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 )جلد اول از مجموعه ده جلدی(

 

 

 

 فصل یک

 جید

 .بودمش ندیده وقتهیچ من که بود مارجوری برادر تالون

 می رفتیم می کالج به که زمانی رو مارجوری تر بزرگ برادرهای همیشه من

 ...رایان و جونان دیدم؛
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 لباس .بودند اندامشون پرورش مشغول که بود هاسال و بودند قدبلند هااون

 یخانواده اقوام سایر مثل و بود استنسون کاله و کابوی هایچکمه محبوبشون

  .داشتند سیاه به نزدیک یتیره موهای بود، جزوشون هم مارج که استیل

 دچار حسادت شدت از دیدم رو مارج برادرهای که باری اولین دونیدمی !خب

 دام تجارت خاطربه که جذاب شدتبه کابوی تا دو نخواد دلش که کیه !شدم سوختن

 !ببینه؟ رو بودند شده میلیونر شرابشون و

نمی توجهی من به وقتهیچ البته صد و داشتند سنی اختالف خیلی من با هااون

 عاشق من زمان اون توی چون بود قبول قابل من برای حدی تا این خب !کردند

 .بودم کالین

 مارج .زدمی تندتر کمی قلبم بودند، من اطراف رایان و جونا وقتی وجود، این با

  .خندیدمی من به موضوع این خاطربه همیشه

 تمام مارج گذشته، هااین تمام از و بودند برادراش هااون داشت؛ حق اون

 مارج درهرحال اما .بود گذرونده هااون یرحمانهبی هایاذیت با رو نوجوونیش

 هم مارج و بودند جذاب هااون که معلومه .شدنمی برادراش جذابیت منکر هم

 .بود هااون یزنونه ورژن

 زیبایی بود شده استیل یخانواده نصیب که بزرگی هاینعمت از یکی مطمئنا

 .بود فیزیکی و ظاهر

 مارج کنار  من که حالیدر .داشتم رو زشت ناخواهری یه احساس مارج کنار در

 هر و روز هر اون .رسیدممی نظربه هانوجوون مثل ایقهوه ضخیم موهای اون با

  !شدمی تریسی آبنوس شبیه تربیش روز

 وقتی که بود، ایتیره ایهقهوه مارج هایچشم و آبی تا بود طوسی تربیش هامچشم

 برادراش مثل مارج قد .ببینه رو روحت تونهمی کردیمی حس زدمی زل بهت

 مثل درست و بود العادهفوق بدنش .من از بلندتر اینچ دو یکی شاید بود، بلند
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 پیراهنم آخر یدکمه با همیشه من که بود درحالی این و بود الغر و بلند برادرهاش

 !بودم درگیر

 بودم داده یاد بهش وقتی حتی کرد، می حسودی من هایسینه به مارج زدم، لبخند

 ترحجیم رو هااون اسفنجی زیرهای لباس از استفاده با ایشرورانه طرزبه چطور

 ...بده نشون

 از قسمت اون به طبیعی طوربه بتونه که نکرد پیدا رو سوتینی وقتهیچ اون ولی 

 رو هامسینه یکننده خیره حجم تونممی خوشحالی با من و بده تریبیش حجم بدنش

 .بزنم تاخت اون یالعادهفوق بدن کل با

 .اومد فرود هواپیما

 بنشینید؛ خودتون هایصندلی روی گیت به رسیدن تا لطفا آقایان و هاخانوم _

 اومدید، خوش جانکشن گرند به .کردید پرواز ما همراه رو امروز کهاین از ممنون

 کالریدو

 از پیامی .کردم روشن رو موبایلم بالفاصله و گرفتم تحویل رو دستیم کیف من

 .داشتم مارج

 بیام تونمنمی و افتاده اتفاقی متاسفانه ببینمت، تا کنم صبر تونمنمی !اومدی خوش _

 هاتچمدون تا منتظره و دادم نشون بهش رو عکست دنبالت، میاد تالون .دنبالت

 .بگیره تحویل رو

 .کشیدم آه ناخودآگاه

 .بودمش ندیده وقت هیچ که برادری

 دلیلیه این .بود گذرونده عراق در رو بودیم کالج در مارج و من که زمانی تالون

 بزرگتر برادر جونان، بین وسطی، برادر اون .ببینم رو اون نتونستم وقتهیچ که

 .شدمی حساب خونه تغاریته نوعی به مارجوری .بود ترکوچک برادر رایان و
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 من برای همیشه جورایییه و کردنمی صحبت تالون به راجع خیلی وقتهیچ مارج

می باشه، جذاب و قیافهخوش برادراش یاندازهبه اون اگر درهرحال .بود معما یه

 !بزنم زل بهش رو استیل یخانواده یمزرعه تا فرودگاه راه مدت تمام تونم

 از بندیلشون و بار برداشتن و شدنبلند به شروع مردم و نشست هواپیما باالخره

 نظربه و بودم افتاده گیر پنجره کنار صندلی روی .کردند هواپیما داخلی هایقفسه

 .نداشتند شدنپیاده برای ایعجله بودند نشسته کنارم که پیری زوج رسید،می

 .کردم صبر بنابراین

 .کشیدم آه دوباره و

 لحظه این توی کالین و من رفتمی انتظار .بود شده انحراف دچار قطعا زندگیم

 طوریاین و رفت کرد ول محراب توی رو من اون اما باشیم، عسلمون ماه توی

  .نبودم افسرده باید قدرکهاون عجیبی طرزبه .کرد تغییر هابرنامه یهمه

 خواستمنمی فقط .شیممی جدا هم از کالین و من دونستممی که بود مدتی  حقیقت در

 افتاد، برایم ایآزاردهنده اتفاق چنین باالخره وقتی .کنم اعتراف خودم به رو این

  .داشتم تغییر به نیاز شدم؛ تسلیم

 من به اتفاق این از بعد بود، عروسیم اصلی ساقدوش عنوانبه دنور در که مارج

می .کنم زندگی هااون یمزرعه توی و برم کلرادو غربی شیب به تا داد پیشنهاد

 نتونستم اگر و کنم پیدا شغل کریک اسنو کوچیک شهر توی وکیل عنوانبه تونستم

 .باشم ارتباط در جانکشن گرند با شدمی

می زندگیم اول از خونه عنوانبه که جایی تنها دنور، بود؟ مرگم چه دیگه پس

 توی جااین نشست، هواپیما که ایلحظه از درست و بودم کرده ترک رو شناختم

 .بودم جانکشن گرند

 پشت. ایستاده الک شبیه باسرعتی البته کردند، حرکت به شروع باالخره پیر زوج

 .دادممی وقوسکش پاهام به و بودم
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 پا و اومدم بیرون هواپیما از برداشتم، هواپیما باالیی هایقفسه از رو بندیلم و بار

 .گذاشتم جدیدم زندگی توی

 پنج یشماره * برقی رمپ مقابل در و کردم دنبال رو بار تحویل هاینشونه

 .ایستادم

  !شناختم رو اون بچرخه سمتمبه اون کهاین از قبل حتی

 استیل، خانوادگی امضای با همراه و برادراش از بلندتر حتی !بود بلند خیلی

 پوشیده سفید تیشرت یه .بود پوشونده رو لباسش ییقه روی که مجعد بلند موهای

 محشرش باسن و متناسبش و باریک کمر بود، پوشانده رو پهنش هایشونه که بود

 .بود نمایان خوبی به تیره جین اون توی که

  .دادم قورت رو دهنم آب

 بشه معلوم تا بده تکون رو پالکاردی یا دست اون داشتم؟ انتظاری چه !خب

  !رابرتزه؟ جید منتظره

به جوری مطمئنم بودم؟ نکرده نگاه رو خودم و دستشویی بودم نرفته قبلش چرا

 .دوییدم قطار یه دنبال انگار که میام نظر

 و چرخید سمتمبه .کردم صاف رو گلوم و ایستادم سرش پشت افتادم، راه سمتشبه

 به بینیش و بود برنزه زیبایی طرزبه پوستش .گرفت قرار مقابلم مشکیش چشم دوتا

 .بود گرفته شکل صورتش روی خوبی به اومدنمی چشم به که کوچیکی قوز جز

 .بود شکسته بار یک بینیش احتماال

 

 به و میکنه حرکت روش چمدون  فرودگاه توی که برقیه پله مثل : برقی رمپ

 میرسونه مسافرا دست
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 رنگ به و پر هاشلب بود؛ شده پوشیده اشروزه چند ریش ته توسط قویش فک

 حسی چه .بود شده آویخته اشکشیده و کلفت گردن به صلیبی و بود تیره صورتی

  کنم؟ لمس رو اشبرنزه پوست اگر داشت

سینه یقفسه یتیره و پشتکم موهای از چندتا و بود باز اشیقه ابتدایی یدکمه دو

 .شد سخت و سفت سوتینم توی هامسینه نوک .بود معلوم اش

  جیدی؟ تو _

 از چون دادم، تکون سر من .پرسید دارشخش و کلفت صدای با تالون رو این

 زندگی به دوباره که بود مسیحی و خدا مثل تالون .بودم شده عاجز زدنحرف

 بشم مردی جذب موازی دنیای توی تونستممی چطور .تپیدمی شدتبه قلبم .برگشته

 باشم؟ کرده ازدواج ایدیگه مرد با االن بوده قرار که صورتی در

 اون ولی .داشتیم حس هم به درهرحال اما نباشیم، هم عاشق االن کالین و من شاید 

 .بشکنتم داشت سعی پیچوندنم با اون ...رفت و گذاشت محراب توی رو من

 .میارمش برات بده، نشونم رو ساکت فقط _

 ساکم نبود، نگرانی جای .رفتم برقی رمپ سمتبه و دادم تکون رو سرم دوباره

می نفر دو یکی پیش رمپ کنار همیشه .رسیدمی که بود ساکی آخرین همیشه

 در کشوری (ه تیمبوکتوع مسیر در ساکم که کردممی مجاب رو خودم و ایستادم

 از و بایستم جااین تونممی .برممی لذت موندن منتظر جااین از االن ماا )  آفریقا

 .ببرم لذت رمپ رو آوردم خودم همراه که کیفی چرخش یکننده هیپنوتیزم اثر

 قرار جایگاه روی و اومد ترپایین رمپ از اینچ چند کیفم .بود نمونده ایفاصله

 دراز دست بندیلم و بار و رنگ بنفش کیف برداشتن برای کهاین از قبل و گرفت

 .کرد بلند جایگاه روی از و گرفت رو چمدون یدسته گرمش هایدست کنم،

 .میارم برات رو هااون که گفتم بهت _

 :گفت و کرد اشاره من به پر هایدست با
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 .کردم پارک طبقه همین توی ...بیا _

 بدم؟ انجام که اومدبرمی دستم از ایدیگه کار چه .رفتم دنبالش

 !من برعکس درست نیست، زدنحرف اهل خیلی تالون که بود معلوم

 ایکلمه بدون ماشین توی باهاش ساعت یک بود قرار و بودم متنفر حرفیکم از 

 .بود طوالنی ممکن شکل آورترینعذاب به مدت این .بیفتم گیر زدنحرف

 حدود فوت 6.4 شاید یا و 6.3 حداقل اون قد بود، سکسی هم رفتنش راه حتی

قدم از تا برم راه انرژیم حداکثر با بودم مجبور و رسیدمی ظربه ن متر سانتی۱۹۳

 چون .شد زدگیم خجالت باعث کوتاهی مدت زمان در این .نمونم جا بلندش های

 کابویی هایچکمه .بزنم دید رو محشرش باسن و بمونم عقب دادممی ترجیح

  .شدمی کوبیده زمین کف هایسرامیک روی محکم رنگش مشکی

 که بود تالون و رسیدیم رفت باال واراتوماتیک خودش که دری به ما مرتبه یک

می آرزو فقط بده؟ اهمیت که کیه اما نبود، جنتلمن خیلی اون خوب .شد وارد اول

 اون سوار بتونم تا داشتم نیاز تربیش زمان کمیه به .بره راه تریواش کم یه کردم

  .بشم*آوروحشت ماشین

خانواده .رفتم بود، بورگاندی براق روکش که بنزش مرسدس سمتبه تالون دنبال

می بر خونه به کالج از تابستون طول توی که زمانی .بودند پولدار خیلی استیل ی

مسافرت به مارج کنم کمک پدرم وسازساخت شرکت به دفتری کارای توی تا گشتم

 طول در دفعهیه .کردمی سفر یونان جزایر به و رفتمی اروپایی یروزه یه های

 البته کرد دعوت کارائیب سواحل به مسافرت به رو من مارج سوم سال تعطیالت

 از زندگیم تمام در که بود باری اولین .بده خودش رو هاخرج تمام که شرطیبه

 !شدممی جدا کالین

 .کرد نگاه دستم توی کیف به و گذاشت عقب صندوق توی رو چمدونم تالون

 بذاری؟ صندوق توی هم رو کیفت خوایمی _
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 و رفتم راننده کنار در طرفبه .گرفتم طرفشبه رو کیف و دادم تکون رو سرم

 .نشست فرمون پشت و کرد باز رو ماشین در هم تالون .نشستم جلو صندلی روی

 :گفت و چرخید سمتمبه

 درسته؟ نیستی، زدنحرف اهل خیلی تو _

 

 .میکنه توصیف آوروحشت رو ماشین داشت خواهند ماشین تو که سکوتی علت به*

 بودم؟ گفته بودم، نگفته هم ایکلمه حتی هنوز .بگیرم رو امخنده جلوی نتونستم

 .اللم من بود کرده فکر احتماال

 .بیاد تونهنمی بود گفته و بود داده پیام من به مارج اومدی، دنبالم  که مرسی _

 .بره جدیدش شغل یمصاحبه برای بود مجبور آره، _

 !بشه کاربه مشغول مزرعه توی قراره کردممی فکر واقعا؟ _

 محلی یروزنامه .کرد تغییر اوضاع ولی کردیممی رو فکر همین هم ما خوب _

 جای کردنپر برای مارج و داد دست ازرو گزارشگرهاش از یکی کریک اسنو

  .داد درخواست خالیش

 .حالش به خوش _

 داشت دوست که چیزی از مدرسه توی اما برد می لذت نگاریروزنامه از مارج

 کار هدفش بود، شده بزرگ که طورهمون و بود کشاورزی اشرشته .شد منحرف

 زمان اون .بود آشپزی عاشق واقعا کارها این تموم از جدا اما بود، مزرعه توی

 برای رو جلوش چیزها بعضی اما بره آشپزی یمدرسه به که کردم تشویقش خیلی

 .گرفت کار این انجام

 .وکیلی تو که بود گفته من به مارجوری !خب _
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 و امیدوار هم هنوز اما کنم پیدا کار نتونستم روز دو این توی حقیقتش ولی آره، _

 .نگرممثبت

 .دوخت مسیر به رو هاشچشم و داد تکون رو سرش تالون

 طورهمون و شدم خیره هامناخن به .گذشت حرفی هیچ بدون هم دیگه یدقیقه چند

 .برداشتم بود افتاده ماشین کف که رو کیفم کندم،می رو ناخنم کنار پوست که

 تلفن پشت مردم که هایوقت از معمول طوربه .آوردم بیرون رو موبایلم

 چیزی با دارم احتیاج لحظه این توی درست اما متنفرم، شنمی پنهون همراهشون

 ذهنم به کردنش عوض برای راهی و بود سنگین شدتبه ماشین جو .بشم سرگرم

 .رسیدنمی

 _بشکنه رو سکوت این که چیزی هر جید، بگو چیزی یه_

 و فلج رو من استیل تالون دلیل چند به .بود خالی چیزی هر گفتن برای مغزم ولی

 غیرقابل نداشت؛ ایدوستانه رفتار اما بود خودمونی عالی طرزبه .کردمی ناتوان

 یاجازه و بود پوشنده رو اون پای تا سر نامرئی آهنی زره یه کهاین مثل .بود نفوذ

 .دادنمی بهش حد از بیش نزدیکی

 بود، دیده جااون زشتی و بد چیزهای احتماال .بوده دریایی تفنگدار قبال 

 .بود برگشته عراق از که بود سالی چند کنم؛ درک تونمنمی حتی که موضوعاتی

 با ارتش از تالون بودیم، شده التحصیل فارغ کالج از ما که سالی گفتمی مارج

 گذشته؟ اون به چی دقیقا که دونستمی کی االن .بود شده مرخص افتخار

 .کردم صاف رو گلوم

 بازه؟ وکال برای راه شما کوچیک شهر توی نظرتبه _

 .داد تکون وراستچپ به رو سرش تالون

 .بدونم که نیستم مطمئن _

 .باشه ممکنه گفت،می مارج _
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 :خندید مسخره و بلند

 !باشه داشته اطالع چیزی چنین از ممکنه چطور دونمنمی خوب _

 .بردنمی جایی به راه پرسیدن سوال روش این

 .شده تنگ براش دلم واقعا کنه؟می چیکار مارج _

 که نبود پیش یهفته همین .کنهمی چیکار اون دونیمی من از بهتر تو مطمئنا _

 دیدیش؟ عروسیت توی

 من به که ممنونم خیلی .دیدم نشد، برگزار که عروسی توی رو اون !بله !بله !بله

 .کنیمی گفتگو این دادنادامه واسه که تالشی برای ترممنون و کردی یادآوری

 .نکردم عروسی واقع در _

 یحلقه و شوهربی تو دونستمنمی هم اگر حتی و دونممی رو ماجرا کل _

 .بزنم حدس تونستممی بگی کهاین بدون پس اومدی؛ جااین ازدواجت

به ممکن نکردم؟ دستم ازدواج یحلقه من فهمیده که بود کرده توجه من به قدراون

 ایدیگه مدت .داشتن خبر شدنم تحقیر از استیل برادرای تمام االن .رسهنمی نظر

 رو ساعت .بود اتمام به رو گوشی شارژ اما کردم سرگرم گوشی با رو خودم هم

 بودیم شده سوار که وقتی از دقیقه پنج تازه !لعنتی .کردم نگاه داشبورد روی از

 .بود گذشته

 

 .بخوای اگه ایدیگه جای یا بریم  *سیار رستوران یه به تونممی نیستی؟ گرسنه _

 .کنم فکر بذار بود؟ کرده زدنحرف به شروع که بود اون واقعا

 کرده امتناع فرودگاه نخور درد به و قیمتگرون غذای خوردن از و امگرسنه کمیه

 .کنم صحبت نباشم مجبور و بجنبه فکم تا شدمی باعث خوردن .بودم
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 ...یا برگر  خوبه، بخری چیزی هر ...نداره اشکالی نظرت از اگر خوب ...آره _

 .ایدیگه خوردنی هر

 .داد سفارش کوکا و کامبو دوتا بپرسه ازمن کهاین بدون و روند وندی سمتبه اون

 کردمی صحبت باهاش که کسی به کنه نگاهم کهاین بدون زدم؛ دستش به آروم

 :گفت

 .کنید عوض رژیمی ینوشابه با رو هانوشابه از یکی ببخشید، _

 .کردمی اذیتم باالش قند خوردم،نمی نوشابه وقتهیچ من راستش اما شد بهتر کمیه

 .زدم بازوش به دوباره

 .بگیر سرد چای یه من برای لطفا _

 :گفت فروشنده به رو و کشید ایکالفه پووف

 .بذار رژیمی ینوشابه جایبه تی آیس یه _

  :پرسید و برگشت سمتمبه تالون

 شدی؟ راضی _

 طوریه؟این واقعا پسر این .دادم تکون رو سرم

 برگر من برای بپرسی کهاین بدون ...نشدم راضی نه، بخوای رو راستش _

 .باشم خوارگیاه من بود ممکن دونیمی ازمن که اطالعاتی طبق و دادی سفارش

 .برد باال طرفبه منحنی یه شکل به رو هاشلب جزئی لبخند یه

 حرفت ...ایدیگه خوردنی هر ...یا برگر خوبه، بخری چیزی هر گفتی خودت _

 .کردم باور رو

به احمقی خیلی آدم شبیه حاال .بودم زده که بود حرفی دقیقا آره .شدن داغ هامگونه

 از رو هاموننوشیدنی و غذا پاکت پیشخدمت که موقعی تا !عالیه .رسیدممی نظر

 سمتمبه رو هانوشیدنی تالون .کردممی بازی هامانگشت با بده تالون دستبه پنجره
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 لیوانی جا توی رو اشنوشابه .منه تی آیس لیوان کدوم توی که کردم چک و گرفت

 پام روی رو غذا یبسته .کردم خودم لیوان وارد رو نی و گذاشتم صندلیش کنار

  :گفت و گذاشت

 رو غذام کردنرانندگی با زمانهم تونم می جوریاین کن، باز هم من ساندویچ _

 .بخورم هم

 

 تو همونجا بدی غذا سفارش بری میتونی ماشین با میشه که جایی : سیار رستوران

 بخوری رو غذات هم ماشین

 !نه

 .لطفا _

 !نه

 کنم؟ استفاده لطفا یکلمه از مهمه برات _

 و داره دادندستور به عادت شاید بوده، ارتش در قبال تالون خب، !دستوره یه این

 !پروئه خیلی فقط شاید یا

 باهام رفتارشون دیدمشون هروقت اما !چطورین مارج یدیگه برادرای دونمنمی

 چشه؟ پسر این پس بوده؛ دوستانه

 خواست ازم تالون که کاری بودم؛ زده خجالت برگر اشتباه برای هنوز کهدرحالی

 .دادم انجام رو بود داده دستور بهم بگم بهتره یا

 .اونه برای کدومش باشم نگران نبود الزم و بودند هم مثل کامال برگرها

 رو ساندویچ دوباره و برداشتم رو دورش فویل بازکردم، رو ساندویچ دور کاغذ

 .گذاشتم کاغذش توی
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می کردمی رانندگی داشت که حالی در و بود معلوم ساندویچ نصف بنابراین

 .بخورتش تونست

 .دادم دستش رو ساندویچ

 !دهمی رو متشکرم معنی   این استیل تالون لغت فرهنگ توی احتماال و خندید

 .زدم گازش و کردم باز هم رو خودم برگر

 !خدایا

 !مایونز

 چربی با کردممی سعی شد،می که جایی تا ولی نداشتم، مایونز سس با مخالفتی من

 .کنم مقابله اضافه

 . شده که بود کاری گفت؛ شدنمی چیزی

 .بود امگرسنه خیلی من شاید یا بود خوشمزه خیلی برگر

 دیگه یدقیقه پنج و چهل برای رو خوشمزه ساندویچ این خوردن باید فقط حاال

 .دادممی طول

 هم ساندویچ یذره آخرین کهاین تا جویدممی حسابی و زدممی کوچک گازهای

 .شد اممعده وارد

سیب همراهبه رو ساندویچم من تا کشیده طول دقیقه سی فقط دهمی نشون ساعت

 .بخورم کرده سرخ هایزمینی

 ندید رو کنارم مرد به کردننگاه به نسبت کششم کردم وسعی زدم زل روروبه به

 .بگیرم

 ورشعله رو من جنسی میل حد این تا چرا پس شعوره،بی مشخصی طوربه تالون

 کرده؟
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 .کنهمی التماس هاشلب برای و میاره فشار سوتینم به هامسینه نوک

 !تالون هایلب

 !بکشه طول دیگه ساعت نیم قراره هنوز لعنتی
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 فصل دو

 تالون

 من و خوشگلیه خیلی دختر بود گفته مارجوری !سکسیه زن این مورد در چیزهمه

 خود یاندازهبه هاعکس و تعاریف اون از کدوم هیچ اما بودم، دیده رو عکسش

 . هست کننده تحریک هم خوردنش غذا مدل حتی .نیست انگیزشهوت رابرت جید

 دستمال با بعد و زنهمی لیس رو هاشلب زدن گاز از بعد بار هر که طوری

  .کنهمی پاکشون

 خواممی !همبرگر ذرهیه این به لعنت .مونده باقی لبش کنار برگرش از کمیه هنوز

 سخت و بکنم شیرینش دهن وارد رو زبونم بعد و بزنم لیس رو خردهیه این

  .ببوسمش

 دستش که وقتی انداخت غذا پاکت توی و کرد مچاله رو همبرگرش دور کاغذ

 .شد سخت و سفت آلتم بگیره، هم رو من ساندویچ کاغذ تا نشست رونم روی

 کاغذ .ندارم نیاز بهش لعنتی ماشین این توی که چیزیه تنها این االن !لعنتی

  .چپوند غذا پاکت توی و کرد اشمچاله گرفت، هم رو من ساندویچ

 مارجوری دوست اون .نداشتم باره این در نظری هیچ گفتم؟می چیزی باید االن

  .من نه بود

  .بودن اومده اون دنبال جونان یا رایان کاش ای

  .گذشت هم دیگه یدقیقه بیست

  :گفت جید

  .ببینم رو مارج قراره که امزدههیجان واقعا _

 رفته یادش دوباره نکنه .باشه داشته کوچیکی گفتگوی یه خوادمی فقط که واضحه

می رو گاف این که باریه دومین این دیده؟ عروسیش توی قبل یهفته رو مارج که

  .بخندم صدابی کردم سعی اما بگیرم رو امقهقهه جلوی تونستمنمی .ده
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  .است زدههیجان کنی زندگی ما با قراره تو کهاین از هم اون مطمئنم آره، _

  .بشم ساکن زندگی برای تون مزرعه توی دادید اجازه که ممنونم واقعا _

 اتاق اون باشیم، داشته چیز یه فقط ما دنیا تو باشه قرار اگر نیست، مشکلی _

  .است اضافه

 مارج بهار، تعطیالت طول در دفعه یه بودیم دوم سال وقتی ...دونممی آره !اوه _

  ...جااون تو ولی کردم مالقات تونمزرعه توی رو

  .بودم عراق من _

 من .متنفرند عراق اسم گفتن از مردم چرا نشدم متوجه وقتهیچ زندگیم طول در

 طفره چرا .ببینه نباید وقتهیچ آدمی هیچ که دیدم رو کثیفی چیزهای و بودم جااون

  .دیدممی رو ایزننده و کثیف هایصحنه چنین من که نبوده باری اولین رم؟می

  .کرد صاف رو گلوش

  امــــم... آره _

  .کرد صبر لحظه چند

  .هستم ارتش شرایط متوجه بوده، قهرمانانه واقعا کردی جااون که کاری نظرمبه _

  .ندادم انجام شدن قهرمان برای رو کار اون من _

  ...تو که نبود این منظورم من !اوه _

  !آبی چشم نیستم، قهرمان یه من _

 زدم؟ صدا آبی چشم رو اون که بودم من

 اون که چیزی شنیدن یآماده مطمئنا اما باشم چیزی چه شنیدن منتظر باید دونمنمی

  .نبودم هم گفت
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 به که هرکس من نظر از اما کنی،می فکری چه تو که نیست مهم برام واقعا من _

نمی تغییرش وقتهیچ و منه شخصیه نظر این قهرمانه، یه کنه خدمت کشورمون

  .دم

 نظربه احمق قدراین زندگیم توی هرگز حاال تا .دادم تکون سر احمق یه مثل

 نشسته کنارم که دختری مثل که زندگیم اول یدهه توی نه حداقل بودم؟ نرسیده

  .بودم معصوم

نمی ناراحت اصال .ببره کمی زمان این امیدوارم و خط تو میاد نهایت در هم اون

  .ببینم هاشچشم توی تربیش کمی رو معصومیت یهاله اون اگر که شم

  بگم؟ باید چی دونمنمی _

  کنه؟ تعریف ازت کسی که نیست عادی برات اصال این !ممنونم بگی باید تو _

  !نکردی تعریف من از تو _

 آرزومه .قشنگیه خیلی تعریف یه این قهرمانی، یه تو گفتم بهت .کردم مطمئنا _

   .شد نخواهم هم وقتهیچ و نیستم قهرمان یه اما کنه صدام قهرمان یکی

  .نیستم قهرمان یه که گفتم منم و _

 زیباست! هستش رومروبه االن که هاییچشم یاندازه به بودن قهرمان کنممی فکر_

 حال در .کردم مقاومت جید زدندید برابر در و زدم زل روروبه به مستقیم

 کوچیک شهر یه از باید .نبود شلوغ وقتهیچ کریک اسنو یجاده و بودم رانندگی

  .برسیم هااستیل یاردی 4840 یمزرعه به تا شدیممی رد

 این باهاش بتونم تا دارم وسیله یه به نیاز بگیرم؟ خوب ماشین یه تونممی کجا از _

  .بگردم اطراف

 .بری جااونبه باید که جانکشن گرند چیزی چنین کردنپیدا برای محل بهترین _

 زمانهم طوربه که داریم مزرعه توی ماشین تا پنج ما چون نکنی عجله بهتره البته

  .کنی استفاده هااون از یکی از تونیمی بخواد دلت اگر .شننمی استفاده
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  .کنم تحمیل بهتون رو خودم خوام نمی !نه اوه _

  .کردی رو کار این یعنی کنی زندگی باهامون اومدی وقتی تو _

 رفتاری چنین الیق اون .شدم بودم گفته که چیزی متوجه تازه حرفم شدنتمام با

  .داشتم عادت جمالتی چنین از استفاده به من اما نبود

 !دارید؟ اضافه اتاق عالمه یه ...گفتی تو اما ...اما ...!متاسفم من _

 بلد حقیقتش خوب .بودم کرده ناراحت رو اون من !لعنتی .لرزیدمی کمی صداش

 رو چیزی چنین عراق توی بودن سال پنج و کنم رفتار مردم با باید چطور نبودم

 به چیزی هم این از قبل زندگیم که دونهمی خودش خدا البته و بود نداده یاد من به

  .بود نداده یاد من

 چرا دونستمنمی که بود این بود، آزاردهنده برایم دختر این مورد در که چیزی اما

 بغلش که بدم اجازه خودم به تونستمنمی .دارم نگه بازوهام بین رو اون خوادمی دلم

  .کردمنمی بغل رو کسهیچ من .کنم

 بغل رو دختری هیچ خواستمنمی وقتهیچ که بود این داشتم االن که مشکلی تنها 

   .بود ریخته هم به رو امفلسفه تمام ساعت یک درعرض زن این اما کنم

  ...لعنتی آبی هایچشم اون

 که شیممی خوشحال و داریم اضافی ماشین مزرعه توی ما که بود این منظورم _

  .کنی استفاده ازشون

 جاده یشونه توی رو ماشین و کردم کم رو ماشین سرعت کشیدم، سنگینی آه

 جواهرای اون به شدم خیره جذابش هایچشم به و برگشتم سمتشبه .کردم پارک

  ...تانزانیت

  .زدمی تند قلبم

 من !اومدی خوش ما یخونه به و هستی دنیا توی مارج دوست بهترین تو ببین _

  ...که نبود این منظورم
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 رو هوا و کشیدم عمیقی نفس بود؟ سخت قدراون لعنتی یکلمه اون گفتن چرا

   .دادم بیرون آهسته

  !متاسفم _

 هایلب ...قرمزش و پر هایلب  ...هالب اون و کرد روشن رو صورتش لبخند

  .زدنبرق طوسی -آبی هایچشم !بوسیدنیش

  بود؟ سخت خیلی گفتنش _

 برای شدتبه بدنم و ریختن پایین هاششونه روی از دارشموج ایقهوه موهای

 قرمز هایلب اون و ابریشمی هایگونه اون برای !خارید می هااون کردنلمس

  .اسکارلتی

نمی حد این تا رو چیزهیچ و کسهیچ اون از قبل تا و !خوامشمی رو اون لعنتی

 .خواستم

  !جید _

 راجر، من سگ و دوید طرفمون به مارج شدیم وارد در از ما که ایلحظه همون

  .شد آویزون جید زانوی از

  !پسر هی _

  .نشست زانوهاش روی جید .کشیدم دست راجر گوش پشت

  .عزیزم جااین بیا !اسبامزه چقدر _

  .خندید مارج .لیسید رو صورتش و رفت سمتشبه تربیش راجر

  .داری دوست رو هاسگ چقدر تو بودم کرده فراموش _

  .چرخید سمتمبه

  .شهمی دیوونه هاسگ دیدن از جید _
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   .برگشت جید سمتبه

  نکرد؟ اذیتت که تالون ببینم .فرودگاه دنبالت بیام نتونستم خواممی معذرت خیلی _

  !گفتم؟ بهش چی من که بگه خوادمی اون .ریخت دلم لحظه چند برای

  .زد لبخند فقط جید اما

  بگیری؟رو شغل تونستی .بود خوب چیزهمه !البته اوه _

  .داد تکون رو سرش مارجوری

 مشغول جا همین تا برگشتم منم .بود گرفته رو شغل این نفر یه من از قبل !نوچ _

 درس مشغول تو کهاین با زمانهم رفتن، مسافرت سال سه کنم فکر .بشم کار به

  .باشه کافی طوالنی مدت برای بودی، قانون یمدرسه توی خوندن

  .خندید بعد و 

 !لوسه خیلی حقیقت در لوسه، کمیه اون اما هستم خواهرم عاشق واقعا من خوب

 مارج .دونممی اون از من که چیزیه این و نداره کارکردن سخت با مشکلی اما

  :داد ادامه

  گذشت؟ چطور ماشین توی زمان خوب _

  !بودم گرسنه واقعا خرید، همبرگر من برای تالون بود، خوب خیلی _

 مزخرفی و تند آدم هاییوقت یه تال .شنوممی چیزی چنین که خوشحالم !واقعا _

  تال؟ نه مگه خیره، نیتش همیشه اما شهمی

 فراهم عزیزم خواهر برای رو چیزها بهترین کردم سعی همیشه خوب خیر؟ نیت

 !خوبیه مضخرف سوال بود؟ خیر نیتم همیشه اما برادرام برای طورهمین و کنم

همون .گرفتم ندیدش بنابراین .کنم پیدا براش جوابی تونمنمی احتماال که چیزی

   .بودم شده گرفته نادیده سال پنج و بیست که طور
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 برداره، خودش برای رو تو کنار خالی هایاتاق از یکی جید بود قرار کنم فکر _

 .برممی رو وسایلش من مارج؟ درسته

  :کرد تعارف به شروع جید

  ...نیستی مجبور تو ...!نه اوه _

  :گفت مارجوری

  .بکشه کار هاشعضله اون از کمیه که الزمه بده؛ انجامش بذار _

  !من خدای شد، صورتی جید هایگونه

  بده؟ رنگ تغییر قرمز به ممکنه هم بدنش یبقیه

 اشساده زیر لباس اون زیر از حتی من که هاییسینه اون یا و اشسینه یقفسه مثال

  .ببینم تونممی هم

  !سکسیه حد از بیش اون که ندارم شک

  درسته؟ مارج؟ دیگه تو اتاق کناره اتاق پس _

 هر و خصوصی بهداشتی سرویس اتاق اون جید، ایهالعادهفوق اتاق اون !البته _

  .داره رو باشی داشته احتیاج که چیزی

  .بیاید کنار مشکل این با نیستید مجبور واقعا شما هابچه ...اممم _

  .خندید مارج

 پایینه شخصیش یخونه توی جونان !خدا رضای برای خالیه، اتاق این مشکل؟ _

 سکونت برای رو جااین پشت مهمان، یخونه هم رایان و کنهمی زندگی مزرعه

  .کنیممی زندگی جااین که تالیم و من فقط کرده، انتخاب
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 رو اشخونه جونان برگشتم عراق از که وقتی داشتم؛ هم ایدیگه یچاره من انگار

 دقیقا من و بود برداشته خودش برای رو مهمان یخونه هم رایان و بود ساخته

  .افتادم گیر خونه این توی

 کنممی گیخفه احساس جااین توی هنوزم اما منه مال خونه این سوئیت ترینبزرگ

  .کنه زندگی جااین که اومده جید حاال و

 از شدتبه که ایخونه کنم؛ ریزیبرنامه خودم شخصی یخونه برای و برم بهتره

  .باشه دور جید از و جااین

 و بردم مارج اتاق به منتهی راهروی سمتبه رو دستیش کیف و جید چمدون

  .گذاشتم اضافی خواب اتاق توی رو باروبندیلش

  .بود خونه یدیگه سمت درست سوئیتم

  !خداروشکر

  .بگیرم فاصله رابرت جید از شهمی که جایی تا داشتم نیاز

 .کنه کم رو اون به نسبت اشتیاقم بتونه هم فاصله همه این حتی نبودم مطمئن فقط
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  سه فصل

 

 جید

  

  .زدم مشت متکام به بار هزارمین برای

 وقتی تا و هستش غریبگی مشکلم اما بودند؛ راحت کافی یاندازه به متکام و تخت

 رو اول شب تونمنمی هم رممی هتل به که هروقت بخوابم، تونمنمی نکنم عادت

  .بخوابم

 رو من همیشه ولی نه؛ یا باشه داشته کافئین کنه، کمکم بتونه چای لیوان یک شاید

  .کنهمی آروم

 مردم که نیست گیاهی هایجوشونده منظورم کنیممی صحبت چایی بهراجع وقتی

  .گنمی علفی چای بهش

  .نداره رو اصلی چای خوبیه اصال اون

  .رفتم بیرون اتاق از آروم دزد، یک مثل و شدم بلند

  .شدم بزرگشون خیلی یآشپزخونه وارد

  .افتادم نفسنفس به و کردم روشن رو وچراغ

  .بود مقابلش آب لیوان یه و بود نشسته آشپزخونه میز پشت تالون

  .دادمی تکون رو دمش و بود نشسته پاهاش روی راجر

 احاطه اشسینه مشکی موهای توسط هاشسینه نوک و بود لخت باشکوهش یسینه

  .بود شده
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 و پرمو کهاین نه کنه؛ خوردنی و سکسی رو عضالنیش یسینه که ایاندازهبه فقط

  !آورچندش

 .بود میز روی راستش دست

 خدای اوه ...بازوش باالیی وقسمت بود پبچیده هم در زیبایی طرزبه دستش ساعد

برجسته و زده بیرون هست استراحتم حالت در بدنش وقتی حتی عضالتش !من

  !ان

 که رنگی سفید تاپ تنگ یباالتنه به هامسینه بودم؟ نپوشیده گشادتر لباس یه چرا

 رو امتنه نیم بود، داده بهم کالین که بوکسوری ست .بود چسبیده بودم پوشیده

 این اما بودم، ریخته بیرون رو بود داده من به اون که وسایلی تربیش .بود پوشونده

 و سفت نوک و گذاشتم هامسینه روی سرعتبه رو دستم .بود راحت ازحدبیش ست

  .پوشوندم رو شونبرجسته

  !متاسفم من _

  :پرسیدم دوباره و نداد جوابی اون .بودم افتاده لکنت به

  نشستی؟ تاریکی توی جااین چرا _

  .برد نمی خوابم _

   .ندم کش رو قضیه گرفتم تصمیم اما نبود سوالم جواب واقعا این !خب

 ...دارید؟ چایی ببینم بودم اومده فقط ...شدم مزاحمت که ببخشید طور،همین منم _

  .کنهمی آرام رو من همیشه چایی

  .کرد اشاره انگشت با

  .داریم چایی اپن روی کابینت توی _
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 رو خودم کنم سعی اگه االن اما پوشیدم،می گشاد و مناسب لباس یه و رفتممی باید

 .دادممی انجامش داشتم هم االن که کاری .شدمی توجه جلب باعث تربیش بپوشونم

   .کردم گشتن به شروع هاکابینت توی ماگ کردنپیدا برای و برداشتم رو چایی

  :گفت بچرخونه، رو سرش کهاین بدون تالون

  .راست سمت اجاق، کنار کابینت _

 رو یکی خوریقهوه هایفنجون و هاماگ بین از و کردم باز رو کابینت در

  .گذاشتمش ماکروویو توی دقیقه چند برای و کردم پرش آب با برداشتم،

 ینا معمول طبق

 نگاه من به نه ؛ بود نشسته هنوز تالون .بود دنیا یدقیقه ۲ ترینطوالنی دقیقه، ۲ 

 رو ماگ کرد، زدنبوق به شروع ماکروویو وقتی .زدمی آبش به لب نه و کردمی

می میز پشت باید .دادم قرارش اپن روی و انداختم توش رو بگ تی آوردم؛ بیرون

   شدم؟می همراه تالون با و نشستم

 بهتر شاید البته بود، گرفته رو تالون دورتادور نامرئی دیوار اون دوباره انگار

 رو دمش و بود نشسته تالون پای روی هنوز راجر !رو میز دورتادور بگم باشه

 رو راجر نرم موهای و برم جلو خواستممی که زمانی درست .دادمی تکون

 احساس .بشم خارج آشپزخونه از و عقب برگردم گرفتم تصمیم کنم، نوازش

  .داشتم عجیبی

  !بشین بیا داری دوست اگر _

 نبود، درست نشستن کنارش .نشستم تالون رویروبه و گذاشتم میز روی رو چاییم

نمی و بود من دید خط توی درست .بود خطرناک اشتباه یه نشستن روشروبه اما

 کشیدن انگشت و بود شده سکسی و ریخته بهم موهاش .نکنم نگاهش تونستم

 یه با جذابش ایقهوه هایچشم دورتادور .زدمی دامن قضیه این به تربیش بینشون

  .بود شده احاطه تیره یهاله
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  :گفتم

  .بخوابی نتونستی که متاسفم _

  .کرد صاف رو گلوش

  .خوابمنمی وقتهیچ من ...نباش _

  .ندادم کشش بازهم اما خوابیدنمی هاآدم یهمه باشه؛ ممکن تونستنمی این

  .ندارم خوابیدن با مشکلی معموال _

  :دادم ادامه

 تونممی بهتر فردا مطمئنا کنه،می ایجاد مشکل برام تختی هر توی اولم شب ولی _

  .بخوابم

  .داد فشار هم به رو اشتیره هایلب تالون

  .بزنن آسیبی تو به تونننمی خونه این شیاطین باش مطمئن !البته_

 که زمانی کابوس احتماال زد؟می حرف بهش راجع که بود کوفتی چه این شیاطین؟

 از پس *زایتنش اختالل دچار حتی شاید و بود دیده رو بود دریایی ارتش توی

  .بود شده آسیب

  

  

  : آسیب از پس زای تنش اختالل*

آسیب و زااسترس عامل یک شنیدن یا مستقیم یتجربه از،  پس که است بیماری

 یک وقوع یا مرگ به تهدید یا واقعی مرگ به تواندمی که .دهدمی روی شدید زای

 درماندگی و ترس احساس هاتجربه این به نسبت بیمار .شود منجر جدی یسانحه
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می تالش مدام و دهدمی بروز قراریبی از حاکی و آشفته رفتارهای اغلب کند،می

 .کند اجتناب سانحه و رویداد یادآوری از کند

 یهفته توی شد باعث که قبلیم نامزد جز به البته نبوده، زندگیم توی شیطانی هیچ _

  .بشم تحقیر وحشتناکی طرزبه گذشته

  بودم؟ کرده سرگرمش من .برد باال رو ابروهاش

  !بوده سخت برات خیلی این مطمئنا _

 توی صداقتی اما کنه برخورد صمیمانه داشت سعی .بود ناخوشایند برام صداش تن

 زیاد حرفش توی کردم سعی بود؟ زده طعنه من به اون .شدنمی دیده رفتارش

  .نشم عمیق

 هم عاشق دیگه ما کنمنمی فکر واقعا .امزدهخجالت چیزی هر از تبیش راستش _

 به و موندم من بعدش .بودیم هم با دنور کالج توی سال چهار مدت به ما .باشیم

 عنوانبه پدرش شرکت توی و رفت نیویورک به اون و رفتم قانون یمدرسه

 خوب ولی کردیم، حفظ رو امونرابطه ما بود طریقی هر به .شد مشغول کارآموز

 کنممی فکر که گذشته به .داره رو خودش هایسختی هم دور یفاصله از رابطه

  .موندیممی دیگه هم با نباید ما بینممی

  .ایستاد تالون

  .باشه این از بدتر خیلی تونستمی شرایط ...باورکن هستی، خوبی شرایط در _

  بیاره؟ شماربه کم رو چیزی چنین کنهمی جرات چطور .شد داغ پوستم

 خوردن هم به باعث که سیاهی ینقطه فقط .کنه دلسوزی برام اون تا ننشستم جااین

 این از بدتر تونستمی چیزهمه که البته .دادم نشون بهش رو بود شده امونرابطه

 جذابش مشکی هایچشم به مستقیم و شدم بلند .بیفته اتفاق بدتر ممکنه همیشه بشه،

  .شدم خیره
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 چیزهای ممکنه دونممی نیستم؟ بودم گفته بهت خوبیم، شرایط تو .گیمی درست _

 این درهرحال اما .باشه داشته وجود عروسی جشن توی شدنرها از بدتری خیلی

   .کنهنمی ترمیم رو من یشکسته غرور

  :خندید و داد تکون رو سرش تالون

  !هستی خوبی شرایط در تو ...فهمیدم ...اوهوم _

 نوک شدن برجسته باعث حرفش هر چرا .کرد تحریکم و رفت پوستم زیر کلماتش

   شه؟می هامسینه

  کنی؟می قضاوتم چرا پس .شناسیمی رو من کم خیلی !دونیمی _

 !آبی چشم شناسمت،می کنیمی رو فکرش که چیزی از تربیش خیلی رو تو _

 اتفاق برات که چیزی بدترین و بوده امتیاز و موقعیت از پر که داشتی زندگیی

  .بوده عروسیت روز توی شدنترک افتاده

  ...شدم بزرگ سختیبه من نبوده، فرصت از پر زندگیم اطالعت محض _

  :دادم ادامه و کردم اشاره واکینگیشون گاز اجاق و بزرگ یآشپزخونه به

  !نکردی حسشم حتی تو که چیزی _

  !من یدوباره تحریک و زد قهقهه تالون

 شده بزرگ سختیبه !خریدش پول با شهنمی که هست چیزهایی یه !آبی چشم _

 که جایی هر رفتی، قانون یمدرسه به و داری دانشگاهی تحصیالت نه، یا باشی

 دوست بدن و جذاب صورت این با و بشی کار به مشغول تونیمی بدی درخواست

 تو نگو من به پس .کنی جذب لحظه چند توی رو دیگه پسرهای تونیمی داشتنیت

  !نداری فرصتی و امتیاز

 یچهره _ بین من .کنم هضم رو جمالتش آخرین بتونم تا داشتم نیاز زمان به

  .بودم افتاده گیر _داشتنیت دوست بدن و جذاب
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 بود؟ شده من جذب ؟ غرب و وسترن خدای این بود؟ شده من جذب اونم

 خارج هاملب بین از ایکلمه کهاین از قبل اما بگم، چیزی تا کردم باز رو دهنم

لب روی رو، هاشلب .کشید خودش سمتبه رو من و گرفت رو بازوم اون بشه،

 هااون و دادمی فشار هاملب به رو زبونش اون بود، سختی یبوسه .گذاشت هام

هیچ و بودم بوسیده رو کالین سال هفت ...!من خدای .لرزیدمی پاهام .گرفتمی رو

  .نبود شکلی این وقت

 رو موهام پشت .شدممی آب اون درون من و بوسیدمی رو من حریصانه اون 

 هیچ !شدم خیس .کشید برد، می غارت به رو هاملب کهاین با زمانهم و گرفت

 اون بوسیدمش ولع با !من خدای !اوه .بود نکشیده رو موهام این از قبل تا مردی

  .بده تسکین رو من قبلی هایشکست قراره که بود ایبرده مثل

  .بود بوسیده رو من ...!بود شده من جذب مرد این

الله .گرفت هاشلب میون رو گردنم نازک پوست بعد و کرد دهنم وارد رو زبونش

  .بوسید رو گوشم ی

  ...آبی چشم !خدایا _

 زمزمه گوشم توی .داشت نگهم ثابت اون اما کنم نزدیک همبه رو پاهام کردم سعی

   :کرد

  ...کنی ازدواج باهاش خواستیمی قبال که مردی _

...  

   !آبی؟ چشم بودت بوسیده جوریاین تاحاال اون _

 تالون .بود کوتاهی آه شد خارج اون از که صدایی تنها اما کردم باز رو دهنم

 رو این !ببر تخت به رو من .بشم آب بود نزدیک و کشید گوشم توی رو زبونش

  .بکن و ببر تخت توی رو من .گفتم ذهنم توی

  !بگو _
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  .خواست ازمن دوباره

   بود؟ بوسیده جوریاین رو تو اون حاال تا بگو _

  !نه _

 و شدند پیچیده بهم هامونزبون .گذاشت هاملب روی رو هاشلب دوباره اون و

 عضالتی کردم، لمس رو محکمش بازوهای .کرد لرزیدن به شروع پاهام دوباره

 رو دستم و کشیدم دست هاششونه روی .بود شده پوشیده برنزه پوست اون با که

 از رو بینمون یفاصله و بشم ترنزدیک بهش کردم سعی .کردم حلقه گردنش دور

  .ببرم بین

 و ناگهانی طوربه رو مونبوسه اما بشم ترنزدیک هم باز خواستممی ...نزدیکتر

 .بیفتم زمین به پشت از بود نزدیک و کرد ول رو موهام .رسوند پایان به پرصدا

 هاش،لب دادندست از برای و داشتم نگه صندلی پشت گرفتن با رو خودم

 .کردم ناله نیازش و بازوهاش

 دوتا مشکیش هایچشم .رفت غره چشم من به بگم بهتره یا زد، زل من به و ایستاد

  داشتم انتظار بگه؟ چیزی خواست نمی .کردمی ایجاد پوستم روی سوزان گودال

 رو اون اول که نبودم من ولی کنم؟ خواهی معذرت ازش باید کنه؟ چیکار االن

 ! نه عذرخواهی ! نه ! نه کنه؟ خواهیمعذرت باید اون .بوسید رو من اون .بوسیدم

  .کرد طی اتاقش مقصد به رو راهرو و رفت بیرون آشپزخونه از گذشت، کنارم از

 رو هامدست و افتادم صندلی روی .بود ایستاده آشپزخونه توی پاهاش روی سگش

 باقی میز روی نخورده دست هنوز آبش لیوان .کردم حلقه چایی گرم لیوان دور

  ! بود مونده

  

 مارج رویروبه میز پشت .بود اسنوکریک توی کوچیک رستوران یه ریتا، کافه

 اسنوکریک توی امصبحانه اولین برای رو من تا داشت اصرار .بودم نشسته

می رو دنیا یقهوه بهترین داره انگار که کردمی رفتار جوری مارج .ببره بیرون
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 .داشتم دوست رو تلخ و قوی هایقهوه .داشتم تردید بهش راجع که چیزی خوره،

رستوران اغلب که چیزی اما اصل، قهوه هایدونه از شده ساخته خالص هایقهوه

   !داشت شباهت رنگ ایقهوه داغ آب به تربیش داشتند هاکافه و ها

 رو شجاعتم و کشیدم عمیقی نفس .نگفتم بهش چیزی مارج قلب نشکوندن برای

 یبوسه به راجع چیزی .کنم سوال برادرش یدرباره مارج از بتونم تا کردم جمع

 اشتباه استیل تالون به راجع چیزی یه .گفتمنمی هنوز حداقل گفتم،نمی بهش دزدکی

  .داشت خبر اون از مارج شاید و بود

  :گفت مارج

  .شد تموم جااین کارمون وقتی _

...  

