آماده واقعامن:گفتم

 

 میخواستم کنم زندگی رندی با تا اومدم و کردم بلند سرمو غرور با که وقتی:الک

 هبد ادامه درمانشو راحت خیالت با و نباشه من نگران مامانم که کنم وانمود جوری

 من برای اولش بود افتاده اتفاق من برای که بود چیزی بدترین این واقع در ولی

 وقت هیچ ،من اومدی من برای بهشت از تیکه یه مثل تو اینکه تا بود محض جهنم

 احساس  و دارم االن اما  باشم داشته وحشت اینجا  از رفتن  برای کردمنمی فکر

 و کنم حمایتت برادرانه و باشم کنارت و  بمونم تو خاطر به فقط  خواممی کنممی

  میکنه نابود منو این
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 روی را هاشلب  شد خم سمتم به  کرد حلقه من انگشتاندرون را انگشتانش او

 تونستند نمی دیگران که دیدی منو ای گونه به تو: گفت  بوسید و گذاشت پیشونیم

 کشیده خودم روی که ظاهری ی پوسته بدون دیدی رو من... ببینند واقعیت تو

  شناختی رو من و بودی بادرک اینقدر که ممنونم.بودم

 سینه روی رو سرم و پیچیدم دورش به رو بازوهام اینکه جز. کنم آرومش نمیتونستم

 ام حافظهتوی همیشه برای تا کشیدم ریه به عمیق رو اش سینه بوی گذاشتم اش

  بمونه

 

 اون دوباره نمیتونم دیگه و.میدم دستش زا همیشه برای من و میره اینجا از فردا اون

  ببینم رو

 

  شد جدا من از و شد تند هاش نفس

 رو چیزها خیلی که دیدم انداختم نگاهی اتاق اطراف به کنم عوض رو جو اینکه برای

 .. بود نگذاشته بود کرده آماده که چمدانی  توی هنوز

 

 بیخیال میکنم خواهش:الک داری؟ احتیاج کمک به وسایلت کردن جمع برای:گرتا

  شو چمدون
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  باشه:  جویدم لبمو

 

 تو نخوام اینکه نه برگردی اتاقت به اینکه دارم نیاز بهش االن من که اونچه: الک

   برو اینجا از لطفا. ندارم اعتماد خودم به دیگه که اینه دلیلش باشی پیشم

 

   بمونم کنارت اینجا خواممی من: گرتا

 

 اون با تو وقتی. بمونم اتاق یک تویِ  تو با توانمنمی دارم، ناال که احساسی با: الک

 بود این از قبل این و  کردم شکست احساس من رفتی بیرون داد گل بهت که پسری

 فقط من نشستی کنارم ات برازنده و زیبا لباس این با که االنم. برم باید بفهمم که

  میکنم کنترل رو خودم دارم سخت

 

  میخوام چیزو همون منم بیفته، ما بین اتفاقی اگه میدمن اهمیتی من:گرتا

 

 بودم آورده دختر خودم با من که دیدی تو روز اون.. کنیم اینکارو نمیتونیم ما:الک

 اصال اما بدم ترتیبشو و کنم تمومش کارو کردم سعی نیوفتاد ما بین اتفاقی هیچ اما

 من کنی تصور نمیتونی تو  دافتا اتاقت توی که اتفاقاتیه خاطر به این و نتونستم

 درک نمیتونی تو.نداشتم که  تصوراتی چه و نکردم که فکرهایی چه بودن تو با برای
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 می روزی  حال چه به  بود خواهم بارت اولین من اینکه به میکنم فکر وقتی کنی

 چقدر بخوابم باهات خواستی و اومد بیرون کوچولوت لبای از کلمات وقتی یا افتم

  بودی یذلذ و شیرین

 

 

 

 

   نباشم باهات هیچوقت که بهتره خیلی باشم باتو شب یک اینکه:گرتا

 

 اگر چون  ببازی رو خودت راحت که نیستی دخترایی این از تو که میدونم من:الک

 من کنار بودنت واقعا اما  نمیزدیم حرف باهم و نبودی کنارم اینجا االن بودی اینطور

  نمیتونم من کنی لتحم میتونی تو اگه و سخته خیلی

  بودیم شده خیره همدیگهچشمای به و بودیم ساکت هایی لحظه برای

  میرم اینجا از باشه: گفتم

 

 دارن احساساتم میکردم حسچون. میکردم حس چشمام توی رو اشک جوشش

  میشن خرج الکی
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  ببینه رو من گریه نمیخواست اون

 

  نکن هگری میکنم خواهش: کرد زمزمه دارش خش صدای با

 

  "میشه تنگ برات دلم خیلی چون کنم کنترل خودمو نمیتونم میخوام معذرت من"

 بو عمیق و برد فرو موهام درون بینیشو گرفت، بغل محکم  منو بار آخرین برای اون

  کشید

 

  میشه تنگ برات دلم منم: الک

 

 اون  دبو نکردهجدا آغوشش از منو اینکه از قبل تا میکوبید محکم دومون هر قلب

  میشد احساس راحتی به قلب های تپش

 

  ببینیم رو همدیگه صبحانه برای شاید صبحه ۲۲ ساعت پروازم:الک
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 سرعت به مسائل بعضی چقدر اینکه از بودم متعجب حالیکه در برگشتم اتاقم به

 دوباره زدن هم به چشم یک چشم در  الک تصمیمات فهمیدم ،و  میکنند تغییر

 !!!  میشه شب نصف وقتی  خصوصام ، کنندمی تغییر

 !!!!(( افته می اتفاقی چه شب نصف مگه))

 

 

 نظربه خوب زیاد بود الک بازکردم درو و برگشتم عقب به. شد نواخته آروم اتاقم در

: پرسیدم شده سوپرایز.  میرفت پایین باال سنگین های نفس با اش سینه رسید نمی

  خوبی؟ تو

 

 پشت نمیدونست هم خودش که انگار بود شده یرهخ من به الک  لحظه چند برای

  میخواد چی من اتاق در

 

  نه:الک

 

  شده؟ چی:گرتا

 

  رسیدند می نظر به مشتاق  وهم آشفته خیلی  هم چشماش
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  فردا به لعنت:الک

  بوده چی منظورش بفهمم اینکه از قبل

 . چسباند  خودش دهان به رو دهانم و گرفت را صورتم گرمش دستهای

 . کردم حبس عمیق نفس یک با رو  اون من و  بلندشد  گلوش توی از خفیفی هنال

 به رو من و کرد وارد فشار من های سینه به اش سینه با بوسید می منوکه همونطور

 .  بست درو پا پشت با. داد هل اتاق درون

 

  ؟ میفته داره اتفاقی چه-

 

 زبانش بود خیس و داغ تشد به بلعید می مرا زبان و لب بادهانش که همانطور

 ی بوسه  دو از تر قوی خیلی بوسه این  میخورد تاب و پیچ دهانم درون حریصانه

 وجود  الک سمت از کشیدنی عقب هیچ بار این که  میگفت بهم احساسم  بود قبل

  بود دیگری چیز شروع برای آغاز یک این. داشت نخواهد

 عقب به رو گردنم و زد چنگ رو ایمموه.  لغزیدند  پایین  گردنم روی از  دستهاش

 ی حلقه بازبانم  بکشم دست بوسیدنش از اینکه بدون. مکید رو زبانم تمام اون.کشید

 .  گرفت گاز دندوناش با  ریز خیلی رو زیرینم لب جواب، در اون  لیسیدم رو ش لبه
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  ؛نداشتم تردیدی هیچ. بودم آماده چی همه واقعابرای و  میخواستم بیشتر خیلی من

 که هنگامی.بده ادامه آخرش تا و  کنه لمس رو بدنم تمام اون بدم اجازه خواستممی

 ": پرسیدم و کردم استفاده فرصت از کند، نگاه من به تا  کشید دست بوسیدنم از

 "؟ افتاده اتفاقی چه

  پاهاش روی رو من نشست اون روی و  برد  تخت سمت به منو و گرفت دستمو

 ضربان بدنش گرمای   بود باالتر اونی باالتنه از من گردن سرو که جوری. نشوند

 اش زمزمه طنین و رسوند ام سینه به پیراهنم میان از رو  سرش.  برد باال رو قلبم

  کنه پیدا خارش و قلقلک حس ام سینه که شد باعث

 

  میگم بهت باشه اینجام من که شده چی بدونی میخوای تو:الک

 هیچکس.. خوندم رو بودی نوشته برام کتابم خوندن از بعد هک رو ای نامه باالخره من

  بود نگفته من به رو بودی نوشته که رو  حرفایی اون حاال تا

  نبودم سزاوارش من گرتا

 

 ای کلمه هر سزاوار واقعا تو:گرتا لغزوندم  ابریشمش مثل موهایدرون به رو انگشتام

  بودی گفتم که رو

 نمیتونم هیچوقت من...  نامه اون کلمات ":  گفت و کرد نگاه من چشمان به اون

  کنم فراموششون

  کنم جبران برات  رو دادی بهم که بحسی نمیتونم وقت هیچ و
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 تمام.   بدم بهت رو خواستی من از چیزیکه تنها نباید چرا که کردم فکر این به بعد،

 تر بانیعص قبلش ی لحظه از لحظه هر بودم  چمدونم بستن مشغول که رو دقایقی

  میشدم

 باشم تو بار اولین میخوام من اما  است، خودخواهانه خیلی که رسیدم ای نتیجه به. 

 .. 

 تا که  باشم کسی و میدم نشان بهت را چیز همه که باشم کسی اولین خواهممی من

 هم تو رو چیز همین واقعا که میکنم کارواین زمانی ،اما نمیبری یادت از عمرت آخر

  بخوای

 

 به محکمتر اونو ؛و کنی تصورشو نمیتونی حتی میخوام اینو هرچیزی از بیشتر:تاگر

  میرسید نظر به  جدی و متفکر و شد خیره چشمام به اون چسبوندم ام سینه

 

 میدونی تو.میگم اینارو  که کنم مطمئن خودمو هم رو تو هم میخوام گرتا ببین: الک

 حقیقت این میتونی تو که بشم مطمئن میخوام واقعا و میشه تموم چیز همه فردا که

 که رو چیزی هر من. بگی کسی به هیچوقت امشب ی درباره نباید تو. بپذیری رو

 نیاز فقط بگیری، یاد و بفهمی اش درباره رو چیز همه تا  میدم بهت بخوای  امشب

 که اینه منظورش)) کنی تحمل اینو میتونی که بدی رو اطمینان این بهم که دارم

 (( کنه تحمل بتونه میکنه رکشت وقتی
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 تو با میخوام اولین برای که بودم گفته تو به قبال  کنم تحمل اینو تونممی من: گرتا

 یا برگردی من پیش که کنم کاری خوامنمی من.  باشه یکبار فقط اگر حتی باشم،

 خواممی من. بدی نشون من به رو چیز همه خواممی  فقط دارم نگهت خودم برای

 من کردند تجربه تو با دیگه دخترهای ی همه که کنم تجربه رو چیزهایی همون

  ".کنی رفتار متفاوت من با که خوامنمی

 

 خیلی میخوام ولی کرد نخواهم تو با رو کردم اونها با که کارهایی همون دقیقا خب "

 داریم برنامه کلی امشب ی ثانیه هر برای.. بزارم وقت برات اونها از بیشتر

 

 نظر به آشفته کمی اعصابم و بود وقوع حال در میخواستم که رو چیزی اون اواقع

 . میرسید

   داشت نگه رو من ی شانه دو هر دستهاش با الک و لرزیدم خودم به

 

  بدیم انجامش که نباشه خوبی ی ایده این کنم فکر میلرزی داری تو: الک

 

 این ولی ام زده انهیج شدت به چون کنم لرزشم برای کاری نمیتونممن:گرتا

  میده جواب مطمئنا
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 دستهام با رو اون صورت طرف دو و شدم خم بودم نشسته اون روی هنوز حالیکه در

 جلو  ببینم اونها توی رو تردید و دودلی میتونستم کردم نگاه چشمهاش به... گرفتم

  بوسیدم عمیق اونو و رفتم تر

 

  میخوام اینو من:گرتا

 

 خودش روی از منو بعد کاوید منو های چشم سیاهش نگاه با لحظه چند برای اون

  نشست زانوهاش رو من وکنار کرد بلند

 که انگار پیچوند گردنم دور به رو انگشتهاش تمام و لغزوند گردنم روی رو انگشتهاش

 مالش شستش با و گرفت رو گردنم فقط اون  نبود اینطور اما کنه ام خفه میخواست

 میکرد نوازش رو من جوری.. کردم خیسی احساس شدت به کارشهمین با فقط. داد

  نبود ارزش با و قیمتی اون برای من مثل دنیا توی چیزی هیچ انگار که

 

. ببوسم خواستممی که  چیزیه اولین این. دارم دوست خیلی رو گردنت من: الک

  ظریفه و کشیده خیلی
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  بردم عقب رو سرم و بستم رو چشمهام

 رو گوشم زیر حساس ی نقطه و گردن آرومی به فقط وسیدبودنب منو هنوز اون

  داد می نوازش

 به هاش چشم که وقتی.  داد باال رو سوتینم و رفتن تر پایین  نرمی به دستهاش

  بود شد خیره من به زیبایی خیلی بطور زدند برق افتاد هام سینه

 

  "کوچیکن خیلی اونا:  گفتم فوری احمقانه خیلی من

 

 هاینقش از. ریختند صورتش به دوباره پریشونش موهای. کشیدم قبغ رو سرش!

 کرده وصل کوچکی رینگ چپش سینه نوک روی اون. شدم زدهشگفت شسینه روی

 . بودم نکرده لمسش وقت هیچ ولی بودم دیده کوتاه خیلی اونو بارها من بود،

 بازوی روی تا لغذوندم الکی بود نوشته که راستش بازوی تاتوی روی از رو دستم

 طرف دو طرح سبزرنگخوش شبدرهای اون از بعد.بود آستین یه طرح که چپش

 . کردم لمس رو شکمش انتهای

 و کرد منقبض رو شکمش و بدن الک که لغزوندم شکمش پایین به انگشتهامو من

 . شلوار پشت از کنم حس دستام زیر رو آلتش تونستم من

  حساسته؟ نقطه گفتم و خندیدم
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 به شوسینه و شدم خم.منه حساس نقطه جا اون درسته: گفت و دیدخن هم الک

 وقتی که گذاشت تاثیر اون روی خیلی ظاهرا صمیمانه حرکت این و بوسیدم آرومی

 و تند جرکت یه با منو اون کشیدممی عقب خودمو داشتم بوسه کاشتن بعد

 به که بود چسبیده قلبش به من برهنه سینه. چسبوند خودش له دوباره غافلگیرانه

 . زدمی محکم و تند شدت

  کوبه؟می محکم ثدراین قلبت چرا: پرسیدم

 . کنیمی تجربه رو هااولین که نیستی کسی تنها تو چوون: الک

  چیه؟ منظورت: گرتا

 . نبودم طوراین کسی با حاال تا وقت هیچ منم: الک

  واقعا؟: گرتا

  هستی؟ عصبی تو گرتا واقعا، آره،: الک

 . بزنم صدمه بهت خوامنمی فقط هن: الک

 فیزیکی درد درباره واقعا اون که بشم متوجه شد باعث که کرد نگاه من به طوری

 . زنهنمی حرف

 انجامش ما خواینمی تو: گقتم وقتی حرفم از بودم مطمئن کامال و شد فشرده قلبم

 . بریم آخرش تا خواممی و خواممی من اما آره. بدیم

 چون بزنم بیرون اتاق این از و بکشم عقب االن همین دارم دوست خیلی: الک

 می این از بیشتر اما بشه دارجریحه این از بعد قلبت و بزنم آسیب بهت ترسممی
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 و کنه طی باهات بد خیلی و ناشیانه اون و باشه دیگه یکی با بارت اولین که ترسم

 . بزنه صدمه بهت

 ما. نکشی عقب تو که خواممی ازت من و خوایمی چی که پرسیدی ازم تو الک: گرتا

 . نکن رهاش نصفه بازم کنممی خواهش. داریم امشبو فقط

 رو زبانش و بوسید خااصی عطش با منو بودشده اتاقم وارد که وقتی از بار اولین برای

 منو الک. کردمی ناله شهوت و شوق شدت از دهانم درون.دادمی حرکت دهنم درون

 نگاه من به. کرد حبس بازوانش بین منو و و زد زانو من باالی و انداخت پشتم روی

 از قراره اگه که شدم متوجه. گذاشت دهانم در رو انگشتش دو دیگه بار یک و کرد

 و کرد دهانم وارد ترعمیق رو هاشانگش. بردارم خودم اولو قدم باید بیفتم ترس

 . مکیدم دلبرانه خیلی رو هااون

 نگاه پایین به بودن، باز نیمه و خمار و مست چشماش سید،لی لباشو زبانش با اون

 . کرد باز هم از پلهامو خشن خیلی دستش با و کرد

 . زیباست خیلی: کرد زمزمه اون

 . خیسی خیلی تو خوبه: کرد فرو درونم آروم خیلی رو انگشتش

 رهربا و کرد فرو درونم انگشتاشو از تا دو بار این و کشید بیرون رو انگشتش اون

 ... کردم ناله من... بردمی فرو ترعمیق و عمیق رو هااون

  نه؟ خوبیه، حس: پرسید الک

 . آره: گرتا
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 بشنوم صداشو تونستممی. زدمی ضربه درونم به انگشتاش با ترمحکم و ترسریع اون

 شدیگه دست با هم رو هامسینه وضعیت همون توی بودم، خیس قدرچه که که

 . دادمی بازی و فشردمی

 از کنترلمو داشتم. رفت پایین و باال بدنم و دادم عقب سرمو رخوت و لذت حس از

 موقع چه که دونستمی انگار اون اما شدممی نزدیک لذت اوج به و دادممی دست

 . نشو ارضا االن: گفت و بیرون کشید انگشتاشو داره،نگه دست

 خیس من از شلوارش داد، ارقر خودش روی منو و رفت کنار من روی از دوباره الک

 نظر به. رسیدممی اوج به من دادمی ادامه دیگه لحظه یک فقط اگر. بود شده

 همین برای بزنه حدس رو من فروپاشی نقطه و زمان تونستمی اون که رسیدمی

 . داشت نگه دست فورا

  کنی؟می آمادگی احساس االن: الک

 . امآماده آره،: گرتا

 . بری ور خودت با هک خواممی ازت: الک

 مالیدم، رو( گنمی بهش هم چوچوله) کلیتوریسمم روی انگشتام با طورکههمون

 . کردن لرزیدن به شروع زانوهام. زدم زانو اون روی

  گرتا؟ خوایمی چی تو: الک

 . ببینم برهنه رو تو که خواممی من: گرتا

 . بیار دست به رو خوایمی که چهاون پس: الک
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 پایین شلوارشو تا کرد کمک بهم الک و کردم باز آزادم دست با رو ارششلو زیپ من

 وقتی که کرد شوکه منو قدر اون اومد، بیرون( گهمی ساالرو) تش*آل وقتی بکشم؛

 ! چیه من العملعکس دلیل دونستمی خوبی به. زد لبخند بهم اون شدم خیره بهش

  اومده؟ پیش مشکلی: الک

 ... من واقعا نه: گرتا

 . ببر کنار راه سر از رو اونا حاال: کال

 . بود شورتش منظورش

 حلقه: پرسیدم و اون آلت پرسینگ به بعد و انداختم خودم پاهای بین به نگاه یه اول

  کنه؟نمی سوراخ رو کاندوم

 نوع از من نباش، نگرانش نمیفته، اتفاق چیزی چنین: گفت و زد چشمک بهم

 ... دیگه چیزای و یلدل همین به کنممی استفاده محکمش

 . بشه من وارد قراره طور چه حلقه اون که دونستمنمی حقیقتا خندیدم، عصبی من

  کنه؟نمی اذیتت اون: گرتا

 درست برام مشکلی نه االن، ولی کنم عادت بهش تا کشید طول زیادی زمان: الک

 . کنهنمی

  زنه؟می آسیب من به چی؟ من به خب: گرتا

 . دهمی افزایش رو لذت خیلی که گقتن من به دخترا واقع در: الک

 . واو: گرتا
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  دیگه؟ سوال و: الک

 . خوبه چی همه نه: گرتا

 . برگردی نظرت از هم االن همین تونیمی مطمئنی؟: الک

 . خندیدیم بوسه بین دومون هر. چسبوندم لبهاش به لبامو و شدم خم

 پاهام. کنم حس پاهام بین سردش حلقه با همراه رو ش کشیده ت*آل تونستممی

 بلند خودش روی از منو بازم الک که کنم کامل خوبمو حس که فشردم هم به رو

 با داری که طورهمون: گفت. گذاشت خودش ت*آل روی و گرفت دستمو کرد،

 گفتم بهت هروقت و دربیار رو صداش و بمال خودت خیسی به اینو ریمی ور خودت

 . دارنگه دست

 پام بین خیسی به رو اون ت*آل هم و مالوندممی وخودم هم دست یک با

 . بود گفته که کردم رو کاری همون مالوندم،می

 قبل از که آوردنمی حال سر منو تش*آل براق و خیس سر دیدن اندازه به چیز هیچ

 نگاهش کنهمی نگاهم خیره الک که وقتی که بودم این عاشق.. بود شده تربزرگ هم

 . کنم

 . شد عمیق و تند اختیاریب الک هاینفس

 . بسه: گفت لرزون

 . کنم حس درونم رو تو االن خواممی من: گفتم من
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 این برای فقط بدم، انجام باید اول که هست ایدیگه چیز کنی،می حسش حتما: الک

 . ستآماده چیز همه بشم مطمئن که

  چی؟: گرتا

 تشک روی و کرد دبلن منو و کشید پایین رو بدنش من به دادن جواب جای به

 صورتش کهاین محض به اما کنه کارچه خوادمی که نبودم مطمئن هنوز گذاشت،

 . شد مشخص رفت پاهام بین

 هرگز. بود زندگیم احساس انگیزترینشگفت اومد، بند نفسم کردم حسش وقتی

 تونستمی من درون دهنش و زبان داغ و محکم هایضربه که کنم تصور تونستمنمی

 و زد لیس رو واژنم و کلیتوریسم درون و بیرون تمام زبونش. باشه عالی قدراین

 . کردم صداداری ناله لذت سر از من کرد، ناله درونم

 . باشیم آروم باید ما... نکن صدا بلند: کرد هسیس الک

 

 

 

 . رسیدمی نظر به غیرممکن

 . کنی تمومش باید پس: گرتا

 . دیمی خوبی خیلی مزه تو خوام،نمی: تگف دادمی ادامه زبونش با که طورهمون
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 فشار کلیتوریسم روی دهنشو. اومد بند نفسم. کرد فرو زبونشو لعنتی اوه، بعد، و

 . من خدای اوه. دادمی

 . الک ممیش ارضا نکنی تمومش اگه: نالیدم

 از. زدمی نبض پام بین. کنار کشید گرمشو دهن بعد و لیسید منو دیگه بار یک

 . بود آورده حجوم چشمام به اشک لذت شدت

 . ایآماده حاال: گفت لبخند با و گرفت دستاش توی صورتمو و کشید باال خودشو

 بیرن کاندوم بسته یه بود افتاده تخت پایین که شلوارش جیب توی از و شد خم

 . کشید

 آب تا شد باعث مشتاقش نگاه حین همون در و کرد پاره دندونش کمک با رو بسته

 . بشم

 . مالید سرشو کمی و کشید تش*آل روی دوموکان

 واژنم جلوی ش*آلت حس. بوسید منو و شد خم کردمی تنظیم جاشو که طورهمون

 . بیارم کم نفس شد باعث( معذوریم شعامیانه اسم گفتن از)

 نزدیک خودم به و زدم چنگ کمرش به بگیرم، خودمو جلوی تونستمنمی دیگه

 . خواستمشمی من کردم،

 . بگیره دردت قراره باشه، آروم: داد هشدار

  "دمنمی اهمیت"



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 032                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 درد بچسب، من به. دیمی زودی به: گفت فشردمی شکمم به زانوهامو که حالی در

 ولی بکن داشتی دوست ایدیگه کار هر یا بکش چنگم بده، فشارم بگیر، گازم داشتی

 (. گرتا مامان و رندی)بفهمن دوتا اون بذاریم تونیمنمی. نزن جیغ لطفا

. سوخت جهنم اندازه به کرد واردم باراولین وقتی ولی بودم خیس نهایتبی که این با

 . نیاد در جیغم تا زدم چنگ کمرش به ناخونام با

 شدن کم جای درد ولی کنم، جلوگیری زدن جیغ از عمیق هاینفس با کردم سعی

 . شدمی زیادتر

 اون که این و داشتم حسی چه شد لمداخ باراولین وقتی کنمنمی فراموش وقت هیچ

 یکهو ولی رفتمی جلو عقب آروم و داشت کامال حرکاتشو کنترل. درآورد صدایی چه

 ...لعنتی... این... گرتا اوه: نالید و فشرد هم روی محکم پلکاشو

 کنترل میومد نظر به چنانهم الک. دادمی لذت به جاشو داشت درد حس باالخره

 بتونه این از بیشتر داشتم شک داشت چشماش توی که نگاهی با ولی داره سرعتشو

 . رد:می داخل ترآروم و کشیدمی بیرون آرومی به. کنه تحمل

 این تنگی، خیلی خیلی. کردممی فکر که چیزیه از ترسخت خودم کردن کنترل: الک

... ولی  ام فروپاشی ی آماده االنم همین من و داره ایالعادهفوق حس عالیه،

 . بشیم ارضا هم با باید!نتیلع

 ... اوه... اوه: شدن منقبض هامعضله بده دستور که انگار

 ! الک: زدم داد

 . آروممممم. گرتا... لعنتی اوه! هیس: دهنم روی گذاشت دستشو سریع
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 . اه: شد سخت صداش یهو

 از قلبشو ضربان. کنم حس داخلم انزالشو گرمای تونستممی. شد ارضا داخلم بعد و

 . شنیدممی شبرهنه سینه یرو

 . بود زندگیم تجربه بهترین این: نالیدم

 . نکردم شروع رو اصلی  کارای حتی هنوز من و درسته؛: بوسید دماغمو و شد خم
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  ازدهمی صلف

 که این از.کردممی بودن خالی حس دستشویی بره تمیزکاری برای تا شد بلند وقتی

 ولی بود دستشویی داخل شدنمی دقیقه ندچ که این با. کنممی پیدا حسی چه فردا

 برای دستشویی یه من که آورهتعجب اگر.شد تنگ کردنش حس و بو برای دلم من

 کنم بیدار مامانمو و رندی و بیرون برم شب نصفه شدنمی که بگم باید دارم خودم

 ! که

 بود، دستش دارنم پارچه یه کشید؛ دراز تخت روی کنارم و اومد بیرون الک باالخره

  داشت؟ خوبی حس کن، باز پاهاتو: پاهام بین کشید خودشو

 ! ممنون داشت، ـآره

 ازش کردنم تمیز بای داشت که ایپارچه خیسی حس ولی نداشتم درد زیاد من

 . بود عجیب برام کردمی استفاده

  داشت؟ درد: الک

 . امآماده کردنش امتحان دوباره برای خیلی، نه: گرتا

 نوری جز و بود تاریک اتاق.کنی استراحت یکم خواممی اول ولی یمکنمی حتما: الک

 بعد ساعت یک. نداشت وجود ایدیگه روشنایی هیچ شدمی خارج دستشویی از که

 یک با رو پارچه تا شدمی بلند گهگاهی الک فقط کشیدیمو دراز دیگههم کنار هم رو

. داشت نگه پاهام بین ور پارچه و کشید دراز کنارم مدت تمام. کنه عوض ترشگرم

 دیگه که بود کرده کاری الک که بود جالت برام و بودیم لخت چنانهم هردومون
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 قدراین داشتم آرزو جورایییه بکشم، دراز جلوش لخت طوراین نکشمو خجالت

 . کردنمی برخورد جنتلمنانه و مهربون

 من، شدن معلم رویای نوشتنش، درباره زدیم؛ حرف ساعت یک این کل توی

 و بره کالج به شونخونه نزدیک که خواستمی اون. آینده برای جفتمون رویاهای

 زد حرف چیز همه از واضح برام الک. بده مامانش به حواسشو تونستمی طوریاین

 . رندی با شگذشته جز به

 تند قلبم ، بود صبح سه نزدیک ساعت. کرد مشوکه دیجیتال ساعت قرمز رنگ

 منو سریعا باشه خونده فکرمو که انگار الک. بود نمونده رفتنش به زیادی چیز کویید،

 . نکن فکر چیزا اون به: گفت لبام روی. زد خیمه روم و چرخود خودش سمت

  چیا؟ به: گرتا

 . ذهنتن تو االن که اونایی: الک

 . سخته: گرتا

 . باشی داشته بهتری حس تا کنم کارچه دونممی: الک

 . کنم موشفرا که کن کاری: گرتا

 جور یه. کردم حس گردنم روی دستشو که کردمی نگاهم شدهسخت هایچشم با

 . دارم دوست بودنو اون مال من کرد،می لمسم مالکانه

 انجامش جوری چه که بدم نشونت خوایمی واقعا ولی پرسیدم قبال دونممی: الک

  دم؟می
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 . بله: گرتا

  کنم؟ کنترل خودمو خواینمی: الک

 . نگیر  آسون بهم بار این لطفا الک: گرتا

 . بچرخ: گفت بعد و موند خیره بهم لحظه چند

 . کنم حس خیسی پاهام بین شد باعث ساده دستور یه همین

 کرد نوازش باسنمو نرمی به دستش دو با بعد و بخود عالی کمرم روی دستاش حس

 چرخه یه گرفت،می گاز و بوسیدمی کردمی ناز. گرفت گازشون لعنتی اوه... بعد و

 . ناپذیر پایان

 . باسنتم عاشق: گفت باسنم روی

 روی پشتم از دهنش وقتی.کنه داغ پاهام بین دوباره و دوباره شد باعث تعریفش

 عالی پاهام بین زبونش بازی حس. کشیدم عمیقی نفس گرفت، قرار حساسم نقطه

 خوردمی جوری .بیفتم نفس نفس به بودشده باعث درونم زدن میک و لیسیدن. بود

 موهام به رفت در دهنم از بلندی جیغ صداس وقتی. غذاییشه وعده آخرین انگار که

 . میندازیمون دردسر توی هیش،: کشید عقب به سرمو و زد چنگ

 متوقف ناگهان بعد و داد ادامه پایین تا هاشوبوسه. کرد واردم زبونشو بعد و گفت اینو

 زیادی تخت این چون زمین روی بریم باید م،دار نگهش تونمنمی دیگه لعنتی،: شد

 . کنهمی صدا و سر



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 037                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 روی کشیدم خودمو وپا دست چهار و انداختم زمین روی بالشت چندتا تاخیر با

 من به که حالی در لعنتی اوه. سمتش برگشتم. میومد ساکت نظر به الک. زمین

 . مالیدمی تشو*ل*آ داشت بود خیره

 دست چهار طوراین وقتی اونم تو دیدن اندازه به حاال تا چیزی هیچ! لعنتی: الک

 . بود نکرده تحریکم وپایی

 دوباره تا شد باعث رهمی ور خودش با و کنهمی تماشا منو که حالی در دیدنش

 . بشم تحریک

 . بزنم دیدش بازم تا چرخیدم. شد ظاهر کاندون با الک بعد و اومد شدن پاره صدای

 . باش آروم: الک

 دارم جرکتش این به لعنتی. گرفت گردنمو دستاش از یکی با و فتگر جا پشتم

 واردم جوری کرد، پر منو کامال تش*ل*آ بعد و ناگهانی سوزش یه. شممی معتاد

 . بگو بهم داشتی درد که وقت هر: باشه متفاوت اول دفعه با قراره فهمیدم که شد

 و دادمی بیرون وعمیقش نفسای. کشتمی منو داشت شهوت. فشردم هم روی لبامو

 احتیاط خیالبی باالخره بعد و کنم حس گردنم و کمر روی گرماشونو تونستممی

 فهمیدممی باید کنه، بیشترش خواستمی دلم. گاییدمی منو داشت واقعا الک. شد

 . رهمی پیش کجا تا

 . بزن ضربه ترسخت الک ـ
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 بود غیرممکن.. بکوبه مبه خودشو ترمحکم و بزنه چنگ باسنم به تا شد باغث حرفم

 جیغ و کنم ناله زیرش خواستمی دلم عجیبی بهطرز. بود عالی لعنتی نزنم، جیغ

 . بزنم

 باعث کار این. دادممی تکون هرریم با خودمو و اومد دستم هاشضربه ریتم باالخره

 . بشه نزدیک پرتگاه لبه که شد

 . برو ور خودت با گرتا: الک

 باعث و کشید باالتر باسنمو. شدم کلیتوریسم مالیدن مشغول و پایین بردم دستمو

 اوج به منو داشتن هاشضربه  و کشید باال یسشتر کنم، حسش درونم ترعمیق شد

 . رسوندنمی

  کنی؟می حسش: الک

 . نظیرهبی آره، آره: گرتا

 . نداشتم حسی چینهم وقت هیچ. نبودم کسی داخل عمیق قدراین حاا تا من: نالید

 . کنم خالی کمرمو پشتت روی خواممی من. بشی ارضا باید تو اول داد دستور

 زمین روی دهنمو برسم، اوج به لحظه همون فورا شد باعث شخواسته این شنیدن

 . نره بیرون  ارضام از حاصل چیغ تا دادم فشار

 روی که بود گرمی مایع بعد و شنیدم کاندومو کشیدن بیرون صدای و کشید بیرون

 اما ببرم لذت کردمازشمی فکر که نبود چیزی پشتم روی آبش. شد یجار پشتم

 . شدم کارش این عاشق لعنتی
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 . گردمبرمی االن ـ

 . بیاره حوله تا دستشویی سمت به دوید و گفت اینو

. بشم عصبی تا شد باعث تخت کنار دیجیتالی شماره. تخت سمت برد و کرد بلندم

 . بود صبح چهار نزدیک

 . شدیم خیره هم به و کشیدیم دراز هم کنار

  خوبی؟: کشید مگونه روی شستشو

 . بود کنندهدیوونه آره: زدم لبخند

  بود؟ زیاد برات خیلی. افتهمی نکنم رحم بهت خوایمی وقتی که اتفاقیه این: الک

 . داشتم انتظارشو نه: گرتا

  باشه؟ زمین روی نهایی نبرد داشتی آنتظار داشتی؟ انتظارشو: الک

 . بود سورپرایز یکیش اون نه،: دیدمخن

 . کنم امتحان جدید چیز یه خواستمی دلم و بودم نکرده کارو این حاال تا منم: الک

  واقعا؟: گرتا

 . بکنم باهات کار همه خواستمی دلم. داشتیم بیشتری زمان کاش: الک

 . داشتیم وقت ابدیت تا مثال. طورهمین منم: گرتا

 پنج. برد خوابم کی نمیاد یادم حتی چون درآورد پا از منو بازیمونعشق خستگی

 با خودشو و بود سرم باالی الک. شدم بیدار وقتی بود اومده باال خورشید و بود صبح
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 هم کاندوم حتی و بود شده تحریک! لعنتی اوه. بود کرده سرگرم گردنم بوسیدن

 شهوتیشو هایسنف لیسید، می هامو هامو سینه بعد و گردنم که طورهمون. داشت

. بودم بیدارتر شب کل از. آماده کامال و بودم خیس منم! لعنتی و کردم؛می حس

 آروم هاشضربه. شد واردم که کردم حس بعد و باال برگشت بعد و بوسید شکممو

 که این واقعیت. بود جوری یه صورتش ولی بود بسته چشماشو بودن، محکم ولی

 تموم داشت وقتمون. کرد کجیدهن بهم ساعت. بشم عصبی تا شد باعث رهمی داره

 و شد خم. دارهبرمی ترک بیشتر قلبم کردممی حس شدمی واردم که هربار. شدمی

 ولباش شدمی داخل و میآورد بیرون آهستگی به هربار. نکرد جدا لباشو بوسید، منو

 یسع انگار داشت، فرق قبل دفعه دو با دفعهاین. بود بوسیدنم مشغول چنانهم

 باهام داشت انگار. تونستنمی کلمات با که بگه بهم چیزیو بدنش با کردمی

 پیشونیم به پیشونیشو وقتی. نبود وارد نظرم این به شکی هیچ. کردمی بازیعشق

 دیگه اون از بعد و بود خیره چشمام به شدمی خارج و وارد که حینی چسبوند،

 چون بده دست از هم رو لحظه یه ادخونمی رسیدمی نظر به. نکرد جدا ازم چشماشو

! لعنتی بده، نشون من به رو چیزی خواستنمی دفعهاین. شهنمی تکرار دیگه دونهمی

 اینا خاکستریش چشمای توی انعکاسم. برداره خودش برای یادگاری یه خواستمی

 . گفت بهم رو

 فقط که نای با. بیام کنار رفتنش با تونممی که گفتم دروغ گفتم، دروغ بهش من

 حاال و ساختیم شب یه توی رو ساله چنصد رابطه به ما انگار اما بود ساعت چند

 . شدمی خراب داشت
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 از صداییبی فریاد وقتی هاشچشم. شد ارضا درونم ناگهان و لرزیدن هاششونه

 و لرزیدم منم و شد سفت تش*ل*آ دور معضله. بودن مخیره شدمی خارج دهنش

 . رسیدم اوج به

 . داد ادامه زدنش ضربه به چنانهم نشد کامل ارضاش که وقتی تا کال

 . متاسفم: گفت آرومی صدای با

 . نیست مشکلی: گفتم

 

 

 

 اوج به من قبل که این خاطر به! متاسفه چی بابت دونستمنمی حتی که حالی در

 دید؟ چشمام داخل از که واقعیم حس خاطر به یا زمانمون؟ بودن محدود یا رسید

 تا الک. کردنمی ایجاد تفاوتی رفت،می داشت الک که حقیقت این توی بود یهرچ

 ییرون رو کاندوم شد آروم وقتی. داشتنگه سینم روی سرشو نفساش شدن آروم

 . کردم تنظیم هفت برای ساعتو منم و کشید

 خواب به که زمانی تا بارآخرین برای و مسینه روی گذاشت شوگونه و کشیدیم دراز

 ... کرد بغلم بریم

 

  … خالیه خوابتخت که دیدم و  پریدم جا از شد، خاموش  ساعت هشدار وقتی
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 . کرد  تپیدن به شروع قلبم

 . بود رفته خداحافظی بدون الک

 خیلی که میگفت.  میکرد کجی دهن بهم  و شدمی وارد پنجره از  خورشید نور

 باالخره و میشه اینطور زمانی یه که میدونستم.  شدم می بیدار باید اینها از زودتر

  بود سخت خیلی اما میکنه رها رو من

  لرزید می گریه شدت از هایم شانه و گرفتم دستانم بین را سرم

  پاهایم، بین از  درد ناگهانی پیدایش دلیل به

 نداشتم توجهی قابل درد دیشب.. کردم نگاه پاهایم بین به هایم انگشت شیار میان از

  بود شده معلوم وحشتناک طور به چیز ههم  االن اما

  خورد تکان نگهانی بدنم کردم احساس پشتم روی رو دستی وقتی

 .  بودند  سرد و سیاه چشمانش ، بود ایستاده سرم باالی که دیدم رو الک  و چرخیدم

  گرتا  کنی تحمل که دادی قول تو:گفت بود آرام تقریبا که صدایی با: 

 

  بودی هداد قول من به تو:گرتا

  رفتی خداحافظی  بدون  کردم فکر:   لرزید بغض از هایم لب
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  نگیرن اینجا منو مچ سارا و رندی تا برگشتم اتاقم به من:الک

  کنم جور و جمع رو وسایلم ی بقیه تا رفتم منم رفتن شدند بیدار همینکه

 

  اوه:.. ایستادم و کردم پاک و اشکهام

 

 : داد ادامه الک

 که اتفاقی بعد بخصوص  نمیرفتم خداحاظی بدون نمیکردم، هاتبا اینکارو من

  افتاد بینمون دیشب

 : گفتم و کردم پاک را چشمانم

  نمیده تغییر رو چیزی این ؟ میکنه فرقی چه

 

 من... اومممم.. بگم چی قبل شب ی درباره دونم نمی  من ولی نمیده تغییر نه، "

 ای دیگه چیزای و احساس و افتاد هک اتفاقی.. نمیکنم فراموش هیچوقت رو دیشب

 فراموش هیچوقت باش مطمئن. ببرم یاد از محاله دادیمن به دیشب تو که رو

  میشد سوا هم از ما راه  بزودی و بود نخواهد دائمی این میدونستی تو اما نمیکنم

 

  میشه تحریک حد این تا احساساتم و میشه بد اینقدر پایانش نمیدونستم من:گرتا
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 .. میکرد نگاهزمین به و بود گذاشته هاش جیب توی رو ستاهاشد الک

 

  اینجا بیا لعنتی: الک

 

  کشیدم عقب فورا بگیره آغوشش توی منو تا شد متمایل سمتم به وقتی

 

 بدتر رو اوضاع  فقط این. بزنی دست من به خوامنمی.  کنممی خواهش … نه: گرتا

  میکنه

 

 که اونچه از بیشتر. بگم بیشتری چیز و بزنم حرف بغض دلیل به تونستمنمی حتی

  بودم داده دست از رو آرامشم میکردم فکرشو

 

 رو آرامشم دوباره تا کشیدم عمیق نفس چند.. دادم تکون رو سرم امیدی نا روی از

  کنی ترک رو اینجا باید ساعتی چه:   گفتم و کردم صاف را گلومو کنم حفظ
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 ساعت یک حداقل  ترافیک وجود با. رسهمی هدقیق  ی دقیقه تاچند تاکسی:الک

  برسم فرودگاه به تا کشهمی طول

 

 پاک  حرص با رو اونها که حالی در خوردند سر گونم روی از  اشک قطره چند

  بهتون لعنت:  گفتم ، کردممی

 

 سمت به و کشید عمیق آهی کشید هم توی بیشتر رو اش چهره اشکام دیدن با الک

  رفت در

 

  میگردم رب:  الک

  ببره پایین طبقه به  رو هاش چمدون تا رفت اون

 بلند تاکسی پی در پی های بوق صدای که بود نگذاشته خونه از بیرون رو پاش هنوز

: داد همونجا از و کرد بیشتر رو سرعتش الک که دیدم اتاقم ی پنجره پشت از..شد

  کن صبر

 

 رو هاش چمدان چطور الک هک دیدم بودم شده خیره الک به پنجره پشت همون از

   گذاشت تاکسی عقب صندوق توی
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  شد بسته محکم  ماشین عقب صندوق وقتی. 

  تپید نمی دیگه قلبم که بخورم قسم تونستممی ،

 

 شده خیره بیرون به پنجره از ومن اومد باال ها پله از و گفت  چیزی راننده به الک

  شد متوقف سرم پشت تا درست پاهاش صدای زمانیکه تا بودم

  شنیدم  سرم پشت از رو الک کشیدن آه صدای ،

 میکنی نگاه منو پنجره پشت از تو زمانیکه تا نمیخوام کنه صبر گفتم راننده به: الک

  ،برم

 

  کردم نگاهش داشتم که امیدی نا تمام با و برگشتم طرفش به

 

 :  شد اشک از پر هاش چشم

  بزارم نهات  اینطور رو تو خوامنمی من. لعنتی:الک

 

 تو رفتن تر دیر دقیقه یک با نیست قراره بری زودتر میتونی نیست مشکلی:گرتا

  کنه تغییر چیزی

  بپره پروازتممکنه برو
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 قاب رو صورتم دستش دو هر با..نشه نزدیک من به بودم خواستهازش اینکه وجود با

  گرفت

 

. مشکله برات موضوع این درک که  دونممی:   گفت و کرد نگاه  چشمهام به عمیقا و

  … من

 اینکه بدون میکنم خواهش هم تو از و بزنم حرف باهات رندی ی درباره نمیخواستم

 هیچ نشدی مطلع مادرم واقعی احساسات از اینکه بدون رونفهمیدی،و چی همه

  نکن صحبت اون با و نگیر تصمیمی

  گرتا  بیارم در برات رو منطقی آدمای اداینمیخوام

 

  ، داد ادامه و بوسید  عمیق منو  بعدش و شد خیره اماشکه به

  دادی من دیشب رو قلبت از تیکه یک تو اینها وجود با که دونممی --

  دادم تو به رو قلبم از تیکه یه هم من اما بگیرم رو جلوش کردم سعی اینکه وجود با

  کنی احساسش تونی می که دونم می

  داری نگهش خودت پیش  رو وجودم از بخش اون میخوام  ازت

 میکنم خواهش بدی  ای دیگه کسی به رو قلبت دوباره میخواستی روزی اگه و

  داره رو لیاقتت اون که شو مطمئن
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 اشک غرق هام چشم.کاشت هام لب روی رو اش  بوسه آخرین  الک... اون از بعد و

  رفت عقب اون که وقتیکه شدند

  بشم رفتنش مانع تا میکرد وسوسه منو چیزی زدم چنگ ژاکتش به

 و  کرد رها سرعت همون به و فشرد دستهاش میون ای لحظه برای رو چپم دست

  رفت

  رفت هم سرعت همان به شد زندگیم وارد که سرعتی همان به درست

 نگاه من به بار آخرین برای  شد تاکسی سوار اون که وقتی و ایستادم پنجره کنار

 ی درباره چیزی اما زد حرف بود داده بهش هک قلبی ی نیمه ی درباره الک.. کرد

 الک از پیام یک من گوشی بعد شب.نگفت چیزی قلبم ی شده خرد های تیکه اون

  کرد دریافت

 .  کردم تقال خودم با خیلی. بفرستم تو برای رو پیام این تونستمسختی به: الک

 و گرتا زرگیب خیلی تو میده رو بزرگ معنی همون واقع در گرتا بگم بهت میخواستم

  ای کننده متحیر خیلی چنین هم

GREAT. Greta=Great  

 تو یاد منو آهنگ این. نمیکنم  فراموش رو بودن تو با خاطرات و  تو هیچوقت

  "میندازه

 اسم.. کنم دانلود رو آهن و بزنم لینک رو تونستم تا رفتم کلنجار خودم با ساعتها

  بود پارامور از خواستی که چی هر آهنگ
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 کوتاه خاطرات نمیتونی تو. بود کسی  خواستن و  داشتن دوست   ی درباره هنگآ

  کنی مرور اش دوباره داشتن برای رو بودی باهاش که کسی با رو مدتت

 

 جا تخت روی که پیراهنی   از رو تنش بوی. دادم گوش بارها و بارها را آهنگ

  کردم بو بارها و بارها هم  رو بود گذاشته

 

 از بعد سال یک درست.  داد پیام بامن  دیگه یکبار فقط آینده سال تهف توی الک

 .  بودیم رفته بیرون ویکتوریا و من حالیکه در رفت بوستون از اینکه

   کرد شوکه منو و رسید الک  پیام میکردم فکر بهش داشتم که ای لحظه همون

 

  ؟ چرا. کنممی کرف تو به روز هر هنوز و بینممی رویا گردنت مورد در هنوز":الک.