 البته و برانگیزیه تحسین شهر جااین .زنیممی اسنوکریک توی دوری یه ریممی _

 کار دنبال توشون تونیمی که داره وجود شهر توی وکال دفتر و حقوقی شرکت یه

  .بگردی

  :کردم یادآوری بهش

  .نشدم قبول وکال آزمون توی هنوز _

می پاس تو که دونممی !اسفرمالیته کامال چیز یه این تو مثل باهوشی آدم برای _

   !جید شی

 یا من نفساعتمادبه با هاییآدم دونستممی اما داد، دست من به نفساعتمادبه احساس

 .بودند شده رد هم تربیش حتی

 دیگه ماه شش تونممی نشدم، قبول اگر درهرحال اما باشه؛ جوریهمین امیدوارم _

 خوندن درس با زمان هم تونممی !نباش نگران .کنم امتحان رو شانسم دوباره

  .بشم هابچه سربارشما نیست قرار این، مثل شغلی هر یا بشم، گارسون

  !مایی؟ سربار گفته تو به کسی _
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  .شد کشیده بودم منتظرش من که جاییبه بحث !خوبه !اوه

  .گفت من به رو چیزی همچین برادرت بار یه ...خب _

  !بگه؟ تو به رو چیزی همچین باید اون چرا !تالون؟ _

 گفت بودیم، ماشین توی که دیروز اما نبرد؛ کار به رو حرفی همچین دقیقا اون _

  .کردم تحمیل بهتون رو خودم که

  .کردم بدجنسی کمیه باشه

 کردن تحمیل یواژه .کنم استفاده رو هاماشین از یکی تونممی که گفت منبه اون

  .کرد تکرارش اون و بردم کاربه رو

  !شکلیه این اون ...ُخب ...تال ...جید کرده شوخی باهات که مطمئنم _

  .شد تحریک کنجکاویم

نمی حرف بهش راجع اصال بوده؛ دریایی ارتش توی هاسال اون دونیمی !ُخب _

 تربیش رایان و جو به من .ریزهمی خودش توی رو چیزهمه حقیقت در زنه،

  .تنهاست کلمه واقعی معنی به اون .تال تا نزدیکم

 جااون تنهایی و رفتم آشپزخونه به چای خوردن برای دیشب !ببینم تونممی آره _

  .بود نشسته

  .شهمی بیدار خواب از زیاد هاشب معموال داره؛ مشکل خوابیدن توی !ُخب _

 یه یا خونه؟نمی کتاب یا بینهنمی تلویزیون چرا شینه؟می تاریکی توی چرا پس _

  !کارهایی؟ همچین

  .پیچید هم توی رو هاشدست قراریبی با و گزید رو لبش مارج

 سری یه درگیر کمیه ُخب ...جید خوبیه مرد ولی ...تلخه کمیه همیشه تالون _

هیچ دیده، چیزهایی چه دونمنمی و بود عراق توی اون که اینه منظورم ...مسائله
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یه هاصحنه  اون ُخب ولی ...من با حداقل ...زنهنمی حرف بهشون راجع وقت

  .گذاشته تاثیر روش جورایی

  :پرسیدم

  داره؟ آسیب از پس زایتنش اختالل اون نظرتبه _

  !اوه ...کنممی فکر _

  .ایستاد قلبم و چرخیدم در سمتبه اومد؛ در بازشدن صدای و شد گشاد هاشچشم

 !شد داخل بلند هایگام با استیل تالون

 هایآستین .رسیدمی نظربه ترجذاب ایدیگه هروقت از شلوارجین  توی باسنش

 توی شکوهشبا یبرنزه هایساعد و بود داده باال رو وسترنش مشکی پیراهن

   .بود چشم

   :گفت و داد تکون دست براش مارج

  .جاییماین ما ...تال هی _

 دیشبمون یبوسه کنم فکر بهش تونستممی که چیزی تنها افتاد؛ سوزش به پوستم

 یوعده آخرین قراره من انگار که چرخیدمی دهنم توی جوری که زبونش و بود

 رفتار چطوری باید االن دونستمنمی و بودمش ندیده االن تا دیشب از .باشم غذاییش

  .کنم

  .برم و بخورم قهوه یه اومدم فقط من ...ممنون _

  .رفت پیشخوان سمتبه و گفت رو این

  !ما پیش بیا لطفا _

می نگاه من به طوری مارجوری رفت؟ در دهنم از که بود لعنتی حرف چه این

  .بود افتاده خط پیشونیش روی .دارم سر تا دو انگار که کرد
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 خواهر با که داری وقت دقیقه چند تو مطمئنا ...ما پیش بیا ...تالون آره _

  .بگذرونی دوستش و کوچولوت

  بود؟ ناراحتی ...و آتیش از ترکیبی ایشقهوه هایچشم .زد دور رو پیشخوان تالون

  .باشم داشته زمان ایدقیقه چند یه کنم فکر ...خب آره _

   :گفت و زد لبخند مارج

 من از ازحدبیش کمیه البته ...گیرننمی روندید من وقتهیچ من برادرای _

 تنها و ترینجوان عنوانبه باید که تاوانیه این احتماال خوب و کننمی محافظت

  .بپردازم خانواده دختر

 بود نرسیده ذهنم به وقتهیچ و بود خانواده دختر ترینجوان و تنها مارج درسته،

  !انساله چند برادراش بپرسم

  شونه؟ ساله چند برادرات _

  .ساله ودوسی رایان و است ساله وپنجسی تالون است، ساله وهشتسی جونان _

 نظری اما تره،بزرگ اون دونستممی البته .بود من از تربزرگ سال ده تالون !وای

می نظربه .بود ساله وپنجبیست من مثل هم مارج !نداشتم چقدره کهاین به راجع

  .بوده امونمکالمه به کردنفکر حال در مارج که رسید

 داشتم عادت ...آره ...!اوه ...ترنبزرگ ازمن قدراین هااون که نفهمیدم وقتهیچ _

  .رسوندممی جنون به رو هااون همیشه و کنم استفاده هااون هایقفسه و کمد از

  !باشی داشته شادی بچگی دوران باید تو _

 ...نمیاد یادم رو مادرم وقتهیچ من خوب _

 وقتی مادرش .رسیدممی نظربه احمق هایآدم شبیه !خدایا ...بیرون دادم رو نفسم

  .بود کرده خودکشی داشت سال دو فقط مارج

  .گفتم چیزی چنین چرا دونم نمی ...متاسفم _
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  .بزنه لبخند کرد سعی مارج

 تمام شدم، بزرگ باشکوه یمزرعه یه توی من که اینه منظورم نداره، اشکالی _

 عاشقم که تربزرگ برادر تا سه و داشتم رو خرید شدمی پول با که چیزهایی

  .بودن

  بودن؟ عاشقت _

 میز روی رو، اسکونش کیک و قهوه .نشست میز پشتو گفترو این تالون

  .گذاشت

  بندانگشتی؟ بودیم، عاشقت ما کنیمی فکر چرا _

  !نداشت مارج بلند قد با تناسبی هیچ بندانگشتی لقب زدم، قهقهه

  :پرسید مارجوری

  تال؟ کردی،می چیکار شهر توی امروز _

  .ریخت میز روی هاشخرده و زد شیرینش به گازی

 یکافه اسکونه هایشیرینی از یکی و بیام زودتر داشتم میل فقط ...هیچی تقریبا _

  کنید؟می چیکار جااین شما .کنم اممعده وارد رو ریتا

 ریتا کافه باید حتما و بدم، نشون جید به رو اطراف این من تا بودیم اومده هم ما _

  .کردممی معرفی بهش رو

  .کرد موافقت تالونم

  .راکیه هایکوه از سمت این توی قهوه بهترین جااین هایقهوه ...معلومه _

 ترینقوی و بهترین واقعا اگر .زدم لبخند درهرحال ولی کردند،می اغراق مطمئننا

 ساز، قهوه خودم برای و برم فروشگاه یه به بود بهتر بود، این حوالی این یقهوه

  :گفت مارجوری .بخرم قهوه یدونه مقداری و آسیاب یه
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 وید لری اسمش .شناسممی رو شهر وکیل .نیست دور زیاد جااین به وکال دفتر _

(larry wade) تا کنیم توقف جااون دقیقه چند یه تونیممی بخواد دلت اگر .هست 

  .کنی معرفی رو خودت

به .بود تنم اسکارلتی تنگ تاپ و دیزنی شورتک یه .کردم نگاه خودم تیپ به

  .مناسبه کارفرمام با مالقات برای لباسم گفت شدمی سختی

 !بکن من وضع و سر به نگاهی یه اینه منظورم !نه امروز _

 که لباسیم اندک همون اشتیره هایچشم .کرد نگاهم مستقیم و چرخید سمتمبه تالون

 یلحظه چند تا و شدند سفت سوتین زیر هامسینه نوک .سوزوندمی رو بود تنم

   .شدندمی معلوم دیگه

 به احتیاج چون بستمنمی اسفنجی سوتین وقتهیچ بودم، همیشه که طوریهمون

 شدممی تحریک یا شدمی سردم وقتی که بود معضلی این و نداشتم ایاضافه حجم

   .بردمی رو آبروم

   .لرزید کمی تالون هایلب

  .زدنمی لبخند زیاد اون داشت؟می نگه رو لبخندش داشت

 پوستم سرخی و گرمی حداقل بودم، مطمئن .بود شده هامسینه نوک متوجه احتماال

   .کردمی ثابت من به رو این

 کردمی سخت رو امقهوه خوردن که کاری گذاشتم، امسینه یقفسه روی رو دستم

  .شد خورده من توسط قهوه اون درهرحال اما

  .ریخت دستش توی میز روی از رو هاشخرده و خورد رو اسکونش تالون

 خونه توی .بدم انجام باید حتما که دارم کوچیک کار چندتا یه !خانوما خوب _

  .بینمتونمی شام برای

 و اومدمی روز هر که داشتن فیلیشیا اسم به خدمتکار یه استیل یخانواده !شام بله

 .بود متفاوت ما با خیلی زندگیشون سبک .کردمی گردگیری و آشپزی براشون
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 زندگی یه شرایط برامون بود تونسته و داشت سازی ساختمون شرکت یه پدرم

 کسی به برسه چه نداشتیم، ماهانه خدمتکار یه وقتهیچ ما .کنه فراهم رو معمولی

   .کنه آشپزی و گردگیری برامون روزانه طوربه بخواد که

 با بود، جذابی مرد اون .نکنم نگاه شدمی خارج در از کهموقعی تالون به نتونستم

  .مالیدم شورتکم به رو کردم عرق هایدست کف !جذاب باسن یه

  .گرفت نفسم

 !کردمنمی فراموش رو مون بوسه وقتهیچ من
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  چهار فصل

 تالون

 زبری پتوی و بود پوشیده رنگ طوسی تیشرت .بود شده پنهان تاریکی توی پسر

 هاشچشم .کنه گرمش بود قرار مثال که بود چیزی تنها که بود، پیچیده خودش دور

 کرده عادت بود، شده پنهان توش که نمناکی زیرزمین تاریکی به بود زیادی مدت

   .بود

 شیاطین با همراه همیشه تنهایی.بود ممکن زمان ترینسخت تنهاییش وجود با شب

  .اومدمی خودش به مخصوص هایغول و

  ...پذیریآسیب ترس، انزوا،

 اشدوره نشدنی فراموش فریادهای و جیغ و دادمی خراش رو پوستش سرد هوای

 با ترسناکی شکل به و شدنمی ظاهر دیوار پس از سرطانی هایغده .بودن کرده

 و اومدن پایین سیاه هایپنجه .رقصیدندمی نشده کوک ویلون ناهنجار صدای

  .شدن ترنزدیک بهش اینچ یک بتنی سرد دیوارهای

برهنه پوست بتنی زمین .کشید عقب رو خودش سرعتبه و شد تندتر پسر هاینفس

  .داد خراش رو اش

  .فروریخت تاریکی و اومد پایین سقف .بکشه نفس تونستنمی

  .شدندمی نزدیک بهش هم هنوز دیوارها

  ...نفوذ غیرقابل و سخت و سرد

 تهدید و زیر شدنمی نزدیک پسر به که وقتی صداشونو خندیدنمی واردیوانه

  .بود کننده

  ...هوا ...هوا ...بکشه نفس تا داشت نیاز ...نفس

 !نیستی هیچی تو_
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  .اومدنمی جلوتر و شدنمی خرد ...بودن شده ترسناک دیوارها

 پیچیده زبر پتوی توی کهدرحالی و شده اذیت شده، استفاده .میریمی اینجا تو _

 ما ...ما جز به کس هیچ ...نمیاد دنبالت کسهیچ ...دهنمی اهمیت کسهیچ ...!شدی

 _ بریم!می جهنم بهرو تو

 همیشه که آبی گذاشتم، آبی لیوان رومروبه و نشستم آشپزخونه میز پشت دوباره

 لیوان یه اومدممی آشپزخونه به شب وقتی همیشه چرا .موندمی باقی نخورده دست

  !کننمی همه که کاریه رسیدمی نظربه داشتم؟برمی آب

 طبق و نبودم تشنه اما خوره،می آب لیوان یه بپره، خواب از شبنصفه هرکس

می تاریکی توی اوقات تمام .بمونن باقی خاموش هاچراغ بودم داده اجازه معمول

   .بودم ترراحت جوریاین نشستم،

 بود داده رخ تاریک هایمکان توی زندگیم توی اتفاقات بدترین نداشت؛ معنی هیچ

 زیادی مدت .کردمنمی درکش که دادمی من به آرامشی حس تاریکی هنوزم اما

  .بودم برداشته خودم درک برای تالش از دست بود

 !!جید بازم .شد مچاله و جمع شدند، روشن هاچراغ وقتی غریزی طوربه هامچشم

  خوابید؟می وقتهیچ زن این اصال

 شهوت و بود الهی نقاشی یه بدنش !بد چقدر .بود پوشیده گشادی لباس باراین

 هایزن با من .بودم دیده عمرم توی حاال تا که داشت رو هاییسینه انگیزترین

  .بودم زیادی

 هااون که چیزی و بودن انداخته من به رو خودشون سالگیم، پانزده از هازن

 ها؛اون هم و بردممی لذت من هم !نه؟ که چرا .دادممی بهشون داشتن رو انتظارش

 از بودن پر فقط هااون .خواستممی که نبودن چیزی وقتهیچ هااون هرچند

  !ایدیگه چیزهیچ نه شهوت،

  .باشی جااین  هم امشب کردمنمی فکر ...متاسفم _
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  .برداشت بگ تی خودش برای و رفت چایی قوطی سراغبه راست یه

  .ببینم جااین دوباره رو تو امشب، کردمنمی فکر هم من _

  .شدم خیره آبم لیوان به و برگشتم باز و

 یکشیده پاهای و بود کوتاه گشادش لباس اما نبود دیدن قابل هاشسینه نوک امشب

 و سفت آلتم .ذاشتمی نمایش معرض در رو فرمشخوش باسن و خورده تراش

 خودم اطراف خوشگل زن زیادی تعداد قبال من بود؟ شده مرگم چه من .شد برآمده

  .رابرتز جید از زیباتر زن هزاران داشتم،

 یه جید .باشن ترخوشگل جید از که داشتن وجود زن کمی تعداد !باشه خب خیلی

 رو من که بود جید با رابطه تو چی پس داشتم، رو زیبا زن یه هنوزم ولی بود الهه

 کرد؟می جذب

 میز سمتبه چاییش از پر ماگ با جید و کرد زدنبوق به شروع ماکروویو

  .برگشت

  .بشم مزاحمت خواستمنمی واقعا _

  :داد ادامه و کرد اشاره چاییش به

  .اتاقم توی ببرم رو این بودم اومده فقط _

  .بره بیرون آشپزخونه از تا چرخید

  !نرو لطفا _

 که چیزی تنها از کنم؟ چیکار باهاش خواستممی اومد؟ بیرون دهنم از کلمات این

 و چرخید اون .بشه خارج آشپزخونه از اون خواستمنمی که بود این بودم، مطمئن

  .گرفت قرار رومروبه

  .نبود تو برای مزاحمت ایجاد منظورم واقعا راستش، _

  :پرسیدم



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 44 

 

  .داره مشکلی تختت بخوابی؟ تونینمی چرا _

  .کرد نوازش رو راجر و زد زانو بعد و داد تکون رو سرش جید

  پسر؟ چطوری تو _

  .نشست میز پشت و

 مشکل دچار خوابیدن برای چرا دونمنمی ولی راحته، خیلی خیلی خیلی تختم نه _

 ینتیجه نگران شاید نبود، خواستممی که چیزی عروسیم کهاین خاطربه شاید .شدم

 به و مضطربم بهتون خودم کردن تحمیل و کار خاطربه شاید یا و وکالتم آزمون

  .هااین یهمه زیاد احتمال

 تا و داریم خالی اتاق عالمه یه جااین ما .باشی نگران آخر مورد برای نباید _

نمی تو برای ایدیگه راه مارجوری مطمئنا .بمونی تونیمی بخواد دلت که هروقت

  .ذاره

 بکنی رو فکرش که چیزی از تربیش و رسونهمی رو شما مهربونی این خب، _

 این کنم، زندگی دیگران از شدن آویزون با بخوام که نیستم آدمی اما .ممنونم ازتون

  .کنهمی امدیوونه

  چیه؟ منظورت کنه؟می اتدیوونه _

  .کشید آه

 به اون از رو این و ببره پیش دنیا توی رو خودش راه داشت اصرار همیشه پدرم

 مطمئنم و داشتیم لباس و غذا همیشه خوب ولی .داشتیم سختی زندگی ما .بردم ارث

  .عاشقمه پدرم که

  نزدیکی؟ پدرت به تو پس _

  .داد تکون سر

  .شده تنگ براش دلم ...آره _
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  چطور؟ مادرت مورد در _

 ترک اهدافش به رسیدن خاطربه رو ما اون .ندیدم رو مادرم بودم بچه وقتی از _

  .کرد

  کنه؟می ترک رو اشبچه خاطرشبه اون که اهدافیه چه این اهدافش؟ _

  .زد نیشخند و داد تکون رو سرش

  شنیدی؟ رو (Brooke bailey) بیلی بروک اسم حاال تا _

  درسته؟ بود؛ سوپرمدل یه پیش یدهه سه دو، اون ...آره _

  .داد تکون سر جید

 .هست هم من مادر چنینهم و ...بود _

 هامدل ترینهات از یکی بیلی بروک بودم، نوجوان که زمانی .پرید باال ابروهام

 امضا پوستر یه .اومدمی حساب به اون سرسخت طرفداری از یکی جونا و بود

 و تربلند قد بروک .بود آویزون جونا تخت کنار آبی، بیکینی با بروک از شده

 موهای برعکس موهاش  !ترجذاب صرفا نه اما ترباریک .بود جید از الغرتر

 ارث به پدرش از رو موهاش رنگ جید احتماال .بود تیره بلوند جید، نرم و ایقهوه

  .برده

 مورد در پسری هر و شدنمی خیره تو به دیوار روی از ...بروک هایچشم اما و

 و بود شده سفت هاشسینه نوک .کردمی پردازیخیال کنه نگاه بهش بروک کهاین

  .بود مشخص بیکینیش سوتین زیر از برآمدگیش

  داشته؟ سختی کودکی دوران جید چرا پس

  .شدم چیزهمه متوجه بعد و زدم زل جید به

 یالیه الیه بین راحتی به که طوسی آبی هایچشم .داشت رو بروک هایچشم جید،

   .کردمی نفوذ فرد هر
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 اون برابر در .کشید جید سمتبه رو من بار اولین برای که بود اون هایچشم

 هایشکستگی و هاترک تمام تونستمی جید که انگار کردم؛می بودنلخت احساس

  .ترسوندمی وحشتناکی طرزبه رو من این .ببینه رو روحم

 ذهنم از رو مونبوسه فکر تونستمنمی خواستم؟می رو جید همه این چرا پس

   .کنم بیرون

می فرنگی توت و شامپاین یمزه و بود قرمز شدتبه بود، پر شدتبه اون هایلب

  . بودم نکرده حس ایمزه هازن بوسیدن موقع وقتهیچ .داد

 همه .کنم پیدا رو تفاوت این تونستمنمی و بود متفاوت جید مورد در چیزی یه

  .خواستممی رو اون که بود این دونستممی جید به راجع که چیزی

  !تختم توی

 بقیه مثل بعد و ببرم تختم به رو اون تونستمنمی و بود خواهرم دوست بهترین اون

 .کنم فراموشش خواستمنمی ...این از ترترسناک حتی و کنم فراموشش

 من تونهمی اون .بشه نزدیک من به جید که دمنمی اجازه وقتهیچ ...هاچشم اون

 رازهایی تمام از تونهمی .ببینه ساختم خودم دور که دیوارهایی تمام ورای از رو

  .دربیاره سر کردم دفن خودم توی که

 در ...بگم بهش خوابمنمی چرا کهاین مورد در رو حقیقت تونستمنمی وقتهیچ

نمی وقتهیچ ...!کردندمی تسخیر رو من خواب توی که ایاجنه و شیاطین مورد

  ...!بگم کسهیچ به تونستم

  .دادم پاسخ حقیقتش گفتن به باالخره

  !واقعا؟ _

  .زد زل چاییش لیوان به

  .ندارم بروک به شباهتی هیچ من سخته، باورش دونممی _
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  .پرید بیرون هاملب بین از کلمات و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

  .داری رو اون هایچشم _

  کنی؟می فکر طوریاین _

 بروک که پوستری اون .بود شده غرق بیلی بروک توی بود، ترجوون جو وقتی _

 افتاده طبیعی عکس توی طوری اون، !دونیمی .داشت رو بود پوشیده آبی بیکینی

  .زنهمی لبخند داره و زده زل تو به بخوری قسم تونستیمی که بود

  .چرخوند حدقه توی رو هاشچشم جید

 دونننمی مردم تربیش .بود شرمندگیم باعث زندگیم، دوران تمام در پوستر اون _

 نگه خودم پیش ممکنه که جایی تا رو راز این کنممی سعی منم و منه، مادر بروک

  .دارم

 جدا مادرت و داشتنیهدوست واقعا پوستر اون ای؟شرمنده بابت اون از چرا _

  .زیباست

 به من که نیست چیزی این ولی باشم، اون زیبایی به تونمنمی وقتهیچ ...آره _

  .باشم شرمنده خاطرش

 بود، زیبا مدل یه بروک .نبودم نیست، زیبا بروک یاندازه به جید که این موافق

  .بود کننده تحریک و گرم کننده، خیره جید ...جید ولی

  ای؟شرمنده چرا پس _

  ...سخته خیلی گفتنش جورایی یه خوب _

  .بود شده صورتی ستایشی قابل طرزبه هاشگونه

  .کن ولش _

  .کردم اصرار
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  .بگو من به _

 نوک با شناختممی که نوجوونی پسرهای تمام که دلیل این به ترشبیش ...خب _

 .دلیلشه این ...کردن خودارضایی سوتین، زیر از مامانم یبرآمده یسینه

  .کرد اشاره حساسی ینکته چه به بیچاره دختر .زدم قهققه

  .درآوردید پول کلی پوستر این از مطمئنم _

 سرش و آورد دست به اون دوم شوهر رو درآمد ترینبیش .نیاوردیم در پولی _

 خواست و برگشت گرفت، طالق دومش شوهر از بروک کهاین از بعد .کرد قمار

 درست و بودم ساله ۱۵ تقریبا زمان اون من .کنه زندگی پدرمو من با دوباره تا

  .خواستمنمی رو بروک پس پدرم، شبیه

 دادندست از کنم احساس تونممی .گرفت جریان وجودم توی دادندست از درد

  ...که زمانی تا بود دنیا مادرهای بهترین از یکی مادرم .داره حسی چه مادر

 .کنم پاک رو شدنمی مغزم وارد دزدکی که تصاویری بتونم تا دادم تکون رو سرم

 هم یاد به رو اون حتی مارجوری .کرد خودکشی مادرم که بودم ساله دوازده

  .نمیاره

  .قدیمیه و کالسیک بحث یه خانواده به کار اولویت کنم،می درک _

 دست از رو چیزهمه کهاین از قبل تا اون ...کرده اون که کاریه بحث تربیش _

  .دادمی ترجیح بودن من مادر به رو بودن بیلی بروک بده،

  کنه؟می چیکار اون االن _

  ...داشته نگه سرحال بوتاکس با رو خودش و شده پیر اون دونم،نمی _

  :داد ادامه و خورد رو چاییش از جرعه یه

  .دمنمی بهش اهمیتی اصال _

  .بود محق داشت که هاییحس تمام به راجع اون بگم؟ تونستممی چی
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  .شد بلند 

  .برگردم تختم به بهتره که زنممی حدس _

 حتی کسهیچ و بردممی لذت اون با زدنحرف از .بره اون که خواستمنمی من ولی

 وقتی .کردننمی زدنحرف به مجبور رو من همه این هم برادرهام و مارجوری

حرف .کردممی تمومش باید .اومدم خودم به بودم مشتاق جید با زدنحرف برای که

 تونستمنمی و گذاشتمی جابه اطرافم دیوار روی تریبیش هایترک تر،بیش زدن

  !مردممی من .بدم قرار دیوارم شدنخراب ریسک توی رو خودم

 تربیش کنه؛ نفوذ من به این از تربیش بذارم تونستمنمی .بره دادممی اجازه باید پس

  .خواممی که چیزی از

  .داشتم نگهش خودم مقابل و گرفتمش بره کهاین از قبل و ایستادم درهرحال اما

  چیه؟ این _

 .شد گشاد هاشچشم

  ...این _

  .گذاشتم هاشلب روی رو هاملب و گفتم

  .دادمی شامپاین و فرنگیتوت یمزه دهنش خدایا داد، ادامه رو امبوسه هم اون

 بود شده متورم و سخت شلوارم در آلتم و بود گذاشته زبونم روی  رو، زبوش اون

.  

 داشتم هنوزم و خواستممی رو هاشسینه لمس شدتبه و بودم نپوشیده تیشرت من

 درگودال اون آخر در و کردم قطع رو مونناشیانه یبوسه .بوسیدممی رو اون

  .خورد لیز آشپزخونه کف ابریشمی
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 نباید که هاییزیبایی چنین بودند زندانی سفید تاپ در پرش و قشنگ هایسینه

 پایین به و کردم قطع رو بوسه من .کرد آزاد رو هااون باید بلکه باشن، زندانی

  .بود سفیدی اطرافش که تیره هایآبی اون به کردم نگاه

 گرفتم چپم دست در را هایشسینه از یکی بود، شده برآمده و سفت هاشسینه نوک

 در رو صدایش ارتعاش و کرد دهنم وارد رو زبانش .بوسیدم رو اون هم باز و

حالی در خواستممی زیرم رو اون شدتبه و شد سخت و سفت آلتم .کردم حس دهنم

 لیسیدن حال در امشده شق آلت روی زبانش و بزنه زانو تا کنم مجبورش که

  ...باشه

 شستم انگشت با رو راستش یسینه نوک  و دادم ادامه رو بوسیدن اون جای به

 بوسه ولی کرد مخالفت اون گرفتم، را هایشسینه .کرد ایناله دهنم در کردم لمس

 در نرمش و شیرین زبان اون که داد اجازه .داد ادامه رو بوسه و نکرد متوقف رو

 شده، اون رفع عطشش که ایتشنه مثل نوشیدم رو اون من بکشم، سرگردانم دهن

 سخت من کهدرحالی بود، نرم او نداشتم من که  داشت چیزهایی و بود زیبا خیلی

  بده؟ التیام رو من تونهمی اون آیا .بود شکسته وجودم تمام بودم

  بده؟ شفا رو من روح هایحفره تمام تونهمی

 درمان رو روحم تونهمی که داشتم اعتقاد تقریبا بوسیدیم،می رو هم که طورهمان

  .کنه آروم رو من تونستنمی کسهیچ کردم، قطع بلند صدای با را بوسه . کنه

  .مونممی داغون و شکسته همیشه برای من

 و بود کرده پف بوسه اثر بر هنوز هاشلب و کرد نگاه من به هاشچشم اون با

  . دندبو برآمده و سفت سفیدش تاپ در هاشسینه نوک هنوزم خب

 در و زدم ایبوسه شفافش موهای روی باشه، نزدیکم آورهدرد اون برای چقدر

  . کردم نجوا گوشش

  .بود خواهد درست هم بعدا و شهمی درست چیزهمه _
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  . نیست درست چیزهمه وقتهیچ

 ترک رو آشپزخونه بود، دردناک و سخت هنوز آلتم کهدرحالی شدم، رد کنارش از

 ...!هست دردهام مرحم اون بود، همراهم راجر  کهدرحالی رفتم؛ تختم به و کردم

  .بود شادی همیشه سگ اونی لعنت

 صورت هنوزم درذهنم کهدرحالی کردم؛می خودارضایی  هامدست با داشتم

ی آبی شفافش که وقتی بهم نگاه میکرد انگار هاچشم مخصوصا هست، جید خوشگل

 تماشا میکنهکه روحم رو داره 

  ...کرد نفوذ خوبی به درمن شب تمام در و کرده رخنه وجودم تمام در اون

 !نخوابیدم هرگز ...نخوابیدم من

 

 

 

 پنج فصل

 جید

 و کرد ول آشپزخونه تو رو من گرفت، ازم که انگیزیهیجان یبوسه از بعد

  کنم؟ صحبت مارچ با باید گذاشتم روش تاثیری چه دونستمنمی  .رفت

  بفهمه؟ رو این تونهمی مارج

  بوسیده؟ رو دوستش بهترین برادرش بفهمه که راحته براش

  .خوردم رو چایم از قلپ چندین و کشیدم سنگین آه یک

  بود؟ شانسی خوش جادوگر اون

  .کنم تموم رو شبنیمه قرارهای این بهتره
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سینه نوک گرفت، رو من شدیدی لرزش و گریه برداشتم، رو گشادم و بلند لباس

  .بود برآمده و سفت هنوزهم هام

  .شدم خیس من گرفت رو هامسینه کهوقتی !خدایا

  .بشم ارضا جاهمون بود نزدیک

 انگیزترازهیجان حتی که دهمی قرار تاثیر تحت رو من قدراون تالون از بوسه دو

   .داشتم کالین با که ایبوسه سال هفت

 رو ایدیگه کس بدونم کهاین بدون داشتم نگه محراب در رو اون شکر رو خدا

  .دارم دوست

  .کردم پرت دیگه جاهای یه به رو فکرهام و کردم پرتاپ باسرعت رو خودم سر

  ! نداشتم دوست رو استیل تالون بیام، من در تالون فکر از تا

 من االن !بود معما یک مثل اون و شناختممی رو اون که بود روز دو برای فقط

  .نخوابیده االنم که مطمئنم و بود بوسیده دلیلی هیچ بدون آشپزخونه تو رو

  ...گهنمی خودش یدرباره  هم هیچی و بوسهرومی من اون

  سنگینه؟ و سخت براش گفتنش قدراین یعنی

  .نکرد کارش این یدرباره هم ایاشاره ترینکم اون

 عمق از هنوز و بده انجامش بخواد که نداره معنی اصال برایش !عذرخواهی

  ...بده انجام رو کار این که امیدوارم درونم

 پاهای وقتهیچ !لعنتی کالین .نشستم آشپزخونه میز پشت لرزید،می هنوزم پاهام

  !تالون ولی اومدنمی خوشش کار اون از حداقل و نلرزوند رو من

 !جهان در بوسنده بهترین و عیبهبی نظرمبه بلده کار و عالی لعنتی اون
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 هایزمین هکتار چندین سبز،  باشکوه مجلل،  بسیار جای مناظرش و مزرعه

 بودند،  منطقه این در کوچکی هایخانه و گاو گوشت گاو، شامل که .بودند مزرعه

  .کردندمی زندگی و شدندمی استخدام جااون در مردم که

 شدم،می باغ وارد آرومآروم داشتم ماشینم با کردم،می نگاه رو هازمین که وقتی

  .بودند شکوفه از پر همشون سیب، هلو درختان

  .بود کرده پر را جاهمه هاشکوفه شیرین وبوی

  ...رو ماشین تو حتی

  .بود زده حرف باهام غرب دارشیب هلوهای یدرباره مارج کشیدم، عمیقی نفس

  .بود گفته منبه سازهمی سنتی شراب انگور، از که هم رایان یدرباره اون

  ...خاص و خشک سبک یک در هلو و سیب شراب

 کرده امتحان رو داشتند شیرینی طعم که را شراب هایمیوه تربیش گذشته در

  .بودم

 به و رسیدم باغ به بالخره وقتی .کنم امتحان رو رایان پیشنهاد که شدم زدههیجان

  .بود شکوفه از پر هم جااون رفتم انگور باغ

 ...دنمی پرورش جااون در انگوری چه که بپرسم، رایان از جااون یدرباره باید

 ترکیب و سازندمی (merlot )مرلوت شراب ازش که سیاه انگور هایباغ اونجا

 چندتا و قرمز رنگ از ترکیبی سنتی هایبشکه ،( rhone ) شراب از مخلوطی

  .بودن جااون هم کارگر

  بده؟ پرورش جااین رو انگورها این یهمه تونهمی امکانات این واقعا

  بیارن؟ کالیفرنیا از رو هااین از بعضی تونستنمی

  .بدونم هااون یدرباه مندمعالقه واقعا که هستند، خوبی هایسوال هااین یهمه
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 صحبت رایان با شراب وکارکسب و بیزینس به مندیعالقه یدرباره تونستممی

  .کنم

  .باشه صحبتمون شروع این و

 *(enalogy) انالوژی .بودم شراب از لیوانی  عاشق من نبود، هم دروغ خب

  ...بوده من یعالقه مورد همیشه

 سازی شراب یکارخونه تو ازمن تونستمی رایان شاید بود، شغلی مبحث یک این

  .کنه استفاده

  ...کردممی دریافت رو وکالت نتایج  که زمانی تا حداقل

 آخر در کردم، طی که مدرسه یمسخره هایقانون دانشگاه،  مسیرهای همه اون

  .بودم نیاورده دست به هم چیزی

  .کردممی کار هفته تو ساعت سی تا بیست من

 ...قانون مدرسه یک در قانونی کارمند چنینهم و کالج در انتظار هایجدول در

 

 

 

مزه تشخیص منظور همدیگه،اینجا با چیز دو کردن قیاس پنداری، تشبیه: انالوژی

 .مختلفه هایمزه کردنتست و شراب های

 

 خیلی هم جهانی بازار در و شودمی ساخته مویز و سیاه انگور از: مرلوت شراب

 .قرمزه شراب اون .هست پرطرفدار

  ...عالیه
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درحال رایان؛ شاید .دادم قرار اون پشت رو خریدم سبد  که بود، اسب یک جااون

 هم، درواقع .نداره نیاز کنه کمکش که کسی به سازیشراب صنعت تو حاضر

 از هم ایصدمه خب اما .هست زمان شراب محصول ساختن برای طورههمین

 تا کردم رانندگی هاشن روی ماشین با رو راه یهمه من زنه،نمی بهش پرسیدنش

   .برسم سازیشراب یکارخونه دفتر به

  .کنم تست شراب مخصوص اتاق در رو اون یمزه تا اومدم رو راه همه این

 کردیممی فکر ما .بودم دانشگاهی هم مارج با که زمانی بودم، اومده جااین هم قبال

  .باشه جالبی تفریح باید  هاشراب یهمه کردنتست

  .نداشتیم هم سال ویکبیست حتی کدوممون هیچ که زمانی حتی

 کوچولو میز یک پشت زنی .شدم وارد دفتر در از و کردم پارک رو ماشینم 

  .بود کامپیوتر تو کردنتایپ حال در تندتند و بود نشسته

  هستش؟ اطراف این امروز رایان !سالم : گفتم

 اون ...هستش شراب هایبشکه کردنتست درحال و انباره در اون !بله : گفت

  بوده؟ شما منتظر

 زمانی تا مونممی منتظر جااین  .مارج دوست هستم، رابرت جید من درواقع نه، _

 اگه شممی خوشحال واقعا کارم؛ دنبال من .کنه فصل و حل رو کارهاش رایان که

   .بدم انجام بخوان، تاکستان این در کمکی هرگونه ها،بچه از کدوم هر به بتونم

  .دونمنمی واقعا من بپرسی، رایان از این یدرباره باید _

   بپرسم؟ رایان از و برم تونممی _

  .داد تکان رو سرش زن

 از رو انبار تونیمی .بگو بهش و برو گفتم، خودم هرحالبه هستم؛ ماریون من _

  .ببینی جااین
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  .ممنونم خیلی _

 جااین خب، .رفتم زنانقدم بزرگ هایبشکه انبار طرفبه و کردم ترک رو دفتر

 اطراف .بود پیشرفته کشور یک در استیل خاندان انگور های باغ نگهداری محل

 و بود ایستاده بزرگ اییبشکه کنار گوشه یک که دیدم رو رایان و زدم دید رو

  .بود دستش در بزرگ شراب لیوان یک

  : گفتم و کردم جمع رو شجاعتم

  .رایان سالم _

 هایچشم تیرگی به نه ولی بود، تالون مثل سیاهش هایچشم کرد، نگاه من به اون

  ...اون

  .نبودم خونه تو که متأسفم .بینمتمی که عالی چه هی !جید اوه _

  . بکنم سالمی یه که اومدم .هستم جااین روز چند فقط من نداره، اشکالی _

 این طعم جااین اومدی که حاال خوایمی اومدی، که خوشحالم من !عالی چه _

  کنی؟ تست من با رو شراب

  !حتما _

  .دادم تکون رو سرم

  ؟ چیه این _

 وشراب شده؛ ساخته granche با که خشکه سرخ گل از جدیدی ینسخه این _

Syrah1 ، cinsaut *ما هایشراب که هستند، فرانسوی انگورهای از نوعی که 

  .شده ساخته هااون از

 .داد من به رو صورتی مایع از لیوان یک

 



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 57 

 

 

*Syrah اروپایی هایزبان به شیراز: Shiraz قرمز انگور هایگونه از یکی 

 در رون دره شمال در شیراز انگور .دارد کاربرد سازیشراب برای که است

   .آیدمی عمل به فرانسه شرقی جنوب

 و بالنش موندوز هاینام به انگور نوع دو از است پیوندی یا تلفیق انگور این

 فرانسه شرقی جنوب در رون دره نواحی همان در نوع دو هر که دورزا انگور

   .آیندمی بار

   .دارد را شراب سرو دمای باالترین هامی میان در شیراز شراب

  .است «سیرا شراب» همان اصل در شیراز شراب که گویندمی امروزی منابع

Cinsau : ازآن که است مرغوب بسیار قرمز انگور نوعی red wine  می تهیه

 شود

  .کشیدم شادی از جیغ یک من

  !خوبه واقعا این !وای _

  .بدم قرار تاثیر تحت رو رایان که بود، من شانس جااین

  .تمشکه یمیوه از این _

   .کرد نزدیک خودش بینی به رو اون 

  .شهمی نشاط باعث دارم، دوست خیلی رو اون اسید ولی _

  .شهمی خشک هاشخاصیت با که مفیدی یمیوه _

  :زد لبخند رایان

 فلفل و هلو کمی یک یعالوه به چیزهمه من آماتور، یک عنوانبه !بسیارخب _

  .گیرممی تست تو از رو شیرین
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  .نگفتم چیزی هم اون به ولی کنمنمی رو کار این من قرمز؟ فلفل مثل شیرین؟ فلفل

  ...گفتید رو اون که حاال !اوه _

  ...!خب _

  .زد دید رو اطراف کرد، باز رو بطری در

 

  بودی؟ جااین حالتابه تو-

  آزمون نتایج که زمانی تا اما .داد نشون من به رو شهر اطراف مارج زیاد، نه _

  . کارم دنبال کنم، دریافت رو

  .شیدنمی خسته هم شما که هست دادن انجام برای کار کلی جااین باش، آروم فقط _

 .کردم تعجب خیلی من

 کمک ازمن اطراف این در بتونید شما اگه هستم، نگران شغلم یدرباره واقعا _

  .بگیرم یاد تربیش موردش در که اینم عاشق و شرابم عاشق من .بگیرید

 کارش که کنیممی بطری رو هاشراب برداشت، زمان ترینشلوغ در ما خب _

  .رهمی فروش برای بازار به گاهی زمستان در هابطری و شهمی انجام پاییز توی

 دفتر در ماریون به تونیمی بخوای  اگه ولی .نیستند جااین هابطری تربیش االن

  . کنی کمک

 کارهای و خیریه تو زیادی کارهای هاسال بابام کردم، زیادی کارهای من _

  .کردممی کمکش منم دادمی انجام روحانی

  ... باشی نداشته نیاز کمک به اگه اما کارم این عاشق من

  ...زد برق رایان هایچشم
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می فکر طور،همین و باشه  قدردان خیلی ماریون که کنممی فکر آره، که البته _

 این به واقعا اگه .کنم استفاده ازتو تونممی هاشراب بعضی کردنتست برای که کنم

 انجام رو شراب کردنتست تونیمی هم تو .کنم راهنماییت تونممی مندیعالقه کار

  .بدی

  .کارم این عاشق واقعا شد، باز نیشم

 در دالر پانزده فقط که ایهدادگاهی کارهای تو موندن منتظر از بهتر خیلی این خب

  .اومدمی گیرم پول ساعت

  .بکنم کمک ماریون به دفتر تو رو هفته در ساعت سی تا بیست تونممی ولی

 .کنم تست هم رو مختلف هایشراب تونممی عالوهبه شه،می عالی هم مالیم اوضاع

 چیزی کسی از که متنفرم هم واقعا کردم؛ کار سالگی شانزده از من خب _

این دادید اجازه کهاین و متشکرم هستید هابچه شما کهاین از واقعا کنم، درخواست

 بینتون و شم تلپ طفیلی یه مثل جااین که؛این از واقعا ولی .بمونم،ممنونم جا

  .متنفرم باشم، زیادی

این ما .داره رو تو که هست، زدههیجان واقعا مارج کنی؟می شوخی باهام داری _

 رو تونممی هم واقعا و کنممی درک رو احساست من اما .داریم زیادی هایاتاق جا

 وجود دیدنی هایچیز و هست کار کلی مزرعه این تو عالوهبه کنم؛ حساب کمکت

  . داره

  .ممنونم کمکت از واقعا رایان عالیه این _

 بود مشخص کامال که بینی جز به البته بود، شبیه تالون به زیادی حد تا خندید اون

  .نشده شکسته

  :گفتم خودم با زد لبخند رایان وقتی

 .ندیدم رو تالون لبخند وقتهیچ من _

  ببینم؟ رو لبخندش بار یک اگر شهمی چی واقعا؟ نه



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 60 

 

 .کنم آشنات ماریون با و کنیم پر رو هاپرونده بعضی و برگردیم دفتر به بیا _

  .ببینمت کجا که گفت من به اون و کردم مالقات رو اون قبال _

  .بزنیم قدم بیا پس عالی، چه _

  .آوردم یاد به رو تالون دهان طعم من رفتیم،می راه رایان و من که طورهمان

  کنم؟ ترغیب تالون درمورد مکالمه یدرباره رو رایان چطور

  کنی؟می چکار برادرت با !هی بگم مثال

 بودم مجبور من بیاره، فرم تا چند گفت، ماریون به رایان رسیدیم دفتر به که وقتی

  .کنم پر رو مالیاتی هایفرم بعضی

 تا بیا سره پشت مزه اتاق که گفت من به رایان شد؛ درست چیزهمه که موقعی

  .بدم نشونت

 هم هاشراب چنینهم و کنندمی بازدید خیلی کارخونه از تابستون تو مردم جااین _

  .هستند نمایشگاه توی

 و بوفه یک .بود مختلف هایشراب از پر بوفه یک با کنفرانس میز یک مزه اتاق

  .بود چسبیده دیوار به هم (bar)بار هایطبقه

 یخ پر کابین یک به و هستند جااین زیادی و مختلف هایشراب گفت، من به رایان

  .کرد اشاره

 کهدرصورتی بریزی؛ لیوان تو کنی، باز رو هابطری از تا پنج یا چهار باید فقط _

  .بدی جواب هااون به باید کردند شراب یدرباره هاییسوال ازت مردم

 بدم، انجام هم مایک کارهای باید حاضردرحال کنم؛می مختلف کار چندین خودم _

  .رفته تعطیالت به که شهمی ایهفته یک و جاستاین تو کارفرما دومین اون

  .نباش نگران اییه،ساده کار _
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  .امزدههیجان واقعا رایان، جذابیه کار واقعا این _

 از من خب ولی کنی،می فکر که طوری نیست، جالبی کار که فهمیمی بعدها _

  .برممی لذت کار این

  !هنرمندی یه واقعا تو کنی؟می شوخی _

  ...آوردم دستبه جایزه تا چند روز یک توی من خب، _

  .خندید دوباره

  !هرگز یا حاال یا کردم آروم رو خودم و کشیدم عمیق نفس یک

  بپرسم؟ سوال یک ازتو تونممی رایان، _

  .بپرس !حتما _

  ...!دونمنمی داره خاصی اخالق اون متعجبم؛ واقعا بردارت، یدرباره _

 داشتی؟ خاصی برخورد اون با _

 داغ خیلی رو من دوبار شب هاینیمه اون افتاد، اتفاق ما بین چیزایی یه ...!خب

  .نگفتم رایان به رو این ولی بوسید،

  .دادم تکون رو سرم

 آورد فرودگاه از رو من پیش روز چند کرد لطف اون خب نیست، چیزی نه !نه _

  ...همین فقط

  . دادم تکون بازم رو سرم

  .همینه دقیقا بله _

  :گفت و کشید عمیقی نفس رایان

  ...بودش عراق در مدتی اون دونیمی _
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  .بوده جااون قبال که دونممی بله _

 و نیست من داستان این هرحالبه ولی؛ .بوده مشکالتی یه هم اون از قبل خب _

  .بگیر نادیده رو اون فقط کرد ناراحتت تالون اگه دونمنمی هم دقیقا

درباره تربیش خواستممی فقط کرده؛ ناراحت رو من تالون نبود این منظورم !نه _

  .بدونم اش

  .هست بسته کتاب یک مثل واقعا تالون _

 زره متوجه دیدم، رو تالون بار اولین که وقتی ولی دیدم، زیادی هایچهره من _

 به بند زندگیش کهاین مثل کنم؛ حس رو اون تونستممی .شدم بود پوشیده که مقاومی

  .باشه کرده حبس رو نفس این اون و باشه نفس یک

  :گفت رایان

 .بگذرونی خوش و بیرون بری تونیمی مارج با فردا کنه، ناراحتت نده اجازه _

  گیری؟می کی رو وکال کانون نتایج راستی

 ترهمطوالنی ممکنه یا بکشه طول ماه یک تا هفته یک زمانش تونهمی خب، _

 .کنممی چک رو سایت وب روز هر باشه،

  :گفت و خندید رایان

  .مخه رو خیلی کاراین کنم تصور تونممی _

 چون بشم، قبول که بهتره و بوده زندگیم چالش ترینبزرگ این نکن، شوخی _

  .کنم تکرارش دوباره که ندارم رو لعنتی یمرحله این تحمل دیگه

 ممکنه بدی، امتحان نخوای دوباره و کنی پاس رو امتحانت نتونستی اگر خب _

  ...بشی خوبی سازشراب بتونی

  .زد لبخند اون
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 .نداشت تاثیری هیچ من روی لبخند این که چند هر دارخنده و بامزه و زیبا لبخندی

می خودش جذب رو من رباآهن مثل که کسی اما زنه،نمی لبخند وقتهیچ تالون

  .کنه

 . کنم فکر موردش در باید_

  .خندیدم

  باشم؟ جااین خوایمی ساعتی چه فردا _

می شروع هشت از شد ترشلوغ سرمون کهوقتی ولی باش، جااین نُه گممی خب، _

  .هفت از هم اوقات گاهی و کنیم

  .بدم انجام رو کار این تونممی نیست، مشکلی _

 که دهمی هم رو معنی این و شم بیدار زودتر خواممی اگر بخوابم، زودتر بهتره

  .ببینم رو تالون تونمنمی هاشب نیمه دیگه

  .کردم خداحافظی ماریون از و کردم تشکر باز رایان از

 ساعتم نداد جواب ولی زدم، زنگ مارج به رفتم، خونه به و اومدم بیرون دفتر از

  .بود نمونده ظهر به چیزی کردم، نگاه رو

 روز در باراین .رفتم آشپزخونه طرفبه بودم، گرسنه که نداشت تعجب جای

 و بود شده خیره آب پر لیوان یک به نشسته، میز پشت که دیدم رو تالون روشن

 . بود نشسته پاهاش زیر هم داشتنیش دوست و باوفا سگ
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 شش فصل

  تالون

  !طورههمین شبنیمه هم و ظهر تو هم وهواتحال پس _

 زندگی جااین حاضردرحال داشتم؛ انتظاری چه خب .بود جااین جید کردم، نگاش

  .کنهمی

  :گفت اون

  .کنم درست ساندویچ خودم برای خواممی فقط من نیست، مهم برام فکرات _

  .کنه درست چیزی برات تونهمی فلیشیا _

   :گفت و چرخوند من طرفبه رو سرش

  کجاست؟ اون _

  .سوپرمارکت سر یه رفته _

  کنه؟ درست چیزی تونهمی جوریچه پس نیست، جااین االن اگه _

  .کرد باز رو اون و رفت یخچال طرفبه جید

  .گردهبرمی اون _

  :گفت و خندید جید

 درست چیزی هم تو برای خوایمی کنم، درست رو ناهارم تونممی خوبیبه من _

  کنم؟

  .برگرده فیلشیا تا مونممی منتظر من نه، _

  .دونیمی صالح هرجور _

  .رسید مشامم به( chodar ) چدار پنیر بوی و عطر و کردم باز رو فریزر در
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  کنی؟ درست خوایمی چی _

  .منه یعالقه مورد غذاهای فرنگی گوجه ساندویچ و کبابی پنیر _

 ...به برسه چه میاد، خوب نظربه هم صداش بهش لعنت دادم، قورت رو دهنم آب

 ...بخوام ازش تونمنمی من ولی

  .کنم درست برات هااون از یکی خوایمی حتما _

  .هستم گرسنه هم خیلی و برگرده کشهمی طول چقدر فلیشیا دونمنمی من ...خب _

 هایچشم اون با و ایستاد میز یدیگه انتهای در و شد نزدیک من به اون

  .کرد نگاه بهم درخشانش

 البته نداره، زحمتی من برای اصال کنم، درست ساندویچ برات شم می خوشحال _

  .خوایمی اگه

 من دور دیوارهای یهمه تونهمی حتی شدم،می دفاعبی کرد،می نگاهم وقتی خدایا

  .دونستممی رو این کامال و ببینه کامال رو

 بهش رو اجازه این تونستمنمی دونست،می رو این هم اون نحویبه بگم تونممی

  .بدم

 کنه درست هم ساندویچ برام بدم اجازه بهش اگه بوسیدم، بار دو رو اون قبال من

  ...خیلی دیگه

  :گفتم .خواممی رو لعنتی یخوشمزه ساندویچ اون ...!فاک اوه

  .خواممی رو اون _

  فشرد، هم به رو زیباش و قرمز هایلب

  .کنممی درست برات اما شه،می خوب کنی خواهش _

  . گذاشت بشقاب تو برام رو ساندویچ و کانتر پشت برگشت
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  .کنممی درست دیگه یکی خودم برای تو، مال کردم درست که اینی _

   :گفت اون

 کنم، زندگی جااین دادی اجازه و کردی لطف هرحالبه نداره؛ زحمتی برام _

 ساندویچ برات تونممی پس نباشم، تونخونه مهمان نخوام اگر چیه؟ دونیمی تالون

  گم؟می چی گیریمی کنم، درست

 باال ابروم دادم؟می باید اییمودبانه جواب چه یا دادم؟می بهش باید جوابی چه

  ...پرید

 .کنممی هم خوبی کارهای پس هستم؛ خوبی آدم کهاین خاطربه _

 خودش برای جوریچه که کردم تماشا رو اون من و رفت گاز اجاق طرفبه

  .کنهمی درست ساندویج

هیچ و نداشتم مادرم از زیادی هایخاطره من بود، راحت خیلی آشپزخونه توی

  !نبود من برای غذا کردن درست و آشپزخونه تو ایستادن شامل هااون از کدوم

 باشه داشته زیادی مزایای رسیدنمی نظربه داشتیم؛ دارخونه و آشپز همیشه ما

  .نداشت که من برای الاقل

  .زدم گاز رو ساندویچ

  !لعنت _

  .کردیمی صبر کمی خوردنش از قبل باید بود، داغ پنیرش متاسفم، _

  .سوختنمی دهنم سقف االن بود داده من به رو هشدار این زودتر ثانیه ده فقط اگه

  .زدم گاز رو ساندویچ بازم بعد و کردم صبر کمی

  .بود خوب واقعا ساندویچ

  !مزهخوش
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  .بود بهتر هم فلیشیا خانگی هایساندویچ از حتی 

  ...!لعنت ولی بومیش، و محلی غذاهای فقط نه بود، انگیزیهیجان آشپز واقعا او 

 بروکلی کلم با شده کباب بوقلمون و نعناع رزماری، از ساندویچ یک دیدم رو اون

 کباب گوشت خوبیبه اشمزه چیز هیچ خورممی قسم خدا به کنه؛می درست داره

  .نبود کرده، درست برام جید که فرنگیگوجه و پنیر با شده

  .نشست میز پشت هم جید بعد یدقیقه دو یکی 

  .شد خارج اون از بخار کشید؛ رو نانش از ایتکه

  :گفت

  .شه خنک زودتر پنیرش شهمی باعث این _

 !خوبه این واقعا بلعیدم، رو اون و زدم ساندویچم از ایدیگه گاز من

 بیسکو   هایفرنگی گوجه از بهتر حتی فرنگی گوجه با شده کباب یساده پنیر

(bisque).  

  کنی؟ آشپزی جوریاین گرفتی یاد کجا از _

  !نیستم مارج من آشپز؛ گفت من به شهمی سختیبه _

 پنیر با مختلفی چیزای جورچه که دونممی خوب من خب، ولی .عالیه آشپزیش اون

  .کنم درست شده کباب

  .بودم جوان خیلی که وقتی کرد، ترک رو پدرم مادرم، گفتم تو به قبال من

 بگیرم یاد که بودم مجبور من و بود زیاد خیلی کارش ولی نیست، بدی آشپز بابام

  .کنم وپزپخت جوریچه

  .بابام مامان   یادگرفتم؛ بزرگممامان از رو هااین تربیش
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 better) بهتر هایباغچه اسم به قدیمی آشپزی کتاب تا دو پیش سال ده از اون

garden ) هاخانه و (homes ) داشت.  

 . بودند مفیدی و خوب هایخوراکی ولی نبودند لذیذ خیلی داخلش غذاهای

  .ذاشتمنمی فرنگیگوجه بینش وقتهیچ من !خوبه واقعا ساندویچ این خب، _

 کباب پنیر زیادی مردم که شدم متوجه پیش سال چند رو این من درواقع خب؛ _

 و کبابی پنیر که هست هم خاطرهمینبه دارند؛ دوست رو فرنگی گوجه با شده

  .محبوبیه غذاهای همدیگه با فرنگی گوجه سوپ

  ! خوشمزست _

  .ممنونم _

  اومد؟می بیرون من زبون از هاکلمه این واقعا

  باشم؟ خیالشبی تونستمنمی چرا

  . هست خوشمزه حقیقت در ساندویچ این و خوبه من برای بده انجام چیزی هر جید

 رو موضوع عوض در نداشتم؛ کسهیچ با قبال رو طوالنی گفتگوهای این من

  .کردم عوض

  دادی؟ انجام کارهایی چه امروز _

  .کنم صحبت رایان با تا رفتم سازی شراب یکارخونه به من _

 بخواد چرا بزنه؛ چاقو من به کسی که انگار کردم حس امروده توی شدید درد یک

  بزنه؟ حرف رایان با

شجاع عنوانبه ماست؛ لقب که ، فوالدی ن ی استیل و بردرابرادرها توی رایان

 .صورتشه رو لبخند همیشه که مردیه شده، شناخته پرطرفدارترین و ترین
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 نتایج من که زمانی تا داده سازیشراب یکارخونه تو کار تا چند یه من به اون _

  .کنم دریافت رو دادگاه

  !شرابه یدرباره فقط جید هایمندیعالقه که !شکر رو خدا

  کاری؟ نوع چه _

 کار به مشغول دفتر تو ماریون با باید تربیش نیست؛ انگیزیهیجان زیاد چیز _

  .دیگه دفتری کارهای باشم،

 و بده یاد من به رو هاشراب کردنمزه و کردنتست تونهمی که گفت؛ من به البته

  .امزدههیجان فرصت این برای واقعا هم من

  .کنهمی باز شراب کردنتست برای رو کارخونه جمعه؛ همیشه اون !آره _

 مهم خیلی این اما، .هستن جااون کردنتست برای زیادی خیلی جمعیت هم هاشنبه

  .هست شراب بطری تا دو یا یک خریدشون نهایت مردم اکثر چون نیست؛

  داری؟ دوست شراب تو _

 *هلو خیابان و پسندممی ویسکی یا (boarbon) بوربون خودم برای تربیش من _

(peach street) منه یعالقه مورد.  

  .نشنیدم اشدرباره چیزی اصال _

 های  ویسکی که هست امریکا متحده ایالت و کلرادو معروف هایخیابان از یکی*

 .معروفند خیلی(boarbon )بوربونش

هیجان هایویسکی کلرادو که بگم تو به بده اجازه .شده ساخته کلرادو تو جااین _

 دیگه، بزرگ ایالت تا دو و (breckenridge و stranhan )میسازه، انگیزی

  .هستند هااون یسازنده
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 مشروبات یا آبجو اهل خیلی اما کنم، امتحان رو هااون از بعضی مجبورم من _

 که داغی اون اصال خورممی رو اون وقتی چون شرابه، من ترجیح نیستم؛ الکلی

  .کنمنمی حس سوزونهمی رو گلو

گوجه شیرین اسید و چغندر یمزه وضوحبه بود انگیزشگفت من ساندویچ یبقیه

  .کردممی حس گندم نان با همراه رو فرنگی

 ،  ولی . هست خوشمزه ساندویچ چقدر بگم بهش دوباره که کردم باز رو دهنم

  .گرفتم تصمیم برعکسش

  .بگم بهش نتونستم من هست مرده اسب شدن پیروز که المثلضرب همون مثل

 بلند زدممی گاز رو ساندویچم آخرای که طورهمون کرد؛ تموم رو ساندویچش جید

  .گرفت کثیف هایظرف روی آب رفت؛ شوییظرف سینک طرفبه و شد

 ناهار من برای اون شوهریم و زن که کردم تصور لحظه یک کردم، نگاه رو اون 

 .دارهبرمی جلوم از رو ظرف و کرده درست

 حالتابه بوده؛ دارخانه یا مستخدم روز طی که هرکسی یا فلیشیا حتی کسهیچ

  .بود برنداشته جلوم از رو ظرف

  .نکردن رو کار این خواهرم یا برادرهام حتی نه و پدرم نه مادرم، نه

 از معموال من سخته؟ قدراین چرا کنم؟ تشکر ازش کارش این خاطربه قراره من

  .کنممی تشکر هم فلیشیا

  . هست دیده تعلیم واکنش یک تشکر این غیرشخصیه، اون خب

 ولی کنم تشکر ازش باید که دونستممی جیده، حق چیزهمه دونستممی تقریبا

  .نتونستم

  :گفت اون گذاشت ماکروویو تو رو چیزی یک و چرخید آشپزخونه اطراف جید

  خوای؟می چای فنجان یک _
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  نه؟ میخوای، بینیمی که رو چیزی هر تو ممنونم، نه _

 فنجان یک شک بدون !انگیزه؟هیجان من یواسه قدراین چرا بفهمم تونستمنمی

 رو اون برداشتم، فنجون یک و رفتم کابینت طرفبه شدم؛ بلند .خوبیه یایده چای

 فنجون من برداشت، رو ماگش اون داد صدا ماکرویو که وقتی کردم؛ آب از پر

 .گذاشتم ماکرو تو رو خودم

  :پرسید اون

  دی؟می انجام داری جهنمی چکار _

  .بود چسبیده هم به ابروهاش اخم، شدت از

  .کنممی درست چای دارم _

  :داد تکون رو سرش اون

  ؟!که نبود تو برای خوبی پیشنهاد چای یایده چی؟ _

  .شدند گرم هامگونه

  .بدم زحمتت خواستمنمی فقط من !نه نه _

  .کشید سنگین آه یک و داد تکون رو سرش دوباره اون

 فنجون یک کنم؛ درست چای که بودم جااین من تالون؛ فهممنمی واقعا رو تو من _

 دو تونستممی درحقیقت نداشت، زحمتی و مشکل هیچ تو برای کردندرست چای

  .بشن درست همدیگه با که بذارم ماکروویو تو دیگه هم با رو فنجون تا

  ...عالی چه خب

 بودن گه احساس همیشه البته که کنم،می بودن ُگه احساس االن همین من دقیقا

  !نیست جدیدی چیز واقعا این دارم؛

  .کنی اذیتم نیستی مجبور تو االنم _
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  !خدا یا اوه

 از جنسش کانتر این بله، بله .دید صدمه اون لعنتی کوبوند، کانتر به مشت یه او

  .کنممی استفاده ارزان (formica)فرمیکا برای رو اون من و جامده گرانیت سنگ

  .ببر لذت چاییت از گی،می راست تو خب _

 اون پشت ولی رفت؛ میز طرفبه و گرفت دستش توی رو خودش چای اون

  .نباشه من پیش که جایی رفتش راهرو طرفبه ننشست

 رو تریبیش وقت خواستممی بره؛ بدم اجازه اون به که نبودم آماده هنوزم من 

 چاییت من با و بمون باهام که پرسیدممی ازش اگه جوری؟چه اما بگذرونم باهاش

 فقط لعنتی تالون، .نکنه رد رو درخواستم و بکنه رو کار این شاید اون بخور، رو

  .موند بسته خفه هایآدم مثل من هایلب ولی بپرس؛ ازش

 حال در بودم ساخته خودم ور ودور که هاییدیوار که دونستممی رو چیزیه فقط

  .فروپاشیه و سقوط

  بود؟ اون درمورد چی 

  خوام؟می رو اون زیاد قدراین من چرا

  .باشه نداشته اشخونه تو کافی قدر به مهمان اتاق زیاد احتمال

  .باشه داشته ایاضافه اتاق اشخونه تو شاید جونا ولی

  .ببینم رو اون که رممی بعدازظهر من 

 مرتع و مزرعه ساختن و سازیساختمان شروع مجوز و رممی شهرستان به بعد

 برای حتی بمونم دور رابرتز جید از که دارم نیاز من گیرم،می جااون برای رو

  .خوبه من از بودن دور هم اون

 بود، گذاشته تزیینی هایگاوچران دفترش؛ هایرگال در بود، دفترش توی جونا

  .کردم نگاهش شدم دفترش وارد وقتی
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  کنی؟می چکار جااین !تالون هی _

 هایزمان تو  مزرعه، این تو جا،این بدونم نباید منه؛ ماله مزرعه چهارم یک _

  میفته؟ اتفاقی چه مختلف؛

 هااون گوشت و گاوها از من بودی، نیومده  جااین وقتهیچ تو اما !مطمئنا _

 که هم تو کنه،می مراقبت و باغبانی انگورها باغ از (Ry) ری و کنم؛می مراقبت

 همدیگه از و گیریمنمی اشکال کارها از ما هستی، وحشباغ از مراقبت مسئول

 .کنیمنمی انتقاد

  .بذارم ایراد تو کار روی که نیومدم جااین من درواقع جو؛ _

  داری؟ نیاز چی بدم؛ انجام برات کاری هر تونممی من !خب _

 خواممی من بسازم، رو خودم یخونه زمین این توی من که وقتشه دیگه !خب _

 این از بعد نداری؟ مشکلی این با تو بشم مطمئن خواستممی و تو پیش جااین بیام

  .بگیرم رو اون برای مجوز و شهرستان برم که گیرممی تصمیم من

 هفته همین تو کار این برای معمار یه و کنممی رانندگی (grand ) گراند به من

  .کنممی استخدام

 تنها بزرگ یخونه اون تو مارج که جوریاین خب خوبیه؟ فکر این که مطمئنی _

  .مونهمی

 یکی که کنممی فکر هست، پیشش جااون دوستش که االنم و بزرگه دختر یه اون _

  .برسه بزرگ یخونه یه به خوادمی درنهایت ما از

  .تونیمی تو همیشه که کردم تصور من چند هر _

 یخانه هم رایان که حاضرمدرحال  دارم؛ رو خودم جای من که اینه منظورم تال، 

 این از و کنهمی مالقات رو یکی زیاد احتمال به که هم مارج و داره رو مهمان

  .کنهمی مکان نقل مزرعه

  بخوام؟ ایخونه خودم برای که منه، برای بدبختانه جرم یه این _
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  .باش آروم خدا خاطربه !نه که البته !نه _

  !جو باشم جااون تونمنمی دیگه من _

 هر فلیشیا خوشگله، جااون داره؟ تو با کوفتی مشکل چه خونه اون مگه چرا؟ _

 لعنتی کار هیچ جااون نیستی مجبور هم تو کنه،می مراقبت جااون از میاد روز

 .بدی انجام

  ...از بمونم، دور جااون از مجبورم من فهمی،نمی تو _

  نیست؟ که مارج کی؟ از _

  .عاشقشم من و خواهرمه اون نیست، مارج که البته _

  !من خدای اوه ...پس _

  .فروکرد اشتیره موهای تو رو هاشانگشت جونا

  همینه؟ جاست،اون که دوستشه خاطربه پس _

  .کردم نگاه پاهام به پایین من

  !میزنی حرف چی یدرباره دونمنمی من _

 که دیوارهایی روی کشیدن دست برای و میاد روزی یه یکی که دونستم،می من _

  تال؟ همونه اون کنه؛می ساختی،تالش خودت واسه

 سعیش اون که نیست این منظورم خب، یعنی کنم،نمی فکر من آ آ آ ...حداقل !نه _

  !کنهنمی رو

  نه؟ مگه پوستت زیر رفته اون _

  .نبود گفتن برای چیزی یعنی نگفتم؛ چیزی نشستم، جونا کنار صندلی تو من

  .بودم بزرگم داداش واسه باز کتاب یک مثل من

  تال؟ ای آماده کمک برای _
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  !کمک

  .نداشت وجود کمکی هیچ من برای اما دونست،نمی رو این جو بودم، ضعیف من

 کمکی من به تونستنمی هم کسهیچ و بودم مختلف هایجهنم از محصولی من

  .کنه

 و کنهنمی کار من برای هم ایدیگه چیزهیچ و کنم زندگی تنهایی بودم مجبور من

  .کرد نخواهد

  :گفتم 

 بابا کنی، کمکم تونینمی مورد اون در داشتیم، مکالمه مورد این در قبال ما _

 .بتونند هاغریبه که نیست هم راهی هیچ و کنه کمکم نتونست

 تو مثل هرکسی به تونندمی که دارند، درستی هایآموزش که هستند هاییغریبه _

  .کنند کمک

  .ندارم ذهنیتی !فاک اوه حقیقت؛ در 

  .بساز لعنتی خونه یه بسازی، خونه یه خوایمی اگه 

 یه با هم شاید نکنه، ازدواج اصال شایدم بخواد؛ رو مزرعه یخونه مارج شاید 

 چه کسی بکنه، زندگی بزرگ یخونه یک توی بخواد که بکنه ازدواج بدبخت فقیر

  ...دونهمی

 

  .آوردم خودم با رو هازمین اسالید رفته رفته من

  :کردم اشاره و نگاه مکان یک به

 بسازم؛ جااین رو امخونه تونممی که هست، زیبا ایشده انتخاب مکان این _

 حیوانات چرای برای حاضردرحال خب؛ هم تو و هستش دریاچه نزدیک درست

  .کنینمی استفاده زمین از
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  .کرد نگاه اون به برداشت رو نقشه و پالت جو

بزرگ این که دونیمی اما، .باشی داشته رو این تونیمی فهمم،نمی رو این من _

  .بگیرند قرار راهت سر تونندمی حیوانات اون حیواناته، چرای برای منطقه ترین

  .ندارم اون با مشکلی هیچ من _

 قرار فشار تحت رو من و فهمیدندمی رو من هااون داشتم؛ دوست رو حیوانات من

  .دادندنمی

 من که بپرسند من از هاییسوال تونستندنمی هااون کردند،نمی قضاوت منو هااون

  .بدم جواب نتونم

 از و بودش اطراف این پیش سال یک که ،( roger ) مزهباو سگ    حیوان اون

  .بود خواسته غذا من

 کوچولوی پسر ساختم؛ زندگی یک براش دوست یک مثل و دادم غذا بهش من 

  !من

  .بودم دنبالش هم جاهمه و داشتم دوست رو حیوان اون من

حیوان اون .(roger)راجر مخصوصا .بودند آسان ورزیدن عشق برای حیوانات

 پشت خراش از پرسیدند،نمی سوال من از نظامی عملیات یدرباره گناهبی های

 ...و من گوش

  .داد نشان من به مشکلی هیچ بدون رو خودش وفاداری جونا

 خیلی کنیم، بیرون ازش رو حیوانات یهمه که موندهباقی این واسه منطقه این _

  و؟ !دوره؟

  .داد تکون رو سرش جونا

 تونیمی جورچه و خوایمی رو این جوریچه تو که زنممی حدس من !هیچی و _

   .کنی قفل رو هااون در   و بسازی خودت اطراف تریبیش دیوارهای
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 تونیمی موقع اون تو !برادر بذاری، قدم من هایکفش توی مایل یه تو که وقتی _

  .کنی قضاوت رو من

  .ایستاد هم جونا و شدم بلند

 مرحمی یه شاید  بذارم، تو هایکفش تو رو پاهام که شممی خوشحال من تالون _

  .باشم تو دردهای برای

  ...دونینمی تو ...بگی رو این تونینمی تو _

  .دونمنمی من گی؛می راست تو _

 هیچ ما که نیست معنی این به این ولی دونممی رو چیزهمه که کنممی وانمود من

 .هستی ترمکوچک برادر تو ندادیم انجام تو از محافظت برای کاری

  .کشید سنگین آه یک اون

  .رایان و تو از محافظت ، برای بودم می جااون باید من

 جهنم هم با دو هر شایدم یا ؟ رفتی می جهنم به من جای به تو میفته؟ اتفاقی چه _

  خوای؟می رو این تو درستشه؟ این آیا باشیم؛ داشته رو

 اما، . نبودیم جااون ما از کدومهیچ که اینه خواممی من که چیزی !نه که البته _

  .باشم من که دادممی ترجیح باشه؛ ما از یکی که بود قرار اگه

  .کنند تحمل رو من تونندنمی  هم برادرهام از کدوم هیچ و داغونم من _

  .کرد نگاه من به انگیزغم

  .شنیدم من که چیزیه بدترین این _

  بخوام؟ تریبیش چیز چه باید دیگه ام؛زنده من کن، نگاه جونا _

  .ریمی راه خودت دور فقط که بدبختی جسد یه تو نیستی؛ زنده تو !مرد _

  .من داداش نیستش زندگی این اطرافت، دیوار همه اون احساسی، نه
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 این حاضردرحال  تونم؛می رو این من و دممی انجام دارم رو کار بهترین من _

  .منه زندگی

  .دونیمی رو این هم خودت لعنتیه، دروغ یه این تالون _

  .کنم ترآروم رو ذهنم تا کردم عوض رو موضوع من

 موضوع فعال بود بهتر کرده؛ رخنه من تمام تو و گرفته رو من یهمه جید فکر

  .بشم خیالبی رو خونه

  :گفت من به جونا

 پوستت، زیر رفته جید فکر که دونممی چون بسازی، خونه یه خوامنمی من _

  .کنه کمک تو به تونهمی اون نرو؛ طفره هم خواهشا

  !تو به لعنت _

  . کردم قروچه دندون و گرفتم دندون رو لبم عصبانیت از

 هم من به متعلق مزرعه این بگیرم، مجوز ساخت به شروع برای رم،می من _

  .هست

  !اون به لعنت

  .کشید ریشه از رو موهاش باز و نشست بزرگترم برادر

  !طوراین کهپس خب، _

 .رابرتز جید سوی به پیش افتادم، راه و برگشتم من
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   هفت فصل

  جید

  !لعنت شد؛ سبز راهم سر مزرعه توی اون خدایا؛ تالون، از بزرگ دیوارهای

  .متاسفم _

  کنی؟می چکار جااین _

  .زد نخواهد لبخند هرگز !زنهنمی لبخند وقتهیچ اون البته

  چیه؟ تو وکارکسب اینجا؛ اومدم جونا دیدن برای من _

 کنهمی چک رو هاخیابون از بعضی و هستش مزرعه به رفتن یآماده جو خب، _

  !آبی چشم منه کار و بیزینس بیفته اتفاق مزرعه این تو که هم چیزی هر و

  .داشتم شک من

  .لرزید آبی چشم یکلمه از من شکم .بکنم استداللی بخوام چرا اون، بر عالوه

  !ذارهمی تاثیر من روی گهمی من به که ایکلمه هر دونستمی اون کنممی احساس

 بهش سالمی یه خواستممی من و بوده جااین اون اما ندیدم، رو اون که من خب، _

  .بمونم جااین داد اجازه که کنم تشکر ازش و بکنم

  .فهمیدم _

  .باشم راهت سر من که نده اجازه خب، _

 باز رو اون و زدم در .رفتم جونا دفتر به هم من داد، ادامه راهش به و برگشت

 .کردم

  هست؟ جااین کسی _

  .تو بیا بله، _
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  .کردمی چک رو هایشچکمه و بود ایستاده ایگوشه جونا

  .جید هی _

  !اومدم بدی زمان اگر خواممی معذرت سالم، _

  چیه؟ موضوع دارم، وقت ایدقیقه چند اصال، نه _

  .بگم جونا به رو این نتونستم اما !تالون

 دادی اجازه که کنم تشکر ازتو و جااین بیام خواستممی فقط نیست، خاصی چیز _

  .بمونم مارج با خونه این تو

 زیادی هایاتاق جااین ما دیدی که طورهمون نیستش، مشکلی هیچ اصال !اوه _

  . عزیزی هم ما برای و مارجی دوست بهترین تو که البته و داریم

  .کنممی قدردانی هابچه شما از واقعا من خوشحالم، _

  .هستن هم ما هایدوست مارج، هایدوست _

  !برسید کارتون به تا نشم مزاحم دیگه بهتره بینم،می رو شما بعدا من خب ...بله _

  !کن صبر دقیقه یه جید،_

  .برگشتم من

  !بله _

  .کرد حرکت من سمت به جونا

 نباشه؟ مشکلی اگر البته ...بپرسم ازت خواستممی که هست چیزی یه _

  !اصال نه _

  .کنیمی کار رایان سازیشراب یکارخونه تو داری که فهمیدم من _

  .امزدههیجان اشدرباره واقعا من خب بله، _
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  !بپرسه؟ خواستمی که بود چیزی این

  ...پس _

  .رفت فکر تو کمی اون

  کنی؟می فکری چه من برادر یدرباره _

  اونه؟ منظورش االن یعنی رایان؟

  عالیه _

  !هممممم عالی_

  .داده شغل من به سازیش شراب یکارخونه تو اون بله، _

  .داد تکون رو سرش جونا

می حرف تالون یدرباره االن من کنم،نمی صحبت رایان یدرباره من !نه اوه _

  .زنم

  ...!تالون

  بگم؟ اشدرباره تونستممی چی

 هم وقتی و زنهمی حرف من با سختیبه اما، .جهانه در بوسنده بهترین اون !اوه

  !ادبه بی واقعا اون زنهمی حرف

  ...خب_

  ...اون

  !مرموزه خیلی همیشه تالون بگم باید چی دونمنمی واقعا من

 اون...؟ و تو _

  زنه؟می حرف دربارش داره اون که جهنمیه چه این
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 !باشه؟ زده حرف جونا با بوسمون یدرباره ممکنه تالون شد، روشن برام بعدش

ایده هیچ من زنند؟می حرف هم با این مثل چیزهایی یدرباره برادراش با اون یعنی

 .نداشتم ای

  چی؟ اون و من _

  .خیالبی _

 یک مثل واقعا تالون .بفهمم رو دقیقش منظور خواستم،می واقعا االن دیگه من اما

  .بفهمم تربیش اشدرباره داشتم دوست حقیقت در من و معماست

  جوریه؟این اون چرا _

  دونی؟می رو این !هست بسته ...خیلی اون خب _

  .داد تکون رو سرش جونا

  .بوده زیادی مسیرهای و جاها اون _

  .بوده دریایی دارتفنگ کشور از خارج اون که دونممی من آره، _

  ...کشور از خارج آره، _

  ...غمگین داشت، دور نگاه یک جونا تیره هایچشم

 رو اون که نیست راهی گفت؛ اون ولی کردم، سوال مارج از اشدرباره من _

 داستانی گفتش اون کهاین جزبه نگفت؛ دربارش تریبیش چیز هم، رایان .بشناسی

  جونا؟ هست اشدرباره داستانی چه نیست، گفتن برای

 دیوار از نقطه یک رو چشمش که رسیدمی نظربه کرد؛ نگاه من به باال از جونا

  .شده ثابت

  .گهنمی خودش از هیچی اصال باشه؟ دربارش تونهمی داستانی چه _

  نکردم؟ تعجب من چرا پس نکرد، کمکی هم این
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  :پرسید جونا

  بکنی؟ حقم در لطفی یه تونیمی تو اما _

  داری؟ نیاز چیزی !حتما _

 من ده،می جواب اون برای که هست تو یدرباره چیزهایی یه نشو، تالون تسلیم _

  .بذاره تاثیر اون روی کسی که ندیدم تو از قبل تا

  .ندیدی رو هم با ما برخورد و تعامل اصال تو کنی؟می رو فکر این چرا _

 فاقد اما تالون مثل درست خوشتیپه .چیزهایی همچین یه جذابه؛ اون زد، لبخند

 .دهمی دست بهم تالون به کردننگاه تو من که هست حرارتی

  !کن حساب خورده زمین رو اون _

  خورده؟ زمین جونا خاطربه یعنی باشه این از تربیش نبود قرار خورده؟ زمین

  زنی؟می حرف داری چی یدرباره فهممنمی ولی، .ندارم ترسی من جونا _

  .بگیریش حرف به و بگذرونی وقت باهاش تربیش کن سعی _

  .جونا زنه،می حرف کلمه دو باهام سختیبه اون

  .کرد بلندی خنده جونا

  .نزنه حرف هم ایدیگه کس با کلمه دو از تربیش که داره وجود احتمال این _

می هم لبخند اون اصال خندم،می زیاد من بکنم، بهش کمکی تونمنمی من جونا _

  زنه؟

  .کشید آهی جونا

 من اما، .باشه من هایسوظن از بخشی این دارم شک و ترسممی من زیاد، نه _

  .برگردونی بهش رو لبخند تونیمی تو که کنممی حس

  زده؟ تو به درموردش حرفی _
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 یدرباره حتی من گفتم؟ من که بود چی این گذاشتم، دهنم روی رو، دستم من

  بگم؟ جونا به رو این خواستممی االن و نگفتم هم مارج به بوسمون

  بگه؟ چی من به _

  .نیست مهمی چیز ...آ_

 گاهی خدایا کردم، فرار در طرفبه جورایی یک و کردم نگاه رو اطراف من

 دارم قصد من کردم؛ فکر ایدیگه چیز به خب اما؛ .شممی هاابله مثل من اوقات

  .بگیرم یاد تربیش استیل تالون یدرباره

 رو ساخته خودش از که نشانی و عالمت اون من و شهمی پیدا باالخره راهی یک

 .کرد خواهم پیدا رو اون و کشممی بیرون

  ...ریخت خواهد پایین دیوارها

 هدفی جورایی یه .گذاشتم زنگ روی رو، تلفنم شبنیمه تو بودم، خوابیده من

 تو ببینم و بدونم شبنیمه تو تالون یدرباره تریبیش چیزهای بتونم شاید داشتم،

  نه؟ یا هست آشپزخونه

 تو کاریم اول روز از اگرچه بعدش شب .نبود جااون ولی رفتم، آشپزخونه به

  گوشیم کردم رو کار همون بازم ولی بودم، خسته رایان سازیشراب یکارخونه

 بلند خورد زنگ که بعد بخوره؛ زنگ که گذاشتم تایمر روی شبنیمه واسه رو

  .گرفتم کوتاه دوش یک رفتم حمام شدم

 در صورتم روحیبی و رنگیبی از تا زدم رژ رو هامگونه زدم، شونه رو موهام

  .بیاد

 مارک با کتان سفید تاپ یه من نپوشیدم؛ گشاد و بلند لباس عمدا

 به بود، قدیمی بوکسورهای هایلباس مثل لباسم پوشیدم، (spandex)اسپتاندکس

  .کردم روشن رو المپ وقتی و رفتم آشپزخونه
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 خیره دستش توی آب پر لیوان یه به باز و بود نشسته صندلی رو قبلی جای تالون

  .بود نشسته پاش پایین هم سگش بود، شده

  بودی؟ کجا قبل شب _

  .کرد نگاه من به

  .بخوابم که کنم،می سعی هاشب تربیش درواقع من _

 .نبود زمان اون تو که حداقلش نبودش؛ اصال گذشته شبه اون بود، دروغ که البته

 کنه؟می مسخره رو من داره اون

  .رفت کانتر طرفبه و کرد بلند سریع رو راجر سگش،

  .کردم آماده باهاش صحبت شروع برای رو خودم من 

  خوای؟می چای کمی یه _

  .پرسیدم ازش هاششونه باالی از رو این من

  :گفت کنه نگاه من به کهاین بدون اون

  !نه _

  .دادم ادامه خودم معمولیه رفتار به

  کردم؟می چکار داشتم من 

 اون شبنیمه تو االن؛ ولی .دارم کار رایان سازیشراب یکارخونه تو صبح من

 واقعا این بشینم؟ جااین بیام که کردم تنظیمش و گذاشتم زنگ روی رو لعنتی تایمر

  .هست مسخره

 بود نشسته تالون که جایی دقیقا و رفتم میز طرفبه شد، آماده چاییم که وقتی

  .نشستم عادی خیلی طوربه کنارش

  ریزی؟می خودت برای فقط خوریمی آب که وقتی تو پس !خب _
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 دهنش به رو آب لیوان برداشت؛ رو لیوانش بعد و رفت باال هاشلب یگوشه اون

  جدی؟ یا هست راضی راضیه؟ االن بخوره آب که کرد نزدیک

  بخوری؟ رو آبت که دممی اهمیت االن من که کنیمی فکر واقعا تو _

  !پرسیدی چون رسهمی جوراین که نظربه خب _

  !نکردنیه باور _

 گذاشتم لیوانم تو رو اون برداشتم، بگتی یک چرخوندم، حدقه تو رو هامچشم من

 .ریختم جوش آب روش و

  نکردنیه؟ باور چی _

  باشی؟ ادببی قدراین ارزشهبی خیلی که چیزی یدرباره تونیمی جوریچه _

می سوال من از خوردن آب یدرباره که هستی کسی اولین تو من؟ ادب؟ بی _

  .پرسه

  .بود او با حق توش، بزنن ُگه

 کمی صدام پرسیدم سوال ازش وقتی ولی بود، ضرربی من سوال منظور اگرچه

  .شد تند

بی و تند زبونم کمییه پرسیدم، سوال ازت وقتی ممکنه کنم،می قبول من باشه _

 نزدیک جااین شب هر تو که بدونم که مندمعالقه واقعا من اما؛ باشه بوده ادبانه

 زل بهش و نشستی جااین ریختی آب خودت برای لیوان توی کهدرحالی منی؛

  چیه؟ مورد در واقعا این چرا؟ واقعا زدی،

  .فهمینمی تو _

  .زدم زل سوزانش و تیز هایچشم تو مستقیم و راست طوربه من

  .بکن رو سعیت _
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 بیرون رو آبش یهمه رفت؛ شوییظرف سینک طرفبه برداشت، رو لیوانش

 .کوبید اون روی دستش با محکم و برگشت میز طرفبه ریخت،

  :گفت

  .کردم مراقبت اون از من جااون _

  باشه؟ مهم و توجه قابل که قراره این و _

  .همینه کن اعتماد من به _

  .دادم سبزم چای به رو امتوجه

  ...پس گیمی تو اگه _

 جاهمون لحظه یه رفت، سینک طرفبه برداشت؛ رو لیوانش دوباره و ایستاد

  .ماند من به پشتش

  .رسهمی نظربه خوابش لباس و شلوار توی جذاب، و بخشلذت خیلی باسنش

  .رسیدندمی نظربه قوی خیلی پشتش عضالت هست،  برنزه پوستش

  باشه؟ تونهمی جوریچه بدنش و تن تمام ماساژدادن یعنی

 که زیادی دیوارهای باید که دونممی من بدم؛ انجام رو کار این خوادمی دلم چقدر

  .کنم خراب رو ساخته خودش دور

  ام؟آماده کار این برای آیا

 بیرون تونامزدی شدنم، ترک و داغونی و شکست از که اینه برای هااین یهمه آیا

  بیام؟

 اینه مهمه که چیزی ولی بودم؛ آماده کار این برای االن من اگرچه خندیدم، نرم من

 به سوزان و برگشت اون .نباشه هم وقتهیچ شایدم احتماال و نبود آماده تالون که

  .کرد نگاه من
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  جالبه؟ قدراین چی _

  شنید؟ رو امخنده صدای یعنی توش، بزنن ُگه

  !هیچی _

  .کرد حرکت سمتم

  خندی؟می من به داری لعنتی توی _

  ...من نه _

 بودم، صورتش جلوی دقیقا من االن پس کشوند، خودش طرفبه رو من صندلی

 .بودند لمس قابل و هم نزدیک هامونسینه

  بخوابم؟ تونمنمی من که جالبه این کنیمی فکر تو _

  نشستم؟ آب لیوان یک با جااین که

  خندی؟می من به هرشب تو همین خاطربه پس

  .نبودم مطمئن !شدن تحریک یا بود ترس از لرزیدم، اون از قبل من

 که بود طوری داد، فشار محکم رو اون هاشدست با و گرفت رو بازوم باالی

این از قبل باید کردم؛می متوقف رو اون باید من .شد سفید بود داده فشار که جایی

  .بگیرم رو جلوش خواستمنمی اما، .گرفتممی رو جلوش بکشه طول دقیقه یه که

  .باشه باید که چه اون از ترسخت گرفت، سخت رو من اون !بله

  ...من گوشت روی هاشدست

  .بودند درست نحویبه هااین همه

  .بده رو من جواب _

  .دادم تکون رو سرم من
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  .دمنمی انجام رو کاری همچین وقتهیچ من !نخندیدم تو به من که البته _

  .کرد نگاه من به ترسناک اون

  درسته؟ هستی، خوب آدم یک مثل تو چون بله؛ آها _

  .لرزید هاملب

  .بله _

  هستی؟ خوبی شخص واقعا تو جید؟ تو آیا _

 .هستم که البته _

  .بود گرفته محکم رو من هنوز

  .بمونی دور من جهنم از حتما باید تو پس _

  .گرفتم رو خودم صندلی پشت گرفتن با من و کرد رها سرعتبه رو من اون

  .بود خطرناک مرد این

  !خطرناک و فریبنده 

  .بود هات و سکسی جهنم مثل

  .بود نرم ساحل امواج مثل سیاهش تارومار و گرد صورت

 کنه؛می درمان رو من یکننده خسته هایحفره درخشانش، و کننده خیره هایچشم

  .کنهمی نگاه بهم که وقتی

 نیاز چیزی به اون بود سفت و خطی سینش یقفسه یهمه بودند؛ سفت هاشماهیچه

  .کنه رها تنش و بحران این از رو اون که چیزی هر داشت،

  .برگردم رختخوابم به باید که زنممی حدس من ...من _

  .گرفت هاشدست توی رو من هم باز اون ولی کنم، ترکش که برگشتم
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پنبه زیرش که بود تاپ یک فقط من لباس .کشید اشسینه جلوی منو دقیقا بار این

  .شدمی جدا هم از راحت و بود ای

  :گفت

  .بدی گوش تو که دارم انتظار و گممی تو به بار یه رو این فقط من _

  .درخشیدمی هاشچشم

  .انداختم باال رو ابروهام سادگیبه بدم؟ گوش که داشتم قصد من

  .نمیای آشپزخونه به شبنیمه وقتهیچ دیگه _

  ...بشم ریلکس من شهمی باعث چای بخوابم، تونمنمی من وقتی نه؟ چرا _

 .چسبوند هاملب به رو هاشلب اون

  ...خدا اوه

  .شد غرق هم توی هاموندهان و کنم باز دهنش برای رو دهنم کرد مجبورم

  !اشبوسه

  .بود هم هاقبلی از ترحیوانی حقیقت در تر،بیش هم جالب از ...!جالب

  ...!بله اوه

  .کنممی کمکش که بودم دلخوش من و بشه رها مشکالتش و گره از داشت نیاز

 اون شدیم، نزدیک هم به ما کرد، ترنزدیک خودش به و گرفت رو من هایشونه

  .بشه ناپدید هم پوستم توی تونهمی بخواد اگه

می رو اون من که خاطراینبه نه بوسیدم؛ رو اون دادم، ادامه رو اشبوسه من

  .داشت نیاز من از تربیش اون االن چون خواستم،

 کرد، ترکم رو بوسمون باالخره؛ ...کهاین تا بوسیدیم، دقیقه چند رو همدیگر ما

  .شد ترنرم اش بوسه
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 بعدش و کشید گردنم روی رو، اون برداشت، امشانه و کتف از رو هاشانگشت

  .رفتم دست از من کرد؛ نوازش رو هامگونه

  .کنم مقاومت لمسش و چهره برابر در تونمنمی وقتهیچ

  .کنهمی محروم هاحس اون از رو خودش تالون وقتی که بودم حسی عاشق من

  .بود ارزشمند برام اون احساسات

  .کردمنمی کار توهمی یا لفظ هر تحت من

  !اوه ولی،  کنهمی محروم من از هنوز رو خودش تالون

 ...بود من لخت هایگونه روی موسیقی زدن مثل هام،گونه روی هاشانگشت لمس

  .بودم بهشت تو واقعا

 من و بود عمیق هم هنوز مونبوسه باشم، شناور جادویی ابر یه توی کهاینمثل

  .بوسیدممی حرارت و پرشور رو اون هنوز

  .داشتنی دوست ...تقریبا بود، نرم حاضردرحال اون

 هاشسرانگشت با رو بازوهام و برداشت هامشونه روی از رو اشدیگه دست

  .کرد نوازش

  .شد مورمور لمسش از پوستم

 اون برای هام سینه که کرد حس که مطمئنم و بود شده سخت خیلی هامسینه نوک 

  .خوردند تکون و کردند حرکت باال طرفبه

  .دادمی فشار و بود گرفته رو هامسینه از یکی زیادی مدت برای هاشدست با اون

  .بودیم نزدیک هم به خیلی ما

  .بودم شده خیس من برداشت، قوس لمسش خاطربه من بدن

  .بچکه واژنم از آب باید االن که دونستممی
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  !خدایا

  .خواستممی واژنم توی رو هاشانگشت من

نزدیکی این کرد؛می نوازش رو من داد،می ادامه شجاعانه رو اشبوسه که وقتی

  .بود مهم من برای واقعا ها

 نوازش رو مچش دستم کف با و گذاشتم دستش مچ روی رو هامدست از یکی

  .کردم

  .داد هل عقب به رو من و کرد قطع رو بوسه بالفاصله

  .سوزوند رو من اش تیره و کننده خیره هایچشم

  .آبی چشم پرسی،می داری چی دونینمی تو _

  .کرد نگاه رو من اون کردم، حفظ جلوش رو شجاعتم

  .زنممی صدمه بهت من ...درواقع من _

  .داد شدیدی تکون رو من صداش غم

  زنه؟می صدمه بهم کنهمی فکر چرا

 زنه؟می آسیب من به جسمی لحاظ از کنهمی فکر واقعا

 

 .باشم داشته رو خودم هایانتخاب تونممی تالون، بزرگم دختر یه من -

 .مسئولشم و دادم انجامش خودم که چیزی   این دیدم صدمه هم اگه

 دونینمی و نداری ایایده تو .باشی داشته برخوردی چه باید که دونینمی تو -

 .باشه شده پر آلتم با واژنت مستقیم خواممی االن گرفته، درد واژنت برای آلتم چقدر

 !جید خواستم افتاد بهت چشمم که باری اولین و موقع همون رو تو من
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 .کنی صبر برام باید تو ولی چرا دونمنمی

 

 .زدندمی نبض کلیتوریسم و واژن شد گرم پوستم

 میوفته؟ اتفاق واقعا این

 .میبره تختش به منو اون بعد

 .میشم دلخوش بهش دارم االن

 :گفت

 .داشت نخواهم دوستت هرگز من _

 

 (bam )!بَم

 .(ساخته خودش دور که دیوارهایی )افتاد  که بود آجرش اولین صدای این

چه که بدم؛ بهش جوابی چه که دونمنمی هنوزم من بود؛ صادق اون که اینه حداقلش

 .بشناسمش راهی چه تو و جوری

 

 .نپرسیدم ازت عشق درباره من -

 

 .داد بیرون تمسخر با بلند خنده یک اون

 

 .خوایدمی عشق زنا شما همه بعدا یا زود خیلی _
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 .خندیدم اون به منم

 

 جدی؟ -

 اوردم؟ دست به کی من رو، عشق اصطالح به این ببین کن نگاه

 لعنتی؟ محراب اون تو شدنم ترک

 کنم؟ تکرار بخوام باز رو جهنم اون چرا ام؟ خانواده و دوستام جلوی شدنم تحقیر یا

می روز یه باالخره ولی نخوای، هم فردا شاید و نخوای عشق امروز تو شاید _

  .خوایمی رو اون که رسه

  مونیم؟می هم با ما روزی یه که گفته تو به کسی چه و _

  !دیگه خنده یه

 چشم نیستم، عاشقت من و مونیمنمی هم با روزی یه ما بکنم ضمانت تونممی من _

 ولی .گیرممی رو بدهند، من به مایلند دیگران که چیزی هر من گیرم،می من .آبی

  .نیست من وجود تو بخشندگی این بدم، هااون به عوضش در چیزی تونمنمی

 نظرتبه این ولی دی،می اهمیت کوچیکی چیزهای به تو که کنممی فکر من _

  داره؟ اهمیت

  شه؟می نظرتبه بسازه، رو آینده تونهنمی امشب

  .هست که چه اون یدرباره ایساده چیز امشب

 و هاتنش بعضی از رو خودشون و برندمی لذت همدیگه هایبدن از که آدم تا دو

  .همین فقط کنن،می رها هاشونبحران

 .دادم ماساژ رو هااون آرومی به و کردم لمس رو هاششونه من

  .ساختی خودت دور بحران و کشمکش کلی تو لعنتی و _
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  .آبی چشم بشم، رها تنش از که بکنم، رو تو خوامنمی من _

  خوای؟می رو اون تو چرا پس _

  .عاشقتم که نیست این خاطربه !خب _

 .کردی روشن واسم رو اون تو و دارم سروکار موضوع اون با من آره، آره _

  خوای؟می رو من چرا تو که نشد روشن این برام ولی

 فشرده بهم که بدنت رو، زبونت خوام،می رو لبات من دارم، اشتیاق بهت چون _

 موقع آلتم دور رو، دهنت اون مشتاقم، شیرینت کوچولوی واژن اون به من بشه،

 خواممی  .بگیرم قرض خواممی شب یک برای رو تو تنها من .خواممی زدنساک

  .بکنم رو تو

 .نخواد رو اون دیگه ما از یکی که این تا بکنمت و بکنمت

  .شد درخشان هاشچشم

 کامال خونگیش شلوار توی تناسلیش آلت خب و شد سخت اون یتیره یسینه نوک 

  .بود معلوم

  .شدم سخت خیلی گرانیت سنگ مثل برات االن من _

 وجودم تو که انگیزیغم اشتیاق این بکنمت و بگیرم رو تو اگه شاید جید، شاید

   .بدم دست از رو هست تو به نسبت

  .سوختمی گرما از پوستم شدند، دوال پام زیر زانوهام

 یرابطه یک پیشنهاد حتی اون ده،نمی عشق من به وقتهیچ اون زد،می نبض آلتم

 ایرابطه و گاییدنه یک شد پیشنهاد من به که چه اون و دهنمی من به هم دوستانه

  .باشم داشته بدنش با باید فقط که هست

نقاشی تو هانقاش و دارند بهشت با هنرمندان همه که اشتیاقی و شدید میل مثل

  .کنندمی حک هاشون
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  .نکردم فکر عواقبش مورد در من

  بده؟ تونهمی معنی چه باهاش سقف یک زیر زندگی یک داشتن یدرباره

 هم کنم لمسش نتونم و ببینم روز هر رو اون که حسیه جورچه کهاین یدرباره من

  .نکردم فکر

 فکر هم بیاره اندوه و غم برام ممکنه نهایت در شب تو که چیزی یدرباره من

  .نکردم

  .باشم داشته دوباره باز نیستم قادر هرگز دیگه که احساسی

 اشتیره هایچشم به جاش به نکردم رو کار این اما کنم، درک رو چیزهمه باید من

  .شدم خیره

  .تالون بده انجامش پس !بکنی بد خیلی خوایمی رو من تو _
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  هشتم فصل

  تالون

 .کشوندم خودم طرف به رو اون سریع و تند حرکت یه با و گرفتم رو بازوش

  !خدایا

 امسینه به سفتش هایسینه نوک و بود سینم یقفسه جلوی باشکوهش هایسینه اون

  .بودم سخت لعنتی خیلی طرزبه من آورد،می فشار

  .کنم درونش رو آلتم که بودم آماده لعنتی طرزبه

  .بده اجازه بهم اون که کجا هر باسنش، توی واژنش، توی دهنش، توی

 هاشچشم تو رو این تونممی من !دهمی اجازه من به رو بخوام من که کجا هر

  .کنهمی خودش محو و شیفته رو من که شفافش و گرد هایچشم ببینم؛

 تردید من چرا پس ده،می اجازه من به رو باشم داشته بخوام امشب رو کجاش هر

  دارم؟

 شدمی ارائه من به که هرچی فوالدیه؛ و سخت که تالونی بودم؛ استیل تالون من

  .کردمنمی حس گناهی ترینکم هرگز و گرفتممی رو

 ازش که ایبوسه خاطربه که قرمزش؛ هایلب اون به کردم، نگاه پایین به من

  .بودند شده متورم گرفتم

  !فاک

  ...بوسه اون

  .کنهمی گذارینشونه رو شکارش و طعمه که بودم حیوان یک مثل من

  .بشم سیر هاشلب از کافی قدربه تونستمنمی کنه، کمک بهم خدا



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 98 

 

نمی .آوردمی فشار امسینه به که داشتنیش دوست و سیخ هایسینه نوک اون از

 کرده رسوخ روحم و جان تو انگار که آبیش یخیره نگاه از کافی اندازهبه تونستم

  .بشم سیر باشه،

  .کنهمی خنثی رو من اون

  .ندادم اهمیتی من اما دونستم،می سوالی هیچ بدون رو این

  .کنم درونش رو آلتم که مجبورم من

  خواد؟می رو این هم اون یعنی

  کنه؟ رد منو تونهمی کسی

 .بردمش اتاقم طرفبه آغوشم تو و کشیدم آغوش به رو اون

  .نبودم مهربون و مالیم وقتهیچ من

  .باشم مالیم اون با خواستممی اگرچه

 این از تربیش تونستمنمی دیگه که طوری بودم، آماده براش لعنتی طرزبه االن من

  .باشم

نمی یادم از وقتهیچ اشخیره نگاه کرد، نگاه من به نشستم، تختم پایین کنارش من

  .ره

 قشنگی نمای پُرش هایسینه کشید، بیرون سرش از آروم خیلی رو سفیدش تاپ

  .داشت اشسینه یقفسه توی

  .بودند سخت و سفت صورتیش؛ به مایل ایقهوه هایسینه نوک

 به رو هااون کهاین مثل فشردشون؛ و گرفت رو گردش هایسینه لحظه یک برای

 دست لگنش و پهلو اطراف و برد پایین رو هاشدست بعد اما؛ .باشه داده ارائه من

  .کرد لمس رو باسنش لمبرهای بعد و کشید
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  :گفت من به انداخت زمین کف و درآورد رو هاشلباس یهمه که وقتی

  .بکن رو من _

  .بود شده شیو و لخت کامال اون

  .بود معلوم کامال سرخش و یاقوتی رنگ به واژن و آلت

  .بیاد آبم جاهمون بود نزدیک

 .کنم آروم رو میاد آلتم به که فشاری این بودم مجبور

  !مسیح

دست اومد؛ سمتمبه قدم یک اون بودم؛ برابرش در بالغ تازه نوجوان یک مثل من

 سالن کف و درآورد پاهام از رو شلوار گذاشت، باسنم روی رو ابریشمیش های

  .انداختش

 لبخند جلوی دوم بار برای نتونستم من و شد گشاد هاشچشم دید رو آلتم که وقتی

  .بگیرم رو کوچولوم

  .کشید هامگونه و گردنم شکمم، به رو دستش شد خیره من به نگاهش اون

  :گفت

  .بگیر رو داری نیاز چی هر من از کن، لمسم تالون _

  .بگامش تختم روی جااون احمقانه و کنم پرتابش تخت روی االن تونستممی من

  .بود شده براق و خیس زیباش واژن و آلت هایلبه بود؛ آماده اون

  !نه ولی

  .بچشم رو طعمش و کنم اشمزهمزه خواستممی برم، پیش آروم خواستممی

  .کنم شماریلحظه شبی چنین برای بودم مجبور
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 اشتیاق و نیاز این که  بسازم، لعنتی اطمینان یک که بود الزم چون بودم؛ مجبور

  .رهمی کنار دیگه امشب از بعد

  :گفتم بهش

  .تخت روی برو _

  .زد لبخند

  .بود قانع و خوشگل لعنتی طرزبه اون من؛ خدای وای

  :پرسید

 خوای؟می جوریچه رو من _

 بمکمشون؛ قدراین دارم قصد آبی، چشم بمکم رو هاتسینه نوک دارم قصد من _

  .بگیرن درد هاتسینه کهتازمانی

 و هاسینه دور هاملب خوایمی که بگو بهم عزیزم خوای؛می رو این که بگو بهم

  .باشه پستونات نوک

  .بله _

  .بست رو هاشچشم و لرزید خودش به کشید؛ عمیق نفس یه اون

  .بمکی رو هامسینه نوک خواممی خوام،می رو این _

  .دادم تکون سختش و زده غنچه هایسینه نوک روی رو زبونم

 برام االن که آلتت اون حتی عزیزم؛ بلیسم رو هااون یهمه بلیسمت، خواممی _

  .چکهمی ازش آب و شده خیس

  .کنی التماس آلتم برای که بلیسمت قدراین

  .امآماده االن من خوایمی رو التماس این اگه _

  .دادم تکون رو سرم
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  .بخوای رو این واقعا تو خواممی وجه؛ هیچ به _

 چشم بمونه، باهات درد این هم زمان گذشت با که بکشی، درد باید اون برای تو

  !آبی

 روی سخت خیلی تو و بذارم آلتم روی رو مرطوبت و خیس واژن اون خواممی

  .کنی سواری من

  .مکیدم و گرفتم هاملب بین رو اشتیره صورتی هایسینه نوک اون از یکی

  .کرد ناله و خورد پیچ من زیر بدنش

 .خوبه خیلی احساس این !خدایا آه _

 دادم،می تکونتکون هاشسینه نوک روی رو زبونم و دادم ادامه رو مکیدنم من

  .کردم پیدا دستم با رو اش دیگه یسینه

  .خوردمی تکون من زیر مدام درخشید،می نور تو هاشسینه

  !خدایا

 حس رو واژنش یبرانگیختگیه و شدگیتحریک بوی و آلتش بوی تونستممی من

  .کنم

  .کردمی دیوانه رو من داشت عطرش

  .گرفتم نیشگون رو اشدیگه سینه و مکیدم رو اشسینه ترسخت من

 کردم؛ حس ازش تریبیش بوی و عطر من و کرد حرکت به شروع باسنش

  .داشت مشک بوی عطرش

  .انداختمی دارند شیرینی بوی که پخته هلوهای یاد رو من اون عطر

  !خدایا

  .بودم هاش سینه و هلوها عاشق من
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 ایخامه و شیرین بدن اون جای همه و برم انگیزششهوت بدن روی خواستممی

  .بلیسم رو رنگش

  .بود نشده تموم هاشسینه با کارم هنوز اما

 خواهان و بود شده تحریک من برای خواستم؛می محکم و سخت خیلی رو اون

  .بود بدنم

 نوک دهنم با هروقت هم باز و کردمی ناله و پیچیدمی خودش به زیرم مدام

می تکون زیرم و کردمی ناله لیسیدم؛می و خوردممی رو هاشسینه از هرکدوم

  .خورد

  ...خدایا !تالون !من خدای اوه _

 شفافش هایچشم به و بمونه نرمم هایلب بین شدش سیخ هایسینه دادم اجازه من

  .کردم نگاه

  :گفتم بهش

  عزیزم؟ داری دوست رو این

 .بله خدا !اُه _

 نرمش پوست باالی از هامدست با خوردم،می رو هاشسینه سخت خیلی که وقتی

  .کشیدممی دست آلتش و پاها بین نرم آبادیه اون تا

 بلند آه یک با که دادم، فشار رو اون و کردم پیدا راحتیبه رو کلیتوریسش من

  .خورد تکون

می تکونتکون کلیتوریسش و چوچول روی رو، هامانگشت یکنواخت ریتم یه با

  .بود تنگ لعنتی خیلی طرزبه دادم،

  .بود بو خوش و مرطوب خیلی

  .بود یونان خدایان لذیذه شرابه مثل اونجاش،



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 103 

 

 مقاومت بکنم، واژنش سوراخ توی رو هامانگشت سریع خیلی کهاین دربرابر

  .باشم آهسته داشتم قصد .کردم

  .بخواد نتونه من از تریبیش چیز اون دیگه کهطوریبه خواستمش؛می بد خیلی

 چنگ موهام توی هاشانگشت با کردم هاشسینه لیسیدن به شروع دوباره که وقتی

  .زد

  .کشید آه اون کشیدم دست واژنش سوراخ به کهوقتی

  ...لطفا لطفا _

  .باشه دهنم توی آبنبات مثل هاشسینه دادم اجازه من و کرد التماس دوباره

  چی؟ لطفا _

  .دارم نیاز داخلم رو اون من ...آلتت ...انگشتت ...لطفا _

  .موقعشبه چیزهمه اوم _

  .برگشتم هاشسینه بوسیدن و مکیدن به

  .بود عالی پوستش بود، هاشسینه نوک پُر   گردی و هاله دور و اطراف زبونم

 خیلی اون لعنتی و زدممی لیس رو هااون بود، هاملب زیر واژنش سوراخ بعد و

 با و زدم مک رو هاشسینه باز بعد ثانیه چند گرم؛ خیلی بود، پاسخگو و مندعالقه

  .کشیدممی دست رو واژنش هامانگشت

 بعد و برداشتم آلتش روی از رو هاملب بعد ثانیه چند خوردم؛ رو سوراخش دوباره

 .دادم هل تخت روی شکم به رو اون آروم خیلی

 من کرد؛ جلب خودش به رو من توجه رنگش شیری و ایخامه خوشگل، باسن

  .زدم باسنش به نرم یضربه و سیلی یک
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 رو نافش اومدم؛ پایین طرفبه هاملب با گذاشتم، هاشسینه روی رو هاملب بعد و

  .بردم باسنش طرفبه رو هاملب و بوسیدم

 من برای پرآب؛ و خیس قرمزش، و خوشگل آلت اون کشیدم؛ آلتش از عمیقی نفس

  .بود شده

  .گرفتم دستم تو رو هااون

  ...چروکیدش و کوچولو سوراخ اون !اوه

نمی کردنش مزهمزه برای این از تربیش دیگه من کشه،می رو من زن این خدایا

 عطر اون و گذاشتم باسنش لمبرای و کپال بین رو صورتم پس .کنم صبر تونستم

  .کشیدم بو رو مانند مشک

  .کشیدم سوراخش و آلت شکاف و امتداد در رو زبونم و کشیدم نفس رو اون بوی

  .بود خوب لعنتی خیلی طرزبه آلتش یمزه !خدایا کردم؛ باز هم از رو آلتش الی

بیش سهم من بودم، چشیده رو طعمش و بودم کرده مزه قبال من که آلتی هر از بهتر

 بلیسم رو شیرینش باسن سوراخ اون خواستممی من حتی خواستم،می اون از تری

  .کنم اشمزه و

  .کرد ناله و داد حرکت عقب به رو باسنش لغزوندم، باسنش لمبرهای بین رو زبونم

 .آبی چشم !خوبه خیلی آلتت مزه _

تند آلتش هایلبه امتداد تو رو هامدندون کردم؛ فرو پاهاش بین رو صورتم دوباره

  .لیسیدممی رو هااون و کشیدممی تند

 اون باالخره که وقتی و بشم، سیر شیرینش واژن و آلت از کافی قدربه تونستمنمی

  .کشیدم عمیق نفس یک بوسیدم رو باسنش زیبای منحنی

  .کردم واژنش سوراخ توی رو هامانگشت از تا دو

  !وای
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 به رو باسنش اون شد؛ منقبض و خورد گره هامانگشت دور بالفاصله واژنش

  .داد تکون عقب

  ...خدایا

  .بود چیز انگیزترینهیجان این و اومدمی آبش داشت

 داشت قصد اون کرد؛می زیاد بهش رو من تمایل و میل هاش؛کشیدن آه و هاشناله

  .بشه ارضا و بیاد آبش لعنتی شب این تمام باز و بیاد و بیاد

  .ایدیگه کس نه داد نشان واکنش من هایلمس به فقط

  .خوبه خیلی این لعنتی کنی؟می چیکار باهام داری تو تالون، _

اسپاسم .شد ارضا شدیدا داشتم؛ نگه هامانگشت بین رو واژنش و محرک اون بعد و

  .بودم هازدههیجان از فراتر چیز یه من و شد تربیش بدنش های

 شو. ارضا و بیا هامانگشت تمام روی عزیزم، آره _

  !خدایا

زن ارگاسم هم دور هایزمان و قبال من باشم؛ دیده من که نبود زن یه ارگاسم اولین

  .بود زیبا واقعا ارگاسمش ...اون ارگاسم ولی بودم دیده رو ها

  .کردم نوازشش و دیدم رو بدنش هایلرزش و هااسپاسم پایان

  .زد نفسنفس و ریخت فرو و افتاد شکمش روی اون

 واژن توی رو آلتم تونستمنمی لحظه این تو ولی بودم، خورده پیچ بهش من

  .بذارم حرارتش پر و شده تحریک

  ...لعنت ولی

 مزه رو اون زمان این تو فقط که بودم مجبور اما بودم؛ شده وسوسه و اغوا من

 .کنم حس رو طعمش و کنم
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 به شدید میل و آرزو داشتم، رو اون قدرکافیبه و سادگیبه که بود زمانی تنها این

  .بدم تسکین رو خودم بودم مجبور داشتم، رو اون

  .دادم دستور بهش

  .بزنی ساک و لیس واسم رو آلتم خواممی بشین، _

  .بود شده رنگ صورتی آلتش و قرمز باشکوهش بدن شد؛ باز و لرزید هاشچشم

 مطیع و تسلیم هنوز و گیجه شده که ارگاسمی از هنوز که بود معلوم وضوحبه

  .منه

  .گذاشت آلتم روی رو گرمش و باریک و بلند هایانگشت و نشست

  عمیق؟ مکیدن یا و بوسیدن؟ زدن؟ لیس تالون؟ داری دوست جوریچه !اوم _

  .گفتی که هاییاون همه !خب اوه _

  .بستم رو هامچشم

  .بذار آلتم اطراف رو هاتلب فقط _

  .شد مطیعم جورایییه و اومد جلو به رو اون،

 نزدیک و بودم انفجار به رو لعنتی طرزبه من بوسید؛ رو آلتم چاک و شکاف سر

  .بشم ارضا بود

  .سوختممی درون از

 اطراف و سرش روی مدام رو زبونش کشید؛ آلتم کالهک روی رو زبونش بعد؛

  .چرخوندمی آلتم

  !خدایا

 یک ارضام آخرین از گرفتم؛می گاز هی دندونم با رو هامگونه بودم، حساس من

  .دارم نگه روش همین به رو خودم بودم مجبور من و گذشتمی مدت
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  .تونستمنمی بزارم؛ کنار رو اون داشتم قصد هم اگه و بود گذشته این هرحالبه

 و کردمی پایین و باال هی رو زبونش و لغزوند آلتم یهمه روی رو زبونش اون

 .چرخوندمی رو زبونش آلتم کالهک روی دوباره و هم باز بعدش

 .گرفتمی محکم دهنش و زبون با رو آلتم سر بعد و

 اون و برد گلوش آخر تا رو آلتم ثانیه چند برای میشد؛ جلو و عقب دهنش توی آلتم

 .کشید نفس و مکید و گرفت روسخت

 خالص لعنتیش گلوی و دهان اون از آلتمو و خودم بودم مجبور کشیدم، هیس من

  .کنم

 :گفتم بلند هیس یک با

 لعنتی-

نمی دیگه کرد،می دیوونه منو این داد؛ ادامه آلتم لیسیدن و زدن ساک به اون

 .نشم ارضا و دارم نگه رو خودم این از تربیش تونستم

 و عقب آلتم روی که کردم مجبور رو اون دستام با و زدم چنگ رو جید سر من

 .بشه باال و پایین و جلو

 !اوه

 .کشید تیر آلتم

 .آورد پایین آلتم آخر تا گلوشو وقتی

 .گرفت دهنش توی رو هامتخم وقتی کردم تماشاش

 .زدمی زبون و لیس لباش اون با رو آلتم شوری که وقتی کردم تماشاش

  شم ارضا و بیام داغش کوچولوی آلت اون توی داشتم قصد من نیست؛ راهی

 .بگیرم (باشه عقب به رو باسن )استایل داگ حالت به رو اون که گرفتم تصمیم
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 .ببینم  رو صورتش و چهره نتونم که باشه راهی

 نه؟ که چرا اما

 .باشه زیرم اون و ببینم رو صورتش خواممی من

 صورتش حالت بتونم کنممی درونش آلتمو غافلگیرانه و ناگهانی طور به که وقتی

 هاشچشم خواستممی که چیزی ترینبیش واقع در اما کنم، تماشا موقع اون رو

 شدن ارضا و شکستگی هم در هم، باز بتونم میشدم داخلش من که وقتی بود؛

 باهاش ،  شدم سفت آلتم اون با محکم و سخت خیلی که وقتی ببینم؛ رو دوبارش

 .کنممی حال

  .بیاره بیرون دهنش از رو آلتم کردم مجبورش و زدم چنگ رو موهاش

 از رو پاهاش باشه؛ پایین کمرش که طوری خوابوندمش، و آوردم پایین رو کمرش

  .کردم باز هم

 بود؛ کرده ورم کامال و بود شده متورم ارگاسمش اولین خاطربه قرمزش آلت اون

  .بلغزه واژنش توی راست و درست آلتم که شد،می ساده چقدر

 .کنم پیدا شیرینش بدن توی رو خودم آرامش تونممی که دونستممی رو این کامال

  .نبودم دنبالش به هم من خب و نداشت وجود من برای آرامشی اما،

  .بود پاک و خالص و ساده رهایی و آزادی داشتم، نیاز االن که چیزی

 دهانه در رو آلتم سر من اون، جای به پس داشتم؛ نیاز دردهام از پایانی یه به من

  .دادم فشار و هل داخلش رو اون بلندی آه با و شدتبه و گذاشتم واژنش

  .شد منقبض آلتم دور واژنش و کشید بلند آه یک اون

  .بود تنگ خیلی اون !من خدای

می ازش رو داد،می بهم اون که چیزی هر بوسیدممی و کردممی لمس رو اون

 واژن اون و بود؛ من مناسب لعنتی دستکش یک مثل اون من خدای وای و گرفتم
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 سوراخ اون بود، کرده جذب رو آلتم اطراف  یهمه َمک ش یک مثل کامال شیرینش

 بود، شده تحریک و خیس کلیتوریسش اطراف .بود شده برآمده کوچولوش واژن

 .باشه شده ساخته من آلت برای فقط عالیش آلت اون که انگار

 پس بیام؛ االن خواستمنمی من ولی آورد؛می منو آب و کشیدمی منو یشیره اون

  .کشیدم بیرون ازش رو آلتم

  .دادم فشار داخلش رو اون هم باز و دادم تکونتکون کلیتوریسش اطراف رو اون

  .بودم شده تحریک زیادخیلی

  .بشه ریخته آبم لحظه هر تونستمی

  کنه؟ کمک من نیازهای به تونهمی جوریچه واقعا

  .داشت اهمیت خیلی برام ولی بودم، نگاییده رو اون قبال من اگرچه

 دارم. نیاز این به االن من بکن، منو لطفا ...لطفا تالون _

  کنه؟ سالح خلع منو تونهمی قدراین کلماتش حتی که جوریهچه

 فشار بهش و برگردوندم داخلش به باز رو اون و کشیدم بیرون ازش رو آلتم بازم

  .دادم

  .کردم پیدا اون توی رو بود نیازم که چیزی و رهاییم و آرامش

  ...تربیش یتلمبه و فشار

  .شد شروع آلتم هایدادن تکون

  .بره دروازه توی سرعت و فشار ترینبیش با که بود توپ یک مثل آلتم

 سر آخر و بود کرده پر رو اون و بود  آلتش توی کامال من بزرگی و برانگیختگی

  .کردم پر آبم اومدن با کامال رو آلتش شدید آه یک با من

  بودم؟ لعنتی نوجوان یک مثل من چرا
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 جوریچه َمرد، سالته وپنجسی اومد؟ آبم زود قدراین وقتاون تلمبه و فشار تا دو با

 داری؟ نگه رو دلت و خودت نتونستی

 .نشد ارضا و نیومد هم دوم بار برای اون حتی لعنتیه، شانسی بد چه این

 .کشیدم بیرون ازش رو آلتم من

 .کنم نگاه هاشچشم به حتی کردم فراموش لعنتی منه و بود شده شل و نرم آلتم

 .کرد پر منو همه زیاد خیلی اندوه   و غم یک

 .کرد صاف رو گلوش آرومی به و مالیمت با اون

 دادی؟ انجامش تو

 .گرفت رو وجودم تمام گیرهمی رو جا همه که سیل مثل، خجالت و شرمندگی یک

 کنه؟می فکری چه اون که میدم اهمیت من که جهنمیه چه دیگه این اما

 اون، یهمه از بعد و ودب بازی عشق بدون سکس اک و گاییدن و ف یک فقط این

 .نبود طوراین ولی باشم داشته بهش میلی و شهوت حس هیچ نباید من دیگه اگرچه

 ...خب اوه

 رو اون کامال تونهنمی نای بود شده رضاو ابود اومده آبش بار یک حداقل اون

 .نبود براش هم ضرری و کنه گمراه

 :گفتم بهش

 

 ...من -

 

 .بگم چیزی نتونستم
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 .بودم کشیده دراز اون کنار پشتم روی بودم کشیده بیرون ازش رو آلتم که وقتی

 

 .بود فوقالعاده من واسه خیلی این چرا؟ متاسفی؟ چی؟ تو-

 

 .نگو دروغ بهم-

 

 کردی من با که کاری این گذشته تو و حال به تا هیچکس هان؟ میگه دروغ کی-

 باهاش که رفتاری و لیسیدنات خاطر به هامسینه نوک هنوزم و بود نکرده رو

 درمان جور یک مثل داره لرزش زنه،می نبض هم هنوز آلتم ست؛برآمده کردی

  .بود برام

 

 .داد فشار و چسبوند لبام  به رو لباش شد خم من طرف به اون

 و محبت این الیق و سزاوار من ولی دادمی محبت بهم اون مهربانی، و محبت

 .نبودم مهربونیش

 .خواستمنمی عطوفت و مهربونی

 .دادممی انجام رو میخواستم که آنچه

 .ییدم و سخت کردمش گا اونو من

 .شد تموم دیگه اما خواستم،می طوالنی مدت به اینو هم قبال من بله؛

 .افتاد نخواهد اتفاق دوباره این و بدم انجام بازم رو این نباید من 
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 نهم فصل