 "نده جواب بهم لطفا.بدونی میخواستم فقط بگم بهت امشب اینو داشتم الزم

  ندادم جواب بهش خواست که همونطور

 به زیادی مدتاون. کردم تحمل ریختم پیام خوندن موقع که هایی اشک وجود با

  افتاد یادم به که بود مست هم شب اون شاید که کردم فکر من و بود نداده پیاممن

 واقع، در. فهمیدم حاال.نمیکرد تغییر چیزی حال هر به نبود اینطور هم اگر حتی و

  اینکه دلیل به. شدم متخصص  الک به نسبت خود احساسات تمام کردن دفن در من

 های رسانه کنجکاوی خاطر به بار چند.  بود شدنی کار این دوره من از خیلی اون
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 از اثری هیچ.کردم امید نا رو خودم کاراین با واقعا در ،و  کردم رو و زیر رو اجتماعی

 . نبود اون

 بعد حتی. بود رسیده قانونی سن به الک چون. نمیرفت کالیفرنیا به دیگه هم رندی

 به قلبم افتادم می بودنمان باهم یاد به وقت هر. شب آن از سال چند گذشت از

 دیوار یه خاطراتمون و خودم و اون بین دیگه که بود الزم شاید. میشد فشرده شدت

  بکشم

 با نبودی مجبور که میداد جواب زمانی تا شعار این البته ذهنم توی محکم دیوار یه

 .  شی رو به رو کردی بندی مرز رو ذهنت خاطرش به اونکه

 . میپاشیفرو هم از اون سمت از کوچک  تلنگر یه با گرنه و
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  دوازدهم فصل

  "مرده رندی"

 روستای به دوستام از یکی با شبش من و بود شب نصف. کابوسه یه کردم فکر اولش،

 زنگ صبح ی سه ساعت تلفن وقتی. بودم نوشیده هم کلی و بودم رفته گرینویچ

 . زدم یخ مرده، رندی گفت مامانم وقتی و خورد

  مامان؟ -

 : گفت بدبختی با

 . بیمارستانم االن. داشت قلبی ی حمله _

 . لطفا بکش نفس مامان، _

 ولی. مصرفم بی کنم حس شد می باعث این و میکرد گریه وقفه بدون داشت مانمما

 . کنم کاری نیویورک توی اپارتمانم توی از نمیتونستم واقعا

 مشکل به یکم رابطشون اواخر این که هرچند بود، شده وابسته رندی به مامانم

 مامانم به داشتو الک به نسبت که هایی احترامی بی وقت هیچ رندی. بود خورده

 در. بود سخت باهاش زندگی و داشت خودشو خاص اخالق بازم خب ولی. نداد نشون

 و بود داده دست از روحشو از تیکه یه بابام مرگ با مامانم که بود این حقیقت اصل

 دالل یه عنوان به مالی نظر از اینکه با حتی. نشد باید که اونی وقت هیچ رندی

 تنها نمیتونست و بود نکرده کار هرگز زندگیش توی ممامان. بود عالی کارش خودرو،

 . کنه زندگی
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 و.  داشت دوسش واقعا جورایی یه رندی و بود نفر اولین براش بابا، از بعد رندی

 از قراره چطور نمیدونستم. بود تر سخت رندی مرگ بودم، دور ازشون من که حاالم

 . بربیاد پسش

 . من خدای اوه -

 : دادم ادامه و کنم کنترل خودمو تا کشیدم عمیقی نفس

 . متاسفم نهایت بی. مامان متاسفم_

 : نالید

 . کرد تموم بیمارستان به برسیم اینکه از قبل _

 . بیرون کشیدمش کمد توی از و چمدونم  سراغ رفتم راست یک و شدم بلند

 یا کنم کرایه ماشین ساعت این توی میتونم ببینم تا میرم االن. کن گوش مامان -

 رسیدی وقتی و باش تماس در باهام تلفن با. باشم اونجا صبح تا میکنم سعی. نه

  باهاته؟ کسی. بزن زنگ خونه

 : کرد زمزمه

 . کالرا و گرِگ _

 

 رندی  قدیمی دوستانی از یکی گرگ. کنم پیدا بهتری احساس شد باعث جوابش

 . موند می بوستون کارش خاطر به و بود

 . بود صبح پنج ساعت کنم، پیدا باز ماشین یهکرا مرکز یه تونستم وقتی
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. داره معنایی چه رندی مرگ میکردم فکر بزرگراه، توی رانندگی ساعت چهار توی

 برای شد می مجبور مامان  بوستون؟ برگردم مامان خاطر به و میدادم استعفا باید

 پیشش باید چقدر. نه یا میتونه نمیدونستم من و کنه کار زندگیش توی بار اولین

  میموندم؟

 . افتادم الک یاد بعد و

  الک

  الک

  الک

 !! الک! من خدای اوه

  ببینمش؟ تا شدم می مجبور بوستون؟ به میومد میدونست؟ رندی ی درباره

 . شه قطع سرم توی صداهای این تا کردم روشن اهنگو

 یاد و کرد تپیدن به شروع قلبم ناموفق، نامزدی یه و سال هفت از بعد حتی

 تنها مادرم. شدم ناراحت براش دوباره. افتادم ام خونده برادر به نسبت اساتماحس

 درسته. بود داده دست از پدرشو هم الک. بود داده دست از رو رندی که نبود کسی

 . بود پدرش بازم ولی نداشتن خوبی ی رابطه وقت هیچ دوتا اون

 . داشتم حس بهش نسبت هنوزم من! بهش لعنت

 و گرفتم انتقالی منهتن از بیرون کوچیک کالج یه به التحصیلی، فارغ از بعد سال دو

 . شدم التحصیل فارغ هنر، مدرک با بعدشم
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 سال سه نتیجه در. کردم پیدا تبلیغات بخش توی شغل یه بالفاصله دانشگاه از بعد

 توی تیم. کردم مالقات تیم با که بود اونجا و کردم زندگی نیویورک توی رو گذشته

 . بود زیاد سفر اهل و میکرد کار افزار نرم شبخ

 تا گرفت تصمیم کمپانیش که وقتی تا کردیم زندگی باهم رو رابطمون اخر سال یک

 وقتی و کرد قبول بخواد، منو نظر اینکه بدون تیم. کنه منتقلش اروپایی بخش یه به

 . شد تموم رابطمون برم، باهاش نخواستم من

 که ای عالقه اون اما بود خوبی مرد تیم. بفهمم و یزیچ یه تا شد باعث اتفاق این

 با که اشتیاقی و شوق هم رابطمون اوایل حتی. کنه ایجاد من توی نتونست بایدو

  داشتیم کم داشتمو، الک

 

  پذیرفتم را تیم پیشنهاد که وقتی

 رو تیم تا کنم فراموش رو گذشته بتونم من و کنه تغییر برام اوضاع که بودم امیدوار

  باشم داشته دوست

 .  نیوفتاد اتفاقی چنین وقت هیچ اما
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  بود همینطور بازم اوضاع داشتم هم دیگه پسر دوست دو تیم از قبل

 

 . بودم الک با اونا کردن  مقایسه حال در همش

  میکردم مقایسه داشتم الک به که حسی وبا آنها به را احساساتم

 بر ها مقایسه از دست هیچوقت رفته یمزندگ از همیشه برای الک میدونستم اینکه با

 .  نداشتم

 

  ، نداشت تاثیری(روحی لحاظه از هم جسمی لحاظه هم)مقایسات اون اینکه کما

 . میشدم ناامید بیشتر هربار من اینکه  جز نکرد شرایط بهبودیه به کمکی هیچ

 دبو تودار خیلی اون ،چون کنی قضاوتش نمیتونستی ظاهرش  روی رو،از الک اگرچه

  داشت زیادی شخصیتیه های الیه ؛الک

 تا  که بود دیگری چیزهای وحتی بودم فهمیده هاش نوشته روی از رو این من که

 . نفهمیدم اون از جداشدنمون زمان

 

  باشه الک به شبیه که هستم کسی دنبال به ذاتا که دونستم می اینو سالها این تمامه

 حسی  ی رابطه که اینه فهمیدم ودنب الک با زمان اندک همان توی که رو چیزی

   دیگریه چیز عشق با همراه
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  بودن خوبی پسرای من قبلیه پسرهای دوست

  بود شده کننده ودلسرد کننده ناراحت برام خیلی بودن معمولی خیلی چون اما

 عشقی ی جرقه هیچ که ، باشم کسی با تا باشم تنها میدادم ترجیح اوقات بیشتره و

 وعاشقانه واقعی ای رابطه کسی با دوباره روزی یه بودم امیداوار.کردنمی ایجاد من در

  باشم داشته

 

  شدم مضطرب ماساچوست شهر به ورو محض به

 تدفین مراسم ی اداره برای من.بود کرده نگران رو من بعد روزهای نامعلوم وضیعیت

 به که میکرد مجبور مارو  انفاق این که بود این بدیش  و میکردم کمک مادرم به

  ؛ بیوفتیم پدرم مرگه یاده

 خیلی ما برای این که کنیم تکرار دوباره رو پدرم تدفینه کارهای همان واقع ودر

 سمت  رندی  رنگ آبی  نیسان شدم پارکینک ورودیه وارده وقتی.بود وحشتناک

 کلیدهای از.انداخت لرزه به رو من بدنه و تن تمومه منظره اون بودو شده پارک چپ

 پیدا رو مادرم تا چرخوندم چشم شدم خونه وارده  کردمو استفاده ام قدیمی

. بود شده خیره چای فنجان به و بود نشسته آشپزخانه توی مبهوت و مات مادرم.کنم

 من ورود متوجه اصال که بود غرق افکارش در اونقدر اون و نبود روشن چراغی هیچ

 . نشد
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  مامان: گرتا

 

 سمتش به. کرد نگاه من به قرمزش و سرخ چشمان با و خورد سختی تکان مامانم

  افتاد سینک به نگاهم همونجا از.  کشیدم آغوشش در و دویدم

 از من و بودن شویی ظرف در هنوز مامانم و رندی قبل شب  نشسته های ظرف

 . بودم متعجب داد می تغییر را چیز همه سرعت این  به سرنوشت چگونه اینکه

  و دادم می نوازش رو کمرش

 تمام کنم؛ برات چکار بگی بهم کافیه فقط کنارتم، من مامان، اینجام من: گفتم

 . بشه خوب حالت و کنی سپری رو ها روز این کنم می کمک. کنم می سعیمو

  کرد پاک ها اشک از رو چشماش زیر مامانم

 

 شد؛ خارج دهانش از کوچک ناله یک فقط و شد بیدار شب های نیمه اون:  گفت

 . کنه تحمل نتونست آمبوالنس اومدن تا حتی که سریع قدر اون

 . دادم مالشی رو کمرش

 . متاسفم خیلی: گرتا

  گرتا اینجایی ک خداروشکر: مامان

  کجاست؟ االن اون......میدونی تو......کجاست؟ اون: گرتا
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 برای مراسم مقدمات تدارک حال در کالرا. بردن سردخونه به رو اون اونا: مامان

  "  گرفتن بدست رو امور تمام و بودن حالمکمک واقعا گرِگ و ونا. رندیه

 

 تونم نمی واقعا. کنم تحمل تونم نمی ":برد فرو بغلم توی رو خودش بیشتر مامانم

  ".ببینم رو چیزا این دوباره

 

 . کردم بغل محکمتر اونو

  نباشه تنها تا خوابیدم مادرم کنار شب اون

 نظر به انگیز غم خیلی بود رندی خواب جای گذشته شب که جایی در خوابیدن

  میرسید

 . نبود دیگه اون حاال و

 می گل دسته تسلیت ی نشانه به دوستان و. بود آلود غم و گرفته آسمان بعد  روز

  فرستادند

 . برد پناه اتاقش به نباشه  ها صحنه این شاهد اینکه برای مادرم

 از ما بودم کرده مکان نقل من که زمانی از. بود اومده احترام ادای برای هم ویکتوریا

 گشتم، می بر رندی و مامان دیدن برای که وقت هر اما بودیم؛ شده جدا هم

 . میومد حتما من دیدن برای ویکتوریا



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 059                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 برای هم با  ویکتوریا و من کنه استراحت کمی تا رفت مادرم که وقتی ظهر از بعد

 کمی باهم بودتا ما برای کوچولو فرصت یک این خوب رفتیم بیرون به عصرانه صرف

  بود ناماسبی شرایط و زمان توی هرچند  کنیم خلوت

 

  داری؟ مرخصی کی تا: پرسید ویکتوریا

 

 مراسم خاطر به رو امروز و دادم اطالع بهشون و زدم زنگ بهشون صبح امروز: گرتا

  گرفتم مرخصی رو هفته ی بقیه همینطور کردن معافم رندی

 روحیش حال زمانیکه تا ببرمش شهر به خووم با تا کنم راضی رو ممامان بتونم شاید

  بشه راه روبه

 

  داده اطالع الک به کسی: ویکتوریا

 

  بپیچه هم به دلم که شد باعث اسمش شنیدن  فقط
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 کردن باخبر رو آشنایان تمام اونها و میکنن رسیدگی امور تمام به کالرا و گرِگ: گرتا

 خیلی رندی و الک روابط مادرم وجود خاطر به...داده خبر هم اون به که مطمئنم من

  بیاد  اون  حتی که نیستم مطمئن اصال خاطر همین به و بود شده تار و تیره

 

  میکنی؟ چیکار تو چی؟اونوقت بیاد اون اگه خب: ویکتورا

 اتفاقی ی درباره ویکتوریا. کنم تونم می چیکار:گفتم و زدم گازی یه دوناتم به عصبی

 دلتنگ که بار هر بارها و بارها منچون میدونست بود افتاده الک و من بین هک

 چون داشتم نگه خودم  برای رو چیزهایی یه اما.  میکردم تعریف اون برای میشدم

  بود شخصی و صمیمانه خیلی خیلی کردیم کارهایی اون از بعضی

 اینکه با.  بشم شریک کسی با رو قشنگم خاطرات و ها تجربه  خواستمنمی من و

  کنه کفایت عمرم تمام برای میتونست ولی بود شب یک برای فقط

  …ببینیم و کنیم صبر باید کنممی فکر پس،:گفت و کرد مزه مزه را اشقهوه  ویکی

 

 

 

 

  نه یا میاد الک که کنم فکر این به تونمنمی.  اولویته  در مادرم: گرتا
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  گفتم اونها به که زمانی از.کردند دعوت شام برای را مادرم منو کالرا و گرگ شب آن

 بیرون به رو اون که کردند اصرار میکنه گریه  و اتاقشه در روز ساعت بیشتر مادرم

 ..  ببرم  غذا خوردن برای خونه

 

 هم سر پشت فقط. نمیزد دست غذا به اصال و بود آروم خیلی مامانم شام صرف زمان

  میخورد مشروب

  نبود دلم تو دل االن از من و بود سپاری خاک مراسم فردا

  بفهمم رو چیزایی یه داشتم احتیاج من

 

  دادید؟ خبر الک به:  پرسیدم ازش باالخره

  خوردم فرو رو گلویم بغص سختی به

 

 غمگین و ناراحتخیلی گفتم بهش وقتی زدم حرف الک با امروز بله: داد جواب کالرا

  برسونه خودشو فورا تا نبود مناسب جوی شرایط اما  شد

 

  افتاد می لرزه به وجود تمام اونوقت بشنوم رو اسمش تا بود کافی
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  ؟ کجاست االن اون:گرتا

  پیالر  مادرش نزدیک میکنه زندگی کالیفورنیا توی هنوز:کالرا

  داشتید؟ رو تلفنش شماره: گرتا

 

 . بود تماس در او با گرِگ … ام: گفت تردید با و کرد نگاه شوهرش به کالرا

 سعی پیش سال  چند داشتندگرگ وحشتناک رابطه  یه رندی و اون که میدونیم

 جاییبه راه رندی  و  الک ی پیچیده ی رابطه  باوجود که  کنه مداخله که بود کرده

 .  نبرد

 در هم با الک و گرگ که نمیدونست نداشت خبر موضوع این از هرگز واقع در رندی

   ارتباطن

 بود مهم برایم که رو جهان در موجود اطالعات  تمام که انگار کردم، نگاه گرِگ به

 . داشت اختیار ،در

 

  کنه می چیکار االن  الک:  گرتا

 

  میلرزید شدت به صدام
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.  گرفت رو اش اجتماعی کار به شروع مجوز  شد، التحصیلفارغ کالج از الک: گرگ

 حدود کردیم، حبتص که باری آخرین  کنه می کمک سرپرست بی های بچه به اون

 .  بود پیش ماه شش

 

  " …!؟ واقعا "

 

  ".واو"

 

 عین در  باشم داشته میخواستم سالها این تمام در که آوردم بدست رو اطالعاتی

 کار خوب اون فهمیدم چون بودم خوشحال - غمگین هم و بودم خوشحال هم حال

 من و  شناختمنمی اونو دیگه   اینکه برای بودم غمگین و رسیده جاییبه و میکنه

  کنم فراموشش بتونم تا باشه اون مثل کمی  بودم نکرده مالقات را مردی هرگز  هم

 

  درسته؟ نه یا میاید اون که دونینمی تو پس،:  گفتم و کردم صاف گلومو

 

 تا دادم بهش را جزئیات همه بودمن شده شوکه او. نیستم مطمئن نه،:  گفت کالرا

  بگیره تصمیمشو بتونه
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  میشد فشرده درد از قلبم ذهنم از الک خیاالت عبور محض به

 

 . میکرد بد حالمو( سوسن) لیلیوم گلهای بوی

 . داره رو رایحه ترین زننده که میفرستن رو ای گونه همه میاد نظر به

 . ببرم جنازه تشییع مکان به رو تدارکات از یسری کردم پیشنهاد من

 ناهار خوردن برای قراره اون از قبل اما میشه شروع چهار ساعت مذهبی مراسم

 اتاق های گوشه رو گلها داشتیم وقتی مادرم.  بریم کالرا و گرگ پیش دوباره سبک،

  کرد هماهنگ باهام ش درباره میکردیم، تزئین باشه قراره تابوت که محلی دور و

 نغمگی خیلی منو این کردیم  آماده تابوت برای رو رندی از قدیمی عکسی یک ما

  نداشت وجود الک و رندی از ای دونفره عکس هیچ که کرد

 هوا کننده خوشبو و چوب بوی از مخلوطی فضاش داشت قرار  جنازه  که جایی

 . میداد

 . ببینم مادرمو واکنش یا رندی جنازه و برگردم که نداشتم ای عالقه من و

  بودم گرفته رو مادرم دستم من بودیم کالرا و گرگ همراه به کهبرگشت راه توی

 چه اگر  کرد کنترل رو خودش داشتم انتظار ازش که چیزی از بهتر خیلی مادرم

  میکرد جبران خلوتش توی رو ها خوداری اون تمام  بودم مطمئن

 این و  نبود ناآشنایی اتومبیل هیچ اینکه از شد راحت خیالم رسیدیم، خانه به وقتی

  بودیم تنها رناها برای چهارنفر ما که بود معنیاین به
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 کالرا.اومد بند اضطراب و وحشت شدت از نفسم شدیم خونه وارد اینکه محض به

 شدت به  میکردم نگاه رو اطراف وحشت با من بودو گرفته آغوش در رو مادرم

  کوبید می شدت به قلبم بودم شده عصبی و مضطرب

 .  پرسیدم باالخره شدم مسلط خودم اعصاب به و کشیدم عمیق نفس یک

 

  کیه؟ چمدون

 

 .  است باال طبقه او. گرتا ، اینجاست الک:  کالرا

 زمزمه استرس با. بکشم نفس تونمنمی کردممی احساس و تپید،می شدت به قلبم

 .  کردم حرکت پشتی در سمت به سرعت به   و "ببخشید  منو "کردم

 . شدم رهخی گل سرخ هایالله به و رفتم باغ ،به بشم رو روبه باهاش نمیخواستم

 

 نزدیکی خونیی رابطه رندی با الک که نداشت توجه این به اصال وجودم از بخشی

 به و دادم می اهمیت که چیزی تنها به بلکه بیاد اینجا به اون شده سبب که  داره

 چی و کنم باید چیکار  شدم رو روبه باهاش اگر که بود این داشتم واهمه ازش شدت

 آسمون به. آورد در حرکت به هوا در رو موهام و وزید سردی هوای نسیمِ بگم باید

 دور از بیش و کم برق رعدو صدای. شد گرفته حالم آسمان کبودی از و  کردم نگاه

  رسید می گوشم به دست
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 طبقه های پنجره فرانسوی جدارهای  از و برگردم عقب به که گفت بهم ششم حس

  کنم نگاه  سابقش اتاقبه دوم

 

  بود الک. دمشدی شیشه پشت از

 نگاه من به و پایین به شیشه پشت از بود پیچیده کمرش دور که سفیدی حوله با

 شکلیه چهاون سال هفت از بعد که میکردم فکر خودم پیش همیشه من کرد می

 به رو میبینم دارم منکه رو چیزیاون نمیتونست هم رویا ترین قشنگ االن ولی.

  تصویربکشه

 اون.بودند داده وحشی و مواج بلند موهای به رو اشونج سیاهش و شلوغ موهای

 . داشت عینک

  شدمی ترسکسی هم عینک در حتی

 سیگاری اون. ببینم شیشه پشت از رو خاکستریش های چشم میتونستم هم اینجا از

  کشید و زد آتیش رو اون من تعجب و بهت میون  و گذاشت لبهاش بین

  کشید می یگارس دوباره اون بودکه کننده شکه خیلی

 میکردخارج دهانش از رو دود بود،شده دوخته من صورت به چشماش که حالی در

 روی رو بدنم من به شدنش خیره تنها.کرد می نگاه من به دقت با  فقط زدلبخندنمی

 پر هام چشم.میرفت گیج سرم.میکرد خارج کنترلم از و میداد قرار باش آماده حالت

 هام سینه و شده سست زانوانم و لرزیدن می دستهام.شد خشک دهانم.بود اشک از

 بگه و کنه توصیف رو قلبم حالنمیتونه چیزی هیچی اما و شدند سخت و سفت
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 بلوند موهایبا زنی کنم هضم رو چیزی بتونم اینکه از قبل.بود خبر چهام سینه درون

 .. پیچید اون کمر دور به رو دستهاش و شد نزدیکش سرش پشت از
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  سیزدهم فــصـل

 خوری غذا میز پشت شدم خونه وارد کردم پیدا رو  الزم شجاعت باالخره وقتی

 حس. بود خشک هنوز دهنم.  گذاشتم دستم کنار درست رو آب پارچ نشستمو

 . چرخدمی  سرم دور  اتاق کردممی

 

  ؟ خوبه حالت: پرسید مادرم

 

  میکردم نگرانش نباید

 ..  دادم تکون رو سرم اره نشانه به پس

 میشدم قوی اون با رویارویی برای باید.. کشیدم سر رو وهمش ریختم آب لیوان توی

  بفهمه رو بدم حال بدم اجازه خودم به تونستم نمی

 . بودند نیومده پایین هاپله از هنوز اونها

 

 دیدم از و برگشت بالفاصله شد، ظاهر پنجره ی شیشه پشت مرموزِ زن اینکه از بعد

  بخورم تکون خودم جای از تا کشید طول قهدقی چند. شد ناپدید

  همسر یا داشت دختر دوست یه اون

 اما بود، کرده خطور  ذهنم به  بارها سال هفت این توی موضوع این اینکه وجود با

  ببینم داشتم انتظار که نبود چیزی این بازم
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 صندلی روی که شد بعث میرسید گوش به ها پله روی از دوپا های قدم صدای

  بشینم سترا

  تامپ

  تامپ

  تامپ

 اون سوی به پرواز حس با مبارزهبه شروع من بدن شدند غذاخوری اتاق وارد وقتی

  کرد

 

  گفتم،می چیزی و شدممی بلند باید شاید

 . چسبیدم صندلی به  سیخ و خشک اما

 

  گرفت آغوشش در اونو و کرد تند قدم الک سمت به مادرم

 

 شما که میدونم پدرت فوت بابت متاسفم میبینمت هک خوشحالمخیلی الک: سارا

 اما بود انعطاف بی خیلی بدنش. داشت دوستت خیلی اون اما نبودید خوب باهم زیاد

  " متاسفم شما برای منم ": گفت راحت خیلی نخوردتکون جاش از
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  بود مادرم درآغوش میل بی کامال حالیکه در

 چه به بزنم حدس نمیتونستم موند جا همان و چرخید من سمت به چشمانش

 پا و دست درونش منمکه شد دچار حالیبه بودم مطمئن اما میکنه فکر چیزی

  میزدم

 . بیفتد اتفاق دیدار تجدید این نبود قرار هرگز

  کشید کنار الک از باالخره مامانم اینکه از بعد

  رفت جلو مادرم گرفتن بغل برای  الک  همراه دختر

 دست از برای من  الک  دختر دوست هستم، چلسی من  کاورو خانم ": وگفت

  متاسفم خیلی همسرتون دادن

 

 .  خوشحالم دیدنت از. عزیزم متشکرم.  کن صدا سارا را منو:  سارا

 

 شما شرایط این توی متاسفم ": گفت  کرد می نوازش رو مادرم پشت که حالی در او

  دیدم رو
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 داشت ریزی هیکل چرخید  اش مانیکورشده و فرنچ زیبای  هایناخن روی چشمانم

 خیلی اون بود زیبا و لخت و مواج بلندش بلوند موهای.بود من به شبیه بدنش اندام و

 . بود خوشگل

 

  گرفتمتهوع حالت استرس شدت از

 

 . افتاد راه من سمت به آرامی به الک

 

  گرتا: الک

 

  برد پیش الس هفت به رو من  صداش شد جاری زبانش روی اسمم که وقتی

 

 . متاسفم رندی درباره … متاسفم … من:   گفتم و شدم بلند صندلی روی از من "

 

  افتاد لکنت به هم و لرزید هم صدام

 تا افتاد کار ازامگانهپنج حواس تمام کردممی حس بود ایستاده من جلوی وقتی

  کردماستشمام رو سیگارش کلونی شیرین عطر خوش بوی زمانیکه
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 . بود دیروز همین  میکردم حس اما بود،شده سپری یادیز زمان

 یک هنوز بود کرده ترک را من خواباتاق اونروز که کسی که بود این فرقش تنها

 او به.بود قوی و نیرومند مرد یک آشکار بود من مقابل در که شخصی و بود پسربچه

 زده شگفت بود شده جذاب و تیب خوش آنقدر اون  اینکه از و کردم نگاه

 با اما بودن جاشون سر هنوز بودم شیفتشون من که بدنش جذاب جاهایتمام.شدم

 قاب عینک وجود با ،حتی زدمی برق هنوز اشخاکستری چشمان.  تغییرات کمی

  بود زدهچشمبه که مشکی

  بود کرده جذابش خیلی که داشت ریش ته کمی و بود وصل لبش حلقه هنوز

 پر بازوهای که بود  جذب بازو ی ناحیه از که داشت تن به رنگی سیاه راهراه پیراهن

  میکشید رخ به رو اش ماهیچه

 

  بود شده خیره من به فقط الک

 می پایین باال کمرم روی  گرمش دست و بودم آغوشش در که شد چی نفهمیدم

 از بعد که بود چیزی یه  بشه منفجر میخواستکه انگار زد،می شدت به قلبم رفت

 بدنم بهش شدن نزدیک محض به که بود این اون و بود نکرده تغییر مدتهمه این

  کشیدم ام ریه به عمیق رو تنش بوی و بستم رو هام چشم که همین. شد تحریک

 . شنیدم سرش پشت از صدایی

 

  دوقلویید هم با که انگار چون باشی سارا دختر باید تو:چلسی
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 دراز دستمو دخترش دوست سمت به و شدم جدا ازش کنم نگاه الک با اینکه بدون

  کردم

 

 و گرفت آغوش در منو و زد لبخندی همدردی با او عوض، در.  نداد دست باهام

  گفت

 واقعا افتاد ناپدریتواسه که اتفاقی برای.خوشحالم دیدنت از. ام چلسی من "  

  متاسفم

 

 . بودند طیفل ونرم خیلی میداد تمیزی و گل بوی داشتم انتظار که همونطور موهاش

 

  ممنونم: گفتم

 

  بودیم معذب نحوی به ما سه هر که بود  ای گونه به جو

 

  بود میز سمت به سوخاری مرغ حمل حال در هم کالرا
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 تا دادم کمک پیشنهاد او وبه کردم استفاده موقعیت از فرار برای فرصت این از من

  بیارم رو وسایل بقیه

  شدم دور دندبو ایستاده الک و چلسی که جایی از

 

 کنار از مرا کالرا. کردندمی نرم پنجه و دست نقره ظروف با من مضطرب هایدست

 . داد هُل سالن سمت به و. کشید بیرون آشپزخانه میز کشوی

 . کشیدم عمیقی نفس غذاخوری، اتاق به ورود از قبل و بستم رو هامچشم  

  کرد نزد حرف به شروع گرگ. چیدم میز روی رو غذا های ظرف

 میوضوح به هام انگشت اما کردممنظم  ها بشقاب کنار  رو ها چنگالو قاشق

  لرزیدند

 خیره بشقاب به. نشستم  چلسی و الک از بعد درست ، بدم انجام تا نبود کاری وقتی

  کرد پیدا تالقی بشقابم درون نگاه با هام چشم و شدم

   شدین؟ آشنا مه با چطور هابچه شما خب،:  پرسید اونها از گرگ

 

  کردم نگاهالک به و کردم بلند سرمو

 

  انداخت الک به ای شیفته نگاه و زد لبخند چلسی
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 مدرسه از بعد من میکنیم کار  سرپرست بی های بچه مرکز توی  هردومون ما: گفت

  شدیم دوست باهم ما و بود اونجا قبل از الک و شدم ملحق مرکز اون به

  شدن عاشقش  اوناهمشون خوبه ها بچه با تارشرف چقدر اون که دیدم  و

 

 عاشقش اونها مثل منم" کردزمزمه عاشقانه و گذاشن الک دست روی رو دستش اون

  " شدم

 

 که مشکی لباس.  بوسیدش و شد خم  طرفش به اون که دیدم چشمگوشه از

 . کردمی ام خفه  داشت انگار ، بودم پوشیده

 

  نهشیری خیلی داستان این:  کالرا

  گفت الک به کالرا

  "خوبه حالش میکنه چیکار اون بگو برام پیالر از"

 

  نیست جالب زیاد اوضاعش نه: الک

 

  چرخید سمتش به سرم صداش شنیدن محضبه
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 . نزد حرف ای دیگه ی کلمه هیچ گفته رو من اسم که وقتی از اون

 

  فشرد رو الک دست چلسی

 

 کنترل رو خودش نتونهکه ترسیدیم اما بیارم نخودمو با رو اونکهمیخواستیم: چلسی

  کنه

 

  بود شده صمیمی و نزدیک خیلی الک مادر به چلسی که بود مشخص کامال

 . نوشید لیوانش از ایجرعه  بود شده معذب  پایالر نام شنیدن از احتماال من مادر

 پیدا شکلم باهم رندی و الک   بود شده باعث که  دلیلیه همان این که دانستمی او

  کنند

  گرتا؟ کنیمی زندگی توکجا:  گفت و کرد من به رو چلسی

 روز چند برای اتفاق این خاطر به درواقع و کنممی زندگی  سیتی نیویورک: گرتا

  موندماینجا و گرفتم مرخصی

 اونجا از خواستممی همیشه من باشه زیبا خیلی باید سیتی نیویورک وای:  چلسی

  کنم دیدن

 نیست؟ اینطور بریم گرتا دیدن به روزی یه بتوانیم شاید:   گفت و کرد  الک به رو  

  بمونیم پیشش میتونیم
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 کردسختمی بازی غذایش با که هنگامی و داد تکان تایید عالمت به را سرش او

  خودم روی نگاهش سنگینی توانستممی لحظه یک در. رسیدمی نظر به ناراحت

 مننگاهبا لحظه یک برای چشماش بشم مطمئن تاردمک نگاه بهش وقتی.  کنم حس

 . برگردوند  بشقابش سمت به  رو نگاهش  سریع اونبعدشو کرد تالقی

 

  داره خونده خواهر یک که نگفت من به هرگز الک: گفت  چلسی

 

  "بود نکرده ایاشاره من به هرگز اون"

 

 بودن نوجوون خیلی وندوش هر وقتی:    گفت و کرد بارصحبت اولین برای مادرم

 .  کرد زندگی ما با کوتاهی مدتی برای  الک

  داد ادامه و انداخت من به نگاهی مامانم

 نکردند سپری رو زمانی هم با اصال اونها که میبینم میکنم فکر گذشته به که حاال"

."  

 

  از پس ،نمیدونست بود افتاده  الک و من بین  که اتفاق مورد در چیزی هیچ مامان

  بود مطمئن کامال حرفش
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  رسید گوشم به  الک دار خش صدای

 گرتا؟  داره حقیقت این:  الک

 

  پرسیدم ازش و گذاشتم بشقاب تو چنگالمو

 ؟ داره حقیقت چی: گرتا

 ؟  نکردیمسپری رو تایمی هم با ما اینکه: الک:  الک

 چرا نبودم مطمئن. داشت معنا من برای فقط سوالش درون نهفته منظور مطمئنا

 . انداخته دست منو  اس کنندهناراحت و خفه بسیار که حاضر جوّ  این توی

   داشتیم رو خودمونزمان ماهم نه: گرتا

:   گفت و اومد پایین صداش و   شد خیره من نگاه توی  حرارتش پر چشمان

 آره،داشتیم

 کرد سوختن به شروع تنم تمام داغ نگاههمون با

   گفت و شد باز لبخندی به دهانش

 میکردی؟ صدا اسمی چه به  قبال منو تو: الک

 

  ? چیه منظورت:گرتا
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 هنرنمایی تو پیش حسابی اینکه خاطر آره؟به بود همین عزیزم، ناتنی برادر:  الک

 درسته؟ کردم

   بودم الشی بدبخت یه موقع اون من:گفت و کرد چلسی به رو

 

 و ذهن نتونستم من اما نه یا داشت منظور هم حرفش این از اون که نمیدونم من

  کنم کنترل رو زبونم

 بودم داده بهت رو لقب این من فهمیدی کجا از:  پرسیدم

 

 .زد پوزخندی

 

 شنیدی من خود از تو آهان:  گفتم و زدم لبخند

 به:  گفت بود آمد و رفت در الک و من بین نگاهش معصومانه که حالی در چلسی

  روندینگذ هم با رو خوشی اوقات رسهمی نظر

 

 داشتیم آره:  الک
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 کمک کالرا به چلسی و من.شد خیره من به محکمش و سخت نگاه با اون از بعد و

 دقیقه بیست حدودا کارها تمام و.بدیم انتقال خونه آشپز به رو ها ظرف تا کردیم

 .کشید طول

 پرسید من از کاراتمام بعد چلسی

 

 گرتا چیه کارت تو:  چلسی

 

 که اونطور هنوز چون کنم صحبت کارم جزئیات ی درباره نداشتم دوست من خوب

 بگم از چیزهایی یه کلی بطور میتونستم اما.. نبودم راحت توش باید

 

 !!همین. معمولی کامال چیز یه دارم  شهری اجراییات در اداری کاری یک من: گرتا

 

 به بود زیبا خیلی که چشمش اطراف ی شده ایجاد خطوط و زد لبخند چلسی

 شد اننمای

 شد خیره سمتش به نگاهم

 

  خوبه خیلی  عادی کارهای نظرم به: چلسی
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 ی لحظه هیچ. جوشه و پرجنب اما کنندهخسته  سرپرست بی کودکان با کردن کار 

  نداره وجود کنندهکسل  و تکراری

 

 توی  رو هاشدست که حالی در الک. انداختیم بیرون به نگاهی کشویی در از دو هر

 .بود ایستاده باغ در تنها دهکر فرو جیبش

 

 بپرسم ازت سوال یه میتونم.. اونم نگران واقعا من: چلسی

 

 . حتما:  گرتا

 

 ازت میتونم من  کنه صحبت من با پدرش ی درباره نمیخواد اصال الک:  چلسی

 اومده؟ پیش چی پدرش و الک بین که بپرسم

 

 کارهای توی یتونستمنم من. بکشم کنار ازش نمیشد که کردم گیر بدی وضیت توی

 ربطی من به مطمئنا چون کنم تعریف نباید که رو چیزهایی براش و کنم دخالت اونا

 که اتفاقاتی و اونا ی درباره رو چیزها خیلی هنوز خودمم من اینکه کما و...نداره

 .نمیدونم افتاده بینشون
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 بی الک به نسبت خیلی متاسفانه رندی و  ، میکردند بحث هم با زیاد اونا:  گرتا

 کجا از ماجرا دقیقا نمیدونم خودمم من بگم صادقانه بخوام اگه اما میکرد احترامی

  میخوره آب

 

 بشنوه من دهن از میتونست اون که بود حرفایی تنها اینا

 

 هیچ  چون  مرده پدرش که نباشه  مهم براش اون که اینم نگران فقط من:  چلسی

  ،من مرد می پدرم اگر که اینه منظورم. نداده بروز حداقل یا  نداد نشون   واکنشی

 شد می افتضاح حالم دلتنگی و غم از

 

 .دونم می: گرتا

 

 مشخصه ولی کنم دخالت کارش تو نمیخوام من نگرانشم واقعا من که" داد ادمه اون

 شب اون  نیست خوب حالش اون میریزه خودش توی و آزارشه باعث مهم چیز یک

 هاش چشم که میبینم ها شب بعضی حتی و نمیزنه حرف شا درباره.. نمیخوابه ها

 .میشه پر اشک از
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 دارم احتیاج که میکردم حس و شد فشرده قلبم چلسی حرفهای شنیدن محض به

  کنم گریه

 بودم داری خود به مجبور اما

 

 بشه دچار روز و حال این به شده باعث چی بپرسی ازش که اومده پیش: پرسیدم

 

 حتی اون. بزنه حرف اش درباره نمیخواد که میگه فقط اون و پرسیدم آره:  چلسی

 قبول باالخره که دادم هلش و کردم تشویق اونو مرتب من باشه اینجا نمیخواست

 .بیاد کرد

 

 اینجا بیاد نمیخواست اون واو

 

 اینجایی که خوشحالم:  گرتا

 

 گرتا ، دارم دوست  اونو واقعا من:  چلسی

 قبلم شده باعت عشقش ابراز اینکه از جدا  اشتد دوسش که نداشتم شکی هیچ

 که بود کرده پیدا رو کسی  الک که بود خوشحال من منطقی بخش ،  ببینه صدمه
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  همین هم منم که  بگم بهش تونستمنمی بگم چه دونستمنمی داره دوستش

 (: مهمه خیلی هم من برای الک  که. دارم رو احساس

 سال هفت بعداز حتی من ی عالقه اما باشه شتهندامن  حسی هیچ  االن اون شاید

 رو اونها بودم مجبور که شده تر سوزاننده بسیار شاید حتی و اس نخورده دست

 در کنم خواهش ازت میتونم گفت و  گذاشت من بازوی روی رو دستش.بدم قورت

  کنی لطفی من حق

  البته: گرتا

  میبفه ازش چیزی میتونی ببینی و پیشش بری میتونی چلسی

  … اما

 اصال  امشب اون.. بکنه برام کارو این بخوام ای دیگه کسی از نمیتونم.. لطفا:  چلسی

 نیست خوب حالش

 

 این.کردم نگاه بود ایستاده باغ در  که حالی در او قوی قامت و  الک به من

 .کردم موافقت بنابراین  کنم، صحبت تنها او با توانستممی که بود تنهافرصتی

  خوب یاربس: گرتا

 مدیون منو. میکنیحقم در بزرگی خیلی لطف. متشکرم:   گفت و گرفت آغوشم در

 کردی خودت

 پ
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 از نمیتونستم من. بیارم بدست تنها رو الک میتونستم که بود جایی همون این

 آدم ترین حسود میتونم که کرده ثابت بهم بوسه اون  کنم جلوگیری افکارم پیشروی

  باشم زمین روی

 کردم نگاه آسمون به.. شدم حیاط وارد و کردم عبور ای شیشه و کشویی در از

 .بشه شروع برق رعد و رگبار بود قرار بزودی شاید بود کبود و گرفته حسابی

 

  داشت تن به که سیاهی شلوار پشت از اون باسن که این به توجه برای مناسبی زمان

 .کردمی نوازش رو اهشسی و مشکی موهای باد.نبود رسید می نظر به جذاب چقد

  کنم متوجهش تا کردم صاف گلومو

  کیم من دونستمی اما ، برنگشت اون

 گرتا میکنی چیکار اینجا تو:  الک

 ". کنم صحبت باهات تا خواست من از چلسی "

 ؟ واقعا اوه،- گفت و بود، کنایه از پر اشخنده انداخت، باال را هایششانه

  بله: گرتا

 کردید می مقایسه همدیگه با رو بودن من با تخاطرا داشتین: الک

 

 .نبود مزه با اصال:  گرتا
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 آخرین کنه له پاهاش زیر رو سیگار اینکه از قبلکنه نگاه من به تا چرخید باالخره

 کرد فودت صورتم توی رو دودش و زد سیگار به رو پک

 

 خرگوش مثل و بودیم هم با ما قبل سال خیلی که میفهمید اگر میکنی فکر: گفت

  بزنی حرف باهام تا فرستاد می من کنار اینجا رو تو بازم. م.ی.د.ر.ک همدیگرو ها

 کرد شوکه منو هاش حرف ابن با واقعا اون

 آماده حالت روی و درآورد بازی جنبه بی  بازم بدنم هاش حرف شنیدن محض به

 رفت باش

 

 میگفتی اینو باید حتما: گرتا

 بفهمه اگه همیش ؟دیوونه نیست. حقیقته: الک

 

 نباش نگرانش توام. گم نمی بهش چیزی من: گرتا

 

 پریدن چشمام پلک

 

 ..میزنی چشمک  من به داری: گفت و داد باال رو ابروش اون
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 ---چون پرید چشمم پلک.. نمیزنم چشمک نه: گرتا

 خوشامدگویی عنوان به دیدیم اول بار برای وقتی اینو من و هستی عصبی چون: الک

  دیدم ازت

 میزارم عالی تاثیر روت هنوزم میبنم که خوشحالم

 

 گذشت وجود با حتی نمیکنه تغییر که هست چیزها خیلی میکنم فکر من: گرتا

 ..انگار که میرسه نظر به جوری سال هفت

 چیزها بعضی کاش آوره زجر خیلی حس یه این و بود دیروز همین انگار که --الک

 افتاد نمی اتفاق هیچوقت

 

 .. چشمام به مدتی از بعد کرد نگاه گردنم به اول  در اون

 

 کجاست اون: الک

 

 کی: گرتا
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 نامزدت: الک

 

 یه کن صبر..نیست خبری همچین دیگه االنولی بود یعنی  ندارم نامزد من: گرتا

 ؟ داشتم نامزد من فهمیدی کجا از تو لحظه

 

 زمین به  النیطو مدتبرای خورده گره ابروهای با بعد شد متعجب خیلی اول در اون

 . شد خیره

 

 افتاد بینتون اتفاقی چه.- پرسید ازم

 

 پس نرفتم باهاش من و داشت رو اروپا به مهاجرت قصد کار برای اون خب:  گفتم

 . شدم جدا ازش

 

 هستی کسی با االن: الک

 

  نیستم نه: گرتا

 انداختم خودش زمین تو و برداشتم خودم از رو موضوع
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 یباییهز دختر واقعا چلسی گرتا

 

 . گرفت قرار من راه سر که چیزهایی بهترین از یکی و زیباست خیلی اون آره: الک

 کرد ور شعله رو وجودمتمام حسادت حس. برنگشت دیگه و رفت نفسم لعنتی

 بدم ادامه بودم مجبوراما

 

 ی درباره رو خودت احساس بی و خشک یکم تو چون.. توئه نگران واقعا اون: گرتا

 دادی وننش رندی مرگ

 چیزی واقعا من چیه جریان بفهمم  و بپرسم رو رفتارت این دلیل خواست من از

 . کردم دفن رو ها حرف اون که زیادیه زمان چون نداشتم گفتن برای

 

 منکه نیست چیزی این و میدونی میخواد اون که چیزی از بیشتر تو: الک

  رندی چون نداره وجود دمب بروز خودم از میخواداون که احساسی  و.    میخواستم

 ذهن حاال که است چیزی تنها این جدی، طور به. مرده حاال و بود پدرمزخرف یه

 ندارم مشکلی باهاش من و دازه بپر بهش تونهمی من

 

 بود کننده شکه  فاجعه یه اتفاق این:  گرتا
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 شد شکسته مساله این از واقعا مامانم: گفت الک

 

 بود چطور اقاتف ازاین قبل مادرت: گرتا 

 

  صددرصد بطور نه اما شده خوب خیلی اون: الک

 شد قبل مثل دوباره حالش رندی مرگ با اما

 

 آسمون با اول در. کرد باریدن به شروع نم نم باران قطرات و گرفت شدت باد ناگهان

 بریم اینجا از زود خیلی باید:  گفتم و کردم نگاه ساعتم به بعد و

 

  میام دیگه ی دقیقه یک تا من گوب بهش و داخل برو:  الک

 موندم  پیشش و گرفتم نادیده رو حرفش

 من با خیلی  شناختیم نمی رو همدیگه هیچوقت که انگار. کردممی شکست احساس

 میکرد رفتار ها غریبه مثل

 

 بود شده بارونی منم چشمای لعنتی

 



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 090                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 :مرگتهچه تو: گفت بهم بدخلقی با اون

 

  توئه نگران که نیست کسی تنها چلسی: گفتم

  نگرانتم منم

  باشه نگرانم داره حق که کسیه تنها چلسی.. الک

 باشه خودت کار تو سرت ندارم نیازی تو  نگرانی به من.. نداری حقی همچین تو و

 نیستم تو های گزینه از یکی من

 هزار به ناباوری و بهت شدت از  قلبم  داشت من با حاال تا که بود رفتاری بدترین

  شد پرتاب  اطراف به و شد تیکه

 که رو قلبی و کشید بیرون قشنگم خاطرات از رو من شدت به اون لحظه، آن در

 .  کرد مال لگد وحشیانه طور به بودم داده بهش روزی

  برده باال حدیبه رو اون من سال هفت این تمام که کرد ناامید مرا موضوع این

 او که بود واضح  بودم، کرده مقایسه ناو با رو قبلیم های پسر دوست همه که  بودم

 .دهنمی اهمیت من احساسات به

 میگفتم بهت سوخت؛ نمی دلم داری، االن که موقعیتی برای اگر چیه؟ میدونی -

 .ببوسی مو*کون
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 ببوسم تو*ن*و*ک میخوای ازم که میگم بیارم، در بازی عوضی بخوام اگر منم: الک

 !داشتی خوبی حس چه کردم، کارو این واقعا وقتی اومده یادت چون

 (پیششون سال هفت ی رابطه به اشاره) 