 جید

 هم واژنم و آلت و داشت سوزش پوستم کل نداد؛ نشان واکنشی من بوسه به اون

 .داشت نبض و تپیدمی هنوز

 .نبود درونم طوالنی مدت یک برای اون آلت

 !خدایا اما

 کردم حس کامال رو این کرد، نفوذ و رخنه من تمام توی هم ثانیه چند همین برای

 .نداشتم قبال رو حس این هرگز که طوریبه

 !بود؟ سخت و سفت شهوت یک این شایدم

 هیچ کهاین بدون باشه؛ استیل تالون به شدید مجذوبیت و جذب یک ممکنه این

 .باشه توش انکاری

 برگرده؟ اولش حالت به چیز همه باز که گذرهمی قدرچه

 این تو جااین که مجبورم که االنم و بودم شده ترک لعنتی محراب اون تو تازه من

 کنم؟ زندگی اون با خونه

 چی؟ باشه اشتباه کامال این اگه

 روی رو بازوش و کشیده دراز پشت به که کردم نگاه رو اون که وقتی اما

 ممکنه این که کنم فکر این به نتونستم دیگه بسته، رو چشماش و گذاشته پیشانیش

 .باشه اشتباه

 هرگز من اما؛ نباشه لطیف جورایی یک هست ما بین که چیزی االن شایدم

 .نمیشم پشیمون

 .بزنم لبخند شد ارضا و اومد  آبش سریع قدراین که این به تونمنمی من
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 عنوان به منو اون که اینه حداقلش یا خواستهمی منو اون که، اینه معنیش این خب

 .گرفتم رو نکته این منم و کرده پیدا شرور جذاب یک

 چی؟ االن

 خودم اتاق به تنهایی و بشم بلند دیگه بهتره االن بود؛ شب نیمه قرار یک این

 برگردم؟

 بمونم؟ خوادمی

 ...پس بود، استیل تالون اون اما بمونم؛ که خواستممی

می رو این و کنم؛ بینیپیش رو اون و بزارم اون روی انگشتم کامال تونستمنمی من

می پیشکش آرامش و تسلی اونم به و داشتم بهش شدیدی میل و نیاز که دونستم

 میشه آرامشش و تسلی باعث چیزی چه کهاین درباره ایایده هیچ من و کردم

 .نداشتم

 .داشت نیاز آرامش این به اون که اینه دونستممی که چیزی اما

 .کشید زود رو دستش اولش اون دادم، حرکت بازوهاش روی رو دستم آرومی به

 :گفتم نرم

 .بده اجازه بهم شششش، -

 اون که اینه حداقلش بود عصبی هم هنوز اگرچه شد ریلکس و آروم کمی یک اون

 دست نوازش یک مثل بازوش و ساعد روی انگشتام با من. نکرد متوقف منو

 .کشیدم دست شکمش روی بعدش کتفش، هاوشانه روی بازوهاش، از باالتر کشیدم،

 دست اطرافش و هاشسینه از کدام هر نوک روی مهربونی با و آروم خیلی بعد

 .کشیدم

 .کشیدم رو دستام حجیمش آلت اون باالی هاش،سینه از دور جایی، یک بعدش
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 اون دور رو انگشتام شرمگاهیش، موهای اون روی اش،سینه روی موهای روی

 .کردم پرهیز آلتش از عمد به و پیچوندم

 .نبود سکس یک درباره این

 که بود مهربونی و آرامش یدرباره فقط این نبود، هم او کردن تحریک درباره این

 .دادممی اون به من

 پاهاش ران حجیم و قوی هایماهیچه روی رو دستام ترراحت بتونم تا نشستم کمی

 .بدم حرکت

دست با رو بود پاش قوزک تا ساق از که مسیرهایی تمام و پاش ساق هایماهیچه

 . کردممی نوازش هام

 دیگش پای سراغ بعد و دادم حرکت پاش پاشنه روی رو هامانگشت آروم خیلی

 و هاششونه بعد و زیبا لگن اون لگنش، رانش، مچش، پاهاش، اون؛ مثل رفتم؛

 .کشیدممی دست رو اشدیگه بازوی

 بعد و فشردممی آرومی به رو جااون هامانگشت با کشیدممی دست که رو هرجایی

 .کردممی نوازش هامدست با رو اشدیگه بازوی بازم

 

 زدم، گره هاشانگشت توی رو هامانگشت کشوندم، هامونبدن روی رو پتو

 .گرفتم آغوش به رو اون و کشیدم دراز کنارش

 !...کنمنمی ترکش نگه؛ بهم اون که زمانی تا من

 

 نواختن و هاموج مثل تالون بدن روی من شست هایانگشت ماساژ

 و باشم نشسته صندلی روی (denver )دنور در که باشه (boettcher)تکنسر

 !...ببینم رو هااون نواختن
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 .زد لبخند و کرد نگاه بهم اون

 

 .!اوه 

 

 .!زد لبخند اون 

 

 vivaldie's four )ولدی واوی فصل چهار سمفونی ارکستر موسیقی رویاهام تو

season) ،وجودم تمام و رسید گوشم به و کرد حرکت من سمت به موسیقی شنیدم 

 .گرفت رو

 

 ...داشتنیه دوست بهار نجابت و شرافت و زیبایی مثل موسیقی این

 

 !تابستان بعد و

 

 تابستان زیبای مالیم باد و نسیم خوانند،می آواز صحرا و مرغزارها روی هاپرنده

 رو روح ویولون نواختن مثل همه و همه هاطوفان و شدید هایرعدوبرق بعد و

 .کردنمی آروم

 کردم، باز رو هامچشم من

 

 !اُه 
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 از نبود من رویای توی !موسیقی این و بودم تالون کنار تخت، روی هنوزم، من 

 .میومد بیرون تالون گوشی

نمی حرکتی و بود کشیده دراز هنوزم ولی کنه، خاموش رو گوشیش آالرام باید اون

  .کرد

 گره هم توی هم هنوز هامونانگشت و بود گذاشته اشپیشانی روی رو بازوهاش

  .بود خورده

  .بود خوابیده و بود کشیده دراز پاهاش راجرکنار

  چی؟ االن

  کنم؟ بیدار رو اون باید

  کنم؟ ترک رو جااین و بردارم رو هاملباس باید

 کنم؛ فرار و بپوشم رو هاملباس سروصدابی که العمله؛عکس و راه ترینساده این

  .بشه بیدار کهاین از قبل

 این و گذشته شب قدردان وقتهیچ ممکنه اون بدم، انجام رو کار این اگه اما؛

  .نباشه افتاد، توش اتفاق این که مکانی

  .زدم سقلمه بهش آرومیبه و دادم قورت رو دهنم آب کردم، جمع رو شجاعتم پس

  .خورد شدیدی تکون خوابتخت توی اون

  چیه؟ _

  ...!منم فقط باش، آروم _

  !بود شده خمار هاشچشم و بود خورده پیچ من به اون

   کنی؟می کار چه جااین _
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  ...ما بعدش خوابیدیم جااین همدیگه با ما نیست؟ یادت _

  .زد چنگ نامرتبش و آشفته موهای تو رو هاشانگشت اون

  .توش ُگه !اوه _

 :گفتم من بشنوم، خواستممی من که نبود چیزی دقیقا این

  ...تو هستی، شیرینی سخنران تو _

  .برداشت بالشت روی از رو سرش

  !فاک _

  .شد بلند و داد تاب و چرخوند تخت روی از رو پاهاش

  .!خدایا

  .پوشید رو اون سرعتبه و کرد پیدا پایین از رو پیژامش بود، عالی باسنش

  که؟ گرفتی نیفتاد، اتفاقی هرگز دیشب بده، گوش _

  کنه؟می باهام داره که لعنتیه شوخی چه این

 هم کامال و افتاد اتفاق قطعا گذشته شب اما، .تالون گممی بهت رو این که متنفرم _

  ...بود عالی هم خیلی و بودش کنده پوست و رک

 به کرد، جااون به هم سریع و تند نگاه یه و گذشت خوابش اتاق از سرعتبه اون

  .کنهمی دوری من از داره و رهمی طفره داره عمدا زیاد احتمال

 من برای خاصی مفهوم توهم و بود اشتباه یک اون نداره؛ معنی هیچ گذشته شب _

  .نداری

  هستی؟ طوریاین تو هیچی؟ _

می و کنهمی  تکهتکه رو من یسینه که قصابیه چاقوی یک که انگار هاشکلمه

  .بره
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 لمسش توی رو این ببینم، هاشچشم توی رو این تونستممی خواست،می منو اون

 بدون سکس یک فقط ممکنه این که گفت بهم رو هاکلمه این اون اما؛ .کردم حس

 خط از هنوز اون شاید نبود، عشق بدون سکس یک فقط این ولی باشه، بازیعشق

 بود، سریع کار یک تربیش این ولی باشه؛ نکرده عبور شدنعاشق و ورزیعشق

  .بیفته اتفاق سریع که سکسی

 .بود نکرده دوری اتفاق این از اون لعنت و بود افتاده اتفاقی ما بین دیشب

  :گفتم من

  .کنمنمی باورت من _

  .نداشت من برای معنی هیچ دیشب کردن،باور به کن شروع خب _

 سرجاشون کردم، تهدیدشون و گرفتم رو کردنم فینفین و هاماشک جلوی من

  .بود لخت هنوزم کردم؛ حرکت طرفشبه سرگردون و احتیاط با بمونن؛

  .خواممی رو تو من که خوایمی قدرهمون منو تو _

  .کردمی ردش و کردنمی قبول من به رو اشخیره نگاه هنوزم اون

  .نداره ایدیگه چیز به ربطی که چیزیه این _

 رو این من باشه حقیقت این اگه دم،نمی تو برای معنی هیچ من شایدم و نه شاید _

 متقاعد زننده و تند کلمات اون با رو خودت از غیر چیزی باید تو اما، .پذیرممی

  .بود مشتاق و داشت متفاوتی آهنگ و لحن بدنت، گذشته شب  کامال کهچون  کنی،

 اطراف رفتن راه تندتند به کرد شروع نگفت، هیچی .کرد قهر و کرد تلخی اوقات

  .دونستمی چی اون که دونهمی خدا اتاق؛

  .منه کردن بیرون و خروج برای راه یک و نشونه دنبال که کردم تصور

  ...اون به لعنت اما
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 با بگه؛ بهم رو این که گرفتمی تصمیم اون .کنم ترکش من که خواستمی اگه نه،

  .نداشت تعارف که کسی

  .نشستم اون روی و رفتم تخت طرفبه

  !چرندیات

  .کار سر برم صبح که بودم مجبور من

  .منه منتظر سازیشراب یکارخونه تو رایان 

  چنده؟ جهنمی ساعت اون هرحالبه 

  :پرسیدم تالون از

  چنده؟ ساعت _

 .شش _

  هستی؟ دیوونه تو شش؟ ساعت _

  .باشم کار سر نُه ساعت تو؛ مثل نیستم مجبور که من _

   کنی؟می کار زود قدراین چرا _

  .کرد نگاه هامچشم تو سر آخر و چرخید

 کارهای و دارم کار مزرعه توی من که بگم، رو این باید نشدی متوجه اگه _

 پر چیز هیچ جااین کنیم،می کار به شروع زود جااین ما .دممی انجام رو اداری

  .کردیم کار سخت اون برای واقعا اما و رسهنمی نظربه برق و زرق

 که بشه باعث طورچه که دونست،می رو جهنمی چیزیه مطمئنا اون (Bam )بَم

 مانع سختیبه من اما شد؛ جمع هامچشم تو اشک هم باز بکنم، پوچی احساس

 این اما، .برگردونم عقب به رو هاماشک کردم، تالش سخت .شدم هااون ریختن

  .شد ریخته امگونه روی هاماشک که چون  نداشت، ایفایده و سود هیچ
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اشک کردنمخفی و کردنپنهان باعث که انداختم، پایین رو سرم و شدم بلند من

   .باشم اون جلوی هام،

 پوشیدم، رو هااون تونستممی که سرعتی ترینبیش با زدم چنگ رو هاملباس من

  .بلغزه پاهام و بخورم تلوتلو بود نزدیک که رفتم راه تندتند

 بگم؛ چیزی تونستمنمی من کردم؛ ترک رو اتاق بگم بهش چیزی کهاین بدون

  .شدممی خفه داشتم

 راهرو یک پایین گذشتم، آشپزخونه از زدم قدم راهرو و کریدور طرفبه سریع

  .بود من خواب اتاق دیگه

 و انداختم تخت روی رو، خودم و  بستم رو در شدم، خواباتاق وارد که وقتی

  .کردم گریه بالشت روی
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 فصل دهم

  تالون

 کنم؟ کنترل رو خودم تمایل و میل تونمنمی چرا کردم؟ چکار من افتاد؟ اتفاقی چه

 رو چیزی نباید هرگز من شده؟ منتقل من به حس این که، بود اون مورد در چی

   .بخوام

  .بخوام رو هازن نباید هرگز من

  .کنندمی پرتاب طرفمبه رو خودشون همیشه هازن

 بردم،می خودم با کردنحال برای رو هااون اوقات اکثر تو من نبودم، احمق من

  نه؟ که چرا

  .بودم امنیت در کردممی استفاده کاندوم از که زمانی تا من

  !فاک

  !نکردم استفاده کاندوم از جید با من 

  بود؟ غیرمسئوالنه اون با قدراین طورچه بزنن، گندش

  .دونستممی که من ولی شناخت،نمی رو هااون و دونستنمی هاآدم از هیچی اون

  .گیرممی دوش به و کنممی حمل خودم با رو وپرتچرت جورهمه همیشه که منم

 من اون باشه داشته تجربه *امن سکس تو کسی اگه نبودم، مریض من که البته

  .بودم

  .نداشتم شانسی هیچ کردم که کاری از بعد

 نشده آلوده عفونتی هیچ به پیش سال چندین طی که بودم، لعنتی شانس خوش یه من

   .بودم
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 احمق قطعا و باهوشه دختر یه اون کنم، صحبت اون با که مجبورم من االن

   .نیست

  نکرد؟ اصرار کاندوم از استفاده به اون چرا نیست، منطقی اصال این

 یدرباره باید اون صورت درغیراین کنه؛می مصرف چیزی یا قرص شاید اون

 یدرباره اما .باشه کننده نگران ممکنه بارداری و باشه داشته نگرانی شدنش حامله

  چی؟ بیماری

  کرد؟می فکری چه اون

  داشته؟ کننده غافلگیر هایسکس اوقاتاغلب اون یعنی

  باشم؟ نگران باید

  !لعنت

  .کردم ترک رو اتاقم و برداشتم رو تیشرتم من

  .رفتم بود اتاقش نزدیک که ایدیگه طرفبه سروصدابی

  

 مراجعه و کاندوم از استفاده یعنی امنیتی مسائل تمام که هست سکسی :امن سکس*

 .گرفته صورت پزشک به

  .نداد نشان واکنشی یا و پاسخ هیچ زدم، در

   جید؟ _

  .زدم در بلندتر و ترمحکم کمیه من

  :گفت اون

   .برو جااین از _

  .باشه گرفته هاشدست با رو دهانش دم که بود کسی مثل بود، خفه خیلی صداش
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  .بزنیم حرف که داریم نیاز ما _

  .شد ظاهر جلوم اون و شد باز در بعد دقیقه یه

 من خورد، ضربه شکمم توی آجر یه با انگار زد،می برق اشک از هاشچشم

  کردم؟ چکار

  .گرفت جنبش امروده و دل توی شدیدی غضب و خشم

 که گُهی چیز هر بودم این خواستار کرد، پرواز و زد بال بال درونم خشم اون

 گریه باعث خودم من شد روشن برام بعدش بزنم، کتک رو شده اون گریه باعث

  .بودم اون

  :پرسید اون

  خوای؟می چی _

   بزنم؟ حرف باهات دارم نیاز داخل؟ بیام تونممی _

  .موافقم من !بله البته، _

  .بزنیم حرف هم با باید ما

 اون روی جااون و کرد حرکت تختش طرفبه و چرخید کرد، بازتر رو در اون

   .نشست

 تونستمنمی من اما، .بشینم کنارش تخت روی و اون به نزدیک کردم فکر من

گوشه از راحتی صندلی   یه پس نداشتم، اعتمادی خودم به من باشم، اون به نزدیک

  .نشستم اون روی سرعتبه و بردم تخت طرفبه رو اون و برداشتم اتاق ی

  بزنی؟ حرف خوایمی چی مورد در _

  .گرفت اون با رو بینیش و برداشت پاتختی از دستمال یه اون

  ...خب _



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 124 

 

  ...گذشته شب مورد در

  .داد تکون رو سرش اون

 بله؟ _

  ...برای کنم، عذرخواهی خواممی من _

  .کرد اخم و خورد گره هم به ابروهاش اون

  .نکردم استفاده کاندوم از کهاین برای _

  .شد باز باتعجب هاشچشم

  کنی؟ عذرخواهی براش خوایمی که چیزیه این _

  ...بشم مطمئن که خواستممی و بود غیرمسئوالنه واقعا این آره، _

  .کرد قطع رو حرفم اون

 بیماری یه و مرض یه من که بشی مطمئن خوایمی تو بزنم، حدس بده اجازه _

  .باشم کرده عفونی و آلوده باهاش رو تو باشه ممکن که باشم، نداشته آورچندش

  ...بله خب، _

  !مسیح عیسی _

  .داد تکون رو سرش اون

  بزنی؟ حرف موردش در خواستیمی که کردی فکری چه _

  ...شاید داشتیم سکس یه فقط ما حقیقت در دونم،نمی اوه _

به و نداره تو برای خاصی معنی این که گفتی من به اساسا تو که حقیقته هم این و _

  دونم؟می مزخرف رو اون من که حقیقته اینم نظرت

  :گفتم بهش
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  نیست؟ مهم امن سکس که گیمی تو پس _

 برای چیزی هیچ .مهمه امن و سالم سکس که البته تالون، !خدا خاطربه !اُه _

 کالین منظورش (بودم همسر تک یک گذشته ساله هفت من نداره وجود ترسیدن

رابطه یه فقط من دونیمی پس خوردم، قرص گذشته سال ده یو تو ) لشهقبل نامزد

 داشته نگرانی تو مورد در باید که هستم کسی من .رسوندم پایان به رو طوالنی ی

  .باشم

 نکردی اصرار تو که چون نیست؟ دیشب مورد در نگرانی هیچ که مطمئنی تو _

  .کنم استفاده کاندوم از

  :گفت تلخی اوقات با اون

 بهت اما .بود غیرمسئوالنه و احمقانه نبودم، متوجه لحظه اون در مطمئنم؛ کامال _

  .ندارم *(HIV)وی آی اچ میدم قول

 یا *(chlamidia) کالمیدیا بیماری یا *سیفلیس یا *سوزاک بیماری ندارم؛ تبخال

   .ندارم ایدیگه زهرمار و کوفت هیچ

 هم کنهمی رشد بدن تو ریز هایکرم طریق از که آوریچندش بیماری هیچ من 

  .ندارم

  .خب خیلی _

  .دونممی رو این من گفت،می رو حقیقت اون

 هاشچشم تو تریبیش هایاشک و  بود شده صورتی رنگ به تبدیل صورتش

  .بودم نادون و احمق آدم یک من بود، شده جمع

  

  

  هابیماری توضیحات*
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 ایدز :وی آی اچ

 .شودمی ایجاد کالمیدیا باکتری توسط که هست مقاربتی بیماری یک :میدیاالک

 .شودمی ایجاد جنسی یرابطه طریق از که هست آمیزشی بیماری :سیفلیس ماریب

 

 زنان در و شودمی ایجاد جنسی رابطه طریق از که بیماری یک :سوزاک یماریب

 د باشمی ادرار سوزش و واژن ترشحات شامل

  :داد ادامه اون

 و مختصر جنسی تاریخچه یک من به چرا !نگرانی خیلی تو که جاییاون از اما _

  دی؟نمی خودت یدرباره مفید

  .باشه من مال از انگیزترهیجان خیلی این که بندممی شرط من

  ...!من جنسی یتاریخچه

می استفاده کاندوم از همیشه من بودم، سالم و پاک من اما نداشت؛ ایایده هیچ اون

نمی نه، یا بودم فعال دادم،می آزمایش ماه شش هر چیزی هر برای من و کردم

  .کنم کمکی اون به تونستمنمی من و بود *ocd کمی یک این شاید دونم

  .بدم نشونش بهت تونممی میاد خوشت اگه بود؛ پیش ماه دو من، آزمایش آخرین _

 تو من از قبل دیگه یکی با تو اگه باشند؛ داشته ُگهی معنی هیچ تونننمی نتایج _

  .باشی داشته سکس گذشته ماه دو این

 در باشکوهی بار توی خوریمشروب پیشخدمت یه با گذشته؛ ماه یک حدود من

 از شبم اون اما .کردم حال کرد، عرضه و انداخت بهم رو خودش که گراند،

  .کردم حال باهاش بازم دیدمش دوباره وقتی بعد شب کردم، استفاده کاندوم
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 برخوردی و مالقات هیچ بودم، داده انجام که آزمایشی آخرین از این، از غیربه

  .نداشتم

  .نبودم هااون دنبال اصال انگار کنده و آروم کمی برام این

 اجازه هااون به منم .موندنمی پیشم رسیدند،نمی نظربه کثیف هازن که زمانی تا

  ...خب هااین یهمه از بعد دادم،می

 ولی گرفتم؛می رو بشه ارائه و پیشکش بهم که چی هر من داره، نیازهایی مرد یه

  .بزنم حرف جید با مالحضگیمبی و احتیاطیبی یدرباره خواستمنمی من

  !ام

 این که بدونه که داشت حق اون و گاییدم رو اون فقط و داشتم سکس اون با من

  .بود خطربی سکس

  :گفتم بهش

 تو و بوده یکسان زن یه با هم هااون یهمه و بوده گذشته ماه دو در بار دو فقط _

  .کردم استفاده کاندوم از بار، هر

 برای فقط این اما انداخت سایه زیباش یچهره روی غم و اندوه از هاله و سایه یه

  .بود ثانیه چند

 تو خوب یذخیره و منبع یه مطمئنا نکردی؟ استفاده کاندوم از من با چرا پس _

  .داری دستت

  

ocd: وسواس واختالل سندروم* 

 .گفتمی درست دربارش داشتم؛ رو این
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 خواستم؟می بد خیلی رو اون که بگم؟ سوالش جواب تو میتونستم چی

 دادم؟ دست از رو خودم عقل و ذهنیت من که

 ایمن که کردم فراموش حتی که داشتم تمایل و میل بهش باری دیوونه طرز به که

 باشم؟

 خیلی کسی هر که جایی عراق، توی حتی  بود؛ نیفتاده اتفاق قبال وقت هیچ این

 ارضا رو شدیدش نیازهای بتونه و کنه پیدا که بود راحتی جای دنبال و داشت نیاز

 .کنه

 یک که نیست مهم کردم،نمی استفاده اون با ازش داشتم خودم با هم کاندوم من اگه

 قبال من آلت قدرچه که نیست مهم باشه، خواستنی و مطلوب زیبا، قدرچه زن

 .خواستمی رهایی و آزادی

 .نداشتم جنسی رابطه زن یک با کاندوم بدون وقت هیچ گذشته شب جز به قبال من

 

 .کردم فراموش ...فقط من زنم،می حدس من -

 

 .داد تکون رو سرش اون

 

  .کنممی درک و فهمممی -

 

 رو این خواستممی زیاد خیلی رو تو من چون کنیمی فکر تو فهمی،نمی تو نه -

 .نیست طوراین اصال کردم، فراموش
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 نیست؟ این-

 .منه با حقش کامال موضوع این که کنممی قبول میل کمال با من

 هنوز اما بیماریم بدون که دونستممی و هستم امان در حاملگی از که دونستممی من

 .دونمنمی تو مورد در هیچی

 که بودم ایستاره مثل خواستم،می رو تو حد از بیش که کنممی اعتراف رو این اما

 مراقب کردم فراموش که کنهمی عبور آسمون توی سرعت به تو به اشتیاق از

 .باشم

 این ولی بگم رو این که کشممی خجالت من کنم،نمی پوشی چشم هم اون از اما 

 .لعنتیه و عوضی حقیفت یک

 

 .شد تحریک و خورد تکون آلتم

 !خدایا

 هیجان به و عصبانیت خاطر به بدنش باشه بخار دستگاه یک توی نگارا یدج

 خیلی و صورتی رنگ به کامل طعم و عطر از پر بدنی بود؛ شده قرمز اومدن

 ...عالی

 افتاد؟ من واسه اتفاق این جوریچه خواستممی دوباره رو اون من

 و شدم ارضا و اومد آبم سرعت به و سریع خیلی باهاش سکس تو من دونستم،می

 من و بده تسکین منو درد که بودم نکرده حس رو اون هنوز کافی اندازه به

 .مناسبیه زمان که رسیدمی نظر به حاال و بکنم رو اون دوباره مجبورم

  .کردم حرکت اون سمتبه و ایستادم من

  کنی؟می چیکار _

  .خوایممی حاضردرحال جفتمون که کاری _
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 هاشگونه روی رو، هاملب شد، دور من از اون بوسیدم؛ رو هاشلب و شدم خم

  .کشیدم

  کنی؟می جرات چطور _

 برات معنی هیچ اصال گذشته شب که دم،نمی برات ایمعنی هیچ من که گفتی تو

 وحشتناک بیماری سری یک من که بودی این نگران و من اتاق تو اومدی .نداشت

 منو دوباره خوایمی االنم و باشم داده بهت طحال بیماری و زننده و آورچندش و

  بکنی؟

  داره؟ وجود گفتن برای ایدیگه چیز دم،می انجامش من آره _

  .کن گم من اتاق از رو گورت _

 یخونه توی تو که جاییاون از هست، منم اتاق درواقع این که کنممی فکر من _

  .کنیمی زندگی من

  گفتم؟ من رو حرف این واقعا

  !مسیح

  .بود مالحظه غیرقابل حرف این قدرچه

  ها؟ کنی، بازی باهام خوایمی تو _

  .شد سرخ رنگش اون

 هرحالبه کنم؛می تحمیل هابچه شما به رو خودم که کنممی فکر من خوبه، این _

 به رو دادگاه و وکالت نتایج کهاینمحض به و دممی انجام رایان برای کمی کار من

  .کنممی پیدا وکیل عنوان به شغلی یه آوردم، دست

  .کنممی پیدا *(grand junction) جانکشن گراند توی نه، جااین اگه

 برای جایی خودم و برم شهرستان به صبح همین بهتره شاید کنممی فکر اصال

  .کنم پیدا جااون توی کردنم زندگی
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 و هست امریکا متحده ایالت کشور در کلرادو ایالت در شهری جانکشن گراند *

 .باشدمی کلرادو غرب شهر ترینجمعیت پر

  کردم؟ چیکار االن

  .بشه نصف دو به تبدیل و ناقص بدنم کنم احساس شهمی باعث رفتنش، فکر

  .بمونی جااین تو خوادمی مارج کن، نگاه _

  .خواینمی تو که اینه واضحه، که چیزی اما _

 پس هست، هم مارج ماله چهارمش یک ولی منه، ماله چهارمش یک مزرعه _

  ...بمونی جااین تو خوادمی اون اگه

  میای؟ کنار باهاش تو چی؟ بمونم جااین خوادمی اون اگه _

 تو! هستی سخاوتمندی و شریف آدم چه

  .بمونی جااین خواممی من _

  .گفتم لب زیر رو این من

 ...نشنید چیزی اون که دونستممی من و داد ادامه خودش حرکت به اتاق توی اون

  .خداروشکر

  :گفت بهم هاششونه باالی از و کرد حرکت مجاور حمام طرفبه اون

  .بیرون برو جااین از خودت لطفا بشم، آماده رفتن سرکار برای دارم نیاز من _

  .اومدمی خواب اتاق توی گرفتنش دوش صدای

 وخم پرپیچ بدن روی آب از هاییرگه و جویبار یه کنم فکر االن لخته، احتماال اون

  .شهمی ریخته عالیش و

  .شد سخت گرانیت سنگ مثل آلتم
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  .کنم لمسش داشتم قصد خواستم،می رو اون من خدایا،

 شلوار و تیشرت بعد .کردم قفل رو اون و رفتم خوابش اتاق در طرفبه سرعتبه

 .شدم حموم وارد و آوردم در رو خونگیم

  .کنه حفظ و بده برکت شفاف ایشیشه درهای نصب خاطربه رو بابام خدا

  .نبود مات رنگشون خونه تو هاشیشه از کدوم هیچ

 به مایل ایقهوه صاف و نرم موهای اون ببینمش، واضح طوربه تونستممی من

  .بودن زیبا خیلی هاشسینه و هاشونه بودن، چسبیده هم به و خیس قرمزش

  .باشمش داشته بودم مجبور

 و سربخوره پاهاش بود نزدیک زد، نفسنفس اون کردم، باز رو حموم در من

  .گرفتم محکم رو بازوهاش که بلغزه

  کنی؟ چکار خوایمی کنیمی فکر بیرون، برو جااین از _

  .تو به شدن ملحق_

  .رفتم  حموم دوش زیر

  .کنممی بیدار رو باشه خونه تو جااین مستخدم چی هر و تالون، زنممی جیغ_

 سوم جهانی جنگ زیاد احتمال به هم مارجوری و نیست جااین هنوز فلیشیا _

  !کنه بیدارش بتونه

  .بدونی باید رو این احتماال دیگه تو

  ...من هنوزم، _

 دهنش بالفاصله دادم، فشار هاشلب به رو هاملب و گرفتم دهن به رو هاشلب من

  .کرد باز برام رو

  .خواستمی زیاد خیلی رو دادم انجام که کاری بله، اوه
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 باهاش تخت روی طوالنی مدتبه بازی یه شاید بعدش و حموم تو سریع حال یه

 .بشه ختم اشناله و آه و جیغ به که

 .میشدم سیر من بعدش

 .میده ادامه رو خودش مال هم اون و بدم ادامه رو زندگیم تونممی من

 داخل سریع که خواستممی شدیدا دادم، فشار نرمش شکم به رو شدم سخت آلت

 .نیست آماده برام کامال هنوز ولی، کنم واژنش

شونه و بازوهاش روی رو هامانگشت داشتم، نیاز شیرینش و نرم هایلب اون به 

 .گرفتمشون نرمی و آرومی به و کشیدم فرضی هایخط روشون و کشیدم هاش

 

 .بزن ساک رو آلتم برام و بزن زانو _

 

 ...فقط تو که این از بعد کنی؟می شوخی باهام داری _

 

 :کردم زمزمه شدم، هاشحرف ادامه مانع و گذاشتم لبش روی رو هامانگشت

 .لطفا هیششش _

 

 .شد تسلیم و نرم هاشچشم

 .گرفت قرمزش و خوشگل هایلب بین رو آلتم کالهک و آورد پایین رو سرش

 .دادم تکیه و شدم خم عقب به و بستم رو هامچشم

 .کنه عبور شتاب با و درپیپی صورتم روی آب که دادم اجازه
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 .بودند بهشت مثل هاشلب زد، لیس و بوسید رو آلتم

 توی رو شدم سخت آلت پوست محکم و کرد خم ترپایین طرف به رو خودش

 .گرفت دهانش

 .دادمی حرکت دهنش توی رو اون مدام و کردمی پایین و باال دهانش توی رو آلتم

 درونش رو آلتم که داشتم نیاز اما بود نمونده ارضام به چیزی بودم انفجار آماده

 .شیرینش و تنگ واژن اون داخل بکنم

 

 .ببرم گلوش آخر تا رو آلتم دیگه بار یک تونممی دیگه؛ طرف از

 ...مکیدمی رو آلتم

 داشته تخت توی باهاش رو حال این داشتم دوست ولی بود خوب خیلی حسش خدایا

 .باشم

 .شد جدا رویاییش دهن اون از آلتم و کشوندمش باال

 

 همه و گرفت دهنش توی رو آلتم هم باز رفتیم رختخواب به و شدیم خشک وقتی

 .شد آماده براش جونم و روح

 یه ولی باشمش نداشته کافی اندازه به و هرگز که ترسیدممی و دونستممی رو این

 زدن ساک موقع کنندش خیره هایلب روی و کردم متوقف رو افکارم رشته دفعه

 .کردم تمرکز آلتم مکیدن و لیسیدن و
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 سکس بعد و حموم توی سریع حال یه بود،می طوراین باید و باشه طوراین ممکنه

 ...تخت روی انگیزهیجان و طوالنی فاک و

 

 تونستممی منم و بره کار سر نُه ساعت از قبل نبود مجبور اون و داشتیم زمان ما

 .نیست مشکلی هیچ بگیرم، نظر در براش زمینه این تو هاییکمک

 :گفتم خراشی گوش صدای با من

 

 .خوبه خیلی احساس این خدایا، _

 .کن لمس رو اشهمه و بلیس رو آلتم عزیزم آره

 

 و زدم چنگ مرطوبش و نرم موهای توی رو هامانگشت و گرفتم رو سرش پشت

 نکرد؛ مقاومتی و مخالفت هیچ کردم، جلو و عقب آلتم روی رو سرش آرومی به

 ...ایهدیه چه

 ازش رو دارم نیاز که چی هر داد اجازه بهم و شد خم من خواستن و اراده به

 .بگیرم

 

 ...بگیر رو داری نیاز ازم که چیزی

 .گفت بهم گذشته شب اون که بود هاییکلمه این

 ...عزیزم _

 .جااین بیا بکنم، رو تو االن که دارم نیاز من عزیزم،

 .کشوندمش خودم طرف به و کردم ترنزدیک خودم به رو پاهاش من
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 سوراخ داخل رو اون و کردم تنظیم واژنش روی رو آلتم و بردم باال رو اونا

 .کردم واژنش

 

 (Ahhhhh )آههههه _

 

 .اومد بیرون دهنم از ناله و آه یه

 

 .مناسب کامال دستکش لنگه یه مناسبی، دستکش یه مثل برام تو خوبه، خیلی _

 

 .کرد ایناله و آه گردنم توی

 .گرفتممی کوچولو گازهای و خوردممی آروم آروم رو گردنش

 

 ...لرزیدم

 ...بودم مجبور ایستادم؛ ثابت و محکم اما کنم بازتر رو پاهام خواستممی

 ...باشم داشته رو اون باید

 ...االن

 ...دوش زیر و

 ...خوبه خیلی

 

 .کردم جلو و عقب درونش رو آلتم و کردم بلندتر کمی رو بدنش
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 ...پایین و باال

 ...باال و پایین

 .بود خوب دختر این با سکس و گاییدن چقدر خدایا اُه

 

 تالون _

 

 .گفت گردنم توی رو این اون

 

 .تالون کن لمسم _

 

 

 .برممی لعنتی هایستاره این به رو تو من میبرم، رو تو من عزیزم، آره، _

 

 .داری من درون خوبی خیلی احساس تو دارم، خوبی خیلی احساس _

 

 .خوبه خیلی بگام، رو شیرینت واژن اون بده اجازه عزیزم، درسته، _

 

 ...کشید طول قبل بار از دیرتر کمی بار این

 .شدند ترسفت و ترتنگ دورش هامبیضه که وقتی زیاد، نه لعنتی، ولی
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 این کی ولی بودم، کاندوم بدون دوباره انفجارم، حال در االن که دونستممی

 کنه؟می رو لعنتی مراقبت

 .بودیم سالم و پاک دوتامون

 ...نیست حاملگی برای شانسی هیچ

 

 .خدایا _

 

 .کردم پر درونش رو منیم آب بلند فریاد یه با و دادم فشار واژنش به رو هامتخم

 .کشید آهی گردنم توی اون

 

 ...آره _

 ...درونم بریز تالون

 .من درون

 

 .کردمی گریه گردنم توی اون کردم، جمع رو حواسم بالخره که وقتی

 شد؟ ارضا اصال یا داشت ارگاسم بارم یک حتی اون

 بودم؟ خودخواه قدرچه

 رد .ک رها دورم از رو پاهاش اون

 :پرسیدم گرفتم، بغلم توی رو هاششونه مالیمت با و آرومی به و نشستم
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 کنی؟می گریه داری چرا _

 

 ...چون...چون _

 

 .بیارم دست به رو چیزی زور به یا و بذارمش فشار تو نداشتم قصد

 

 .ارضاشم اول که دادممی اجازه نباید جید، متآسفم، _

 

 .داد تکون رو سرش

 

 .نمیدم اهمیتی اون به _

 

 آبت بیاد و ارضا شی  اول که نمیدی اهمیتی _

 

 .میدم اهمیت خب، _

 

 .گرفت گاز رو هاشلب اون

 

 ...که این خاطر به فقط _

 .بود تو مورد در این تالون نبود، من مورد در این
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 یازدهم فصل

 جید

 ...کرد نگاه بهم

 به حمام توی آب قطرات هنوزم بودن، روشن و مشتعل ایشقهوه هایچشم

 .اومدنمی طرفمون

 بازم خواستمی بود شده تموم کارش که حاال کردم، دور چشمام از رو رطوبت

 برسه؟ نظر به وغریبعجیب

 کرد؟می فکری چه

 .کنمنمی دریافت ازش درستی جواب مطمئنا ولی بپرسم، تونستممی

 حموم کنار طاقچه از رو شامپو بکنم باید کاری چه دونستمنمی که جاییاون از

 .برداشتم

 طرفم به  که وقتی میشدم گرم هنوزم بودم، نشسته رو بدنم یا و موهام هنوز

 .کردمی حرکت

 شامپو و مالیدم دستام بین رو اون و دادم فشار دستم کف به رو شامپو زیادی مقدار

 .گذاشتم مرطوبم موهای روی رو

 

 .بکنم کارو این برات بده اجازه _

 

 ماساژ سرم جمجمه روی رو شامپو و برد موهام بین رو قویش هایانگشت تالون

 .داد

 ...لرزیدم
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 طرف از که بود لطیف و ظریف چیز یه مثل ماساژش بلغزه، پاهام بود نزدیک

 .برسه بهت کسی

 یا باشیم داشته کردن مهربانی و محبت برای زیادی تمایل که رسیدنمی نظر به

 نبود بلد و دونستنمی ولی بده بهم که داشت زیادی مهربونی و محبت اون شایدم

 .بده بهم رو اون جوریچه

 

 .نشست رو موهام هیچوقت اون و کالین، با سال هفت

 از بعد اونم و بود جدا همدیگه از کردن، حمام در سهممون هاسال این طول در

 .شستیممی رو خودمون بعدش که داشتیم هم با که بود هاییسکس

 

 ایدیگه دنیای به رو من جادوییش هایانگشت که دادم اجازه و بستم رو هامچشم

 .ببره

 .دادمی ماساژ محکم ولی آرومی به داد، ادامه رو دادن ماساژ

 نگه هاشدست تو طوالنی مدت برای رو هااون شد تمیز موهام کهاین از بعد

 تونستمنمی .رفتمی هامچشم توی و چکیدمی پیشونیم روی صابون کف داشت،

 هم تمایلی ولی بشویم، و کنم پاک رو صورتم اول کهاین بدون کنم باز رو هامچشم

 .دادمی ماساژم که زمانی تا کنم؛ باز رو هامچشم نداشتم

 .چرخوند رو من بالخره

 شستم آب با رو موهام و کشیدم پایین کمی رو سرم بود آب طرف صورتم االن پس

 و لبه که نرمی حوله با رو هامچشم و برگردوند عقب به رو من بعد لحظه چند

 .کرد خشک بود حموم کنار

 !بیشتر مهربونی و محبت
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 آروم خیلی رو هااون و مالید هم به دستش دو با رو کننده نرم کرم از مقداری بعد،

 .گذاشت موهام روی آرامش با و

 .میشه تمام چیز همه که شد مطمئن و کرد نرم و صاف باهاش رو موهام

 دیگه مقدار یه و برداشتم رو شامپو بگیرم، رو کوچولوم لبخند جلوی تونستمنمی

 .ریختم دستم توی رو شامپو

 

 .توئه نوبت االن _

 

 .بیخیال نداره، اشکالی _

 

 .بده اجازه بهم خوام،می رو این لطفا، _

 

 بهش خوبی ماساژ بتونم تا بایستم هامپنجه نوک روی شدم مجبور بود، بلند قد خیلی

 .بدم

 .کرد حقم در رو لطف این و بود داده بهم رو حق این که طورهمان

 کامل طوربه تونستم و کرد خم رو زانوهاش کمی باشه خونده رو ذهنم که انگار

 .بشویم رو موهاش

 .زدنمی سیاهی به رو تقریبا و تیره ایقهوه رنگشون و باشکوه انبوهش، موهای

 در عالی خیلی شکل به ولی .بودن سیاه همچنین و پرپشت و ضخیم ابروهاش

می جلوه نظیربی صورتش توی و بود یکدست و یکپارچه ابروهاش بودن، اومده

 .کرد
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 کردن؟می رشد زیاد هااون

 برداره؟ مدام رو هااون مجبوره و 

 افتاده ضمختش ابروهای جون به  موچین یا شمع و موم با که تالون از تصویری

 .بزنم لبخند شد باعث و کردم تصور ذهنم تو

 ...بود عالی اشسینه قفسه نکرده، کارو این که بود واضح

 .باشه واقعی مرد یک شبیه که داشت اشسینه روی تیره موهای کافی اندازه به

 .بودن ایماهیچه و سفت بود، مشخص کامل وی خط و دارپک سیکس شکمش

 

 .کردم نگاه بود آلتش اطراف در که مو از سیاهی ضخیم حاشیه به پایین، به

 .بود عالی خودش مثل درست نداشت کسری و کم هیج نوچ

 

 که طورهمان کردم، خشک رو هاشچشم بعد و شستم رو موهاش شد خم وقتی

 هااون و شستیم رو همدیگه هایبدن هرکدوممون بعد بود، کرده برام کارو این اون

 :پرسیدم من کردیم، پاک رو

 

 شد؟ انجام _

 

 .داد تکون رو سرش

 .برداشتم خودم برای هم حوله یک و کردم پرتاب حوله براش و بستم رو آب شیر

 .کردم حلقه بدنم دور رو حوله همیشه مثل
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 رو موهام پیچوند، موهام دور عمامه صورت به رو حوله یکی اون تالون بعد

 .شه خشک اون با خیسم موهای تا آورد بیرون ازش

 

 گردنش روی خیس امواج مثل آب کرد، خشک حوله با رو موهاش سادگی به

 .اومدنمی فرود

 

 ...اش تیره های چشم بود، زیبا خیلی

 

 .نشم سیر هااون از هیچوقت و کنم نگاه رو هااون همیشه برای تونستممی

 .دادم تکون رو سرم

 

 .بشم آماده کارم برای باید خب، _

 

 .نه هنوز _

 

 !بردم باال رو ابروهام

 

 چیه؟ منظورت _
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 که زمانی تا نمیری جا هیچ هم تو و نشده تموم تو با کارم هنوز که اینه منظورم _

 .هستم من

 

 !باشم اونجا نُه ساعت داره انتظار رایان _

 

 ...هفته ساعت االن _

 در کنی رانندگی سازی شراب کارخونه سمت به تو که کشهمی طول ساعت نیم و

 !رفتی حموم و شستی رو بدنت که حاضرم حال

 

 ...و کنم خشک رو موهام که مجبورم _

 

 ...کشیدم آه دهنش توی بازم و نشست هاملب روی دهنش

 

 ...بود گفته فقط یا اینجاییم؟ ما که گفته  کسی به اون

 .گرفتممی ازش تونستممی که رو چیزی نمیدم، اهمیت من جهنم، به اوه

 

 شیطانی موجودات از پر کشتی یک اون  نیست واقعی رابطه یک وضوح به این

 .ببرم لذت هدیه این از تونستممی الاقل رسید،می نظر به چنین یا بود

 

 ...بود ما بین که چیزی این بودم، نشده مردی مجذوب چنین هرگز
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 !دادمی جلوه دبیرستانی عشق و رابطه یک مثل کالین با رو امرابطه تمام

 زمین روی حوله کشید، بیرون حرص با دورم از رو حوله بود، لخت هنوزم تالون

 .افتاد قرمز و باشکوه مخمل فرش روی و

 دور حوله با کار همین ولی، بودن کرده احاطه رو هااون هنوز موهام دور حوله

 .زد کنار رو هااون کرد موهامم

 

 .بودن چسبیده گردنم پشت و هامشونه به خیسم موهای

 .شد ضروری خیلی بوسه این

 .خوردمی یواش یواش و گرفتمی گاز رو لبام و زبون

می فشار زیباش و باشکوه سینه به و بودن شده سخت و سفت هامسینه نوک

 .داشت ضربان و تپیدمی آلتم آوردن،

 

می رو همدیگه و بودن چسبیده هم به هنوز هاموندهان خواستمش،می بد خیلی

 .بلعیدن

 تشک به پشتم کهاین تا داد هل خوابتخت روی منو و کرد زدن قدم به شروع

 .داد هلم ترپایین سمت به خورد،

 

 تا داد تکیه آرنجش روی رو وزنش .بود من روی بدنش بوسید،می منو هنوزم

 .نکنه له و ُخرد منو وزنش

 .بوسیدممی رو همدیگه هنوز
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 بوسه یه داشت،نمی نگه ناگفته رو چیز هیچ که ایبوسه یه کننده، درمان بوسه یه

 ...هوس و اشتیاق و درد از ایبوسه خواستن، از

 ازش (رو بوسه )رو اون منم و کردم باز براش رو دهنم  گرفت، ازم رو بوسه این

 .گرفتم

 

 در فشرد، گردنم به رو هاشلب و کشید عمیقی نفس کرد قطع رو بوسیدن که وقتی

 :غرید مانندی خرناس صدای با بوسیدمی و مکیدمی منو که حالی

 

 .منه مال _

 

 بود؟ گفته چی که دونستمی حتی

 .نبود مهم برام لحظه این در راستش اما نبودم مطمئن

 

 باد هایسینه نوک از یکی به که زمانی تا داد ادامه گردنم باالی و پایین بوسیدن به

 .رسید متورمم و کرده

 .مکید سخت و گرفت دهنش توی رو اون

 

 ...کشیدم جیغ

 .آورد هجوم بهم فراوان لذتی بعدش و کشید طول لحظه یک برای فقط درد

 

 میشه؟ چی بیادم آلتم طرف به هاشدست با اگه
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 اما بود ایاحمقانه خیلی کار این .باشه شده خیس هم االنش همین باید آلتم خدایا اوه

 میوفته؟ اتفاقی چه

 

 ...جید ببر رو حالش و برو راه باهاش فقط رسهمی نظر به درست چیز همه

 

سینه یدیگه نوک دیگش دست با مکیدمی رو هامسینه نوک از یکی که طورهمان

 .گرفت سبابش و شست انگشت میون رو هام

 .بستم رو هامچشم گذشت، پاهام میون از مستقیم لذت یه

 

 .داشتم نیاز خیلی (تالون )بهش .داشتم نیاز خیلی مورد این به

 .کردم باز رو هامچشم سرعت به

 

 اتفاق دوباره احتماال کن حس رو لحظه این و ببر لذت فقط نداری نیاز بهش تو نه،

 ...بگیرند منو احساسات دادم اجازه و بستم رو هامچشم دوباره پس نمیوفته

 خیس شکاف تا شکمم پایین به رو سختش هایبوسه و کرد رها رو امسینه نوک

 .رسوند پاهام بین

 

 خیست آلت این رو جاتاین طوریاین که اینم عاشق عزیزم، داغه و هات خیلی _

 .گرمی ایلعنتی خیلی طرز به کردی، اصالح رو
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 هم در جاهمون بود نزدیک و داد تکون تکون کلیتوریسمم روی رو زبونش

 .ارضاشم و شکسته

 .کرد فرو واژنم توی اشتیاق با و حرارت با رو هاشانگشت از تا دو

 

 .بکنم تو جای همه رو آلتم خواممی عزیزم، کنم پر رو جلوت خواممی _

 .باسنت توی واژنت، توی دهنت، توی

 رو عالمتم و کنم خودم مال رو تو خواممی کنم، لمس رو تو جای همه خواممی

 .بزارم روت

 

 .میشد منفجر داشت هاشانگشت مقابل در واژنم

 

 و ارضا شو بیا برام عزیزم، آره، _

 

 و گذاشت *(G spot )جی نقطه و واژنم سوراخ و دیواره روی رو هاشانگشت

 ...مالید و مالید و مالید رو اون

 و جلز رهایی برای بدنم توی سلول هر بودن، شده منقبض و فشرده هم با بدنم همه

 .آوردمی فشار من به شدن ارضا و اومدن بیرون برای و کردمی ولز

 

می پرواز طرفش به من که ،(nirvana )نیروانا سرزمین مثل بود، بهشت مثل

 .گرفتممی اوج آسمون توی بلندش هایستاره با و کردم

 ...باالتر هنوز و باال بود، رقص حال در تانگو مثل واژنم توی هاشانگشت
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 تحریک و برانگیخته منو و بود چسبیده آلتم جلویی قسمت به هم هنوز هاشانگشت

 .کردمی

 .متنشنجند همچنان و اسپاسم دچار واژنم هایدیواره

 وصل بدنم تمام توی هنوز شدید برق ولتاژ یه کهاین مثل داره، شدیدی لرزش بدنم

 ...باشه شده

 ...که وقتی تا

 

 .دارم نگه رو خودم ...تونمنمی ...من !تالون _

 

 با رو چیز همه تونیمی تو عزیزم، دارینگه رو خودت تونیمی تو بله، اُه _

 .توهه نوبت االن ببری خودت

 

 زد ضربه دوباره آلتم تو حساس نقطه به داد، ادامه منو گاییدن هاشانگشت با

 ...دوباره و دوباره و دوباره

 واقعا اوج، این و کردمی تیکه تیکه منو رعدوبرق مثل آره و میشد نزدیک ارگاسم

 .بود انگیزهیجان و بخش لذت

 

 ...کافیه...لطفا...لطفا _

 

 .نشدی ارضا و نیومدی حموم توی تو بدهکارم، و مدیون بهت من _

 



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 152 

 

 خواد؟می االن که چیزیه دقیقا این

 

 .االن همین ...شو من داخل ...لطفا تالون، _

 

 آلتش و خزید طرفم به کشید، بیرون ازم رو هاشانگشت و کرد رها منو بالخره

 .کرد داخلم رو

 

 .(Ah )آه _

 

 .کرد ناله اون

 

 .خوبه خیلی این عزیزم آره، _

 

 گوشم به هامگونه از آروم خیلی هاشلب با بعد و رو هامگونه بوسید، رو هاملب

 .کرد نجوا گوشم توی .کشید

 

چه دونستیمی حاال تا اصال رو؟ هاارگاسم همه آبی؟ چشم داری دوست رو این _

 هستی؟ هات و سکسی قدر

 

 ...من ...خدای ...اوه
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می منو عالیش و بزرگ آلت که بود این کنم فکر تونستممی که چیزی تنها به

 .بود شدن غرق حال در آلتم در و گاییدمی و سوزوند

 پر آلتش از واژنم که طوری بودم، نکرده حس کامل اینجوری رو خودم هرگز

 .بود شده

 ...بیاره دوام ابد تا فقط این اگه بود منزه و پاک بهشت مرد این آلت

 .نیست اینطور اما

 .ببر رو لذتت مونده باقی که زمانی تا ببر لذت لحظه این از فقط جید دیگه، بسه

 .کردم ایناله کشید بیرون ازم رو آلتش که موقعی همون

 .کشید دراز پشت به

 

 .کنیمی سواری سخت خیلی روم که وقتی کنم تماشات خواممی من، روی بیا _

 غرق سخت ستون اون در آلتم و نشستم سختش و سفت آلت روی کردم، اطاعت

 .شد

 ...خدایا

 پری از فقط بشینم روش لحظه چند برای خواستممی بود خوبی احساس خیلی

 و بده فشار داخلم رو سختیش که داشت اصرار اما ببرم لذت واژنم داشتنی دوست

 .کنه ارضا و غرق اون توی منو زودی به

 و  نشستممی و شدممی بلند اون روی رفتم،می پایین و باال آلتش روی پمپ مثل

 .شدممی بلند آلتش روی دوباره باز

 توی رو آلتش که حالی در کرد، دنبال آلتش روی رو  حرکاتم باسنش زود خیلی

 ....رفتمی فرو داخلم و دادمی فشار و چپاندمی سوراخم
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 .بود خوب خیلی خیلی

 

 .خوشگلی تو جید، اوه _

 

 .گرفت نیشگون رو هامسینه نوک و گرفت رو هامسینه

 

 .بودم ندیده کاملی و عالی این به چیزی حاال تا ...هاتسینه _

 

 .شدن ورغوطه و رفتند فرو هم در و شدن نزدیک هم به هامونسینه و نشست

 .کرد دور خودش از منو لحظه چند از بعد

 

 .کن خم زانوهاتو و بگیر زمین روی رو هاتدست _

 

 داگ حالت( کرد فرو من توی پشت از رو آلتش کردم، موافقت کهاین محض به

 .کرد می فرو ازو با )استایل

 .کنه فرق که شد باعث دیگه زوایه یک (wow )واو

 شدن ارضا مرز به و بشم تحریک بیشتر شد باعث که زد باسنم به محکمی سیلی

 .برسم

 .میگایید سخت منو
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 .کردمی واژنم توی رو آلتش

 تمام و باشه راندن حال در خیابون توی مدام که بود ماشین یک مثل درونم آلتش

 .بود کرده پر منو

 صدا و خوردیم  باسنم برایلم  کپالم تا دو به بدنش گاییدمی پشت از منو که وقتی

 .دادمی

 ...بزنه نیش بهم حشره یک کهاین مثل داشت سوزش احساس پوستم

 سریع اراده،بی رو خودم کرد، باسنم سوراخ روی مالیم نوازش یه اون که وقتی

 .دادم تکون

 

 باسن این حاال تا کسی کرده؟ لمس رو اینجات حاال تا کسی عزیزم، آروم _

 گرفته؟ رو خوشگلت

  .....ن... نهههه _

 

 .داد ادامه گاییدنم به

 

 من مال فقط منه، مال این _

 

 رو این حاال همین که نبود نیازی اما بود نکرده اینجور منو حال به تا هیچکس

 .بگم بهش

 

 .بکنمت که اینم عاشق خوبه، قدرچه این عزیزم، آره، _
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 یک با رو آلتش میزد ضربه بازم و میزد ضربه بهم زد،می ضربه درونم همچنان

 کوبیدمی بهم یکنواخت ریتم

 ...کهاین تا

 مونده؟ باقی برام ایدیگه چیز خدایا،

 .ارضاشدم و منفجر ای دیگه اوج در

 تکون و لرزید وجودم همه میشد ساطع آلتم ته تا درونیم اعصاب از یکی این

 .خورد

 .باشم شده متالشی کهاین مثل بود گرفته فرا رو بدنم سراسر ارگاسم این

 .کنم خفه رو صدام کهاین امید به کردم پنهان هامالفه در رو صورتم و کشیدم جیغ

 

 .داری دوست رو این که بده نشونم بزن، فریاد و بکش جیغ عزیزم، همینه، آره، _

 

 فرو و کردمی فرو من توی کرد،می محاصره منو و داشتمی نگه داخلم رو آلتش

 ...کرد می

 ارضا و اومدن فاصله االن زیاد احتمال به بود، شده ارضا و بود اومده یکبار اون

 .باشه ترطوالنی موقع اون به نسبت شدنش

 .بود شده سیر و خسته بدنم بود، خوب که اندازه همون به

 ...بازم که بودم آماده من

 

 .فاک آه _
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 .شد ارضا و زد ضربه درونم سخت و محکم خیلی بار آخرین برای

 .داد جا من در و داشتنگه داخلم همونجا رو آلتش

 ترمنقبض  اون برای آلتم هاش، تخم ناگهانی و تند حرکت هر با آلتش تکون هر با

 .میشد

 شکمم به رو و کردم صاف رو پاهام کشید بیرون ازم رو آلتش نهایت در وقتی

 .ریختم فرو و افتادم

 .برم کار سر مجبورم ولی بخوابم االن که داشتم نیاز خدایا، 

 بده؟ انجام کاری چه داره قصد تالون و

 و بودم آروم و ریلکس خیلی و دونستم،شدنه؟نمی دور حال در معمول طبق اون آیا

 .بردممی لذت مراقبتش از

 زیبایی در و کشیدممی دراز همچنان برم، سرکار امروز نبودم مجبور کاش ای

 .گرفتممی *آفتاب حمام بود افتاده اتفاق که چیزهایی

 

 .کردم نگاه باال به و شد جاجابه تخت وزن

 کرد نگاه بهم پایین اون پوشیدمی رو خونگیش شلوار داشت و بود برخاسته تالون

 :گفت و

 

 .کرد کارو این باید 

 

 کرد؟ رو کاری چه باید _
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 اتاق و پوشید رو اون و کشید سرش از رو پیراهنش سادگی به فقط نداد، جوابی

 .کرد ترک منو خواب

 لمس انگشت با اگر که هاست خانم آلت دیواره در ای ناحیه#(G spot):جی نقطه

 .میکند ایجاد انزال حالت زن در شود

 شدن برنزه و دی ویتامین جذب برای کشیدن دراز آفتاب توی:آفتاب حمام
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 دوازدهم فصل

 تالون

 از میشه جوریچه خواستمش،می بازهم حاضر حال در و برگشتم خوابم اتاق به

 بشی؟ خالص داری نیاز بهش که چیزی

 

 دیگه؟ شخص یک برای دردسر و درد همه این

 .شناختمشنمی خوب هنوزم

 زن هر که طورهمان بودمش، گرفته دستام توی باز و کردم لمسش صبح امروز

 .اومدمی رختخوابم به ایدیگه

 حال هر به بود، نکرده پیشکش و عرضه من به هااون مثل رو خودش اون ولی

 .نکرد مقاومتی و مخالفت اونم و کردم لمسش و گرفتمش

 .کردممی گناه احساس باز دالیلی به ولی

 دو بین متقابل این که خواستممی باشه، من طرف از فقط لمس این خواستمنمی

 .باشه تامون

 بود عجیب واقعا این .خواستمی منو اون که خواستممی قدریهمون رو اون من

می خواستم؛می رو هااون من که چه اون از بیشتر منو هازن بیشتر که چون

 .خواستند

 ...جید با ولی بودم فیزیکیم نیازهای مراقب سادگی به

می فکر همش که چون میشه آشکار هاماستدالل توی نقصی یه که اینجاست لعنتی

 داشته رو اون بیشتری بارهای برای دوباره، یا باشمش داشته بار یه اگه که کردم

 .میشم خالص ندازهمی پا از منو داره که نیازهایی همه این شر از باشم

 .میخوامش بیشتر که رسیدمی نظر به داشتم رو اون بیشتر هرچه که بود این مشکل
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 .زدم گند کامال زدم گند من شد، سرویس دهنم

 این که میگه بهم نهایت در بکنمش، همیشه برای تا داد نخواهد و نمیده اجازه اون

 ...خوادمی بیشتر اون یا کنم متوقف رو کار

 ...رو رابطه یک

 .بدم بهش تونمنمی من که چیزیه این و

 .بودم داغون قدراین که وقتی تا نداشتم کسی با ایرابطه و ارتباط هیچ

 

 ...توش بزنن گوه

 اول ولی کنم، بررسی و چک رو چیز همه و برم میوه هایباغ به که بودم مجبور

 .باشم تنها که داشتم نیاز زمانی

 دیرتر یا ساعت یه ممکنه که گفتم بهش و دادم سرکارگرم به پیامک یه سرعت به

 .کردم قفل رو اون و بستم و کردم باز رو اتاقم در بعدش بیام؛ جااون به

 آغوشم توی و شد بلند جاش از راجر بستم رو هامچشم و کشیدم دراز تختم روی

 ...بخوابم بتونم ساعت یه فقط شاید کرد جمع رو خودش

 .باشم شانس خوش خیلی بتونم اگه

﹏﹏﹏﹏ 

 

 .خوشتیپ هی _
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 .کشید آپارتمانش طرف به منو و گرفت رو بازوم جولی

 

 شده؟ چی پیدایی، کم ندیدمت، زیادیه زمان _

 

 .بود هات جهنم مثل هم هنوز کوچک رستوران زن پیشخدمت

 پوشیده ورزشی شلوار و تنگ تیشرت یه انحنادار، بدنی با و زیبا ولی کوتاه، قد 

 .بود

 که نبودم حالتی تو نداشتم، رو باهاش زدن حرف حوصله ندادم رو جوابش من

 نداشتم خودمم حوصله و حال بود جید گاییدن فکرم همه بزنم، حرف کسی با بخوام

 .کنم بیرون سرم از رو رابرتز جید کردن خاطره باید ولی

 نوشیدنی یک خوردن برای جانکشن گراند به باغ، توی سخت روز یه از بعد

 .کردم رانندگی ساندویچ و سریع

 کیسه توی ترسریع ساندویچم سروصدا و شلوغی اون تو که بودم امیدوار

 .باشه پالستیکی

 

 گرفتمش که وقتی زد لبخند اون بود، دارخنده و شیطون کمی بود باحالی آدم جولی

 توی رو زبونم و بوسیدمش و شدم خم کشوندم، خودم طرف به رو کوچکش بدن و

 شکستن یآماده گردنم بود جید از ترکوتاه خیلی کردم؛ فرو گرمش و کوچک دهان

 .بود

 ...کن بس رو جید به فکر نه نه،
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 مزه که بودم منتظر کردم، جستجو رو خواستن اون و کردم ترعمیق رو بوسه

 حس رو تازه نعنا طعم عوض در ولی کنه مست منو فرنگی توت طعم و شامپاین

 .کردم

 بهش و کشوندم لگنم طرف به رو اون .کنه کار من روی تونهمی این نیست بد

 ...هیچی شدم، ترنزدیک

 ...شکستم رو بوسه نبود، سخت هم کشیدنم نفس حتی نشد، شق آلتم

 

 خوشتیپ؟ اشتباهه چی _

 

 .فشرد رو اون و گرفت رو دستم جولی ندادم، جوابی

 

 بری؟ خواب اتاق به خوایمی _

 

 کمکی نبود قرار دیگه زن یه نداره، ایفایده دادم؛ تکون رو سرم و کشیدم آهی 

 .بکنه

 رو خودم خواستممی من جید، جز به هیچی .کرد نخواهد کمکی بهم هیچی لعنتی،

 خودم رو بهش ببازم و  بکنم گم اون توی

 :گفتم جولی به

 

 .برم باید من _
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 .بشی تحریک که کنم لمست و کنم کمکت بزار خوشتیپ خیال بی _

 

 )هکن تحریکش تونهمی جید منظورش (ست...تونمی اون فقط رو این

 

 .بینمتمی بعدا نه امشب _

 

 ...دیگه زمان یک شاید اوکی، _

 

 .نکردم نگاه هم عقب به و رفتم بیرون آپارتمان از

﹏﹏﹏﹏﹏ 

 

 شخص سوم

 

 

 !پسر برسم بهش تونمنمی _ 

 

 .خندید دارخالکوبی مرد

 .دونستنمی رو هااون هایاسم پسر، 

شعله توی که بود کوچک پرنده جوریه خالکوبیش ...داشت خالکوبی که اونی ولی 

  .رفتمی باال بود خاکستر شبیه که چیزی از و بود شده پیچیده آتش های
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 اینچ یک از کمتر آب لیوان یه گرفت،می عهده به اون رو گروه رهبری همیشه

 .گرفت پسر جلوی رو

 .بود شده خشک دهانش و شده هالک تشنگی از پسر یخ، با همراه پر،

 روی رو خون تند بوی و بود خورده ترک دستش کف بود، خشک خیلی هاشلب

 .کردمی حس زبانش

 

 .کنید نگاه رو این هی کن، پیدا دسترسی بهش تونیمی اگه _

 

 .کنند بازی داشتند دوست هااون که بود بازی یه این خندید، آهسته صدای با کسی

 آب لیوان به بود نخواهد قادر هرگز که دانستمی پسر هم منطق وجود با حتی

 .برسد

 .کنه دراز رو بازوش توانستمی که جایی تا کردمی تالش و سعی هنوز

 و بود کرده رشد کمی دستش که بود روزی امروز شاید فقط شاید، افتاد فکر این به

 ...بده کش کمی رو هاشماهیچه توانستمی کهاین یا

 ...برسه بهش الزمه که بیشتری فاصله مترمیلی چند اون برای

 .انداختند دست رو اون و خندیدند او به مرد سه نداد رخ اتفاق این

 

  پسر؟ خوایمی رو آب این تو تشنه، و مشتاق پسر _

 

 .انداخت طنین گوشش در شیطانیشون خنده صدای

 ...رفتمی جلوتر کمی فقط اگه
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 آرامی و دهنده تسکین داره جریان گلویش در خنکی و سرد آب که کرد تصور

 رو خشکش هایلب که بود حاضر درحال و همیشه که دردی و تشنگی برای بخش

 .دادمی تسکین و شفا را هااون و کردمی مرطوب

 توی بود نشسته دسترسم ورای در لعنتی لیوان اون همیشه لیوان، اون همیشه

 ...ذهن

 .رفتم فاک به 

 ...بود همیشه 

 ...جدید حافظه

 کنم؟ فراموش تونممی طورچه

 .میده عذاب و زجر منو هنوزم لعنتی آب لیوان اون

 .!نوشمشنمی هم هرگز و شدم خیره بهش و نشستم آشپزخونه تو دوباره 

 وقتی بود، کرده خیس رو زبونم سختی به شب اون که کوچک جرعه اون فقط 

 .کرد سوال ازم و شد نگران اشدرباره جید که بودش

نمی بودم، تنبیه مستحق که انگار نوشیدم سختی به رو لعنتی آب اون از ایجرعه

 ...چرا دونستم

 

 ...خورممی آب کلی

 ...بود نشده کم بدنم آب اصال

 اضافه بهش رو یخ و ریزممی خودم برای شب نیمه توی که آبی لیوان اون ولی 

 ذارم؛می بشینم صندلی روی کهاین از قبل میز، روی و کنممی

 .کنم لمسش و بزنم دست بهش تونستمنمی که بود آبی لیوان همان این 
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 .بشینم صندلی روی اینکه از قبل ذارممی میز روی رو اون

 

 لعنتی شب نیمه اون از بعد که صبحی دیروز از بعد ندیدم؛ رو جید صبح امروز

 .ندیدمش دیگه کردم ترک رو خوابش اتاق که وقتی بود

 .برگشته خونه به باز بعد و رفته سرکار که کردم تصور

 .بودم نرفته خونه به یازده ساعت تا جانکشن گراند از من

 .اومدند در صدا به ذهنم توی جولی هایکلمه

 

 ...دیگه زمان یه شاید اوکی

 کس هیچ با نه اون، با نه ایدیگه وقتهیچ که دونستممی بازم و دونستممی ولی

 .باشم تونمنمی ایدیگه

 نخواهم ایدیگه زن با نکنم بیرون ذهنم و فکر از رو رابرتز جید من که وقتی تا 

 .بود

 .کرده گریبانگیر رو وجودم همه خستگی

 ...خدایا

 ...امخسته همیشه بودم، خسته بدی خیلی طرز به من

 ...بخوابم کامل شب یه تونستممی فقط اگه

 .کردم نگاه آب لیوان به

 ...واردیوونه هایخنده اون دوباره شیشه، بیرون از شده تشکیل چگالی اون 



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 167 

 

 .بشنوم گوشم توی هااون سه هر صدای تونستممی هنوزم

 .انداختندمی دست آب لیوان یک با منو و خندیدندمی بهم

 :گفتم بلندی صدای با و ایستادم

 

 ...اون به لعنت _

 

 با زمین روی رو آب از پر رفته فاک به شیشه اون و برداشتم رو لعنتی لیوان اون

 .کردم پرتش ضرب

 .شد خرد کوچک قطعه صدها به

 بگیره، رو وجودم تاریکی دادم اجازه و نشستم صندلی روی بعد

 .گرفتم هامدست توی سرم

 رو وجودم تمام اندوه و غم و کرده احاطه نو( م سودایی( مالیخولیا که دونستممی

 ...آره گرفته،

 .نکردم گریه ولی رسیده بهم غم این

 پسر؟ خوایمی آبو این _

 

 تکون رو سرش حال هر به ولی نداشت ایفایده کار این داد، تکون رو سرش پسر

 کردهمی تاکید و دادهمی تکون رو سرش همیشه (ددامی انجام همیشه که کاری داد

 کافی اندازه به که باشه زمانی تنها این شاید فقط شاید)د اخومی رو آب لیوان که

 .بدن بهش رو آب که بودند متاسف براش
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 .پسر کنی، گریه تو اگه میدم، بهت رو آب این _

 

 .زدمی برق سیاهش نقاب زیر هاشچشم گفت، دارتتو فرد اون رو این

 

 .کن گریه کوچولو گربه یه مثل کن، گریه بده، ادامه _

 

 ...آب اون اما بریزد اشک که نبود بدنش در کافی آب احتماال زد، فریاد پسر

 ...شفاف و صاف شیشه اون

 ...دور خیال یه بود، قلب  تپش شدن بیشتر لحظه یه مثل

 .زدمی سیخونک پسر به و کردمی اشمسخره و خندیدمی بهش اون

 

 رو من که نمیدن اجازه تو به هیچوقت هااون باشی، داشته منو تونینمی تو _

 ...باشی داشته

 

 یه برای و کوشیدمی ناامیدانه فشرد، هم به رو هااون و بست رو چشمانش پسر

 نخواهد آب کردمی هم گریه اگر که دونستمی حتی. کردمی التماس اشک قطره

 .گرفت

 دراز رو دستش بودن، خورده گره هم به و گرفته درد هاشماهیچه همه شد، خسته

 .کرد

 ...کردمی سعی و کردمی سعی
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 ...بیا _

 آب که میدم اجازه وقت اون بریز، اشک قطره یه فقط کن، گریه برام فقط پسر،

 .باشی داشته رو

 

 ...نکرد گریه پسر

 

 آشپز تو که گندی تا رفتم آشپزخونه به و شدم پا خواب از زود بعد، روز صبح

 .ببینه صدمه و بخوره لیز کسی خواستمنمی کنم، پاک رو بودم زده خونه

 خودخواهانه جورایییه اینا همه ریختن، آشپزخونه کف روی آب شکستن، لیوان

 هیچ من و کردنمی زندگی خونه این تو هم دیگه نفر دو من جز به که چون بود

 .بدم قرار خطر معرض تو رو هااون که نداشتم حقی

 این به بود، نیومده هنوز که فلیشیا .بود تمیز آشپزخونه زمین تعجب کمال در

 از زود صبح که خواهرم بود کرده تمیز رو اونجا مارجوری یا جید یا ترتیب،

 عادت من انفجارهای و طغیان به بیگاه و گاه چند هر اون، ولی نمیشه بیدار خواب

 .بود کرده

می سواالتی مشت یه و پیشم میاد جید وگرنه باشه، بودهمارج   که بودم امیدوار

 ...بدم جوابی بهش تونستمنمی بدم؛ جواب بهش خواستمنمی که پرسه

 

 رو وظایفم همه دیروز چون برم باغ به زودتر خواستممی و بود شش به ربع یک

 .گذروندم باغ توی رو وقتم همه و بودم گرفته نظر زیر

 به که فهمیدم و نداشتم کافی استراحت بودم، وحش باغ فکر به خیلی اواخر این

 اشبرادرانه و بزرگ هایسخنرانی اون از یکی بزرگم داداش جونا زیاد احتمال
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 حوصله که جهنمیه حالت چه بودم مطمئن و میده تحویلم رو وزنم کشیدن مورد در

 .بود اونم با حق که خصوص به نداشتم هم حرفاش به دادن گوش

 .برداشت خیز سرم پشت مارجوری که شستممی رو قهوه فنجون داشتم

 

 .کردم تمیز زودتر رو کاریت شلوغ _

 

 در برقیآسیاب از رو قهوه شده خرد هایدونه برنگشتم، عقب به شکر، رو خدا

 .آوردم

 

 جدا پام از رو جهنم تونستممی من باشی، گذاشته چیزی یه یا یادداشت یه باید تو _

می پاش تو ممکنه شکسته هایشیشه که اینه مارج منظور .... )که دونیمی کنم

 ).رفت

 

 

 نباید من گفتمی رو حقیقت اون بیارم، دلیل کارم برای و کنم جروبحث تونستمنمی

 .برم در کردم که جرمی زیر از

 ...اون اگه

 چی؟ افتادندمی شکسته شیشه روی یا خوردندمی لیز جید یا

 .چرخیدم طرفش به بود، زننده خیلی کارم این

 

 ...واقعا من میگی راست تو _
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 همه تونستممی بیان؛ بیرون هاملب از تونستندمی زننده زخم و ترسناک هایکلمه

 :گفتم جاش به ولی بزنم لگد راهمه جلو که چی هر به و بزنم فریاد رو هاتنش این

 .متاسفم _

 

 رو اون بود ممکن کردم، پیداش جید جای به صبح رو این که خوشحالم فقط _

 .بشه بلند خواب از زود خیلی بایدم و باشه ترسونده

 .کنه مالقات سازی شراب کارخونه تو رو رایان باید نُه ساعت تا اون کنممی فکر

 

 مخلوط و فشرده هم به قهوه هایدونه تا کردم روشنش و ریختم سازقهوه تو رو آب

 .بشن

 

 .ستشنبه امروز _

 

 ...نه یا کنهمی کار اونجا شنبه روزهای دونمنمی درسته، _

 

 خواهر؟ داری کاریچه _

 ( لتعطی روزهای تو خصوص به نمیشی پا خواب از زود خیلی صبح معموال تو

 ) هست هفتشون آخر تعطیالت و تطیله هااون برای یکشنبه و شنبه

 

 .هست بار اولین یه چیز همه برای هی، _
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 باید که زمانیه االن زنممی حدس من و برم میوه هایباغ به تو با که کردممی فکر

 .کنم آمد در کسب به شروع اینجا

 

 .خندیدم نخودی گذاشتم، سرش به سر و کردم شوخی باهاش

 

 خیلی کارهای باغ توی اینجا االن باش، آماده حسابی پس گفتیا، اینو خودت _

 .داره وجود هم ایدیگه زیاد یمشغله پر کارهای ایه،کننده خسته

 

 .کنمنمی فکر زیاد کار به من _

 

 .خوبیه چیز _

 

 به بود افتاده بینمون که اتفاقی مورد در که بپرسم، ازش جید یدرباره خواستممی

 ۰نه یا کرده اعتماد مارج

 گفته؟ بهش

 .کردنمی خطور ذهنم به چیزی االن ولی بود نه من حدس

 

 مارج؟ _

 

 چیه؟ _
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 ...جید ...دوستت _

 

 چی؟ اون _

 

 ...من _

 .کردم تعجب سابقش پسر دوست مورد در من

 بدون جید؛ درباره چیزهایی کردن پیدا برای خوبیه راه ولی نبودم، اینجوری من

 ...بیشتر شخصی سواالت پرسیدن

 

 .بود االغ یک کالین؟ _

 

رابطه جورچه ولی گذاشت تنها محراب توی رو اون طورههمین حتما آره خب، _

 داشتن؟ ای

 

 .بودن هم با رو رفتنمی کالج که مدتی تمام هااون _

اون ولی نیویورکه توی مالی مرد یه باباش بود، امانات دارصندوق یه ) نکالی( اون

 .باشن داشته پولی االن اینکه نه اومدنمی قدیمی هایپول از هم ها

 

 .زد لبخند اون
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 مدرسه به و موند (denver )دنور توی اون التحصیلی فارغ از بعد حال هر به _

 رفت پدرش دفتر به آموزی کار برای اون رفت، نیویورک به کالین و رفت قانون

 .دادن ادامه جورهمین هااون ولی بود بینشون زیادی مسافت بنابراین

 تصمیم پیش سال سه مدت به کالج توی قبال که بود ازدواجی تاریخ مصمم   جید

 این که روشنه و کننمی ازدواج همدیگه با التحصیلی فارغ از بعد که بودن گرفته

 .نمیشه انجام صورت این به کار

 

 آورد؟ سرش به رو کاری خراب این کالین که کنیمی فکر تو _

 

 ...که اینه منظورم کم، یه شاید _

 .رسهمی نظر به خوب االن ولی شد تحقیر کامال اون

 و بود شده خارج همدیگه خواستن و داشتن دوست از رابطه این که کنممی فکر

 اون مدت دراز توی کنم،می فکر کنن، اعتراف رو این خواستننمی کدومشونهیچ

 .اننکرده ازدواج همدیگه با که خوشحاله اندازه همون به

 .داشتم براش بدی خیلی احساس بود، زدهخجالت واقعا روز اون

 کنار از کالین که بود منتظر بودم، ایستاده عروس ساقدوش عنوان به کنارش

 ...انتظار .بودیم منتظرش ما و بشه، وارد راهرو

 ...انتظار و

 محراب تو آهنگ یه بودن اونجا جشن سالن راهنمای و دوماد هایساقدوش همه

 کالین بدونه که رسیدنمی نظر به هیچکس ولی بودیم مضطرب همه میشد؛ نواخته

 .کجاست
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 ولی داریم نگه بیرون قضایا این از رو جید داشت امکان که جایی تا کردیم سعی

 .گذاشته قالش داماد نگیم بهش و بزاریمش کنار تونستیمنمی دیگه نهایت در

 جماعت به و رفت سالن باالی بود، دهندگاننمایش دسته توی طالیی عضوجید 

 خودش و گذاشته قال رو اون کالین که بود نخواهد کار در عروسی دیگه که گفت

 .نداده نشان اون به عروسیش روز تو رو

 دیده عوضی کالین این حاال تا اگه شکست، براش تقریبا آشپزخونه تو درست قلبم

 ...بودم

 .رسهمی نظر به اوکی االن اون گفتی تو که جورهمون _

 .دادم مارجوری به رو یکیش و ریختم قهوه فنجون دو

زده هیجان و عصبی کم یه وکالتش نتایج برای االن اون هست، که کنممی فکر _

 .رسنمی اینجا به زود خیلی)  جنتای( هااون نتایجشه، منتظر و ست

 ...استعداده با و درخشان اون البته،

می حرکت جلو به رو و زارهمی جا سرش پشت رو گذشته که دونممی بنابراین

 .کنهمی بیرون ذهنش از رو گذشته بشه، مطمئن که هم زمانی کنه،

 

 ...آره _

 .بپرسم مارجوری از جوریچه دونستمنمی ولی بدونم بیشتر جید درباره خواستممی

 

 خوشحاله؟ اینجا اون که کنیمی فکر تو _
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 کارخونه تو رایان با داره دوست ولی تال، اینجاست که هفتست چند فقط اون _

می و میشه خوشحال برسه وکالتش نتایج وقتی که دونممی و کنه کار سازیشراب

 .کنه پیدا شغل یک جانکشن گراند توی اینجا تونه

 

 .دادم تکون رو سرم

 

 .بوده مدل سوپر یه که گفت بهم مادرش یدرباره اون _

 

 .نگریهسطحی یجنده عجب آره، بیلی؟ بروک _

 

 .بودم مطمئن رو این دادم، تکون رو سرم

 داربچه نباید اصال کنند بزرگ بچه و بمونن زندگیشون توی خواننمی که افرادی

 پدر که چون بشم داربچه خوامنمی هیچوقت من که همینه خاطر به دقیقا که بشن،

 .بود خواهم وحشتناکی

 

 شرایط با رو خودش خوب خیلی نظر به اون حرفا، این همه با و رفته هم رو _

 .داده وفق و کرده تنظیم

 

 .داد تکون رو سرش مارجوری
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 بهم بار چند قطعا اون باشم داشته تونستممی که دوستی بهترین بهترینه، جید _

 .*(BFF)منه واسه همیشگی دوست بهترین و کرده کمک

 

 .خوردم رو امقهوه از دیگه جرعه چند

 

 میوه هایباغ به هم با بینمتمی دیگه ساعت نیم حدود بگیرم دوش برم خواممی _

 .ریممی

 

 ...بود مادرم شببه خیلی اون زد لبخند مارج

 .نمیومد یادش حتی اون که زنی

 رو ایقهوه چشمان البته که داشت رو ایقهوه تیره چشمان و سیاه موهای همان

 .داشتند استیل خاندان همه

 داره کوچک دهان و کمانی ابروهای بود، ما مال از متفاوت کمی صورتش ولی

 .داشت رو هاویژگی این مامانم که طورهمان

 چیزی هرگز چیز، همه اون از بعد ولی میشد تنگ مادرم برای دلم هاوقت بعضی

 ...نبود یکسان ما بین

 .نبودن هم مثل هیچوقت چیزا اون و

 

BFF:best freind forever 
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 سیزده فصل

 جید

 .برم سرکار که نبودم مجبور و بود شنبه خوابیدم؛ دیر

 .بشم بیدار رفت سرکار تالون که این از بعد که بشم مطمئن خواستممی

 

 .رفتم بیرون و شدم بلند جام از ده ساعت بالخره

 توی شاید .نبود اونجا اون ولی زدم هم سر پشت بار چند رو مارجوری اتاق در

 تماشا تلوزیون داشت (the family room )خانواده اتاق توی یا و بود آشپزخونه

 .میکرد

 

 حتی گشتم، رو پاسیون و خونه قدم به قدم اینکه از بعد نوچ بود، بیرون اون شاید

 .کنم پیداش نتونستم کردم، نگاه هم رو خونه خلوت حیاط تو

 

 .کنم فکر تا داشتم الزم وقت کمی راحتی، همین به

 قوری یک تا ریختم توش آب و برداشتم رو کتری .بود سرد ساز قهوه توی قهوه

 .کنم دم خودم برای قوی و خوشمزه مایعات از

 .شنیدم رو در زنگ صدای .بگیرم دوش تا برگشتم اتاقم به بعد

 

 .خندیدم خودم به بعد بیاد؟ اینجا شنبه روز و ساعت این تونهمی کسی چه یعنی

 ساعت؟ این

 ...شش ساعت نه دهه، ساعت االن
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 بخت گشتندمی مارج یا تالون دنبال هااون اگه البته، باشه، کسی هر ممکنه

 .بود یارشون

 

 .بودن تنم تو هنوز هااون و بودم خوابیده تنگم تاپ و بوکسوریم شورتک با

 و شد گشاد چشام مردمک .کردم نگاه رو بیرون در سوراخ از و رفتم در طرف به

 کالین سابقم نامزد !بود؟ در طرف اون هم کسی چه و چرخوندمشون حدقه توی

 مورسی.

 .بودمش ندیده دیگه عروسی از قبل شام از

 که کاری و نمایش اون از بعد نداد، عذرخواهی برای هم زحمتی خودش به اصال

 ...کرد باهام عروسی روز تو

 ولی دادم،نمی اهمیت بهش دیگه راستش رفته؛ کجا روز اون که نداشتم ایایده هیچ

 .کنم باز رو در که کرد مجبورم  هرچیزی از بیش کنجکاوی

 ...رسیدمی نظر به خودنما و خودراضی از و خوشتیپ هنوز

 بودم؟ نشده موضوع این متوجه حال به تا چرا

 نخی پیراهن و رنگ خاکی شلوار سبز، به متمایل هایچشم بور، و بلوند موهای با

 .بود سفید

 .کردم حلقه دورم رو بازوهام شد، خیره امسینه روی نگاهش

 کالین؟ کنیمی کار چی اینجا _

 داخل؟ بیام تونممی _

 .نه _

 جید. باش، زود _
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 .خب خیلی _

 .شد بزرگ راهرو وارد بلند هایقدم با اون و برگشتم عقب به

 از و گرفتم *( red eye )ارزون ویسکی یه جانکشن گراند توی اینجا من _

 .کنم پیدا رو اینجا تا کشید طول مدتی بودم؛ اینجا هم حاال تا شش ساعت

 .نیست نقشه روی دقیقا اینجا مکان

 .بزرگند خیلی استیل خاندان هایملک _

 .میگم رو همین منم _

 کنی؟می کار چه اینجا تو پس _

 

 .متاسفم قدرچه که بگم بهت خواممی من ...من _

 

 ...دونیمی _

 حداقل یا بگی بهم عروسی از قبل رو این که داشتی رو این جرات تو اگه کالین،

پس رو کمی پول عروسی کردن کنسل با تونستیممی عروسی، از قبل شام توی

 .کنیم انداز

 .میشد کمی یه اما نه، هست فکرت تو که زیادی پول

 

 .باشه پول مورد در این که کردمنمی فکر واقعا _

 

 که بود چپونده کونش توی رو اون همچین ای،نقره قاشق با کالین نکردنیه، باور

 .*دونستنمی رو هاواقعیت دیگه
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 :اینقره قاشق *

 به شده، بزرگ نعمت و ناز با که کسی برای هست انگلیسی اصطالح یک

 شده متولد او دهان در اینقره قاشق مثال عنوان به ثروت توصیف برای خصوص

 .است

 .میشه صحبت کالین مسئولیتیبی از اینجا

 .داره فروتن و متواضعانه زندگی یه پدرم که دونیمی نکردی؟ رو کار این تو _

 کرده اندازپس دالر هزار بیست بابام .کنممی رو کار همین منم که دونیمی بازم

 عقب به رو هااین از کدوم هیچ تونستیمنمی ما و بده بهم روز اون تا بود

 .رو لعنتی *پنی یه حتی .نبودیم هااون از هیچکدوم گرفتن به قادر و برگردونیم

 

 جید بپردازم، بهش رو افتاد بابات دست رو که خرجی همه دارم قصد من _

 

 .کنهمی قدردانی و میاد خوشش کار این از مطمئنم شد، عالی _

 

 .دادممی تکون بودنم عصبی خاطر به رو لختم پاهای مدام

 

 بگی؟ بهم رو این که اومدی راه همه این واقعا _

 

 .شدند سرخ هاشگونه

 

 ...من نه، _
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 ...که بگم بهت اومدم من

 .شدم مرتکب زندگیم تو رو اشتباهم بزرگترین که کنممی فکر من

 

 .باشه جدی که تونستنمی اون

 

 باشه؟ تونهمی چی اون و واقعا؟ _

 

 بیای نارو بازم ک بیای راه باهام باز که _

 

 .خندیدم و دادم تکون رو سرم

 

 .کنیمی حقم در لطف چقدر !سخاوتی چه اوه _

 

 رو داشتنت دوست هیچوقت واقع در .دارم دوستت هنوزم من جید، میگم جدی _

 .نکردم تموم

 

 کنی؟ ازدواج باهام نخواستی جهنمی و کوفتی دلیل چه به و چرا پس _

 

 .ترسیدم _
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 دیگه، آدم یه جای بزار رو خودت نترسیدم؟ من کنیمی فکر تو اوکی، ترسیدی؟ _

 به رابطمون سال هفت فقط ما کالین، بودن ترسناک خیلی اومدن پیش که چیزا این

 .بود وصل باریکه و بند یه

 

 و بدونم خواستممی فقط ...بودی جدیم دختر دوست تنها و اولین تو دونم،می آره، _

 ...اگه شگفتم در

 

 بود؟ اونجا بهتر چیز یه اگه چی؟ اگه _

 

 .لعنتیه حرومزاده یه واقعا اون ...گرفت گاز رو هاشلب اون

 آمریکا متحده ایاالت سکه واحد# پنی*

 ....کالین که، اینه خبرها همه خب، _

 .زدی گند هااین از بیشتر توهم و رسیدیم پایان به ما

 

می بودیم، برگشته عسل ماه از حاال تا باید بودیم کرده عروسی اگه جید، یاال، _

 بابام پیروی تحت (denver )دنور تو دومون هر و باشیم هم با بازم تونیم

 .کنیم شروع رو زندگیمون

 

 و مارج آویزون و اینجام من چیه؟ دونیمی ولی کنیم، رو کار این باید آره، _

 خوشحالم؛ اینجام اینکه از واقعا کنم،می سپری اینجا رو خوبی اوقات و برادرهاشم

 دارم حال همین در االن و گیرممی حقوق روز یه و رسهمی زودی به وکالتم نتایج

 .کنممی کار سازیشراب کارخونه توی مارج برادرهای از یکی برای
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 همه با میشم، احساساتی و مشتاق موردش در که گیرممی یاد زیادی چیزهای من

 بود اشتباه یه واقعا این کنممی فکر نکردیم، ازدواج که خوشحالم من حرفا، این

 (.محراب تو کردنش ترک واسه تشکر ).کنم تشکر ازت باید بنابراین

 

 .لرزیدند هاشلب

 

 .نگو رو این لطفا _

 

 کردی تحقیر و زده خجالت هامدوست همه و خانواده جلوی منو تو نه؟ چرا _

می حاال ولی .ببخشم خاطرش به اصال رو تو بتونم کردمنمی فکر زمان اون کالین،

 .بود بینمون مدت دراز رابطه این تو کار تریندرست این کنممی فکر چون تونم؛

 

 ...جید _

 

 دارم زیادی کارهای امروز چون ببخشی منو باید االن و بشنوم، خوامنمی دیگه _

 .بدم انجامش باید که

 

 برگشت اون کردم، خروجی در طرف به رفتن راه به شروع و گرفتم رو بازوش

 .گرفت منو و

 .فشرد هاملب به رو هاشلب و کشید آغوشش توی منو
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 این مورد در چیز همه برد، فرو دهانم توی رو زبونش اون و کردم حبس رو نفسم

 .بود اشتباه بوسه

 .ددا شکست منو بدنیش استحکام و قدرت ولی کنم دور خودم از رو اون کردم سعی

 

 لعنتیه؟ خبر چه اینجا _

 

 سمتمون به رو سنگینی هایقدم صدای شد؛ پیدا کلش و سر آباد ناکجا از صدایی

 خورده پیچ بهم زور به که کالین چنگ از منو قدرتمندی بازوهای بعد و شنیدم

 کرد دور بود،

 و بود سوزان و ورشعله هاشچشم بود، شده خیره عصبانیت با و بود ایستاده تالون

 :گفت .زدمی برق خشم از

 هستی؟ خری چه دیگه تو _

 

 :گفت و خورد تلوتلو عقب به کالین

 .نامزدشم من نداره، اشکالی _

 

 :گفت قروچه دندون و فشرده هم به هایدندون با تالون

 اون؟ چیه _

 

 :گفتم من

 .راههروبه چی همه تالون _
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 :گفتم آروم کردممی پاک هاملب روی از رو کالین دهن مزه که حالی در

 .رفتمی داشت اون _

 

 ...یا زنی،نمی دست بهش دیگه _

 

 وحشی گاو یه مثل ولی نبود تالون بلندی به قدش بود، ایستاده زمین روی کالین

 ...بزرگ ورزشکار یه بود، قوی

 

 چی؟ یا _

 

 کالین گونه روی و کرد مشت رو هاشدست تالون زدن هم به چشم یک در

 .زد دیگه مشت یه و کرد منقبض رو هاشدست کوبوند،

 .کرد سقوط و خورد دیوار به پشتش شد، غافلگیر کالین

 فرود کالین بینی روی هم یکی این زد مشت دوباره و گرفت رو گردنش تالون

 رو هاششونه تالون حال همون در زدمی بیرون بینیش هایسوراخ از خون اومد؛

 .زد لگد شکمش به و انداختش زمین روی محکم و گرفت

 .کرد ناله و گرفت هاشدست با رو بود خون از پر که بینیش کالین

 ...زدم جیغ .کشتشمی نگیرم رو جلوش اگه خدایا

 .لطفا کن، بس تالون تالون، _
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 .زد لگد با بازهم رو بود افتاده زمین روی که کالین

می تند رعدوبرق مثل قلبم گرفتم، سفت رو اون و زدم چنگ رو تالون کمر دور

 .تپید

 .زنیمی صدمه بهش داری واقعا تو کنم،می خواهش _

 

 .زد لگدش بازهم و نکرد تغییری هیچ

 .من خاطر به لطفا، _

 

 خالی اشچهره که کسی مثل زد خشکش کالین به زدن لگد و پا و دست وسط تالون

 .رفت عقب بالخره و بود شده

 

 .شدم خم کالین سمت به

 خوبه؟ حالت _

 

 :گفت ایخفه صدای با داد تکون رو سرش

 سرم بدتر این از ورزشی هایرشته و فوتبال زمین توی خوبه، حالم کنممی فکر _

 .اومده

 

 :گفت تالون

 .میدم نشونت رو بدترش من _
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 .بودن وحشی و براق که تالون سیاه هایچشم به کردم، نگاه باال به

 

 برای یخ بسته یه برو واینسا، اینجا فقط تالون، کنینمی رو کار این تو نه، اُه، _

 .بیار بینیش

 

 .رفت آشپزخونه به دقیقه یه از بعد ولی کرد درنگ ایلحظه تالون

 .برگشت یخ از پر پالستیکی کیسه یه با بعد ثانیه چند

 .گرفتم کالین بینی جلوی رو اون

 :پرسید تالون

 داره؟ نیاز آمبوالنس به اون _

 

 :گفت و کرد سرفه کالین

 

 انسان و وحشی یه تو و ندارم نیاز لعنتی آمبوالنس یه به من نه، ک البته _

 تو و ببرم اونجا رو تو تونممی کنی، زندگی غار تو بری تونیمی هستی، غارنشین

 .بخوری غذا جااون اولیه هایانسان مثل تونیمی که جاییاون تا هم

 آره؟ اُه _

 

 .زد برق بشن، روشن آتش با انگار دوباره تالون هایچشم
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 .کنید بس رو کارها این االن همین دوتاتون شما _

 

 .شدم روبرو تالون با و ایستادم  بودم زده کمر به رو هامدست که حالی در

 بدهکاری عذرخواهی یه کالین به تو _

 

 .کنممی رو کار این جهنم، به _

 

 .ندارم عوضی آدم یه عذرخواهی به نیازی من _

 

 .گرفت بینیش جلوی رو یخ کیسه و ایستاد کالین

 رو تو امشب خواممی و مونممی جانکشن گراند توی (cornado )هتل توی من _

 .ببرم شام برای

 

 :گفت تالون

 .بشی رد امجنازه روی اگه فقط _

 

 فهمیدی؟ بخورم شام کی با گیرممی تصمیم من تالون، _

 

 .بشینه نشیمن صندلی روی تا کردم کمک کالین به

 بزنم؟ زنگ کسی به خواینمی مطمئنی _
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 .داد تکون رو سرش

 بدترها این از خوبه، حالم کنم، وجورجمع رو خودم تا بده فرصت دقیقه چند فقط _

 .بودم هم

 

 رو راهرو در عصبی حالت با زدمی قُل و جوشیدمی کتری مثل که حالی در تالون

 .برگردوندم ازش رو نگاهم کرد، تالقی بهم نگاهش کرد، باز

 ...کردمی بیزار و منزجر منو بودم شاهدش االن که چیزی شدم، دور تالون از من

 .ببینمش خواستمنمی حاضردرحال فقط

 

 .زدم قدم ماشینش طرف به کالین با من بعد دقیقه پانزده

 .بده پیام بهم رسیدی جانکشن گراند به سالم وقتی _

 

 .داد تکون رو سرش

 .کنیم مالقات خوردن شام برای رو هم امشب که امیدوارم هنوزم _

 

 .دادم تکون رو سرم

 .متاسفم نمیوفته، اتفاق هیچوقت این کالین، نه، _

 آشپزخونه طرف به برگشتم، خونه داخل به من و رفت بیرون خونه حیاط از اون

 صندلی روی جلوش آب پر لیوان یه با دوباره که دیدم رو تالون و کردم حرکت

 .بود شده خیره اون به و بود نشسته آشپزخونه کنار
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 .کرد نگاه بهم زدم قدم طرفش به وقتی

 :گفتم

 دادی؟ انجام بود کوفتی چه دیگه این _

 

 .بوسیدمی رو تو داشت اون _

 

 بوسه؟می منو کی که داره ربطی چه تو به _

 

 ...نباید اون پس گذاشت قال عروسی روز توی رو تو اون ...خب _

 

 .کردم مشت رو هامانگشت و دستم دو هر

 وقتی بود چی احساست نه؟ یا داری بهم نسبت احساسی تو تالون، خدا، خاطر به _

 بوسه؟می منو داره اون دیدی

 

 ...دونمنمی _

 

 نمیشه باورم .بزنی کتک مرگ حد سر تا رو اون بود نزدیک تو دونی؟نمی تو _

 .شدی عصبانی قدر این

 

 ...چرا ...دونمنمی ...من _
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 شد؟ حسودیت _

 

 .نه که البته _

 

 ...طورههمین درست _

 .جوشید درونم خشم

 

 .شد تمام بود بینمون که کوچیکی چیز هر چون _

 .شد تموم دیگه واقعا

 مارج با مزرعه این از رفتنم بیرون درباره خواممی و ندارم باهات کاری هیچ من

 .کنم صحبت

 

 .خوادمی اینجا رو تو اون و ستمیوه باغ توی مارج _

 

 ...تو یا برم باید من یا _

 .باشی تو که کنمنمی فکر و

 

 ؟...مورد در ولی _
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 رختخواب توی که باری سه دو با بوسه تا چند مورد در چی؟ چی مورد در _

 ) کنهمی اشاره سکسشون و شدن ارضا(  انداختیم راه سروصدا

نمی ای،پیچیده و مبهم خیلی زنی،می گند خیلی تو ولی بود عالی حد از فراتر این

 .کردی فکرایی چه که بفهمم و کنم نفوذ درونت تونم

 مرگ حد سر تا رو مرد یه کنده پوست و رک داشتی تو که بودم شاهد فقط من

 .زدیمی کتک

 .ترسونیمی منو تو تالون،

 

 .بود امچاره تنها کردن ترک برگشتم؛ خواب اتاق به من

 .نداشت وجود ازش شدن دور برای راهی هیچ

 ...سمی چیز یه بود، تالون درون چیزی

 و من از رو خودش که هم زمانی تا و کنم درکش تونستمنمی هرگز که چیزی

 به رو خودم بودن اطرافش و اون خاطر به تونستمنمی داشت،می نگه دور دیگران

 .بندازم خطر

 .کردم خودداری نداشت بهم رو قلبش بخشیدن توانایی که کسی به قلبم باختن از من
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 چهاردهم فصل

 تالون

 در روحم و جون توی که چیزی هر با خواستممی برم، اون از بعد خواستممی

 انقدر .ببوسم رو خوشگلش هایلب و بگیرمش آغوشم توی برم، سمتش به جریانه

 .بوده عصبانی چقدر کنه فراموش کهاین تا ببوسم ببوسمش،

 

 ...خدایا

خشونت و وحشیانه چیز یه گرفته هاشدست توی رو اون دیدم که رو مردی وقتی

 .گرفت رو وجودم بار

 مثل کنه، پاره رو پوستش خوادمی که هالک به شبیه سبزی غضب و خشم یه مثل

 .گرفت رو وجودم هیوال یه

 .کشیدمی زبانه درونم و کردمی قلقل وجودمم در جوش آب مثل خشم این

 

می دور زنم از رو آشغال اون باید کشیدم،می بیرون هاشدست از رو اون باید

 .کردم

 .بود نخواهد من زن هرگز اون ولی

 .نداشتم بهش دادن پیشنهاد برای چیزی من

 راه که سروصدایی و سکس بار سه دو و شب نیمه توی بوسه تا چند جز به هیچی

 .کردمی صدا طوریاین رو هااین اون که طورهمون .انداختیم

 

 .زدممی کتکش بازم بود نکرده متوقف منو و بود نگرفته منو جلوی اگه
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نمی فکر هم خودم به حتی کنم متوقف رو خشمم تونستمنمی بودم، شده دیوونه

 .کردندمی عمل خودشون میل به پاهام و هامدست .کردم

 

 دیوار به و کنم لهش کوبیده گوشت مثل داشتم دوست اولیه هایانسان مثل

 .بکوبونمش

 

 سزاوار اون کنم، دوار کالین به جدی آسیب تونستممی بود، کرده فرار منطقم تمام

 .بود کرده تحقیر رو جید که طورهمان .بود آسیب این الیق و

 

 ولی بزنم کتکش مرگ حد سر تا داشتم دوست .بگیره رو جلوم جید نداشتم دوست

 از که گفت  بهم  اون .ندم گوش حرفش به نتوستم .گرفت رو جلوم حرفش با جید

 ...میره مزرعه این

 پیدا ادامه تونستمی این کردم، لرز گرفت، فرا رو گردنم پشت یخ مثل سرمایی

 .کنه

 .بدم ادامه باهاش و کنم زندگی خواستمی دلم .نبودم شدن تسلیم آماده

 به رفتم، ماشینم طرف به و برداشتم رو سوئیچم و کلیدها ایستادم، ناگهانی و سریع

 .کردم رانندگی بود اونجا جونا که ایمزرعه دفتر سمت

 مثل سریع، خیلی و رفتم راه تندتند جونا اصلی دفترمدیریت سمت به رسیدم وقتی

 .شدم دفترش وارد برهمی جایی به یورش که کسی

 ...تالون _

 

 .کرد نگاهم خوند،می داشت که ایپرونده روی از بزرگترم برادر
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 کنی؟می کار چه اینجا _

 

 .بگیرم کمک ازت حاضرم ام،آماده من_

 

 کار مالنی دکتر داد، بهم جانکشن گراند توی روانشناس یه تجاری کارت جو

 ...مایکل

 

 تو مطبش بود قرار اینکه جز دونست،نمی ) یمالن ( اش درباره زیادی چیز اون

 با بیماران درمان در زیادی هایموفقیت و کنه کار اونجا و باشه باالیی مزرعه

 .داشته من مشابه تاریخچه

 

 گیر رو رایان یا و بیاد مطبش به باهام هم جونا که بود کرده پیشنهاد حتی اون

 .بره مطب به باهام که بیاره

 .دادممی انجام باید تنهایی که بود کاری این نه ولی،

 کار دکتر بود شنبه اینکه با و زدم زنگ بهش و کردم ذخیره فورا رو اششماره

 .کنه مالقات دفترش توی منو که کرد موافقت مایکل

 

 .کردم پارک رو ماشینم و رفتم پزشکی گروه بخش و دفتر به من

 آخر توی که چون بشم وارد من بزاره تا زنهمی حرف نگهبان با که بود گفته اون

 .بودن بسته درها هاهفته

 .بود کرده عرق در شیشه روی هامدست کف ایستادم در آستانه در
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 بود؟ بزرگی اشتباه این آیا

 

 به و کرد بلند رو سرش مرد زدم در .بود نشسته میزش پشت امنیتی نگهبان یه

 .اومد در طرف

 استیل؟ آقای _

 

 .بشم وارد داد اجازه و کرد باز رو در اون دادم، تکون رو سرم

 

پونصدوبیست شماره اتاق و سوئیت ،(C )سی واحد پنج طبقه در مایکل کار دکتر-

 .رسیده وچهار

 قفل هفته آخر تعطیالت توی هااون چون کنممی پیدا آسانسور در کلید یه برات

 .میشن

 در شدن باز کد کردم، دنبال آسانسور تا رو اون و دادم تکون رو سرم دوباره

 :گفت و داد بهم رو آسانسور

 باشی موفق_

 که دونستمی اون البته، .بود کرده عرق و بود شده گرم بدنم همه باشم؟ موفق

 ...بود این کارش مایکل، کار .کنهمی کار چه دکتر

 .بشم ناپدید االن همین خواستممی من ولی باشه کننده غافلگیر برام نباید این

 

 و نرفتن برای بهونه یه به دنبال رفتمی باال رو طبقه پنج آسانسور که طورهمون

  .کردممی فکر دکتر ندیدن
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 محکم برای تونستممی یا رفتم اونجا که بگم جونا به و برم خونه به تونستممی

 بسازم خودم از روانی موضوعات درباره شکسته پا و دست جمله تا چند یه کاری

 .فهمیدنمی هیچوقت رو تفاوت این )اجون)نم او و بگم بهش و

 

 روز شنبه، روز مواسه که بود کرده لطف بهم کافی اندازه به زن این ولی

 جهنم اندازه به کردن تلف رو وقتش و اینجا ایستادن .کنه باز رو دفترش تعطیلیش،

 .بود قدم اولین این و بکنم رو سعیم باید کنم تغییر خواممی واقعا اگه .بود ادبانهبی

 

ر پاهام رسید پنجم طبقه به آسانسور وقتی  راه زحمت با که طورهمون .شد کند و س 

 زمین که امزده یخ سرتاسر کوهستان یک میان در که کردممی احساس رفتممی

 فرو اعماقش در منو و بخوره ترک ممکنه آن هر و یخه پوسته فقط سرتاسرش

  .ببره

 

 .شدم داخلش و کشیدم عمیقی نفس رسیدم وچهارپونصدوبیست اتاق در به وقتی

 بود؟ کجا دکتر ست،شنبه امروز آهان .نداشت وجود اونجا پذیرشی متصدی البته،

 

 قهوه یه .زدم ورقش و برداشتم مجله یه کردممی نگاه اطراف به که طورهمون

 از سبز هایچشم و روشن و بلوند موهای با بلند قد زن یه بعد و .بود میز روی

 .اومد بیرون مجاور اتاق

 :گفت اون

 .باشید استیل آقای باید شما _
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 ...بودند شده گرم هامگونه کردم، صاف رو گلوم

 .هستم استیل تالون بله، _

 

 .کرد دراز رو دستش و زد لبخند اون

 برگردی؟ دوباره داری دوست خوشحالم، دیدنت از هستم، مایکل کار مالنی دکتر_

 

 ...دادم قورت دوازدهم بار برای رو دهانم آب

 

 .کردم دنبال اصلیش دفتر تا رو مالنی

 ایکاناپه و داشت قرار ایگوشه کارش میز رسید،می راحتی محیط نظر به دفترش

 .بود داده تکیه دیوار کنار رو

 .بود وصل دیوار به هم کمد یه

 روی اون بود، مرمری میز کنار سبز چرمی صندلی جفت یه ننشستم، مبل روی

 آرومی به بشینم، دیگه یکی اون روی کرد اشاره بهم و نشست هااون از یکی

 .کردم حرکت

 ...کردم رو کار این من آره

 استیل؟ آقای کنم بهتون کمکی چه تونممی امروز خب _

 

 .زد لبخند و انداخت هم روی رو پاهاش اون
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 توضیح برای وقت کافی اندازه به من کردم؟می شروع باید کجا از کشیدم، آهی

 به ساعت یک تنها درمانی جلسات خب و نداشتم بود آورده اینجا منو که چیزهایی

 تماس به وادار منو که کنم شروع چیزی با گرفتم تصمیم بنابراین انجامید؛می طول

 .بود کرده اون با

 .زدم کتک رو کصافط و گوه آدم یک امروز من_

 

 بکنی؟ رو کار این باید کردی فکر چرا فهمیدم،_

 

 .!چرا؟ بگه من به نبود قرار اون

 

 .بوسیدمی رو خواهرم دوست داشت اون_

 داد؟ عذابت بوسه این و البته،_

 

 .دادم تکون رو سرم

 دخترته؟ دوست یا خواهرته دوست کرد؟ اذیتت قدر این چرا_

 

 .دادم تکون منفی نشانه به اینبار رو سرم

 .ندارم دختر دوست من نه،_

 

 نه؟ چرا تو؟ مثل قیافه خوش و خوشتیپ مرد یه نداری؟_
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 .نکردم ریزی برنامه اینطوری دکتر،من_

 

 هستی؟ همجنسگرا تو که اینه منظورت بوده؟ چی ریزیت برنامه پس _

 

 .دادم تکون بازم رو سرم

 .نیستم همجنسگرا من نه _

 

 سرما از پشتم میشد باعث میشد همجنسگراها درباره ازم که هاییسوال اون تمام

 .بیفته لرزه به

 ...هنوز .نمیشدم مردها مجذوب هیچوقت من

 ...امتاریخچه و سابقه

 .نه هنوز اونجا، برم تونستمنمی

 نداری؟ دختر دوست چرا پس _

 

 .کنمنمی رو کار این ...فقط من، _

 

 داری؟ روابطی نوع چه زنان با تو پس اوکی،_
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 تنها و کنهمی زندگی من با اون خواهرمه، حاضر حال در زندگیم زن تنها خب، _

 .سکسه دارم زنان با من که روابطی نوع

 

 ها؟ کنی؟می ولشون جورایی یه بعد و کنیمی عاشقشون تو پس_

 

 .بشم جدا هااون از باید حداقل زنم،می حدس آره، _

 

 میگی؟ بهم داری که چیزیه این کنی،می استفاده هازن از تو پس _

 

 ارائه بهم چیزی یه هااون .کنمنمی استفاده هااون از من نه، ...خدا خاطر به اوه،_

 باشه؟ تونهمی جهنمی مشکل چه چیه؟ دیگه این .کنممی قبول منم و میدن پیشنهاد و

 .میارم دست به خواممی که رو چهاون من و دارن رو خوانمی که چی هر هااون

 

 استیل آقای کنم،نمی قضاوت رو شما من _

 

 بزن صدا تالون منو مخمه، رو و رسهمی نظر به مضحک برام استیل آقای _

 

 قضاوتت که نیستم اینجا من زنم،می صدات تالون من میدی، ترجیح اگه البته،_

 کتک رو مرد این امروز چرا که این به برگردیم بیا پس .کنم کمکت که اینجام کنم،

 درسته؟ .شده اینجا به آوردنت باعث این که رسهمی نظر به .زدی

 .دادم تکون رو سرم
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 دیدید؟ درمانگر یک هم قبال _

 

 .دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 

 عوضش در .ببینم رو یکی تا بودن دنبالم سال ده جونا و رایان که دونستمی خدا

 وجود برام شانسی هیچ .بشه منفجر مغزم اونجا بودم امیدوار و رفتم عراق به

 .نداره

 تالون؟ داشتی خشونت تاریخچه تو _

 

 .دادم تکون رو سرم دوباره

 

 یه و بودم مستقر عراق توی سال چندین بودم دریایی تفنگدار من واقعا، نه، _

 دادممی ترجیح که دادم انجام رو کارهایی و دیدم اونجا گوه چیزهای و گند عالمه

 .بود ماموریت و وظیفه خط در چیز همه ولی .نکنم فکر اشدرباره

 

 کشتی؟ رو کسی اونجا تو _

 

 اینکه از قبل .کنم فکر موردش در نداشتم دوست که بود چیزهایی بیشترین هااین

 :گفت اون .کرد صحبت به شروع دوباره مایکل دکتر بدم بهش جوابی بتونم

 

 .نریم موضوع اون سر کامال هنوز، بده اجازه _



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 204 

 

 

 .خداروشکر

 

 دوست بوسید؟می رو دختر اون کی امروز، موضوع به برگردیم خب _

 .بگو بهم اشدرباره خواهرت،

 

 رو درونم درد که کنم کاری تونستممی چطور بگم؟ اشدرباره تونستممی چطور

 دقیقه سی فقط تونستممی بزنم، حرف جید درباره هاساعت تونستممی کنه؟ درک

 منو )شهاچشم( هااون .بزنم حرف آبیش شفاف هایچشم جفت درباره تنها

 بهش نسبت احساساتم .کشیدند طرفش به منو و زدند چنبره بهم کردند، گریبانگیر

 ...شده بیشتر

 کار این توانایی کردممی فکر ناتوانم، و عاجز توش کردممی فکر که احساساتی

 ...ندارم رو

 

 از بعد کرد مکان نقل ما مزرعه توی اینجا اون و خواهرمه دوست بهترین اون _

 .کرد ترک محراب توی رو اون نامزدش عروسیش روز توی اینکه

 

 :گفت مایکل دکتر

 

 .وحشتناکه خیلی این من خدای اوه _
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 دوست یارو، اون .رسهمی نظر به اوکی و بربیاد پسش از که رسهمی نظر به _

 .شد پیدا کلش و سر صبح امروز .کرد بوسش سابقش پسر

 میکنن؟ آشتی هم با ها اون_

 

 کرد تحقیر کامال رو اون که اینه منظورم نمیرسه، نظر به اینطور_

 

 .دارند احساس هم به هنوز ها اون که هست هم احتمال  این ولی_

 

 بند گرفتم، محکم رو بازوهام .خوردم وول ناراحت حالت با صندلیم روی من

 .بود شده سفید انگشتام

 

 داری جید به نسبت احساسی تو پس_

 

 بزنی؟ رو حرف این میشه باعث چیزی چه_

 

 رو بازوهات تو که اینه دومم زدی، کتک رو سابقش نامزد تو اینکه اولش خب،_

 .میبینی شیطان چنگ در رو صندلی این که انگار گرفتی محکم صندلی دور

 

 ......بود خوب جید .اره کردم رها رو دستم آگاهانه طور به و دادم بیرون نفسی من
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 داشتی؟ حسی چه میزدی کتکش داشتی که وقتی بگو بهم_

 

 کار پاهام و هام دست که بود این مثل تقریبا نبودم، خودم که بود این مثل_

 تمام انگار موضوع این .بود واقعی خیلی درونم خشم .میکردند رو خودشون

 .بود خشم تنها ...... نبودم اونجا در حتی که طوری به گرفت رو وجودم

 

 کردی؟ متوقف رو زدنش کتک چرا_

 

 ....که خواست من از جید_

 

ه یک مثل درست گرفته، رو دوربرت و اطراف جید پس_  .م 

 

ه سر تا سر و میان در .کرده رو کار این اون  مایکل کار دکتر های کلمه .......م 

ه مثل .انداختند طنین گوشم توی ه یک بود، م   تاول یا بیماری یک مثل ....غلیظ م 

 .آورد می خروش و بجوش و میسوزوند رو درونم که قرمزی

 خوبه؟ حالش مرد اون پس _

 

 حال این با بود قوی خیلی اونم خب ساختم، براش سختی خیلی روز من آره، _

 زنده اون ولی کاشتم بدنش و صورت رو هم کبودی تا چند یه و شکست بینیش

 .موند خواهد
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 دفترچه هیچ که شدم متوجه بار اولین برای داد، تکون رو سرش مایکل کار دکتر

 بیماران از یکی من .نداشت هم خودکاری هیچ نیست، لباسش دامن روی یادداشتی

 :پرسیدم ازش .اومدمی اینجا که بودم بسیاری

 کنی؟نمی یادداشت رو چیزی هیچ اینجا چرا _

 

 .زد لبخند اون

می یادداشت بعدا کنم، تمرکز بیمارام روی درمانی جلسه طول در دارم دوست _

 .کنم

 

 چی؟ کردی فراموش رو چیزی اگه _

 

 .خندید اون

 