 : گفت و گذشت کنارم از

 .باش مامانت مراقبت امشبو -

 و حسادت ناراحتی، تا بگیر شوک از. بود من واسه احساسی دوئل یه روز ساعات بقیه

 !خالص عصبانیت.  عصابیت هم حاال

 رفتن از بعد که بارونی با گرماشون و کردن اومدن پایین به شروع لعنیتم های اشک

 .شدند قاطی شد، شروع اون

 !داره پسر یه رندی نمیدونستم _

 می باعث جمله، این. شمارشن قابل غیر تقریبا شنیدم، حرفو این که دفعاتی تعداد

 .کرد می رفتار بد خیلی من با اینکه با حتی بسوزه، االک برای دلم تا شد

 یا و رندی همکارای یا. بودن دسته دو از اومدن، می تتسلی برای که هایی ادم اکثر

 مردم رندی، مراسم توی دیدم می وقتی. نبود ناراحت جدا کسی ، انگار و. ها همسایه

 .شکست می قلبم میزنن، حرف و خندن می راحت چه

 و( چیه منظورش نفهمیدم که من!) الکل بدون ولی بود لختی رقص مهمونی یه مثل

 . کرد می عصبانی مرگ دح سر تا منو این
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 از چطور قلبش که دیدم! ناراحته چطور که دیدم می و بودم ایستاده مادرم کنام

 دیگه کاغذی دستمال یه و کردم نوازش پشتشو. شکست رندی، جون بی بدن دیدن

 .بیاد کنار مصیبت، این با تا کردم می هرکاری باید. دادم دستش

 شدت به الک، که هرچند بایسته، خانواده بقیه کنار تا بود کرده راضی رو الک چلسا،

 این زیر از دعوا، با شده حتی که است اماده کردم، فکر حتی لحظه یه. بود مخالف

 .کنه خالی شونه کار،

 رندی رندی، بود شده باعث حتی و بود عجیب رندی، صورت روی مرگ ارایش

 مرگ یاداور برام و دبو سخت خوابیده، تابوت روی اونجا ، اون اینکه، دیدن. نباشه

 .شد می پدرم

 و خاموش و ساکت چلسا، کنار مدت تمام و تابوت سمت بره تا نشد بلند حتی الک

 های( باشه اخرتون غم)  جواب که بود کسی چلسا اون، جای و بود ایستاده گرفته،

 .داد می رو مردم

 تنها دم،کر می حس و بشکنه لحظه، هر داشت، امکان که انگار. بود جوری یه الک،

 !منم فهمیده، اینو که کسی

 

 

 

 

 .  برمیگردم سریع که بگم مامانم به و شدم بلند تا باعث دستشویی به نیاز
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. اوردم در سر خالی سالن یه از جاش، به و کنم پیدا رو دستشویی نتونستم متاسفانه،

 رنظ به موهبت یه مراسم، صدای و سر پر سالن اون به نسبت ولی میداد نم بوی یکم

 .رسید می

 رو دستشویی تابلوی تونستم باالخره میشدم، رد دیگه خروجی یه از داشتم وقتی

 . ببینم

 موهای تا شد باعث کاناپه، روی تنها، الک، دیدن زدم، بیرون و شد تموم کارم وقتی

 .شن سیخ تنم

 دستاشو وقتی حتی. بود دستاش توی سرش، و بود گذاشته زانوهاش روی هاشو ارنج

 پایین و باال پشتش، و بودن قرمز هاش، گوش. بود پایین چنان هم سرش ورد،ا پایین

 .دادن می عمیقش های نفس از خبر و شد می

 نگاه اون دونم نمی. داشتم مزاحمو حس و بود الک برای خصوصی ی لحظه یه این،

 بود اینجا مشکل و ببینه منو نمیخواستم ولی دیگه چیز یا بود اش خورده شکست

 .شدم می رد جلوش از باید ها، پله به رسیدن برای که

 کردنش، اروم و رفتن جلو حس بود، شکسته پیش ساعت چند قلبمو اینکه علیرغم

 جا، این کرده، بارم که چیزایی از بعد که میدونستم ولی. کرد می دیوونه منو داشت

 . نیست من جای

 متوقفم صداش، که بودم ها پله به نزدیک. گذشتم کنارش از صدا بی و اروم پس،

 .کرد

 .وایسا _
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 .رفتم طفره و چرخیدمو پاشنه روی

 .مامان پیش برگردم باید _

 !بده وقت بهم لحظه چند یه فقط _

 !(الک این تنهاست و پرو چقدر) 

 . گرفتم جا مبل روی کنارش، و سمتش رفتم و کردم صاف دست با سیاهمو، لباس

 .بزنه تند قلبم شد باعث میخورد، مپا به که پاش و فاصله این از تنش گرمای حس

 خوبه؟ حالت _

 .داد تکون نه، ی نشونه به سرشو و کرد نگاهم

 . گذاشتم هام ران روی هامو دست نکنم، بغلش که خودم کردن کنترل برای

 .نیست تو جای جا این

 . سوخت زانوم، روی دستش حس از بدنم تموم بعد، و

 .کرد خراب رو بودم چیده باغ توی تمونصحب از بعد که هایی برنامه تمام تماسش،

 .متاسفم..من.... گفتم تر قبل بهت که چیزی _

 قسمتش؟ کدوم _

 مسخره میدونم.... رندی... تو. بیام بر پسش از باید چطور نمیدونم من! همش _

 . نباشی اینجا تو دلیلی، هر به که کردم ارزو اینجا، میومدیم وقتی هواپیما توی.  است

 چرا؟ _
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 .سخته جوریشم همین موقعیت، این نچو _

 سخت قدر این نمیکردم فکر ، واقعیتش و. ببینمت دیگه اصال نمیکردم فکر من _

 .باشم داشته همچنان سال هفت از بعد حسو این اینکه. الک باشه

 حسی؟ چه _

 به مدت، این کل که خاطره این به من، برای. نگذشته سال هفت اصال که انگار _

 این، و. الک نکردم رهات وقت هیچ ذهنم، توی. بودم چسبیده شتمدا بهت که حسی

 کنترل قابل جورایی یه دیدنت، از قبل. گذاشت تاثیر هام رابطه و زندگی تمام روی

 .چلسایی عاشق تو! نیست مهم دیگه. بگیرم جدیش نباید! بیخیال... حاال ولی بود

 !هستم -

 

 .شن خیس چشمهام، تا شد باعث میکنه، اعتراف راحت، قدر این اینکه شنیدن

 داشتیم، باهم که چیزایی از بعد ای، دیگه یکی با اینکه دیدن ولی خوبیه ادم اون، _

 .تره سخت حتی کشیدنت، رنج دیدن. سخته

. میگفتم بهش مستقیما و بود قلبم و ذهن توی که چیزایی دقیقا داشتم دوباره

 چه بدونه الک که بود مهم مبرا.کیه باشیم تنها که دیگه ی دفعه نبودم مطمئن

 .دادم تکون بار چند سرمو. دارم حسی

 .میگفتم اینارو نباید اصال. متاسفم _
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 بود جوری یه. اینجا سکوت و داشتن و فاصله مایل صدها انگار باال، ی طبقه ادمای

 . بشنوی میتونستی پونزم یه افتادن صدای که

 پایین ارومی به. اومد فرود ام نهگو روی و شد بلند دستش دیدم که بود پایین سرم

 .گردنم روی گذاشت و اوردش تر

 ..گرتا _

 هفت!! بود کرده اینکارو دیگه بار یه فقط که اورد زبون به احساس با اسممو جوری

 .پیش سال

 الک. الکم با من و شدیم قبل مثل دوباره که کردم فکر لحظه یه و بستم هامو چشم

 !من الک. قدیمی

 .باشمش داشته دوباره بتونم کردم نمی فکر و بود عالی داشتم، االن که احساسی

 شصتش. زد اتیش منو ولی بود معمولی کامال لمسش،. کرد نوازش گلمو ارومی، به

 .سوزوند منو لمسش و داد ادامه حرکت به

 . فهمید نمی اونم انگار و میاد پیش داره چی بفهمم نمیتونستم

 .شد می قبل مثل... الک میومد، اگر چون نیاد پایین کس هیچ تا کردم می دعا

 .الک میشه درست چیز همه _

 . بودن بسته همچنان چشمام میکردم، زمزمه اینو وقتی

 .بکشه دستشو سرعت به الک، تا شد باعث قدم، شنیدن صدای

 .اینجایید پس _
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 .اومد سمتمون به  گفتو اینو چلسا

 خسته شدت به امشب .باشین داشته فضا به نیاز اگه گیرم نمی خورده بهتون _

 .بود کننده

 از هنوز قلبم. دادم تحویلش زندگیمو لبخند  ترین مصنوعی و شدم بلند سرعت به

 .زد می تند قلبم بود، افتاده اتفاق پیش لحظه چند که چیزی

 دستش از شم مطمئن تا اومدم و بخونه اخرو دعای تا میشه اماده داره کشیش _

 .دین نمی

 : دپرسی الک به رو

 ای؟ اماده برگشت، برای _

 :داد جواب

 .بریم. اره اوه _

 سریعی خیلی چون. بود نگاهش توی چی بفهمم نتونستم و انداخت بهم نگاهی

 .رفت ها پله سمت به چلسا با و چرخید

 دقیقا. گذاشت چلسا باریک کمر روی دستشو چطور که دیدم و کردم تماشاشون

 بود من گردن روی پیش، دقیقه چند که دستی همون
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 صرف برای مون خونه به کردن دعوت و نفر چند یه کالرا و گرگ مراسم، از بعد

 میرسوندمش و میموندم باهاش باید من یعنی این و بره نمیخواست مامانم. چای

 .  خونه

 یعنی این و خونه رفتیم و کردیم ترک مراسمو که بودیم ایی نفر اخرین مامان، و من

 .بودن اونجا ما از قبل ماد کلی رسیدیم، وقتی

 از داشت کارال که میداد رو ای اخته زغال پای و کرده دم تازه ی قهوه بوی خونه

 .اورد می در اجاق توی

 .بخوابم و ام خونه برگردم میتونستم کردم آروز

 . میموندم مراسم درگیر باید که بود دیگه طوالنی روز یه دوباره هم فردا

 تموم صبرش فردا تا میزدم حدس ولی بمونه کی تا قراره لکا نمیدونستم اینا، از غیر

 .کالیفرنیا برگردن و شه

 نداشت، ربط من به اصال اینکه با حتی. شدن نمی پیدا خونه جای هیچ چلسا و الک

 .میکنن چیکار دارن و کجان بفهمم تا مردم می داشتم

 یه و شد هرظا پذیرایی، توی که دیدم رو چلسا شد، مشغول ذهنم اینکه محض به

 .بود دستش برگه

 دم رو موهاش و بود کرده عوض معمولی، تاپ و شورت با مشکیشو رسمی لباس

 .رسید می نظر به جوونتر خیلی ارایش بدون. بود بسته اسبی

 بشینم؟ اینجا گرتا،میتونم هی -چلسی
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 .نشست بدم، جواب من اینکه از قبل و

 !حتما: گفتم اجبارا

 : گفت

 که خوشحالم خیلی نه؟ قشنگه خیلی کالرا و گرگ ی خونه. برگشتید خوشحالم _

 .میمونیم اینجا هتل جای

 .قشنگه اره _گرتا

 سازمان از که حقوقی به توجه با ولی باشم خونه یه صاحب میخواستم خیلی منم

 .رسید می نظر به دور یکم ارزو این میگرفتم،

 .کوچیکه خیلی اپارتمانمون -چلسی

 !!!!اپارتمانشون

 کنید؟ می زندگی باهم وقته چند _گرتا

 شه دور مامانش از نمیخواست ال و باهمیم ساله یه نزدیک. ماهی چند یه _چلسی

 در. نبود خوب حالش زیادی مدت یه برای پیالر. داد رضایت باالخره خب ولی

 که؟ جریانی

 هستم اره _گرتا

 ولی تداش پسر دوست حتی. بود شده بهتر اخیر، سال چند این. اوهوم _چلسی

 .نیاد بر پسش از ترسیم می میدونی، یعنی. گرفت سخت خیلی مرد، رندی وقتی

 کجاست؟ الک _گرتا



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 210                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 .باال _چلسی

 چطوره؟ حالش _گرتا

 .میکنه رفتار عجیب بدجور امشب راستیتش، _چلسی

 چیه؟ منظورت _

 :گفت بعد و نمیده گوش کسی احیانا بشه مطمئن تا زد دید اطرافو

 ...اون. اینجا  اومدیم و برگشتیم بقیه از زودتر یکم ما که میدونی خب _چلسی

 چی؟ اون _

 :کرد زمزمه و شد خم سمتم به

 .باشیم داشته سکس خواست _چلسی

 .بیرون بپاشه دهنم از چای بود نزدیک تقریبا

 گفت؟ می من به اینو داشت چرا!! خدا رضای محض

 : پرسیدم

 طبیعیه؟ غیر این و _

 !بود متفاوت این، ولی داره شدیدی جنسی یلم خیلی اون! نه _  چلسی

 !!!!!(شدید جنسی میل)

 دلم توی که ندم نشون و بدم جلوه عادی رو مکالممون تا کردم تالش توان تمام با

 . شورن می رخت دارن
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 متفاوت؟ _

 منو که بود نشده خشک پامون گرد هنوز بعد و اینجا رسیدیم خب ما _چلسی

 .آورد. در ولباسام و باال ی طبقه کشوند

 امشب کنه فراموش تا کنه، خاک شو احساسات تا میکنه کارو این رسید می نظر به

 نمیتونست انگار کرد، شروع اینکه محض به ولی میکنم درکش من خب و.شده چی

 و. بود دیگه جای یه ذهنش که انگار بود جوری یه چشماش، توی نگاه.کنه تمومش

 .اومد آب صدای بعدشم. بیدکو درو و دستشویی توی رفت یهو بعدش

 گفت؟ چیزی بعدش _

 .کلمه یه حتی. هیچی_چلسی

 .باشه داشته امشب به ربطی یه شاید _

 !نبود گردنم روی دستاش به منظورم اصال چند هر. گفتم اینو

 (عمت جون) 

 .کنم ترکش جوری این نمیتونم من _چلسی

 چیه؟ کردن ترک از منظورت _

 .بمونم مراسم ی بقیه برای نمیتونم نگفت؟ بهت مگه _چلسی

 چرا؟_

 عروسی میدونم و عروسیشه  فردا خواهرم. میشه بلند نه ساعت فردا پروازم _چلسی

 از کلی باشه هفته توی اگه و زاره می دستشون روی خرج کلی شنبه شب توی
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. برن هفته طول توی نمیتونن مهمونا بیشتر خب اما. میشه کم شرابشون ی هزینه

 نه؟ شد نمی این از دترینب. ساقدوششم من

 !من خدای. رفت می داشت اون

 میره؟ کی الک _

  اس شنبه پروازش _چلسی

 .اوه _

 :پرسید و فشرد بهم پاهاشو

 .بود تر جوون که وقتیه منظورم است؟ پیچیده قدر این همیشه _چلسی

 .میکنه تایید اینو نوشتش، کتابای! اره دارم، ازش من که شناختی طبق _

 : کرد بلند فتیشگ با سرشو

 نویسه؟ می کتاب اون _چلسی

 (دونست؟؟؟ نمی)

 .نداشت ربط اصال. میگفتم درموردش نباید. سرگرمیه یه فقط اون_

 چه. بنویسه داره دوست که نمیدونستم نمیشه باورم. بپرسم ازش باید اوه_چلسی

 مثال؟ کتابایی

 !!(بگه بهش نتونسته  چطور)
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 جیک جیک پرندگان داشت که آوری زنح حالت وجود با ، بود زیبایی روز

 زیبای صبح یک این اما. بخوابم   تونستم من و درخشیدخورشیدمی کردند،می

 در بار دومین برای بود مجبور مادرم امروز،.شد نمی محسوب دربوستون بهاری

   رو پدرش  الک  چنین هم و بسپره خاک به رو  همسرش  زندگیش

 

 چقدر که بودم نشده متوجه میره اینجا از ودیز به گفت چلسی که گذشته شب تا

 بود کرده مشوش و مضطرب رو من وجودش

 دیروز اندازه به امروز  ولی شوم، روبرو الک با دوباره مجبوربودم اینکه وجود با حتی

 شد نمی وحشتناک

 

 در رندی و خودش از عکسی و بود نشسته تخت روی  شدم، مادرم اتاق وارد وقتی

 داشت تن به ساده سفید شلوار و کت یک. بودند گرفته عروسی زرو که داشت دست

 . شد برگزار بوستون شهرداری تو  مراسمشون.

 

 .رسیدندمی نظر به خوشحال خیلی موقع اون

  داشت دوست منو اما داشت زیاد بد های اخالق  رندی که درسته: گفت اون

 و پیچیدم هاش شونه دور به رو دستم

 دارم یاد به خوب رو روزها اون من مامان -گفتم
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 رو گذشته نتونست هیچوقت اون اما بود، اون برای تازه شروعی یه … ازدواج این "

 . بکاهه خودش خشم از یا کنه فراموش

 

 بهش هیچوقت هم من و نکرد تعریفبرام مسائل اون درباره هیچوقت رندی-سارا

 . نکردم اصرار

 

 " آشناست خیلی حرفها این میکنم فک اوووم"

 

 میکردم فکر.بفهمم اون ی درباره رو چی همه نمیخواستممن واقعا:داد ادامه مادرم

 کنم پا و دست خودم برای راحت زندگی یه داشتم حق پدرت دادن دست از بعد

 بود خودخواهانه خیلی این که میدونم.

 

 یها تنش که بودم کرده هایی کنجکاوی یه اخیرا من.داد ادامه و افتاد گریه به اون

 اوضاع شدن بهتر برای وقت هیچ که میکردم شرمندگی احساس کرد ایجاد زیادی

 پوشالی حباب یه تو همیشه خودمم من بخوای رو راستش.  نکردم تالشی و سعی

 .کردم زندگی
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 کرد پاک ها اشک از رو هاش چشم مامان

 نبود آسونی چیز اونها ی رابطه به کردنکمک خب:  گفتم من و

 

 

 

 

 میزدموج نگاهش تو تاسف کرد نگاه من به مامانم

 گرفتی قرار شرایط این توی که متاسفم -گفت

 

 رندیه مرگمنظورت. گرفتم قرار شرایطی چه توی مگه ؟ من-گرتا

  چلسی  با...  اونه با  الک دیدن منظورم-

 میگی چی نمیفهمم-

 گرتا میدونم رو چی همه من-سارا

 

 یفهمید چی تو. میرنی حرف چی مورد در--
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 افتاد الک تو بین کالیفورنیا به الک رفتن از قبل شب که اتفاقاتی ی همه من--سارا

 میدونم رو

 

 از چون تخت روی گذاشتم رو  بودم داشته نگه دستهام توی که رو عکسی قاب

 بیفته دستم از بود ممکن و لرزیدن می دستهام شنیدم که چیزی اون شُکِ شدت

 بشکنه و زمین

 چی؟--

  بودم شده بیدار زود زود صبح روز ناو من-سارا

 از بعد  روز همون عصر. رفت خودش اتاق به و بیرون زد اتاقت از الک که دیدم و

 که دیدم و شدم مطمئن حالت از تا  اتاقت به اومدم برگشتم روی پیاده از اینکه

 بودی رفته بیرون چون نیستی

 روی که ای ملحفه یرو چنین هم و کردم پیدا اتاقت توی کاندوم روکش یه من

  بودی افسرده هفته تمام  الک رفتن از بعد تو.بود شده خشک خون کمی بود زمین

 اما بیای بیرون شرایط اون از تا کنم کمک بهت و بشم نزدیک بهت میخواستم من و

 بویی ماجرااین از  رندی نمیخواستم و کنم مضطربت یا زده خجالت نمیخواستم

 .شد می درست دیدیج جنجال مطمئننچون.ببره

 اگر و رسیده قانونی سن به که بالغی دختر یک دیگه تو که میگفتم خودم به همش

 .کردی می تعریف برام خودت بود الزم
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 میدونستی مدت این تمام تو که کنم باور نمیتونم واقعا من واو--

 بود بارت اولین اون-سارا

 بود بارم اولین آره--

  فشرد و گرفت دستهاش میون دستمو اون

  نبودم کنارت که متاسفم-سارا

 .کرد نمی فرقی قضیه اصل تو مامان نداره اشکالی--

 

 اون؟؟ از بیشتر چیزی یا بود سکس یه فقط اون.. خب--سارا

 رو احساس همین اونم مطمئنم حتی و بود ها حرفاین بیشتراز خیلیمن برای--

 چی همه. نیست مهم هدیگ که البته  اینطورنیست دیگه انگار االن ولی داشت

 گذشته

 

 ساکنه خونه یک توی دختر اون با او که رسهمی نظر به-سارا

 

  کننمی زندگی  هم با.  آره --

 

 نکرده ازدواج باهاش هنوز که بگیر درنظر اینم خب ولی-سارا
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 : گفتم و کردم تنگ را چشمانم

 

 داره؟ معنایی چه این  

 

 حرف باهم بهتر شده خلوت دورتون و هست فرصت تا که اینکه منظورم خب-سارا

  بزنید رو هاتون

 بعد نمیکنم فک رندی مرگ وجود با. نمیادگیرتوناین از بهتری فرصت مطمئنا چون

 بشی رو روبه الک با دوباره بشه این از

 

 محض با ممکنه باشه من برای موقعیت یه میتونهاین که نمیکردم فک هیچوقت

 !! کنه خراب سرمون روی رو خونه اون الک با کردن بازگو

 

 دیگه  اون و منبین احساس کشتی اون مطمئنم منولی پیشنهادت بابت ممنونم--

  شده غرق

 افتاد ام گونه روی اشک قطره یک ام خودداری تمام وجود با و
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 . نیست اینطور تو برای که واضحه-سارا

 بدنمم ،بوش از قبل حتی. سرمه پشت دقیقا بگم و کنم حس بوشو میتونستم

 به سیگارشو ی رایحه باد و بود باز کلیسا ی پنجره.  کنه حس حضورشو میتونست

 .کشید می رخم

 

 .بود خونه غسال مواد و لیلیوم سوخته، شمع بوی دیگه، های رایحه تنها

 کنار الک دیدم و چرخوندم سرمو. بودیم نشسته نیمکت جلوترین روی مامان و من

 .بودند رسیده ما بعداز دقیقه چند یه اونا. نشسته کالرا و گرگ

 

 . بود نشسته پایین، سر با و بود تنش کروات بدون شلوار کت و مشکی پیراهن یه

 . نفهمیده کرد می تظاهر اینکه یا میزنم دیدش دارم بود نفهمیده کال یا

 نظر به طبیعی ترافیک، و فاصله به توجه با و بودند نیومده هم دیروز جمعیت نصف

 .رسید می

 

 .انداخت گریه به مامانو منو موسیقی، و شد شروع کلیسا سرود

( خوب پدر) ی کلمه به وقتی و کردی رندی ی درباره زدن حرف به شروع کشیش،

 .شدن منقبض بدنم، های ماهیچه رسید،
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 می و شد می بلند باید االن الک بود، نرمال رندی، و الک ی رابطه اگه فنی، نظر از

 . کنه صحبت تا رفت

 . گفت می چیا بگه، بخواد هرچی تونست می الک اگر کنم تصور تونستم نمی

 نمی باال هم سرشو اما کرد نمی گریه. بود نشسته اونجا اروم و جدی الک هرحال، به

 .بود بهتر نظرم به نبودن، کال از بودن همین و. بود فقط. اورد

 

 . بدم جایزه بهش میتونستم این خاطر به

 و داد رو مراسم ی ادامه محل ادرس کشیش، اخرش، و شد جامان سرعت به مراسم

 غذایی ی وعده یه با ازتون اگه میشن خوشحال مرحوم، ی خانواده که کرد اضافه

 .کنند پذیرایی

 

 چطور که کردم تماشا بودن رندی دوستای از که رو دیگه مرد چند و گرگ الک،

 .داد ینم بروز حسی هیچ همچنان الک. کردند می حمل و تابوت

 

 ای اجاره ماشین با نتیجه در و کنه استفاده لیموزینا از تا نداشت اشتیاقی مامانم،

 .اومدند می دنبالمون پشتی، ماشین توی هم، الک و کالرا گرگ،. افتادیم راه من،

 باید روز یه مامانمم اینکه فکر. شدیم جمع قبر دور همه رسیدیم، قبرستون به وقتی

 شد رد ذهنم از به،بخوا اینا از یکی توی
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 مثل دقیقا.اومد من سمت به مستقیم و شد پیاده ماشین از. رسید باالخره هم الک

 وحشت هاش چشم کرد، نگاهم وقتی لحظه چند از بعد. موند خیره خالی، قبر به من

 .بودند زده

 

 که یکی وقتی کنار بزاری تو غرور میتونی چطور ثانیه، یه توی که داره خنده خیلی

 .داره نیاز کمک به میدی، اهمیت بهش

 .نکرد مقاومت. گرفتم دستشو و بردم جلو دستمو

 .بدم انجامش نمیتونم من _

 چی؟_

 !!نمیتونم چی؟ کنن دفن رو جنازه تا بخوان کمک ازم اگر _

 اصال هرحال، به. بدی انجام نمیخوایو که کاری نیست الزم. الک مرتبه چی همه _

 .بخوان ازت نکنم فکر

 

 . نگفت چیزی و کشید میقیع نفس

 بدون بعد و. داد تکون دست بودن، رسیده تازه که ادمایی برای و کرد ول دستمو بعد

 .شد دور ازمون بلندی های قدم با ای، قبلی اخطار هیچ

 .کردم دنبالش فکری، هیچ بدون
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 .کن صبر! الک _

 فکر دیروز اگر. بود تر تند بودم دویده که مَنی از نفسش وایساد باالخره وقتی

 .بود افتضاح امروز بده الک حال میکردم

 دفنش دارند که کنم تماشا تونم نمی من... گرتا بگم باید که هست چیزی یه: گفت

 . کنم کمک بهشون اینکه به برسه چه کنند می

 . بکنی را کار این مجبورنیستی الک مرتبه چی همه-

 . بکنم رو کار این من میخواست اون فکرنکنم -

 نیست الزم بزنیم حرف موردش در نیست الزم.  کامالطبیعیه واکنش این الک-

 . مونم می باهات من اونجا، برگردیم

  توی عمیقا. شد دور ازم بلند های باقدم و داد تکون  داد تکون نه معنی به  را سرش

 معنی چه کردم فکر من و اومد فرود زمین روی بینمون سیاه کالغ یک.  ود فکر

 .  باشه تهداش میتونه

 

 کرد شروع سکوت ثانیه چند بعد

 بهم رندی ببینم رو تو که اینکه از قبل سال یه ، بود دعواهامون ازبدترین یکی _

 . شدم تبدیل چی به من ببینه تا بمیره میده ترجیح گفت

 : داد ادامه و کرد نگاه کفشاش به و برد پایین رو سرش
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 خاکت دارن وقتی من پس که گفتم و دادم را جوابش احمق نوجوون یه مثل منم _

 . کنم می تماشا و ایستم می  لبخند با کنند می

 . بود گرفته نفسش زدن حرف موقع  که انگار داد، بیرون به بلندی نفس

  بگیره ام گریه بود نزدیک

 ....الک_

 : کرد زمزمه میکرد نگاه آسمون به حالیکه در

   نداشتم منظوری واقعا من _

 میگه چی ممیشنید سختی به

 . من نه میکنه صحبت رندی با داره فهمیدم که بود اونجا و

 

 : گفت میزد گره سینش به دستش حالیکه در

  بکشم نفس تونم نمی میکنم حس. باشم اینجا تونم نمی.  برم اینجا از باید من_

 ؟ بری خوای می  کجا باشه  _

 فرودگاه؟

 درسته؟ داری ماشین تو نه نه:  الک -

   هآر:  گرتا

 ببری؟ شده خراب این از منو میتونی: الک -
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  افتادیم راه پارکینگ سمت به دو هر و دادم راتکون سرم

 . بود شلوغ ،همچنان رندی قبر کنار تر اونور فوت چند

 از و کردم روشن را ماشین بالفاصله. کوبوند درو الک و کردم باز کلیدم با رو ماشین

 .  بیرون زدیم پارکینگ

     

 بری؟ میخوای کجا: اگرت -

 سرش.  کن رانندگی فقط  فعال باشه کابوس این عکس بر که  قبرستونی هر:الک -

 دستش. میشد پایین و باال مدام اش سینه. بست را چشماش و داد تکیه عقب به را

 سه تا برد باال را

 . کنه باز را پیراهنش اول دکمه

 یه  الک مامان مرتبه چی همه :دادم پیام مامانم به رسیدیم قرمز چراغ  به وقتی

 گری  شو مطمئن. گردونمش می اطراف  همین دارم من و  شد بد حالش جورایی

 از را ناهار شاید ولی  نیستم مطمئن. منه با الک بگو بهش و میبردت رستوران تا

 . بدیم دست

 شدیم گم ما فهمید وقتی بودم امیدوار ولی بده جواب بالفاصله نداشتم انتظار

 .کنه چک را گوشیش

  لعنتی غرید الک

 شد؟ چی: گرتا -



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 206                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 .دارم سیگار یه به نیاز واقعا و مونده جا گرِگ ماشین تو  سیگارم: الک -

  بخری که وایسم میتونم: گرتا -

  داد تکون را سرش

 "برون فقط واینسا نه"

 

 تمام.نبود دهنده آزار ترافیک تو روز وسط سواری ماشین  کردم کارو همین منم

 .بود خیره بیرون به پنجره از و بود ساکت الک مدت

 تابلو.  میشدیم خارج ایالت از میروندیم طور همین اگه وگرنه وایسم بودم مجبور

 . کرد کجی دهن بهمون کنتوکیوت ایالت به آمد خوش

 که کنم کاری و ببرمش قبرستون این از دور جایی  یه که بود گفته بهم الک

  بریم کجا میدونستم دقیقا.رسید ذهنم به عالی هاید یه ناگهان. کنه فراموش

  باشه؟ میرسیم دیگه دقیقه بیست فقط: گرتا _

 زد حرف ساعت چند بعد باالخره

 مرسی: الک-

 .  برده خوابش که رسید می نظر به بعد دقیقه چند

  خوابیده ندرت به مرده  رندی  فهمیده الک وقتی از بود گفته چلسا اومد یادم

  دادم جواب  ردخو زنگ تلفنم
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 مامان سالم _

 ؟ مرتبه چی همه.  شد تموم ناهار! شدیم نگرانتون کلی گرتا:  سارا _

 نگران وایمیسیم بزودی اما میکنم رانندگی دارم هنوز مرتبه چی همه بله: گرتا -

 گذاشتم تنهات که متاسفم. نباشید

 کالرا و گرک با را امشب من.  شده تموم دیگه قسمت بدترین خوبم من:  سارا -

 گرتا بمونه تنها نباید باش الک مواظب تو.  هستم

  دارم دوست.  مامان میکنی درک که مرسی _گرتا

 .دارم دوست منم: سارا-

  کردم بیدار را الک رسیدیم وقتی

 رسیدیم شو بلند-

 کرد نگام و کرد باز چشماشو

 : خندیدم.  ببینم را اوز  انگیر جادوگرشگفت  قلعه تا میبری منو داری:  الک

 . هست کازینو اینجا جون احمق نه

  شدی؟ خل ؟ کنم قمار آوردی منو تو و کردم فرار جنازه تشییع یه از من:  الک -

 بجاش ولی داشتم را سردرگم چهره یه انتظار  ببینمش تا چرخوندم را سرم وقتی

 دهدی بار چند فقط که اونایی از بود لبهاش روی معرکش های لبخند اون از یکی

 . بودم
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  برد باال را قلبم ضربان نگاهش ولی.میکنه شوخی داره که میگفت بهم لبخندش این

 . خندیدن به کرد شروع ها دیونه مثل بعد و

 ؟ بدیه ایده کنی می فکر: گرتا _

  کرد باز را چشماش

 !عالیه نظرم به نه-

 . میخندید داشت هنوز شدیم پارکینگ وارد وقتی

 .قبرستون اون مخالف جایی یه  ببرمت گفتی همب خودت! خوب:  گرتا -

 ساحل یه حتی بود ژاپنی  رستوران یه ذهنم تو درسته:  الک -

  برگردیم؟ میخوای پرسیدم

  بتونی که باشه جا یه اگه اما. نرسید هم خودم ذهن به اصال این شدی؟ دیونه: الک -

 . جاست همین  کنی فراموش  را غمت توش

 

 غم این کن کمکم لطفا گرتا"  کرد زمزمه چرخوندو نجرهپ طرف به را سرش بعد

 "کنم فراموش را لعنتی

 سرطان اینجا انگار نالیدم خورد دماغم به بالفاصله سیگار بوی شدیم وارد  وقتی

 بگدرونی خوش کن سعی خندید الک  میکشن سیگار دارند همه نداره اهمیتی

 خواهر
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 قویش های دست لمس به نسبت مبدن واکنش.  شونم به زد حرفش این دنبال به

 سختی روز بده ادامه بهم زدن دست به طور همین اگه.  بود لمس قابل ام شونه روی

 .  میشه برام

  نزن صدام اینجور: گرتا -

 می نمیشناسه را ما کس هیچ اینجا: گرتا.  کنم صدات چی میدی ترجیح:   الک -

  شدیم مافیا سردسته شبیه و پوشیدیم سیاه که هم دو هر.  بسازیم اسم تونیم

  بزنم داد کازینو وصدای سر کل از تر بلند کردم سعی

 خواهر جز هرچی -گرتا

  کنیم بازی داری دوست چی پرسیدم

   چی؟ تو میزا از یکی سروقت برم میخوام گفت

  کنم بازی پنی میرم منم:  گرتا

 (دازهمین تکه بهش اینجا)  کنی می کار خشن داری امروز اوه پنی؟:  الک

 نخند:   گرتا

 (ماشینه با بازی یه پنی) کنه بازی پنی تا کازینو نمیره ظاهر این با ادم اصوال:  الک

 یاد بهت گفت و تکون را سرش الک.  کنم بازی میزا پشت باید چطور دونم نمی من

   باشه آماده باید حتما ادم پوکر قبل بنوشیم باید قبلش ولی میدم

 انگار)   بِلسیش باید پوکر قبل همیشه بفهمن را منظورش تا کشید طول دقیقه چند

 (چی یعنی نمیدونم من که اصطالحه نوع یه



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 221                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 داری باز حداقل کنند نمی تغییر وقت هیچ انکار چیزا بعضی چرخوندم را چشمام

  دادم انجام خوب را کارم من یعنی این و میسازی را کثیفت جوکای

 چیپس اینکه از بعد.  بود عالی اینجا به ومدنا ایده جدا.   کاوید را اطراف نگاهش

.  بودند میز پشت بازی مشعول همه که اتاقی رفتیم و افتادم راه الک دنبال خریدیم

 (ورقه میز پشت بازی از منظورش انگار) 

  بنوشیم چی( تاسه با قمار بازی نوع یه)  کرپ گفت ؟ میکنی بازی چی پرسیدم

 (روبمش نوع یه)  میخورم لموکوک من -

 

 رفت می عقب عقب حالیکه در

 "نکنی شروع رو بردن من بدون میگردم بر االن " گفت

 میدونستم اینکه با حتی بشه خوشحال  واقعا ، قلبم شد باعث لبش روی لبخند

 با الک بودم منتظر که طور همون.  داشته تر قبل که دردیه از فرار برای و موقته

 یه.  ایستادم ها بازیکن پشت و میزها از یکی سمت رفتم برگرده هامون نوشیدنی

 بعد و زد لبخد بهم سرش روی چرونی گاو کاله و  جنوبی لهجه با سرخوش مرد

 میز به برگردوند را چشمهاش

 می نگاه کنند می بازی چطور بفهمم اینکه بدون بودم ایستاده اونجا که همونطور

 بعد و زد قهقهه  وشسرخ مرد.  کردند زدن دست به شروع همه ناگهان که کردم

 و  کمرم دور انداخت رو دستش ناگهان
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 بازی یه حتی من شدنت پیدا از قبل تا.  منی شانس ی مهره زیبا، بانوی تو: گفت

 . بشی دور چشمم جلو از دیگه بزارم عمرا.  بودم نبرده هم

 لبخند بهش.  بود معلوم پیراهنش روی از عرقش خیسی و داد می آبجو بوی نفسش

 دستش که موند پایدار وقتی تا حسم.  رسید می نظر به مظلوم خیلی ونچ زدم

 (کنه می اسپنکش انگار)  نخورد باسنم به و نرفت پایین

 و ایستاده دستش تو نوشیدنی دوتا با دیدم را الک بشم دور ازش که چرخیدم وقتی

 . نمیزنه لبخند دیگه

 

 ".  نکرد اسپنکت کثافت اون بگو بهم غرید"

 

 داد ادامه کنه صبر من جواب برای نکهای بدون

 

 ". دار نگه را اینا"

 

  گفت و قاپید رو مرد گردن بعد و بغلم تو انداخت رو ها نوشیدنی

 ". کنی لمسش اونجوری میتونی  کردی فکر که هستی خری کدوم تو "
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. میکرد کمکم داشت کسیه، با نمیدونستم " برد باال تسلیم نشونه به را دستش مرد

" 

 غرید من سمت میکشوندش حالیکه در الک

 معذرت ازش.  بودی خودت میکرد کمک بهت داشت که کسی تنها میرسه نظر به "

  "االن همین بخواه

 ... ببین رفیق: مرد -

  فشرد محکمتر را گردنش الک

 " بخواه معذرت"

 متاسفم:  شد تسلیم مرد

 

 و کردم اجابج دستم تو را ها نوشیدنی.  بود عصبانی همچنان الک

  "لطفا بریم بیا الک بیا "گفتم

 کشیدم راحتی نفس  شد دور بلند های قدم با و گرفت دستم از را نوشیدنیش وقتی

 سرمون پشت از مرد. 
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 برام میخواستم ازش  داشتم قصد چون اومدی موقع سر که شانسی خوش " گفت

 " بزنه ساک

 

  سمتش برگشت مستقیما و چرخید الک

 لباسم روی نوشیدنی هردو و خوردیم بهم هردومون ایستادم جلوش و دویدم من اما

 . شد چپه

 

 التماست لطفا.  بیرون کنند پرتمون که کنیم کاری نباید.  میکنم خواهش الک: گرتا

 . کنم می

 

 یه اگر  میدونه که فهمیدم.  رفت عقب قدمی و شد معجزه وحشیش نگاه علیرغم

 ارزشش یارو اون فهمیده که بودم خوشحال.  میشه خراب شبمون برداره دیگه قدم

 نداره را

 

 زد داد بریم بیرون اتاق از بیاد باهام اینکه از قبل الک

 " سالمه صورتت هنوز که کنی تشکر زن این از باید "
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 لعنتی" گفت و گرفت را لباسم گوشه اینکه تا  رفتیم بیرون اتاق از سکوت توی

 " میرسی نظر به افتضاح

 "سکسی افتضاح یه" گفتم و خندیدم

 

 " بخرم جدید لباس برات بریم بیا"  گفت

 

  کن انتخاب دقت با را کلماتت گرتا من خدای اوه

  میشه خشک ، بود خودم تقصیر نداره اشکالی نه: گرتا

 خوشگل لباس خرید برای همشو میتونی بردی امشب اگر میگم چی بهت ببین

 کنی هزینه برام تونی می که یهراه تنها این.  کنی خرج من ی واسه قیمت گرون

 

 " میدی آبجو بشکه بوی چون بکنم را تالشم بهترین باید پس ":الک

 مرسی: گرتا

 بدیم سفارش دیگه چیز یه بریم بیا اول: الک

 .  خریدیم می نوشیدنی داشتیم دیگه بار یک و بودم ایستاده الک کنار

 مزخرفت  پنی بازی اون به میری که این یا کنی بازی پوکر میای من با پرسید الک

  برسی
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 را فکرش خوب که حاال" داد  ادامه میکرد نگاه پوکر بازی میز به حالیکه در بعد

 و اینجاست مرد عالم یه کنم تمرکز تونم نمی بیای اگر بهتره، نیای بینم می میکنم

 دیگه دعوای یه ندارم طاقت هم من و بزنن الس باهات تا میان آشغاال اون همه

 چند بعداز منم کن بازی را خودت پنی برو تو  نکنیم دیگه کار یه چرا. کنم شروع

 "پیشت میام پوکر دست

 

 "باشه" کردم موافقت. 

 زدن الس چرا پرسیدم می ازش باید کردم فکر میشدم دور الک از که همونطور پس

 نگرانش که نیست من وظیفه نگفت خودش مگه. کنه می اذیتش من با مردا بقیه

 باید من!  هست؟ چلسی با وقتی اونم.  بود من نگران خودش االن چرا پس .باشم

 الس تونه نمی اون چرا پس ، کنم تحمل را دخترش دوست و اون های زدن الس

 اما.   بپرسم و بدم اس ام اس بهش میخواستم! ببینه؟ را دیگه مردای و من زدن

 تصمیم سر آخر.  باشه داشته نگه هنوز را  پیشش سال هفت  شماره نبودم مطمئن

 هیچی یا میداد جواب و دید می یا باالخره.  بدم پیام که گرفتم

 

 . ندیم هم کار به اهمیتی بود قرار.  نزنن الس باهام بقیه که مهمه چرا: دادم پیام
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  نیومد جواب و  گذشت دقیقه چند

 که داشت خوبی حس هنوز اما.  کنه نمی استفاده شماره اون از دیگه  اینکه مثل

  بدم اس ام اس بهش

 خاطر به موهاش که میانسال زن یه کنار و کردم پیدا شانس خوش حرف ماشین یه

 قرار که نبود مهم برام کردم روشن رو را ماشین.  نشستم میزد آبی به سرش گل

 نه یا ببرم

  کرد ام زده شگفت صداش

  مشغوله ذهنت رسه می نظر به -

 هست؟: گرتا -

  مشغولشی؟ که چیکارکردی ؟ یهک اون: پیرزن -

 باز را دلم سفره خیال با پس.  بودم ندیده را پیرزن این هرگز حاال تا  این از  قبل

 :  کردم

  همشو یا بگم خالصه  طوالنیه  اش قضیه -

 بگو حالصشو معلومه  میکنه باز دیگه دقیقه پنج تا  بوفه و سالمه نود من:   پیرزن

 از قبل شب پیش سال هفت و اینجا اومدم ام ادرخوندهبر با من.  خوب خیلی: گرتا

  خوابیدیم هم با کنه ترک منو اینکه

  بده ادامه اومد، خوشم ،  واوو: پیرزن
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  خندیدم

 فکر و میدم اهمیت بهش همه این من که مردیه آخرین و اولین اون خوب ، اوکی

 و برگشت راسمم برای اون و مرد پدرش هفته این ولی.  بببنمش دوباره کردم نمی

 زن اون که نیدونم من و داره دوستش احتماال که بود همراهش زن یک.  نبود تنها

 برگرده کالیفرنیا به زودتر دالیلی به بنا شد مجبور  و خوبیه آدم متاسفانه و عاشقشه

 منو دوباره هم فردا و درآوردیم کازینو این از سر خوندم برادر و من عجیبی طرز به و

 ...میکنه ترک

 دینگ دینگ واری دیوانه صورت به  کردندو توقف ماشین درون دار چراغ اعداد

  کردن

 نشون رو شده برنده اعتبار مقدار و. شدن چیده مرتب ردیف یک در هاآن از تا چند

 میدادند

 

 منه به هواسش کی ببینم تا کردم نگاه اطراف به

 

 .کردند زدن کف به شروع مردم

 

 .تپیدمی سرعت به قلبم
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 .بردم من. لعنتی

 

 ! بردم من

 

  شدم برنده من

 

 . بکشم بیرون  ماشین   پشت از رو خودم توانستمنمی و  کنم باور تونستم نمی هنوز

 

 غرفه به اونرو و کردم  کشیدم بیرون رو بلیط من ، شد چیزمتوقف همه وقتی

 . بردم صندوقدار

 

  ؟ میخوای نقد پول"

 

 . " بله … آه "

 

 بود خوشحال من از ترکم فرد اون که درسیمی نظر به
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 " ؟ شدم برنده چقدر من ": گفتم 

 

 شدی برنده تا هزار "

 

 "پنی هزار"

 

 ". دالر هزار نه، "

 

 "!  من خدای وای ":  گفتم دست کف با و پوشاندم را دهانم

 

 صددالری  یا میخوای دالری  پنجاه  اونهارو "

 

 ". صددالری … اوم

 

 کنم فرار  به شروع خوشحالی از  اینکه از قبل و داد من به قدن پول بسته یک اون

 .کردم استشمام رو  آشنایی بوی
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 اون باالخره کردم عبور کیفم در پولِ با وشلوغی روشن نورهای میون از که که وقتی

 بود فرورفته فکر به عمیقا او. کردم پیدا پوکر  بازی میزهای از یکی پشت رو

 پیراهنش های دکمه. کنممی تماشاش من که دونستنمی و  میخواروند رو اشوچانه

 بارها انگار رسیدکهمی نظر به طوری موهایش. بود زده باال رو هاآستین و بود شده باز

 ،لب بود کرده تمرکز که طور همان. بود کشیده پنجه میونشون سردرگمی روی از

 حالت دو هر ویت عینک بی و عینک با که بود عجیب. کرد ول و مکید رو هاش

 دستش روی قشنگ های خالبکوبی اون با جذابیتش و رسید می نظر به سکسی

 . میشد بیشتر بسیار

 

 باختم من لعنتی، ":  گفت باز دهان با و انداخت پایین رو هاشورق باالخره

 

 متوجه باالخره و اومد من طرف به.  شد بلند میز پشت از کردو چک رو تلفنش 

 میکردم نگاهش لبخند با و ایستادم یا گوشه یه من شدکه

 

 . دادم دست از دالر ۱۲۲  جای به بازیم آخرین توی  پیراهنمو من ":  گفت او

 گرفتم صورتش جلوی و کشیدم بیرون رو پولها و کردم فرو کیفم توی دستمو

 

 ؟ کنیمی شوخی من با تو: الک
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 دالر هزار:  گفتم ردمب می پایین و باال و دادممی تکان صورتش جلویحالیکه در

 

 "!  تبریک! گرتا لعنتی، "

 

 بستم چشمهامو سرعت به ، داد فشارم اش سینه روی محکم و کرد بغل رو من وقتی

  داشتم خوبی و عجیبی احساس بودم آغوشش توی دوباره اینکه از چون

 شدند بیدار بدنم های سلول تمام کوتاه ثانیه چند اون توی

 ببری لذت وجودش از داری وقت ساعت ۱۴ از کمتر وت گفت ذهنم توی صدای یه

 

 شام بریم چطوره اوم.. بگیریم جشن بیا": گفتم و گذاشتم کیفم توی رو پولها من

 بخوریم

 

  ایستادیم ما و  خورد زنگ گوشیش که میگشتیم رستوران یک دنبال به راهروها توی

 بده تلفونشو جواب اون تا

 "عزیزم سالم "گفت اون

 کرد نگاه من به هباالفاصل و
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 کوبید می دهنم توی قلبم حالیکه در کردم پشت بهش و برگردوندم رو روم من

 میدادم گوش هاش حرف به هنوز اما رفتم دورتر قدم چند

 "رفت پیشرفت خوب کارها که خوبه-"

 

 دور اونجا از رو من گرتا و بود ناخوش حالم کمی تدفین مراسم توی من راستش"

 "میگذرونیم وقت کمی  کازینوییم تویه شهر جخار ما حاال و کرد

 

 "پیشت میام بزودی"

 

 ". همینطور هم من "

 

 برسون سالوم بهش گرفت سراغمو که رو هرکسی. بگذره خوش "

 

 ." دارم دوستت "

 

 گفتم دلم توی اینو البته "الک دارم دوستت منم"
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 جوری  ، بودم ناراحت موضوع این از من چرا بودو محض حقیقت یک این خوب،

 بود لحظه  اون.  بودیم مخفیانه قراره توی  که انگار که بودم امیدوار خودم پیش

  کردم می اشتباه  که شدم متوجه

 رو اون الک واقع در اما شد، تزلزل دچار شاید من دیدن از بعد او احساسات مطمئنا،

 من ارکن از غیر به جایی قلبش   رو برق و زرق بدون و ساده من نه داشت دوست

 میپذیرفتم رو این باید من و بود

 

 فضا اون از تا بودی کنارم  که کرد تشکر ازت و رسوند سالم بهت بود چلسی:  الک

 بیام بیرون

 

 " میکنم خواهش و سالم " زدم مصنوعی لبخند

 

 "؟ داری حسی چه االن بگی بهم میشه"

 ( بود بردنش به منظورش)

 

 و نوشابه قبل از من میداد قرار اون مقابل ومن سوال این به صحیح پاسخ شک بدون

  بودم داده سفارش کوکی
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 دوست هرچی تو و کنم تمیز خودمو تا میرم دسشویی به من -گفتم جوابش در

 بده سفارش داری

 

 االن میکنم فک میدادم الکل بوی شدیا هنوز کردم تمیز رو خودم اینکه وجود با

 به الک آمدم، بیرون دسشویی از قتیو بخرم جدید لباس خودم برای تا بود وقتش

 .شد پریدهرنگ اشچهره بلندکرد را سرش وقتی. کردمی نگاه تلفنش

 

 " خوبه حالت "

 

 .دادنمی جواب من به او و لرزیدمی دستش

 

 داره  نامعلومی های شماره فقط که اومدهبرام پیام یه

 

 داد من به رو گوشیش

 

 .  بودم شده گیج من
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 !!!گفته رو عددی چه ببین:  الک

 

 میای نظر به نگران چرا اما عجیبه این خب ۱:۱۱:  گرتا

 

 .است فوریه ۱۱ رندی تولد روز:  الک

 

 نشست من روی امید نا و هراسان نگاهش

 

 "رندیه؟ از پیام این میکنی فک "گفتم

 " کنم فکری چه  دونمنمی من ":  گفت و ماند ثابت تلفن روی  چشمهاش

  فرستاده برات رو ۱۱ شماره فقط او چرا.  باشه اتفاقی این ممکنه:   گرتا

  چی یعنی لعنتی این که نداره اهمیتی برام:  الک 

  ببینم چیزی همچین دیگه نمیخوام فقط من

 بفهممت  میتونم:   گرتا

 فکر پیام اون به که میدونستم من و میرفت ور ها استیک با فقط  مدت تمام در الک

 بعد.بود ترسناک و عجیب خیلی پیام اون منم نظر به باشم دقصا بخوام واگر.  میکنه

 نوشیدنی یکمی تا رفتم من. نمیزد حرفی هیچ و نداشت خوبی حال الک هم  شام از
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 درون قلبم انگار دیدم که چیزی وجود با ، برگشتم وقتی  بدم سفارش خودمون برای

 . کرده پاک ور هاش اشک من دیدن محض به و بود کرده گریه الک افتاد شکمم

 لحظه نمیتونیم ما که رسیدم نتیجه این به و میدیم رو چیزاین اینکه از شدم متاسف

 پیش قابل غیر چیزها بعضی ها وقت بعضی و بدیم تغییر یا کنیم کنترل رو هامون

 اند بینی

 دورو بفهمی و بیای خودت به  تو میشه باعث که هست اتفاقات بعضی چنین هم و

 رهخب چه واقعا ورت

 پر چشمهاش شلوغ کازینوی این توی حاال و.بود نکرده گریه تدفین مراسم توی الک

 بود شده اشک از

 گرتا نکن نگاه من به:  الک

 به صندلیمو و گذاشتم میز روی  رو ها نوشیدنی درخواستش گرفتن نادیده با

  فشردمش سینم به و کشیدم خودم طرف به اونو کردمو تر نزدیک اون صندلی

 انگشت.  کنم حس پیراهنم روی رو هاش اشک رطوبت میتونستم نکرد تمقاوم

  بود داده دست از رو عزیزی  انگار که میکرد گریه جوری  میداد فشار کمرم به  هاش

 بغلش ترمحکم.  کنم آرومش خواستمی دلم بیشتر کرد،می گریه بیشتر چی هر. 