 .کن اعتماد بهم کنم،می استفاده روش این از دارم که ساله ده مدت به من _

 .کنهمی کار روش این بیمارهام برای هم من برای هم

 

 .دادم تکون رو سرم

 چطوره؟ االن جید و تو حال پس _

 

 کنه، ترک رو مزرعه که هست عصبانی کافی اندازه به و ناراحته خیلی اون _

 .بره فرو شکمم توی خنجر یه میشه باعث کارش این
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 کنم درک رو این تونممی _

 

 اون که نخواست) یدج ( اون چرا دونمنمی کرد باهاش اون که کاری از بعد _

 .کنم خمیر و خرد رو  عوضی

 

 اون ولی بکنی رو کار این تو که خواستهمی رو این وجودش از قسمتی احتماال _

 .تالون کرده فکر معقول و منطقی

 

 دست و کرد مسخره منو دیگه هایکلمه با و موند معلق هوا در کلمه این !منطقی

 .بکنم موردش در هم بحثی تونستمنمی .نبودم منطقی وقت هیچ من .انداخت

 چیکار جید با کنی،می رهاش و گذرونیمی جید با رو چیزها این چطور تو خب _

 کردی؟

 

 ...دیگه خنجر یک دوباره و

 

 بیرون مزرعه خونه از خوادمی میگه اون باشه، داشته بهم کاری خوادنمی اون _

 .بره

 

 باشی؟ داشته احساسی چه میشه باعث این و _
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  ولی شناختممی رو رابرتز جید سختی به من بدم؟ جواب بهش تونستممی چطور

 تو کسی با حاال تا من .بودم خودمونی و صمیمی و مانوس باهاش هفته چند این تو

 یک ...دائمی درد یک .داشتم نیاز استوار و دائمی طور به بهش .نبودم زندگیم

 (craving) اشتیاق و هوس

 تالون؟ _

 

 ...بود جدی هاشچشم شد، خم جلو به اون

 .باشی صادق و راست رو باهام تو که کنهمی کار صورتی در تنها این _

 

 حقیقت که دونستممی منطقی صورت به من بود، اون با حق دادم تکون رو سرم

 .دادم قورت رو دهنم آب و کردم صاف رو گلوم میگه؛ رو

 

 باشی؟ ترراحت مرد درمانگر یه با ممکنه که کنیمی فکر تو _

 .هستند عالی واقعا که هستم همکار نفرشون چند با من

 

 باشم راحت درمانگری هر با که نیستم مطمئن دونم،نمی بخوای، رو راستش _

 اینجا کرد توصیه خیلی و خوبید کارتون تو شما، که گفت بهم جونا برادرم ولی

 .بیام

 

 .رسونهمی رو مهربونیش این _
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  .دادم تکون رو سرم

 !شد جدی دوباره نگاهش و داد تکون سری اون

 

 ...تالون _

 من با که نکردی رانندگی جانکشن گراند تا رو راه همه این تو که دونممی من

 نسبت احساساتت و داری جید به نسبت احساساتی که روشنه و بدیهی بزنی، حرف

 شدی؟ عاشقش اومده، وجود به صبح امروز که چیزیه همون بهش

 

 ...ایستادم و شد منقبض بدنم تمام

 ...برگشتم و رفتم میز طرف به

 

 .میشناسمش که ستهفته چند فقط باشم؟ داشته دوستش تونممی چطور _

 

 _میشه؟ تنگ براش دلت چیه؟ رفتنش مورد در نظرت پس _

 

 بشم؟ دلتنگش 

 .دارم احساسی چه من که نمیشد این شامل کدومشون هیچ کلمات این

 ...بره اینجا از اون اگه

  .کنن درک رو احساساتم که رسیدنمی نظر به هیچکدومشون حتی
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 تاج بدون چمنزار یک باشه، آفتاب بدون کلرادو تابستان که اینه مثل جید نداشتن

 درخت یک مثل  *(ponderosa pine) کاج درخت بدون صخره پر هایکوه گل،

 ...لرزان صنوبر

ponderosa pine: 

 تنهایی به (ponderosa) کلمه خود هست آمریکا متحده ایالت در که کاج درخت

 .میدهد رو بومی گیاه نوع یک معنی

 :گفتم بهش

 .میشه تنگ براش دلم _

 

 .داد تکون رو سرش مایکل کار دکتر

 بگی؟ رو این که بود سخت برات انقدر کنی؟می فکر قدراین چرا _

 

 و بیرون بفهمی که کنی؟ پیدا رو وجودم تا نیست؟ تو وظیفه این مگه دونم،نمی _

 شکلیه؟ چه درونم

 

 خیلی درونته که چیزهای میکنم فکر من ولی منه، با حق نکنم اشتباه اگه تالون، _

 .کنیمی فکر تو که چیزیه از ترعمیق

 اون تونینمی تو که دلیلیه این و ...میده آزار رو تو جید برای احساسات این همه

 .کنی اقرار رو

 بودی؟ نزدیک مادرت به تو بگو، بهم
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 ...فرویدیه هاینظریه آنالیز برای زمان االن مادرم، مسیح،

 

 .مرد بود سالم دوازده وقتی مادرم _

 

 .شنوممی رو این که متاسفم خیلی _

 بودی؟ نزدیک بهش اون از قبل

 

 .کرد تغییر اون بعدش ولی آره، .بودم کوچیک واقعا من که وقتی _

 

 کرد؟ تغییر جوریچه اون _

 

 اومد دنیا به موعد از قبل خواهرم بود سالم ده وقتی .گرفت شدید افسردگی اون _

 ...دونمنمی گرفت، زایمان از پس افسردگی مادرم شاید بمیره؛ بود نزدیک مادرم و

 

 ) خودکشی ( گرفت؟ رو خودش جون اون میگی داری ممکنه، کامال این _

 

 ولی باشه، داشته زایمان از پس افسردگی تونستمی اون دادم، تکون رو سرم من

 ...گرفت رو زندگیش که نبود این خاطر به

 

 _بودی؟ نزدیک اون به چطوره؟ پدرت با اترابطه _
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 رویای این آیا نپرسید، ازم چیزی مادرم خودکشی درباره اون که کردم تعجب

 نبود؟ اشکبار و  )میبره دیگه جای رو روح که هاییخواب (خفیفه

 .نه واقعا نه؛ _

 .بود ترنزدیک جونا بزرگترم، برادر به اون نبود خوب من با هیچوقت

 هم کوچکترمم برادربه ) پدرش(  اون و کنیم فکر موضوع این به راجع بیا

 اون ها، ما از یکی بین و دختره تک همچنین اون مارجوری، البته و بود؛ نزدیک

 .بود بابا کوچولوی دختر

 

 بگو، هاشونسن درباره و تونخانواده انرژی پر شخص مورد در بهم فهمیدم، _

 .داری ترکوچک برادر یک و تربزرگ برادر یک میگی تو

 و سالشه دو و سی رایان و سالمه پنج و سی من سالشه، هشت و سی بله، جونا  _

 سالشه پنج و بیست اون اومد، دنیا به بعد سال چند مارجوری  خب؛

 نمیاد؟ یادش رو مادرت اون پس _

 

 .درسته _

 

 سالشه؟ چند االن اون پدرت، به برگردیم خب _

 

 قلبی حمله خاطر به کالج به مارجوری رفتن از بعد درست پیش، سال هفت اون _

 .گذشت در



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 214 

 

 

 .متاسفم خیلی موردش در _

 

 .گرفتم گاز رو هامگونه داخل من

 

 .نبودیم نزدیک بهم اونقدرها ما گفتم، که همونطور خب، _

 

 هم به برادرهات و تو پس کنیم، صحبت کودکیتون دوران مورد در کم یه بیایم _

 بودین؟ نزدیک

 .بودیم کوچیک که وقتی بله، _

 

 چیه؟ بودیم کوچیک که وقتی حرف از منظورت _

 

 .بود سالم ده که بود زمانی تا هاصمیمیت این همه اینه منظورم کنم،می فکر _

 

 افتاد؟ اتفاقی چه برات بود سالت ده وقتی _

 

 .زدمی بیرون امسینه از داشت قلبم شدم، بلند
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 محاصره و احاطه  منو ...سرد و مرطوب بتونی دیوارهای ...موانع و دیوارها

 عمیقی نفس ...بودند کرده مسدود رو وجودم بودند، کرده بسته منو بودند؛ کرده

 .کشیدم

 .برم باید االن من _

 

می امروز که اونجا تا و بمونی که میشم خوشحال داریم، زیادی زمان هنوز ما _

 .کنم کمک بهت تونم

 

 بهت باید گذاشتی؛ برام که زمانی خاطر به تو که هستم متوجه نباش، نگران !نه _

 .پردازممی رو برابرش دو من ستهفته آخر تعطیالت چون و کنم پرداخت پول

 

 ...ن الزم واقعا این تالون، _

 

 .رفتم بیرون اتاق در از سریع بود نشده تموم حرفش هنوز من

 تپید،می سرعت به قلبم میومدن، بیرون و کردنمی چکه پیشونیم از عرق قطرات 

  .زدمی سریع رعدوبرق مثل نبضم و قلبم ضربان بود بریده بریده هامنفس

می ژله مثل و بودن بسته یخ که انگار *ژالتین مثل پاهام برسم در به اینکه از قبل

 ...افتادم  و شد خالی پاهام زیر برم راه نتوستم لرزیدن،

 

 .اومد بیرون دفترش از مایکل کار دکتر
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 !خدا اوه _

 خوبه؟ حالت افتاده؟ اتفاقی چه شده؟ چی

 

ه    بستن و کردن محصور دوباره سیمانی، و بتونی دیوارهای بعد ...ارغوانی م 

 زبانه ...آتش هایشعله بعد ...ضروری هوای ...هوا ...بکشم نفس کردم سعی ...در

 داره *ققنوس یک بود، آمده در طالیی و ارغوانی بال شکل به ...هاآن کشیدن

 .تاریکی بعدش و ...کنهمی طلوع

 هست ای ماده آن و بستن یخ و انجماد معنی به هست فرانسوی کلمه# ژالتین *

 لرزانک شبیه

 ایران اساطیر در که هست ای افسانه و مقدس پرنده : (phoenex) ققنوس *

 نادر که ای افسانه موجود این درباره .شده یاد اون از چین اساطیر و مصر یونان

 و میکند جمع هیزم از ای توده یکبار سال هزار آن ندارد زایشی جفت و تنهاست و

 افزاید  می آتشی منقارش به آید خوشش آوازش از چون میخواند آواز آن سر باالی

 می و میگیرد آتش بالفاصله که آید می پدید وی از تخمی آتش در سوختن با و

 سال هزار ها افسانه در ققنوس میشود متولد دیگری ققنوس آن خاکستر از و سوزد

 از رو دنیا موسیقی .میدانستند ها بیماری همه درمان ققنوس اشک حتی میکند عمر

 .اند دریافته ققنوس آواز
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 پانزدهم فصل

 جید

 .کنی ترک رو اینجا تونینمی تو جید_

 

 .کرد باز سرعت به کردممی جمع و زدممی تا که رو هاییلباس مارجوری

 

 با رایان سازیشراب کارخونه تو کارت دونممی ببین مونی،می اینجا فقط تو _

 و بینیممی رو همدیگه کم خیلی و ندرت به ما و انداخته وقفه مزرعه توی من کار

 .گذروندیم هم با رو کمی هایزمان

 

 خاطر به فقط نه میشد، داغون و شکستمی داشت قلبم دادم قورت رو دهنم آب

 .کردممی ترک رو مارج داشتم که اینکه

 

 هم به تونیممی هم هنوز ما کنم،می پیدا شهر توی جایی یک متاسفم، خیلی من_

 .دیگه بمونیم هم آویزون و باشیم داشته تعلق دیگه

 

 .نمیوفته اتفاق این ولی_

 

 .انداخت کمدم توی رو ها اون و برداشت رو من سیاه چرمی هایکفش جفت مارج

 

 ببین _
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 ...برداشتم رو هامکفش جفت باز و زدم قدم لباسم کمد طرف به

 

 ...تونمنمی فقط من ندارم، تعلق اینجا به من _

 

 چی؟ تونینمی _

 

 رو کالین بود نزدیک صبح امروز اون بمونم، برادرت بر و دور تونمنمی من _

 کنه خمیرش و خرد به تبدیل که بزنه کتک انقدر

 

 :گفت مارج

 

 .مالیمیه و آمیز صلح انسان واقع در اون نیست، اینجور تالون _

 

 .نمیده رو آرامش و صلح بوی واقعا سابق؟ دریایی تفنگدار _

 .انداخت زمین روی رو اون و آورد بیرون چمدونم از جین شلوار جفت یک مارج

 

 .ندید ایصدمه و نشده زخمی کالین کم دست _

 

 .برداشتم زمین روی از رو هاجین شلوار من
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 اینکه جز نداره وجود دائمی آسیب هیچ پس خب، خیلی ندیده؟ ای صدمه _

 و شکست هم بینیش و بود هاخورده چکش مثل و شکسته هم در کامال صورتش

 هاشدنده از کدوم هیچ خورد که لگدهایی تو که بود لعنتی شانس خوش یه اون

 محافطت خودش از چطور دونستنمی نبود کار ورزش یک اون اگه و نشکست

 ...کنه

 

 و چمدونم داخل کردن جستجو از بالخره مارجوری و کنم تموم رو حرفم نتونستم

 و بودند شده خمیده ابروهاش نشست تخت روی کشید، دست هاملباس ریختن هم به

 .بود کرده اخم

 

 بوسیدن حال در رو اون وقتی شد اذیت انقدر تالون که کردی فرض اینو چرا تو _

 دید؟ تو

 

 در بودن اتاقی هم اون با سال چهار بود، خوابیده بچه یک مثل همیشه مارج

 حتی اون که بود گفته رو این تالون که همانطور .بود داده یاد رو این بهم دانشگاه

 اون که نداشت تعجبی بنابراین رفت خواهد خواب به هم سوم جهانی جنگ توی

 .گذرهمی چی تالون منو بین که نداشت ایایده هیچ و دونستنمی

 

 اوه، بگم مثال کنم؟ مطرح رو موضوع جوری چه باید االن دقیقا راحتی، همین به

 کوچولو یه هم شب نیمه توی و گاییده منو باری چند یه برادرت حال هر به

 ...انداختیم راه شبانه هایجشن و سروصدا

 

 :داد ادامه مارج .بره پیش خوب خیلی این کردمنمی فکر واقعا
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 شده ساکت و خاموش اخیرا تالون _

 

 ...بود خاموش از فراتر حقیقتا مرد این خاموش؟

 

 .کردم پیدا شکسته هایشیشه و رفتم آشپزخونه به شدم، بیدار زود صبح امروز _

 .کردم تمیز رو هااون .بود ریخته زمین تمام روی شده خرد هایشیشه و آب

 .بودم پوشیده دمپایی صبح امروز خوشبختانه

 ...آب شده خرد شیشه

 افتاد؟ اتفاقی چه دونیمی تو _

 

 در بود نشسته میز کنار اغلب تالون .بده جواب که نداشت نیازی  )رجما(  اون

 گرفته تصمیم دالیلی به بنا و معمول طبق .داشت دست به آب لیوان یه که حالی

 کسی هر تا کرده ترک رو اونجا چرا ولی بوده حادثه یه شایدم یا بشکونه رو اون

 بشه؟ واردش بتونه

 

 .کرده پرت رو آب لیوان تالون که مطمئنم کامال من _

 

 .گرفت گاز رو هاشلب مارج

 .نیست اولش بار این _
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 دونست؟می چی مارج

 

 لیوان یک با و میره آشپزخونه به هاشب بیشتر اون که دونیمی رو این تو پس _

 نشینهمی صندلی روی جلوش آب از پر

 

 .داد تکون رو سرش مارج

 عمیقه خوابم انقدر میشم بیدار ندرت به شب طول در من دونیمی که طورهمون _

 کم یه و میشم بلند جام از که بار هر ولی میرم فرو مرگ خواب به انگار که

 آب از پر لیوان یه با که بینممی آشپزخونه توی رو تالون گردممی رو دوروبر

 امروز .زنیممی گپ هم با ایدقیقه چند و شینممی اون با هم اوقات گاهی نشسته،

 این .شدم بیدار آشپزخونه توی آب شکسته لیوان یه با که بود بار دومین صبح

 تالون خود یا فلیشیا یا که افتاده هم دیگه بارهای اتفاق این که داره وجود هم امکان

 .کرده تمیز رو اونجا

 .کردم اخم

 هست؟ جدیدی چیز نظرت به برگشته کشور خارج از که موقعی اون از _

 

 که وقتی از .شکونده لیوان باری چند یه حداقلش اون دونممی من که اونجایی تا _

 عمرش بیشتر و سبکه خوابش فقط اون .میشه بیدار هاشب همیشه اون میاد یادم

 .بوده خوابیبی دچار رو

 رفته؟ دکترم اون_
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 دانشگاه به که هم بعد و بودم بچه که ها موقع اون من نمیدونم، بخوای، راستشو_

 های چیز هستم بزرگسال که حاال ولی بودم سفر حال در همش که بعد و رفتم

 .شممی متوجهش و بینممی برادرم درباره بیشتری

 

 ...هست گستاخانه و رحمانهبی صداقت برای زمان االن نشستم، اون کنار من

 

 داره نیاز کمک به تالون کنممی فکر من مارج،_

 

 .گرفت گاز رو هاش لب و داد تکون رو سرش مارج

 

 و روانی فشار و سانحه از پس اختالل دچار اون آیا که پرسیدی ازم وقتی یادته_

 عملیات توی که زمانی افتاده براش اتفاق این که کنممی فکر من شده؟ استرس

 بوده نظامی

 

 کردی؟ صحبت باهاش مورد این در میاد، در جور عقل با این آره_

 

 داد تکون رو سرش اون

 

می داری خود کسی هر دیدن از تالون کردند، رو کار این رایان و جونا نه، ولی_

 .کنه
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 از قسمتی برم، بودم مجبور اینکه با بود، داده نشون من به خیلی قبال اون ...تالون

 کنم، کمک بهش که خواستمی وجودم از قسمتی بمونم، که خواستمی وجودم

 توی من ولی شد خواهد اوکی و خوبه چیز همه که بدم نشون اون به باشم، باهاش

 اوردن دلیل و بحث و تحلیل و تجزیه برای وکال بودم، ندیده آموزش شناسی روان

 .کسی روان و احساسات توی کردن کاوش برای نه بودند، دیده آموزش

 

 بی و ضرر بی اون کنی، ترک رو اینجا تالون خاطر به نباید تو جید، کن، نگاه_

 خطره

 

 آشپزخونه تو که گندی اون خاطر به بخوره لیز بود ممکن کسی هر خطر؟ بی_

 به کردنش حمله شاهد هم تو و کردی تمیز رو اون صبح امروز تو و بود زده

 .نبودی کالین

 

 _االغه یه کالین جید، بوده، تالون حمایت و دفاع این_

 

 در خندیدم و گذاشتم دهنم جلوی رو دستم کنم، کمکی خفیفم خنده به تونستمنمی من

 مارجه  با حق مورد این

 

 ...تونمنمی هنوز من ترسم،می من خب،_

 

 .شد کوبیده در به محکی مشت یک
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 اینجایی؟ تو مارجوری،_

 

 :گفتم من

 

 داخل بیا اینجاست، اون_

 

 .شد اتاق وارد عجله با جونا و شد باز در

 

 تالون بریم، اینجا از االن همین داریم نیاز ما کردم، پیدات شکر رو خدا مارج،_

 .بیمارستانه توی

 

 اتاق توی پرستار با جونا و بودیم نشسته بیمارستان انتظار محوطه در مارج و من

  .میکرد صحبت جانکشن گراند در اورژانس

 

ن صدای بیرون اون میتونستم ولی بشنوم، رو خودم صدای میتونستم زحمت به  م 

ن  قلبم بشنوم رو میزدن حرف لبی زیر داشتن که زدنشون حرف پچ پچ و کردن م 

 . بود گرفته جریان رگهام در ترس و تپید می سرعت به

  

 اهمیت خیلی برام اون باشه، خوب حالش باید حتما باشه، خوب حالش ایدتالون ب

 ... باشه اهمیت کم که نیست اونطوری  برام داشت، 
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 .باشیم همدیگه با نمیتونستیم ما نه، ولی

 

 منو اون حال هر به و .....ناشناخته چیز یه ......بود اون درون آلود زهر سم یک

 .باشه داشته دوست منو نمیتونه هیچوقت که گفت نمیخواست،

 

 .بدم دست از اونو نمیتونم من  بشه؛ خوب حالش بذار میکنم خواهش خدایا ولی 

 .......افتادم عشق دام در .....ام پاشی فرو حال در من

 .نیستی تو  نه، ........نیستی مرد این عاشق تو جید، نرو؛ اونجا !کن بس 

 . اومد ما طرف به جونا کشید، طول ساعت یک میرسید نظر به اینکه از بعد

 

 :پرسید مارج

 

 جو؟ افتاده اتفاقی چه _

 

  بوده کرده غش دکتر دفتر توی اون ظاهرا _

 

 :گفتم من

 

 شده؟ مریض اون دکتر؟ کدوم دکتر؟ _
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 به رو ها اون و کرد اش تیره و مجعد موهای میان در رو هاش انگشت جونا

 موهای که موهاش، جز میرسید نظر به تالون به شبیه خیلی اون .گرفت چنگ

 .شدند می کشیده اش شقیقه سمت به و بودند شده خاکستری اش شقیقه کنار

 

 .....نباید من نیستم، مطمئن من جید _

 

 :گفت مارج

 

  ماست خانواده جز جید جو،_

 

  درسته این _

 

 .زدم چنگ مارجوری ران به من

 

 .بدونم من نمیخواد تو برادر که چیزیه این میفهمم؛ من _

 

 .داد تکون رو سرش جو

 

 بهت بعدا مارج احتماال حال، هر به .بگم بهت درسته که میکنم فکر من نه؛_

 .رفته روانشناس یک دیدن به تالون امروز .میگفت
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 .میکنه کمک خودش به داره  پذیرفته؛ رو کمک اون ریخت، فرو قلبم

 !شکر رو خدا

 بود؟ کرده غش چرا ولی 

 

 پیش ون ال.ت .افتاده اتفاقی چه که نیست مطمئن دقیقا کارمایکل دکتر درمانگر، _

 .کرده غش بوده انتظار اتاق توی که  موقعی کنه ترک رو دفترش اینکه از

 

 :پرسید مارج

 

 خوبه؟ حالش اون _

 

 داد تکون رو سرش جو

 

 سرش افتاده که وقتی خوشبختانه و نبود مهمی چیز میشه، خوب حالش اون .آره _

 اتفاق ای دیگه چیز هیچ یا مغزی ضربه هیچ نخورده، زمین به محکم خیلی

 .بریم می خونه به خودمون با اونو کوتاهی مدت در ما .نیوفتاده

 

 ......میاد خونه به ما با اون ریخت فرو پیش دقیقه یک مثل دیگه بار یک قلبم

 این نمیتونستم و میکردم بدتر تالون برای رو ها چیز فقط من باشم، اینجا نباید من

  .کنم تحمل رو
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 مارج؟ _

 

 .بود غمگین هاش چشم کرد نگاه بهم اون

 

 بله؟ _

 

 .برم خونه به باید دیگه حاال که میکنم فکر ....من _

 

 .اومدیم هم با همه ما  برگردی؟ خونه به میخوای که میکنی فکر طوری چه فقط _

 

 !من ام احمقی عجب

 برم جهنمی اینجای از باید که میدونستم فقط من بودم؛ نکرده فکر این به 

 قدم ما طرف به داشت اون دیره، خیلی .....برسه سر تالون اینکه از بیرون،قبل

 بود، دکتر یک وضوح به ها اون از یکی بودند، کنارش در زن تا دو میزد

 گشاد سیاه شلوار یه که بود بلوند موهاش دیگش یکی بود، پوشیده سفید روپوش

 .بود پوشیده قرمز ساتن بلوز  یه و اداری مدل

  کرد دراز جونا طرف به رو دستش دکتر

 

 این و برادرتون اعصاب و مغز متخصص هستم؛ مورگان دکتر من استیل، آقای _

 .هست مایکل کار مالنی دکتر
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 .کرد دراز رو دستش کارمایکل دکتر .کرد اشاره ای دیگه زن به مورگان دکتر

 

 خیلی افتاد من دفتر توی که اتقاقی از و خوشبختم مالقاتت ، از استیل آقای_

 . متاسفم

 :گفت تالون

 خوبم ، من نیست تو تقصیر بیخیال، دکتر اوه _

 .کرد موافقت مورگان دکتر

 ضربه دچار ، اون دادیم انجام عصبی آزمایش سری یه ، ما خوبه حالش برادرت_

 و کردن غش یه فقط ، این نشده توجه قابل صدمات یا و جدی های ، آسیب مغزی

 .بوده ساده بیهوشی

 

 لبخند به نمیتونستم من. شدند سرخ و گلگون هاش گونه کرد نگاه من به وقتی تالون

 .بود زده خجالت میبینمش اینجور من اینکه از اینکه مثل اون کنم کمکی کوچیکم

 ! بیاری خودت با نظام سواره انقدر نبودی ، مجبور ، جو مسیح_

 ایناورژانسی،  اتاق ، توی تو که گفت شد، مسئولش تلفنی تماس من ، به تال _

 . اومدن همراهم هم مارج و جید که البته پس. میدونستم من که بود چیزی تنها

 

 .کرد اشاره ها دکتر به جوناه

 _جید دوستش ، مارجوریه، و خواهرم ، این متاسفم_
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 توی رو هاش دست. بود ایستاده تالون که حالی در دادیم دست هم با همگی ما

 میرسید نظر به زیبا و خوشتیپ همیشه مثل. بود کرده پنهان جینش شلوار جیب

 .بود بسته نقش زیباش چهره روی که مفرطی خستگی با حتی

 به همیشه زیباش چشمای نمیخوابه،  هیچوقت بود، اون که البته.بود خسته تالون

 چشم زیر تیرگی خورده یه و .بودند رفته فرو کمی خوابی بی و خستگی خاطر

 نظر به خوب ای لعنتی خیلی طرز به اون حال این با .بود افکنده سایه هاش

 . میرسید

 همینطور همیشه بودند،  اونجا همیشه ها زیبایی اون ولی بودم نشده متوجه قبال من

 ...بوده

 ..!خدایا

 ....تراشیده و دار زاویه فکی بودم، دیده حال به تا که بود فکی قویترین تالون فک 

 برگشت تالون طرف به مورگان دکتر

 

 .بخوابی کمی باید تو استیل آقای _

 

 داد دستش کاغذ تکه یک اون

 

 خواب قرص یک این نوشتم، Ambien قرص از نسخه یک براتون من _

 .نمیکنی پیدا بش اعتیادی و نمیده عادت رو شما  معممولیه،

 تر ساده خیلی هم زندگی باشی داشته خوبی استراحت که وقتی کن استفاده ازش

 .میشه
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 .گذاشت جیبش توی اونو و گرفت رو نسخه تالون

 

 .منه کارت همچین اینم _

 

 داد دستش به کارتو اون

 

 .ببینم هفته همین توی رو شما میخوام من _

 

 .ببینم اعصاب و مغز متخصص که ندارم نیاز من داره؛ خنده و مضحک این _

 

 استیل؟ آقای داشتی بیهوشی حالت و کردی غش هم قبال _

 

 داد تکون رو سرش تالون

 

 .نه که البته _

 

 این در ببینم رو شما میخوام من .داد رخ دوباره اتفاق این اگه ولی خوب؛ بسیار _

 .بدید ادامه مایکل دکتر دیدن به شما که میکنم پیشنهاد من بین،

 

 شدند سرخ قبل؛ از بیشتر حتی تالون های گونه
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 .ندارم نیازی معالجه و درمان به من _

 

 .کشید آهی مورگان دکتر

 

 *.....کنید هدایت آب طرف به رو اسب یک میتونید شما خب؛ _

  شدم، خوشحال خیلی دیدنتون از 

 .کن استراحت کمی و بگیر رو  ambien لطفا استیل، آقای

 .هستند عادی خونتون های گلبول تعداد بودند عالی تستتون نتایج تمام

 .بود شما همه با خوبی مالقات و میرسه نظر به خوب چیز همه

 

..................... 

  

 آب طرف به رو اسبی میتونید شما میگه که هست انگلیسی المثل ضرب یک# *

 صحبت تالون امتناع از اینجا .کنید نوشیدن به مجبور رو اون نمیتونید اما ببرید

 .میشه

 .رفت راهرو پایین طرف به و برگشت مورگان دکتر

 :گفت کارمایکل دکتر 
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 که منو شماره داشتی الزم چیزی اگه شد، بهتر حالت که خوشحالم خیلی تالون _

 .شدم خوشحال دیدنت از داری،

 

 .رفت هم اون

 

 :گفت تالون

 

  چیه برای جنجال و جار همه این نمیفهمم من_

 

 :گفت جونا

 

  اونه برای صدا و سر همه این که چیزیه این و کردی غش تو _

 

 .خوردم لیز احتماال باشم کرده غش که نیستم مطمئن_

 

 ......تالون _

 

 کنیم؟ صحبت موضوع این به راجع االن همین مجبوریم ما جو؛ _
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 عمیقی آه جونا .انداخت من طرف به خیرشو نگاه و کرد حرکت سرعت به تالون

 .کشید

 

 خواب یک به تو بعد و داری الزم خوب غذای تو خونه، ببریمت بده اجازه فقط _

 .کردی کار سخت خیلی که واضحه  داری، نیاز شبانه

 

 :گفت تالون

 

  همینه همش کردم، کار سخت خیلی من درسته، _

 

 که اندازه همون به بود نگفته ما به رو چیز همه تالون ولی بود خوبی نجات

 چیزی هر .کنم کمک بهش میخواستم هم اندازه همون به بود چی بدونم میخواستم

 امکانش عصر یا شب سر اگه نمیتونستم، مننه،  ولی .داد می شکنجه رو اون که

 .میکنم ترک رو اینجا امشب باشه،
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  شانزدهم فصل

 تالون

 االن که کاریه این تال؛ بری االن که اینه بدی، انجام داری نیاز که کاری آخرین _

 .میکنیم رو کار این ما همه .بدی انجام باید

 

 هوش از اینکه از بعد روز رایان و اون .دادم تکون جوناه طرف به رو سرم من

 فقط  هستند، کجا ها دختر نمیدونستم شدن، ملحق بهم اصلی خونه توی رفتم؛

 و بود نیومده هنوز اون نبود، اطراف این نزدیک جایی هیچ جید که بودم خوشحال

 . میرم اینجا از من پس بره اینجا از نبود مجبور هم حاال

 

 دوتون هر بدی، ادامه زندگیت به باید کردم، فکر موضوع این به راجع خیلی _

 میکنم که کاری میشه،تنها این شامل اونم دوست همینطور، هم مارجوری خب؛

 .میکنم خراب رو چیز همه که اینه

 

 بری؟ میخوای کجا که میکنی فکر _

 .کنم مجدد نویسی نام عراق برای باز بهتره شاید مهمه؟ این نظرت به _

 

 :گفت رایان

 

 رفتی، بار آخرین که وقتی داریم، نیاز اینجا بهت نکن،ما رو کار این ..!لطفا_

 .نبود جاش سر هیچی
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 و میکنم نابودش بزنم دست که رو چیزی هر من نداره، احتیاجی من به هیچکس _

 خواهر با رو کردم تا دو شما با که کاری و بمونم اینجا نمیتونم  میبرمش، بین از

 ...جید با یا و بدم انجام کوچولومون

 

 ..!نه خدایا

 نه؛ جید به

 راکی های کوه توی که ای تازه هوای کمان، رنگین بود، آفتاب نور و تابش جید

 .بود کلرادو در

 .میکنم نابودش بمونم، اگه و داره وجود دنیا در که بود خوبی چیزهایی همه اون 

 بذارم بودم مجبور میخواستمش که اندازه همون به کنم، زندگی اون با نمیتونستم

 ...بره

 :گفت جونا

 

 .نکردی ما با کاری هیچ تو _

 

 دادم تکون رو سرم من

 

 تا دو شما زندگیه توی من برای اتفاقی چه ببینم؟ رو اون نمیتونم که میکنی فکر _

 افتاد؟

 _ گرفتی قرار اون تاثیر تحت من مثل هم تو ولی شکل همون به نه هم شاید
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 کرد شروع جونا

 

 .....تالون _

 

 هستی بیگناهم توش که مصیبت کلی خاطر به رو خودت تو جو، نکن، شروع _

 این بارها و بارها که شنیدم من میکنی، کارو این داری که میکنی،میدونم سرزنش

 .کنی محافظت من از که بودی اونجا باید تو بودی، من جای باید تو که گفتی رو

 احتیاج تو بنابراین نکردم سرزنش رو تو هیچوقت من نبودی، اونجا تو خب،

 .کنی بس رو خودت کردن سرزنش این که داری

 

 :گفتم و کردم رایان به رو

 

 .بود خوبی چیز این و رفتی اونجا از تو رایان و _

 

 :گفت و انداخت پایین به رو نگاهش رایان

 

 شدم دور اینجا از تو خاطر به فقط من _

 

 .شدی دور اینجا از و کردی فرار تو که، اینه حقیقت چی؟ که _



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 238 

 

 .میدم انجام هم فردا رو کار این شم مجبور دوباره اگه بری، اینجا از میخواستم من 

 

 رو کار این چرا تال؛ کنی، فرار میتونستی تو بودی، بزرگتر و تر قوی تو _

 نکردی؟

 

 بدی؟ نجات منو که میکردی قربانی رو خودت باید چرا _

 

 برادر و بود کرده پیدا نجات کوچیکم برادر که شکر رو خدا دادم، تکون رو سرم

 ..همینطور  هم، بزرگترم،

 

 باشید؟ خوشحال نمیتونید نفر دو شما چرا _

 همین و همینطوره که مطمئنم من نیوفتاده، براتون اتفاق این که باشید خوشحال

 ..میمونه هم کوفتی طور

 

 .کشید آه جونا

 

 .....ما که نیست طور این تالون، _

 

 کنه؛ لعنتش خدا بگو، فقط میترسی؟ گفتنش از چرا چی؟ تو که نیست چیزی این _ 

 ای شده گاییده و لعنتی طرز به باید تو .نیوفتاده تو برای اتفاق این که خوشحالم من

 این که این برای میکنی باورش که خدایی از و بزنی زانو باید تو باشی، خوشحال
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 باشید خوشحال و خوبه _ :بگید که خوبه گفتنش کنی، تشکر نیفتاده، تو برای اتفاق

 . نرفتید تا دو شما کردم عبور میانش از من که وحشتی اون از که

 

 

 :گفت رایان

 

  تالون _

 

 به من که بگید رو لعنتی جمله این تاتون دو که میخوام من تاتون، دو هر بگید، _

 .خوشحالم ای لعنتی و خرکی خیلی طرز

 .نیوفتاد اتفاق من برای ها گوه این از کدوم هیچ که

 

 .ماندند ساکت من برادر دو هر

 هم جهنم اندازه به و بودم مطمئن .باشم داشته ای دیگه چیز انتظار اینکه نه

 زمان چرا که بود، درک قابل این .نیفتاده ها اون برای اتفاق این که بودم خوشحال

 .بره پیش میخواهد دلش که جور اون لعنتی چیز همه بذارم که داشتم، رو سختی

 کنم، درک نمیخواستم من شاید   کنم، درک بیشتر نمیتونستم دیگه واقعا رو ها اون

 از دود با ها این همه و رفتنی چیزهای همه که بودم روزی منتظر من فقط شاید

 .میرفت بین

 بود؛ من دوش روی بار این نمیاد، هرگز روز این که میدونستم بهتر من ولی

 .نمیشم رها اون از هیچوقت من و... بود من مسئولیت
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 باید برم، که دارم نیاز من ولی خوبه این و بگی اینو بتونی تو که میکنم فکر من _

  بفهمی کن سعی برم،

 

 .گذاشتم سر پشت رو برادرانم و گذشتم اون از و رفتم در طرف به

 

 برگردم که کردم هوس لحظه یک برای فقط بعد و کردم حرکت اتاقم طرف به من

 .بود یکشنبه...جید خواب اتاق طرف به کنم، حرکت ای دیگه طرف به و

 .باشه خوابیده ممکنه اون

 .بودم ندیده رو مارجوری یا اون  صبح، روز اون هنوز

 .زدم در آهسته رفتم خوابش اتاق طرف به

 .زدم ضربه درش به محکمتر نیامد، جوابی

 سکسی خیلی ولی بود، هم بر هم در موهاش کرد باز رو در جید بعد ثانیه چند

 .بود ریخته هاش شونه روی برهمش درهم و آشفته موهای

 .بود پوشیده باکسری شرتک یه با (signature) مارک با سفید تاپ یک اون

  .بود پوشانده رو زیباش پاهای بلندی نازک و سفید  ای، پنبه های جوراب

 قرمز های سینه نوک .....بود شده سیخ لباسش سفید پارچه توی هاش سینه نوک

 .شد سفت رانم کشاله .....خوشمزه و انگیز شهوت و لذیذ خیلی و ایش قهوه_

 کردم؟ بیدارت _

 

  .کشید خمیازه اون
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 .بودم *آلفا حالت تو جورایی یه من نه، راستش _

 اینو؟ میدونی

 ...بیداری و خواب بین بودن معلق 

 

 :پرسیدم چیه، اون منظور نمیدونستم من نه

 

 بزنیم؟ حرف هم با دقیقه یک برای میتونیم _

 

 در صحبت برای چیزی واقعا ما نمیکنم فکر اگرچه میکنم، فرض طور این_ 

 ..!باشیم داشته اون مورد

 

 .بستم سرم پشت رو اون و شدم وارد در از

 

  دقیقه چند برای فقط _

 

 :گفت طعنه با اون

 

  تو بیا حتما _
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 رو چمدونش بود، گذاشته تخت انتهای در رو اش شده بندی بسته لوازم و کیفش

 و لباس از پر چمدون و بود گذاشته باز رو درش و بود کرده دراز زمین روی

 .بود کفش

 .نیست مجبور دیگه االن ولی میکرد ترک رو اینجا داشت واقعا اون

 

....................... 

 

 بسته چشم که میشه ایجاد بیداری و خواب بین که هست ریلکسی حالت :آلفا حالت*

 اطرافشون محیط به نسبت هنوز افراد ولی هست استراحت حال در مغز و هست

 .دارند آگاهی

 :گفتم من

 

 .میکنم ترک رو مزرعه دارم که بگم بهت میخواستم فقط من _

 

 .توهه مزرعه اینجا  میکنی؟ ترک رو اینجا داری تو چرا  تو؟ _

 

 .....کنم ثابت اینو چطور

 

 نمیخوام  و میده قرار تاثیر تحت منو برادرای کار این .....هستم اینجا من وقتی _

 .بزاره تاثیری مارجوری یا تو روی  کارام این
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  باشی من نگران نیست الزم _

 

 :گفت و کرد اشاره چمدونش و اثاثیه و لوازم و کیف به اون

 

  هستم اینجا ترک حال در امروز میبینی، که همانطور _

 

 اون که همانطور بمونی، مارجوری با اینجا میتونی  نیستی، مجبور حاال ولی _

 .میخواد

 .کنه ترک رو اینجا که باشم کسی باید من 

 

  داد تکون رو سرش اون

 

 بری؟ اینجا از میخوای منتظره غیر و یهویی چرا_

 

 .گفتم اون به رو میتونستم که چیزهایی تمام نشستم، تخت روی

 

  _ نیست خوب هام برادر برای اینجا تو من موندن  بودم، گفته که همانطور _

 

 بری؟ اینجا از که خواستن ازت اونا پس _
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 _ قادقی نه !نه_

 

 میری؟ اینجا از داری چرا پس _

 

 .مجبورم فقط من _

 .گرفت رو هام گونه از یکی و اورد باال طرف به رو دستش آرومی به جید

  .کشید من باالیی لب روی نوازش یه با همراه و آرومی به رو شستش انگشت

  ..!خدا اوه

 .بود کالسیک ادبیات مثل

 

 .میکنم تاسف احساس برات من _

 

 ...نمایی خود گرفتن، قیافه و ژست

 برام کسی نخواستم هیچوقت من .بودم متنفر ترحم از .کنم تحمل اونو نمیتونستم من

 ...اون طرف از مخصوصا بسوزونه دل

 .کشیدم عقب رو دستش سرعت به

 

  نکن رو کار این _

 

 .کنم کمکت میخوام من ...لطفا تالون،_
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 چی؟ با کنی کمکم _

 

  کمکه یه ...فقط _

 

  ندارم تو لعنتی کمک به نیازی من _

 

 دفعه این که کنم راضی رو خودم نمیتونستم من و گرفت رو هام گونه دوباره اون

 .نکنم گریه بازوهاش بین و آغوشش توی

 

 ......داد چیزی من به کرد، گرمم کرد، ساکت منو لمسش

 .کنم بیان کلمات با رو اون نمیتونستم که چیزی

 .....اون برای ناپذیر سیری گرسنگی این

 

 داشتم؟ نیاز من که داشت چیزی اون که بود این خاطر به آیا

 افتاد؟ اون به چشمم بار اولین من که وقتی میدونستم کجا از ولی

 افتاد؟ تاپ تاپ به قلبم چرا

 .میگفتم یاوه و پرت و چرت داشتم میکرد؟ صحبت من با روحش آیا

 زمان همه توی بارها، و بارها .بکنم رو اون میخواستم من و بود شده سخت آلتم

 ....ها
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 بدتر رو درد فقط نه ولی داد می تسکین منو درد اون که بودم کرده فکر بار یک

 .کرد می

 .....همینطوره هم بار دومین

 اره میخواست، بیشتر رو اون دلم دیگه بکنم دوباره باز اونو من اگه منطق این با

 .....میخواستم بیشتر اونو

 نگاه عقب به و برو .نکن نگاه هم سرت پشت و کن ترک رو اتاق این تالون، برو،

 ....نتونستم من ولی نکن

 

 رو اون من و بود من گونه روی هنوز اونم دست گذاشتم، اش گونه رو دستم

 .بوسیدم و کردم لمس رو دستش کف و اوردم دهنم نزدیک اونو گرفتم،

 

 های چشم اون تو من .بود هام لب زیر شیرین و نرم و لطیف خیلی پوستش

 .....نشدنی فراموش خیلی .شدم خیره خاکستریش_آبی

 

 اون آیا .....شده چیره من به که اندوهی و غم .....اندوه و غم از لمس یک با

  بودم کرده لمس که رو کسی هر اندوه و غم بودم؟ گذاشته جا اون در رو ناراحتی

 .آوردم خودم با

 

 رنگ به که قرمزش و خوشگل و پر های لب منحنی اون .....هاش لب بعد ولی

 زد، لبخند من به اون .شدند خم شکوه با لبخند یک برای باال طرف به بود یاقوت

 کنار و گوشه در شفاف آب مثل چشماش بود، چشمام در غرق شفافش چشمای

 .....اون لبخند .میزد موج من های مردمک
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 من؛ خدای 

 روی رو، لبخند این همیشه اینکه برای فقط میفروشم شیطان به رو روحم من 

 .کردند حرکت به شروع هاش لب .دارم نگه صورتش

 

  ببوس منو لطفا تالون، ببوس، منو _

 باز من واسه رو دهنش بالفاصله اون .فشردم هاش لب به رو هام لب و ایستادم من

 من دهن توی شیرینش دهن .لغزوند زبونم روی رو، هاش لب نرم خیلی و کرد

 .باشم مهربون و مالیم اون با میخواستم من .بود

 

 خوی که بود رابرتز جید مورد در چیزی یه ولی میخواستم اونو درستی به و واقعا

 .باشم مهربون و مالیم باهاش نمیذاشت که میکرد زنده وجودم توی رو حیوانی

 که چیزی معموال .کنم فکر همسر یا زندگی شریک به اصال نداشتم عادت

 .میگرفتم ازش رو میداد بهم سخاوتمندانه

 

 بود خوشحال اون .کردم رو کار این چطور من که نبود این نگران اصال اون

 .باشه داشته موردش در نگرانی اینکه بدون

 

 بارها اگه .لغزوندم شیرینش دهن توی یواش و یواش و آرومی به رو زبونم من

 .بود قبل از تر متفاوت بوسه این .نمیشم سیر بازم که میدونم ببوسمش بارها

 زدن شیرجه مثل میشم کار یه وارد مسقیم و راست سر که زمانی از تر متفاوت

 .بود شدن غرق حال در هم در ما های دهن ......آب توی
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 و سختی .بود کرده تنگ رو شلوارم و بود شده بلند جینم شلوار توی آلتم

 اوه .کرد می شیرینش واژن در کوبیدن به اصرار و وادار منو آلتم برانگیختگی

 کار بار این که گرفتم تصمیم و کشیدم عقب من ولی ......عالیه ایده اون در کوبیدن

 .داشت ای دیگه های ایده جید اما بدم انجام آهسته رو ها

 

 دکمه .میبوسید منو هم هنوز .شد سوار من روی و داد هل تخت روی منو اون

 پنبه لباس من .شد ول و شل تنش توی تاپ زود خیلی و کرد باز رو پیرهنم های

 من لخت ی سینه به کوچولوش و سخت های سینه نوک و کردم جدا هم از اونو ای

 .سوزوند منو آتش مثل و بوسید اشتیاق و عشق و شور با منو اون .شدند فشرده

 و ببره جهنم به منو که بود این اون اصلی تصمیم .سوختممی درون از بودم، داغ

 .بود بهشت مثل ..... هاش لب نوشیدن .بزنه آتش و بسوزونه اشتیاقش آتش توی

 

 گرفت منو دست .پیچید من بدن به اون بعد بوسیدیممی هم باز و بوسیدیممی همو ما

 .داد ُسر باکسریش شورت زیر اونو و

 

  شدم خیس تو برای فقط چطور االن ببین کن، حسش تالون، کن، لمسم _

 

 اون هام انگشت با من .بود خیس خیلی اون .بشم منفجر همونجا بود نزدیک من

 برآمدگی اون .کردم دنبال رو پاهاش بین صاف و نرم خوردگی چین و صیقلی

 جستجو و کاوش رو خیسیش و چرخوندم شستم انگشت با رو پاهاش بین قلنبه

 .کردم

 

  همینطوره دقیقا آره، _
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 .زد نفس نفس اون

 

 باعث تو کنی،می داغ انقدر منو تو کنی،می لمس منو تو که وقتی اینم، عاشق _

  باشم هات واست انقدر من که میشی

 

 تنگ خیلی درونش .کردم فرو گرمش واژن اون توی رو هام انگشت از تا دو من

 اون .بدم حرکت داخلش رو هام انگشت تونستممی سختی به که تنگ انقدر بود،

 .خوردمی تکون مدام زیرم

  ( G spot )* جی نقطه .دادم هل دوباره و دوباره اون درون رو هامانگشت من

 تحریک و اشتیاق از ناشی های ناله با اتاق .دادم مالش اونو و کردم پیدا رو اون

 .بود شده پر شدنش

 

 .خوبه لعنتی خیلی طرز به احساس این خوبه، خیلی آره، تالون، _

 

 فرو تنگش سوراخ توی اونو بعد و بود من آلت روی اون هایانگشت فقط اگه

 ...کردممی لمس اونو و میکردم

 ...آروم تالون، باش، آروم

 

 های سینه نوک .خورد  تاب و پیچ من دور اون شد، خراب من نقشه دوباره ولی

 هنوز رسیدن،می نظر به شکوه با اش سینه قفسه توی و بودن شده سیخ سختش

 .بودم نیورده بیرون تنش از کامل رو تاپش
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 داشته اونو که بودم مجبور من .شد سرازیر دستم روی شیرینش شیره و عصاره

 .کرد شکایتی و ناله اون و کشیدم بیرون واژنش از رو هام انگشت .باشم

 

 .نمیرم جایی هیچ من آبی، چشم نباش، نگران _

 

 دور و پاهاش از کامل اونو و انداختم باسنش روی از رو باکسریش شورت من

اون بین رو سرم و کردم باز هم از کامال رو پاهاش بعد و کشیدم بیرون هاش رون

 اون توی و دادم سُر کلیتوریسش و واژن پایین و باال رو زبونم .کردم فرو ها

 .لغزوندم خیسش چاک و شکاف

 

 رو خوشگلش و قرمز واژن اون و رنگ ای خامه آلت یهمه داخل و بیرون

 .بود خوب ایلعنتی خیلی طرز به اون کردن مزه و چشیدن .زدم لیس و خوردم

 ...بشه اضافه بهش هم تندی کمی و شیرین مزه از ترکیبی

 

 کردم باز رو آلتش سوراخ دهانه .کنم زندگی اون وجود توی تنهایی تونستممی من

 .کردم فرو اون توی رو زبونم و

 

 آلتش شکاف بعد و مکیدم رو شیرینش سوراخ و آلت جای همه ...بیرون درون،

 اون به تند تند زبونم با و گرفتم دهن به رو خیسش کلیتوریس و کردم باز کامال رو

 .زدم ضربه
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می حرارتش پر و تنگ واژن اون توی رو هام انگشت از تا دو که همونطور

 .کرد خم رو پشتش اون .مکیدم رو کلیتوریسش لغزوندم،

 

  میاد آبم داره خدایا، _

 

 اون بده اجازه بیا، صورتم و هام دست همه روی بیا، من برای بیا، عزیزم، آره، _

 بیبی من  .  ببینم رو  ) شدن ارضا آب(  شیرینت خامه

 

 انگشت با اگر که هاست خانم آلت دیواره در ای ناحیه#(G spot):جی نقطه*

 .میکند ایجاد انزال حالت زن در شود لمس

 

 خیلی آلتم . بود شده تشنج دچار جنسی لذت اوج و شدن ارگاسم خاطر به آلتش

 زیاد تحریک خاطر به جینم، شلوار پارچه ممکنه که کردم فکر من .بود شده سخت

 .بخوره شکاف

 

 .نه هنوز نه، ولی .بکنم درونش رو آلتم بودم مجبور باشمش، داشته بودم مجبور

 .بشه ارضا و بیاد دوباره میخواست اون

 

 اون زبونم بعد و .بوسیدم رو جاش همه و دادم ُسر رونش پایین و باال رو زبونم

 و دادم هل باسنش سوراخ داخل  رو زبونم .کرد پیدا رو باسنش چروکیده سوراخ

 .زدم ضربه بش تند تند
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 باید کنه اعتراض میخواست اگه .کردم صبر من و بود عصبی کمی  )جید(  اون

 و تازوندن من شد، ریلکس و آروم اون که وقتی .میکرد رو کار این حاال همین

 هاملب مقابل در و زیر باسنش کوچولوی سوراخ .دادم ادامه رو آلتش به هجوم

 .بوسیدم اونو من و بود گرفته آروم

 

 پایین و باال رو زبونم من بعد و بودن داده انجام خوب خیلی رو کار این هاملب

 به تکانی اون دادم، هل باسنش تنگ سوراخ توی رو انگشتم یک .لغزوندم آلتش

 .داد خودش

 

  میدم قول بهت من میبری، لذت این از تو عزیزم، باش، آروم _

 

 تا بردم، جلوتر کمی باسنش سوراخ توی رو انگشتم یواش یواش و آرومی به

 هاملب با داشتم که حالی در بعد .شد نرم و خیس باسنش شکاف و لبه که زمانی

 توی بیشتر رو انگشتم خوردم،می رو شیرینش شیره و زدممی مک رو آلتش

 .لغزوندم بود شده باز کامال که باسنش سوراخ

 

 شده خیس کامال .خوردم حریصانه رو آلتش شده جاری شیره و تازه خامه اون من

 انگشتم با رو کلیتوریسش دوباره بعد و میداد صدا شلپ شلپ هاملب زیر و بود

 .زدم لیس اونو و دادم تکون تکون

 

 .شد آب از لبریز آلتش و بود ایدیگه اوج در اون زود خیلی و
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  من خدای اوه تالون، من، خدای اوه _

 

 بیرون ازش رو هامانگشت من اومد، کامل آبش و شد ارضا دوباره اون که وقتی

 .بیارم در رو باکسریم شورت و جینم شلوار تا ایستادم ایلحظه برای و کشیدم

 .بود شده سخت ایلعنتی و بد خیلی طرز به التم خدایا،

 رسیدنم اوج به الوقوع قریب احساس از تا زدم چنگش و گرفتم دستم توی التمو من

 به و سرخ شدن ارگاسم خاطر به اون بدن .کنم جلوگیری آبم ریزش از و بشم دور

 بهش من .بود شده متورم و کرده باد قرمزش آلت .بود اومده در صورتی رنگ

 کردم امر

 

 .بیرون بکش سرت از کامل رو تاپت _

 

 من برای آماده کامال و برهنه و لخت  زود خیلی و کرد اطاعت و شد تسلیم اون

 ...خوشگل خیلی اوه، و کشید دراز من مقابل در و تخت روی

 :گفتم من

 

 عمیق خیلی و طوالنی خیلی دارم قصد آبی، چشم بکنمت االن میخوام من _

 _ی ش ارضای و بیا آلتم اطراف دوباره و دوباره میخوای تو و بگامت

 

 واژنش خدایا، .کشیدم هیس همزمان و چپوندم فشار با داغش واژن درون رو آلتم

 .کرد غرق خودش درون اونو و چسبید آلتم به چسب مثل
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 خودش به و گرفت منو صمیمانه خیلی و داشت نگه منو راحت خیلی جید اوه،

 خواستممی واقعا ولی انفجارم حال در و کرده ورم التم که دونستممی .داد فشار

 .کنه پیدا من با خوبی احساس اون که بشم باعث خواستممی .برم پیش آروم باهاش

 

 بعد و دادم فشار تنگش واژن داخل اونو دوباره و کشیدم بیرون درونش از رو آلتم

 ...سخت سخت، سخت، .کردممی سخت اونو من که نکشید طولی

 

 مجبور منو خودش .گرفت رو باسنم دیگش دست با و هامگونه دستش یه با اون

 .بکنمش ترسخت من که شد باعث و کنم لمسش و بگام ترعمیق اونو که کرد

 شده برانگیخته و تحریک کامال من برای و داغ آلتش .بود هات خیلی اون خدایا،

 .بود

 

  کن لمس منو یهمه جید، کن، لمسم _

 

 :گفت اون

 همه خوام،می همشو من بده، بهم داری که رو چیزی همه تالون، بده، بهم اینو _

 ...رو چیز

 

  عزیزم اوردی، دست به اینو تو _

 

 ...ترسخت و ترسخت تر،سخت .چپاندم و دادم فشار داخلش ترسخت رو آلتم من
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 در جدیدی شور و احساس حال عین در ولی کردم لمسش و گرفتم گاییدم، اونو من

 .جوشید می درونم

 

 که دادم رو چیزی بهش .دادم چیزی اون به من شدم، تسلیم نکردم، لمسش فقط من

 .نشستم تخت روی و کشیدم بیرون ازش رو آلتم .بودم نداده ای دیگه کس به هرگز

می رو درونم و تابید می شفافش آبی هایچشم جفت .کرد باز رو هاشچشم جید

 .سوزوند

 

 کردی؟ متوقفش چرا اشتباهه؟ چی _

 

 اون نه، .بدم اون به چیزی بخوام که نبودم مطمئن .بشم تسلیم که نداشتم عادت من

 و روح از وجودم، اعماق از چیزی .بدم بهش چیزی یه خواستممی .بود دروغ یه

 ...جانم

 .بدم که نداشتم چیزی من ولی

 

 تالون؟_

 

 .ببره رو ها الماس بتونه که بود سخت کافی اندازه به هنوز من آلت

 

 بزنم؟ ساک برات خوایمی _ 
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نمی رو این من اینکه نه .دادم تکون رو سرم من .نشست من کنار و شد بلند اون

 ...خواستم

 

 چیه؟ واسه بودنت دمدمی این کنی،می عصبی اینجا منو تو شده؟ خبر چه _

 

 .نداشتم براش جوابی هم باز

 

 خوای؟می چی تو تالون، _

 

نمی .شدم خیره بهش و کردم نگاه خاکستریش_آبی سوزاننده های چشم اون به من

 .بگم دروغ بهش خواستم

 

 .خواممی رو تو من جید، تو، _ 
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 هفدهم فصل

 جید

 کردم نگاه اش تیره و سوزان چشمای به من

 

 .همینجام درست من داری، منو تو _

 

 .بخوامت زیاد انقدر باشم، داشته دوست اینقدر رو تو که خوام نمی من ولی _

 

  تالون؟ چرا _

 فقط بار چند ما پس باشی، داشته دوست منو ندارم انتظار که گفتم بهت هم قبال 

 .داریم جنسی رابطه

  چیه؟ دیگه این

 چیه؟ این با مشکلت

 .کن لمسم میخوای، منو اگه 

 

 .کنم لمس رو تو نمیخوام من _

 

 چیه؟ فرقش کردی؛ لمس منو بار چند و چندین االن تو _

 

 .....باشم داشته ازش انتظاری اینکه نه نداد، جوابی اون 
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 از ترشح و مایع از کوچیک قطره تا چند و بود  سنگ مثل سخت هنوز آلتش

 دراز طرفش به رو دستم کردنی، فکر هیچ بدون .بود اومده بیرون آلتش کالهک

 .کردم لمس دستم با مالیم رو بود آلتش سر که مایعی و کردم

 

 زمین روی رو زانوهام و شدم بلند من .لرزید خودش به و بست رو چشماش اون

 .گرفتم هام لب بین رو آلتش و زدم زانو پاهاش بین .گذاشتم

 رو بود ستون مثل که آلتش همه هام لب بعد و لیسیدم رو آلتش سر شوری اون من

 .داد پوشش

 

 دهنم توی رو اون همه که کنم پیدا راهی نمیتونستم من .بود بزرگ خیلی آلتش

 مک بود چسبیده گلوم به که جایی تا انتها، تا التشو میتونستم که جایی تا ولی بگیرم

 .زدم

 

 با و بوسیدم رو پایینش تا باال از هام لب با اوردم، بیرون دهنم از آلتشو بعد و

 .زدم لیسش زبونم

 

 مثل که عطرش .گذاشتم جا به هاش تخم روی کوچیکی خیلی های بوسه بعد و

 .کشیدم بو عمیق و فرستادم فرو هام ریه به رو بود خوشبو مشک

 

 رو زیباش باسن و تناسلی آلت و کردم حرکت سکسیش باسن طرف به من بعد

 .کردم تحسین



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 259 

 

 

 به بود؛ هام لب زیر گرم خیلی پوستش .بوسیدم آروم رو شکمش تا باسن از من

 و آروم خیلی های بوسه رو زیباش های ران از کدوم هر و رفتم هاش ران طرف

 .زدم کوچیک

 

 نگاه .کردم نگاه بهش و زدم گاز آروم رو آلتش نوک .برگشتم آلتش طرف به بعد و

 .کرد تالقی هم به خیرمون

 

 بدی؟ انجام من با میخوای کار چه بهم؛ بگو  تالون، بهم؛ بگو _

 

 .....که میخوام رو تو من _

 

 چی؟ _

 

 روی پاهاش بین من کشید خودش طرف به باال سمت به منو دادن جواب جای به 

 داد هل من طرف به رو آلتش اون و شدم دوال زانوهام و هام دست

 

 تو از هیچی دیگه که وقتی تا بکنمت انقدر میخوام آبی؛ چشم بکنمت، میخوام من _

 .هستی وجودم از بخشی تو من، فقط نمونه، باقی

 میخواستم من که چیزی دقیقا
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 .بکن سخت منو بکن، منو تالون، آره، _

 خیلی احساس این .کشیدم غلیظی آه من و کوبید من درون آلتشو شد، مجبور اون

 ..... بود خوب

 

 و میکرد برخورد واژنم سوراخ های لبه به آلتش شدن جلو و عقب هنگام هاش تخم

 به انگشتش تیز نوک با پرده بی و رک خیلی اون بعد ثانیه چند .داد می صدا

 .زد ضربه باسنم سوراخ

 

 توی دوباره رو هاش انگشت میخواست اون بکنه، رو کار این میخواست اون آره؛

 .کنم متوقف اونو نمیتونستم منم و باشه داشته آنال سکس باهام و بکنه مقعدم سوراخ

 

 خطور ذهنم به فکر این ناگهانی و یکدفعه و بودم؛ نکرده متوقف اونو هم بار اولین

 .کرد نخواهم متوقف اونو هرگز که کرد

 .....هرگز

 به من و  من؛ بدن با بده، انجام من با میخواست که رو کاری هر تونست می اون

  .گفت خواهم آمد خوش اون

 .....اینا همه میکنم،از استقبال اون از همیشه من

 

 میکرد، رخنه من در و میزد ضربه من به محکمش سفتی اون با داشت که وقتی

 .دادم قوس رو بدنم
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 و اورد می بیرون رو انگشتش اوقات گاهی و بود باسنم سوراخ توی انگشتش سر

 اهنگ و ریتم با رو آلتش همزمان و میشد داخلم هم باز مالید؛ می آلتم خیسی به

 .میکوبید واژنم داخلی ناحیه به متفاوت و یکنواخت

 ...میکنم لمس رو تو من آبی، چشم همینه، _

 رو خوشگلت باسن این باید روزم یک .کنم لمس رو باسنت و آلت دارم قصد

 من برای میخوای هم تو .بکنم سخت خیلی رو تو باسنت این با دارم قصد.بگام

 .....شی رضاو ا  بیای

 

 .....باشه دوباره ریزش برای آماده و خیس آلتم.بشم تر خیس شد باعث هاش کلمه

 .....شدم منفجر و داغون و شکسته هم در بدنم رسیدم اوج به من

 

 شدند منقبض و خوردند گره آلتش دور واژنم های دیواره زدم فریاد من

 

 ..!خدایا _

 آب اون همه من برای عزیزم؛ بیا، من برای خوبه، خیلی احساس این آره؛

 .بیا رو شیرینت

 

 .بشم رها بیرون و درون از شد باعث آوردو در خروش و جوش به رو درونم اوج

 . بیفته خارش به  بدنم جای همه شد باعث .کردم رها رو وجودم های تنش همه

 .....شدن بیخود خود از و خلسه یک مثل شعف، و شور یک مثل
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 ادامه هم باسنم سوراخ گاییدن به انگشتش با حال عین در کرد تر سخت منو اون

 .....کنه حفر منو وجود اعماق که بود مته مثل انگشتش .داد

 

 ...میکنمت میکنمت، بکنمت، میخوام میکنمت، لعنتی، آره؛ _

 ...بکنمت که میخوای هم تو

 ...جاشو دو هر

 ...میکنم رو خوشگلت آلت و باسن اون

 

 کرد فرو آلتم درون جلوتر و جلوتر رو قطورش آلت اون

 

 بگیر؛ منو کن، لمسم همینه، _

 جید؛

 لمس منو ی همه بگیر، همشو بکن، داغت کوچولوی آلت اون توی و بگیر رو آلتم

 .....کن

 

  .کرد ناله کرد، وارد بهم سختش آلت با که فشاری و ضربه آخرین با اون و

 :گفت ناله و آه با همراه و کنان غرولند

 

 خودمه مال که چیزی میزارم، رو عالمتم روت من .میام تو درون همینه، آره؛ _

 .میکنم لمس رو
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 .شد ملحق بهش و و کرد دنبال رو حرکتش باسنم تا کشید طول لحظه چند

 ..شد دور من باسن و آلت از و شد ارضا بالخره اون

 

 .افتاد نفس نفس با و ریخت فرو تخت روی

 .گذاشت پیشانیش روی رو، بازوش یک

 .بگم بش چیزا خیلی میخواستم من

 .کنه ترک رو اینجا نیست الزم که بگم اون به میخواستم

 .نکنم ترک رو اینجا گرفتم تصمیم که بگم بش میخواستم

 باید من کرده مسموم اونو چیزی یه و میده عذابش چیزی یه میدونستم اینکه با

 .داشت مفهومی من برای که بگم بهش میخواستم .کنم کمک بهش و بمونم اینجا

 .بود چی اون که نبودم مطمئن هنوز

 .....مهم چیز یه

 .....ضروری چیز یه 

 .بگم رو ها چیز این از هیچکدوم نمیتونستم ولی

 .نه فعال هنوز؛ نه

 .شد کوبیده در به مشت یه که وقتی کشیدم دراز اون کنار من

 

  توش بزنن گوه _
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 و برداشتم رو بودم انداخته هم روی همشون که تاپم و و باکسریم شورتک من

  زدم فریاد

 

 کیه؟ _

 

 تو؟ بیام میتونم  مارج؛ منم _

 

 که جایی از نمیتونستم  بودم؟ کرده قفل اونو .پاییدم اونو و کردم نگاه رو در من

 .بدم تشخیص بودم

  بودم؟ کرده فکر خودم با چی .نبود قفل در بزنن، گندش اوه رفتم؛ تر نزدیک

 بود؟ کرده فکر چی به تالون

 

  نیست آراسته وضعم و سر االن من دقیقه، یک فقط _

 

  بودیم اتاقی هم سال چهار برای ما جید خدا؛ خاطر به اوه _

 

 قفلش فوری و دادم فشار  اونو و گرفتم رو در دستگیره سریع .چرخید در دستگیره

 .کردم

 

 _ میشم آماده دیگه دقیقه یک من _
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 جینش شلوار و باکسریش شورت و بود نشسته روش تالون .رفتم تخت طرف به

  .بود برداشته رو

 : کردم زمزمه 

 

  بشی قایم حموم تو بری باید تو _

 

  کرد نرمی ی خنده اون

 

  منه خونه اینجا  ای؟ دیوونه تو _

 

 گاییدیم؟ رو همدیگه اینجا ما که بفهمه خواهرت میخوای تو _

 .رفتند فرو هم توی جزئی لحظه یک ابروهاش و شد تیره چشماش لحظه یک برای

 داد تکون رو سرش اون بعد و برد پایین طرف به رو هاش لب

 

  توهه با حق _

 

 اونو و رفتم در طرف به من .بست رو درش آرومی به و رفت حمام طرف به اون

 .شدم روبرو مارج با و کردم باز

 

 چیه؟ _
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  کرد نگاه من به اون

 

 .پوشیدی رو خوابت لباس تو _

  نیستی آراسته که میگفتی تو

 

  .....من _

 .نبودم که اینجوری

 خوابمو لباس که شدم مجبور پس زدی در تو که بگیرم دوش برم میخواستم من

  بپوشم دوباره

 

 .کنه آروم و ساکت اونو حاضر حال در میتونه میرسه نظر به که چیزیه این

 راضی من توضیح از کامال و نکرده باور که میداد نشون ابروهاش اخم اگرچه

 .کردم بیرون اتاق از اونو من .نیست

 

  بشم حال سر که دارم کافئین به نیاز االن من .بخوریم قهوه کمی یه بریم بیا _

 

 .بودم سپاسگذار ابد تا اون برای من و نکرد بحثی من با اون

 

 .بودند اینجا زودتر رایان و جو .باشه آشپزخونه توی قهوه قوطی یه باید اوکی؛ _
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 فنجون یک .بود گرم هنوزم که بود گاز روی کرده دم قهوه قوری یک نصف البته

 میز کنار های صندلی روی ما و ریختم مارج برای فنجونم یک و خودم برای قهوه

 .نشستیم خوری ناهار

 

 زدی؟ در و اتاقم در اومدی چرا  میخواستی؟ چی خب _

 

 و یکشنبست امروز .بفهمم رو بدی انجام میخوای امروز که چیزی گرفتم تصمیم _

 اینجا توی جاها خیلی پس شده مسدود برف بارش خاطر به که کوچیکی شهر تو

 کردم فکر بنابراین .تعطیله هم فلیشیا که روزیه امروز همچنین و ان؛ شده بسته

 _  ببریم لذت و بدیم انجام فان کارهای کمی بتونیم شاید

 

 .بردم باال رو ابروهام من

 

 اُه؟ _

 

 .کنیم آشپزی امروز بیا .کنیم درست چیزی یه بیا آره؛ _

 

 تمام من ولی .نداشتم رو احساس این دقیقا من ولی بود آشپزی عاشق مارج اگرچه

 اطرافم در کس هیچ چون بودم کرده آشپزی بودم؛ کرده درست چیز همه زندگیم

 ..!خندیدم من  .بکنه رو کار این نبود
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 نم برای نه جالبیه، کار تو برای این _

 

  زد بازوم به مشت یه اون

 

 بخوریم غذا تا بریم جانکشن گراند به که میشیم مجبور ما نکنیم، آشپزی ما اگه _

 ..!بمونیم گرسنه اینکه یا

 

  چرخوندم حدقه تو رو هام چشم من

 

  همینجوریه پس میگی، تو اگه _

 

 زمین توی همینجا درست آمریکا، توی رو گاو گوشت بهترین ما این، بر عالوه _

 درست خوشمزه گوشت استیک تایی چند یه میتونیم  .داریم استیل خاندان های

 میرسه؟ نظر به چطور این .کنیم

 بخوره غذا نفر چهار اندازه به میتونست اینکه .....بود مارج مورد در که چیز یک

 بلند قدش خیلی اون که بود خاطر این به شایدم داره نگه زیبا هیکلشو همیشه ولی

 .بود

 

  شد ظاهر صورتم روی لبخند یک
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  کنیم درست شام تالون برای بیا _

 

 گرفت آغوش به منو و گرفت رو گردنم پرید جا از مارج

 

 میکنم؟ فکر من که چیزیه اون معنیه به این و _

 

 ..!بستم یخ من

  میگذره؟ چی من و تالون بین که میدونست اون یعنی

 نداشت؟ قضیه این با مشکلی 

 میمونه؟ راضی و اوکی مسائل این با اون 

 

 .میکنم کمکت پختن شام تو من .....که اینه معنیش این _

 

 اینجا بگیری تصمیم تو که داشتم امید من !نمیکنی ترک رو اینجا تو پس !آره _

 .بمونی

 

 .کشیدم آسودگی سر از آهی من

 

 هفته رو وکالتم نتایج باید من .اینجوریه که فعال. میزنم حدس اینجور منم آره _

 .....نمیدونم دقیق برسه نتایجم بیاد فردا اینکه محض به شایدم بگیرم دیگه



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 270 

 

 

 میزنه تر تند استرس از قلبم میکنم فکر که نتایج به بود پراکنده فکرام

 

 .باشم کرده پاس اونو که امیدوارم خدایا؛ _

 

  نشست کنارم مارج

 

 .کردی پاسش که البته جید، درخشانی، تو _

 تمام روز دو .بود آور دلهره و سخت خیلی امتحان .باشه تو با حق که امیدوارم _

 .نبود بد چندان مقاالتش ولی بود امتحان اون

 چند امتحانات اون ولی میشناسم رو اصولی و اساسی قانون من که، اینه منظورم

 .....هستند ای گزینه

 

 تره؟ سخت تا دو این بین کدومش که فهمید میشه چطور  پس خب _

 

 ای گزینه چند های آزمون ولی بودند آسونتر و واضح کل در مقاالت که چون _

 رو جواب بهترین که مجبوری فقط تو .نداشتند واضحی و مناسب پاسخ هیچ

  .کنی انتخاب

 دیگه تای دو اون بین کنم حذف تاشو دو گزینه تا چهار از سرعت به میتونستم من 

 .بودند هم شبیه خیلی

  .بود کم خیلی وقتم نداره؛ وجود یکیش انتخاب جز به هم ای دیگه راه
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 باشه ها اون از یکی کدوم ممکنه که کردن فکر به شروع هم زمان اون در

 پس میرسه پایان به امتحان و میکنم تلف رو وقتم دارم شدم متوجه که میکردم

 ..!بعدی سوال سراغ برم و کنم انتخاب رو یکیش بودم مجبور

 هم شبیه هم باقیش درسته کامال که میدونستم رو سوالشو تا چهار فقط کنم فکر

 .بودم شک به دو و بودند

 عددی چه که داره شانست به بستگی بندازی هوا توی اونو که طاس یک مثل

 .بیاری

 

 

  گذاشت بازوم روی رو، دستش و زد لبخند مارج

 

 _ کردی پاسش تو که میدونم نیستم، مورد این در نگران واقعا من جید؛ _

 

 واقعا من که بگم بت باید هم اینو البته امیدوارم، اینو منم بشنوه، دهنت از خدا _

  میبرم لذت دارم رایان سازی شراب کارخونه توی

 

  بدی ادامه رو کار این نتونی تو که نداره وجود دلیلی هیچ _

 

 میکنم احساس قانونی، و وکالت کارهای برای جواز گرفتن و مجوز اعطای با _

 خوبی عملکرد بتونم که باشم تمرین حال در وکالت و قانونی کارهای برای باید که

 .باشم داشته
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 شراب کارخونه توی کردن کار به میتونم کنم پیدا کار که زمانی تا حداقل ولی

 .بدم ادامه سازی

 های پله جلو به رو و ببینم رو سرم پشت نباید فقط منه، روبروی ترقی های پله

 :گفت مارج .برم باال رو ترقی

 

  تال بخیر صبح _

 

 اون .بود ایستاده برهنه پاهای و جین شلوارک با که دیدم رو تالون و چرخیدم من

 که بودم امیدوار من .بپوشه دوباره رو پیراهنش که بود نداده زحمتی خودش به

 با .باشه ندیده رو بودیم ورودی تاالر سمت که طرفی اون رو ما های نگاه مارج

  .میخوردیم رو همدیگه هامون نگاه

 

 سکسی خیلی ژولیدش و آشفته موهای ...میرسید نظر به خوب خیلی اون خدایا،

 همچون بلندش های مژه .داشت قوی خیلی های ماهیچه و پهن هاش شونه ...بود

 بوسمون خاطر به قرمزش های لب .بود سیاه تاریک شب مثل سیاهش موهای

 و هات سکس یک که بود کسی شبیه اون اساسی طور به .بود کرده ورم و متورم

 پر شکمش های ماهیچه اوه ...اونه خلسه توی جورایی یک االن و داشته قبلش داغ

 هات مرد یک از کامل مجموعه یک اون بود دار پک سیکس های خط و انحنا از

 .بود سکسی و

 

 احساساتم همه کردم احساس غافلگیرانه و اتفاقی طور به .شد سوزش دچار پوستم

 پلک افتاد چشمش به چشمام وقتی .شدم همه نمای انگشت و نمایانه صورتم روی
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 که میومد نظر به اون اگه ؟ میکنه کار چه من با داره میدونست اون خدایا زدم،

 رسیدم؟ می نظر به چی به شبیه من پس ...داشته ای العاده فوق سکس

 

  هی _

 

 برای قهوه فنجان یک و رفت ساز قهوه طرف به اون .بود این گفت که چیزی تنها

 :گفت مارج .ریخت خودش

 

  بشین ما با بیا ای دقیقه چند یک برای _

 

  کار سر برم باید تونم، نمی _

 

 فقط خدا خاطر به .بودی بیمارستان دیروز هم تو و  یکشنبست؛ امروز تالون _

 .باش بیخیال بار یک

 

  بود شده عصبی آشکارا تالون

 

 رشدشون هست یکشنبه اینکه خاطر به فقط جا اون های درخت خوبم؛ من _

 _ !باشه خودت کار تو سرت مارجوری، نمیشه، متوقف
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  چرخوند رو هاش چشم مارج

 

 باید ظهر بعد شش ساعت راس ولی برس درختات به برو پس خوب، بسیار _

 راه شراب با خوراک جشن یک امشب قراره من و جید چون برگردی اینجا

 .بندازیم

 

  چرخید من طرف به ن (الوت(  اون

 

   میخوای؟ تو  آره؟ اُه، _

 

 

 با شده کباب پنیر هم کمک به میتونیم ما .مارجه ایده این نکن، نگاه من به هی، _

 .کنیم درست فرنگی گوجه

 

 .شدم متوجهش و کردم دقت من خب ولی شد سرخ کم یه فقط هاش گونه

 

 درست (rib eyes) کباب دنده میخوایم که داریم رو گاو گوشتو راسته قسمت ما _

 .کنیم

  مطرحه جا همه استیل خاندان گوشت درصد صد تال،

 

 .داشت مزه با گونه چال یک تالون
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 .بهترینه اینجا آره، _

 

 و خوشمزه استیک تا پنج میتونم  بیان؛ اینجا بتونن رایان و جو اگه حتی ببین، _

 .کنم درست بزرگ

 

 _ !باشه که چی هر البته؛ _

 

 .رفت بیرون آشپزخونه از و برداشت رو قهوش تالون

 .کشیدم آهی من 

 

  حرفیه کم خیلی مرد اون _

 به نبوده، داشتیم که داغی هایی سکس وسط زدناش حرف شامل حرفیاش کم البته

 .حرفه کم اون اوقات اکثر داشتیم که داغی *(monkey sex) میمونی سکس جز

 

 فقط بفهمم رو سختش درون بتونم میکردم آرزو میکنه، اذیتش داره چی نمیدونم

 نگه خودم برای رو حرفاش اون همه من ولی .کنم مدارا باهاش باید که میدونم اینو

 .میداشتم

 

  شدم نگران کمی براش حاال تا دیروز از من اگرچه همینه؛ راهش فقط اون _  
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 نمیخواستم ولی بودم نگران موردش در همینطور منم،  دادم؛ تکون رو سرم من

 من .بگم مارج به  مربوطه من به که چیزای و هام نگرانی مورد در چیزی فعال

 جور چه خوابیدم برادرش با من که حقیقت این  با اون که نمیدونستم هنوز

 .میکنه برخوردی

 اونه؟ موافق یعنی  

 .....عادیش برادر یه فقط نه اونم 

 .....دیدش شکنجه برادر

 

 تالون بعدش  ندیده؟ برادرش درمورد مارج رو دیدم تالون از که چیزی من چرا

 که سنگی یا سیمانی بلوک یک مثل بود شده بسته مانع یک مثل اون من؛ پیش اومد

  .....بود کنه، اصابت سرم به

  .زد رو مخم اون

 .باشه بوده طور همین باید شده متولد مارج که وقتی از تالون

 

.............................. 

 

* monkey sexعادیه سکس همون طریقش استایل؛ داگ مثل هست سکسی مدل 

 میگیره قرار دختر روی پسر و میگیره قرار زیر دختر یعنی

 

 .وجومیدونستند رایان ولی نمیدونه؛ تالون مورد در خاصی زمارج چی 
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 تو که اندوهی و غم بودم کرده صحبت ها اون با تالون درباره من که زمانی

 .داشتم آگاهی بهش و بودم دیده رو بود چشماشون

 .....میدونستند چیزی یه ها اون 

 که بود گفته بهم قبلش هم رایان و بودند داشته نگه پنهان خوب رو اون که چیزی

 .نیست تالون مورد در داستانی هیچ

 

 رازی هیچ من و اون .گفت می بهم حتما میدونست اگه نمیدونست چیزی مارج

 نگفته بهش تالون مورد در چیزی من کردیم رو کار این که االن جز به  .نداشتیم

 این نمیتونستم؛ ولی بگم اون به باید من .شد چیره بهم گناه احساس از موجی .بودم

 در اونم احساسات باید من ، و بود هم تالون مال این بگم که نبود من داستان فقط

 .بگیرم نظر

 رو ام قهوه من که حالی در میزد گپ داشت خاصی چیز هر درباره ) مارج( اون

 .میکردم مزه مزه

 حرفای به و بدم آموزش کنن؛ دم قوی قهوه میخوان که مردمی به داشتم نیاز من

 .....بدم گوش کردنشون دم قهوه نحوه درباره اونا

 

 :پرسید مارج

 

 

 میکنی؟ فکر چی تو پس _

 

 .پرسیده ازم چی مارج که نداشتم ای ایده هیچ اصال من
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   چی؟ متاسفم؛ _

 

 دادی؟ گوش گفتم من که حرفایی به اصال جید _

 

 !کشیدم آه

 

 چیز که میزنم حدس .شد پرت حواسم و رفت دیگه جاهای به ذهنم  متاسفم؛ _

 هوم؟ داشتی، نیاز خاصی

 

 با هم کرده سرخ زمینی سیب و مارچوبه امشب اینکه به راجع  گفتم؛ من _

 میکنی؟ فکر چی کنیم درست هامون استیک

 خوبه؟ نظرت به

 

  میرسه نظر به عالی این مطمئنا؛ _

 

  .کنم کباب استیک کنار باید رو مارچوبه که کردم فکر من _

 خوردی؟ کبابی مارچوبه حاال تا 

 ..!میمیرن براش اونا باش مطمئن 
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 دادم تکون رو سرم و زدم لبخند

 

 .دارم خبر ازش من که حد اون تا نه حداقل نوچ؛ _

 

 .شد خواهی عاشقش تو پس  خب؛ _

 کنیم؟ کار چه دسر برای باید ما میکنی فکر

 

 و جلد کردن باز همون حد در دسر درباره من های ایده  پرسید؟ من از اون چرا

 نظر به خوبی ایده خیلی نظرم به لحظه اون در که هست جری و بن بستنی مقوای

 .میومد

 شکالتی؟ چیز نمیدونم،یک _

 

 درست رو ( french slik pie) فرانسوی کیک معروفترین من عالیه؛ !آره _

 چون .باشیم داشته آشپزخونه توی رو اولیش مواد همه که امیدوارم فقط من  .میکنم

 رانندگی رو شهر همه نمیخوام من .نیستند باز امروز بار و خوار های فروشگاه

 ..بخرم رو (graham) گراهام بسکوییت های خرده که کنم

 

 رو ها کابینت و گشت رو بزرگ آشپزخونه بر و دور همه و شد پا جا از مارج

 کرد باز

 

 .هست هم ها بسکوییت خرده هست، نشده شیرین شکالت هست، که شکر _
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 زد قدم یخچال طرف به و بست رو ها کابینت اون

 

 .هست اونم  شد، چک که هم مرغ تخم هست؛ کره _

 .نداره عیبی نداریم؛ شده غلیظ خامه  !اوه

 مقدار ما و میشه خوب خیلی .کنم جایگزین نصف نصف اونو میتونم من اوکی؛

 .داریم خونه آشپز تو هم زمینی سیب پوند ده و مارچوبه زیادی

 

 های کاغذ توی که رو قصابی گوشت بزرگ تکه چند و کرد باز رو فریزر اون

 اورد بیرون رو بود شده پیچیده سفید

 

 

 رو زندگیت های استیک بهترین تو امشب جید ؛(rib eyes) کباب دنده و _ 

 .خورد خواهی

 

 خندیدم من

 

 .داشتم رو استیل خاندان گاو گوشت بهترین قبال من _

 نیس؟ یادت

  ؟ میکردم مالقاتت دانشگاه، دوره تو من که زمانی 
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 .گفتی بهم هم ها موقع اون که چیزیه همون این دقیقا و

 

 ..خندید اون

 

 .میکنم آشپزی که ام زده هیجان خیلی من درسته، این هنوزم خب؛ _

 ....بودی خونه تو که مدتی اون _

 نمیکردی؟ آشپزی طور چه

 

 .هستم آشپزیش عاشق .دارم دوست رو فلیشیا های غذا خیلی من خوب، _

 .کنم آشپزی بیشتر باید نمیدونم؛ واقعا من بخوای، راستشو

 

 کردی؟ نظر تجدید آشپزی مدرسه تو نام ثبت برای تو _

 

 کرد کج رو سرش مارج

 

 .منه رویای و آرزو این _

 منظورم .کنم کمک مزرعه کارهای تو و بمونم اینجا که میره انتظار من از ولی

 _ منه ماله اینجا چهارم یک که، اینه
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 توش که امپراطوری این از اون باید چرا .میدونستم اینو من .دادم تکون رو سرم

  بشه؟ دور میکرد زندگی

 ...بودم بهش مطمئن و گرفتم نظر در افکارم توی اینو من 

 تحمیل گرفتم، قانون مدرسه و کالج از که هایی وام با بودم، زندگیم تو که جایی

 ..!میکردم زندگی باباش های پول و مارجوری با که حاضرم حال در و میشد

 این از قبل اواخر همین تا .کنم پیدا وکیل عنوان به شغلی یه که بودم امیدوار من

 .بشم ملحق (denver) دنور در کالین بابای اداره حقوقی تیم به داشتم قصد قضایا

 

 رویای انگار بعدش که بود؛ ام نتیجه بی عروسی، روز از قبل تصمیمات این همه

 .شد منفجر بمب یه با من

 

 ...مارجوریه درباره این نبود؛ من درباره این ولی

 

 اونا مسلما نمیزنی؟ حرف برادرات با دربارش چرا هست، رویات این واقعا اگه _

 .میکنن درکت

 

 .برم باید آره؛ _

 .ندارم چیزی هیچ مورد در نگرانی به نیازی من راحتتره، موندن اینجا 

 

 ....آسان و ساده

 .بود راحت و آسون مارج واسه آره؛
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 در ای غبطه هیچ قطعا .خوردم غبطه مارج به کردم حسادت احساس کمی یه

 .ندارم خوبش ثروت مورد

 یه عنوان به ولی .کاره بهترین نظرم به این و میگرفت آسون رو زندگی خیلی اون

 .میشد راحتتر خیلی زندگیم داشتم پول کمی اگه انسان

 .نگرفتم مادرم از هم پنی یه حتی من و کرد رو کار بهترین پدرم

 .بود برده پی موضوع این به جوانش دوم شوهر

 ایستادم و کردم تموم رو ام قهوه من

 

 بهم انگیزمون هیجان آشپزی شروع برای زمانی چه .بگیرم دوش که میرم من _

 داری؟ نیاز

 

 بپزن باید ها زمینی سیب چهار، ساعت بکنش !نه نه پنج؛ ساعت حدود احتماال _

 که کنیم شروع هم دسر باید عالوه به .کنیم سرخ زمینی سیب دوباره باید بعدش و

 ...بشه خنک یخچال تو

 

 طرف به و گذاشتم شویی ظرف سینک تو رو قهوه فنجون .دادم تکون رو سرم من

 .بود نشسته روش استیل تالون که تختم البته و کردم حرکت اتاقم
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 هجده فصل

 تالون

 :گفت جید

 

  سالم...... آه _

 

 :گفتم من

 

 .کنم ترک رو اینجا نمیخوان برادرام _

 

 داد تکون رو سرش اون

 

 میکنی؟ کار چه اینجا ! تو به سالم دوباره _

 

 بری؟ اینجا از میخوای هنوز تو _

 

 در زیر لباس جفت یک و کرد باز رو اون .رفت هاش لباس کمد طرف به اون

 رو چسبیده ترکیبش خوش باسن که سفید ای پنبه شورت که کردم سعی من .اورد

 پوشیدند، می ها زن که ای ساده سفید شورت مورد در چیزی چه .نکنم تصور

 .هاته خیلی خدایا، بود؟
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  نه هنوز حال، هر به نه، _

 

 کرد؟ عوض نظرتو چی _

 

 .باشم کرده ایفا تصمیمش در نقشی که باشم امیدوار کردم جرات من

 

 بنابراین میگیرم رو وکالتم نتایج کلرادو تو که اینه منظورم .نبود خاصی چیز _

 که دادم قول مارجم به البته و میکنم زندگی جایی یک در صورت هر در من

 .کنم کار بتونم که شغلم دنبال و کنیم درست هم با چیزای یک برفی روز تو امروز

 

 اون عاشق نمیتونستم چون بود خوب حال هر به ...من برای نه مارج، برای البته،

 .بدم رو هست الیقش و سزاوار که چیزی اون به نمیتونستم .باشم

 

 .شد خواهم پاره پاره میشم، تکه دو من ... نباشه اینجا اون اگه ولی

 میرسید نظر به که خاکستریش آبی چشمای جفت اون به ...شدم خیره اون به من

 رو موانع همه میتونه .کنه نابود رو ساختم خودم دور که هایی دیوار همه میتونه

 .بود کرده ورم پیشینمون بوسه از هنوز که سرخش های لب اون به .کنه تکه تکه

 های شونه دور موجی های الیه مثل که باشکوهش ای قهوه__طالیی موهای اون

 .بود آویزون ایش خامه
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 به بزرگش، و زیبا و انگیز هیجان های سینه به اون، متناسب کامال صورت به

 سیخ لعنتیش ای پنبه سفید تاپ توی که صورتیش__ ای قهوه های سینه نوک اون

 .بودند شده

 

 تاپ یک با االن ولی بپوشه سکرت ویکتوریا مارک با خواب لباس میتونه زن این

 .باشه تر سکسی لباس اون از بیشتر میتونه شطرنجی باکسری شورتک و سفید

 ...باشه انگیزتر شهوت و جذاب این از بیشتر نمیتونه دیگه

 تر سفت هام تخم و شد بزرگتر جینم شلوار زیر آلتم . میخواستم دوباره اونو من

 میشناختم رو زن این سختی به هنوزم من ؟ افتاد من برای اتفاق این چطور . شدند

 یه فقط این اگه ولی بدنی؟ شیمی مثل ؟ بود ساده جسمانی رابطه فقط این یعنی .

  بود؟ قضیه این درگیر احساساتم چرا پس......بود ساده جنسی رابطه

 

 خاطر به فقط بودم داده دست از مختلفی احساسات پیش ها سال من .......احساسات

 میکردم حس حاال . بگذرم بود من زندگیه تو که دیوونگی اون از میتونستم اینکه

 . میگیره وجودمو و میشه نزدیک بهم داره خزنده یه مثل احساسات این دوباره که

 . بودم ناتوان اون برابر در کنم متوقفش میخواستم که اندازه همون به

 . برگردم عادیم و نرمال حالت به میتونستم شاید میکرد ترک رو اینجا جید اگه

 می خودش با منو وجود از تکه یک اون...... میکرد ترک رو اینجا جید اگه ولی

 . برد

 . کنم خارج خودم سبک و سیستم از اونو همیشه برای یکبار شدم مجبور من

 بشه بیشتر جسمیم گرسنگی که میشه باعث این. بکنم دوباره باز اونو میتونم من

 و سفت آلتم وضعیتم به توجه حاضر،  با حال ، در طوالنی زمان برای نه ولی

 . شده سخت
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 چرا؟. میخواستم دوباره باز اونو هم حاال و داشتم رو اون پیش ساعت یک فقط من

 و شد تموم کارمون که این محض به من که بود این حقیقت ؟ اونه وجود تو چی

 . میخواستم بازم اونو شدم ارضا

 به که حالی در خورد وول و بود قرار بی بود پوشیده که سفیدی شورت با اون

 :گفت بهم میکرد نگاه زمین

 

 ......ببخشید منو اگه بگیرم،  پس دوش باید من_

 

 اونو باید من نه،  ولی. ببرم حموم به خودم با رو اون میتونستم دوش،  البته،  من

  . باشم داشته تختش روی دوباره

 :گفتم

 

  کن نگاه بهم_

 

 باال رو اش چونه. رفتم اون سمت به و شدم بلند . میکرد نگاه پایین به هنوز اون

 . ببینه  رو ام خیره نگاه کردم مجبورش و بردم

 :گفتم من

 

 _ ومن کن نگاه_
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 تیره شب نیمه مثل خوشگلش خاکستری- آبی های چشم. شد تر تیره هاش چشم

 محدوده به آلتم . نکرد رو کار این ولی بزنه حرفی اون تا موندم منتظر . شدند

 زدن چنگ و گرفتن برای من . بود کرده تر تنگ اونو و بود چسبیده جینم شلوار

 .کشید می تیر هم باز داشتنش و گرفتن برای آلتم. میکشیدم درد اون

 

 بهش و کردم فرو لگنش توی اونو. مالیدم لگنش به رو آلتم و کردم خم رو پاهام

 . بودیم پوشیده لباس کامال هنوز ما که حالی در. داره من روی تاثیری چه فهموندم

 باز برام رو دهنش اون . بوسیدم رو هاش لب و آوردم پایین رو سرم عوض در

 خیلی بوسمون بعد ولی . بوسیدیم نرم خیلی رو همدیگه ثانیه چند برای ما و کرد

 .....شعف و شور پر خیلی . شد تر حرارت پر و تر شدید

 

 متینش،   و پر های لب شیرینش،   و نرم زبون . بود بهشت مثل بوسیدنش خدایا

 ..... دندونام به شیرینش های دندون خوردن زبونش،   کوچولوی های زدن گاز

 نمی جید از قبل تا من که بود جایی بهشت و . بود بهشت اون بوسیدن واقعا آره،  

 .شناختم

 بعد و اوررم پایین رو بازوهاش و انداختم هاش شونه رو،  روی هام دست من

 . رفتند باال من برای و شدند سخت و سفت پرش و فنجونی های سینه نوک

 

 . کردم لمس شستم انگشت با لباسش ای پنبه پارچه زیر رو سختش های سینه نوک

 و  گرفنم سبابم و شست انگشت بین رو هاش سینه نوک دو هر من . کرد ناله اون

 . گرفتم نیشگون بارها و بارها ....بار بار،  سه یکبار،  دو برای رو اونا

 باعث دهنم توی اش ناله لعنتی،  صدای اوه،   کرد،   ناله و کشید آه دهنم توی اون

  . شد گلوم توی شدید لرزش و رعشه
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 و خوشگل خیلی .....هستم هاش سینه نوک عاشق انقد من که جوریه چه خدایا،  

 ......هام واکنش به پاسخگو خیلی

 

 اشتیاق از اون سکسی های ناله . گرفتم نیشگون دوباره و دوباره رو ها اون من

 . میگرفت سرچشمه من حد بی

 نوک و شدم خم پایین به ذره یه بکشم نفس تا شکستم رو بوسه بالخره که وقتی

 و گرفتم انگشتم با اونو و گرفتم لباس پارچه روی از رو هاش سینه از یکی

 ... چرخوندمش

 

 _میگیری نیشگون رو هام سینه نوک تو وقتی اینم عاشق اوه،  خدایا،  تالون،  من_

 

 و گرفتم دهن به رو سینش نوک لباسش نخی پارچه روی از و بردم پایین رو سرم

 رو،  روش زبونم . خوردم یواش یواش شدشو سیخ دادم،  نوک ادامه رو مکیدنم

 رو باکسریش شورتک هم حال همین در کرد ناله بلند اون . زدم گاز اونو و کشیدم

  . افتاد اتاق کف روی اونم و زدم کنار رو شورتش . کشیدم پایین باسنش از

 

 ..... من برای آماده و صاف و نرم . کردم لمس هام انگشت با اونو خیس آلت من

  ... داغه خیلی

 

 .باشه باید که همینطوره آره،  اووم،  دقیقا_

 :گفت اون
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 خوبه خیلی_

 پشت به اونو . کردم رها نرم صدای با دهنم از شدشو سیخ و سفت های سینه نوک

 رو هام گونه . بگیره قرار صورتم جلوی خوشگلش و لخت باسن تا چرخوندم

 چروک و چین و شکاف بین رو زبونم و زدم زانو بعد و  فشردم باسنش به محکم

 . لغزوندم خیسش

 

 شیرین شربت و شهد که حالی در . بود کرده ورم و قرمز آلتش . کشید آهی اون

 . مالوندم بهش رو هام گونه . کردم دفن اون در رو صورتم . بود کرده چکه ازش

 با و بردم شیرینش شربت و آب طرف به رو دهنم و فشردم آلتش به رو چونم

 .کردم تمیزشون و خوردم آبشو هام لب مکیدن

 و .....شیرین مربا مثل. بود خوب خیلی فاک،  مزش اوه. بود خوشمزه خیلی اون

 .....شیرینه خیلی اوه باهاش،  سکس

 

 . باشم داشته دوباره اونو بودم مجبور من

 و سخت همیشه مثل آلتم . اوردم در پاهام از رو جینم شلوار سرعت به و ایستادم

 . کشید می تیر بره اون داخل اینکه برای. بود شده بلند اون برای

 

 . بیاد طرفم به کردم اشاره اون به و نشستم تخت روی من

 

  . بشین آلتم روی و بیار در رو تیشرتت بشین،  عزیزم،  اول آلتم روی بیا_

 خوشگلت آلت اون با داری تو که حالی در کنم بازی هات سینه نوک با میخوام من

 _ میکنی منو و میکنی سواری روم
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 غرق آلتم توی مرطوبش کوچولوی آلت اون وقتی . نداشت اصرار به نیازی اون

 و شکسته هم در همونجا بود نزدیک و کردم فرو درونش ته تا رو آلتم من شد

 . شم داغون

 طرف دو بین رو هاش زانو..... شیرین فشار مکش،  اون بود،  اون خوب خیلی

 . کردم قفل کمرم دور رو پاهاش و گذاشتم باسنم

 . اومد پایین آلتم روی باز و شد بلند آلتم روی از آهسته اون

 توصیف توی نمیتونستم ای کلمه هیچ. میشد پایین و باال من روی اون زود خیلی

 خیس خیلی درونش. بود خوب خیلی مکش و جذب احساس این. کنم بیان حالم

 . بود من واسه

 

 یکی اون و میکردم بازی پستوناش نوک  با یکی با. گرفتم رو اش سینه دو هر من

 . میزدم گاز دندونام با رو

 

 سخت خیلی آبم بگیر،  داره گاز رو هام سینه بگیر،  نوک گاز آره،  تالون،  منو_

  میاد

 

 مامانی کوچولوی آلت اون آب میخوام بیا،  من من آبی،  برای آره،  چشم_

  بیاد آلتم همه روی شیرینت

 

 های سینه نوک دوباره و کشوندم پایین طرف به و گرفتم محکم رو باسنش من

 . دادم فشار رو سختش
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 من در،  درون اون بعد و..... نشست و شد نشست،  بلند و شد بلند آلتم روی اون

 . شد متالشی

 گره بهم بدنش های تشنج رسید خودش اوج به آلتم روی کردن سواری تو وقتی

 . کردم نوازشش مالیمت با و گرفتم اونو من . خورد

  کرد گریه اون

 

  اوه،  تالون_

 

  خوبه ، خیلی میاد،  خیلی آبم میام،  عزیزم،  داره دارم من_

 

،  نه ولی .بشه خارج درونش فشار با آبم و کنم فوران اون درون که بودم آماده من

 اون مزه میخواستم من عالوه به. باشه داشته دیگه ارگاسم یک اون میخواستم

 .بچشم رو شیرینش کوچولوی واژن

 تخت روی اونو بعد و بوسیدم رو صورتش و کشوندم خودم طرف به اونو من

 . خوابوندم

 آلت اون بین رو صورتم و کردم باز هم از کامل رو ، پاهاش نشستم تخت زیر

  ...فاک اوه. خوردم غذا مثل رو شیرینش آلت . دادم هل نرمش و خیس

 به . شد پر هام انگشت از تا دو با واژنش و مکیدم و لیسیدم رو کلیتوریسش من

 ....فاک اوه شد منقبض و خورد گره انگشتام دور دوباره واژنش زودی

 منو اون های واکنش . بیاد آبش اون شم باعث که بودم این عاشق ، من من خدای

 لذت به مند عالقه و نگران انقدر هیچوقت حال به تا و قبال من . کرد می دیوونه

 .نبودم معشوق یک
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 اون نگران زیاد ، من نمیکردند رو کار این اگه ولی بیاد اونا آب که داشتم دوست

 ...... جید با ولی . نبودم

 اون مثل منم میشه ، باعث اوجش ، هر شدنش شکسته هم در ، هر ارگاسمش هر

 . بشم داغون و شکسته هم در خوبی به

 . پیوستند می هم به جورایی یک و نحوی به ما های لذت

 بیشتر و بیشتر و میکرد حلقه اون درون بیشتر منو های انگشت بیشتری اوج هر

 . کنم تحمل این از بیشتر نمیتونستم دیگه من و میخورد پیچ

 

 با و بوسیدم رو نافش . رفتم باال طرف به و کردم دور آلتش از رو صورتم من

 کشیدم بدنش امتداد تو رو هام لب و دادم قلقلک رو اون زبونم

 فرو و دادم فشار درونش رو آلتم و گرفتم رو گردنش رفتم باالتر طرف به و

  .کردم

 

 بود شیرین خیلی آلتش . بود آماده من واسه کامال اون کوچولوی آلت خدایا اوه

 خودش حریم به منو اونمنظور آلتشه ( (  ...... شیرین نه، خو ، شیرین شیرین.

 استقبال ازش منم و بود شده من پذیرای و داده راه اش خونه به منو بود داده عادت

 میکنم قبول میل کمال با رو بده بهم که چیزی ، هر میکنم

 می هل و اوردم می فشار درونش آلتمو که همچنان بود گرفته محکم منو بدن اون

 . دادم

 

  . بوسیدم می بعد و میگرفتم گاز آروم گردنشو کردمش می داشتم که وقتی

  . میکرد ناله من دست زیر اون
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 دوباره و دوباره .... بیشتر و بیشتر..... بیشتر فشار و ها ضربه و ، چهار ، سه دو

 . میومد داشت آبم ی همه ، آره آره .....

 

،  اومدم اون خونه توی ، من ، آره دادم بیرون فواره مثل واژنش درون رو آبم و

 .....شدم متالشی

 

 . کشیدم نفس سختی به و بستم رو هام چشم و چرخیدم پشت به من

 رو سرش . بود کشیده دراز کنارم در اون. کردم باز رو هام چشم بعد دقیقه چند

 شکوهش با و خوشگل خیلی موهای . بود گذاشته هاش دست روی استراحت واسه

 . بودند ریخته فرو ایش خامه های شونه روی

 

 . نکرد رو کار این ولی بزنه حرفی اون تا موندم منتظر. بود شده خیره من به اون

 . نیومد بیرون چیزی دهنم از ولی بزنم حرفی تا کردم باز رو دهنم من

 

 . کرد می نگاه بهم انتظار با و امیدوارانه اون

 : کردم زمزمه

 

  نمیکنی ترک رو اینجا تو که خوشحالم من_

 

  زد لبخند اون
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  گفتم قبال که ، همونطور حال هر به،  نه فعال_

 

 بستم دوباره رو هام چشم و دادم تکون رو سرم من

 

 تالون؟ _

 

 .بزنم حرف من که میخواست دلش اون .شناختم می اونو صدای آهنگ و لحن

 

  بزن حرف _

 

 گفت دوباره باز اون .بگم بش باید چی نمیدونستم مورد، این در

 

 تالون؟ _

 

 ... هرگز یا االن

 

 چیه؟ _

 

 چیه؟ دقیقا ماست، بین که چیزی این _
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 خدا هستی و وجود و موجودیت و زندگی بیشتر معنای تونستم می راحتی به من

 ...اون به توضیح ولی .بدم توضیح رو

 

  جنسیه رابطه و سکس ...این _

 

 کردم فکر اینجور من یا ...بود دوستانه مشت یک حداقل ولی زد مشت دستم به اون

 

 تو بردی، تختت به منو که باری اولین ولی سکسه، فقط این که واضحه آره، _

 و نرسید پایان به قضیه این ولی بود خواهیم هم با ما که زمانیه تنها این که گفتی،

 میگذره؟ ما بین داره چی پس بود هم دیگه های بار

 

 بگذره؟ ما بین که میخوای چی تو _

 

 در سوال این ولی ترسوند می جهنم مثل منو سوال، این به بالقوه های پاسخ تمام

 .بود اون به دادن جواب از تر راحت واقع

 

 به رو میگذره ما بین که چیزی میتونم که نکردم احساس هیچوقت من ...خوب _

 بگم؟ بهش ...من اگه نداره اشکالی میکنی فکر .بگم مارج

 تعهدات، مورد در میخوان اغلب زنان .داشتم رو انتظارش که چیزی دقیقا نه

 جید که هایی چیز همه .کنند صحبت دیگه آشغال های چیز همه و احساسات

 درون که چیزی ...نه یا بگه دوستش بهترین به اینو میتونه که بود این میخواست

 .کرد ناراحت کمی منو
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 بگی؟ بش میخوای تو _

 

 .اون به دادن جواب جای به دیگه سوال یک من، واسه امتیاز تا دو

 

 هیچ اون و من کردم، رو کار این من معمول طور به نمیدونم، بگم، صادقانه _

 برام این ...من نظر به .هست واقعیت این مورد در چیزی یک ولی نداریم رازی

 .میرسه نظر به خصوصی خیلی

 

 میکنی؟ فکر طور این چرا _

 

 گیر که نکن فکر نمیکنی، رو کار این تو نه، اوه، میکنم؟ فکر طور این چرا _

 تا میکنی سوال .میدی جواب دیگه سوال یه با من به چیزی هر به داری تو افتادم،

 .بری در قصر دادنش جواب از

 چیه؟ این میخوام، جواب من .میشناسم رو تاکتیک این .رفتم حقوق مدرسه به من

 

 بودند، قرمز هاش گونه بزنم؟ حرف اون مورد در نمیتونم میکنم احساس چرا

 .بود سرخ هاش ارگاسم خاطر به هنوز بدنش

 

 براش جوابی من اومد، می خصوصی نظر به چرا نمیدونستم من خصوصی؟

 .نداشتم
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 ...داشتم اشتیاق و عطش بهش دوباره من ...حاضر حال در االن

 

 :گفتم

 

  میخوام دوباره رو آلتت من _

 

  باشی جدی نمیتونی تو _

  

 نبودم االن از تر جدی هرگز _

 شدگی تحریک بوی و کردم باز کامل رو پاهاش و کردم حرکت پایین سمت به من

 منه. واسه آماده و خیس همیشه ، اون خدا اوه کشیدم بو عمیق رو ترشحاتش و

 قرمز ، خیلی آبت اومدن از بعد ، مخصوصا خوشگله ، خیلی پایینت ، این اینجا _

  بخورم رو تو میتونم من .... متورم و باطروات ، خیلی آب پر و

 اوه!...دادی انجام بار چند و چندین رو کار این تو_

 . دادم ُسر آلتش شکاف و خیس خوردگی چین بین رو زبونم من

 طرف به بعد و دادم هل هاش رون طرف به رو زبونم من......عالی و خوشمزه

 زبونم با و کردم دنبال زبونم با رو باسنش کوچولوی سوراخ اون و رفتم باالتر

 به اونو و کردم باز هم از رو باسنش لمبرای. بوسیدم و دادم تکون تکون اونو

 ...کردم دفن اون توی رو سرم و کشوندم خودم طرف
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 هاته خیلی. بوسیدم عطش با اونو و لغزوندم باسنش داخلی لبه ، روی رو زبونم

...... 

 . خوبه ، خیلی ...خدا! خدایا_

 خوشگلش خاکستری- آبی چشمای به و اوردم باال رو سرم بودم پاهاش بین وقتی

 تحریک خاطر به هاش سینه و بودند شده سیخ و سخت هاش سینه نوک. شدم خیره

 . بودند سنگین و پر زیاد

 گفتم

 من واسه رو سختت های سینه نوک تا ، دو کن لمس من واسه رو هات سینه_

  بگیر نیشگون

 با و گرفت رو اونا و برد پرش و فنجونی های سینه جفت طرف به رو دستش اون

 . کرد لمس مالیمت

 و سخت های سینه بگیر. نوک نیشگون رو اونا ، االن ، عزیزم داغه خیلی این_

 میزنم مک رو واژنت سوراخ دارم من که حالی در بگیر نیشگون رو کوچولوت

 و سفت گرانیت سنگ مثل من آلت و گرفت نیشگون رو هاش سینه نوک اون

 . بود هات خیلی ، اون ، لعنتی شد سخت

 .میداد صدا شلپ شلپ دهنم زیر خیسش آلت..... زدم لیس رو آلتش حریصانه من

 دوباره باز بعد و زدم لیس و زدم مک اشتیاق با رو کوچولوش واژن سوراخ من

 . کردم نگاه باال طرف به

 و میدی فشار این مثل رو هات سینه نوک که وقتی ؟ ، عزیزم داری حسی چه_

 ؟ جوریه چه ، احساست میگیری نیشگون

 :گفت بود چسبیده صورتم به خیسش کامال آلت که حالی در .کرد ناله اون

  میاد بازم آبم داره ، من تالون_
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 . گرفت رو وجودم سرتاسر لرزش

 خامه ی همه بده ، اجازه بیا صورتم همه ، روی بیا من ، واسه ، عزیزم آره _

  بمکم رو آلتت از اومده بیرون شیرین

 لرزید بدنش و شد شکسته هم در و ارضا اون

 شیرین جوهره و اسانس همه با رو خوشگلش آلت و شد کمتر بدنش تشنج که وقتی

 همیشه . داشت تپش آلتم و لرزید بهش اشتیاق از بدنم من داد شستشو رو وجودش

 . هستم داغش واژن و اون آلت مشتاق

 و رفتم جلو احتیاط با بود نشده ارضا کامل و میومد داشت آبش هنوز اون که وقتی

 فشار و کردم فرو اون در کامل بعد و بردم جلو به رو درونش قدم به قدم رو آلتم

 دادم.

 باسنش و گذاشتم تخت ، روی رو هام زانو. کردم تر سخت اونو. کردم اونو من

 و سفت هام تخم. ، فشار، فشار، فشار ، فشار کردن فرو و فشار. کردم بلند رو

 تشنج ، یک میخورد تکون درونش آلتم . بیشتر ، فشار، فشار فشار . شدند محکم

 .... ، آره آره . شد شروع آلتم توی

 ........، فشار، فشار فشار بازم

 سوزش و خارش حس پوستم جای ، همه شد مور مور ، پوستم شد منفجر مغزم

 . داشتند

 داشت ، تپش میرفت فرو واژنش طراوت با و آب پر گرمای توی که همچنان آلتم

 . زد می تر تند نبضش و

 ...بیارم یاد به میتونستم که بود انفجاری و اوج بیشترین

 درونش و رسیدم اوج به کامال اینکه تا...میومدم و میومدم و میومدم هنوز من و

 و کشیدم بیرون ازش آلتم . شد من منی آب ار پر واژنش کردم. همه آبم از پر رو

 . افتادم نفس نفس با اون کنار بالشت در و ریختم فرو
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 ی همه پرواز شبیه حسی و سطح یک . گرفت رو وجودم همه سکوت و آرامش

 بودم. خلسه تو که انگار بود قبل بارهای از تر متفاوت خیلی که کرد احاطه منو

 . بود شده سیر کامال بدنم و بودم کشیده دراز اون کنار در اونجا من

 . شدم جمع خاطر و کرد پر ، منو بود بیگانه برام اینکه وجود با اونجا جید حضور

 . شد خاطرم تسلی باعث

 . شدم ذوب اون تسلی در و رفتم اون نرم آرامش در و شدم شناور پایین سمت به

 .داشتم خوبی.......احساس من ؟ میکنم فکر جرات و شهامت به ، دارم خدایا

 ...دقیقه چند از بعد ولی

 ؟ چیه داره وجود ما بین دقیقا که چیزی این_
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 نوزده فصل

  جید

 . باشم داشته ازش انتظاری اینکه نه .نداد من به جوابی اون

 درونش نمیده اجازه چرا .اونه فکر تو چی نمیفهمیدم من بگیرم دوش که شدم بلند

 بهم رو بار این اون اینا همه از بعد کردم تصور بکنم بش کمکی بتونم و بفهمم رو

 . میده اجازه

 دیگه اون. رسید اوج به بار چند. داشت ارگاسم بار چهار یا سه حدود امروز اون

 .کنم نگاه اونو تا چرخیدم من . بود نخواهد من دنبال

 پیشانیش روی معمول طور به هم رو بازوش و بود بسته رو چشماش هنوز اون

 پای روی،  رو زانوش یک و بود کرده خم رو زانوهاش از یکی . بود گذاشته

 .بود انداخته دیگش

 . بود مردانه های زیبایی تمام از ای خالصه واقع در اون ........ شکوه با و لخت

 حمام طرف به بعد و بود قفل در که شدم مطمئن و کردم حرکت در طرف به من

 . ، رفتم بگیرم دوش اینکه برای

 .بود رفته تالون دیدم بپوشم لباس تا اومدم بیرون حموم از وقتی بعد دقیقه بیست

  کنم باور اینو نمیتونم من _

 روی تندی به رو ها بشقاب و برداشت کن کباب گوشت از رو ها استیک مارج

 . گذاشت خوری ناهار میز

  باشه اینجا گفتم بش شش ساعت من _

 استراحت و ریلکس داشتن آبجو با همراه داغ و گرم آب وان توی رایان و جونا

 .میکردند
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 و بودم ریخته لیوان توی رو بود اورده خودش با رایان که شرابی از ترکیبی من

 Red wood )صندلی روی و .میکردم مزش مزه و میخوردم جرعه جرعه

adironadack) * بودم نشسته. 