 من برای بود هم اگر یحت و نبود ما به حواسش کسهیچ  رسیدمی نظر کردبه

 .نداشت اهمیتی

 نفس   آروم سینم روی  داشت او نهایت در و  شد آرومتر مرور به  هاش شونه لرزش

 .کشیدمی
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 میکنم؟ اینکارو دارم چرا ولی. کنم گریه او برای نباید  متنفرم این از من:  الک

 داشتی دوسش چون:    گرتا

  "بود متنفر من از اون  و" گفت لرزیدمی دوباره صداش

 

 

 

 اون که داشت وجود تو در چیزهایی سری یه شاید نبود متنفر تو از اون:  گرتا

 و بود زده آسیب بهش که داشت رو چیزها اون خودش روزی یه شاید و نمیپسندید

 برات نبود بلد اما بود متنفر ازت میگم بازم..  باشی درگیرشون هم تو نمیخواست

 کنه پدری

 بحث اون تمام وجود با من... نگفتم تو به هیچوقت من که هست یچیزاهای یه:  الک

  کنم افتخار بهم اون تا کنم کاری که داشتم دوست همیشه  ها

 کردی اینکارو که دونممی من: گرتا

 قرمزه گریه از که خاکستریش چشمان و کرد بلند رو سرش  بود بغلم توی هنوز اون

  دوخت من به رو بود شده

 اومد می من روز به چه نبودی پیشم تو بامش اگه:  الک

  پیشتم که خوشحالم:  گرتا

 بار یک برای حتی  بودم نکرده گریه کسی پیش هیچوقت  این از قبل: الک
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 داره باری اولین  یه هرچیزی:  گرتا

  نه داشتی منظوری یه حرفت این از میکنم فک:  الک

  خندیدیم دومون هر

 دردهاش گریه با اینکه از بهتر  بکشه درد خنده با انسان که دارم اعتقاد همیشه من

 بزنه فریاد  رو

 تو کنار فقط.. کنم حس رو متفاوت احساساتی همیشه من میشی باعث تو: الک

 چه نمیکنه فرقی.. شده ثابت بهم بودم تو کنار که بار هر و دارم احساسی همچین

  میشه حس هستی تو قتی و اینها ی همه..  بد چه خوب

 خیلی وقتی و کنم تحمل و بیام کنار چیزها خیلی با نمیتونم منم وقاتا گاهی

  میشه پاره م*ن*کو  میکنم مبارزه چیزها بااون و میکنم اذیت خودمو

 بینی می رو من واقعیت تو که کنممی احساس اما  تویه وجوده تو که چیه دونمنمی 

 پشت تونستمنمی دیگه که بود این مثل بودی باغ توی دیدمت که باری دومین.

 کرد نوازش شستش با رو امگونه   نکنم ونگات شوم پنهان  خودم ظاهری ی پوسته

 من به هنوز که دونممی. بود سخت برات چلسی با من دیدن که دونممی ": گفت و

 میتونم من نداری من به حسی دیگه که کنیمی وانمود  وقتی حتی.  دیمی اهمیت

  کنم حسش

 . داشت رو تو دوباره دیدن ارزش اما وده،ب سخت کار این "

 ". کنم گریه امشب دوباره خوامنمی من "
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 داری، دوست که کنیمی احساس اگر اما.  کنی گریه دوباره خوامنمی منم و:  الک

  باشیم خودمون برای  اوقات گاهی که خوبه نترس ازش

 ای دقیقه چند. بودم شده خیره اون لبهای به بودمنم. بود شده خیره هایملب به او

 اما تونم،نمی که دونستممی. ببوسمش خواستممی. بود کرده سست منو گذشت  که

  شدم بلند جام از شدت به  شد باعث که بود قوی اینقد حس این

 پشت و رفتم. ریختم بهم احساسی هم و فیزیکی ازنظر هم که کردممی احساس

  نشستم  شانس دنده چرخ صندلی

  بودم بلد منکه بود  کاری تنها  گذاشتن خود دل روی پا

  بود خوبی ی ایده این و کنم مشغول ذهنمو که داشتم احتیاج من

 اون با  مجبوری میزنه پسش هم میخوادش هم قلبت که هستی شرایطی توی وقتی

 !!!کنی امتحان رو شانست پول با و کنی قمار

 داشتم هم فکری یه و. کردممی کاری یه باید

 انداختم شماره یک روی اسکناس دسته یک و رفتم  بازی ی وسیله طرف به. 

 ۱۱ عدد:  گفتم

   ام دیوونه یه انگار که کرد نگاهمن به جوری ، کازینو کارگر

 ؟ کنیمی کار چی داری تو:  الک
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 زدومی تندتر چرخ فرمان  چرخش هر با قلبم منه مال شرط کدام که بود ندیده او

 رفت می پیش کندی به چیز همه اون از بعد

 

 .بودن هایمشانه روی  الک دستان بودند، شده خیره  بازی فرمان به هایمچشم وقتی

 

 .شد متوقف فرمان

 

 .زد بیرون حدقه از کارگر چشمان

 

 .نبود من مال که داد نوشیدنی من به نفر یک

 

 .زدندمی سوت و فریاد زدند،می کف مردم

 

 "!  است برنده دو و بیست:   گفت متصدی

 

 "!  بردم من. منم این "
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 چرخوندم و کرد بلند دستهاش روی منو الک

 

  بردی رو۱۱ ی شماره تو: گفت و کرد نگاه من به شوکه گذاشت، پایین مرا وقتی

  داری پول چقدر دونیمی هیچ  شانسی ی فرشته یه تو  لعنتی

 

 .برگشتم میز پشت مرد طرف به

 

 " ؟ شدم برنده چقدر من ":  گفتم 

 

 ". دالر هزار -۲۱"

 

  " تا گر ، من خدای"

  "! لعنتی ":  شد فشرده  دستهاش بین را هایمگونه و  گرفت دستهاش با رو صورتم

 نگه دست اما کنه مهمون خوشحالی سر از ی بوسه یه منو خوادمی رسیدمی نظر به

 بود داشته
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 دستهاش میون تموصور الک که وقتی اما..  بودم شده برنده زیادی پول که درسته

 بهم رو حس اون شدنم برنده حتی که داد دست بهم عجیبی واقعا حس یه میفشرد

  ،. نداد

 همین که عددی اون و.   بود خوشحال واقعا شدنم برنده واز  میزد برق چشماهاش

 شده تبدیل شانسی خوش عدد یک به حاال بود نحس خیلی اون برای پیش دقایقی

  بشه بهتر حالش فقط که کنم فداش رو پولاین سنت به سنت حاضرم..بود

 

 از نفر چند با  و بود مونده همونجا اون ، بودم رفته پول گرفتن برای من که زمانی

 .کردمی بودندصحبت نشسته میز پشت که کسانی

 

  بگیرم چک رو بیشترش گرفتم تصمیم

 اختصاصی اتاق کلید یک  اونها همچنین.  کردم نقد پول دوالر  هزار  تقاضای  عقط

 نبودم مطمئن و ، بود کرده غافلگیر مرا موضوع این. دادند من به کازینو هتل برای

 بگم هم الک به رو اون باید حتی که

 

 اشچهره  بر بزرگی لبخند و بود ایستاده تنها اون برگشتم کنارش به  که زمانی

 .بود بسته نقش
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  و  دادم بهش رو دالری صد اسکناس ده من

 "بگیری من از رو پولاین خواممی ":  گفتم

 

 برگردونه بهم رو پول کرد وسعی شد محو لبخندش

 

  کردم انتخواب تو نیت به رو ۱۱ عدد من اما کنم توهین بهت نمیخوام

 " نه "گفت و زد صورتم به شوخی به رو پولها

 " بگیرشون میکنم خواهش" گفتم

 

 بانک توی رو بقیشون خواممی.  تمگرف چک بقیشو پوله اون از یکمی فقط این:  گرتا

 میدم هدرشون من نگیریشون ازم اگه. باشم کرده مامانم به کمکی یه تا بزارم

 

 "نمیبرمشون من" گفت و رفت  کنارم از

 

 "میکنم قمار باهاشون میرمو من پس" گرتا
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 برای و باهم رو پول این.. نگو نه میگم چیزی یه اما باشه:  گفت و کشید اهی اون

 باشه میکنم خرج خوش اوقات تنداش

 

 میکنیم خرجشون هم کنار باشه: گرتا

 

 "؟ چیه این ":  گفت و انداخت داشتم دست در من که کارتی به نگاهی

 

 که کنمفکرمی من. دادند من به اختصاصی اتاق کلید یک همچنین اونها … اوه اوه، "

 توی هام برد خاطر به ههدی جور یه  بمونم اینجا مدتی که کردند دعوت من از اونها

  کازینوشون

  برگریدن بوستون به بهتره کنیم استفاده ازش نباید میکنم فک... اووم

 

 ". کنیم رانندگی امشب که نیستیم شرایطی در واقعا  از هیچکدوم ":  الک

 

 بخوابیم اتاق یه توی و بمونیم امشب میخوای تو: گرتا

 

 میگیرم اتاق خودم ایبر من گرتا نگفتم چیزی همچین من نه: الک
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 . البته:  گرتا

 

 کرده برداشت حرفم از چی اون نمیدونم ، کردممی حماقت احساس من لحظه اون

 بود

 ".بمونیم تونیممی ما  خوبیه، ایده این کنیمی فکر اگر.  شه با. خوب بسیار: گرتا

 

 ایبر چون کنم تمومش و بدم دست از رو امشب نمیخوام من که اینه حقیقت: الک

 تا من پرواز. رو روبه واقعیت با نمیخوام نشدم مجبور زمانیکه تا نیستم آماده بعدش

 من برای زیادیه زمان بازم بریم اینجا از صبح اگرم حتی. شبه فردا

 

 " باشه خوب، بسیار ":  گفتم و

  کردم هدایت بازی اتاق خروجی در سمت به و گرفتم رو بازوش و

 چیه بعدی ی نقشه خب: گرتا

 

  کلوپ بریم بعدش تا  بخریم لباس یه برات بریم بیا اول در:  الک

 !؟ کلوپ: گرتا
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 ". دارن پایین طبقه شبانه کلوب یک اونا. آره "

 

 بگیرم لباسی چه نمیدونممن لعنتی اوه: گرتا 

 

 ۱۵  آلمانیه پیرزن یک مثل رو تو که چیزی ":  گفت و کرد نگاه من لباس به او

  نده نشون عزادار ی ساله

 

  گفتم و کردم صاف دستم با لباسمو

 "بگی میخوای چی"

 

 یه مثل میشه ساطع ازت که آبجویی بوی و تیره لباسهای این با بگم میخوام: الک

 انداخته مشروب ی دبه یک توی رو خودش که هستی آلمانی ی ساله ۱۵ پیرزنه

 

 ممنونم: گرتا

 

 کنیم خرج پول یکمی بریم بیا: الک
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  بودم داده نشونش رو رنگ زرد کوتاه پیراهن یه  رهچطو این: گرتا

 "میشی موزیه  مثلاین با ": گفت الک

 "؟ این" گفتم و دادم نشونش و برداشتم رگال از دیگه پیراهن یه

  انداخت باال نه نشانه به رو سرش

 زیپ پشتش که کرد انتخواب من برای دار پولک قرمز ساتن کوتاهپیراهن یه اون

 به شده پیشکش و کرد آویزون اش شده تاتو دست ساق روی رو اون لکا.  میخورد

 داد من

   

 کن پرو اینو هاته خیلی این: الک

 

 که  بقبولونم رو خودم تونستم  اما  من برای رویه زیاده خیلی این کردم فک اولش

 .کنم امتحانش

 

 به بود کرده وابانتخ برام اون که لباسی تنها بودم، برده پرو اتاق به که لباسی سه از

 خیلی. میداد نشان تراش خوش خیلی رو پاهام کوتاهش ومدل. نشست خوب تنم

 اووووم.بود شده دوخته من برای اول از که انگار بود نشسته تنم روی قشنگ و عالی

 شده وارد مسائل این تو خیلی اون که کنم فک
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 نمیتونستم چون نمیشد میخواستم اگرم حتی خب اما بیارم درش  نداشتم دوست

  کنم باز زیپشو

 بود کرده گیر جایی انگار

  بودم کرده عرق اون کردن باز برای تقال شدت از و

 

 اونجایی هنوز تو گرتا هللللو:  الک

 

 پیشم بیاد بگی رو ها فروشنده از یکی میتونی ببین الک اووم:  گرتا

 

  ؟ چیه مشکل: الک

 

 بیارم در رو لباس تونم نمی من:  گرتا

 

 خوردی غذا خیلی امشب که اینه خاطر به:  الک

 

 الک کرده گیر زیپ:  گرتا
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 بیام خودم کن صبر.  کنم کمک بهت تونممی:   گفت و خندید 

 

 کنیــ صداش اگه ترم راحت!  نه: گرتا

 

 تو اومد اون و شد باز ناگهانی پرو اتاق در

 

 ".  نزدیک بیا ":  الک

 

 با و کرد جمع من موهای تمام اون بود محسوس بسیار اتاقک درون بدنش گرمای

  داغش دستهای.شد می تر تند تنفسم  بودن اون کنار ثانیه هر با  رفت ور زیپ

 خوزدند می تکون گردنم و کمر پشت

 

 گره کمرش طرف دو به رو پاهام من که همونطور و کرد پاره تنم توی رو لباس اون

 .بوسید منو وار دیونه اون دادم

 .کرد تر خراب من برای رو اوضاع که داشتم ذهنم توی که ودب تصویری این خب

 

 شد تموم- الک
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 ممنونم: گرتا

 

 و کشید پایین سانت چند رو زیپ آرومی به اون

 مرتبه چی همه االن:  گفت

 

  شده خیره من به آینه توی از اون که دیدم بردم باال رو سرم که وقتی

 

 

 

 

 لبانم روی چشمهاش و شده یکنزد هم به هامونصورت. برگشتم  سمتش به

 هام لب مجذوب که بود معلوم چون کنه فرار که نکرد سعی اینبار.  کردزوم

 من که کنه راضی رو خودش میخواست انگار بست آهسته و  آروم رو چشمهاش.شده

  ببوسه رو

 تا من میکرد بوسیدنم برای ای اشاره یک حتی اون اگه چون داد می آزار منو این و

 نفسم تنگی. ببوسمش وجود تمام با میخواستم. بودم مشتاق  وشدیدا تممیرق تهش

 شد می آزاردهنده داشت
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 لب ی خاطره فقط و فقط سارا نه چلسی نه دادم نمی اهمیت هیچی به لحظه اون

 .داد می جولون ذهنم توی جذابش و داغ های

 گرفته دست  به رو اختیار تمام بدنم درعوض ولی نداشت قدرتی هیچ دیگه ذهنم

  مشتاقه شدت به که میگفت پاهام بین و.بود

 بگیره من برای رو اون جای بود نتونسته حاال تا کسهیچ

 منه مال اون که داشت باور هنوز بدنم اما باشه، چلسی با  حاال اون شاید

 

 .بود اون مال اون

 

 .بودم اون مال  من

 "مرتبه چی همه " گفت در پشت از فروشگاه مسئول

 

 " آره " زدم داد

 

 !نیست نه، حقیقت در
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 نیفتاد اتفاقی هیچ هم باز آخر در و

 

  رفت عقب کمی هم بانم زندان  رفت در پشت از زن اون اینکه محض به

 

 

 

 

 

 . بپوشه رو اونها شب تا  کردیم انتخواب مردانه لباس تا چند هم سر آخر

 داشت اصرار اون.کنیم ورزر اتاق الک برای تا رفتیم هتل البی به کارها اتمام از بعد

 پرداخت دالر هزار اون از قرارمون طبق اما  بکشه کارت خودش رو اتاق رزرو پول تا

 کردیم

 

  رفتیم خودمون ی جداگانهاتاق به ما از کدوم هر

  پایین ی طبقه در راکسی ی شبانه کلوپ به تا کنیم عوض لباس بگیریم دوش تا

 .بریم
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 روز یک امروز  شاید.. میشست و  بدنم عرق و ندهمو الکل و ریخت می تنم روی آب

 وحشت ازبعدش چون برسه پایان به نداشتم دوست اما بود طوالنی و کننده خسته

 داشتم

 

 فشاری تا داشتم احتیاج سرد آب دوش به چقدر من که. نیست گفتن به احتیاجی

  اپ بین بود شدنش تحریک منظورش..))  کنم کم رو شدم متحمل پاهام بین که

 ((میگه رو ساالر رفیقِ همون

 

 بوجود پاهام بین روز کل که شدید، خیلیِ  تنش از رهایی به نیاز و حرارت وجود با

 اجازه انداختم وان درون به خودمو بایستم پاهام روی دیگه تونستم نمی بود آمده

 حساسمو چاهای و رفتم ور خودم با خودم من و بره فرو آب زیر بدنم تمام که دادم

 همراه داغش های لب میکنه لمس رو پاهام بین صورتش که کردم تصور  دادم اساژم

 می رو لبهام هاش لب... لیسه می و مکه می رو  کلیتوریسمم جذابش رینگ اون

 میره فرو درونم حریصانه چقد من خدای.. پیچه می هم درون هامون تن و بلعه

 

 کرد خفه رو گلوم بغض

 

 ارضا و شد تندمی هاش نفس که زمانی و کشید می آتش به رو درونم مردانگیش

 بود شده خیره من های چشم به هاش چشم  شد می



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 254                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

  ریخت بهم اعصابم شدت به

 میاوج به داشتم  من که وقتی ، بود چسبیده وان سرد سرامیک کف به هنوز پشتم

 های دادن خط تمام رسیدیم  کلوپ ورودی راهرویه به اینکه محض به رسیدم

 شبانه کلوپ  چون شد تمام نیمه و نصف خاطرات مرور رسید؛و پایان هب سکسیمون

 بیاره نوشیدنی برامون تا  شد ناپدید رقصان های چراق نور زیر الک و بود تاریک

 می جا همه قوی بسیار موسیقی صدای میکردم باز خودمو راه داشتم که وقتی.

 خودش قوی مشروب و  نم سبک  نوشیدنی با اون و بیاد تا بودم الک منتظر.پیچید

 می شراب و رقصیدند می پایین اون که مردمی به دوم ی طبقه از ما.. برگشت

 بدم قورت راحت خیال با نوشیدنمو قلپ اولین نتونستم..  کردیم می نگاه خوردن

 بود شده من دوست بهترین امشب مشروب.. شد فریز گلوم و بود یخ از پر اون چون

 شد پخش خوبی موزیک. نکنم فکر فردا به تا ببره بریخ بی به منو میتونست شاید

 زمزمه گوشم کنار  گرفت دستمو مچ که همونطور الک  خوندن می اون با مردم که

 :کرد

 

  بریم بیا:  الک

 هیچ و برقصه کنارم و بیاد رقص استیج به من با اون که نداشتم ای ایده هیچ من

 های زن  بعضی چشم..  ذابهج رقص هنگام چقور اون که کنم تصور نمیتونستم

 میکردم فکر همیشه من و. پاییدن می رو حرکاتش تمام و بود خیره الک روی کلوپ

 چه کسی خب ولی بده تکون رقص برای باسنشو نمیتونه حتی برادرناتنیم که

 .میدونه
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 به و  داشت مهارت هم رقص توی فاک  در مهارت جز به الک که داشت تعجب واقعا

 داد می تکون شوبدن راحتی همون

 رو چیزی اونا بفهمم چشمهاشون از رو ها زن اون احساس تونستم می من

 نه و اونها نه که اینه واقعیت اما.. سوختم آتیشش در ساله هفت من که میخواستن

  نمیاریم بدستش من

 .. بود ای حرفه رقاص یک مثل اون حرکات  واقعا

 لباس االن شد نمی طمئنام خب ولی داشت مهارت همینقدر هم فاک توی اون

 برسون آرزومون به رو هممون و دربیاره رو هاش

 

  بود اروتیک و عاشقانه نمایش یک مثل درست

  شدم تر نزدیک بهش و لغزوندم اون کنار رو بدنم من

 وجودم تمام با آره رقصیدم و کردم تر نزدیک میخواستم که جایی اون به باسنمو

 نچسبوند من بدن به دستاشو اون ولی  رقصیدم

 یه و کنم پیدا رو دسشویی تا میرم دارم من": گفت و خورد گوشم به گرمش نفس

 به مردی رفت اون که وقتی... برگردم من تا باش جا همین تو بزنم روم دست به آبی

 روم روبه و شد نزدیکمن به!! .. داشت ای صورتی ی یقه پیراهنش که شد نزدیکمن

 کرد رقصیدن به شروع
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 اون.. بگیره ارتباط و بزنه حرف من با میکرد سعی موزیک بلند صدای میون از اون

 ای کلمه یک هاشو جواب رقصیدم می که همونطور من و پرسید می سواالتی

 میدادم

 

 مخالفت پس بشناسم بدنشو بوی تونستم می پیچید کمرم دور به  گرمی بازوهای

 خیره من به اش دهنده خطارا چشمهای به اون ایستادم روش روبه و برگشتم نکردم

 .شد

 میدونست چون کنه اعتراض رقصیدم مرداون با اینکه از و بگه چیزی تونست نمی

 .داد می بزرگی معنی خیلی اعتراضش

 گفتن بدون منچون بیاره زبون به اعتراضشو که نبود الزم حتی اون اما درسته  آره

 پیام بهم الک که وقتی مزد بک فلش گذشته به   بفهممش میتونستم ای کلمه حتی

  "برگرد":  گفت و داد

 "چرا؟"

 نمیاد خوشت اون از حتی تو چون: الک

 میدونی کجا از: گرتا

 میاد خوشت من از تو چون: الک

 تندی موسیقی... گرفت فاصله من از کمی هم الک شد دور من از مرداون که وقتی

 راحتی به نسبیمون دنبو مست و  نوشیدنی دوم راند خوردن از مابعد و  شد پخش

 بدیم تکون رو خودمون آهنگ این با تونستیم می
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 رقصیدیم می ماهنوز بعد ساعت یک تا حتی و

 

 خیره من به مدت تمام هاش چشم اما زد نمی دست من به اصال مدتاین توی الک

 . بود شده

 این ی نشانه این  کرد پخش کارو پایان آهنگ کلوب وقتی پیچید سرم دور به دنیا

 الیتی و آرام آهنگ به  موسیقی.. میشه تموم داره چی همه یواش یواش که بود

  بود ختام حسن ی نشانهبه که کرد تغییر

 اشاره بهش سرم با من  بزرگ بسیار هشدار یک. کرد زدن آالرم به شروع ذهنم

 من  بود دستش درون دستم. لیا تانگو رقص استیج روی به نا بیاد دنبالم که کردم

 کردم می گناه اون به و دمایستا

 

 ". برقص من با ":   کرد زمزمه ، بود گرفته را دستم که همچنان

 اجازه میخواستم اما میکنه خراب رو من حال لحظه این میدونستم اینکه وجود با

 که ایلحظه کشید عمیقی نفس الک    بشم غرق الک چشماب سیاهی درون بدم

 رفتم فرو بازوهاش میونمن

 

 مشابه دقیقا دردی و دادم تکیه  اش سینه  روی رو  سرم و بستم رو هام چشم

 کردم حس ام سینه توی دیدم رو چلسی بار اولین برای که دردی
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 تمام و شدمی منفجر من  قدیمی هایزخم از دیگه یکی او، قلب تپش هر با

 زا رو کنم اجرا گذشته روز چند طی در بودم کرده سعی من که دفاعی هایمکانیزم

 و الیت آهنگ  به رو خودم. بدم تغییر پوزیشنمو تونستم نمی من..بردمی بین

  نداشت درستی اوضاع من مثل هم اون قلب ضربان  بودم سپرده عاشقانه

 صورتش اوضاع ببینم  داشتم دوست ولی کنم ثابت خودم به رو الک خواستم نمی

 ،به باال وبه داشتمبر سینش روی از صورتمو پس نه؟ یا هست تاب بی قلبش  مثل

 که کسی مثل دقیقا آورد تر پایین و صورتش موقع همون هم الک  کردم نگاه اون

 اما نرسید من به اون از بوسی هیچ شاید کشید عمیق آهی  بود بوسیدن مشتاق

 سرم روی پیشونیشو  اون از بعد شد می پخش صورتم روی کامال معطرش  نفس

   گذاشت

 احساسات رسید اوجش به آهنگ وقتی اما بود، عادی ظاهرا و ساده ژست یک این

 کرد طغیان هم من

 

 توی رو  بود گفته چلسی به که کلماتی عمدا من  وضعیت اون از  خودم نجات برای

 : تکرارکردم ذهنم

 

 ". دارم دوستت هم من "

 

 بود من شکست نقطه این
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  کردم دویدن به شروع و کشیدم بیرون آغوشش میون از رو خودم

 "!  کن صبر گرتا، " زدمی فریاد سرم پشت که بشنوم رو صداش تونستممی

 

 افراد به کنم پیدا را خروج راه کردممی سعی وقتی و بود سرازیر صورتم از اشک

. دادمنمی اهمیتی.  ریخت  من روی کسی نوشیدنی. کردم برخورد کرده عرق مست

 .شدممی خارج آنجا از باید فقط من

 کرد گم  عیتجم میون منو اون

 شد نمایان مقابلم کازینو روشن های چراغ کلوپ تاریکی از عبور با

 

 زودتر ممکنه که اونجا تا بودم امیدوار دادم، فشار رو دکمه و دویدم آسانسور طرف به

 بشه بسته کامال در اینکه از قبل درست. کرد شدن بسته به شروع در.  برسم اتاقم به

 بشه باز  که شد باعث و  گرفت قرار بینش که دمرودی شده کوبیخال دست  یه

 

 . شدند بسته درها. بود نامنظم کشیدنش نفس اومد داخل.بود الک

 کردی فرار من از چی برای گرتا کردی بود غلطی چه این: الک

 

 برگردم اتاقم به میخوام فقط من:  گرتا
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 نمیشه: الک

 

 .شود متوقف آسانسور  شد باعث و داد فشار رو توقف دکمه

 

 ؟ کنیمی چیکار  تو:  گرتا

 

 حقی همچین حاضر حال در که میدونم اینو بشه تموم امشب نمیخوام من: الک

 . متاسفم خیلی و  کنم سپری تو با وقتمو تمام میخوام  اما ندارم

 کنم اون با کارو این نمیتونم من  کنم خیانت چلسی به نمیشه دلیل این اما

 

 به اونجوری  برقصی، اینطوری من با تونینمی تو. نیستم یقو تو اندازه به من:گرتا

 .بیفته اتفاقی بینمون نیست قرار وقتی بشی نزدیکم و بزنی دست وبهم  کن، نگاه من

  تو خوامنمی من اطالعت، محض:گرتا

 "!  کنی خیانت بهش

 

  ? میخوای چی پس:  الک
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  هات خواسته اون با  که کنی رفتار طوری و بگی چیزی یه  تو خوامنمی من: گرتا

 بهم اینطور تو وقتی. باشیم هم با که نداریم زیادی وقت ما. باش داشته تناقض

 همون با روام روبه قدیم، الک با میکنم حس من  کنی می لمسم میشی نزدیک

 عطش و احساسات

 

 به رو قلبم واقعا و بودی انداخته گردنم دور رو دستت تو شدم بیدار وقتی اونشب

 من به رو حس همون دقیقا  کردی که کارهایی وجود با االن   بودی نداختها تپش

  دادی

 گفت من به رو چی همه چلسی برگشتید که وقتی شب اون

 

  گفت بهت چی دقیقا: الک

 من خاطر به آره بود من خاطر به کنی تموم رو کارت نتونستی که گفت: گرتا

 ؟ آره بری آخرش تا نتونستی

 

 حرفم که میگفت صورتش میمیک و میدونستم من اینکه از بود هشد شکه واقعا الک

 بود درست
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 من به اون شدم پشیمون خیلی کشیدم پیش رو چلسیحرف اینکه از من خب

 . نداشت ای فایده پشیمونی  دیگه االن ولی بود کرده اعتماد

 بهم چیزی میخواست اومد می نظر به.کرد می نگاه بهم فقط و نمیگفت هیچی  اون

 تونست نمی اما هبگ

 

 .  بگی بهم راستشو که میخوام من: گرتا

 

 داشت بخواد اینکه بدون اومد می نظر به رسید می نظر به قرمز و عصبانی صورتش

 .داد می دست از رو کنترلش

 دخترمو دوست داشتم من میگم باشه ؟ آره بگم راستشو میخوای تو گفت: الک

 عقب قدم چندمن و اومد من سمت به قرم چنداون... نبودی تو اون  اما دم*کر*می

 رفتم تر

 

 گردن تصویر بازهم اما کنم تموم کارمو و برگردم بتونم تا بگیرم دوش رفتم "

 "میخوای که حقیقتیه این.  رفت نمی بیرون ذهنم از قشنگت

 

  چسبید آسانسور دیوارک به من پشت و اومد تر  نزدیک
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 کرده احاطه منو پرماهیچش بازوهای داد قرار صورتم طرف دو رو دوستهاش الک

  خوردند تکون هام لب روی روبه درست گرش معجزه های لب هاش، لب و بودن

 کرد می ازدواج خواهرش که شبی همون میخواستم من بگم  خوایمی بازم" گفت

 اما  بدم انجامش میخواستم من که بود ای برنامه اون  کنم ازدواج درخواست ازش

 به رو تو میخواد که دلم ی خواسته با و آسانسورم این توی تو کنار حاال درعوض

 . کنم می مبارزه کنم بازی عشق باهات و ببرم اتاقم

 

 که چیزایی از قسمت کدوم که نبود مشخص و ، شدمی خارج کنترل از داشت قلبم

 .کرد شوکه بیشتر منو بود گفته

 

 فکر که چیزی هر " : آورد تر پایین صداشو و انداخت روپایین هاشدست اون

 وارونه گذشته ساعت هشت و چهل  عرض در کردم تمرین براش و دونممی کردممی

 کنم باید چیکار نمیدونم لعنتی ی لحظه این وتوی  رفت سوال زیر تقالهام تمام شد

 بدونی  میخواستی که ایه حقیقته این بازم و
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 .دوم و بیست طبقه - رفت باال طبقه به آسانسور و داد فشار رو توقف دکمه

 

 "کنه ازدواج تقاضای اون از خواستمی"

 

 حقیقت چه و میرفت پایین باال ذهنم توی آسانسور همین مثل درست کلمات این

 زد می سیلی صورتم به که  بود عریانی و زشت

 

 دیگر من": گفتم  آرومی به رفتیممی  بیرون ازش که همانطور و شد باز آسانسور درِ

 " بزار تنهام لطفا. کنم حبتص خوامنمی

 

 به ما شب اینکه. برگشتم اتاقم به بگم چیزی اینکه بدون من و نکرد اعتراضی اون

 اون با چقدر هر که شد روشن برام باالخره اما  ، کرد می ناراحت منو رسیده اتمام

 می هواپیما سوار فردا اون میشه تر خطرناک اوضاع کنم سپری بیشتری زمان مدت

 می پیدا من کردن فراموش برای زمان خود به خود و میکرد ترکم راحتی وبه شد

 شد

 خزیدم مالفه زیر بپوشم لباسی اینکه بدون
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 به خواب بود گفته بهم الک امشب  که هایی حقیقت و حرفها وجود با دونستم می

 اعصابمو میکرد اعالم رو زمان  گذشت که دیجیتالی ساعت صدای نمیاد چشمهام

 اومد در صدا به گوشیم پیام هشدار شب دو ساعت.  ودب کرده خورد

 

 "نکن باز روم به رو اون کوبیدم رو اتاقت در امشب اگر" بود الک از پیام

 قدرت وسوسه  زارممی احترام بهش من و بده انجام رو کارِدرست خواستمی اون

 به که خوامنمی هرگز گفتم بهش که همونطور که اینه منظورم ، داشت زیادی

 که نبودم مطمئن بودم، نرفته اتاقم به اگر حال، عین در. کنه خیانت  چلسی

 که ارتباطی که کرد ثابت امشب. کنیم اجتناب  افتاد می که اتفاقی از تونستیممی

 جدا رو شب بقیه که بود خاطر همین به قدرتمنده و زنده هنوز داره، وجود ما بین

  موندیم ازهم

.   گذاشتم تنها رو اون چرا که بود افتاده راه شدیدی مکش و کش یک من درون

 رو بودیم کرده سپری باهم که رو شبی ساعت بقیه آسانسور  توی الک اینکه باوجود

 رو امروزش اون که میکردم که یادآوری خودم به باید حال این با اما کرده خراب

  عزادار هنوزو  بود سپرده خاک به رو پدرش امروز اون آره... بود کرده شروع چطوری

 خودم به که نیست الزم حتی دیگه. بمونه تنها نبایدامشب واقعا الک.  بود پدرش

 نمیبینمش  دیگه  هرگز و میگرده بر کالیفورنیا به داره  که کنم یادآوری

 

 "...کنه ازدواج چلسی با که میخواد "
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 سردی و کنم تحمل رو خوابی بی تونستم نمی دیگه... شدم جا به جا ملحفه زیر

 ... کنه کم رو التهابم و گرما نتونست هم اتاق حد از بیش

 هم رو موبایلم برگردم رختخواب به اینکه از قبل و کردم خاموش و کولر و شدم بلند

 ...برداشتم

 

 بیداری؟:گرتا

 

 ...بدم سفارش آبمیوه اآلن همین میخواستم اتفاقا.. آره:الک

 

 یم؟کن صحبت هم با تلفن پشت از میتونیم:گرتا

 

 .خورد زنگ تلفنم که بود نگذشته هم ثانیه سه حتی

 

 .سالم:گرتا

 

 ... کرد سالم وار زمزمه هم الک
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 ... "متاسفم "گفتیم هم با ما هردوی

 ... بگو:الک

 ..بگو اول تو نه:گرتا

 

 .متاسفم گفتم آسانسور توی که چیزی از:الک

 

 . دادم دست از کنترلمو

 .باشی صادق بود قرار خب:گرتا

 

 نصیبت من طرف از چیزها بدترین تو. سوخت برات واقعا دلم. نیست درست این:کال

 .شد

 

 .شدم متاثر خیلی من خب:گرتا

 

 ..داد برعکس نتیجه اینکه مثل.. لعنتی:الک

 

 ".بود چی منظورت بدونم کنم فکر"گفتم و خندیدم من
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 ..بشی منظورم متوجه و بفهمی منو میتونی همیشه که خداروشکر:الک

 

 هم با که میخوام فقط من نزنیم؟ حرف آسانسور اتفاقات مورد در که چطوره:اگرت

 ..بزنیم حرف

 خودش شاید. بشنوم رو تخت روی حرکتش از حاصل خش خش صدای میتونستم

 .میکرد آماده من با صحبت ادامه برای رو

 

 "بزنیم؟ حرف چی درباره خب":گفت و کشید عمیقی نفس اون

 

 .بپرسمشون تا برام فرصته آخرین اآلن نظرم به که مدار سوال چندتا من:گرتا

 

 خب؟:الک

 

 نویسی؟ نمی دیگه تو:گرتا

 

 .مینویسم هنوز چرا:الک
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  ای؟ نویسنده یه تو که نگفت چلسی چطور پس:گرتا

 دوست که مینویسم موضوعی مورد در دارم میذارم قرار اون با وقتی از چون:الک

 .بفهمه اون ندارم

 

 هست؟ چی: گرتا

 

 .شخصیم زندگی داستان:لکا

 

 مینویسی؟ رو خودت زندگی داستان داری:گرتا

 

 ..همینطوره.. آره:الک

 

 میدونه؟ کسی:گرتا

 

 ..تو فقط نه:الک
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 درمانه؟ نوع یه این:گرتا

 

 یا خودت پیش رو میشه ریختنت بهم باعث که خاطراتی که سخته خیلی خب:الک

 .یبزن حرف شون درباره و کنی زنده بخوای دیگران

 

 مینویسی؟ کجا پس کنارته همیشه اون که وقتی:گرتا

 

 .ها شب نصف بیشتر. خوابه که وقتی:الک

 

 بگی؟ بهش میخوای:گرتا

 

 کنه ناراحتش ممکنه که هست چیزهایی. نمیدونم:الک

 

 ...میکنی تو که کاری مثل: گرتا

 

 ...بدم ادامه رو حرفم نگذاشت الک
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 "ه؟باش. بپرسم سوال میخوام من حاال":گفت

 

 .باشه:گرتا

 

 افتاد؟ اتفاقی چه بود نامزدت که مردی اون و تو بین:الک

 

 فهمیدی؟ کجا از داشتم؟ نامزد من که میدونی کجا از تو:گرتا

 

 .بده منو جواب اول:الک

 

 این نتونستم من و بره اروپا به کار برای میخواست اون. گفتم بهت که قبال خب:گرتا

 به چندان که شد ثابت و نداشت برام اهمیتی. برم وپاار به باهاش و بکنم براش کارو

 فهمیدی؟ کجا از که میگی من به تو اآلن خب. نیستم مند عالقه اون

 

 .گفت بهم رندی: الک

 

 .ندارید ارتباطی هم با و اید غریبه باهم شما که میکردم فکر من:گرتا
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 اون و پرسیدم زشا تو به راجع یکبار و میزدیم حرف هم با اوقات گاهی ما خب:الک

 .خوشبختی و خوشحال خیلی که گفت و کردی نامزد که گفت بهم

 

 .نبودم نه:گرتا

 

 .میشنوم اینو که متاسفم: الک

 

 داری؟ چلسی کنار ای دیگه دختر دوست تو آیا:گرتا

 

 و بودم دیگه های  خیلی با اون از قبل اما. منه جدی ی رابطه اولین چلسی:الک

 .کردم رهاشون

 

 .میدونم هآر:گرتا

 

 بخشی تو که بود این منظورم من. کردی برداشت تو که نیست چیزی منظورم:الک

 از بعد.بود متفاوت افتاد اتفاق تو و من بین که اونچه. نبودی من های سرکاری از
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 باشی خوشحال تو که اینه میخوام من که چیزی تنها الک":گفتم سکوت لحظه چند

 اتفاقی بهترین اون گفتی من به حستو تو. ام یراض منم ای راضی اون کنار در اگر

  ".عالیه واقعا این و افتاد واست که بود

 ".نگفتم اینو من نه":گفت سخت و فوری الک

 

 .گفتی همینو دقیقا چرا:گرتا

 

 منتها. همینطور هم تو. زندگیمه خوب اتفاقات از یکی چلسی دیدن گفتم من:الک

 .دارید رو خودتون خاص زمان کدوم هر

 

 "گذشته وقته خیلی تاریخش که زمانی اره"

 

 میگم؟ چی من فهمیدی حاال گرتا:الک

 

 . ممنونم بله:گرتا

 استحقاق من. بردم خودم با و برداشتم رو تو آرامش تمام من. نکن تشکر من از:الک

 .ندارم رو تو تشکر
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 . بود درست که کردی رو کاری تو:گرتا

 "میکنی؟ فکر نطورای واقعا":گفت و کشید عمیقی آه الک

 

 .آره:گرتا

 

 اون از بعد روز و حال و تو نگران. نیستم افتاد شب اون که اتفاقی نگران من:الک

 . بودم شبت

 . کشیدم عمیق نفس چند و بستم رو چشمام

 . بودیم ساکت ما دوی هر

 .بود روحم و جسم عطف نقطه که رفت شبی به فکرم

 

 "خطی؟ پشت هنوز":پرسیدم

 

 ".مهست آره":گفت
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 وجود با اما. میپرسیدم ازش یا میگفتم بهش باید که بود ها حرف سری یه هنوز

 و بخوابم رو ساعتی دو که داشتم احتیاج برمیگشتیم بوستون به فردا باید اینکه

 .کنه استراحت اونم که بدم اجازه

 

 "بخوابم میخوام من":گفتم

 

 تلفن پشت فقط. بخوابی کن سعی و ببند چشماتو. بمون من با تلفن پشت گرتا:الک

 . بمون

 "الک؟":گفتم و کشیدم ملحفه زیر رو خودم

 

 بله؟:الک

 

 از یکی بگم بتونم روز یه امیدوارم. افتاد اتفاق برام که هستی چیزی بهترین تو:گرتا

 . تویی زندگیم بهترین تنها فعال اما. ها بهترین

 .بستم رو چشمام

 . کردیم مالقات رو همدیگه هتل ثبت  پیشخوان کنار و البی توی الک و من

 رو بودیم پوشیده قبل شب که رو هایی لباس همون اما بودیم گرفته دوش دو هر

  کردیم تن دوباره
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  رسید می نظر به چروک لباسش ی یقه کمی

 دیشب چروک لباسهای با  صبح ده االن  اش خسته و سرخ های چشم وجود با اما

 . رسید می نظر به جذاب و هات  دردناکی طرز به

 

 کنار حاال  ":  گفت و آمد در صدا به ذهنم توی بود گفته بهم قبل شب که کلماتی

 باهات و ببرم اتاقم به رو تو میخواد که دلم ی خواسته با و آسانسورم این توی تو

 . کنم می مبارزه کنم بازی عشق

 

 بودیم  قهوه منتظر که همچنان و کردیم توقف  کازینو غذاخوری سالن توی ما

 نگاه او به  کردم می سعی عمدا من.  بود زده زل من به که کنم حس تونستممی

 ببینه چشمام تو رو غم تونهمی که بودم مطمئن چون ، نکنم

.  بودیم ساکت  واضحی طرز به خانه به بازگشت راه  خوردیم  جاده روتوی صبحانه

  های خرابی و درماندگی حس  منشا قبل، روز گردباد. بود طوفان از بعد آرامش مثل

   بود امروزمون
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 های موج با  کنارم جذابیت و زیبایی صخره بودم شده خیره جاده به من که وقتی

 حرف ها  میلیون اما بود قرار بر سکوت بینمون اینکه با.. میرفت ور ماشین رادیویی

 بود شده معلق بینمون نگفته

 

 فرودگاه؟ میبری منو تو فردا:  گفت و زد حرف بامن بار یک فقط الک

 

 ". البته ":  گفتم بهش کردن نگاه بدون

 

 تونستم می چطور که نبودم مطمئن من و ، برسونه اونو که خواستمی اصل در کالرا

  میشه هواپیما سوار چطور اون که ببینم و کنم تحمل رو این

 دوان ندوا الک و موندم منتظر ماشین توی. رسیدیم کالرا و گرگ  ی خونه به ما.

 این داشتیم،نقشه وقت بیشتر کمی که انجایی از  ،  وبیاد کنه جمع وسایلشو تا رفت

 ببینم اونو برسیم فرودگاه به اینکه از قبل و  بریم مادرم خانه به که بود

 

 و روشن صفحه  اومد صفحه روی پیام یک و  بود گذاشت  جا صندلی روی رو تلفن

 خودداری بهش کردن نگاه از تونستمنمی نم و  میداد نشون رو پیام متن واضح

 .بود چلسی طرف از. کنم
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  کنم تحمل برگردی تو تا مجبورم ولی.. خونه برگردی تا کنم صبر تونم نمی"

 "دارم دوستت  باشه خطر بی پروازت

 

 "   آویزون میندازی پارازیت میای هی که بشی گور به گور"

 که بود شده مسجلبرام دیگه واقعا چون ، شدم پشیمون گوشیش به کردن نگاه از

 چیه کارمون پایان

 

 سوار بزرگ مسافرتی  ساک یک با الک ، کنم غرق خودمو غم در بتوانم انکه از قبل

 دنده  رو ماشین توجه بی  من که فرستاد سریع متن یک و کرد نگاه تلفنش به ، شد

.  نبود خونه مانما ، رسیدیم خانه به وقتی.شدم خارج پارکینگ از و گذاشتم عقب

 الک با که نداشتم قصد مطمئنا.رفته رویپیاده برای که گفت دادم، پیغام بهش وقتی

 تکیه پیشخوان به او. باشم تنها گرفته شکل درش خاطراتمون تمام ای خونه توی

 اش مزه که ساله داری؟هفت ات خوشمزه بستنی اون از هنوز تو گرتا:  گفت و داد

 "زبونمه زیر هنوز

 

  زبونمه زیر تو ی مزهکه ساله هفت منم

 میکنم پیدا باشی داشته شانس اگه: گفتم و کردم باز  رو فریزر در 
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 وقتی تا بودم کرده درست عالقمو مورد بستنی من مراسم از قبل شب قضا، از

 پیدا احتیاج خوردنش لذت و خنکیش به حتما میدونستم چون بخورم ازش برگشتم

 یک  توی رو  بستنی. نخورد خونه به گذرم دیگه  یچوقته من خوب اما... کنم می

 شده سنت نوع یه الک من برای انگار این درآوردم کشو از قاشق دو و ریختم کاسه

  بخوریم بستنی کاسه یک نوی باهم که بود

 

 بزار زیاد:  گفت الک

 

 کردم کارو همین:   گفتم و زدم لبخند

 

   کرد لذت سر از ای ناله گلوله ی تو از   قاشق اولین خوردم با  و بست را چشمانش

 ". بود شده تنگ براش دلم. نیست تو لعنتیه ازبستنی بهتر چیز هیچ:   گفت و

 

 .شده تنگ  تو برای منم دلم

 می یادآور رو خاطراتش و گذشته روزهای شدت به  اون کنار آشپزخونه توی بودن

 باال طبقه هنوز او. برگردیم انزم اون به دیگه بار یک برای تونستیممی کاش ای  شد

    برنمیگشت کالیفرنیا به و بود
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 زمان اون.. میدادم انجام رو ویدیویی های بازی کنارهم دلیل با و دلیل بی هنوز و

 رفت رژه چشمم جلوی شب اون خاطرات اون از بعد لی و بود ساده خیلی چی همه

 نبود راحت اصال دیگه اونجاش آره..

  چاره من برای سکوت حتی دیگه و..بود  من برای سختی ی هضرب نوع یک  رفتنش

 .شد نمی

 .بپوشونم رو افسردگیم  ساده های مکالمه با تا کردم  ،تالش

 

 ؟ گفتن  چی کالرا و گرِگ:  گرتا

 گفتم بهشون منم  رفتیم کجا ما که پرسیدند می مرتب: الک

 

 بدن نشون رو واکنش این که شده باعث چی: گرتا

 

 نگرانه یکم گرِگ   چون خب:  الک

 

 !باشه؟ نگران باید چرا: گرتا

 

 "میدونه اون".کرد نگاه پایین  به تردید  با و اورد در دهنش از ارومی به رو قاشق
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 دونه؟ می چیو: گرتا

 

 ما به راجع: الک

 

 کردم پاک رو دهنم های گوشه و گذاشتم پایین رو قاشقم

 

 چطوری؟:گرتا

 

 نمیگه رندی به دونستم کردم،می ماداعت بهش پیش سال چند: الک

 

 گفتی؟ بهش چرا: گرتا

 

 بهش که نداشتم ای دیگه کس.بزنم حرف دربارش دارم نیاز کردم می حس چون

 ".کنم اعتماد
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 به که پارسال نگفتم،تا هم من نگم،و کسی به که گفتی بهم تو.. اینطور که: گرتا

 گفتم ویکتوریا

 

 گفتم بهش که کسیه تنها گرگ: الک

 

 "...که کردم نمی فکر فقط من: گرتا

 

 قرار تاثیرش تحت خودت که همونطور که.  کردی نمی فکر تو":برد باال صداشو

 !آره؟  باشم گرفته قرار منم گرفتی

 

 " نبودم مهم برات که  اینه حداقلش": گفتم شنید نکنم فکر ک جوری لب زیر

 

 و گذاشت،شستش نکسی توی رو خالی ی کاسه بود کرده اخم که حالی در  الک

 . کرد نگاه بهم و برگشت.گذاشت جاظرفی توی

 ".گرتا،همیشه مهمی من برای همیشه تو: گفت

 احساس درون در کامال ولی شدم اشکم ریختن دادم،مانع تکون پایین و باال به سرمو

 موقع اون.داشت فرق کردیم خداحافظی هم از که قبل دفعه با این.کردم می نابودی
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 این که کردم می گمان و بودم جوون بودم،ولی احساساتی و شکننده من اینکه با

 .کنم می فراموشش زودی به و وابستگیه و شیفتگی نوعی فقط

 .شدم عاشقش شک بدون که دونم درکم،می و تجربه به توجه با دفعه متاسفانه،این

  کشید طول دقیقه چند فقط لوگان فرودگاه تا رانندگی

 ... سوزناک خداحافظی یک مناسب کامال بود گرفته سمبولیکی صورت به آسمون

 

 راه،و طول  در نگم هیچی کال گرفتم کنم،تصمیم خداحافظی باید چطور دونم نمی

 .نگفت چیزی اونم

 کر صدای بین شدت با باد فرودگاه ورودی روی روبه شدیم پیاده ماشین از وقتی

 .وزید می اف تیک موقع ها  جت کننده

 چی دونستم ایستادم،نمی کنارش بودم چسبیده محافظانه وهام بازو ک حالی در

 کردن گریه وقت االن.کنم نگاه چشماش توی تونستم نمی کنم،حتی چیکار یا بگم

 نگاه زمین کردم،به نگاه اسمون به.میوفتاد اتفاق داشت که بود چیزی دقیقا نبود،ولی

 توی اینکه حضم به دونستم می.الک جز به هرجا به....چمدان دستگیره کردم،به

 .بازم می کنم نگاه چشماش

 .بود خشونت صداش تون

 

 "کن نگاه من به"
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 .افتاد اشکم قطره اولین و  دادم تکون رو سرم

 داشت این شد نمی باورم.دادم ادامه ازش گرفتن نگاه به کردم خشک رو چشمم

 .میوفتاد اتفاق برام لحظه همون

 .بودن خیس هم اونها که شدم کردم،شوکه نگاه چشماش به باالخره وقتی

 "نیست چیزی":گفتم

 

 داشته فصلم خداحافظی یه تونم نمی...فقط.خواستی اگه بده پیام برو،لطفا،بهم: الک

 .تو با نه...باشم

 

 "باشه" گفتم سادگی به

 برم ماشین طرف به عجله با اینکه از قبل زدم گونش روی سریع بوسه یه و رفتم جلو

 .بکوبم بهم درو و

 .رفت ورودی سمت به و برداشت فشوکی سریعا

 فرمون به رو شد،سرم بسته سرش پشت که دیدم رو اتوماتیک درهای باالخره وقتی

 می باهاشون بود ها مدت که هام اشک به وقتی لرزیدن می هام شونه.دادم تکیه

 .بریزن آزادانه تا دادم اجازه جنگیدم
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 توقف منطقه اونجا چون رمب باید  که داد اخطار بهم یکی که بود این مشکل فقط

 .کنم حرکت بتونم  که دیدم نمی چشمم به موقته،اصال

 .میزد ضربه ماشین ی پنجره به مرتب کسی

 رو ماشین میخواستم ".میرم دارم. میرم دارم":گفتم کنم بلند رو سرم اینکه بدون

 دیدم و. کردم نگاه راست سمت به. زد ضربه ماشین شیشه به دوباره که کنم روشن

 و رفتم طرفش به. شدم پیاده ماشین از و کردم پاک رو هام اشک. بود ایستاده لکا

 "گذاشتی؟ جا چیزی شده، چی":گفتم

 بین صورتمو ناگهانی طور به. گفت نه سر با و کرد رها زمین روی رو کیفش اون

 دارم که میکردم احساس. ترسوند منو. بوسید هامو لب مالیمت با و گرفت دستاش

 اون اما کنه، باز دهانشو کرد سعی غریزی طور به زبانم میشم، وبذ آغوشش تو

 نفس  التهاب با و تند تند که همونطور اون نکرد باز دهانشو و نکرد همکاری

 تحریکی هیچ بوسه این میفشرد هام لب به هاشو لب و بوسید عادی منو میکشید

 .داشت معنا یک فقط که نداشت اون برای

 .بود دردناک لیخی و خداحافطی بوسه یک

 ".میدی دست از رو پروازت. برو اینجا از":گفتم و کشیدم عقب

 برای حتی خواستم نمی هرگز من ":گفت.نیاورد پایین صورتم از رو دستهاش اون

 اینو وقتی و. میشکنم رو دلت که دومه بار االن اما بزنم آسیب بهت شده هم بار یک

 "میخوام من هک چیزیه اخرین تو دل شکستن. کن باور میگم

 برگشتی؟ چرا پس:گرتا
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 تحمل رو تو ی گریه میتونه سنگدلی کدوم میکنی گریه داری دیدم و برگشتم: الک

 کنه؟

 راهت به و میشدی هواپیمات سوار باید فقط تو. ببینی رو این تو نبود قرار خب:گرتا

 .کردی تر خراب رو اوضاع اینطوری االن میدادی ادامه

 

 .باشه این بینمون تصویر نآخری نمیخواستم: الک

 

 .میبوسیدی منو نباید داری دوست  رو چلسی واقعا اگر: گرتا

 

 .اونم عاشق من:الک

 

 نزنم فریاد که کردم کنترل رو خودم فقط"
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 تو":گفت. انداخت نگاهی بهم مضطرب چشمانی با و انداخت نگاهی اسمان به الک

 نمیدونم  چونمیگم دارم دوست هم رو تو من باشه اره؟ بدونی رو حقیقت میخوای

 ".ببینم رو تو دوباره کی قراره که

 _ کثیفی کار عجب _ "داری دوست رو ما دوی هر تو":گفتم و خندیدم عصبانیت با

 اما بود حقیقت یه اینم خب. بشنوی رو حقیقت تا داشتی اصرار همیشه تو: الک

 .نبود دلخواهت زیاد که میفهمم

 

 ازم تا پس برخورداره تو با خونگی هم مزایای از لسیچ که اینه خوبیش خب: گرتا

 ...میکنی فراموشم بشی دور و بگیری کنار

 برگشتم ماشینم طرفم به من

 

 نکن ترکم  اینجوری گرتا:الک

 

 من نه تویی میکنه ترک داره اونیکه: گرتا

 

 درون یکبار فقط افتادم راه و کردم ،روشنش ، بستم رو ماشین درهای  شدم سوار

 نگاه منو رفتن مسیر و استاده جاش سر هنوز الک دیدم و کردم نگاه ماشین هآین

 پس بود صادق خیلی من با اون اگر اما. بود ناعادالنه من العمل عکس شاید. میکنه
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 بود  این میکردم فکر که چیزی تنها به رانندگی هنگام در. میشدم همینطور باید من

 با تا نمیگرده بر کنه ترکت قراره که سیک. باشه ظالمانه میتونه چقدر زندگی که

 .کنه خردت وجودش تمام

 داره وجود ام بغلی صندلی روی پاکتی یه شدم متوجه رسیدم پارکینگ به که وقتی

 نوشته یک بودم داده بهش که مقداری همون. بود پول دالر هزار دیدم و کردم باز

 :بود درونش هم

 نبودم راضی اصل در اما گرفتم رو پول و کنم رد رو دستت نمیخواستم من-

 !بگیرم؟ ازت هم پول حاال کنم جبران نتونستم رو زدم بهت که هایی آسیب

 

 توی خودم روتین زندگی به تونستم من کالیفورنیا، به الک رفتن از بعد دوماه

 برگردم سیتی نیویورک

 دبو واضح کامال اما میکرد زندگی من با ماه یک مدت به مادرم رندی مرگ از پس

 باشه دور بوستون از نمیتونست و نبود خوشحال. نمیکرد سپری رو خوشی اوقات که

 کالرا و گرگ وقت بی و وقت زدنهای سر و من هفتگی آمدهای رفت با. برگشت پس

 .کرد پیدا حالی سر اوضاع کمی هم مادرم

 اینبار و نداشتیم هم با ارتباطی و  پیامی هیچ دیگه کنتاکت اون از بعد الک و من

 که اتفاقاتی اون از بعد  کنم قرار بر ارتباطی تا بشم قدم پیش من که نبود قرار

 اون از وقت هیچ دیگه بودم فهمیده و شنیدم که هایی چیز برای افتاد میونمون

 .گیرم نمی خبری
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 خواست در چلسی از ایا که دونستم نمی - پرداخت می اون به هنوز من ذهن ولی

 پیش – نه یا میکنه فکر من به هنوز اون که بدونم ستممیخوا – نه یا کرده ازواج

 .افتاد می اتفاقی چه نمیرفتم اتاقم به من شب اون اگر که میکردم فکر خودم

 کار سر زیادی مدت روز طول در بود روتین و عادی خیلی منهتن در من زندگی

 آنقدر منمیرفت بیرون همکاانم با اگر میگشتم بر خانه به ۱ ساعت ها شب و میماندم

 ببره خواخوابم تا میخواندم کتاب

 کیک و چای من خونه ایوون تو سالی ام همسایه با من جمعه های شب در

 با شان سالگی ۱۲ دهه در دختران و ها انسان بقیه میخوندیم روزنامه میخوردیم

 ی سالی ۷۲ پیرمرد با من اما میگذرونن وقت پسرشان دوست و دختر دوست

 زنان لباس اغلب که بود آسیایی ی جثه ریز مرد سالی.میکنم یسپر اوقاتمو همسایه

 رو اون در دم آشغال گذاشتن هنگام  بار اولین برای که وقتی حتی میپوشید رو

 رفتاراش بعضی اون که میکردم حس اوقات گاهی. پیرزنه یه که میکردم فکر دیدم

 من. داره تیجنسی چه اون که نداشت اهمیت زیاد که چند هر. است زنانه واقعا

 جنسیتش نه بودم شده اش مهربانه های رفتار عاشق

 

 مردی که بار هر و  نداشت ای نوه یا فرزند هیچ و بود نکرده ازدواج وقت هیچ سالی

 ی درباره نظرت میپرسیدم اون از شوخی به میشد نزدیک من با گذاشتن قرار برای

 چیه؟ یکی این

 

 میکنم بررسیش ولی نداره رو من گرتای لیاقت زیاد":میگفت
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 .میکرد محافظت من از شدیدا سالی

 که ترسیدم می  چون نکردم تعریف اون برای الک ی درباره  وقت هیچ واقعا من

 که جمعه شب یک حال این با کنه نثارش گوشی در یک و کنه پیدا رو اون سالی

 منتظر اون زا بعد و کردم تعریف سالی برای رو ماجرا اخر تا اول از بودم دلتنگ واقعا

 .بودم سالی نظر

 ".میکنم درک االن":گفت سالی

 

 میکنی؟ درک رو چی: گرتا

 

 قلبت چرا و میکنی سپری بامن رو هات جمعه شب و فراغتت اوقات چرا اینکه:سالی

 نمیری؟ قرار سر نمیکنی باز مردی هیچ روی به رو

 

 برای ای فایده چه من ی دیده صدمه قلب  شده شکسته و  افتاده کار از قلبم:گرتا

 باشه؟ داشته میتونه دیگران و من

 "میگم تو به رو چیزی یه من اما نمیشه اره":گفت و رفت فرو فکر به کمی سالی

 

 چی؟:گرتا
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 میکردم حرومش داغ  گلوله یه وگرنه کنم پیداش نمیتونم که آورد شانس الک:سالی

 

 .بودم نگفته تو به اش درباره االن تا که بود دلیل همین به من و: گرتا

 

 ...کلسای دختره اون درباره من و: سالی

 

 کلسای نه چلسی: گرتا

 

 – باشه زیباتر و بهتر من گرتای از نمیتونه اون وجه هیچ به هست که چی هر: سالی

 احمقه یه اخر و اول اون  باشه داشت بزرگ های سینه یا باشه زیبا

 

 مچکرم:گرتا

 

 به روزی مطمئنم شد مرتکب بزرگی شتباها چه که میشه متوجه اون روز یک:سالی

 ...ده می سالم یه بهش که سگمه تنها و شده دیر که میاد سراغت
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 داشتم بهتری احساس رفت الک " که زمانی از بار اولین برای من  بعد ی هفته اآخر

 از کمی که بود شده باعث سالی هایحرف ، بود نکرده تغییر چیزی اینکه وجود با

  بشه رفبرط من های غم

 لباس و کنم قایم تا کردم بندی بسته رو زمستانی های لباس تمام من یکشنبه، روز

 بود سرمایی چون من خب  بردم شویی رخت به و کردم آماده رو تابستانی های

 کمی رو خونه.. گذشت می  تابستون نصف که افتادم می فکر این به زمانی همیشه

 باز خونه های پنجره..   کردم مرتب هامودراور و ها کابینت درون کردم گردگیری

  اومد می خونه درون به گرم نسبتا هوای و بود

 خونه کارهای دادن انجام و  طوالنی   روز اون از بعد که رسیدم نتیجه این به

 خیره  خیابان به و نشستم بالکن روی.  باشم داشته رو  شراب لیوان یک استحقاق

 شب رفت؛می پایین داشت خورشید  بود غروب دم و وزیدمی مالیمی نسیم. شدم

...  دادم گوش اطراف  صداهای به و بستم رو چشهام.بود انگیزی دل و خوب بسیار

 بازی من  روبروی  ی خانه کوچک حیاط  در هابچه  زدند،می فریاد مردم  ترافیک،

 ورییادآ بهم  رسید می مشامم به  مجاور بالکن ازروی بریان کباب بوی. کردندمی

 دلم زود اینقد شراب چرا کرد می  واضح که  بودم، نخورده چیزی روز تمام که  کرد

 . زد رو

 

 جا رم،هرمی بخوام که جا هر دارم؛ دوست خودمو استقالل که بودم گفته خودم به

 دلم  حقیقتا اما کنم می خواد می دلم کاری هر و.  مونم می بخواد دلم که

 .کنم زندگی کسی با خواستمی
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 قدرتالش چه که نیست مهم گردن،می بر او به همیشه من افکار رسیدمی نظر به

 افتاد اتفاق نداشتم رو انتظارش تابستانی شب این توی اصال که چیزی. کردم

 سالیه یا میدونستم چون نکردم چکش فوری دراومد صدا به من هشدار پیام وقتی

 مادرمه یا کنم تماشا تا میکنه فیمعر بهم رو قشنگی  تلوزیونی ای برنامه داره که

 کنترل از قلبم دیدم رو اون اسم وقتی. کردم چک رو گوشی دقیقه چند از بعد..

 چی که نبود مهم چون بخونم رو متن فورا که نداشتم رو این شجاعت من.شد خارج

   میکنه مختل امشبمو آرامشه  هست که چی هر پیام متن که بود این مهم ، نوشته

 من به چلسی با نامزدیشو تا بود دادهپیام شاید. بودم ترسیده انقدر چرا مدونستنمی

 . کنه اعالم

 

 رو پیام اینکه از قبل...  خوردم شرابم از ای طوالنی ی جرعه و کردم حبس نفسمو

  شمردم ده تا کنم باز

 ....! بخونیش که میخوام ازت:  الک

 رفت فنا به امتقاله و هام خودداری تمام ساده، جمله یک با فقط

 

 آدم همه این بین از چرا و بخونم شخصیشو ی نامه زندگی من که خواستمی اون

 دیگه چیزه هر  اومد می بر الک از...  این جز بود رسیده ذهنم به چی همه! ... من؟

  بخونم کتابشو من بخواد نمیکردم فک اما بگه بهم ای
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 ترسناک و انگیز نهیجا خیلی الک ی زندگینامه خوندن کردم می فک خب

 مایل من که داشت وجود چیرهایی مطمئنا چون  ترسناک بیشتر... باشه میتونست

  میکردن ناراحتم و بخونم نبودم

  گفت نه بهش میشد مگه چیه جوابم دونستم می االن از

 بخونمش دارم دوست خیلی:  گرنا

 

 

 

 اوضاع  اون با هاینک از بعد خصوص به شدم خارج حدم از این که دونم می من: الک

 .کردیم ترک رو  همدیگه

 

 .بود من جواب منتظر انگار که بود طوری او  اون جواب

 .نداشتم اینو انتظار مطمئنا: گرتا

 

 بخونیش تو که میخوام من. بخونه اونو که ندارم اعتماد دیگه کسهیچ به من:الک

 

  فرستیش می چطوربرام: گرتا
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 مبزن ایمیل برات امشب تونم می: الک

 

 وجود با اما رفتم می کار سر باید صبح من چون بده خیلی که اینطوری ؟خب امشب

 موندم می بیدار صبح تا مطمئنا اون کتاب

 

 خب خیلی: گرتا

 

 طوالنیه خیلی اما نشده، تموم: الک

 

 .کنممی چک  ایمیلمو من:  گرتا

 

 مرسی:  الک

 

 .کنممی خواهش:  گرتا
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 شب هوای تونستمنمی  دیگه.خوردم یواش یواش و مریخت لیوان  توی رو بطری بقیه

 حالم بود شده باعث همسایه  گوشت کباب بوی.  کنم تنفس عمیق کافی اندازه به را

  کردم باز سریع خیلی رو  تاپم لپ  رفتم اتاقم به و شدم خارج ایوان از. بخوره هم به

 بشم وارد ونستمت اینکه تا شد می اشتباه بار هر که میزدم پسوورد سریع آنقدر

 

 . بود اوروک الک از که داشتم جدید ایمیل صفحه راست، سمت در

 وورد فایل یک فقط  نداشت وجود پیامی هیچ  بود من  اسم فقط  ایمیل موضوع 

  بخونمش بتونم تا کردم تبدیل  دیگری قالب به  اونو بالفاصله. بود

 رفتار دلیل که  مطمئنا هاییجا یه. کنه می نابود منو داستان این که دونستممی من

 .دادمی  توضیح بهم رو الک و رندی

 فرو هم از جمله این توسط آرامشم تمام که بود این نداشتم انتظار من که چیزی

  پاشید

 !میشن شبیه والدینشون به ها بچه:مقدمه

 !کنندست؟ گیج! هستم برادرم ی زاده حروم ی خونده پسر  من

 !کرد سقوط روم بمب مثل حقیقت این قتیو شدم حالی چه من بکن فکرشو

 زنگ گوشم توی که بود چیزی تنها ترسناک افشاگری بود،این سالم۲۴ وقتی از

 و دلیل کردم می پیدا دست)!(کوچیک حقیقتِ این به  زودتر اگر احتماال.  میخورد

 هیچوقت نبود قرار راز این.داشتم کودکیم دوران های بدبختی ی همه واسه منطقی

 رو کلمات اولین تونستم وقتی از که مردی کنم باور من که بود این برنامه.بشه برمال
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 خره باال,کرد ترک ای دیگه زن بخاطر رو مادرم وقتی.میکرد،پدرمه تحقیرم کنم ادا

 اینجا االن من که افتاد اتفاقی چه درواقع که گفت عصبی فروپاشی یک طی مامان

 .هستم

 می فکر همیشه که بدتره؟مردی کی که بگیرم تصمیم نمیتونستم افشاگری از بعد

 .نداشتم دیدنشو شانس هیچوقت که اسپرم کننده یااهدا پدرمه کردم

 تاجر یک که بود جا اون.شد اغاز اکوادور در پیش سال۱۵ حدودا من زندگی داستان

 می خیابون توی هنریشو کارهای که رو زیبایی اوورک،دختر ایرلندی،پاتریک مهاجر

 زیبا زنان و هنر به زیادی عالقه پاتریک.بود سولیس پیالر اسمش.،دید فروخت

 هیچ شبیه اندازش بی استعداد و گیر نفس زیبایی! شد هیپنوتیزم فورا داشت،پس

 خودشم بودو جوون خیلی اون ولی.نبود بود کرده مالقات باهاشون که افرادی از یک

 می که چیزی دنبال تا تننگرف جلوشو اینها از کدوم هیچ اما.رفت می باید زودی به

 به که داشت وظیفه.بود امریکا ی قهوه تولید پایگاه سران از یکی پاتریک.نره خواد

 به نظارت برای رو پاتریک که دلیلی تنها.بزنه سر کویتو اطراف های زمین از تا چند

 می نقاشی یک و میرفت اون خیابانی گالری به روز هر.بود پیالر کشید می اونجا

 برای درامدش اصلی منبع پیالر های نقاشی!خرید باالخره،همرو اینکه تا خرید

 شیشه با هایی پنجره از ذهنی تصویری ها نقاشی همه.بودند فقیرش و بزرگ خونواده

 سه فقط سفرش.هنرش تا بود شده دختر ی شیفته بیشتر پاتریک.بودند رنگارنگ

 این دونست نمی یالرپ که چیزی.داد طولش هفته٦ تا اون ولی کشید می طول هفته

 .پیالر با مگر برنمیگشت خونه به پاتریک که بود

 بهشون.کرد خواستگاری و کرد پیدا رو مادرش و داشت،پدر سال۲۱ از کمتر اینکه با

 .خرید هایی هدیه سولیس ی خانواده اعضای ی همه برای و داد پول
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 زیر رو پیالر اون و برگردن امریکا به تونن می اونها که گفت و کرد صحبت پدرش با

 از باید خانواده.بسازه هنری گالری یک براش و بفرسته مدرسه بگیره،به خودش بال

 باالخره.نده دست از رو فرصت این اونها از یکی حداقل تا کردند می خودگذشتگی

 .بره امریکا به پاتریک با همراه پیالر که کردند موافقت

 که دونست می خودش ی وظیفه عینو به.شد بزرگتر مرد  شیفته سرعت به پیالر

 .بود گر کنترل و کاریزماتیک و خوشتیپ اون.بره پیش اون پای به پا ترسش علیرغم

 اون با شد سالش۲۱ موند،وقتی حرفش روی پاتریک  امریکا به پیالر اومدن از بعد

 کالس عالوه به کرد نام ثبت هنر ی مدرسه بمونه،در امریکا در بتونه کردتا ازدواج

 داشته ساحلی هنری گالری یک تا کرد استفاده روابطش از و بانز هاس

 .بود صاحبش بود،پاتریک اون مال پیالر:که بود این ناگفته حقیقت.باشه

 که پسرش و سابق داشت،همسر خونواده پاتریک که بود این نمیدونست که موضوعی

 .بودند اومده اونجا به تازگی به

 می نقاشی بود ساخته برایش پاتریک که تاقیا در داشت ظهر،پیالر از بعد روز یک

 نبود تنش چیزی جین شلوار جز به که خودش سال و سن هم جوونی کرد،مرد

 واکنش سرعت به کیه،بدنش اون که نداشت ای ایده هیچ شد،پیالر ظاهر در جلوی

 فهمید وقتی شد شوکه.بود شوهرش از تر جذاب و تر جوون ورژن یه اون.داد نشون

 .بگذرونه اونها خونه توی رو تابستون قراره اون و داره پسر کی پاتریک که

 

 کشیدن نقاشی و نشست می-رندی-پسرش بود سرکار پاتریک وقتی ظهر از بعد هر

 اکوادور به راجع هایی داستان میومد،پیالر گناه بی نظر به.کرد می تماشا رو پیالر
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 می اشناش امریکا پپا فرهنگ و ها موزیک اخرین با اون و کرد می تعریف براش

 .باشه داشته ربطی بهشون سن اختالف سال۱۲ با نمیتونست پاتریک که کرد،چیزایی

 رندی.شده عاشق زندگیش در بار اولین برای و شدت به که فهمید پیالر زود خیلی

 وقتی.نداشت پدرش برای ،وفاداریی کرده رهاش پدرش کرد می فکر همیشه که

 بی هم چندان بوده،رندی افالطونی همسرش یبرا احساساتش که پذیرفت پیالر

 .نکنه رو استفاده نهایت که نبود میل

 اتفاقی دیگه  بعد به موقع اون از.بوسیدش و شکوند رو بینشون روز،مرز یک

 مشروع نا های قرار به ساده های مکالمه از ظهرشون از بعد های برخورد.نیوفتاد

 که بود این مخفیانه،نقشه اینده برای ریزی برنامه به کردند شروع.کرد تغییر

 به مالی لحاظ از دیگه و کنه تموم رو کالج رندی که وقتی تا ببرن جلو رو رابطشون

 اونها خونه به موقتا رندی بین این در.میکنن فرار نباشه،بعد،دوتایی وابسته پاتریک

 رشپد حواس تا داره دختر دوست که کرد می وانمود و باشه نزدیک پیالر به تا اومد

 .کنه پرت رو

 سفر از غیرمنتظره پاتریک بار یک اینکه تا بودن مراقب همیشه پیالر و رندی

 توی پسرشو و همسر و رفت جوونش زن اتاق به پاتریک که بود روزی همون برگشت

 من زندگی شروع به منتهی وقایع از ای زنجیره  که بود موقع همون.کرد پیدا تخت

 .شد

 خونه از رو رندی اینکه از قبل و کرد زندانی کمد ویت رو پیالر خشمگین پاتریک

 پسرش با که تختی همون روی مادرم به زدش،بعد تونست می تا بیرون بندازه

 خیلی رسوند رو خودش و شکست رو پنجره رندی کرد،وقتی تجاوز بود کرده پیداش
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 بقیه چون نیست مشخص خیلی افتاد اتفاقی چه بعدش دقیقا اینکه.بود شده دیر

 اینه دونم می قطع طور به من که چیزی تنها.ناقصه شده گفته من به که زئیاتیج

 رندی با درگیری بین گفت مامان.نیومد بیرون زنده اتاق اون از هیچوقت پاتریک که

 کشتش رندی که کردم می گمون من.خورد ضربه سرش پشت به و افتاد پشت از

 رندی از بمیره که روزی تا انمام که دونستم می.کرد نمی قبول وقت هیچ اون ولی

 و افتادن قضیه و نکرد شک چیزی به پلیس.خیانتش وجود با حتی کنه می محافظت

 .کرد قبول رو پاتریک مغزیه ضربه

 فرستاد می مدرسه به هم رو پیالر و رندی و بود ولخرج خیلی پاتریک که اونجایی از

 از ،دست بده انصراف انشگاهد از شد مجبور برسه،رندی اونها به که بود نمونده پولی

 .غریب و عجیب های کار دنبال بره و بکشه ارزوهاش

 برای تونه نمی بچه که بود بارداره،مطمئن که فهمید وقتی پیالر برای بود بدی زمان

 ..کردند می جلوگیری سخت و سفت خیلی همیشه چون باشه رندی

 .بود پاتریک ی بچه

 تا کرد اصرار.اومده پیش شرایط واسه دونست می مقصر خودشو بودو عاشقش رندی

 حاصل که رو ای بچه نمیتونه که دونست می.نکرد قبول پیالر ولی کنه سقط رو بچه

 هرحال به ولی.بود،نتونست درست.کنه تحمل رو بود پیالر به پدرش تجاوز شب یک

 من از چیز همه گرفتن  صرف عمرشو بقیه کردو بزرگ خودش ی بچه مثل منو

 .کرد

 !برادرم پرستار ی بچه من و شد پدرم رندی اینجوری
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 که چیزیو تونم نمی.سرم توی وحشتناک ی زلزله یه مثل بود،و مقدمه فقط این

 .کنم باور خوندم

 به دادن ادامه از قبل قلبم وقتی چون عیارن تمام جنگ یه وسط االن بدنم و ذهنم

 ی صفحه برم تر سریع چه هر که خواد می داره،مغزم نیاز طوالنی استراحت یک

 .بکشم خوندن از دست نتونستم شب کردم،تمام خوندن به شروع وقتی.بعد

 رندی کالمی های اذیت و ازار خاطره به عذابی چه الک اینکه خوندن

 غرق هاش کتاب توی خودشو و شده می قایم اتاقش توی الک.بود کشیده،دردناک

 کرده می تنبیهش دلیلی هیچ بی رندی اوقات گاهی.کنه فرار واقعیت از تا کرده می

 یک پایین داستانی نوشتن به شروع الک وقتی بار ریخته،یک می دور هاشو کتاب و

 کاراکتر تونست می اون.فراره برای بهتری روش اینکار که کرد،فهمید کاغذ تیکه

 ی خونه تو زندگیش روی کنترلی هیچ خودش که حالی کنه،در کنترل رو هاش

 .نداشت رندی

 پیالر طرفداری.فهمید نمی خودش از رو رندی نفرت دلیل هرگز چهب یک عنوان به

 خفش صفحات بین جا همون که خواستم می من بود،و قبول قابل غیر رندی از

 سگ یک الک رندی،برای نظر برخالف که بود این کرد که کاری بهترین.کنم

 .شد الک دوست بهترین و ارامش مایه الکی.خرید

 ... کرده فهمید،اشاره رو رندی خیانت که موقعی  به همچنین الک

 ... دید مادرم با رو انالینش بازی عشق و بود کرده هک رو پدرش کامپیوتر وقتی

 ... داد مادرم به رو رندی خیانت خبر اون چون کرد می پشیمونی احساس الک
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 ... کرد درست جدیدی های چالش پیالر فروپاشی عواقب

 شد همراه این و کرد می اعتماد الک به حاال داشت اعتماد رندی به که جوری همون

 ... افتاد سقوط گرداب توی الکی مرگ با اینکه تا,پاتریک ی درباره حقیقت کشف با

 نوعی شه،دچار خالص استرس شر از تا کرد خوردن الکل و کشیدن سیگار به شروع

 ... شد جنسی قیدی بی و خودش بیان برای راهی عنوان به تتو به اعتیاد

 ... داد دست از تتوکار زن یک با سالگی۲۵ سن توی رو گیشباکر

 برانگیز تحسین صداقتش ولی بود سخت برام کتاب اصلی های قسمت با اومدن کنار

 می توقف باید که رسیدم  جایی به اینکه تا دادم ادامه خوندن به توقف بدون.بود

 .ودب من به مربوط که یفصلکنم، اماده ادامه برای رو خودم تا کردم
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 پانزدهم فصل

  گرتا: 

 . انتقام

 جدیدش خونواده با رندی خونه در رو امسال شد می باعث که بود چیزی تنها

 باید اون.بود جهنم به زندگیشون تبدیل برام بود تسلی مایه که ،چیزی  بگذرونم

 کرده تبدیل امانات ی صندوقچه یه به مادرمو اون داد می مادرمو تیمارستان هزینه

 خودم تا بود کرده رها خودم حال به رو من و  نگه ماجرا از  چیزی هیچوقت که بود

 بچینم رو پازل های تکه تمام

 

 ... باشم متنفر ازش گرفتم تصمیم-دخترش-ببینمش اینکه از قبل

 روی از فقط. داشتم ازش رو ممکن تصویر بدترین من اما نداشتیم مالقات تابحال

 دشمن معنی به انگلیسی در) وِندِتا  با قافیه هم امیزی طعنه طرز به اسمش،که

 . "گِرِتا"بود،(خانوادگی خونی

 زشتیه به صورتشم که میبندم شرط....زشتیه اسم چقدر که کردم فکر خودم با

 ... اسمشه

 امد خوش بهم بوستون بد بوی و گذاشتم،مه بیرون هواپیما از پامو که ای لحظه

 ...گفت
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 و بوستون توی گذاشتن پا محض به حاال اما بودم شنیده خرابش هوای و آب از قبال

 . بردم پی ماجرا شدت  به اطرافم زدن دیدن

 میزدم یخ داشتم و بود سرد نشدم،ولی پیاده رندی ماشین رسیدیم،از خونه به وقتی

 ... داخل رفتم اومدمو کوتاه باالخره پس

 اهمبود،نگ منتظرم پذیرایی توی صورتش روی گنده لبخند یک با ناتنیم خواهر

 ... من به اومد،لعنت فرود گردنش روی سریعا

  یادتونه؟ صورتش و اسم زشتی ارتباط به راجع بندی شرط اون

 ... اصال...نبود زشت گرتا!باختم رم*ک به شرطو من خب،ظاهرا

 ... بگیره جلومو نذارم که بودم مصمم ولی بود نقشم وسط سکسکه مثل قضیه این

 ... دارم نگه جدی قیافمو که کردم گوشزد خودم به

 میومد سمتم به وقتی بود کرده اسبی دم  سرش باالی نارنجیشو بلوند بلند موهای

 ... خورد می تاب سرش پشت

 "دیدنت از خوشحالم گرتام، من"

 ! بخورمش خواستم می که داد می خوبی بوی اینقدر

 کنم تفش و بخورمش که خوب اونقدر":کردم تصحیح سرم توی فکرمو

  "...نده دست از توتمرکز.بیرون

 ... بگیرم دستشو تا بود منتظر بود مونده هوا توی دستش

 ... بود برنامم از دور خیلی این.کنم لمسش خواستم نمی حتی
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 مثل  ظریف و نرم اینقدر که کردم نمی فکرشم.فشردم محکم و گرفتم دستشو نهایتا

 ! باشه ها مایه این تو چیزی یه یا پرنده پای

  لرزید، یکم

  بودم، کرده ذبشمع

 . بود خوبی شروع!خوبه

  "...داری فرق عکست با"

  چیه؟ منظورش

 ..” زشتی..کامال توام":دادم جواب

 ! دیدین می قیافشو باید

 ی کلمه با بعد لی و!مهربونم و خوب چقدر من کرد فکر خودش با لحظه یک برای

 ! کردم خفش نطفه تو"زشت"

 ... نشدم کرد،ولی می حال خوش منو یدبا شد،این اخم به تبدیل قشنگش لبخند

 ... بود زشت جز به چیزی هر اون واقع در

 : پسندم می من که بود جوری همون دقیقا بدنش

 روش یوگا خاکستری شلوار که نقص بی و گرد باسن.کوچیک های انحنا با اندام ریز

 . کرد می کار یوگا سفت بدن اون با که نبود عجیب.بود شده کشیده



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 316                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 به.شدم متوجهش که بود چیزی اولین کنم،ولی توصیفش تونم نمی...گردنش و

 دستمو و نگیرم نبوسمش،گازش تا بگیرم خودمو جلوی که تونستم می سختی

 . بود عجیب واقعا.نکنم حلقه دورش

  "بدم؟ نشونت اتاقتو خوای می"

 از بشم منفجر اینکه از قبل داشتم باشه،نیاز رفتار خوش کرد می سعی داشت هنوز

 ... افتادم راه ها پله سمت به گرفتمشو نادیده شم،پس دور اونجا

 .... رفتم اتاقم به هیوال،باالخره گم می بهش من ،که سارا با کوتاه مکالمه یه از بعد

 زدمو اتیش گفت،سیگاری پرت و چرت ساعت نیم و اومد اتاقم به رندی بعدش

 ... مکن بیرون مغزم از صداهارو بقیه تا کردم پِلِی موزیک

 ... بگیرم داغ اب دوش تا رفتم حمام به بعد

 . ریختم دستم کف دخترونه انار بدن شامپو کمی

 اون که چیزیه همون این بندم می بود،شرط اویزون دیوار از صورتی اسفنج یک

 ... کنه می تمیز کوچولوشو خشگل باسن باهاش

 بدن شامپو کمی پس نبود کافی برام  انار ژل!شستم باهاش بدنمو تمام و برداشتمش

 ! کنم تموم رو کارم تا برداشتم مردونه

 . شد باز کردم،در می خشک بدنمو داشتم رفتم،وقتی بود،بیرون بخار از پر حمام

  گرتا

 !عملم مرد و زنم نمی حرف فقط که بدم نشون تا بود من نوبت حاال



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 317                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 ! کنم شوکش و بیوفته زمین روی تا کردم رها رو حوله

 چیزی انگار که کنه می رفتار طوری هم بعد کنه می فرار سرعت به االن کردم فکر

 . ندیده

  بود پاهایم بین به چسبیده نگاهش که حالی در ایستاد جا جاش،همون به

 . کرد حرکت سینم روی باال سمت به اروم اش خیره برگرده،نگاه که نکرد سعی حتی

 شد بیدار خواب از اینکه لکشید،مث طول عمر یک اندازه به که مدتی از باالخره،بعد

 داشتم تازه من کرد،ولی عذرخواهی و برگشت.کرد می چیکار داشت فهمید تازه و

 هیچ تاحاال انگار کنی می رفتار جوری یه":کردم متوقفش پس گذروندم می خوش

  ".ندیدی لخت رو مردی

  "ندیدم واقعا"

 ! میکرد؟ شوخی داشت

  "!کنه رقابت من با اندازه نظر از باید هش می سخت خیلی بعد نفر واسه بد،کار چه"

  "!ای؟ راضی خود از خیلی"

  "باشم؟ ندارم حق.بگو تو"

  "——انگار کنی می رفتار جوری یه...خدایا"

  "ام؟ عوضی خیلی“

 ! شم می معذب دارم دیگه.شد خیره بهم دیگه یکم.بنده می دهنشو این.ها ها
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 تا بری االن باید داری کار اینجا اگه برم من که نیست ای دیگه جای که اونجایی از“

  ".بپوشم لباس بتونم من

 . رفت باالخره

 که باشه،کاری ندیده رو ای برهنه مرد تاحاال واقعا باشه،اگه کرده شوخی امیدوارم

 ... بوده مضخرف واقعا کردم

 ! جذابم من کنه می فکر که  گفت دوستش به بعد،شنیدم روز چند

 . جذاب خیلی

 که کردم نمی فکرشم ولی گذاشتم تاثیر روش دونستم می اینکه با بگم صادقانه

 ... باشم کرده جذبش هم فیزیکی

 ... داد تغییر رو بازی یکم خب،شنیدنش

 . کنم استفاده بردن سود برای ازش شه می:که اینه خوب نکته

 شدم می مطمئن بودم،باید شده جذبش هم خودم ای نکردنی باور طرز به:بد نکته و

 . دونه نمی اینو ناو که

 ولی کنم قبول خواستم نمی اینکه شد،با می تر اسون روز هر خونه اون تو زندگی

 ... نبودم سر درد مایه دیگه

 همه دزدیدن با میذاشتم،مثال سرش به سر کوچیک چیزای با وقتی بردم می لذت

 ... ویبراتورش یا زیرش های لباس ی

 ! نبود کوچیکی چیز خیلیم این اوکی،شاید
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 می اول از که نبود چیزی کارها اون همه انجام واسه محرکم که فهمیدم حال هر به

 تا کردم می سعی همش من حاال.نبود معضل دیگه رندی پیش برگشتن.خواستم

 . کنم جلب رو گرتا توجه

 عمدا وقتی ظهر از بعد روز یک.کردم فراموش رو شیطانیم ی نقشه کال روز چند طی

 . زدم گند که دم فهمی-کرد می کار گرتا که جایی-بردم یلتک کافه به رو دختر یک

 ماه چند توی حتی و ندارم دخترا با شدن دوست توی مشکلی هیچ دارم،من قبول

 سر رو حوصلم همشون خب ولی ریختم هم رو ها ترین هات از تا چند با مدرسه اول

 . برن می

 . نیمنات خواهر کردن جزعصبانی به-میبره سر رو حوصلم چیز همه

 می فکر بهش صبح روز هر که چیزی اولین.بره نمی سر حوصلمو هیچوقت گرتا

 . کنم اذیتش چطور ایندفعه که بود این کردم

 

 

 

 که چیزی.شد عطف ی نقطه یک به تبدیل نبود،ولی استثنا چیزی کافه تو روز اون

 اذیت برای عمدا من و بود ایستاده منتظر ما میز سر گرتا.بگذرم ازش تونستم نمی

 سوپم توی تند سس پر قاشق یک من از انتقام برای دادم،اونم می لفتش کردنش

 ... ریخت
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 چیزی ولی سوزوند منو جهنم مثل اینکه خوردم،با اخر تا همشو,شدم متوجه وقتی

 ... ندادم بروز

 . دادم انجامش پس.ببوسمش خواست می دلم که گرفتم قرار تاثیر تحت اونقدر

 می بود ها هفته که کردم کاریو و تاریک ی گوشه یک یدمشکش تالفی ی بهانه به

 و خیس دهن و گرفتمش بار اولین واسه که وقتی صداشو خواستم،هیچوقت

 ... کنم نمی کردم،فراموش تصاحب دهنم با کوچیکشو

 ببوسمش،ولی روز تمام تونستم می.بود بوسه این ی گرسنه هم اون که بود این مثل

 میلی بی با خودمو پس.کردم اینکارو تالفی برای که ومدمی نظر به جوری باید این

 ... برگشتم میز سمت به کشیدمو عقب

 تا میبینمش بیرون که گفتم دختره به.نبود خوب این بودم،و شده سخت بدجوری

 ... افتاده اتفاقی چه نفهمه

 و نداشته من روی تاثیری افتاده که اتفاقی انگار که کردم می رفتار جوری باید

 ... بوده شوخی یه فقط که نداختم می جا رو مسئله یجور

 تا کردم می حمل خودم با که بود روزی چند رو گرتا های زیر لباس از جفت یک

: اینکه مضمون با نوشته یک و انعام عنوان به هارو اون بندازم،پس دستش فرصت سر

 . اشتمگذ شده،براش خیس یکم احتماال چون کنه عوض اینا با زیرشو لباس بهتره

 . ببینم رو العملش عکس داشتم دوست واقعا

 بازی گیم ویدئو هم با و اومد اتاقم گذرونیم،به می باهم بیشتریو زمان ما حاال

 ...نبود من به حواسش قتی و زدم می دید گردنشو دزدکی منم کردیم،و
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 ... بودم دیگه دخترای با وقتی حتی شد می تکرار سرم توی مرتبا بوسه اون

 کنار مونده باقی بستنی زدن لیس ی وسوسه و خوردیم می بستنی هم با رتاگ و من

 ... بود کننده دیوونه دهنش

 دوست اصال اینو و شدم می عاشقش بیشتر و  بیشتر ای زمینه هر تو داشتم

 ... نداشتم

 ... بردم می لذت باهاش بودن از که بود دختری تنها بلکه بودم شده جذبش تنها نه

 دخترها اوردن به پس.رفتم می پیش این از بیشتر نباید کردم می نترلک خودمو باید

 ... ندارم گرتا به حسی هیچ که کردم وانمود دادمو ادامه خونه به

 قرار مدرسه پسرای از یکی با اینکه رفت،تا می پیش درست داشت چیز همه

 ... گذاشت،بنتلی

 بریم،منم نفره۴ قرار یک به هااون با تا داد پیشنهاد بهم گرتا دوست.نداشت خوبی امار

 ... باشه بهشون حواسم تونستم می اینطوری ندادم دست از و شانس این

 اون روی به رو بودم کردم،مجبور می پنهان حسادتمو بود،باید شکنجه مثل قرار

 ... گرتا گردن دور بندازه دستشو اون و بشینم عوضی

 بهش من عالقه مقدار ولی من به بود چسبیده گرتا،ویکتوریا،همش دوست زمان هم

 اونطوری اوضاع برگردونم،ولی خونه به سالم رو گرتا که خواستم می فقط.بود صفر

 پسر دوست با که کرد اعتراف بنتلی اینکه از نرفت،بعد پیش خواستم می من که

 ! کشید بیمارستان به تقریبا بسته،کارش شرط باکرگیش گرفتن سر گرتا سابق
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 به کنم محافظت کسی از خواستم نمی زندگیم تو وقتشدم،هیچ ور حمله بهش

 ... کنم حفاظت گرتا از باید کردم می احساس که  ای اندازه

 ... کرد جبران کارمو تری بزرگ کار با بعد،گرتا روز

 و شد بحثمون متوجه گفت،گرتا می یاوه دادو می فحش بود اومده اتاقم به رندی

 ... بود نکرده حمایتم نطورای  هیچوقت  کسی که ایستاد پشتم جوری

 اتاقم از گرتا ،باالخره نمیاد یادم چیزی که بودم مست اونقدر که  کردم وانمود

 ... بیرون کشیدش

 ... شدم عاشقش که بود لحظه همون که مطمعنم کنم،کامال می فکر که حاال

 ... رفتند مسافرت به والدینمون هفته همون اخر

 ... بود بیشتر همیشه زا بهش حسم نبود،چون مناسبی زمان

 اینکه برای ،فقط رم می بیرون قرار یک برای که گفتم و کردم هم سر داستانی

 ... نباشم تنها خونه تو باهاش

 کشته خودشو مامان که بود شبی کرد،کابوس بیدارم خواب از رویام ،وسط اونشب

 ... بود

 ... مشد ها دیوونه شبیه داشتم حتم چون بدم تغییر رو فضا کردم سعی

 خوای نمی شب موقع این که بدونم کجا از":گفتم ها مایه این توی چیزی یه بهش

  "کنی؟ استفاده سو ازم

 ... گریه زیر بود،زد شوخی یه فقط
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 ... لعنتی

 ... زدم جدید گند یه

 ... داشت روش عوارضی احساساتم ندادن بروز برای مسخرم تالش ی همه

 شده رو بشم،دستم قایم توهین و شوخی پشت اینکه کردم،بدون می تمومش باید

 . بود

 که زمانی تا ممکنه غیر االن خوابیدن که دونستم کرد،می فرار اتاقش به وقتی

 ... بزنه لبخند کنم مجبورش حداقل

 اتاقش به برداشتمو بود کرده قایم پیش ها مدت که زد،دیلدوشو سرم به فکری یه

 ... یدخند کردنش،باالخره اذیت به کردم رفتم،شروع

 تظاهر بدون که بود باری اولین.گذروندیم کردن صحبت به تختش روی و شب بقیه

 ... زدم می حرف باهاش کاری مخفی و

 ... شدم نرم ببوسم،منم کرد سعی

 کنم تظاهر که نبود الزم و بچشم طعمشو دیگه یکبار که بود خوبی حس خیلی

 ... نیست واقعی

 ... فتمگر دست به کارو ادامه گرفتمو صورتشو

 خودمو نمیوفته،تقریبا بدی اتفاق ببوسمش فقط که وقتی تا که گفتم می خودم به

 ... کرد نابودم کلماتش با که بودم کرده متقاعد

  "کنی،الک می چطوری بدی نشون بهم که خوام می"
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 الزم دادم،ولی انجام تاحاال که بود کاری ترین دادم،سخت هلش عقب به زده وحشت

 ... بود

 ... بریم جلو اینقدر تونیم نمی که دادم ضیحتو بهش

 اون هنوز باشم،ولی داشته فاصله باهاش تا کردم تالش سخت خیلی اون از بعد

 ... روز تمام حمام،تقریبا ،توی ها زنن،شب می زنگ سرم توی کلمات

 درخواست کردن واقعی به کردم شروع ولی نداشتم ها دختر بقیه به میلی دیگه

 ! بکنه تونست نمی فکرشم که یهای روش به گرتا

 برقرار ارتباط باهاش طریقی به دوباره تونستم تا شدم بیچاره گذشتند،ولی ها هفته

 ... کنم

 ... بخونه کتابامو بزارم گرفتم تصمیم

 ترسیدم داد،می بهم بود گذاشته پاکت توی که نوشته کرد،یک تمومش وقتی

 ... بخونمش

 ... اومد کرد تغییر چیز همه که شبی باالخره

 ...داشت قرار کسی با گرتا

 نبودم،نگران نگرانش دفعه این پس ازاره بی که دونستم شناختم،می می رو پسر

 ... بودم خودم

 هم ای دیگه کس دست خواست نمی دلم ولی باشم گرتا با تونستم نمی اینکه با

 ... برسه بهش
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 ... یستادا در جلوی گل دسته یک با و گذشت حیاط از وقتی دیدم رو پسر

 ... لوس چقدر

 کنه،توی استفاده دستشویی از تا باال ی طبقه اومد کردم،وقتی می کاری یه باید

 که گفتم و دادم بهش رو گرتا های زیر لباس از جفت یک و شدم نزدیکش راهرو

 ! بود گذاشته جا اتاقم توی رو اونها

  ...بودم شده امید نا خیلی من ولی بود ای ناجوانمردانه حرکت

 تا خواستم ازش و داد پیام بهم ماشین توی رفتن،از باهم که وقتی شدم تر عصبانی

 ... خونه برگرده

 ... کنم می شوخی دارم کرد فکر

 زنگ تلفن بعد کمی.کنم کنترل خودمو نتونستم لحظه یک فقط کردم نمی شوخی

 ... گرتاست بودم خورد،مطمعن

 از ظاهرا,برگشته کالیفورنیا به بگه که بود زده مامانمه،زنگ فهمیدم وقتی خوردم جا

 ... شده مرخص بخشی توان

 دونستم گذاشت،نمی تنهاش لحظه یک حتی نباید دونستم می چون کردم وحشت

 .... برم باید االن همین دونستم می فقط کنم چیکار باید

 ... رفتم می باید ولی.بردارم دست گرتا از خواستم نمی

 به بار یک همین شکر افتاده،خدارو اتفاقی یه چون هخون برگرده که دادم پیام بهش

 ... کرد گوش حرفم
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 اتاقم به ،وقتی بگم بهش برم باید چرا اینکه به راجع حقیقتو باید که دونستم می

 می نظر به العاده فوق بود گرفته قاب باریکشو کمر که ابی پراهن اون توی اومد

 ... نکنم ولش وقتهیچ بغلمو توی بگیرمش محکم خواست می رسید،دلم

 رفتن این بدونه تا گفتم مامان به راجع چیزهایی تونستم که جایی تا شب اون

 . نبوده خودم انتخاب

 خودم به من چون برگرده اتاقش به که گفتم افتاد،بهش اتفاق سریع خیلی چیز همه

 دبو این هدفم داد،واقعا گوش حرفم به باالخره زبونی چرب کلی از بعد.ندارم اطمینان

 ... بمونم دور ازش و بدم انجام رو درست کار شب اون که

 ... داشتیم فاصله اتاق یک اینکه با حتی بود شده تنگ براش دلم نرفته هنوز

 از کوچیک نقد یه و امالیی غلط تا چند داشتم کنم،انتظار باز نامشو گرفتم تصمیم

 نشنیده چکسهی از بحال تا که بود گفته هایی چیز اون ولی.باشه هام نوشته

 : بشنوم داشتم نیاز که هایی بودم،چیز

  استعدادم، با اینکه

  بره، رویاهاش دنبال که بخشم الهام براش اینکه

  کنه، می تحسینم اینکه

  میده، اهمیت بهم

  کنه، صبر بقیش خوندن برای تونه نمی اینکه

 . داره باور بهم و کنه می افتخار بهم
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  بودم، نکرده تجربه تهیچوق که داد بهم رو حسی گرتا

 ! شدن داشته دوست حس

 ... بکنم تونستم نمی کاری هیچ و بودم عاشقش

 بود خواسته ازم که چیزیو اون تا گرفتم تصمیم و زدم اتاقشو ،در کردن فکر بدون

 . بدم بهش

 بخواین راستشو گذشت،ولی چی گرتا منو بین اونشب که بگم جزییات با تونم می

 ... برام بود بزرگ خیلی نیست،چون راحت بهش راجع نوشتن

 ... بود نداده هیچکس بحال تا که داد بهم چیزیو که داشت اعتماد بهم اونقدر

 . باشه فهمیده اونم وارم بود،امید مقدس برام شب اون

 ... بود مصممش نگاه کنم نمی فراموش هرگز که چیزی

 به و  کرد باز نهارواو بودم درونش کامل که ای لحظه اولین ولی بودن بسته چشماش

 . کرد نگاه من های چشم

 گذاشتم تنهاش بعدش روز صبح اینکه خاطر به رو خودم نتونستم امروز به تا

 ... ببخشم

 اختیار در خودشو کامال اون.بودم نکرده وابستگی احساس کسی به حد این تا هرگز

 . دور انداختمش من و بود من مال اون.گذاشت من
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 ازم رو شادی حس تمام مادرم از حفاظت وسواس و هگنا احساس تا گذاشتم

 عاشقش شب اون از قبل ها مدت که باشه فهمیده گرتا که کنم نمی فکر.بگیره

 ... بودم

 بخاطر بعد سال چند که اینه دونه نمی قطعا که موضوعی نویسم می اینو که االن

 . بود شده دیر برگشتم،ولی اون
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 نوزدهم فصل

  برگشت؟ من خاطر به اون

 ... بگیرم قلبمو افتادن بیرون جلوی تا گذاشتم سینم روی تمودس

 به افتاب.شد می شنیده اتاقم پنجره از خیابون شلوغی صدای و بود،سر صبح اواسط

 . کنم تموم کتابو بتونم تا برگشتم کار سر از تر زود امروز.تابید می اپارتمان داخل

 بود،ولی شهر مرکز در بکال یک توی همکارام از یکی سالگی۵۲ تولد جشن امشب

 . برم بتونم که نبودم مطمعن

 بعدی قسمت برای.خوردم گرانوال کمی  زور به و بخورم اب تا رفتم خونه اشپز به

 ... دارم الزم زیادی انرژی

  برگشت؟ من خاطر به

 ... زدم ورق و کشیدم عمیق نفس و دادم لم کاناپه روی

 ... کرد درمان مخدر مواد به اعتیاد کتر روش همون با رو ادم یک به اعتیاد باید

 کردم،در می قطع ارتباطیو های راه ی همه باید باشم گرتا با تونستم نمی کال اگه

 ... بدم دست از کنترلمو بود ممکن لحظه هر صورت این غیر

 حتی تونستم نمی من بود،ولی سخت.گرفتم می تماس یا دادم می پیام نباید حتی

 بهش روز هر که نیست این معنیش.باشیم هم با نبود رقرا اگه کنم تحمل صداشو

 ... کردم نمی فکر

 . بود جهنم مثل اول سال
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 ...نبود بوستون به رفتنم قبل از بهتر مامان اوضاع

 می سَرَک سارا بوک فیس پیج کرد،به می پیچ سوال سارا و رندی به راجع منو مرتب

 به متهم نبوده،منو بد گفتی می که  هم اونقدرا ناتنیم مادر که گفتم وقتی و کشید

 ... کرد بودن خائن

 احیانا یا و کنه کنجکاوی دربارش که خواستم نمیاوردم،نمی گرتا از هم اسمی حتی

 ... کنه شک چیزی به

 می عقاب مثل باید من و بود کرده شروع رو خواب های قرص مصرف دوباره مامان

 ...پاییدمش

 طنز یک این    بشم یکی گرتا با نبود رارق وقت هیچ دیگه که بودم فکر این توی

 به من و بشناسه واقعا اونو اینکه بدون بود شده حساس سارا به  مامی: بود انگیزغم

 بودیم داغون حسابی دوتا ما!.  سارا دختر

 

 نکرده سپری رو  میزاره قرار داره باکی االن که گرتا فکر بدون هم رو روز یک حتی

 خبرم بی و دور ازش  خیلی  کرد می دیوونه منواین بودم

 

 مثل تونستممی حداقل، کردمی آرزو که بود  وجودم از قسمتی طعنه، روی از 

 .نبودیم هم با اگر حتی ، کنم محافظت ازش خواهرم

  ؟ نه.. مرضه  نوع یه این
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 و شدم نمی خبر با موضوع این از حتی من ? چی بزنه صدمه بهش نفر یه اگه اما

  کنم محافظت شاز تونستم نمی

 

 

 

 

 دیوار به بارها میشد باعث و میکرد روانیم  بخوابه  ای دیگه پسر با  اون اینکه فکر و

 بشه سوراخ تا بزنم مشت اتاقم

 

 شده تنگ براش دلم که دادم پیام بهش و دادم دست از رو کنترلم شب یه بعدش

 من.  باشم هداشت بدتری احساس شد باعث و نداد اونم و. نده جواب خواستم ازش

 .نکنم تکرار رو اشتباه اون هرگز که بودم کرده عهد

 

:    داشتم بوستون به رفتن از قبل که برگشت چیزیهمون به دقیقا من زندگی

 اهمیتی برایم که بود دختران متعدد خوابی وهم  ، نوشیدن ، کشیدن سیگار

 .نداشتند
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 می فرو مرداب توی یشترب چی هر که بود این فرقش تنها   لذت گونه هر از خالی

 و احساسات تمام که داشت ای مزه اون  … میشد گرتابیشتر برای اشتیاقم ،  رفتم

 ارتباط یک بودن اون با حس و بود برده بین از دخترها ی بقیه به نسبت رو لذتم

 بود عالی حال عین در  و کشنده بسیار بسیار انسانیه قوی

 شدت با بشه کمتر دلم سوزش تا خالصم شرش از میکردم سعمی که بار هر

 . شد می ور شعله بیشتری

 میکنه حس وجود تمام با اینو قلبم  میکنه فکر من به هم هم گرتا که میکنم فکر

 خودش توی منو سالها که بود رنجی دردو این. بگیرم آتیش بیشتر شد می باعث که

 بود کروه حل

 

 اون. بود شده بهتر مرد یک با مالقات  از بعد  مامی  روحی وضعیت بعد، سال دو

 و بود لِبانی جورج کرداسمش ترکش رندی اینکه از بعد بود پسرش دوست اولین

 خودش با و بود ما خونه توی مدت تمام او بود خیایانمون ایزنجیره فروشگاه صاحب

 رندی سر از دست باالخره سارا. آورد می ما برای خودردنی پرت و خرت کلی

  برداشت

 برای اوضاع گذروند می وقت اون با بیشتر مامی وقت هر اما بود، بیخو مرد جورج

 میخواستم که دختری که بودم من من این چون میشد تر تلخ کامم ترو سخت من

 ..کرد خواهد نابود را مادرم موضوع این کردممی فکر چون دادم دست از رو

 .بود رفته هم اگرت و. کردممی بدبختی احساس هنوز من و بود خوشحال اون حاال،
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  باره  این در باید ام شده مرتکب را زندگیم اشتباه ترینبزرگ که کردممی احساس

 هرگز. خوردمی بیشتر منو داشت روز به روز خشم چون ، زدممی حرف  یکی با

 تونستممی که کسی بودتنها دیده صدمه چقدر گرتا برای روحم که بودم نگفته 

 شده پدردوم یک مثل من برای که گرگ بود، رندی دوست  کنم، اعتماد بهش

 به تازگی به گرتا: داد من به اطالعاتی   داشت من با که تماسی با گرگ اونروز.بود

 منو کرد سعی گرگ.داشت هم رو آدرسش  حتی.  بود کرده مکاننقل نیویورک

 منو بخواد او کردمفکرنمی دارم حسی چه بگم بهش و دنبالش برم که کنه متقاعد

 که بودم شکسته رو دلش انقدر.کرد می فکر بهم هم هنوز اگر حتی یندبب

 دیدنش به شخصا  اگه داشت  یقین  گرِگ.ببخشه منو تونهمی  چطور  فهمیدمنمی

 بلیط یک بعد روز ،  داشتم که ترسی باوجود.بزارم تاثیر روش بیشتر میشه باعث برم

 که میرم دوستی با  مالقات به مگفت مادرم به. بود نو سال روز برای که کردم رزرو

 می زمانی.. باشم اون کنار نو سال جشن قراره که گفتم. شدم آشنا اون با پیش سالها

 پروازم ساعت شش. باشم کرده تمام رو کار که بگم بهش گرتا ی درباره خواستم

 اونجا که خواستم می فقط من. بود  عمرم لحظات ترین عصبی و ترین سخت از یکی

 به چشمم که وقتی دونسم نمی. بگیرمش بغلم توی دوباره که خواستم یم.  باشم

 بکنم باید چیکار ببینم کسی کنار اونو میگفتم،اگه باید چی میرسید هاش چشم

 برای که بود چیزی اولین این.. برم جلو قلبم با میخواستم که بود بار اولین این..

 رو چیزهایی میخوام چون باشه دیرنشده که امیدوارم فقط من. میخواستم خودم

 چقدر که کنه تصور تونه نمی اون. گفتم می بهش باید پیش سالها که بگم بهش

 داد من به رو چیزش همه اون که ام شبی اون عاشق
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 آپارتمام به رسیدن های راه تمام یا و کشید می طول عمرم تمام هواپیما مسیر اگر

 صورت دیدن و گذشته به ککوچی بک فلش یک با من   باشن دسترس از دور اون

 میگنمن به چیزها تمام و میکنم آسون چیزو همه راحتی به.. ذهنم توی اون زیبای

 کن حرکت جلو به فقط که

 توی رو اون خاطرات همش من. مترو اون از بعد و هواپیمایی مسر طول تمام در

   میشد بیشتر هیجاناتم میشم تر نزدیک بهش هرچی و.. کردم می زنده ذهنم

 وقتی.ببینمش تا داشتم نیازمن

 نوشته کاغذ تکه یک توی که رو آدرسی بودم رسیده قدمیش یک درست باالخره

 روی خودکار با  اسمش. بود هانسون ملک صاحب  خانوادگی نام.  کردم چک بودم

 هیچ. دادم فشار رو زنگ.  بود شده نوشته  اف اف کنار لیست ی نقطه هفتمین

 از قبل بودم این نگران. بدم پیام یا بزنم زنگ بهش یدمترس می.نداد پاسخ کسی

 اومده راه همه این. کنه ردم و ببینه منو نخواد اون باشم داشته دیدنشوشانس اینکه

 هیچ و دادم فشار رو زنگ بارها و بارها.  ببینم اونو بشه که هرطریقی به که بودم

 برای من که بود جاییترینبه چارلیه اسمش که نبش سر رستوران...   نگرفتم جوابی

 هر و روز طول در رو در  اون..  بمونم منتظر میتونستم لعنتی در این شدن باز

 ظهر ۴ ساعت از گرتا ی خونه به رستوران از آمدها رفت این و  کوبیدم بارها  ساعت

 به  درازتر پا از دست بار هر من و نشد باز روم به دری هیچ. داشت ادامه شب ۱ تا

 که کنم نمی فراموش وقت هیچ.بود ی دقیقه ۱۲:۲۵ ساعت.. میگشتم بر اپپ چارلی

 می وجود تمام با که چیزیاون اما.ببینمش داشتم آرزو چقدر ها ساعت اون ثانیه هر

 نیوفتاد اتفاق خواستم
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 "گرتا"

 تن به کلفتی  پالتوی ، اومد می چارلی سمت به  سالنه سالنه داشت که حالی در

 نزدیک بهش  من از بیشتر  خیلی بود مشخص که مردی یک.  بودن تنها او.داشت

 .بود کرده حلقه دورش رو دستش -  شده

  شد می پایین باال ام معده توی داشت بودم خورده که چربی غذای

.  میزد لبخند روش به  گرتا نشستند رستوران  وسط  هایصندلی روی  وقتی

  طور همان ، بود من به پشتش  ونچ ، نشد من متوجه.  رسیدمی نظر به خوشحال

 .میکردم نگاهش. بودم نشسته ایگوشه که

 گردن پشت ، داشت گردنش دور به که شالی کردن باز از بعد.  بود بافته موهاشو

 شد درست  چی همه  اینکه از بعد بود قرار که گردنی - دیدم رو بلورینش و زیبا

 ببوسم بارها

 

 بوسیدش  آروم و شد خم طرفش به پسراون

 !  نزن دست بهش: زد فریاد  وجودم اعماق از صدایی

 

 .دارم دوستت:  گفت و  شدند باز هم از  هاشلب
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 بار یه هستم گرتا ناتنی برادر من سالم اوه بگو و اونجا ؟برم کردممی کار چی باید

 الیق توواقعا و میاد، نظر به خوشحال تو با اون.  چاک به زدم بعد روز و زدم گند هم

 اینجا از من بذاری و بکشی کنار بتونی تو که بودم امیدوار من اما هستی، اون

 ببرمش

 

 که میکردم نگاهشون. آورد رو غذاشون پیشخدمت که دیدم. گذشت ساعت نیم

 گرتا لباهای و صورت رو هاش بوسه بارها و بارها.  میخورن غذا هم کنار چطور

. دادممی گوش او شیرین هایدهخن صدای به و بستممی رو چشمهام من و نشست

  کنم ترکش که کنم راضی خودمو تونستمنمی.  ام مونده اونجا چرا نمیدونستم

 .بینمشمی  که باریه آخرین این که دونستممی

 

 نگاه من سمت به هرگز. کنه تنش رو کتش اون  گذاشت و شد بلند صندلی از گرتا

 که بودم حسانقدربی  میشه چی ببینه منو اگه که نمیدم اهمیت اصال.نکرد

 .کنم فکر جدی بطور حتی یا کنم حرکت تونستمنمی

 

  کردم نگاهش بود شد بسته  سرشون پشت در تازمانیکه و لحظات آخرین تا

 صدای با  اینکه تا میکردم فکر و  میرفتمراه بودم سرگردان شهر توی من شب اون

 هستم تایمز میدان در شدم متوجه میالدی سال شروع ی نشانه به توپخانه پرتاب

 خوش هم کنار شیرینی انواع و نقل پرتاب با و میزدند جبغ. کردند می شادی مردم.
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 گیج هنوز ، بودم رسیده اونجا به چطور که  بودم این تعجب  در هنوز من و بودند

  بودم شده خارج رستوران از  کی و چطور که دونستم نمی و بودم

 دراومد صدا به شبنیمه  موزیک که وقتی و  گرفت ور من بازوی سال میان زن یک

 ازاون بیشتر وقت هیچ من اما  کرد بغلم ای دیگه منظوربه اون.  گرفت آغوشم در

 .نداشتم نیاز بغل یک به  لحظه

 

 شدم کالیفرنیا هواپیمای سوار بعد روز صبح

 .زد گزن خونمون به سال یک حدود  از بعد بار اولین برای رندی، بعد ماه چند

 .کرده نامزد گرتا که گفت اون و  کردم سوال تا گر درباره اتفاقی طور به 

 آوردم زبون به رو اسمش که بود باری آخرین این 

 

 .......... کنم پیدا خودم برای رو کسی بتونم تا کشید طول سال سه تقریبا

***** 

 

 چشمهم   دمکر پرت اتاق ی گوشه رو بوکم نوت بکشم دست خوندن از بودم مجبور

  میدیدم تار رو کلمات که بود شده اشک از پرقدری به

 که رو روزی اون بودم آورده دست به که اطالعاتی از کردم سعی و بستم هاموچشم

  بیارم یاد به میگه الک
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 ? منه سر پشت درست اون که دونستم نمی چطورمن. بود  اونجا اون

 و من که اومد یادم. اومد یادم رو شب ونا.بود نکرده فراموشم.بود اومده من برای او

 .رفتمی پیش خوب چیز همه. بودیم آشنایی مرحله در هنوز تیم

 یه خریدن برای من با رو زمانش تمام روز اون  تیم بود، نو سال شب اینکه وجود با

 کرد صرف جدید تاب لپ

 الک کرد می گرم رو منداشت وقتی و موند ام خونه توی تیم شب اون که اومد یادم

  لرزید می خودش به سرما و غصه از تایمز میدون توی

 من برای رویایی شب یک داشت سعی تیم اینکه وجود با شب اون که آوردم یاد به

 می گردنمو داشت االن کسی کاش کردم می آرزو و بود الک پیش ذهنم تمام بسازه

  بود الک بوسید

 یا بازیه عشق مشغول کسی با و کرده فراموش منو االن  کردم می فکر خودم پیش

 بود کریسمس های برنامه تماشای مشغول مادرش کنار  خونه  حداقلش

 میگذروند بدی لحظات خودم قدمیه  یک تو درست اون اینکه از فارغ

 

 .بود کرده ما به خیانتی  عجب سرنوشت

 زا تنهاقسمتی  این  شده آشنا باچلسی چگونه که بود داده شرح بعد فصل چند در

 در  رو اون الک که بود این مطلب اصل.   بگذرم ازش زود میخواستم که بود کتاب

  کرد، مالقات  سرپرست بی جوانان مرکز
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 ، دوست عنوان به  هم کنار کردن کار از پس اونها

 می چون بشه رابطه وارد اون با که ترسید می الک  بودن شده نزدیکبهم کمی

 باشه آماده کار این برای که نبود مطمئن و میخواد جدی ی رابطه چلسی دونست

  بود کرده فراموش رو منکم کم زمان گذشت با

  کرد می زندگی  میخندیداون کنار

 اینکه تا  بده بهش رو هاش آپشن تمام میخواست و بود جدیش رابطه اولین چلسی 

... 

 

..... 

 کردم می کرف. کردم می افتخار داشتم که  کاری به. میرفت پیش درست چی همه

  میخوره دردم به واقعا که  چیزهاییهمون این

 خیلی.میداد نشون رو خوشش روی و بود اومده کوتاهمن با دشمنی از دنیا باالخره

 برای این و بودم خوشحال آوردنشون بدست از قلبا که آوردم دست به رو چیزهایی

 بود عالی خیلی خودم پوچی از پر زندگی

 میرفتیم پیش جلو به هم با چلسی منو و بود شده یبلاست و عالی کار وضعیت

 کنم ازدواج درخواست ازش خواهرش ازدواج مراسم توی آینده ی هفته میخواستم.

 . داشتم نگه و بودم گرفته براش الماسی نگین انگشتر قبل ها هفته از حتی
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 داشت دست در جدید هنری ی پروژه تا چنداون  شده بهتر خیلی مامانم وضعیت

 حاال و خورد شکست جورجی با  اش رابطه  میکرد مشغول خودشو آنها با دائما هک

 سر از دست مامانم شده باعث که   شده رابطه وارد استیو بنام فردی با میشه مدتی

 تلفنی تماس اینکه تا شد سپری گفتم که خوبی همین به زندگی خوب برداره رندی

 دچار رندی ولی الک میدم بهت خبرو ینا که متاسفم"  داد تغییر رو چی همه کالرا

 "!!!!(( جهنم)) کرد فوت و شد قلبی ی حمله

 

 اومد بیرون کالرا  دهان از که بودن  کلماتی  اینا

 حتی نمیدادم گوش کالرا حرفهای به و بودم شده شکه نفهمیدم هیچی دیگه

 افتاده اتفاق این کی که بپرسم نتونستم

 مرده رندی که بود این کردم زمزمه لبزیر بارها و بارها که چیزی تنها

 

 به مراسم و احترام ادای برای ،  باطنیم میل رغمعلی که بود کرده متقاعد مرا چلسی

 شوک در هنوز من. باشم اونجا من خواستنمی  وقت هیچ رندی. برگردم بوستون

 داشتم رندی مرگ به نسبت که بدی احساس با داشتم ارادی طورغیر به و بودم

   کردم می همبارز

 

 هیچ او دید از.داشتیم باهم قشنگی  ایرابطه چه رندی و من دونست نمی  چلسی

 بود ترراحت برام   نداشت وجود مراسم توی من نکردن شرکت برای ایبهانه و عذر
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 همچنین   بدم توضیح بهش رو چیز همه باشم مجبور تا  بشم تسلیمش که

 و برم جاش به من خواستمی اون. بیاد بر پسش از تونستنمی  مامی که دانستممی

  باشم اش نماینده

 به که  بودم هواپیمایی یه تو  چلسی و من.  شده چی بفهمم اینکه از قبل خب، ، 

 رفت می بستون

 

 گوش رو همگانی موسیقی که طور همان. میکرد ام خفه داشت هواپیما راکد هوای

 صورت که اگر باشم آروم تونستمیم تقریبا.  بود گرفته رو دستم چلسی  میدادیم

 با باید حاال تنها نه نمیشد اضطرابم و وحشت باعث و اومد نمی چشمام جلوی گرتا

 کنم تحمل شوهرش کنار رو گرتا باید بلکه بیام کنار رندی مرگ

 

 بهشون لعنت

 

 .بود خواهد زندگیم روزای بدترین این که دونستم می

 

 چلسی و من  بودم چیز همه  آماده واقعا من یمرسید  کالرا  و گرگ  خونه به وقتی

 کاری هیچ   هم گرفتن دوش اما گرفتیم، دوش هم با مهمان   اتاق حمام توی

 کنه آرام رو عصبیم وضعیت نکردکه
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 و آوردم خودم با رو  مخصوصم سیگار جعبه کنیم، ترک رو کالیفرنیا که این از قبل 

. کردم روشنش و کشیدم بیرون  یگارهاروس از یکی بود، حمام هنوز چلسی که زمانی

 احساس اما. کردم کشیدن سیگار به شروع  دوباره که بودم شده ناامید خودم از من

 همین برگردم شهرم به که نمیزاشت و داشته نگه سرپا منو که  تنهاچیزی کردممی

 سیگاره

 کردم، روشن دیگری سیگار. برم پایین هاپله از و بپوشم لباس که نداشتم انگیزه هیچ

 بود پشتی حیاط به مشرف که فرانسوی ی پنجره طرف به و کشیدم عمیقی نفس

 .بود ابر از پوشیده آسمان. رفتم

 

 .بود عظیم اشتباه یک پایین به کردن نگاه

  افتاد تپش به شدت به دیدم که چیزی واکنش از قلبم... لعنتی اوه

 به دوباره ، بودمش کشته لهاسا که وجودم از قسمتی. ببینمش  دوباره نبود قرار

 .بیام بر پسش از چطور دونستمنمی  برگشت زندگی

 من که باشد فهمیده باید و بود شده خیره باغ به او.  بودم دیدم جلوی گرتا کمر

   شه، روبرو بامن نباشه مجبور تا بکشه فرار نقشه میکرد سعی احتماال اون. اینجام

 این ایستادنش بیرون. بود شده ناراحت مصهمخ این از من اندازه به هم شاید یا

 میزاره تاثیر اون روی هنوز من وجود کال و من اومدن که کرد می تایید رو حقیقت

 گرتا:  کردم زمزمه خودم با
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 اون از من که احساساتی از موجی ناگهان،.  برگشت چون ، شنید منو صدای انگار

 رو صورتش نبودم آماده . شد جاری کنم دفن بودم کرده سعی نیویورک در شب

 کنهمی نگاه من به که ببینم

 و لحظه این در بودن از من که کنه تصور تونست نمی کس هیچ دیگه جهتیه از

 ام عصبی چقدراون دیدن

 گذشته ی دهنده آزار چیرهای همه میتونستم بشم خیره هاش چشم به تا بود کافی

  ببینم دوباره رو

 رو رندی مرگ حتی

 رو داشتم بهش که ای شده سرکوب های حس

 رو شب اون حتی و چاک به زدم و درآوردم براش  آخرش شب که گری الشی

 خیانت بهش که داشتم رو کسی حس...خندید می لندهور اون کنار که شبی همون.

  شده

 .. ببینمت دوباره خواستم نمی هیچوقت گرتا

 ".گرتا بینمت، می دوباره که خوشحالم خیلی"

 احساسات و کنه نگاه من به مستقیم تونهمی لحظه  اون که کردممی احساس

 به فقط طوالنی دقایق برای فقط ما. نداشتم دوست اینو من و  بفهمه رو مندرونیه

 حلقه من دور را چلسی دست اینکه محض به  کردیم می نگاه هم

 .رفت درهم اش چهره شدحالت 
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 هل کنار به  پنجره زا رو چلسی و برگشتم عقب به و چرخیدم غریزی طور به

   باشم گرتا  احساسات مراقب داشتم سعی لحظه آن در کنممی فکر.دادم

 وقتی بکنم غلطی چه داشت انتظار من از.  دادم زحمت خودم به چرا دونستمامانمی

 ، وجوداین با  کرد می برخواست و نشست انگیز شگفت آقای اون کنار خودش که

  شده شکه  شد ظاهر آباد ناکجا از یکهو که چلسیدیدن با حتما

 ؟ خوبی: پرسید چلسی

 

 .بود ندیده را گرتا اون

 

 .آره: گفتم آمیز تحقیر حالتی با

 رو در شم، مواجه  صداش انگیز غم موسیقی با اینکه از قبل و رفتم حمام طرف به

 .بستم

 

 به ونا رفتیم می پایین ها پله از ما وقتی و بود نشسته ناهارخوری اتاق ی گوشه اون

 کرد نمی نگاه من

 

 گرتا متنفرم کارت این از
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 راجع که گفتم بهش دادم، بهش کوتاهی سالم. گرفت آغوش در مرا و شد بلند سارا

 چی لعنتی اون به که کردممی فکر این به داشتم مدت تمام اما متاسفم، رندی به

 وقتی. کردمی نگاه من به داشت اونم حاال و انداختم  گرتا به نگاهی(  گرتا) بگم باید

 آرومی به و  رفتم گفت،جلو تسلیت او به و گرفت آغوش در رو سارا چلسی که

  کردم زمزمه اسمشو

 ، پرید جا از عصبی حالتی با

  بود شده روشن آتیش زیرش من صدای شنیدن با که انگار

 ". متاسفم رندی درباره … متاسفم … من ":  گفت لکنت با اون 

 مضطربه اون: گفتم خودم به. لرزیدمی لبانش

 البه هایالیت.. بود شده تر خانوم و زیباتر خیلی اون که کردم اعتراف خودم پیش

 روی ریز های مک و کک اون عاشق اومد می بهش چقدر موهاش های رشته الی

 . بودم دماغش

 بهم خاطراتی بودن محسور سیاهش لباس توی که کوچیکش های نه*سی اون

  کنم فراموش بودم کرده سعی سالها این تمام که  که کردن می یادآوری

 کرده مستم موهاش آشنای بوی. کردم می نگاهش و بودم ایستاده همونجا فقط من

 از واقعامن. رفت باش آماده حالت روی بدنم اومد من کردن بغل برای اون وقتی. بود

  بودم شده خسته هام اندامم کنترل

 کرده سعی واقعا. لرزید بدنم بگیره، آغوشش در منو تا کرد دراز رو دستش وقتی

  روی قلبش. بود چیز همه مرکز اون آغوش  اینجا اما نکنم، حس رو چیزی بودم



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 336                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 ایگونه به ما قلب  کوبید می هماهنگ  من قلب  ریتم با  قلبش و کوبیدمی امسینه

 اومد نمی بر ها کالم پس از کردن می برقرار ارتباط به

 .است صداقت عنو بهترین قلب تپش

 ازاینکه قبل. کنم حس سوتینشو بند تونستممی و  گذاشتم پشتش روی رو دستم

 شد تحریک پاهام بین کنم کنترلش حتی بتونم حتی

  بود آور شگفت و عظیم نهایتبی ما بین فضای

 حال زمان با من گذشته  کنم باور رو افتاد می اتفاق داشت که رو اونچهتونستم نمی

 که کسی با حاال بود من ی گذشتهتمام روزی که که کسی. بود شده رو روبه من

 چپ دست ی نشانه انگشت.بود شده رو روبه بده شکل خواست می رو من ی آینده

 . نبود الماس از خبری هیچ. بود حلقه بدون گرتا

  کو؟ تمومشچی همه  نامزد اون پس

 گوریهکدوم لعنتی اون

 به ها اون که نشنیدم حتی ،و بودم غرق افکارم توی بود چلسی آغوش توی حاال گرتا

 .گفتند  چی هم

  رفت کمکش به گرتا و آورد رو غذا کالرا

.  گذاشت کدوممون هر جلوی رو نقره ظروف و شد ناهارخوری اتاق وارد دوباره گرتا

 تلق و خوردندمی سر  دستش از ها چنگال و ها قاشق و بود شده عصبی خیلی اون

 . کردندمی تلق
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 موسیقی  نواختن به شروع کی از بپرسم  ازش و  بزارم سرش سربه خواستممی

 شدم بیخیالش اما.  کرده قاشق با پرکاشن

 

 : پرسید گرگ نشست، باالخره اون  وقتیکه

 " ? کردیدمالقات همدیگرو چطور هابچه خوب، "

 دیمش آشنا باهم سرپرست بی های بچه مرکز توی ما که داد توضیح چلسی که وقتی

  شد خیره بشقابش به دوباره اون از بعد. کرد نگاه من به بار اولین برای گرتا

 اش چهره حالت از.کرد می نگاهم گرتا که دیدم بوسید منو و شد خم چلسی وقتی

 اومد درد به قلبم

 .شد عوض مادرم سمت به موضوع

  داشت تاکید بشقابش روی شدن  خیره به کماکان هم باز گرتا و

 پرسید ازش چلسی که تاوقتی

 

 میکنی؟ زندگی کجا تو گرتا-

 

  میکنم زندگی سیتی نیویورک توی من--

  اومدم شهر به و دارم مرخصی روزی چند مراسم خاطر به  من درواقعا
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 ما میگفتی باید!! نه من

 بهش چلسی که زمانی تا گر ی رفته درهم ی چهره از و داشتم دوربین یک کاش

 . گرفتم می عکس ریم می سیتی یورکنیو به دیدنش برای  گفت

  وقتی و. میکردم نگاه بهش نبود من به هواسش گرتا وقتی و شده آروم بازم اوضاع

 .دادم غذام به حواسمو دوباره کرد شکار نگاهمو

 :  گفت چلسی

 داره خونده خواهر یه بودکه نگفته من به هیچوقت الک

 حتما وگرنه کرده اختراع و وردهدرآ پوکش مغز از و  کلمهاین کی که نیستم مطمئن

 رسیدم  می خدمتش به

 "کرد مازندگی با کوتاهی مدتی برای بودن نوجوون اونها که وقتی الک  "گفت سارا

 

 نکنه نگاه من به که کرد می مبارزه خودش با هنوز گرتا

 : گفت و کرد نگاهگرتا به سارا

  "نداشتن هم کنار رو زیادی زمان اونا"

 .کردنمی  رد نه و تایید نه را مادرش هایحرف و کردمی نگاه رو نپایی هنوز او. 

 



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 339                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 اتفاق بینمون چی هر به و کرد می انکار رو مادرش های حرف اون اگر میشد چی

 کرد می اعتراف بود افتاده

 خودم به رو توجهش تا  زدن طعنه به کردم شروع  قدیم مثل لحظه یک برای. 

 .کنم جلب

 

 گرتا؟ داره حقیقت این- الک

 

 : رسیدمی نظر به پریشون اون

 

 داره؟ حقیقت چی-

 

 . بردم باال ابروهامو من

 

  نشم یادآور رو گذشته که دادن هشدار بهم هاش وچشم شد محکم و سخت صورتش

 

 ؟  نکردیمسپری رو تایمی هم با ما اینکه: الک
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   داشتیم رو خودمونزمان ماهم نه:گفت باالخره

  داشتیم هآر:  گفتم وار زمزمه

  بودم کرده اش زده هیجان. بودشده سرخ صورتش

 . بکشمش بیرون کارانش محافظه حالت اون از موتورش کردن روشن با کردم سعی

 ؟ میزدی صدا چی منو قبال تو:  الک

 

 "چیه؟ منظورت": گرتا

 

 "من؟ درخشان شخصیت خاطر بود؟به عزیز،همین ناتنی برادر": الک

 

 "بودم فاجعه ها موقع اون":گفتم چلسی به رو

 

 .باشم بهتری ادم گرفتم تصمیم و دیدم رو گرتا مدتی،بعدش برای البته

 

 "دونی؟ می مستعار اسم اون به راجع چطور":پرسید گرتا
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 می جاسوسی رو دوستاش با تماس موبایش توی چطوری اومد خندیدم،یادم دلم تو

 .کردم

 می سمع اوه،درسته،استراق"یدم،مید لباش روی رو لبخند رد باالخره که بود خوب

 "!کردی

 "داشتین خوشی روزای نظر به"کرد می نگاه بهمون چلسی

 

 جزو واقعا ها روز اون که بدونه خواستم داشتم،می نمی بر گرتا روی از رو هام چشم

 "داشتیم اره":بودن عمرم روزای بهترین

 رندی فکر از مدناو گرتا،در به پیچیدم احساسات روی کردن تمرکز مثبت نکته تنها

 .بود

 رندی که حقیقت این باشم،تازه تنها تا کردم فرار پشتی حیاط به شام از بعد وقتی

 .داد ازارم به شروع نبود دیگه

 که کنیم،جالبه ترمیم رو بینمون شرایط که نداشتیم اینو شانس وقت هیچ اون و من

 االن ،ولیبودم نکرده فکر روابطمون اصالح به حتی هیچوقت بود زنده وقتی

 .کرد می خفم داشت پشیمونی

 کسی خودم برای تونم می میکنه،من اشتباه که کنم ثابت بهش خواستم می حداقل

 .پاتریک مقابل بود،احتماال رفته دیگه دنیای یه به اون حاال.بشم
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 یه.بود کرده داغون مغزمو پرتی حواس بدون و طوالنی مدت به بهش کردن فکر

 غم از حاالاحساسم چون نکرد کار شم،ولی اروم که کردم سعی فقط برداشتمو سیگار

 .بود کرده تغییر خشم به

 چطور که نپرسین شنیدم،ازم سرم پشت از رو کشویی ای شیشه در شدن باز صدای

 .گرتاست دونستم می

 

 "گرتا؟ کنی می چیکار بیرون این"

 

 "بزنم حرف باهات بیام تا خواست ازم چلسی"

 

 فهمیده چلسی انداخت،محاله اشتباه به منو این!زدن؟ یم حرف چی به راجع اونا

 "اوه،جداً؟":کردم امیز طعنه ای خنده.افتاده اتفاقی چه گرتا و من بین باشه

 

 "اره"

 

 "کردین؟ می مقایسه رو من با تجربیاتتون داشتین“
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 ".نیست دار خنده این"

 

 عوضی به بدیلت میگیرم قرار استرس توی وقتی که قدیمیم مکانیزم نبود،ولی نه

 دور سیگارمو.بزنن گندش.بود دیر خیلی.بود برگشته قدرت شم،با می عیار تمام

 .انداختم

 

 روی خرگوشا مثل بودیم باهم ما که اخری دفعه که دونست می اگه کنی می فکر"

 "بزنی؟ حرف من با تا فرستاد می تورو بودیم،بازم هم

 

 "گفتی؟ می اینو باید حتما".پرید رنگش

 

 "بفهمه اگه شه می ه،نیست؟دیوونهحقیقت"

 

 ".باشی نگران خواد نمی بگم،توام بهش چیزی نیست قرار من خب"

 

 از سخت قدیمی عادتای.گذاشتم تاثیر روش من که کرد می اثبات پرید،این پلکش

 .رن می بین
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 "زنی؟ می چشمک بهم چرا"

 

 "——چون پره می داره پلکم..زنم، نمی چشمک"

 

 شدی،خوش طوری همین دیدمت که باریم سمت،اولینشنا ای،می عصبی چون"

 "اولمون جای سر برگشتیم که حالم

 

 "-— انگار ولی گذشته سال۷نمیشه، عوض هیچوقت چیزا سری یه کنم می فکر"

 

 "مزخرفه قضایا این مزخرفه،کل بود،و دیروز همین انگار"

 

 "بشه اینجوری نبود قرار"

 

 .فهمید که دونم بگیرم،می نگاهمو تمتونس نمی و اومد فرود گردنش روی چشمام

 بدونم که داشتم نیاز هنوز.نداشتم حقشو که کردم،چیزی مالکیت احساس یکدفعه

 .خبره چه
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 "کجاست"

 

 "کی؟"

 

 "نامزدت"

 

 "دونی؟ می کجا از.ندارم ندارم،داشتم،دیگه نامزد"

 

 چه".نهببی رو داشته روم خبر این که تاثیری بذارم خواستم کردم،نمی نگاه پایینو

 "افتاد؟ اتفاقی

 

 اینطوری نبود رفت،قرار اروپا به کار کردم،برای تمومش من طوالنیه،ولی داستانش"

 "باشه

 

 "هستی؟ کسی با االن"
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 ".نه"

 

 لعنتی

 "خوبیه دختر خیلی چلسی":داد ادامه

 

 "افتاده اتفاق برام که چیزاییه بهترین از عالیه،یکی"

 

 می قانع خودمو و گرتا بزنم،باید سیبا بهش تونم داشتم،نمی دوست چلسیو

 بهم منو نیست گرتا زندگی توی مردی اینکه شنیدن مسخرست، خیلی.کردم

 شد می شروع داشت بارون.داد تغییر مادرم و رندی به رو موضوع سریع گرتا.ریخت

 .داخل بره که گفتم بهش بهونه همین به

 

 ها حس این با ایدب.شکنه می داره قلبم کردم شدن،احساس خیس چشماش.نرفت

 .بودن عوضی:بودم بلد راه یک جنگیدم،فقط می

 

 "مرگته؟ چه تو":زدم تشر بهش
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 "نگرانته که نیست کسی تنها چلسی"

 

 ربطی باشی،من نگران نیست الزم باشه،تو نگرانم که داره حق که کسیه تنها اون"

 "ندارم بهت

 

 می دلم ته میزد،از تر تند و تر تند شد می خارج دهنم از که کلماتی خاطر به قلبم

 .شه نگرانم و بده اهمیت بهم که خواستم

 .جنگیدم می احساساتم با باید هنوزم ولی.رنجوندمش دوباره.رنجوندمش

 

 گفتم می بهت فقط نبودم متاسف برات زدی که حرفایی خاطر به چیه؟اگه میدونی"

 "ببوس نمو*کو بیا

 فقط معنی بی بغلمو تو بگیرمش هک داشتم نیاز!التم تو رفت مستقیم انگارحرفاش

 .کردم می خفش نطفه تو باید ببوسمش،ولی

 

 استفاده اصطالح اون از دستی از تو که گفتم می بهت باشم عوضی خواستم می اگه"

 "اومده خوشت واقعا یدم*بوس باسنتو وقتی چون کردی
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 البته.گمب تری احمقانه چیز اینکه از قبل رفتم می باید!گفتم که بود چرتی چه این

 مواظب امشب":گفتم شدم رد کنارش از وقتی.شد نمی دیگه تر احمقانه این از که

 .گذاشتم تنهاش حیاط توی و"باش مامانت

 از رو گرتا فکر تا بوسیدم ممکن حالت ترین خشن به رو چلسی کردم باز درو وقتی

 .کنم بیرون سرم

 

 تابوت به کردم می بود،سعی تر سخت هم کردم می فکر که چیزی اون از مراسم

 .شناختم نمی نکنم،هیچکسو نگاه

 می شماری دیدم،ثانیه نمی شنیدم،چیزی نمی بود،چیزی شده قاطی باهم صداها

 .برگردم هواپیما به که کردم

 به که بود وقتی کردم درد احساس که باری بود،تنها داشته نگه ایستاده منو چلسی

 غسال پایین ی طبقه کنم،تا فرار چیز همه از و برم که داشتم کردم،الزم نگاه گرتا

 می اومد،ولی بیرون دستشویی از وقتی ندیده منو که کرد دویدم،وانمود خونه

 .کنم عذرخواهی ازش اخیرم رفتار خاطر به که شانسمه تنها این که دونستم

 

 ی همه.داره احساس بهم هم هنوز بگه بهم موقعیت اون توی که کردم نمی فکرشم

 !شکست عزمم

 بود،توی کرده جمع سرش باالی کنه،موهاشو می تر ضعیف منو داره چیز همه وزامر

 تصمیم قدرت کال وقت چند این روانی پیچیدم،زخم گردنش دور دستمو لحظه یک
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 بیشتر هیچی به ولی.دیدم می خواب اینکه نبود،مثل واقعی انگار.کرده مختل گیریمو

 .نداشتم نیاز این از

 

 چیزی کنه،ولی چکم بود اومده.دراورد خلسه زا منو چلسی های قدم صدای

 نگاه دخترم دوست داشتنیه دوست چشمای توی وقتی کردم شرم احساس.ندید

 .بودم کثیف رویای جور یه وسط من بود نگرانم اون که حالی کردم،در

 

 .اومد بدم خودم از

 

 و گرگ به هم راه بریم،سر زودتر که کردم اصرار برگشتیم باال طبقه به اینکه از بعد

 .بزنیم سر کالرا

 اینکه محض بشورم،به مغزم و ها دست از رو گرتا از تیکه هر اینکه برای وار بیچاره

 سکس االن همین و جا همین گفتم بهش.کردم حمله چلسی به رسیدیم اتاق به

 دوست جور این.کرد لباساش اوردن در به شروع فقط و نپرسید چیزی.دارم الزم

 .وارم دیوانه شرایط با حتی داشت دوستم شرط و قید بی!بود دختری

 

 .نبود اتاق اون توی خواستش می بدنم که که،چیزی بود این مشکل
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 هیچی و بستم رو کردم،چشمام می حرکت چلسی بیرون و درون سمت به وقتی

 ...گرتا؛صورتش،گردنش،باسنش جز ندیدم،به

 کرد،یکدفعه رخنه همب دادم،شرم انجام تاحاال که بود کاری ترین اور خجالت این

 نیاز.کردم باز رو دوش و حمام توی پریدم توضیحی هیچ شدم،بدون متوقف

 زانو جلوم اینکه تصور کردم،با ایی*رض*خودا به شروع,داشتم رهایی به وحشتناکی

  کشید طول دقیقه یک فقط.کنم می نوازش گردنشو من و کنه می نگاه بهم و زده

 پیدا قبل به نسبت بدتری شدم،احساس اروم گاسممار از بعد وقتی...بودم مریض من.

 .کردم

 هم لحظه یک.داشتم رندی و گرتا به راجع ای کننده دیوانه افکار شب اون

 باید  زودی به چلسی.بده عذابم خاطراتش با شب بیشتر شد موفق نخوابیدم،رندی

 ورچط دونستم نمی واقعا.داشت پرواز کالیفورنیا به خواهرش عروسی ،برای میرفت

 ...بمونم دور گرتا از  یا.میومدم بر فردا سپاری خاک مراسم پس از اون بدون باید

 

 تابوت به چشمم تا گفتم می خودم به مرتب که بود چیزی نکن،این نگاه باالرو فقط

 به قدم یک بره جلو که دقیقه کن،هر نگاه ساعت به گرتا،فقط پشت البته و.نیوفته

 ...شیمی تر نزدیک چیز همه شدن تموم

 خودم به داشتم،تا وحشت ازشون شدت به من که رفتیم قبرها سمت به باالخره

 ...اباد ناکجا سمت به جاده تو گرتام ماشین توی دیدم اومدم
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 سی و هفتم فصل

 سیگار تا دارم نگه رو ماشین بخاطرش که اونقدر نه بکشم،ولی سیگار که داشتم نیاز

 .بخرم

 خاطر به که درختایی حتی عصبیم،و ی سپاری،حمله خاک:بود تار و تیره چیز همه

 دیده سبز خط یک شکل به و بودن شده قاطی هم با گرتا باالی سرعت

 دقیقه۱۲ فقط":اومد حرف به گرتا باالخره تا زدم زل شیشه به اونقدر.میشدن

 "کنم،اوکی؟ می توقف جا یه مونده،بعدش

 .بود خواستنی برگردوندم،خیلی طرفش به نگاهمو

 ...شیرین گرتای

 .لعنتی

 دست از منو ظهر از بعد کردم،امروز رفتار بد باهاش چقدر امروز تا.شد فشرده قلبم

 بیرون بیاره منو باشم داشته لیاقت که نکردم براش کاری هیچ من و.داد نجات خودم

 "مرسی":گفتم فقط ممنونشم،پس چقدر بگم بهش که نداشتم انرژیشو.بده دور و

 دور بود،پیچیدمش شده رها مشکیم شلوار روی شبلند و بلوند موهای از تیکه یک

 روز چند از بعد که بود باری اولین.برد خوابم که شدم ریلکس اونقدر دفعه دستم،یک

 .خوابیدم

 خنده،یه از ترکیدم می داشتم اورده منو کجا شدم متوجه پریدم،وقتی خواب از گیج

 !کازینو

 .بود هوشمندانه
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 غرغر دود خاطر به و کرد سرفه به شروع گرتا شدیم ساختمون وارد وقتی

 بود داده بهم محیط اون که ادرنالینی.رفت بین از سیگار به میلم ولی بود عجیب.کرد

 .بودم زده هیجان,بشه منحرف مشکالت ی همه از فکرم که شد باعث

 سریعا ولی زدم ضربه شونش به شوخی به"بگذرونی،خواهر خوش کن سعی"

 یه مثل لحظه هر که نداشتم اعتماد بدنم به کردم،ابدا لمسش که شدم پشیمون

 .نکنه رفتار حیوون

 "نزن صدا اینطوری منو دیگه"

 خودمون از تونیم نمیشناسه،می مارو اینجا؟هیچکس بزنم صدات چی داری دوست"

 "!شدیم گنده کله بازای قمار مثل پوشیدیم مشکی پا تا سر دوتامون اریم،هر در اسم

 "خواهر جز به چیزی هر"

 "کنی؟ بازی چی داری ستدو"

 "چی؟ میزها،تو این از یکی سراغ برم خوام می"

 ".بدم انجام ای سکه های بازی این از تا چند خوام می“

 !بامزس خیلی اون.خدایا.ای سکه بازی

 "!شدی وحشی خیلی ای؟امروز سکه بازی"

 "!نخند"

 "!ایش سکه نوع از مخصوصا!کنه بازیا این از که کازینو نمیره ادم"
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 "نیستم بلد هارو میز های بازی از کدوم هیچ من"

 اول همیشه":زدم چشمک"داریم احتیاج نوشیدنی به اول بدم،ولی نشونت میتونم"

 "!پوکر بعد(مشروب نوعی)لیکور

! اوره اعتیاد و بخش لذت چقدر کردنش شرمنده بود رفته شد،یادم قرمز صورتش

 تغییرش الک موقعیت خاطر به جااین که تخته بعد لیکور اول اصلی اصطالح]

 کثیف های جوک که شده خوب حالت اونقدر حداقل خوبه":رفت غره چشم[داده

 "دادم انجام درست کار یه امروز که اینه معنیش بگی،این

 "بود اینجا،عالی به اومدن":دادم نشون رو اطراف چشمام با"...ایده واقع،این در"

 با گذروندن وقت واقع در که بود این بگم شبه تونستم می کردم می ارزو که چیزی

 .قضیست قسمته بهترین که خودشه

 اینکه تا بود خوب خیلی بگیرم،حالم نوشیدنی یکم تا رفتم من و خریدیم چیپس

 هیچ زد،بدون ضربه باسنش به کابویی کاله با چاق مرد گرتا،یه پیش برگشتن موقع

 دست باسنت به گنده خرس اون که بگو بهم فقط"دعوا حالت روی رفت بدنم فکری

 "نزد

 "دار نگه اینارو"دستش، دادم هارو نوشیدنی

 "بود، الزم دستم تا دو چاقش گردن گرفتن گرفتم،واسه گردنشو

 "زنی؟ می دست بهش که هستی کی کردی فکر

 



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 354                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 "کردم می کمکش کسیه،داشتم با دونستم نمی":اورد باال دستاشو

 "کردی می راییپذی خودت از داشتی اینکه مثل نه"

 سمت کشیدمش کردم،بعد توف روش گفتم می بهش حرفارو اون وقتی تصادفا

 "کن عذرخواهی ازش االن همین":گرتا

 "-—اقا ببین"

 "کن خواهی معذرت":دادم فشار تر محکم گردنش دور دستمو و زدم داد سرش

 "متاسفم"

 .بکشمش خواستم می میزد،هنوزم نبض هام گوش

 "،لطفا بریم الک،بیا بسه":کرد نیمیو در پا گرتا

 که نداره ارزششو مرتیکه این دهن کردن سرویس که فهموند بهم ترسیدش ی قیافه

 از شنیدم دادم،که ادامه راهم به گرفتمو ازش رو بذارم،نوشیدنیم شرایط این توی اونو

 بهش خواستم می بعدش چون اومدی موقع به که شانسی خوش":گفت، سرم پشت

 "بزنه ک*ا*س برام بگم

 داشت وقتی بزنم اسیب گرتا به بود کردم،نزدیک حمله سمتش رفتم،به در کوره از

 ی همه که شد این نتیجش بشه،فقط مانعم کوچیکش بدن با کرد می سعی

 اینجا از خوام کنم،نمی می الک،نه،خواهش".پاش تا سر روی ریخت ها نوشیدنی

 "کنم می بیرون،التماست کنن پرتمون
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 از میارم،باید سرش بالیی یه یا کشمش می یا برسه بهش دستم اگه دونستم می

 .شدم می دور اونجا

 "جاشه سر صورتت هنوز که باشی ممنون ازش باید"

 جز به که باری خوردم،تنها می حرس داشتم هنوز اومدیم بیرون اتاق از وقتی

 عنوان به نم االن.بود گرتا از دفاع برای هم بودم شده یقه به دست کسی با ایندفعه

 !سابق؟ عشق یا کردم محافظت ازش برادر

 به خورده وای،گرتا،گند".بود خیس لباسش بودو ریخته بهم وحشیانه موهاش

 "لباسات

 "سکسی ی ریخته بهم یه"خندید.نبوده االن خوشگلیه به هیچوقت واقع در

 "بخرم لباس برات بریم بیا"

 "خیسم یکم نیست،فقط چیزی"

 .الک کن جمع منحرفتو فکر اون.لعنتی.خیس کم یه

 "بود من تقصیر.نمیشه اینجوری نه"

 این از یکی از بخری لباس برام تونی می ببری پولی امشب اگه میشه،اصال خشک"

 کنی خرج پول میذارم که صورته این در گرون،فقط های فروشگاه

 

 ور لباس بهترین که وقتی تا رفتم نمی اینجا از شدم،امشب سبک کردم احساس

 .بخرم  براش کارم جبران واسه
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 از پر اونجا,کنم می بازی پوکر من وقتی شیم جدا هم از بهتره که گفتم بهش

 خراب این از بیشتر امشب خواستم نمی من و گشتن می شکار دنبال که بود مردایی

 شد جدا بحثی هیچ بی وقتی شدم سوپرایز.جذابه چقدر دونست نمی گرتا.کنم کاری

 .بده انجام ای سکه ازیب یکم تا رفت و

 :لرزید میز،موبایلم پشت نشستم

 .بدی اهمیت نباید دارن؟تو چیکار من با مردا که مهمه برات چرا

 من.بود اون با بشه،حق ناراحت رفتارم خاطر به دستم از که نبود عجیب.لعنتی

 می منو که نبود،چیزی مهم برام باهاش دیگه مردای برخورد.بودم خودخواه

 و بده نشون عالقه طرف به هم اون ممکنه لحظه هر که بود این نترسوند،دید

 گرفتم؟مثل می جلوشو باید چرا.نبودم من بود،و مجرد اون.کنه همراهی باهاش

 جوابی پیامش به.بود اشتباه و منطقی غیر.باشم نداشتم حق بودم،و حسود همیشه

 .بگم باید چی دونستم ندادم،نمی

 و پیام اون پیش حواسم ی باختم،همه همش و مکن تمرکز بازی روی تونستم نمی

 به تا کردم نگاه رو چلسی های عکس و اوردم در رو موبایلم.بود قبولم قابل غیر رفتار

 ساندیگو،اون به سفرمون:کردم نگاه عکسا به دقت با.کیم مال که کنم اوری یاد خودم

 که ای حلقه ودابلین، مون بوسیدن،گربه حال در اون و اشپزی،من حال در مادرم و

 هنوز گرتا سوال کنم،ولی جمع بازی به حواسمو کردم سعی.بودش ندیده هنوز

 :گفتم رو واقعیت دادمو پیام بهش خورد،پس می مغزمو داشت

 تفاوت بی تونم نمی میوفته تو به راجع اتفاقی هر بدم،ولی اهمیت نباید که دونم می

 .بمونم
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 پول دالر۲۲۲۲ اون و دیدمش بودم باخته دالر۱۲۲ من که درحالی بعد دقیقه۱۲

 بازیه اون با پوالرو اون ی همه کنم باور تونستم داد،نمی تکون صورتم توی رو نقد

 "!تبریک!گرتا!لعنتی"برده، مسخره

 گفتم خودم زنه،با می تند خیلی قلبش کردم حس کردم بغلش تبریک برای وقتی

 تصمیم.کنه می منفجر هدار منو قلب که دلیلی همون نه بردنه هیجان خاطر به که

 .کردیم انتخاب رو استیک خانه نهایت در و بگردیم جا دنبال شام برای گرفتیم

 رو ۱۱عدد که ناشنای شماره یه از عجیب پیام به نزدم،بخاطر دست غذام به تقریبا

 که کردم متقاعد خودمو.بود فوریه۱۱ رندی تولد.بود فرستاده برام ۱:۱۱ ساعت راس

 !میذاره سرم به سر دنیا اون از داره و اونه طرف از پیام

 غرق سس توی رو استیکش.کرد تموم رو خودش و من استیک راحتی به گرتا ولی

 "کنی؟ اضافه سست به استیک یکمم چطوره":گفتم شوخی بود،به کرده

 "ریخت می سس چیز همه رو.ندازه می بابام یاد دارم،منو دوست اینجوری"

 بودنش اونشب چقدر بفهمه تونه بزنم،نمی بخندل شد باعث خوردنش غذا تماشای

 پر که صورتی بود،با کنارم هنوز روش هزار با که بود دیوونگی.بود ارزش با برام کنارم

 .بود سس از

 "چیه؟":گفت پر دهن زنم،با می نیشخند بهش دارم فهمید

 "شلخته هیچی"کردم، پاک دهنشو دور برداشتمو سفرمو دستمال

 بدنم ی همه.میبینم گرتارو که باشه باری اخرین ممکنه فردا اومد یادم یکدفعه

 . کردم تجربه رو کرد تصور بشه که حسی هر شد،امروز منقبض
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 تونم نمی من اینکه بود،دلیل داده پیام که سوالی جواب:اومد یادم ام دیگه چیز یه

 می فکر چون کنم رها رو گرتا بودم تونسته قبال باشم،من تفاوت بی بهش نسبت

 شم دور فکرش از تا بودم کرده باور که چیزی داره،هر دوستش که کسیه با ردمک

 حتی و کرده بیدار خفتمو احساسات ی همه حاال موضوع این بوده،فهمیدن دروغ

 .کنم کنترل رو اوضاع تونم نمی من و شده برابر چند

 می ومن داشت تفکراتش کشیدم، عمیق ی خمیازه یه و دادم تکیه کاناپه به رو سرم

 وجودم توی داشت عظیمی نگرانی چون کنم استراحت دوباره داشتم کشت،نیاز

 .برسه کجا به خواد می داستان این که گرفت می شکل

 از نمایندگی به چون برم در تونستم نمی,رسیدم می دیر دوستم سالگی۵۲ تولد به

 .رفتم می باید همکارهامون از تا چند

 مخصوص بوک نوت یا  تبلت نوعی) کیندلم و شم بگیرم،حاضر دوش گرفتم تصمیم

 فقط بخونم،لعنتی ادامشو تونستم وقت هر تا ببرم خودم با رو(کتاب خوندن

 .داشت شارژ درصد۲۵

 

 بودم پوشیده که قرمزی تنگ بگیرم،لباس تاکسی تا ایستادم گوشه بود،یه سرد هوا

 :ددا پیام بهم سالی.بردارم ژاکت بود بهتر ولی بود عالی کالب واسه

 بگذرون خوش امشب

 و داره قرار امشب برقیش تیغ با که گفت بیاد،ولی باهام کنم متقاعدش کردم سعی

 !بده بدنش به صفایی یه خواد می
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 نظر به شلوغی بودیم،شب کرده اجاره جشن برای بار میز با همراه کوچیک اتاق یه

 .نمک تموم رو کتاب پرتی حواس بدون شد نمی که بود این معنیش و میومد

 "غربی ام۲٦ خیابان"اومد، گیرم تاکسی باالخره

 .اوردم در رو کیندلم وقت اتالف بدون کوبوندمو بهم رو در

 من وقتی.برگشت قوا تمام با وحشتم و استیک،ترس خانه از اومدن بیرون از بعد

 .بگیره نوشیدنی کمی تا بود رفته گرتا خریدم می چیپس داشتم

 روی ریختن به شروع اشکام ناکجااباد از یکدفعه هک بودم نشسته منتظرش میز پشت

 ذهنم از لحظه اون هم ای کننده ناراحت فکر حتی نداشت دلیلی کردند،اصال صورتم

 که بود جایی اخرین اینجا.شده لبریز صبرم کاسه که بود این مثل فقط.بود نگذشته

 که چیزایی به نکرد فکر ،با خودازاری برای.نمیومد بند اشکم بپاشم،ولی هم از بخوام

 رو خودم وقتا بعضی.کردم اضافه اتشم به بیشتری کرد،سوخت می برتر رو حالم

 کردم،فکر تبدیل جهنم به رو رندی زندگی زنیا این به اومدن با که دونم می مقصر

 .نبوده من خاطر به بود اورده دوام مامانم و رندی ازدواج اگه حتی کردم می

 توی رندی و من و کنه می تغییر اوضاع روزی یه که کردم می فکر دلم ته همیشه

 داره دوستم گه می بینیم،بهم می تنفر از غیر چیزی و کنیم می نگاه هم های چشم

 .کنه بیان باید چطور که دونسته نمی فقط و

 .نمیوفته اتفاق این هیچوقت دیگه حاال

 تو نوشیدنی یک کنه،با می نگاه من به و ایستاده که دیدم گرتارو و اوردم باال سرمو

 "نکن،گرتا نگاه بهم".:زدم لیس لبم روی از رو داغ اشک قطره یه.دستش هر
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 بیشتر ها اشک بغلش کرد،توی بغلم سریع و گذاشت میز روی هارو نوشیدنی

 .شدم اروم بره،باالخره نذارم صدام بی التماس با تا کردم حلقه دورش شدند،دستامو

 "کنم؟ می گریه دارم چرا کنم،پس گریه اون هواس نباسد میاد،من بدم حالم این از"

 "داشتی دوستش چون"

 "بود متنفر ازم اون"

 تو خود میومد،از بدش مینداخت خودش یاد و میدید تو توی که چیزایی از اون"

 "نبود بلد رو بودن پدر تونست،فقط نمی.نمیومد بدش

 نمی زمورا هم هنوز اون نزدیکیمون وجود با که فهمیدم وقتی شدم سورپرایز

 .میومد بدش مینداختش پاتریک یاد که دید می من توی که چیزایی از رندی.دونه

 کاری خوام می هنوزم من که اینه پیچیده نگفتم،مسئله بهت که هست چیز کلی"

 "باشه داشته دوستم و کنه افتخار بهم که کنم

 .بودم نکرده اعتراف کسی به اونی کشیدم،تاحاال عمیق نفس

 "کردی اینکارو مطمعنم":گفت نرمی به

 می نگاه کسی اولین روح به دارم درواقع که اومد یادم کردم نگاه چشماش به وقتی

  همین کرده،برای هدیه رو شدن داشته دوست حس من به که کنم

 .بودم ممنونش ابد تا

 "بودم؟ کجا امشب من نبودی تو اگه"

 "بار یک بودم،حتی نکرده گریه کسی جلوی هیچوقت قبال"
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 "داره وجود باری اولین یه چیزی هر سهوا"

 "،فهمیدی؟ بود حرفت توی بد شوخیه یه خب"

 .دارم دوست هاشو خندیدیم،خنده

 چیزی،چه پیشتم،هر وقتی.کنم،گرتا احساس بهتر رو چیز همه میشی باعث تو"

 بیام،برای بر پسش از تونم نمی خوب گاهی.کنم می حس رو بد،همه چه خوب

 راجع چیزی چه دونم نمی.کنم می رفتار عوضی یه مثل و جنگم می باهاش همین

 .بینی می واقعیمو خود تو که کنم می حس و داره وجود تو به

 ایستاده گرگ خونه حیاط توی که دیدمت بار اولین برای دوباره که ای لحظه

 لمس صورتشو"شم قایم خودم پشت تونم نمی دیگه کردم می بودی،حس

 می اهمیت بهم هنوزم دونم ببینی،می چلسی با و من سخته برات دونم می":کردم

 "نیستم مهم دیگه که کنی می تظاهر که وقتی کنم،حتی حسش تونم دی،می

 

 توی قلبش همیشه گفتم،گرتا بهش شب اون که بود چیزی ترین صادقانه این

 می و تالشش ی همه اینکه با ،و(بود واضح احساساتش خیلی یعنی)بود استینش

 نظر به البته.)بود معلوم کامال چلسی ور و دور بودنش ه،معذبنباش مشخص که کرد

 چی من بود برعکس اوضاع اگه کنم تصور تونم نمی(فهمیده اینو هم چلسی میومد

 .کردم نی کار

 بهم داشت لباش و بودیم، نشسته هم اغوش در هنوز,شد خشک باالخره هام اشک

 می که داشتم جادویی کن پاک یه  که کردم می ارزو.ببوسمش که کرد می التماس
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 پاک رو عواقبش ی همه بعد و کنم تجربه رو بوسیدنش دیگه بار یک فقط  تونستم

 داشته هارو لب اون لیاقت کسی کنم نمی فکر.نبود ممکن هرگز این البته.کردم می

 می بوسیدنش،ولی لباش،خواستار به شدم خیره فقط پس.من خود همه از باشه،کمتر

 .نمیشه دونستم

 سمت به بعدش یادمه.پرید جاش از فنر مثل چون ترسوندمش و خوند فکرمو شاید

 یه دختر این انگار!بود تاریخی ماجرا بست،بقیه شرط ۱۱ عدد روی و رفت رولت میز

 !داره باسنش رو(شانسی خوش نشونه)اسب نعل

 شد برنده دوم بار برای امشب اینکه:کرد شوکم بیشتر چی دونم نمی.دالر هزار نوزده

 رازالود پیام.کرد عوض اینجوری ۱۱ کذایی عدد با رو عصر امروز حال کال اینکه یا

 و  برگشت حالم و حس که بودم خوشحالم جاش، به.کرد نمی زدم وحشت دیگه

 . اونم کنار االن

 مدت نداشتم،تمام کردنشو خوج کنم،خیال قبول ازش رو دالر هزار که کرد مجبورم

 براش پولمو اخر قرون تا حتی که دادم نمی یکردم،اهمیت می خرج خودم پول از

 لیاقتشو که کنم،کاری جبران رو کنارم بودنش تونستم نمی هیچی کنم،با خرج

 .بودم نکرده باشه داشته

 تغییر جوری بینمون فضای که بود رفتیم،اونجا کازینو لباس های فروشگاه از یکی به

 .گرفت قرار شعاع تحت سفرمون اخر تا که کرد

 تا رفت اون و دادم نشون بهش رو باشه عالی تنش توی کردم می فکر که لباسی

 گرتا اینکه فکر از حواسمو تا  کردم گرم سر گوشیم با رو خودم کنه،منم امتحانش
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 همین برای کشید طول کنم،زیادی پرت میشه لخت داره قدمیم چند توی

 "درسته؟ چی همه اونجا":پرسیدم

 به"اینجا بیا"شدم، پرو اتاق وارد و زدم کنار رو هپرد فکر کرده،بدون گیر زیپ گفت

 بد توی که افتاد،فهمیدم لباس اون توی العادش فوق کمر به چشمم اینکه محض

 ابریشمی پوست از رو موهاش ارومی به وقتی سوخت می انگشتام.افتادم دردسزی

 تنفسش  کشیدم می باال رو زیپ کردم،وقتی هدایت جلو طرف با و زدم کنار پشتش

 کشیدن نفس سرعت منه لمس خاطر به اینا همه اینکه دونستن و بود شده تر سریع

 .دادم می دست از رو کنترلم داشتم.برد باال هم من

 و کنم پاره  تنش تو رو لباس  که بود این اوردند،یکیش هجوم مغزم به شهوانی افکار

 یه فقط اینا گفتم خودم به.کنم می نگاهش اینه توی که حالی در بگیرمش پشت از

 .الک بکن فکره،کارتو مشت

 چاک به بزنم اونجا از تا کنم درستش تر سریع هرچه کردم می سعی که حالی در

 "کردم درستش اها":شد بسته باالخره"کردی نمی شوخی اینکه مثل":گفتم

 "مرسی"

 سفید پوست  زدن دید از تونستم نمی ولی بکشمش پایین سانت چند نبود الزم

 "شد حاال".بگذرم پشتش

 برای کمال و تمام که هایی چیز ی ،همه انداخت بدنش های قسمت بقیه یاد منو

 که دونم می دلم ته ولی,باشه بوده بار یک فقط بود،شاید داده من به شب یک

 شه می باعث و کنه می ثابت اینو بدنش زبان.منه به متعلق هنوز اون از قسمتی

 .داده لذت بهش واقعا که بودم کسی اخرین و اولین من شاید که کنم تصور
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 اونم دونستم کرد،می می نگاه پایین به.داشتم نمی بر هاش شونه ازروی رو دستام

 دوبارمون ارتباط از بعد که بود باری اولین این.کنه می مقابله احساساتش با داره

 بود زیاد اونقدر همدیگه به میلمون.خواد می جنسی لحاظ از منو چقدر که فهمیدم

 کردم می نگاه بهش اینه توی.کرد حسش شد می کوچیک اتاق اون اتمسفر ویت که

 امادگیشو هنوز چرخید طرفم به وقتی.دید خیرمو نگاه و اورد باال سرشو اینکه تا

 دلم االن از بیشتر هیچوقت داشت،و فاصله هم با اینچ چند فقط صورتامون.نداشتم

 تا کردم شمردن به شروع هنمذ افتاد،توی دهنش به نگاهم. ببوسمش که نخواسته

 .بستم رو چشمام نکرد،پس کار شمردن.کنم حفظ رو کنترلم

 !بود شده حرفا این از بدتر نبود،خیلی بوسیدنش نیاز فقط دیگه کردم بازشون وقتی

 خوشگل دهن اون کردن تصویر نه وگر بخونه رو فکرم تونست نمی که شکر خدارو

 پایین به که بود شدم،خوبه سفت کردم حس که بود،اونقدر سرم توی واضح خیلی

 ...نکرد نگاه
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 نهم سی و فصل

 .کنم حرکت تونستم نمی ولی رفتم می باید

  چلسی

 چلسی

 چلسی

 .داری دوست رو چلسی تو

 خودم به رو اینها نکردی،مرتب کاری که وقتی تا نداره عیبی احساسات این داشتن

 .گفتم می

 .طبیعیه

 خواستشو تونی می بگیری،ولی رو خواد می بدنت که چیزی جلوی تونی نمی

 .ندی یا انجابدی

 .دادند می من به رو استقامت مدال باید

 "اونجا؟ درسته چیز همه":اومد فروشگاه مسئول

 "اره":زد داد تقریبا گرتا

 اگه بودم عوضی خیلی من بود،و مشغول فکرش.نیست که دونستم می صداش از ولی

 نمی  کدوم هیچ که جایی اون از.کردم می تموم بهش رسوندن ازار با امشبو

 رو پرده بعد"متاسفم":گفتم ارادی میوفته،غیر بینمون اتفاقی چه داره که دونستیم

 .رفتم کشیدمو
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 از بعد.بودیم خورده مشروب شب تمام چون بمونیم هتل رو شب گرفتیم تصمیم

 کالب برای و بگیریم دوش تا رفتیم هامون اتاق به دومون هر شدیم جدا هم از اینکه

 شیم اماده شبانه

 بند نفسمو قرمز لباس توی تصویرش کرد باز رو در زدم،وقتی در و رفتم گرتا اتاق به

 .رسید می نظر به عالی ولی بود خیس هنوز موهاش.اورد

 ”wow": نگم بلند خیلی کردم دادم،سعی بیرون نفسمو

 اینقدر که بده رهشدا بهم بتونه مغزم بتونم اینکه از قبل اومد بیرون دهنم از کلمه

 خدارو"کنم، مالی ماست اشتباهمو تا کردم می درست جوک یه باید.نباشم ضایع

 "نداری عزا مراسم توی پیرزنای به شباهتی دیگه شکر

 "پس؟ شدم چی شبیه االن"

 "خوبه؟ کننده،حالت خیره"

 درد التم که شد باعث این شده،و کرده تازگی به که بود این بگم،شبیه صادقانه

 .هبگیر

 "خوبم من"

 "مطمعنی؟

 "اره"

 "گرفتم دوش که شد خوب خیلی"
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 به پرو اتاق توی متفاوت های پایان فکر با که بود ارگاسمی تا۱ منظورم واقع در

 .دادم خودم

 "چیه منظورت دونم می"

 "کنی؟ خشک موهاتو خوای می"

 "کن صبر دقیقه اره،یک"

 بیرون حمام توی از بعد دقیقه۲۲.دادم لم تخت روی و کردم روشن رو تلویزیون

 .اومد

 "حاضرم من"

 دونستم بود،می گذاشته نمایش به درخشانشو گردن و بود بسته سرش باالی موهاشو

 سمت ب.کردم خاموش رو تلویزیون و پریدم.افتادم دردسر توی امشب بقیه برای که

 بهش نگاهی.کرد می درگیر هامو حس داشت پوستش صابون رفتیم،بوی هال

 وقتی"شدی تمیز خوب خیلی":میاد نظر به زیبا چقدر که بدونه خواستم انداختم،می

 "بندی می باال موهاتو که دارم دوست":کردم اضافه شدیم اسانسور وارد

 "واقعا؟"

 "بودیش بسته جوری همین هم دیدمت که شبی اره،اولین"

 "!یادته که شدم سوپرایز"

 دونه.یک.بود،حتی نرفته یادم چیزی هیچ

 کشوندمش می چالش به چطور من اینکه کردیم خاطراتمون اوری یاد به شروع
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 "هستی که کنم باور من خواستی می که نبودی چیزی اون خب،تو"

 "نبودی ساده اونقدرا توام که شد معلوم و"

 داد می نشون که سکوتی دارم،با اشاره چی به که بود واضح کامال صدام تُن

 .شد قطع المهمک و کردیم نگاه هم به فهمیدیم هردومون

 تر راحت پرتی حواس خاطر به کالب به اومدن با شب ادامه که کردم می فکر اگر

 .بودم اشتباه در گذره،سخت می

 

 و.بود کننده کر ها صدا.دادم انجام شب کل که بود کاری ترین باحال.رقصیدیم کلی

 رو دورمون ها رقصنده بدن.شه می پمپ بدنم داخل داره همش کردم می حس

 .بودیم کرده حفظ رو بینمون فاصله گرتا و من بودند،ولی گرفته

 .بود الزم

 رو گشتم،مردی می بر رنگی های نور سمت به که حالی در بودم رفته دستشویی به

 می زمزمه گوشش توی چیزی و رقصید می گرتا به نزدیک خیلی که دیدم

 قدیمی التح یه به اگاهم ناخود رسیدم،ضمیر بودن اونها که جایی به کرد،وقتی

 خودم سمت به ارومی به و انداختم باریکش کمر دور رو برگشت،دستم

 یه.کنه نگاه بهم تا برگشت وقتی بود دورش مالکانه هنوز نکرد،دستم کشیدم،مقاومت

 من.بودیم پیش سال۷ گنای و الک ما لحظه کردم،اون بهش دهنده هشدار نگاه

 چندان نه نکته یه به توجه با.دادم می نشون رو این داشتم دوباره بودم،و حسود

 هرچی باشم داشته توقع ازش که بود عادالنه بودم،غیر رابطه یه توی من که کوچیک
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 خالص ادم این شر از بده اجازه که داد می اهمیت بهم اونقدر کنه،ولی قبول میگم

 دوباره!اومدم در غارنشینیم انسان مود از  باالخره نکردیم،و صحبتی بهش راجع.شم

 .شدیم گم موزیک توی

 رقص پارتنر دنبال ها بعضی.شد پخش اروم اهنگ یه که وقتی شد عوض چیز همه

 ما فقط که کنم می حس جوریایی یه.کردند می ترک رو سن بعضیا و گشتند می

 .کردن فرار به کرد شروع و ترسید گرتا!رفتیم که بودیم

 می رو رقص این داشتیم،من رو امشب فقط ما کنم،ولی سرزنشش تونستم نمی

 .خواستم

 "برقص من با".گرفتم دستشو

 عمیق خودم،نفس سمت بکشمش که داد اجازه ولی میومد نظر به زده وحشت

 شد گم دستام توی بدنش وقتی کشیدم

 

 همون و دادم تکیه پیشونیش به رو پیشونیم.دادم می دست از داشتم تنفسمو قدرت

 باید دونستم بودم،نمی قشعاش هنوز من.کردم تموم خودمو به گفتن دروغ لحظه

 !داشتم دوست هم رو چلسی چون کنم چیکار

 گم جمعیت بین تاریکی توی و شد جدا ازم گرتا شده چی بفهمم اینکه از قبل

 "!کن گرتا،صبر"شد،

 می بسته داشت دویدم،در اسانسور سمت به و رفتم کردم،بیرون گمش لحظه یک در

 کردم؟ چیکار باهاش من یاکرد،خدا می گریه داشت.کردم مانع دستمو شد
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 "کنی؟ می فرار من از اینطوری گرتا؟چرا شده چی"

 "برگردم اتاقم به که دارم نیاز فقط"

 "حال این با نه"

 .زدم رو توقف دکمه فکر بدون

 "کنی؟ می چیکار"

 گذشتم،می حد شه،از تموم شبمون خواستم می که نیست جوری این،اون"

 کردم نمی پیشروی بیشتر این از ولی.متاسفم یخیل و شدم گم تو با لحظه دونم،توی

 "بکنم باهاش اینکارو تونم کنم،نمی نمی خیانت چلسی به من

 تونیم نمی اگه برقصی من با اینجوری تونی نمی تو نیستم،پس قوی تو مثل من"

 "کنی خیانت اون به تو که خوام نمی هم من بکنیم،و کاری

 "خوای؟ می چی پس"

 وقت خیلی کنی،ما رفتار متضادش بعد نگی چیزی یه تو که خوام می من"

 می انداختی،حس گردنم دور دستتو بزنی،اونشب حرف باهام که خوام نداریم،می

 تو ور و دور من که جوریه این.شدیم جدا هم از که نقطه همون به  گشتیم بر کردم

 چه خونه به رفتن از بعد که گفت بهم چلسی اونشب، همون.همیشه کنم می حس

 ".افتاد قیاتفا

 میزد؟ حرف چی به راجع داشت

 "گفت؟ چی بهت دقیقا"
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 "بکنی؟سکس کارتو تونستی نمی بود همین کردی؟واسه می فکر من به داشتی"

 بود گفته گرتا به خصوصی لحظات اون به راجع چلسی اینکه.بگم نداشتم هیچی

 .بودم شده الل.بود کرده عصبانیم

 "بگی بهم واقعیتو که خوام می ازت"

 توضیح براش احساساتمو تونستم نمی کنه،منم هضم رو حقیقت تونست نمی ونا

 تمام همه از بدتر و.زدن حرف سرم پشت اونا که بودم عصبانی جور بد ولی.بدم

 .دادم دست از رو کنترلم پس.بود شده رو  شبه یک زندگیم

 به دیدم نمی هیچی و کردم می رو دخترم دوست داشتم خوای؟من می رو حقیقت"

 "اینه تو،حقیقت جز

 .رفت عقب به اون و رفتم سمتش به قدم یک

 نمی بیام قشنگت گردن روی اینکه فکر جز چیزی دوش زیر رفتن اونشب وقتی"

 "اینه کنه،حقیقت خالصم تونست

 پشت با که وقتی کردم قفل دورش رو هام بازو جاش به.شد می تموم باید جا همون

 کنم ازدواج تقاضای ازش خواستم خوای؟می می تربیش":دادم داد،ادامه تکیه دیوار به

 بودم می کرده نامزد لحظه این توی باید االن واقع خواهرش،در عروسی توی امشب

 به  دیوار همین کنار که جنگم می خودم با دارم و اسانسورم این توی من بجاش ولی

 "کنم بغلت اتاقت تا شم مجبور که نکنمت،جوری سختی

 .انداختم دستاموگرفت، درد سینم قفسه



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 372                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 چیزو شده،همه واروونه گذشته ساعت۴۱ توی دونم می کردم می فکر که هرچیزی"

 "اینه بکنم،حقیقت باید چیکار دونم نمی حتی بردم،ولی سوال زیر

 برای حقیقتا ،ولی بود اور زیان اونجا بودن بیشر لحظه یک کردم رها رو توقف دکمه

 طبقمون به وقتی.شد برداشته سینم روی از بزرگ ی وزنه یه که کردم حس بار یک

 بود اومده گناه احساس تخت توی رفتیم،تنها هامون اتاق به کدوم هر رسیدیم

 .بخوابم نمیذاشت و سراغم

 غلت جام توی نبود این چلسی،حقش های عکس سراغ برم دوباره خواستم می

 افکار:عالقم مورد قسمت و چلسی به رندی،خیانت به راجع افکارم بین و میزدم

 .میزدم پا و گرتا،دست به راجع شهوانی

 دونستم می.بودم رفته گرتا اتاق به نبود،اونشب مهم برام چلسی به رسیدن اسیب اگه

 می زندگیم سکس کننده،بهترین امید نا و شده سرکوب احساسات ی همه وجود با

 .کن تجربش تخیالتم گذاشتم پس.رفتم نمی اونجا به نبودم،و خائن من ولی.شد

 :مژده

 به پیام با کردم سعی اومد، نظر به زنده خیلی سکسیم های فانتزی لحظه، یک توی

 .کنم پاک گناهمو صبح ۱ ساعت چلسی

 .دارم دوستت -

 : دادم پیام گرتا به بعدش، بالفاصله

 نکن باز روم به رو در زدم، رو دراتاقت امشب اگر -
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 متوقف رو خوندن فعال رهبهت که کردم فکر. شد می نزدیک مقصدم به داشت تاکسی

 . بود ناک درد ازش کشیدن دست. برسم دوستام به و کنم

 زمینی زیر کالب داخل وقتی گذاشتم، کیفم توی رو کیندلم و کردم حساب رو کرایه

 بودن واقعی غیر احساس جور یه که شد باعث روشن نورهای و تاریکی تضاد شدم،

 یه واقعی دنیای به بازگشت و بود، هکرد گیر الک داستان روزتوی تمام مغزم. کنم

 . شد می بیشتر مرور به ام سرگیجه و ترس احساس. بود عجیب جورایی

 آمد خوش بهم جنیفر، و بابی: دیدم هامو همکار از دوتا که وقتی شد کمتر استرسم

 .شدم خصوصی اتاق وارد وقتی گفتن

 جرعه یه. دادم شسفار سودا ودکا  سریعا بود، روشن بنفش نور با کوچیک بار یه

 "نیومده؟ هنوز افتخاریمون مهمون": خوردم

 "نیست هتی از خبری هنوز": جنیفر

 بی و برم دستشویی به که دادم اجازه خودم به نرسیده هنوز هتی که اونجایی از خب

 .بیارم در رو کیندلم درنگ

 هک کرده فکر حتما بذارم، پایین رو کیندلم شدم مجبور و شد دستشویی وارد هتی

 !انگیزم رقت چقدر

 "گشتم دنبالت رو جا همه اینجایی، تو"

 "!بود رفته در دستم از زمان! اوه"

 "بشم آروم یکم پارتی شروع از قبل تا اینجا اومدم همین برای بودی نرسیده هنوز"
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 "عزیزم مبارک تولدت": کردم بغلش

 "خوندی؟ می کتاب داشتی مرسی،"

 می شروع رو کتاب یه وقتی دونی می: ".دادم تکون هوا توی دستمو خندیدمو"!آره"

 "! بکشی دست ازش تونی نمی کنی

  " داستاناست؟ اون از "

  "واقعا نه ": کردم می فکر بهش راجع باید

 "اومدن همه تقریبا! بیا اوکی، خب، "

 دادم قول خودم به. گرفتم دیگه سودای ودکا یه بار از فورا و رفتم کالب به دنبالش

 ولی کردم می نگاه رو اطراف ندارم، بر رو کیندل دیگه ساعت ۲ تا حداقل که

 که فهمم نمی و بینم می رو ها صورت فقط که فهمیدم و اومدم خودم به یکدفعه

 نمی پردازش رو هاشون حرف مغزم ولی کرد می حرکت هاشون دهن. گن می چی

 . بود الک پیش هنوز مغزم کرد،

 احتماال. دستشویی توی پریدم شد، متمو ساعتم ۲ اولتیماتوم اینکه محض به

 !کشم می کوکائین دارم کردن می فکر دوستام

 می اینجوری. بود مونده دیگه یکم فقط که مخصوصا کردم می تمومش باید ولی

 .کشیدم عمیق نفس یه. بگذرونم ذهنی مشغله بدون رو شب باقی تونستم

 به گرتا. شد تموم دنز گند بدون اونشب که بود معجزه این که کنم می فکر هنوزم

 باالخره و زدم، زنگ بهش سریع. سرش به زده خوابی بی که گفت و داد جواب پیامم

 .دادم گوش نفساش صدای به موندمو خط پشت.برد خوابش صبح ۴ حدودا
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 تنش بریدن واسه هم برقی اره حتی. بود دردناک نهایت بی خونه تا رانندگی بعد روز

 گرتا مادر ی خونه به اول. برسونه فرودگاه به منو گرتا بود قرار. نبود کافی بینمون

 چیزی از تر سخت بود شده شروع اونجا از چیز همه که مکانی به برگشتن. رفتیم

 نوستالژیک خیلی آورد، خونگی بستنی کمی برام گرتا. کردم می رو فکرش که بود

 توی که بیاتیتجر همه از جدا دالیلی، به. بخوریم بستنی کاسه یه از باهم که بود

 .بود خداحافظی شبیه بیشتر همه کاراز این داشتیم، کوچیکمون ماجراجویی

 های لحظه تمام وجود با شد، نمی چشم تو چشم باهام اصال گرتا فرودگاه راه توی

 به چیز همه حاال. کنه نگاه صورتم توی تونست نمی ولی داشتیم هم با که خاصی

 نمی و شدم می نابود داشتم منم. کنم زنششسر تونستم نمی من و بود رسیده ایجا

 جهنم و بهشت توی گذشته ساعت ۴۱ توی عمال ما. بگم بهش باید چی دونستم

 می وحشیانه باد کردیم پارک رو ماشین وقتی. کنم می ترکش دوباره حاال و بودیم

 آهنگ با که انگیزفیلم غم قسمت احتماال. بود فیلم صحنه یه مثل دقیقا وزید،

 برای کرد می تر سخت رو کارم ها هواپیما غرش صدای شه، می همراه سوزناک

 .بگم خواستم می که چیزی بندی جمله

 !گین؟ می چی کنین می رهاش بار دومین برای دارین که کسی به شما

 .من صورت جز به میکرد نگاه جا هر به و بود گرفته آغوش در رو خودش

   "کن نگاه من به": گفتم باالخره

 .خورد سر  اش گونه روی اشک قطره یه بعد و داد تکون رو سرش بار چند

 تحمل رو کشید می که دردی تونستم نمی چون شد خیس هم خودم های چشم

 .موندن: بدم انجام رو خواد می ازمن که کاری تنها تونستم نمی چون کنم،
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... قطبده،ف پیام بهم خواستی اگر. لطفا برو نیست، چیزی ": داد، می تکون منو داشت

 "تو با نه حداقل بکنم، طوالنی خداحافظی یه تونم نمی من

 کشش چرا پس شد، نمی ختم خوبی چیز به آخرش اینجوری گفت، می راست

 بدیم؟

  "باشه"

 که این از قبل گذاشت، گونم روی سریع ی بوسه ویه شد خم وقتی کرد مبهوتم

 خیسی ی مونده باقی. کوبید محکم رو در و رفت ماشین سمت به شده چی بفهمم

 خواستم می شدم می فرودگاه وارد گیج که وقتی میزد نیش بهم هنوز گونم روی

 روی سرش که دیدم شیشه از. بزرگ اشتباه برگشتم، پس کنم، نگاهش آخر بار برای

 تا زد استارت فقط نکرد نگاه زدم، پنجره  به و بیرون دویدم سرعت به بود، فرمون

 م نهمی برای بده حرکت رو ماشین

 

 ": کرد پاک رو هاش اشک شد، پیاده و کرد نگاهم برگشت باالخره زدم، تر حکم

  " گذاشتی؟ جا چیزی

 فکر داشت که بود قلبم لحظه اون توی. بود دهنش روی دهنم بفهمم، که این از قبل

 شو مزه که زمانی تا بودم کرده متقاعد خودمو کردم، نمی باز رو هام لب کرد، می

 !   رهندا گناهی نچشم

 و بودن خالی داره،احساس معنی چه  دونستم نمی حتی بود بدی و محکم ی بوسه

  کرد تمومش اون کردم می سرگشتگی
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    ".دی می دست از رو پروازت برو اینجا از"

 :بود هش گونه روی هنوز دستام

 آخرین این باورکن.. باره دومین این ولی بدم، آزارت بار یه حتی نخواستم هیچوقت"

  " بخوام زندگیم کل تو که یهچیز

   "برگشتی؟ چی واسه"

 ولت طوری این دلی سنگ عوضی کروم کنی، می گریه داری که دیدم برگشتمو"

    "کنه؟ می

 "کنی می بدتر رو چیز همه داری چون بری بهتره ببینی، اینو نبود قرار خب"

 "بشه داشتم ازت که تصوری آخرین اون خواستم نمی "

  "بوسیدی می منو نباید اونی عاشق واقعا اگر" : کشید داد سرم

 "دارم دوستش من"

 فکر ثانیه چند داشتم نیاز چون کردم نگاه آسمون به گفتم، تدافعی کامال رو این

 توضیح رو رسیدم بهش رقص پیست توی دیشب که رو ای نتیجه باید چطور کنم،

 تا قدر چه دونستم نمی. هستم توام عاشق من ؟ بدونی رو حقیقت خوای می " بدم؟

 ".دیدمت دوباره  که این

  "الک مسخرست خیلی این داری؟ دوست رو دوتامون هر تو "

 اگر متاسفم. دادمش بهت منم. خوای می صداقت که گفتی می بهم همیشه "

 "مزخرفه خیلی حقیقت
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 همه این میره، یادت منو زودی به خونته، توی که داره رو شانس این اون خب "

 ".کنه می تر ساده چیزو

 "نکن ترکم اینجوری گرتا، ". گشت می بر ماشین به داشت

  "میره داره که نیستم اونی من"

 غیرعمدی هرچند چون. بود حقم. گذاشت تنها پارکینگ توی رو من و افتاد راه.  اوه

 و  تاکسی یه تو بپرم خواست می دلم واقعا. بودم کرده باهاش رو کار همون بازم ولی

 یه باید چون گشتم، می بر کالیفرنیا وبه رفتم می هواپیما به باید ولی .برم دنبالش

 . دادم می انجام رو درست کار زندگیم توی بار

 داشته ادامه داستان بازم که این امید به داشتم نگه نکست ی دکمه روی رو انگشتم

 .باشه

 رو درست کار اینکه برای فقط بره و کنه ول شرایط همون توی رو من تونه نمی اون

 .بده انجام

 بخوام من که کرده فکرنمی احتماال ناتمومه، که بود گفته فرستاد هارو نوشته وقتی

 مربوطه چلسی به زندگیش بقیه چون. بدونم رو نیست مربوط خودم به که چیزایی

 نظرش به فهمم، می حاال. کنه درگیر این از بیشتر رو من که نبوده الزم من، نه

 تونه می اینطوری داشته، احساسی چه بفهمم من که خواسته یم. ذارم می احترام

 .بگذره ازش و کنه تموم رو قضیه

 پیام یه بهش عصبانیتم وبرخالف درآوردم رو گوشیم. حالش به خوش ، خب

 : دادم صمیمانه
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. بخونمش من دادی که افتخارمه باعث. بود العاده فوق. مرسی کردم، تمومش -

 که متاسفم. داد توضیح رو چیزا خیلی و کرد روشن رو من ات خانواده داستان

  کنم می درک بیشتر خیلی حاال. بزنی کله و سر مسائل این ی همه با شدی مجبور

 .شد تموم طوری اون چرا که این و

 امشب تمام باید. دوستام پیش گشتم برمی وباید کردم می گریه داشتم لعنتی،

 .یشههم برای بار یه کنم، فراموشش که کنم تالش

 همون دقیقا این خب. کنم غرق هامو غصه کن کمکم: گفت بهم کازینو توی یادمه

 هلهله  دیدن منو تا و بودن رقص پیست توی دوستام. دارم نیاز االن من که چیزیه

 فکر الک به راجع بیشتر چی هر. رقصیدیم ساعت ۲ تا و تو کشیدن رو من. کردند

 برق مثل موهام که جایی تا یچرخوندمم تر سریع و تر محکم رو باسنم کردم می

 تمام تا شم متوقف که خواستم نمی ابدا آهنگ، توی شدم گم بود، شده  ها گرفته

 که کنم قبول خواستم نمی. برگرده بود داده بهم کلماتش که ناکی درد های حس

 .خورده خط زندگیش داستان از حاال هانسن گرتا کاراکتر

 .لرزید تلفنم بعد ساعت نیم

 برای. کرد خشکم جوابش کردم؟ تمومش اونطوری چرا که این واسه چیه ئوریتت -

  نشم پخش زمین روی که این

. بفهمن دوستام خواستم نمی. نیوفتاده  اتفاقی که انگار. دادم ادامه رقصیدن به

 : کردم تایپ و دادم تکون رو باسنم

 اشتهند ربطی من به بقیش و برسونی آسیب بهم خواستی نمی چون: گرتا
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 مطمئنی؟: الک

 چیه؟ منظورت: گرتا

 .بگم بهت شاید کن قطع رو باسنت دادن تکون ثانیه ۵: الک

 ! چی؟

 متوقف که شد باعث و گرفت پهلوهامو قوی دست دوتا بچرخم، بتونم که ازاین قبل

 اون!  چنگ اون. موند باسنم روی نفس به اعتماد با بعد و خزیدن کرم روی آروم.شم

 .غیرممکنه این. نه. داد نشون واکنش بالفاصله نمبد که جوری. بو

 می تاریکی توی حتی شدم، چشم تو چشم خاکستری چشم جفت بایه و چرخیدم

 همه. زد می موزیک صدای کوبش با انگار رفت، باال شدیدا قلبم ضربان. درخشیدند

  روم به رو الک که کردم می درک داشتم وقتی بود شده مات برم و دور چیز

 بیوفتم پس بشه باعث احتماال سوپرایزش دونست می انگار بود داشته نگهم. هایستاد

 بالیی چه"بود احمقانه کامال سوالم اولین که بودم مضطرب اونقدر. لرزید می صدام! 

 "! اومد؟ عینکت سر

 "شکست"

  "!  اوه"

 من": باشه داشته معنی حداقل که بپرسم سوالی تونستم و اومدم در شک از باالخره

 هی
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 "..... چطور کردی؟ پیدام جوری چه اینجا؟ اومدی جوری چه دارم، سوال تا میلیون

 " گرتا شو ساکت"

 .گرفت سواالتمو بقیه وجلوی شد درگیر لبام با داغش دهن

 مونده بینمون مسائل به راجع شکی اگر. بلعید می رو من داشت آزاد و مالحظه بی

 داد، می فشار من به رو بدنش کل که جوری و بوسیدنش، ی مالکانه حالت بود،

. بود رسا کامال بوسمون بگه، کلماتش با باشه نیازی که این بدون. کرد نابودش

 می خارج گلوش ته از صدایی کرد می رو کار این وقتی میزد، شالق زبونم به زبونش

 اون: داشتم استخوانهام مغز روتا حس این که باربود اولین بودمش دیده وقتی از شد،

 .منه لما

 نمی هنوز. رفته حاال بود کرده جدا هم از رو ما که چیزی هر گذشته، مشکالت همه

 مهم که بدم مطمئن ولی رسیدیم، اینجا به یکدفعه ما که چیه داستان دونستم

 .برام نیست

 وقت هیچ". خودم سمت کشیدمش تر محکم و کردم فرو موهاش داخل رو  انگتام

 ".الک نذار تنهام دیگه

 و رقصیدن می داشتن آدماییکه کنار بودیم خودمون کوچیک دنیای توی مه هنوز

 من مال به رو پیشونیش و گرفت نفس هام لب مقابل. کردند می برخورد بهمون

 ".بود این برنامم پیشت، بیام تا کنی تموم رو کتاب که بودم منتظر ". چسبوند

  "بودی؟ نیویورک توی مدت تمام "

 "بودم تظرمن اون از بیشتر خیلی "
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 "من خدای"

 تا کردم نگاهش. دادم هام ریه داخل رو بوش و کردم  مخفی سینش توی رو صورتم

 "؟ زدی هم به باهاش": بپرسم رو بود واضح جوابش احتماال که سوالی

 درست کار میخوای گفتی وقتی": دادم ادامه. داد حرکت پایین  باال به رو سرش

 "رفتی همیشه برای کردم فکر بدی روانجام

 برداشت اینطوری که کردم می رو فکرش": کرد قطع رو حرفم بوسه یه با دوباره

 رو اون قلبم باتمام بتونم من که ممکنه غیر که بود این... درست کار ولی. کنی

  "زنه می تر سریع دیگه یکی برای قلبم که وقتی تا باشم داشته دوست

 اتفاقی چه بگم بهت دم می ولق": خوند رو فکرم. گرفت قاب رو صورتم دستاش با

 "باشم تو با میخوام فقط اوکی؟ نه، االن ولی افتاد،

 "باشه"

 سال ۷ که انگار دادم، بیرون عمیق نقس و کردم، حلقه گردنش دور هامو دست

 وابسته این به زندگیمون انگار بوسیدیم می رو هم جوری بودم، کرده حبس رو نفسم

 مطمئنم. نکردیم رها رو هم آهنگ تا ۵ طول در گرفتن نفس برای حتی ست،

. ببینم رو ها اون واکنش تا بردارم ازش چشم تونستم نمی ولی دیدن رو ما دوستام

 سر بهشون توضیح کلی باید حتما شدیم، آشنا اونجا تصادفا که کنن می فکر احتماال

 .دادم می کار

 حس جینش شلوار روی از رو شدنش تحریک تونستم می دادم، فشار بهش رو بدنم

 .بود خواب مثل کردیم، می بازی عشق رقص پیست توی داشتیم عمال کنم،
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 : بلرزم شد باعث زد می حرف گوشم توی

 "گرتا؟ میخوای رو من"

 "داری؟ اعتماد بهم"

 "دارم"

 "باشمت داشته االن همین بدی اجازه بهم که دارم نیاز"

 "؟ کالب توی "

 همه اومدنم از قبل تا کنی تموم رو خوندنش خواستم می ": زد لبخند دهنم جلوی

 آپارتمانت بودن، تو با به دارم فقط و سرگردونم شهر این روزتوی سه.بدونی رو چیز

 "بریم؟ تونیم می کجا". کنم صبر تونم نمی دیگه دور، جا این از خیلی

 یه کنم کاری رقص پیست توی جا همین که این از قبل باید فقط نیست، مهم"

 "بیا" گرفت دستمو "کنیم پیدا جایی

 همه کرد، هدایتم کالب از بیرون وبه فرستاد، هام انگشت بین دستشو های انگشت

 حاال میومد، نظر به خطرناک کردیم می که کاری. بود شده سیخ تنم موهای  ی

 پسر یه بودم، باهاش جنسی لحاظ از که باری آخرین بود، بالغ مرد یه الک دیگه

 در چی دونستم نمی دقیقا ولی شده، بهترم ها سال نای توی مطمئنم. بود نوجوون

 به که بود اونجا دری. گذشته وقته خیلی بودم کسی با که باری آخرین از. انتظارمه

 که لبخندی وبا برگشت. بود قفل کرد امتحانش الک وقتی ولی خورد می اتاق یه

 "؟ آره داری اعتماد بهم گفتی": کرد نگاهم کرد القا بهم رو شدن ذوب حس

 "آره"
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 "کن صبر جا همین "

 و انداخت بیرون اطراف به نگاهی بود، اضطراری خروج در مثل که کرد باز رو دری

 داره بستگی بدم، انتخاب حق بهت خوام می " بودم، ایستاده که جایی برگشت بعد

 "باشی مودی چه تو

 "اوکی "

 کنم، بازی شقع باهات من و کنیم پیدا رو هتل ترین نزدیک و بریم تونیم می "

 تخت توی

 ... یا -

 "یا؟ اوکی، " -

 "! ت*نم*بک سخت خیلی و کوچه این توی بریم االن همین تونیم می

 خیلی بدنم. بود نشده منقبض چیزی برای شدت این به پام بین عضالت وقت هیچ

 اندازه همون به منم. بشم تسلیمش کامال خواستم می گرفت، تصمیم برام واضح

 .االن همین باشه، سخت خواستم می. تمداش احتیاج بهش

 "کنم می انتخاب رو ۱ گزینه "

 " خوبیه انتخاب "

 یه. بود هوا توی مه الیه یه. بود مخروبه کوچه. فرستاد بیرون رو من و کرد باز رو در

 پیدامون اینجا هیچکی".کردیم پیدا خودمون واسه مخفی گوشه یه تا گشتیم کم
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 دارم ": چسبوند پشتم آجری دیوار به و من گفت می اینو که جور همین " کنه نمی

 "بیارم بیرون راحتیت ی محدوده از رو تو تا میرم می

. بود شده سنگین کنه، کار چه باهام خواد می دونستم نمی اینکه هیجان از قلبم

! شدم می کور خوشی از داشتم. گیرم نمی جلوشو باشه که چی هر دونستم می فقط

 .لرزیدم می هم کم یه

 

 "نترس مضطربی؟"

 "نکردم رو کار این وقته خیلی. ام زده هیجان فقط"

 "آره می یاد به رو من بدنت"

 آروم اومد، در نمایش به ام برهنه های سینه و کشید پایین رو لباسم باالی الک

 حال این با. بگیره آروم چندان نه رو گردنم که این از قبل داد عقب به رو موهام

 .انداخت خراش هاش دندون با و داد قرار روش رو شدهن. داشت خوبی حس

 "دنیا تمام توی ام عالقه مورد چیز کشت، می رو من داشت لعنتی، گردن این "

 بوش تونم می "لرزوند می رو پوستم کرد، ناله روش و مکید رو گردنم و گفت رو این

  "گرتا خوای، می رو من چقدر که کنم حس رو

 ببین ".پیچوند رو ام سینه نوک آروم یکی اون وب گرفت رو گردنم دستش یه با

 من بر و دور که باشم دیده رو هات سینه نوک حاال تا کنم نمی فکر سفتن، چقدر

 تونم می تاریکی توی حتی روببینی، صورتت تونستی می نباشه،کاش سخت فلز مثل

 یوقت کنه می تحریک نهایت بی رو من این شدن، صورتی هات گونه چقدر که ببینم
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 رو هیچی زندگیم کل توی که بدونی اینو خوام می. دارم تاثیر روت اینطور بینم می

 این االن خوام می کنم، خودم مال رو تنت اینچ به اینچ که نخواستم این از بیشتر

  " اوکی؟ روکنم، کار

 رو دستم. کشیدم می نفس سختی به که بودم شده اونقدرتحریک کردم، تایید سر با

 بوسید، می رو دهنم حریصانه که وقتی کردم فرو مشکیش دار جمو موهای توی

 آروم و لطیف هم حالت ترین نرم تو حتی الک. کردم مزه رو هاش نفس شیرین طعم

. اومد در صداش کشیدمش آروم وقتی و کشیدم، زبونش ی حلقه روی رو زبونم. نبود

 . میخواستمش بدنم تمام روی بگذرم، دهنش از تونستم نمی

 و باال داد رو لباسم و زد زانو پاهام بین وقتی شد می بیشتر هرلحظه پام ینب خیسی

 ": زد برق دستش یه های دندون و کرد نگاه بهم. درآورد رو زیرم لباس آرومی به

 "نداری نیاز این به دیگه

 "هفته یه برای حداقل ": کرد اضافه و زد لبخند

 شد، بلند آروم. بود شده ژله مثل پاهام گذاشت، پشتش جیب توی رو شورتم فورا

 هر و صدا هر. نداشت کم چیزی آروتیک های فیلم های سکانس از بعدش اتفاقات

 دوندون زیپش، کشیدن پایین کمربندش، کردن باز: بود تر هات هم قبل از حرکتی

 صدای بود، شده خیره چشمام توی و کرد می پاره رو کاندوم بسته که وقتی هاش

 از. زد می برق اش پرسینگ وقتی اش کننده خیره آلت یرو کاندوم شدن کشیده

 .زد می نبض بدنم نیاز شدت
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 نیمه و نصفه شلوار که طور همون. موند می زغال شفافی و براقی به هاش، چشم

. چسبوند دیوار به رو من محکم. کرد حلقه کمرش دور پاهامو و کرد بلندم بود، پاش

 :گفت زنان نفس نفس

 .بگو بهم رفتم تند اگر -

 ...این -

 !اه

 که این مثل. شد گاه تکیه و لغزید سرم پشت دستش. کرد داخلم مکث، بدون

 و داشت نگه گردنم روی رو دهنش. شدم بیهوش تقریبا کارش این با میدونست

 داشتن که بود این مثل تش،*آل داغی. گرفت گاز رد،*ک می منو که طور همون

 بهم ثانیه چند فقط بینشون و بود قبلی از تر سخت حرکتش، هر. میذاشتن داغ روم

 توی. گیره می رو مچمون یکی مطمئنم. غرید می بلند ضربه، هر با. داد می مهلت

 توی وقتی پیش، سال هفت اولیش. بود انگیزم هیجان سکس دومین این زندگیم

 باورتون و نداشتم سکس که بود سال دو از بیشتر من. حاال دومیش و اومد تختخوابم

 وقتی از کنم می فکر. بود آماده تش*آل بزرگی برای چقدر بدنم حال، این با نمیشه

 خیس براش رو خودم االن تا کرد می نگام که گرفتم باغ توی که زمانی رو مچش

 .توقف بدون و وحشیانه و شدت به اونم داد، ادامه من ردن*ک به. بودم داشته نگه

 .بکنه باهات رو رکا این من، جز نداره حق هیچکس: گفت گردنم توی

 کنار انداختمت احمق یه مثل. بری گذاشتم من: غرید

 :بره فرو درونم تر عمیق تا میدادم تکون حرکاتش با رو باسنم
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 ! ن*بک تر سخت لعنتی، اوه. بگیر پس منو پس نالیدم -

 به اون پشت حاال، و چرخیدیم. کرد قبول رو چالش. کشیدنش چالش به کلماتم، -

 دورش پاهامو. نخوره دیوار به که باشه سرم به حواسش نبود مجبور گهدی و بود دیوار

 به رو نگاهش اومد، می بیرون و شد می داخلم که طور همون بودم کرده حلقه

 فقط کنه، اذیت که قدر اون نه ولی داد می فشار رو گردنم کمی و بود داده چشمام

 و نیومد کسی شبختانهخو. کرد می تحریک هم خودم. لذتمون به کردن اضافه برای

 همف با هامون پوست برخورد صدا، تنها. بودیم تنها آلود، مه شب توی همچنان ما

 به نظیر بی ریتم یه مثل همشون که بود هامون نفس و کمربند جیرینگ جیرینگ

 .رسید می گوش

 از. ببینم رو اش پک سیکس بتونم و باال بزنم رو پیراهنش تا جلو بردم رو دستم

 !شدن بریده سنگ با رسید می نظر به و بودند تر سخت آوردم، می یاد به که چیزی

 وسکس، کامل شدن لخت ولی بدیم انجامش برهنه تونستم می کردم می آرزو

 .بود بزرگی ریسک

 :  گفت

 شد باعث حرفش،. بکنیم کارا خیلی قرار امشب. میاریم درشون بعدا. نباش نگران -

 .بگم بهش نبود الزم حتی. بشم نزدیک ارگاسم ی لبه به ناگهانی

 کرد ام زده شگفت شناخت، می رو بدنم چطور که این
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 و آورد باال رو گردنم. کن نگاه بهم. داشت حسی چه یادمه. شی می ارضا داری -

 قدر این. بود هام چشم ی خیره کرد، می منو سختی به که حالی در. گرفتم محکم

 .شدیم ارضا و لرزید تا داد ادامه

 دقی چند

 

 داشته نگه رو ام شل بدن همچنان. بشن منظم دوباره هام نفس تا کشید طول ای قه

 : گفت و بوسید رو گردنم. بود

 .گرتا عاشقتم -

 ها احساس خیلی. کنند توصیف تونستند نمی کلمات، که بودم عاشقش قدر اون من

 .داشت نگه عقب رو اشون همه ترس، ولی داشتم

 .برنگرد پیشش. لکا نکن ول دوباره رو من: گفتم

 .فشرد خودش به تر سخت رو من

 .رم نمی کنم، نمی -

 .کرد نگاهم و گرفت رو سرم

 که دونم می. رم نمی جا هیچ من. باشی این نگران نیست الزم دیگه. کن نگاه بهم -

 بست رو کمربندش و زمین روی گذاشت رو من. کنم می و کنم اش ثابت بهت باید

 طور همون و کشید می زمین روی رفتن راه موقع رو پاهش. کرد بلندم دوباره بعد و

 .گرفت تاکسی الک، و رفتیم ایستگاه سمت به هم با و داشت نگه بغلش توی رو من
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 عقب های صندلی روی که طور همون. بینم می خواب دارم کردم می حس همچنان

. کوبید می تند گوشم کنار قلبش. گذاشتم اش سینه روی رو سرم بودیم، نشسته

 پشت مرتبا و بود هام شونه روی دستش پله، راه کل توی شدیم، آپارتمانم وارد وقتی

 کاری انجام حس شدن، داخل محض به و رفتم ور ها کلید با. بوسید می رو گردنم

 اش پیراهن. شد بسته در کار، این با و در به اش کوبوندم. نداشتم هرگز که داشتم رو

 .بود لذت و شوک گرسنگی، از مخلوطی نگاهش. زدم باال رو

 رو ای عضله هر. داد ادامه رفتن پایین به و لیسید رو اش سینه یروی حلقه زبونم،

  به رسیدن تا و لیسیدم می

 خوام می که فهمید و نشستم هام زانو روی وقتی. دادم ادامه خوشگلش های وی

 :نالید و شد پایین و باال هیجان با اش سینه کنم، چکار

 بکنی؟ رو کار این خوای می عاواق. لعنتی -

 شورتش. زمین کرد پرت و آورد در  رو شلوارش و نکرد صبر هم دیگه  ثانیه یه حتی

 بلندی، ، ابعاد تا کشید طول لحظه چند. آوردم در رو ش*آلت و کشیدم پایین رو

 از بیشتر ش،*آلت زدن ساک ی باره در. کنم هضم رو سرش براق ی حلقه و گرما

 .بودیم نکرده رو کار این حاال تا بودم، بافته یفانتز چیزی هر

 :گفت و لغزوند موهام الی رو دستش

 .کردم بافی خیال زیبات  دهن اون دن*گایی ی درباره چقدر کنی تصور تونی نمی -

 بدی؟ انجامش خوای می مطمئنی
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 رو اش شدن ارضا از حاصل ب*آ و حلقه و بردم بیرون رو زبونم جواب، جای به

 نفس و منقبض شکمش های عضله. شد می تر خیس مالش، و لیس هر اب. لیسیدم

 .شدن مقطع های

 .است دهنده آزار زمان وهم عالی این! لعنتی -

 هاش چشم جواب در. لیسیدم رو لبام کردم، می نگاهش که حالی در و شدم متوقف

 و داشت نیاز من رحم به حاال، ولی داشت کنترل خودش روی همیشه الک. بست رو

 آورد، می در خودش از لذت روی از که صداهایی. کرد می تحریک رو من این! نتیلع

. برم تر جلو تا کردند می تشویق رو من و بودند کننده تحریک و سکسی شدت به

 تونستم نمی. داشتم دوست شدت روبه ش*آلت توسط رو دهنم پرشدن حس

 زدم می دست مخود به اگر و بود خیس خیلی. زدم اک*س تر محکم و بشم متوقف

 .شدم می ارضا سریعا

 :گفت و برد موهام داخل رو دستش

 .باشه داخلت شدنم ارضا خوام می ولی. میشم ارضا بدی، ادامه اگر بسه -

 .نه -

 .بشه ارضا دهنم نوی خواستم می. زدم ساک تر محکم

 .بودند کشدار هاش نفس

 ؟ خوری می قرص احیانا، -

 . بشه منظم پریودم تا نمیش باعث. شه می سالی چند. آره -
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 : گفت و کشید بیرون دهنم از

 .بچرخ و شو بلند پس -

 بی و گرفت رو باسنم. زد می تند خیلی آورد، می در سرم از رو لباس که وقتی قلبم

 بی داخلم، حلقه حس و اش برهنه پوست آلت، داغی کاندوم، بدون. شد داخلم وقفه

 تر محکم و زد چنگ باسنم به هش ستد. بود افزایش به رو ام حس هر. بود نظیر

. بشنوم کرد می جلو و عقب که طور همون رو خیسیم صدای تونستم می. زد تلمبه

 شدن گاییده هم بعد و واسش زدن ساک. بشم ارضا لحظه هر تا بود نزدیک لعنتی

 .بود کرده نزدیک ارگاسم پرتگاه ی لبه به شدت به رو من توسطش،

 :گفت زنان نفس نفس

 !عالیه لعنتی اون بدن. کنم نمی استفاده کاندوم از باهت وقت هیچ دیگه -

 .شدم می ارضا داشتم

 !االن. شو ارضا داخلم -

 .شه می کبود فردا باسنم که بودم مطمئن لعنتی. کوبید بهم رو خودش تر محکم

 ...گرتا.... اوه لعنتی -

 تلمبه به هم بعدش حتی ولی شدیم ارضا تا داد ادامه کردن جلو عقب به قدر این

 .داد ادامه زدن

 ببوستم تا چرخوند رو من و کشید بیرون ازم الک باالخره

  اینو؟ فهمیدی. برسه داخل به پامون نذاشتیم حتی  -
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 .بدم انجامش بازم بتونم کنم فکر -

 :گفت برد می خواب اتاق سمت به رو من که حالی در و زد چنگ رو شلوارش

 .نشده متمو باهات کارم من چون عالیه -

** 

 بستنی هم خورد به و بودیم نشسته تخت روی الک، و من و بود صبح چهار ساعت

 .سوختند می دورمون شمع تا چهر. دادیم می

 کنی؟ پیدام کجا که چطورمیدونستی امشب، -

 .بودم آپارتمانت نزدیک تمومه، چیز همه گفتی و فرستادی پیام برام که وقتی -

 ها پله روی جا همین. کنم سوپرایزت خواستم می و تو پیش بودم اومده مستقیم

 .موندم منتظرت

 که گفت و پیشم اومد کرد، می صدا نگهبانت پری رو خودش که خرفت پیر اون

 خاطرش به میدونستم. خودتی که بگم گرتا توصیفات روی از تونم می درسته؟ الک،

 کردم غش خنده از! عرضه بی آدم تو. گردی می بر

 بش این ای؟ جدی -

 

 .رسه می نظر به من نگهبان پری یه

 تره؟ کامل من از اش پکیج نگهبانت پری که فهمیدی -
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 کنیم بحث اش درباره نیست قرار ولی آره -

 !که این مثل بودی گفته براش من از خوب خیلی -

 ازش و داد نشونش بهم اینجا، بیام که این از قبل ولی ندیدمش ها سال این کل من

 .تو به بدمش روز یه خواستم می چون. من به بدش خواستم

 .کنم پیدات کجا که پرسیدم می باید اون از و کنم پیدات که داشتم الزم

 ؟ چیه کالب اسم که گفت بهت اون پس -

 .بده زجرم خواست می فکرکنم. اول همون نه -

 کرد؟ کار چه -

 .بیارم در رو لباسم کرد مجبورم -

 !!!کنی می شوخی -

 .ام جدی کامال -

 بود؟ همین فقط -

 کاش ای -

 ؟ چی -

! ونی*ک پسر بود نوشته روش لعنتی. بگیرم دستم توی تابلو یه که کرد مجبورم -

 .گرفت عکس ازم

 : گفتم شوکه و گذاشتم دهنم روی رو دستم
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 ؟ چی -

 .است وثیقه یه مثل این گفت بهم تازه و آره -

 !لعنتی سالی -

 بعد هرحال به. بود همین هم کارش لیلد کنم فکر. میده اهمیت بهت مسلما خب -

 آخرین که داد اخطار و داد بهم رو آدرس بگیرم، عکس شدم راضی که این از

 .شانسمه

 !واو -

 آره -

 : گفت و سمتم چرخید الک

 بدونم رو چیزی یه باید -

  باشه -

 پیش برگردم که گفتی بهم و کردیم تموم کوچه توی که وقتی تر، قبل همین -

 مثل واقعیه این نداره باور که هست تو توی قسمتی یه. بود سخت نششنید چلسی،

 آسیب بهت چقدر که فهموند بهم این و. کردی گیر گذشته هنوزتوی که این

 .رسوندم

 روز کل که این از بعد مخصوصا. بودم شده احساساتی خیلی فقط من لحظه اون -

 .ریختند بیرون یهو ترس ازجمله احساساتم ی همه و. خوندم می کتاب داشتم رو

 .کنار گذاشت و آورد در دستم از رو بستنی الک
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 .هام گونه رو گذاشت هاشو دست

 که ای ثانیه هر. بیشتر رو تو ولی داشتم دوست خیلی رو چلسی من شک بدون -

 ولی. چلسام عاشق که کردم می یادآوری خودم به مدام بودم، باهات دوباره

 هواپیما سوار وقتی. شدم تسلیم باالخره که بودند قوی چنان تو برای احساساتم

 .کنم تموم چلسا و خودم بین رو چیز همه تا میرم که بودم مطمئن شدم،

 نه؟ زدی، آسیب بهش بد خیلی تو -

 .نبود این لیاقتش.  آره -

 .متاسفم -

 باهاش که نبود انصاف. کرد نمی فرق نتیجه کردیم، می ازدواج حتی یا نامزد اگر -

 .باشه تو واسه قلبم ولی بمونم

 .داره حسی چه االن دونم می که کنم می حس جورایی یه -

 باخودش رو اون کردن اذیت وجدان عذاب همیشه من از قسمت یه. بدونی احتماال -

 تا کشید طول روزی چند یه برگشتم وقتی. نبود ای دیگه راه ولی. داره می نگه

 باهاش تو، ی درباره خواستم می چون چیه چیزا این توضیح راه بهترین که بفهمم

 این باید. نخوابیدم باهاش اصال ولی بدم توضیح براش بالفاصله نتونستم. باشم صادق

 هام چمدون بدون خواستم نمی که این اش خالصه. ساختم بهانه کلی. بدونی رو

 ام گذشته ی درباره رو چیز همه باید تو که این ی عالوه به. تو پیش برگردم

 اون روی گذاشتم رو وقتم تمام کردم، ول رو چلسی وقتی نتیجه رد. میدونستی

 .بود کافی نظرم به که رسیدم ای نقطه به باالخره که جایی تا کتاب،
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 .گذاشتیش میان در باهام که ممنونم نهایت بی -

 .بوسید رو من

 .عاشقتم نهایت بی گرتا -

 .عاشقتم منم -

 .کالیفرنیا گردم نمی بر دیگه من -

 ؟ وسایلت ی واسه تیح چی؟ -

 دیدنش برای باید زودی به. خوبه که هم مامان حال. فروختم رو شون همه نه -

 .بریم

 بریم؟ -

 .رو اوز شهر جادوگر دورتی که ببینم رو پیالر خواستم می قدر اون من

 ولی. نداد نشون خوبی واکنش اولش. گفتم بهش ات درباره هم االن همین آره -

 موردی نکنه، هم قبول اگر ولی. بپذیرتش وباید عاشقتم قدرچ که دادم توضیح بهش

 .نداره

 .امیدوارم -

 در. دادم استعفا چلسا با زدن بهم از بعد مرکز از چون کنم پیدا جدید شغل یه باید -

 پیشنهاد بهم. بود شغلی مصاحبه کردم، جا این مدت این که کارایی از یکی نتیجه

 .دادن مشاوره شغل

 کنی؟ می شوخی -
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 .نه -

 .عالیه خبر این الک -

 .کرد خوردن به شروع دوباره و برداشت رو بستنی

 بخواد؟ اتاقی هم که شناسی می رو دختری. دارم نیاز موندن واسه جا یه به من -

 .خوبیه انتخاب سالی اممم، -

 .داد بهم پر قاشق یه

 زنم می فحر شیرینی دختر ی درباره دارم. زنم می حرف دیگه دختر یه ی درباره -

 .میاد خوشش واژنش شدن زده لیس از که

 .باشه موافق شاید. اوه -

 : وگفت بوسید رو من بستنی پر دهن

 .کردم می قبول جواب عنوان به رو نه عمرا چون خوبه -

 : داد ادامه و رفت عقب

 مربوط گفتی. کنی کارمی چی زندگی گذروندن برای نگفتی بهم وقت هیچ راستی -

 آیی؟ بی اف جاسوس نکنه یا میکنه؟ کار چی دقیقا تون کمپانی لیو. تبلیغاته به

. توئه با حق واینا نماینده قسمت اون ی درباره. نیست تبلیغات به مربوط زیاد خب -

 پیش سال هفت یعنی موقع اون که وقتی. داره دلیل هم، گفتن برای تردیدم این

 .کنم کمکت نتونستم که کردم می گناه احساس شدیم، جدا



 برادر ناتنی

                                                                                                                            
 و مه لقا مهدیه خلیلیان مکبا کحمیدی  بانو / برگردانپنلوپه وارداثری از 

 www.our-translates.mihanblog.com 399                                                                             ب سرخ     سیکاری از 

 .فهمم نمی رو منظورت -

 .الک ادبیاتم ی نماینده من -

 : پرسید و زمین روی گذاشت رو بستنی

 ای؟ چی  -

 چند یه بتونم کنم فکر نتیجه در. کنم می کار ها نویسنده ی نماینده عنوان به من -

 .الکی مخصوصا. کنم منتشر رو کتابات از تا

 کنی؟ می شوخی باهام -

 .ام جدی کامال -

 و یجور چه -

 

 شدی؟ کار این ارد

 کردم شروع پادویی از رو کارم. گشتم می شغل دنبال کالج، دوران. شد اتفاقی خب -

 .کنم می کار هم کارا تازه با نتیجه در کارم تازه هنوز من. جا این به رسیدم تا

 .بخوابم باهات باید شدن، نویسنده برای بگو بهم کنم می خواهش -

 .مشگیر می نظر در صد در صد -

 .کنم می افتخار بهت گم، می جدی گرتا، واو -
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 تر استعداد کم های نویسنده وقتی کردم می گناه احساس چقدر که نمیشه باورت -

 دونستم می خب ولی بگیرم تماس باهات خواست می دلم. شدن می موفق تو از

 .حساسی اش داشتن نگه مخفی و بودن نویسنده روی چقدر

 .کنی گناه احساس نیست الزم. نداشتم رو این رانتظا وقت هیچ من گرتا -

 موفق اگر حتی ؟ خب دیم می انجامش باهم. دیدم رو استعدادت من. هست چرا -

 .کردیم که تالش نشدیم،

 : کرد زمزمه

 .زمینم روی مرد ترین خوشانس من. نشیم هم موفق اگر حتی -

 .بردم هاش انگشت الی هامو انگشت و رفتم جلو

 .داری جدید تتوی یه که بینم می. شد الکی درباره صحبت -

 .پس شدی متوجه: خندید

 ولی بامزه. بود کرده تتو ایرلندی ی نشونه و خط کلی با پیچ در پیچ و الکی اسم

 .غریب و عجیب

 تتو؟ این دلیل خب -

 معنای به الکی. )*منی شانس تو دو و. یک اندازه می تو خوشگل باسن یاد رو من -

 ...*(منظورشه شانس خوش

 و کشید جلو منو. کردی تبدیل خوشبختی به برام رو بدبختی بار چند از بیشتر

 :داد ادامه بعد و بوسید عمیقا
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 رو مون اسم طوری این. سیریل بزنی داد شدن ارضا موقع اگر شم می خوشحال و -

. سیریل ی کلمه میشه حاصل کنی، مخلوط انگلیسی توی رو گرتا و الک اگر. )گفتی

 (خورند می و شیر توی میریزند که خشک ی صبحانه رجو یه که

 زمان کریسمس،. رسیدیم نیویورک به کریسمس بعد، ماه چند. قشنگیه ی ایده -

 کریسمس این اما. دارم دوست میشه برق و زرق پر وقتی رو شهر. امه عالقه مورد

 اش هتجرب هم با زوج، عنوان به بار اولین برای داشتیم الک، و من چون داشت فرق

 و فرانسیسکو سان به بریم تا بودیم گذاشته قرار الک پیشنهاد به. کردیم می

 کم یه تا بودم زده حرف تلفنی باهاش رو باری چند بگذرونیم، پیالر با رو تعطیالت

 .بشه بهتر امون رابطه

 که هرچند. کرد تر کم سفر برای رو تشویشم این، و رفتارکرد خوب عجیبی طرز به

 با الک داد می ترجیح پیالر صد در صد و شد نمی عالی وقت یچه امون رابطه

 چند. بیاد کنار باهام بود شده باعث جورایی یه رندی، مرگ. خب ولی. باشه چلسی

 سالی، آپارتمان. بویم سالی ی خونه بیفتیم، راه سفر برای که این از تر قبل روز

 سکسی گذاشت، سرش روی رو سانتا مقدس کاله الک وقتی. بود کالسیک خیلی

 اتاق ی گوشه شیطونی یکم برای رو من( مذهب کاله جور یه)بود دنیا سانتای ترین

 .کشوند

 .دنیایی سانتای ترین سکسی تو -

 .تو حال به خوش پس -

 .خودم سمت کشیدمش و کردم حلقه گردنش دور هامو دست

 .کنم می افتخار -
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 .نیست خوبی کرف سالی ی خونه دیوار کنج اینم شیطونی ولی اومممم -

 .داد الک به نفر اولین سالی رسید، که دادن هدیه نوبت. گذشتیم خیرش از پس

 . نبود الزم سالی اوه، -

 خونه دیدیم، روش الک لختی عکس با تیشرت یه و کردیم باز رو بسته ما وقتی ولی

 :گفت خنده با سالی. شد منفجر خنده از

 .شیم سرگرم خواستم گرمه، اینا و کتاب با خیلی سرتون ها روز این -

 .داشتی نگهش مدت همه این شه نمی باورم -

 .بود تو از یادگاریم تنها این -

 :کردم زمزمه گوشش دم

 .شه می جا اینا توی هنوز باسنم که آوردی شانس -

 .کنه می جا خوش توی رو من باسنت که شانسم خوش بیشتر کنم فکر -

 کوبیدم مشت بازوش به

 .عاشقتم لیو زنی بهم حال  -

 : گفت خنده با

 .نخوندی رو کارت  -

 هم بوسیدن حال در درخت زیر که بود زوج یه از قدیمی عکس یه. کردم بازش

 .بودند
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 : بود نوشته هم زیرش

 .تو خاطر به اونم. زندگیمه کریسمس بهترین این گرتا، -

 مفتخرم من

  خوشحالم

 خوشبختم

 عاشقم

 ام زده هیجان آینده وبرای

 ....مسکریس این

 متاهلم من

 متاهلم من

 برد رو دستش و نشست زانوهاش روی دیدم وقتی ولی چیه منظورش نفهمیدم اول

 .فهمیدم جیبش، سمت به

 .کن ازدواج بامن=  متاهلم من

 .عاشقتم نهایت بی من. گرتا داره حسی چه عشق دونستم نمی من تو، از قبل تا -

 .میکنی ازدواج باهام که بگو لطفا

 .پوشوندم زده شوک رو رو صورتم

 .الک البته -
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 بطری داشت، خبر انگار سالی. کرد زدن دست به شروع بود، اتاق توی هرکسی

 .کرد بازش و برداشت رو شامپاین

 .شدم شوکه کرد، انگشتم داخل رو حلقه الک، وقتی

 دادی؟ رو پولش چطور ولی زیباست نهایت بی این الک

 ی عالوه به داشت ریز های نگین هم دورش تا دور و بود قیراط دو حداقل الماس

 . مالوند دماغم به رو دماغش و شد بلند. پالتینی ی حلقه

 پاتریک وقتی مامان. نبود مهم براش پول. بود داده پیالر به پاتریک رو حلقه این -

 ندیدمش ها سال این کل من. ننداختش هم دور اما نکرد استفاده ازش دیگه مرد،

 چون من به بدش خواستم ازش و داد نشونش بهم جا، این بیام که این از قبل ولی

 .تو به بدمش روز یه خواستم می

* 

 .بودیم کرده برگزار شخصی مهمونی یه الک و من ، بعد،کریسمس سال یه

. نبود الزم بزرگ عروسی یه. بود گزار سپاس بابتش واقعا الک و بودم بته موهاموباال

 کش تیوق. کنیم رسمیش خواستیم می فقط

 

 .بوسید زمانی هر از تر عاشقانه منو الک کرد، صادر بوسه ی اجازه یش

 .دادم رو عمرش خبر بهترین بهش و کردم زمزمه گوشش دم زمین، گذاشتم وقتی
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 حاال که گفت و کرد شوخی الکی ی شیوه به و شکمم روی گذاشت سرشو شب، اون

 .کردند دواجاز ناتنی، خواهر و ناتنی برادر که خبرهاییم تیتر سر

* 
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 واقعی ی عاشقانه آخر، فصل

 هستید؟ پدر اوروک آقای شما آیا -

 .افتاد تپش به برد کار به پرستار که لقبی از قلبم

 .پدرمنم. خودمم بله -

 ...پدر

 ی لکه که بودم پسری اون من اوقات بیشتر. نبودم پدر وقت هیچ زندگیم، تمام

 تا بود من نوبت. بودم پدر یه من ال،حا ولی. شد می خطاب آشغال حرومزاده، ننگ،

 .کنم بازی رو پدر نقش

  لطفا؟ کنم چک رو تون شناسایی کارت میتونم -

 می دلم. دادم نشونش رو مچم دور پالستیکی بند دست و کردم بلند رو بازوم

 .دارم نگهش ابد تا خواست

 .بیا دنبالم:  گفت

 گرتا وقنی بودم کالیفرنیا توی نماما مشغول. بودم داده دست از رو زایمان متاسفانه

 من و بود اش هفته چهر و سی فقط. شده پاره آبش ی کیسه که گفت و زد زنگ

 زدنش، زنگ محض به ولی. دارم کوتاه سفر یه واسه وقت قدر اون که فکرکردم

 ، شنیدم که چیزی اولین بعد و. فرودگاه رفتم راست یه و کردم جمع رو وسایلم

 .اورژانسی سزارین بردن رو گرتا داد خبر و زد زنگ که بود سالی
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 می. بودم نشده هم هواپیما سوار یتح هنوز احمق من چون. شدم دیوونه تماسش از

 دست زندگیم، توی بار اولین برای که بود اونجا و. برسم وقت سر محاله که دونستم

 و باشه داشته وجود خدا داری شک زندگیت، کل که دار خنده چقدر. شدم دعا به

 وجودیتش به تولد از بعد از انگار که میشی دامنش به دست جوری تنگنا، توی بعد

. بود بچم عکس. فرستاد عکس یه برام سالی شدن، سوار از قبل. داشتی راسخ اعتقاد

 .نازنینم پسر

 یخ دیدم، گوشیم ی صفحه روی رو عکس وقتی و بیرون اومدم دستشویی از یادمه

 بهترین این بدونن همه خواستم انگارمی که کردم یم نگاه جوری رو اطرافم. زدم

 های مراقبت بخش بردن رو بچه که بود نوشته برام پیام توی. زندگیمه ی لحظه

 شک وجودیتت به دیگه که خورم می قسم. مچکرم خدایا. خوبه حالش ولی ویژه

 .نکنم

 پرواز برای شدن وآماده گیت به رسیدن تا و کردند می خیس رو صورتم مدام اشکام

 وقتی. بودم عکس ی خیره رو پرواز ساعت شش کل کنم فکر. نشدند متوقف هم

 خواستم نمی که جایی اون از و بود خوابیده گرتا رسیدم، بیمارستان به باالخره

 دیدن از هم دیگه لحظه یه حتی خواستم نمی. ندادم هدر رو وقت کنم، بیدارش

 خوابیده دستگاه توی پسرم که جایی سمت به رو من پرستار. بمونم محروم پسرم

 اشتباه کرده، احساساتی منو عکسش دیدن کردم می فکر اگر. کرد راهنمایی بود،

 باال که کوچیکش ی سینه دیدن. کرد می فرق کامال شخصا اونم دیدنش. کردم می

 .بود نظیر بی شد، می پایین و

 پنج یه دبای فقط. خوبه هم اش دیگه مشخصات تمام و کشه می نفس خودش داره

 . بمونه اینجا دیگه روز شش
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 کنم؟ بغلش تونم می

 .کنید استفاده هم ماسک و بشورید رو هاتون دست مخصوص صابون با باید فقط بله

 روی رو کاغذی ماسک و شستم نور سرعت با رو هام دست. ندادم هدر ام ثانیه یه

. بود شده دهپیچی پتو داخل گرمش بدن. بغلم دادش و بیرون آوردتش. کشیدم دهنم

 تر مهم و باشم مواظبش زندگیش، کل باید که این از. شدم زده وحشت ناگهانی

 کردم می آرزو کنم؟ رانندگی شهر توی خواستم می کوچولو موجود این با چطوری

. نرسه بهش کس هیچ دست تا بذارمش دار قفل ی صندوقچه یه توی تونستم می

 نگاه. دارم دورنگهش وغریب، عجیب ایدنی این توی بالیی هر از تا خواست می دلم

 طی رو درستش مسیر دقیقا زندگیم که بفهمم شد باعث کوچولوش صورت به کردن

 کوچولو موجود این به تهش، اگر کنم فکر ای دیگه راه هیچ به تونستم نمی. کرده

 . شد نمی ختم

 بود اشون شبیه من از بیشتر خیلی. رو پاتریک روشن موهای و داشت رو رندی دماغ

 شد فشرده قلبم اومده دنیا به رندی تولد روز فهمیدم وقتی

 .لرزیدند هش چشم. باباتم من. اینجاست بابا کوچولو، رفیق هی

 .ریشتم بیخ ها حاال حاال برای. اینجام همچنان من. بیدارشی نیست الزم

 لحظه یه. شد حلقه من انگشت دور چطور که دیدم و کرد باز رو کوچیکش دست

 .بوده نوشتن برای من ی کننده الهام پسر این کردم حس

 گذشته غضب نبود قرار دیگه. کنم رها رو عصبانیت و گذشته خاطرش، به بود الزم

 بچه وقتی. بدم کوچولو این به خواستم می رو قلبم کل بلکه. دارم نگه قلبم توی رو
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 کامال وتاد اون. ببخشم رو رندی و پاتریک باید که فهمیدم داشتم، بغل توی رو ام

 من. بدم انجام هرگز نباید رو کارهایی چه پدر، یه عنوان به که بودن داده یاد بهم

 ندونه که زیاد قدر این. کردم می جبران پسرم به عشق دادن با رو دوتا اون کار

 که چیزهایی خاطر به رندی از ولی برسه نظر به عجیب شاید. کنه کار چه باهاش

 بود شده زندگیم عشق و من آشنایی باعث بود، زنده وقتی. متشکربودم بود، داده بهم

 (میگه رو گرتا)کنم پیداش دوباره بتونم تا شد باعث هم، مرد وقتی و

 به رو نگاهم. کرد پیدا رو عشق شد می نفرتم توی و داشت وجود زندگی مرگ، در

 : گفتم و دادم پسرم

 .ارزه می چیز همه به همین و شد ختم تو به شد، که هرچی -