 نگرانی صرف انرژیم همه .بودم تالون نگران .میتپید تند قلبم میخورد تلو تلو سرم

 بود؟ رفته هوش از جایی در اون یعنی بود شده تالون برای

 :گفت خوشی حالت با رایان

  نکن بزرگش بیخود آبجی _

 لب به لبخند همیشه رایان رایانه، نفر یک اون باشه خوشحال همیشه که کسی اگه

 کارخونه تو باهاش کردن کار برای دلم برسه وکالتم نتایج که موقعی من .داره

 .میشه تنگ سازی شراب

 

 باشم؟ داشته خانوادم با خانوادگی شام یک بخوام که جرمه این آیا _

 

 :گفت بازم و داد تکون رو سرش مارج

 

 _ کردم آشپزی که ساعته دو خانوادم؟ همه _

 

* ( red wood adironadack)  

 هست کالسیک چوبی صندلی نوع یک

 دور حوله یک اون و میکرد چکه بدنش از آب .اومد بیرون داغ وان از جونا

  پیچید کمرش
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 تالون میدونی تو مارج .باش نداشته بدی احساس پیچیده، اینجا خوبی خیلی بوی _

 جوریه؟ چه

 

 !کشید آهی اون

 

 خدا بود، اورژانس اتاق توی دیروز اون بود، اینجا اون که دارم آرزو فقط من _

 _ بده سالمتی بش خودش

 

  بود نگران خیلی هم جونا پس

 

  کرد خراب منو مخصوص شام اون _

 

 جرعه آخرین .شدند پوشیده غم از ای سایه اش تیره های چشم و گفت اینو مارج

 .بودم متنفر کنم ناراحت رو دوستم بهترین اینکه از .دادم قورت رو شرابم از

 نگران یا کنه ناراحت رو خودش نمیدم اجازه مارج به ولی بودم نگران من بله؛

 .باشه

 

  رفتم مارج طرف به و شدم بلند من

 

  مارج بیخیال _
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  گذاشتم مارج های شونه دور رو بازوهام

 

 به .پیچیده خوبی خیلی های بو اینجا و اینجام، منم هستند، اینجا رایان و جو _

 _ !بودم ها مارچوبه روی فلفل و نمک پاشیدن مشغول سخت واقعا منم عالوه،

 .زدم مارج به کوچولو لبخند یه من

 

 :گفت رایان

 

  بده گوش جید به آبجی _

 

 با رایان که شرابی بیایم گرسنمه، خیلی بخورم، اسبم یک االن میتونم من مارج _

 .بخوریم داریم، که گوشتی خوراک و غذا با آورده خودش

 

 .بود اینجور که کردم فرض من حداقل .بود خوشمزه شام

 .میدم فرو شکمم تو مقوا که میکردم فکر میخوردم که هرچه ولی

 مشت من شکم به یکی انگار بود پیچیده ام روده و دل توی تالون واسه نگرانی 

 .بزنه

 ...بود گرفته رو وجودم شدید خشم یک نگرانی کنار در 

 امشب واسه زحمت همه این اون بکنه؟ مارج با رو کار این تالون تونست جور چه

 .بود کشیده
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 و تر ریلکس کمی انگار خورد که شرابی گیالس چند و کاپ چند از بعد مارج

 اورد نمی خودش روی به بود ناراحت آشکارا و وضوح به اون ولی شد تر راحت

 که کاری و ناراحته اون که میدونستم من ولی بود داشته نگه پا و سر رو خودش و

 .بود زده صدمه اون به بود کرده تالون

 

 ولی میزدم حرف برادراش و مارج با وقتی میدادم نشون شاد رو خودم چهره من

 دود یک مثل .بود پوشانده رو ما اطراف ناراحتی و قراری بی از جریانی یک

 .بود معلوم ما تک تک چهره تو ناراحتی این بگیره، فرا رو جا همه که غلیظ

 بود؟ کجا (تالون) اون

 

رو رو دسر که کردم پیشنهاد بهش و کردم کمک میز کردن تمیز تو مارج به من  س 

 .کنه

 بود یخچال تو که رو (french slik pie) فرانسوی کیک تا رفتم آشپزخونه به من

 ها بچه و مارج .شنیدم رو در زنگ صدای رفتم که موقعی همون ولی بردارم رو

 طرف به و رفتم بیرون آشپزخونه از .بودند نشنیده رو اون صدای و بودند بیرون

 بزنه؟ رو در زنگ یکشنبه شب تو میخواد کی یعنی .رفتم ورودی در و راهرو

 

 .بود ایستاده) نوایا( داالن جلوی پلیس یه و کردم باز رو در من 

 

 :گفتم من
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 بله؟ _

 

  کرد صاف رو خودش گلوی پلیس

 

 هستند؟ خونه تو استیل آقای هستم؛ دوگان استیو افسر من خانم، _

 

 کدومش؟ _

 

  استیل تالون _

 

  دادم تکون رو سرم من

 

 .هستند اینجا برادراش ولی بیرونه اون نه؛ _

 

  کردم دراز طرفش به رو دستم من

 

  .....تو مارجوری، دوست رابترزم؛ جید من_

 ببینی؟ رو رایان و جو که میخوای

 

 داد تکون رو سرش دوگان
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  نباشه مشکلی اگه بله؛ _

 

 مطمئنا _

 

  کردم باز کامل رو در من

 

  داخل بفرمایید _

 

 .بود مودبانه رفتارش .برداشت رو کالهش و شد داخل اون

 

  نمیکشه طول بیشتر دقیقه یک فقط _

 .بزنم صداشون برم من اجازتون با البته؛ _

 داشتند هاش برادر و مارج رفتم خلوت حیاط طرف به سرعت به آشپزخونه از من

 .میخندند چی به دارن اونا که نداشتم ای ایده هیچ من .خندیدند می

 شک داشتم، که هم خبری با و بودم شنیده من که بود ای خنده صدای تنها امشب

 .میشه هم بار آخرین که نداشتم

 

  کردم صاف رو گلوم
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 یکی با میخواد اون .ببینه رو تالون که اومده اینجا دوگان افسر ها؛ بچه ببخشید _

 بزنه حرف ها شما از

 

  برد باال رو ابروهاش جونا

 

 شده؟ خبری چه استیو؟ _

 

 :گفتم من

 

 شماست منتظر بزرگ راهرو توی اون ولی ندارم سرنخی هیچ من راستش _

  .افتادند راه دنبالش هم مارج و رایان .شد رد کنارم از و شد بلند جاش از جونا

  .دادم ادامه خودم راه به بلند های قدم و گام با هم من

 ..!شده خبر چه که بدونم باید ولی باشم خانوادگیشون جمع تو اصل در نباید من

 .بود شده داغون اعصابم 

 استیو؟ _

 .داد دست بهش و گذاشت اون دست توی رو دستش جونا

 رفیق؟ شده خبر چه _

  جو هی، _

 .داد دست مارجوری و رایان به بعد و داد تکون جونا دست توی رو دستش دوگان

 خونتون اومدم زده سر االن که متاسفم _



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 310 

 

 :گفت رایان

  کردی مالقات قبال رو مارجوری دوست تو که میزنم حدس _

 .داد تکون رو دستش و داد دست بهم اون ....زد لبخند دوگان

  خوشحالم دیدنت از _

 عصبی پلیس این .بود شده عرق از خیس البته و بود، گوشتی و بزرگ اون دست

 .بود مردد و دل دو یا بود

 :گفت جونا

 میخوای؟ نوشیدنی تو بریم، نشیمن اتاق به بیاید _

 داد تکون رو سرش دوگان

  ببینم رو برادرت که اینجام من _

 دادی؟ ترتیب دیگه پوکر بازی یه تو _

 زد لبخند رایان

 کنم؟ بازی که نمیخوای من از چرا _

  :گفت دوگان

  نیستم اینجا این، خاطر به من ، ولی ری کاری تازه تو چون _

 کرد صاف رو خودش گلوی اون

  نباشه اجتماعی احضاریه یه این که میترسم من ......این واقع در _

 خیلی بود، اشتباه چیزی یک بود، کرده مسدود رو هوا هراس و دلهره یک

 .....اشتباه
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 بازداشت حکم من کنم، صحبت باهاش دارم نیاز بزنم، حرف تالون با باید من _

  دارم اونو

 کمک داشتم سازی شراب کارخونه دفتر توی ماریون به من بعد روز صبح

 منحرف تالون به کردن فکر از رو ذهنم که میکردم سعی امیدی نا با و میکردم

 .کنم

 امیدوار و رفتم آشپزخونه به بار چند و چندین من .نیومد خونه به اصال دیشب اون

 پیدا شده، خیره لعنتی آب لیوان اون به که حالی در آشپزخونه توی اونو که بودم

  .کنم

 رایان، قیافه به نگاه از و بخوابم نتونستم اصال دیشب من نداشت ای فایده هیچ ولی

 .بخوابه نتونسته اونم فهمیدم دیدمش، کارخونه تو صبح امروز وقتی

 مارج که وقتی کنم خراب رو میکردم کار اون روی که فایلی بود نزدیک من

 .رسید راه از طوفان و گردباد یک مثل درست

 

 .بود شده عجین تاریکی با انگار تیرش های چشم و بودند سرخ هاش گونه

 .بود نخوابیده اونم که بود معلوم وضوح به و بود دستش قانونی نامه پاکت یک

 

  جید _

 کج دهنش شد باعث فقط تالشش ولی کرد مجبور زدن لبخند به رو خودش اون

 .بشه

 رسیدن وکالتت نتایج _

 که بود این میخواستم که چیزی آخرین پیچید؛ هم به شکمم و زد دهنم توی قلبم

 .کنم باز ماریون و مارج جلوی رو پاکت
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  ها خانم بخیر صبح _

 .بود شده محو اش چهره از لبخند .شد دفتر وارد بلند های گام با رایان

 میره؟ پیش چطور چیز همه صبح امروز _

 بشکه کنار در انبار توی تونست نمی اون االن دقیقا چرا ....رایان جلوی هم االن و

 باشه؟ مونده شراب های

 بود شده منجمد ترس از بدنم .پیچیدم خودم دور رو بازوهام

 

 ...مارج _

 همیشگی دوست بهترین .کردی پاس اونو که میدونی تو میترسی؟ چی از تو اوه _

(bff) بده انجام کاری این از کمتر نمیتونه من استعداد با و درخشان 

 !کشید آهی اون

 .کنیم استفاده صبح امروز خوب های خبر از میتونیم ما این، بر عالوه _

 یک مثل درست معموال که کسیه مارجوری .کنم بحثی اون با اینجا نمیتونستم من

 .بخوابه نتونسته و شده اتفاقات این دستخوش دیشب اونم واضحه .بود خوابیده بچه

 در سخت کالج، از بعد زمان از اون و میکرد؛ تعریف رو داستان این هاش چشم

 سخت استعدادم با و درخشان من اینکه درباره اون فکر میکرد اشتباه من مورد

 ...بود اشتباه

 .میگرفتم رو تحصیلی های بورسیه باید چون بودم؛ مجبور چون خوندم درس من

 مورد در نگرانی به نیازی اون اومد می استیل خاندان امپراطوری اون از مارج

 .نداشت پول

 انداخت سرم توی رو فکر این پدرم .بودم کرده کار سخت زندگیم طول تمام در من

 .برم دانشگاه به بقیه مثل منم دارم نیاز که برم؛ دانشگاه به باید که
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 من .بدم انجام کاری باش بتونم تا اوردم می دست به رو تحصیلی بورسیه باید من

 .ام داشته تحصیلی بورسیه همیشه

 نمیتونست پدرم دیگه که هایی هزینه کردن تامین و پوشاندن برای گرفتم وام من

 .کنم تامین خودم رو زندگیم های هزینه و مخارج تا کردم کار بعد و بده؛ انجام

 .میزد حرف من بودن استعداد با درباره ماریون و رایان جلوی مارج اینجا و 

 چیکار باید من نمایانه؛ صورتم توی وکالتم نتایج خاطر به نگرانی از موجی االن

 کنم؟

 .....باشم نکرده پاسش حتی اگه و کنم باز رو نامه پاکت اون باید من

 که همانطور ولی همین؛ فقط میشم، زده خجالت و رنجیده من نیست، خاصی چیز

 انجام خودم آزمون بودم، داده پس امتحان زندگیم طول در های آزمایش تمام برای

 بودم؛ کرده مطالعه وکالت امتحان ، برای دادم

 اینجا باید من پس میشد، طور همین معموال میکردم، مطالعه آزمون برای وقتی و

 نگرانم؟ هنوز من چرا پس .میرفتم پیش احتماالت با

 .دارم کردنش باز واسه گیره و سنجاق اینجا من جید، _

 گرفتم رو اون میلی بی با من و داد هل من طرف به رو نامه پاکته اون

 .نداره ای فایده ، هیچ کنم باز رو اون همه جلوی نمیخوام که میگفتم اون به اگه

 ها اون که بود این نتیجه و میدونستند آزمونم مورد در رو این قبال حال هر به اونا

 .فهمیدند می رو این نهایت در

 نکن! معطل رو ما لطفا آره؛ _

 تا دو پاکت داخل .کردم پاره رو پاکت جلد و کشیدم عمیقی نفس .زد لبخند ماریون

 انداز چشم و تصویر بخونم رو اول کاغذ میکردم سعی که همچنان .بود کاغذ

 رو دومی بعد و کردم نگاه رو کاغذ تند تند هام چشم با .شد تیره و محو روبروم

 .کردم باز
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 رو موقعیتش و وضعیت و کردم برسی اجمالی طور به رو اونا .....آدرس و نام

 عمیقی نفس .....اسکن و اسکن اسکن، اسکن، اسکن، و اسکن .کردم اسکن

 .بودم کرده پاسش کشیدم،

 اونو اشتباهی و نکردم اشتباه که شم مطمئن تا کردم بازتر و تر گشاد رو هام چشم

  .....ندیدم

 ..!خدا. اوه

 .کردم پاسش 

 .کشیدم جیغ من

  کردم پاسش _

 نزدیک اون .گرفت آغوشش توی منو و کرد پرتاب من طرف به رو خودش مارج

 .گرفت محکم بغلش توی رو ما دوی هر رایان ولی بخوره تلو تلو بود

 .میشه درست چیز همه گفتم، بهت دیدی اوه اوه؛ _

  :گفت رایان

  !دادی انجام رو کارهات ، دزدکی تو هستی شرمی بی ادم عجب _

  :گفت مارج

  !توهه علیه اش مرافعه و دادخواست اولین _

 بیرون اومد بغلم از .بگیره آروم بغلش تو میلرزه که همونجور بدنم گذاشت مارج

 .میلرزیدم همچنان من ولی

 .کرد نگاه رو کاغذ دوم صفحه اون وقتی

 :پرسید

 چیه؟ این _
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 .بودم کرده برسی سرعت به رو کاغذ اون من

 آینده ماه مراسم توی خوردن سوگند و مراسم توی دعوت درباره موضوعش این_

  هست (denver) دنور در

 محکم رو هاش دست و زدن کف به کرد شروع هاش دست با و کشید سوت مارج

  .کوبوند هم به

  کنیم حمایت تو از که اینجاییم ما همه عالیه؛ این_

 ...نیستش الزامی .نیست نیاز این ، یعنی نرم که ممکنه حتی نیست، الزم کار این _

 :گفت رایان

 توی رو اون هممون که شیم می مطمئن ما .باشی اونجا باید حتما مزخرفه،تو_

  داریم نگه خودمون تقویم

 .کشیدم عمیقی نفس

 ..!شکر رو خدا 

 ....بود اینجا تالون فقط اگه

 .کرد قطع منو نگرانی مارجوری

 :گفت اون 

  بگردی وکیل عنوان به شغل یک دنبال بری االن که داری نیاز تو _

  مارج میکنم، کار اینجا در امروز من _

  :گفت رایان

 انجام برای زیادی کارهای امروز که بگم ها بچه شما به اینجا اومدم واقع در _

 مرخصی تو رو امروز چون کنه اداره رو چیز همه میتونه ماریون .نداریم دادن

 .برو شهرستان به بعد و کن خوشتیپ و بپوش مخصوص لباس برو .داری
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 توی شرکت یک فقط .شدی موفق تو چون بریز دور رو امیدی نا و افسردگی این 

 ها اون دوی هر میتونی تو شهر؛ دادستانی دفتر اضافه به داره وجود شهرستان

 یک و باشه باز ها اون از یکی شاید .بگرد رو اونجا قدم به قدم .ببینی امروز رو

 .باشه تو برای فرصتی

  :گفت مارج

  فهمیدی؟ _

 خونه، به برگردیم بیا انجامه؛ حال در چیز همه و میکنه کار اینجا چیزی هر

 ناهار برای رو تو .میام باهات منم بعدش و بپوشی رسمی لباس بری میتونی

 .....از رو ذهنم تا میکنه کمک این عالوه به و میکنم دعوت

  ...تالون

 .میکنیم فکر این به هممون ولی بگه رو اسمش نیست مجبور مارج

 منسجم بتونم که نبودم مطمئن من .کرده خود به مشغول منو سرعت به چیز همه

  .کنم صحبت

  :گفت ماریون

  بدم انجام تنهایی خودم رو امروز کار که بده اجازه _

 و اون ولی کنم کمک بهت میتونم منم که بگم ماریون به تا کردم باز رو دهانم من

 .کردن راهنمایی در طرف به منو رایان

  :گفت ماریون

 داریم...! نگه رو اینجا قلعه میتونیم رایان و ، من دوتون هر برید، بده؛ ادامه _

 .بیاری دست به اونو و کنی پیدا شغل یک خودت برای باید تو خانم؛ دختر
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 انیزو ایتالیایی رستوران توی رو ناهار مارج، و من چیزی، هر از زودتر

(enizo) داشتیم.....  

 از ناشی اینم خب و هست مزه بدون االن ولی منه عالقه مورد بادمجان خوراک

 .....منه نگرانی

 .میکرد همراهی شهر دادستانی دفتر سمت به منو مارج

 که معتقدم ولی نمیشناسم خوب خیلی اونو من .هست وید لری شهر وکیل اسم _

 کنم؟ معرفی بهش رو تو برم میخوای کردن، معامله همدیگه با پدرم و اون

 اینم از قبل .بود کرده من برای رو کار این هم قبال مارج .دادم تکون رو سرم من

 .بکنم رو کار این خودم میخواستم این، بر عالوه .بود کرده حقم در لطف خیلی

 دست به لطفو این شهر این توی نمیخوام من .میرم تنهایی خودم ممنونم؛ نه، _

  میشناسم رو استیل خاندان که چون بیارم

  :گفت مارج

 چیزی چه و وجودته تو چیزی چه که بده نشون بشون و برو اونجا االن فهمیدم؛ _

 ..!کن. شکوفا رو هات استعداد اوردی، دست به رو

 رد درش از و زدم قدم کوچک ساختمان در طرف به و کردم جمع رو شجاعتم من

 .شدم

 .داشتم عادت دنور شهر در عظیم های ساختمون و دادگستری به من

 .بود داده جای خود در رو شهردار ظاهرا که بود، کوچکی آجری ساختمون اون 

 .رسیدند نمی نظر به زیاد چندان ظاهرا هم کارمندان و دادگستری وکیل

 .بود نشسته میز پشت جوان خانم یک

 .کردم حرکت اون طرف به 

 ببخشید؟ _
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 کنم؟ کمکتون تونم می بله؟ _

 کردم صاف رو گلوم من

 دسترسه؟ در اون اگه ببینم؛ لطفا، رو شهر وکیل دارم دوست من _

 یانتها در صدام .کردم رو کار این دوباره .دادم بیرون و کردم حبس رو نفسم

 .کردم تبدیل سوالی حالت به رو اون و دادم تغییر داشتم که صحبتی و بیانیه

 ی؟چ باشم نداشته رو شایستگی این اگه .شه حقم در لطفی میخواستم که این مثل 

  چی؟ باشم نداشته رو شهر وکیل دیدن شایستگی من اگه

 .برم پیش جلو به رو و کنم متوقف رو ها اگه این بودم مجبور من

 دارین؟ قبلی مالقات وقت شما _

  دادم تکون رو سرم من

 کنم؟ صحبت باشون موضوعی به راجع و بگیرم وقت میتونم نه؛ _

 .کشیدم ای تازه نفس بعد و دادم؛ بیرون رو اون آهسته و کردم حبس رو نفسم

 شغلم دنبال 1برفیش شهر توی کلرادو توی اینجا واقع در وکیلم؛ من _

 اومدید؟ آگهی برای شما پس آه،_

 آگهی؟ _

 وادمیخ اون مطمئنم؛ من .میگردن شهر وکیل برای دستیار یک دنبال دارن بله؛ _

 دوجو بسیاری نیاوردیم. وکالی دست به رو زیادی متقاضیان ما .ببینه رو شما

 .کنند زندگی ( snow creek) برفی نهر و شهر یک در بخوان که ندارن

 .کرد سریعی خنده اون

                                                             

1 snow creek 
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 .اینجایید شما که بگم بهش برم بده اجازه _

 من بندی زمان ممکنه .بودند کسی دنبال واقع در ها اون .گرفت اوج قلبم ضربان

 .نیفتاده اتفاق هیچوقت من برای این مثل هایی چیز باشه؟ بوده بهتر

  برگشت من طرف به پذیرش متصدی

 اینجایید. شما که هست زده هیجان خیلی اون .میبینه رو شما و دفترشه در لری _

 یک در شهر وکیل برای زیادی کار نمیشد مطمئنا .کردم نگاه رو بر و دور من

 پول احتماال گشت؟ می دستیار یه دنبال چرا پس .داد انجام برفی نهر و شهر

 از و بگیرم کوچیک آپارتمان یه بتونم که زمانی تا ولی بود نخواهد اینجا زیادی

 جلو به رو فقط جید .بود خواهد کافی من برای این کنم، مکان نقل مزرعه خونه

 ...برو پیش

  بشین روش و بردار صندلی یه و برو _

 اشاره بودند؛ هم کنار ای گوشه در که صندلی چند و کاناپه به پذیرش متصدی

  .کرد

  میرسه خدمتتون دیگه دقیقه یک اون _

 شده کچل و تاس سرش جاهای بعضی که بور و بلوند مو مرد یک بعد؛ ثانیه چند

 .شد وارد متوسط قدی با و بود

 یک زیرش و بود گذاشته باز رو هاش دکمه و بود پوشیده نظامی لباس یک اون 

 .کرد دراز طرفم به رو دستش و اومد من طرف به .بود پوشیده تیشرت

 وکیلید؟ شما هستم، وید لری من _

 .دادم تکون رو سرم و ایستادم من

  رابتزم جید من _

 .دادم دست بهش و گرفتم رو اون دست
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  میکنم دانی قدر دیدنت از واقعا من عالیه؛ شما با مالقات _

 

 خیلی اینجا من کار باشم، بخوام صادق .اینجایی که خوشحالم وجه؛ هیچ به_

 و شهر توی ما گفت، بهت هم کارول زیاد احتمال به که همانطور ولی  .سنگینه

 .کنیم نمی پیدا رو، بشن ساکن اینجا که زیادی وکالی برفی، نهر

 یه که کرد اشاره بهم و کرد راهنمایی کوچک کنفرانس اتاق یک به منو اون

 .بنشینم اون روی و بردارم صندلی

 رابرتز؟ جید خانم .آورده (snow creek) برفی نهر به رو شما چیزی چه پس _

 دوست بهترین اون  .هستم استیل مارجوری دوست من  واقع، در جید؛ فقط لطفا،_

 .منه

  برد باال رو ابروهاش

   استیل؟ خاندان _

  !له_ب

  بود؟ چی مشکلش

 .هستند خوبی مردم استیل، خاندان_

  نداره مشکلی هیچ شاید  ....اوکی

 . خوبند اونا بله _

 ؟داشتی تمرین قانونی کارهای برای زمانی چه پس_

 . شد گرم صورتم تمام و شد گسترده هام گونه روی گرما

 . اوردم دست به رو وکالتم نتایج صبح امروز فقط من حقیقت در نداشتم، تمرینی_
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 اونو  .کشیدم بیرون بودم، اورده خودم با که کوچکی سامسونت کیف از که یذکاغ

 .دادم دستش رو کاغذ و بردم وید آقای طرف به

  .میگم تبریک بت پس خب؛ _

  زد لبخند اون

 .اومدی خوش انجمن این به اینکه و_

 کرد اسکن اونو بعد  و انداخت ام رزومه به اجمالی نگاه یک اون

 .بودی ( stubbs)  شرکت کارمند و (davis)  دبیرستان توی تو؛ پس _

  داری؟ شهر توی کردن کار تو ای تجربه هیچ تو .عالیه واقع در خوبه،_

  .دادم تکون رو سرم

 های سالن توی رو خودم راه واقع در .منداشت نه، ولی بگم، اینو که میترسم من _

 چندین در ( sherry malon) مالون شری با من م.رفت بارم چند میدونم، دادگاه

 کردم کار  ها اتفاق و ها حادثه و پزشکی های درمان و ها تغذیه سو درباره مورد

  .دادم انجام رو اون سخت کارهای بیشتر و بودم هم هاش جلسه توی و

 برجسته اشخاص و مهم موارد ما میبینی اینجا که همانطور ولی اینطور؛ که پس _

  .نداریم برفی نهر و شهر این تو اینجا

 .خندید اون

 جانکشن گراند در DA بخش به بشه بزرگ کشور این تو اینجا که چیزی هر _

 مهمی موارد خب و  داریم؛ آمد و رفت بلیت زیادی تعداد ما ولی .شه می فرستاده

 افراد، به حمله مستی، حال در رانندگی, آمد و رفت منع مقررات، نقص جمله از

  ...خانوادگی خشونت هم اوقات گاهی و بومی خشونت جرح، و ضرب یا و تجاوز

 اندازه از شبی چیزی .میگیرن قرار برسی مورد اینجا که هستن مواردی اینا همه

  .میدیم انجامش ما ولی نیست انگیز هیجان
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 د...وی آقای احترام؛ تمام با _

  !لری لطفا، _

  کردم صاف رو گلوم

  داری نیاز دستیار یه به چرا که نیستم مطمئن ولی میزنم حدس من لری؛_

  :گفت لری

 ماه در شهر شورای جلسه در  .ندارم کارکنان مورد در محقق یه من _

 من و کرد پیشنهاد شهر شورای ولی دارم، نیاز یکی به که کردم گذشته؛اشاره

 که کسی  .کنم استخدام شهر کمیسر دستیار یک اون جای به که کردم موافقت

 به رو من مسئولیت بتونه لزوم صورت در ولی بده، انجام تحقیقی کارهای میتونه

   .بگیره عهده

 ...!فهمیدم _

 بشم، برجسته قانونی کارهای بخش تو برجسته دستیار یا و منشی بود قرار من پس

 .....عالیه

 شهر به وابسته قانون داخل، از تو میشه، تو برای عالی شغل یه این نکن؛ اشتباه _

 انجام رو تحقیقات از بعضی باید تو .بله و یمیکن کار شهر برای و میگیری یاد رو

 .دهند می انجام رو کار این وکال اغلب حال هر به ولی بدی

 چقدره کار درآمد که بپرسم میخواستم.گرفتم گاز رو لبم و دادم تکون رو سرم من

 رو موضوع این چطور نبودم مطمئن ولی میشه پرداخت کارم برای چقدر و

 .کنم مطرح

 ینکن شروع رو کارت فردا که دارم دوست جید؛ هستی، مند عالقه تو اگه _

 فردا توی کار شروع برای افتادن راه و شدم مند عالقه موضوع این به قطعا من _

    کنم؟ سوال مزایا مورد در میتونم آیا ولی نداره وجود مشکلی هیچ احتماال
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 نوع چه که بفهمم داشتم حق من ولی پرسیدم؟ ازش رو سوالی همچین چرا لعنتی؛

 .میکنم دریافت کارم برای سودی و مزایا

 های مراقبت برای ( HMO) سالمتی بیمه سازمان شهر این .البته  ,البته _

 و همسر یک تو اگه و میشه پرداخت کامل طور به کارمندان حقوق .داره بهداشتی

 از خارج اضافی مزایای و حواله و حقوق .باشی داشته خودت به وابسته افراد یا

 قرار رسیدگی و برسی مورد و میشه پرداخت بهت میدی، انجام داری که کاری

  میگیره

  !نکردم ازدواج من .نیست مشکلی این  خب، _

 ما  .میدیم پوشش اینجا هم رو بینایی و پزشکی دندان همچنین ما خوبه؛ خوب، _

  امنیت پرداخت جای به بنابراین  .هستیم بازنشستگی و دولتی سیستم در

  میگیری پول دولت خزاله از تو  اجتماعی،

 .....اوردن دست به پول سراغ برو جید دادم، تکون رو سرم من

  .میشه آغاز سال در دالر هزار پنج و شصت از مزدش، کار این و _

 قابل اون با احتماال کوچک، شهر یک برای ولی میخواستم که چیزیه از کمتر

 .راحته هم خیلی و میشه؛ مقایسه

 متحده ایاالت در شهر وکالی به مربوط حقوق متوسط بدونی بخوای ممکنه _

 یک تو و هستیم کوچیکی شهر توی ما ولی .هست دالر هزار نود حدود آمریکا

 یه به رو حقوق همون که شده داده اختیار و اجازه من به و  هستی؛ اول سال وکیل

 این به و بنابراین  .کنم پرداخت کمتر تمرین و تجربه یا  تجربه، سال ده با وکیل

  داری خوب خیلی قراداد یه تو ترتیب

 هم موقعیتی در واقع در و کنم بحثی و جر اون استدالل و منطق با نمیتونستم من

 . بتونم که نبودم
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 جدی برفی نهر و شهر این توی ,اینجا موندن درباره چقدر تو نمیدونم من _

 شهرستان در خصوصی و حقوقی شرکت تنها میدونم که اونجایی تا ولی .هستی

 و متخصصان از یکی , دیویس نیوت همچنین . نمیکنه استخدام حاضر حال در

 در رو کارش به مربوط تخته گذشته ماه چند انفرادی طور به , برجسته وکالی

 کرده آویزون دفترش ورودی اول رو تبلیغاتی بنر و بود کوبیده شهر دیگه گوشه

 برای کافی کار کردن پیدا برای رو سختی زمان اون که شنیدم من ولی . بود

  .داشته خودش

 دقیقا من . بگیرم رو شغل این من که میخواست واقعا (لری ) اون (wow ) واو

 این در حداقل . نمیدادم اهمیت ها چیز این به معموال من ولی, چرا نبودم مطمئن

 .... جهت و  نکته

 ؟ میدی پیشنهاد رو شغل این بهم تو پس _

  زد لبخند

  میدم پیشنهاد, بله _

 . ایستادم من

 لری..... متشکرم ازت زیاد خیلی . کنم قبولش که میشم خوشحال پس _

 رو دستش و اومد, بودم نشسته کنارش  قبال من که میزی طرف به و ایستاد اون

 . کرد دراز

 و اینجا که خوشحالم خیلی, جید . میگم آمد خوش بهت و میکنم استقبال من پس _

 هم با و کنم آشنا اداره جاهای بقیه با رو تو که بده اجازه . شدی ملحق ما به

 بعد و . کنی مالقات هم رو اینجا کارکنان بقیه میتونی تو . بزنیم گشتی رو اطراف

 . میدم بهت رو کارت مورد اولین و کاری ماموریت اولین من

 و خورده گره کارم کوتاهی مدت یه که بگم دوستم به بده اجازه فقط , عالیه این _

  برمیگردم همینجا درست بعدش من و نمونه منتظرم
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 برگرد, شدی آماده وقتی, نیست مشکلی _

 من گه گفتم اون به و رفتم بود منتظرم مارج که جایی طرف به سرعت به من

 به بعد و بره خونه طرف به من از زودتر و جلوتر میتونه اون و گرفتم رو شغلو

 قانونی کارهای که ( manil)* مانیل کاغذ از پوشه یک لری. برگشتم دفتر سمت

 . داد دستم به رو بود توش  وکالت و

 : گفت 

 خونه به خودت با اونو میتونی تو , مدافع وکیل . توهه کاری مورد اولین این _

 رو کاریت روز اولین و برگرد اینجا صبح بعد و کنی کار روش امشب و ببری

  . کنیم می شروع نُه ساعت حدودای رو کارمون اینجا ما . کنی شروع

 . میرسه نظر به عالی من برای _

  . گذاشتم خودم کوچک کیف در رو پرونده

 . داشت پنجره اتاق که بود این حداقلش ولی داد نشان کوچک دفتر یه من به لری

 و بود شده تزیین رومیزی با که فلزی میز یک . داشت کمی تزیینات اتاق این

 اقیانوس یک شکل دکستاپش و بود روشن که داشت قرار هم کامپیوتر یک روش

 توش  رو ها پرونده که دار کشو های جعبه و کتاب های قفسه سری یک . بود آبی

  . داشت قرار اتاق توی, بودن چیده

 : گفت اون

 میکنه کار اینجا دیگه ولی نیست زیادی چیز این _

 اوقات گاهی همچنین و میره کار به فایل پوشه ساخت برای معموال :مانیل کاغذ)*

 (. هست نخودی هم رنگش . میگیره قرار استفاده مورد الگو کاغذ عنوان به

 : گفتم من

  . هستم راحت خیلی اینجا من, نداره اشکالی اوه _
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  . کرد معرفی ها فایل دار دفتر, دیوید به و منشیمون, میشل به مرا اون

  هست کوچکی شهر اینجا, حال هر به . داریم کمی خیلی کارکنان اینجا ما_

  میرسه نظر به عالی من برای این . میشه درست چیز همه مطمئنم _

 نُه ساعت از زودتر فردا و روشن و آفتابی روز توی, رو تو ما پس , عالیه_

  دید خواهیم

  هستم اون منتظر مشتاقانه من_

 کیف از رو بود دستم که ای پوشه, کردم در طرف به زدن قدم به شروع وقتی

 . انداختم بهش سریع نگاه یه و کشیدم بیرون سامسونتم

 . پیچید هم به شکمم و ریخت فرو قلبم

 . بودند استیل تالون برضد مردم

 

 

 

 

 

  بیستم فصل

 

 

  شخص سوم
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 لعنتی پارچه آن و بود بسته رو پسر دهن, بودن گذاشته دهانش در که ای پارچه

 استفراغ و فتکثا و خاک و سمی قارج مزه پارچه آن . بود کرده پر رو دهانش

 . میداد

 و محکم های طناب با رو دستش های مچ و بود پوشانده رو چشمانش ای پارچه

 اون, پسر آن خستگی ولی , بودند آزاد پاهایش فقط . بودند بسته کمرش پشت سفت

  . میکرد منع کنندگان اسیر به زدن لگد از رو

 و..... بود زده لگد بیشتر بارهای و بود زده لگد و بود زده لگد رو ها آن قبال اون

  . بود رسیده انتها به و شده ختم اینجا به اون هم هنوز

 : گفت صدایی

  پسر, اینجا بیا_ 

 اون و آورد پایین ها پله از زور به و سرعت به را او, اون قوی های دست

 . بلغزد پاهایش و بخورد تلو تلو بود نزدیک

 کوچولو حرومزاده و عوضی اومدی خوش خونه به_

 : گفت دیگری صدای

 راحت خیلی اینجا تو که میکنیم حاصل اطمینان ما و میاد خوشت اینجا از تو_

  هستی

 می تاریکی در که سیاه مار یک مثل, جهنم مثل . خندید ترسناکی طور به اون

  . درخشید می و میزد برق قرمزش های چشم . خزید

 .... واقعی شیطان یه مثل خورد می اون گوش به که بود صدایی این

 اون ها مرد, رسید ها پله پایین به وقتی . شد مرتعش بدنش و لرزید سرما از پسر

  . دادند هلش و انداختند ای گوشه به رو

 پسر؟ ای آماده_



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 328 

 

 : گفت صدا اولین

 کوچولو؟ گربه ای آماده_

 بودند پوشانده ملعون پارچه آن با دهانش و بودند بسته  رو هایش دست هنوز پسر

 ؟ چی برای آماده. بدهد جواب نمیتوانست .

 . فهمید زودی به اون

 

 

  تالون

 

 

  کنم تحمل رو ها دستبند این نمیتونم من استیو لطفا_

 بودند بسته پشت از رو هام دست و بودم شده عرق از خیس پلیس ماشین پشت در

 هام ریه به رو هوا کردم تالش بازدوباره بعد و بکشم عمیقی نفس کردم سعی .

 . بکشم نفس و بخورم هوا کافی اندازه به نمیتونستم ولی بفرستم

 : گفت دوگان استیو افسر

 به .میدونی که خودت .بدم انجامش قانونی کارهای با رو کار این باید, تال متاسفم_

 ؟ زدی کتک رو بچه اون چرا حال هر

 اون از . زدنه حرف از بهتر این که میدونستم بهتر واقع در ندادم جوابی من

 . نبود بچه اون پس . بود سالش پنج و بیست حداقل مرد اون, گذشته
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 ( snow creek) برفی نهر در محلی دادگاه و پلیس اداره به ما بعد ساعت نیم

 در و شد پیاده ماشین از استیو, شهر فرمانداری ساختمان کنار در درست . رسیدیم

 . کرد باز برام رو ماشین

 ...تال  بیرون، بیا _

 کار از ها فلج مثل و بود شده حس بی بدنم .ماندم ماشین تو نشسته حالت به من

 .انداختند طنین و شدند تکرار سرم در ها قال و قیل و ها صدا و سر .بود افتاده

 می رو صداها .دیدم می محو رو چیز همه بگیره رو وجودم که خالء یک مثل

 .بدم انجام العملی عکس نمیتونستم ولی شنیدم

  .....لـــــــــــات  .....شــــــــــــــــــــاب  .....عــــــــسری _

 زمانی تاب و پیچ یک در که انگار, بود کشیده و عمیق سرم در استیو صدای

 به و زدم کنار رو اون سرعت با من  .گرفت رو بازوهایم استیو گوشتی دست.بود

 .دادم سریعی و شدید تکون خودم

  زدم فریاد

   !نمیام من  !نه _

  چیه؟ مشکلت تالون، مسیح، _

  .گرفت شکل ذهنم در کوچک چیزهای از تصاویری

  .....استیو  .....در زنگه  .....خانه در تنها .....جانکشن گراند به برگشتنم

  .....دستبندها .....بازداشت

 تیره چیز همه نکردم؟ ایستادگی و مقاومت چرا  بودم؟ نکرده مقاومت حاال تا من

 و سیاه تیرگی یک شرور، و آور زیان تیرگی یک خبیث، تیرگی یک .بود تار و

 ......ققنوس خالکوبیه یک با تیرگی یک جهنمی،
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 یونان ایران اساطیر در که هست ای افسانه و مقدس پرنده : (phoenex) ققنوس) 

 و نادر که ای افسانه موجود این درباره .شده یاد اون از چین اساطیر و مصر

 و میکند جمع هیزم از ای توده یکبار سال هزار آن ندارد زایشی جفت و تنهاست

 افزاید  می آتشی منقارش به آید خوشش آوازش از چون میخواند آواز آن سر باالی

 می و میگیرد آتش بالفاصله که آید می پدید وی از تخمی آتش در سوختن با و

 سال هزار ها افسانه در ققنوس میشود متولد دیگری ققنوس آن خاکستر از و سوزد

 از رو دنیا موسیقی .میدانستند ها بیماری همه درمان ققنوس اشک حتی میکند عمر

 (.اند دریافته ققنوس آواز

 

 یکهویی و ناگهانی حرکت یه تو و شدم پیاده ماشین از و بشم؛ بلند کردم سعی من

 .کردم فرار و چرخیدم من و افتاد زمین روی استیو .زدم استیو سینه قفسه به لگدی

 رو پیش های سال اون همه باید من .....کردم فرار و  کردم فرار و کردم فرار من

 ضرب با صاف تخته یک به که وقتی تا دویدم انقدر.....میکردم فرار االن مثل

 هام ماهیچه و عضالت و خورد زمین به محکم ضربه یک با بدنم  .خوردم

 .شدند منقبض

 نمیتونستم .رفتم فاک به کامال برینم؛ وضعم این به باید زندگی، این به بشاشم باید

 .بکنم ای لعنتی حرکت هیچ

  !کنید کمکم خدا، به عشق خاطر به  !کنید کمکم _

 .نمیاد هرگز هیچکس نیومد؛ کمکم به هیچکس

 ازم کس هیچ و بودم مرگ حال در که روشنه کامال من .....مرگ حال در 

 .....هیچکس .....دقیقه به دقیقه به دقیقه .نخورد منو غم و نکرد مراقبت

  استیل باش، زود خب؛ بسیار _

 بایستم پاهایم روی تا کرد کمک من به بازو یک
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  زدی؟ لگد پلیس افسر یه به کردی؟ فکر چی به _

 گروهبان نیست، مشکلی و هست اوکی این _

 .بود استیو صدای این

 با اون .نمیذارم روش فشاری و اتهام من میگذرونه، رو سختی زمان فقط اون _

  .شد مجازات و تنبیه کافی اندازه به تیزر و تخته اون

  .بود خشک شلوارم. کردم نگاه پایین به  .بود زده ضربه بهم تیزر،

 نکرده درست رو چیز همه من .بودم نکرده خراب رو خودم من شکر؛ رو خدا

 .بودم

 قدمی .بدم حرکت رو هام انگشت نمیتونستم من  بود؛ بسته دستم هنوز که هرچند

 سرم به که چکشی مثل بود دیده آسیب سرم  .برم راه میتونستم  گذاشتم؛ جلو به

 .کوبید می و داشت تپش هام شقیقه بزنه، ضربه

  :پرسید استیو

  تال؟ خوبه حالت هستی، اوکی تو _

   .زیاده خیلی تیزر به خوردنت ضربه ثانیه ده .کردی فرار پیش ثانیه ده تو_

 .میرسید نظر به ساعت یک از بیشتر من برای  ثانیه؟ ده

  ندارم تعلق اینجا به من _

 .بود این گفتم که چیزی تنها

  داری تعلق که باش نداشته شک پس زدی کتک رو نفر یه وقتی میدونی؛ آره، _

 .نبود استیو صدای شد؛ گفته که چیزی این صدا، این
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 باشه همونی باید اون .....باشه بوده گروهبان باید .....پیرتر پلیس یه  .چرخیدم 

تا  کرد گیری هدف منو اون  .بود گرفته هدف من طرف به رو تیرش هفت  که

 .نهک همراهی پلیس اداره ساختمون داخل به رو من استیو که زمانی

 .بود بدتری خیلی شکنجه ابزارهای شامل و حاوی دنیا  .نمیترسیدم ها اسلحه از من

 و انداختند راه صدا و سر دوباره ها اون .ها قال و قیل و سفید خالء اون دوباره

 .دادند انجام رو اداری های بازی کاغذ و اداری تشریفات

  (mug shot)*عکس صورتم از پلیس و  گرفتند؛ منو پرسنلی عکس و انگشتم اثر

 .گرفت

 

 نارنجی لباس و آوردم در رو هام لباس میکردند نگاه بهم که همانطور دوباره

 .پوشیدم بودند؛ داده من به که رو زندان مخصوص

 .دادند هل زندان سلول به منو دوباره

  .نشستم زندان از ای گوشه بود، آزاد حاال هام دست

ز ای گوشه  .شد ساکت و خاموش بالخره ها قال و قیل و سفید خالء اون .کردم ک 

 .شد جایگزین آور وهم و ترساننده های صدای و تاریکی جاش به

 .....کرد پرت قدیم های زمان به مرو فکر و برد گذشته زمان به رو من

............................ 

 

* mug shot 

 یک این پس  .میشه گرفته گناه و جرم یک با متهم از پلیس توسط که هست عکسی

 .هست خصوصی اصطالح
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 سوم شخص 

 

ز تاریک زمین زیر از ای گوشه در پسر  بدن تمام در برنده دردی  .بود کرده ک 

 اون خون  .گذشت می برنده چاقوی مثل او های رگ میان از درد این و بود اون

 .بود کرده خیس رو، بودند داده او به کنندگان اسیر که ناچیزی خاکستری پتوی

 تکه یک دوسر، جو .....بود کرده استفراغ ،بود مانده اش معده در که را چیزی

 .بود اون ظهر از بعد مختصر خوراک هندوانه، از ای تکه و بسکوییت

 تمام کارشان وقتی اسیرکنندگان آن  .بود شده گذاشته کنارش درست ساندویج یک

 .بودند کرده ترک رو جا آن شد،

 دوباره هرگز اون.بود نخورده غذا دوباره هرگز اون بخورد، غذا نمیتونست پسر

 .....بود نخورده

 و قفل تنهایی در اون  .بودند کرده زندان تنهایی در رو اون  .نبود بسته دیگه پسر

 .....بود شده اسیر

  کنی پیدا اینجا از خروج برای راهی کن سعی و شو بلند پاشو، _

 .داد فرمان اون به بود سرش درون که صدایی

 شده، ریش ریش و چاک چاک بدنی  .بود بیحال و سست و ضعیف اون بدن ولی

 .....شده استفاده بدنی

 کرده فرار باد مثل اون  .بود شده دور کوچکش برادر.بخورد تکان نمیتونست اون

 .....شکر رو خدا .بود گفته اون به پسر که وقتی بود

  !شو بلند .باش زود _

  .آمد در صدا به و انداخت طنین سرش در دوباره باطنی و درونی صدای
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 تو .کنی پیدا بهبود میتونی تو بیرون؛ برو اینجا از  .نیستی این سزاوار تو _

  !بجنگ  لعنتی، بجنگ، .بری میتونی

 .نکرد صحبت به شروع دوباره و هرگز صدا و نکرد حرکت پسر

 

 

 

 

 

  یکم و بیست فصل

  جید

 

 .کردم باز رو پوشه توی های برگه سرعت به من

 شده ثبت کردن حمله و شتم و ضرب خاطر به تالون علیه کالین اتهامات !خدا اوه 

 فکر بهش باید احتماال و بود نکرده خطور ذهنم به هرگز موضوع این لعنتی، .بود

 .....بود اطمینان برای چیز یک.باشه داشته هایی نکته باید این احتماال .میکردم

 این مغایرت و تضاد طرف دو هر در  .کنم تحمل رو پرونده این نمیتونستم اینکه

 و اونها بین درگیری طرف یه  .میومد گیرم که ای عمده منافع و سود و پرونده

 . بود شده سپرده بهم که کاری طرفم یک

 .کرد زدن حرف به شروع لری  ولی بگم چیزی یه تا کردم باز رو دهنم من

 کنار اون میدونم، من که اونجایی تا .شد دستگیر امروز درست استیل؛ تالون _

 ثروتمندش برادرای از یکی که مطمئنم من  .بازداشتگاهه در پلیس ایستگاه و مقر

 .میکنند آزاد بخوان، که لحظه هر رو اون
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 رهاش و کردم حبس رو نفسم بعد و کشیدم نفس بریده بریده .زدم نفس نفس من

 اینکه از بعد باید اون  بود؟ کجا این از قبل اون . بود امان در اون حداقل .کردم

 .باشه شده دستگیر رفتم سرکار صبح امروز

 یک در االن اون که فکر این نمیتونستم کشید می تیر بدنم تمام میسوخت، پوستم

 .کنم تحمل رو بازداشته سرد و مرطوب سلول

  وید آقای _

  لطفا لری، _

  دادم تکون رو سرم

 که میکنم احساس و میمونم؛ ها استیل مزرعه توی من که میدونی تو لری، _

 نامزد مورس، کالین پرونده، این در مذکور قربانی که بگم بهت که هستم موظف

 تعارض و تضاد یه اینجا تو من که ببینی میتونی تو که واضحه پس .منه سابق

   .کنم کار پرونده و مورد این در بتونم نمیکنم فکر .دارم مصلحت و منافع

 تعارض نوعی همیشه اینجا مثل کوچیکی شهر تو .نیست منطقی و مزخرفه این _

  .میشناسیم رو دیگههم ما همه  .داره وجود ناسازگاری و

  .....من ولی _

 ی همه توی ما همه که نیست چیزی از تر متفاوت میگی که چیزی این ببین، _

  .داره اقامت جانکشن گراند در هتلی توی مورس آقای  .بینیم می اینجا, ها زمان

 پروندش و پوشه توی باهاش ارتباط نحوه و تماسش شماره مورد در اطالعاتی

 تو اگه ولی .نه یا کرده رایزنی و مشورت اون با استیل آقای که نمیدونم من .هست

 االن بزنی، حرف استیل آقای با و بری پلیس ایستگاه و پاسگاه کنار در که میخوای

  .باشه خوبی زمان ممکنه

 اخالقیه غیر .میکنه کار چه که بود نکرده احساس لری شاید .کنم باور اینو نمیتونم

 پتانسیل کوچیک شهر یک توی که فهمیدم آره، .کردم رو کار این که مطمئنم ولی
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 دو هر در من ولی.بود عالی خیلی کشمکش و درگیری برای نهانی های استعداد و

 .داشتم اختالف پرونده این طرف

 چی واسه موضوع این به راجع  .پرسم می ازت ای حرفه سوال یک لری_

 نکن اصرار بهم پرونده این گرفتن مورد در لطفا  میکنی؟ اصرار

 مثل هم من.شناختم می رو ها اوند،بودن بچه ها استیل که زمانی از من جید،_

 .بده انجام رو پرونده این باید نفر یک ولی دارم کشمکش پرونده این تو توام،

 دو هر تو من .نداری درگیری موضوع این تو من اندازه به و من مثل تو نه،_

 به .بودم شده نامزد قبال اتهامات این قربانی با من .دارم کشمکش و اختالف طرف

 .بودم اون به استیل تالون حمله شاهد من  .چیه منظورم بفهم خدا، خاطر

 خیلی و میخواستم رو شغل این من کردم؟ عبور قرمز خط از.شد سرخ لری چهره

 .داد رو فرصت این بهم لری که بودم زده هیجان

 وکیل یک پس .بودم کرده واگذار بهت من که نیستی کار این انجام به قادر تو اگه_

 .میکنم پیدا موقعیت این برای دیگه

 می رو اخالقی تخطی و نقص من .بودم کرده عبور قرمز خط این از من آره

 و بمونم مزرعه تو همیشه برای نمیتونستم داشتم نیاز شغل این به ولی شناختم

  شایع کوچیک شهر یک توی که کشمکشی و درگیری به لری و باشم؛ آویزون

 به شدت به تالون که شم مطمئن میتونستم طرفم، یک از عالوه، به.کرد اشاره بود،

 کس یا لری رو، تالون سرنوشت و بخت دالیلی به .نشده تنبیه خشونتش خاطر

 مطمئن من .کنه کنترل رو خودش نمیتونست اون .کنه حس نمیتونست ای دیگه

 واسه نامه گواهی و جواز ارزش که وکیلی هر و  بگیره وکیل یه تالون که میشم

 خارج پرونده این از من بعدش که میشه، مطمئن که کسی .باشه داشته رو کارش

 .شدم

 اینجا تو کار برای فرصت این از من .کنی پیدا ای دیگه وکیل یک نیست الزم نه_

 .میکنم قبول رو پرونده این .میکنم دانی قدر
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 اگه جید،.میکنم توصیه بهت ولی هست؛ ای عاقالنه تصمیم این که میکنم فکر_

 نبر سوال زیر منو اخالقی اصول دوباره کنی، حفظ رو تکار میخوای

 اصول درس های کالس تو که چیزی از نداشتم شکی هیچ من .دادم تکون رو سرم

 و پرونده این کردن مطرح با شک، بدون لری .گرفتم یاد قانونی و مشروع اخالقی

 نتیجه، در و  کرد؛ می ثبت رو خودش اخالقی اصول من، به پرونده این انداختن

 .بودم اون مثل هم من

 می در جور عقل با عالمه یه گفت لری که چیزی .بود کوچیک شهر یه اینجا ولی

 ناسازگاری و ها درگیری مورد در ما اگه .کرد حس ازش میشد چیز کلی و اومد

 و دادن قرار قانونی تعقیب تحت برای شدیم می مجبور نبودیم، دقیق اینجا تو های

 .بیاییم بیرون پرونده، هر برای کردن رایزنی و قانونی پیگرد کردن دنبال

 من .میکنم کار پرونده این روی تواناییم بهترین با من پس.نیست پذیر امکان این

 اون که ببینم میتونستم .بشه حبس اونجا و بره زندان به تالون که نمیخواستم

 از بیرون به من.پرداخته رو چیزی هر یا و اجتماعی خدمات و پرداخت غرامت

 مالقات بود، گرفته غذا مقدار یه که حالی در رو مارج و کردم حرکت ساختمون

 .کردم

 پارک توی رو اونا میتونیم کردم فکر .گرفتم خودمون برای غذا مقداری یه من_

 جدا تالون از فکرمون و ذهن تا کنه کمک ما به ممکنه !قشنگی روز چه .بخوریم

 .بکنه

 بگم؟ مارج به که باشم کسی اون دقیقا من باید چرا ...تالون

 :گفتم

  برگشته تالون_

 .زد لبخند اون

  بود؟ افتاده اتفاقی چه کجاست؟ اون  واقعا؟_
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 .ریخت فرو شادش چهره بعد ولی

  شده؟ چی !خدایا اوه_

 .دادم تکون سر و دادم قورت رو دهنم آب

 یه .برم بعدی در سمت به باید من .باشم تو با رو شام نمیتونم االن من مارج_

 و ضرب جرم به کالین .شده دستگیر تالون .کنم کار اون روی باید که دارم پرونده

 و کرده؛ ثبت رو اتهاماتش و کرده شکایت ش علیه شده، بهش که ای حمله و شتم

 .بودند اون دنبال به گذشته شب پلیس ماموران که هست دلیل همین به

 . گرفت دهانش جلوی رو دستش مارج

 .میام تو با هم من ؟کنیم کار چه_

  دادم تکون رو سرم

 . کارمه به مربوط این, برم تنها باید نه_

  منه برادر اون ولی_

 حد از بیش و هستی احساسی خیلی تو . برم تنها باید که هست دلیل همین به دقیقا_

 . میشی احساسات درگیر

 . بودم درگیر احساسی نظر از مارج از بیشتر حتی من..مزخرفاتی چه

 . منه شغل این, عالوه به_

 ....... یعنی این, میکنی کار شهر وکیل برای تو ولی_

  دادم تکون رو سرم

 این از میخوام . نباش نگران ولی . میکنم کار تالون علیه من یعنی این, آره_

 که اونجایی تا و . باشم جوانب همه مراقب و بکنم رو احتیاط نهایت موضوع

 . میدم قول بهت . بشه مشکل کمترین دچار اون کنم سعی ممکنه
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 : گفت مارج

  بگیرم اون برای وکیل یک و برم شرکت به باید من_

  . دادم تکون دوباره رو سرم من

 تعطیل زود ممکنه ها اون و پنجه ساعت تقریبا االن . کن عجله . خوبیه ایده این_

  هست راه در دیگه مدافع وکیل یه که میدم اطالع( تالون) اون به من . بشند

 دوید دیگه طرف یه به عجله با داشت دست در رو ها غذا هنوز که حالی در مارج

  . رفتم پلیس ایستگاه طرف به سنگین های قدم و گام با منم و

 روبروم میز بر اون تالون و بودم نشسته شهادت اتاق در من, بعد دقیقه پانزده

 مثل, هم زندان مخصوص نارنجی لباس با حتی  مرد این, خدایا اوه  .بود نشسته

 لباس با حتی اون ؟ بشه آفریده جذاب انقدر نفر یک که میشه جور چه .بود خدا

 به آرمانی هم زشت لباس این با حتی اون استایل . بود ها پادشاه شبیه هم بازداشت

 . ناراحته اون که فهمیدم واضح طور به من ولی نزد حرفی اون . رسید می نظر

 .بود شده نوشته صورتش روی عصبانیت لبه

 فشرده و شده سخت و سفت فک از ,اش فشرده هم به لبای از . ببینم اینو میتونستم

 ... اش خورده چین پیشونی از یا و , اش

 . بلعیدم آروم رو دهنم آب و. کردم صاف نرم رو گلوم من

 یک تونی می, مالقات و جلسه این طی در تو که بدونی اینو میخوام من, تالون_

  باشی داشته وکیل

 ؟ نیستی من وکیل تو که اینه منظورت_

 . باشم طور این میخواست دلم چقدر. دادم تکون رو سرم

 این و کرد استخدام رو من اون . هستم, وید لری,شهر دادستان دستیار من, نه_

 داد بهم رو پرونده



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 340 

 

 .چرخوند رو هاش چشم تالون

 ........خدا خاطر به, اوه_

 .بود عصبانی و تیره, مشکیش های چشم . شد خیره من به اون

 چیز همه ولی . باشم نکرده فکر اون به قبال من که نمیکنی فکر چیزی هیچ به تو_

 که کاری اولین . شه می راه به رو چیز همه که هستم مطمئن من . میشه درست

 . بگیری وکیل یک تو که اینه بدیم انجام باید

  نمیخوام وکیل من, بیرون ببری اینجا از منو باید تو, جید_

 حال در, درست االن مارج . داری الزم یکی, بیرون بری اینجا از میخوای اگه_

  کنه پیدا تو برای رو نفر یک تا شرکته سمت به رفتن

 نخواهم پول ها اون از یکی به من ؟ بود گفتی که جوکی تا دو اون از یکی اینم_

  باشه من نماینده تا داد

 ..... تالون_

 منو . میکنم گناه ادعای لعنتی منه, بهش لعنت . گناهکارم که میکنم اعتراف من_

 . بفرست زندان به

 از و کرد ونگ ونگ سرم تو حرفاش اومد در صدا به مغزم ای لحظه برای

ر حرص ر خ    ؟ شنیدم ازش درست اینو االن . کردم خ 

 باید . بگیرم نظر در رو هاش سابقه تمام و موضوع این دارم قصد من, تالون_

  میگی داری چی نمیفهمی اصال تو . کنم ضبط رو مالقات این جلسه صورت

 نتیجه در و اون تبع به و هستی ( snow creek) برفی نهر و شهر نماینده تو_

 به . میکنم اعتراف رو بودنم گناهکار تو به من . هستی هم کلرادو ایالت نماینده

 زندان به منو تبعید برای و بپذیر منو عذر و خواهش دربار افسر یک عنوان

 ! بفرست



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 341 

 

 ببرم بیرون اینجا از رو اون, من که میخواست ازم , پیش ثانیه سه ؟ بود چش اون

.  

  گفتم که همانطور_

 . دادم ادامه, میفشردم هم به غیظ از رو هام دندون که حالی در

 اینجوری باید مکالمه این . میشه ضبط اینجا شهادت های اتاق تو چیز همه_

 که بودن گناهکار عذر هر . بگیش بعد و بسنجی رو حرفات باید . نگیره صورت

 این بهت من . بشه ثبت اینجوری نیست قرار, کنی ثبت اینجا من با, میخوای تو

 طرف از فقطم .نمیکنم قبول تو طرف از ای بهانه هیچ االنم .نمیدم رو اجازه

 ؟ شدی فهم شیر. پذیرم می اینو وکیلت

 . کشید آه و داد تکیه صندلیش پشتی به اون

 _ کن هماهنگش خودت_

 اگه مطمئنم من . هست معقولی مرد یه کالین . کنم کمک بهت میتونم من , حاال_

 . گیره می پس رو اتهاماتش و میکنه موافقت اونم, بدی غرامت اون به

 . کنم پرداخت غرامتی کونی بچه اون به بخوام اگه احمقم من_

 داشته پزشکی پرونده و سند ممکنه اون . زدی کتک تفاله یه مثل اونو تو, تالون_

  هستی بدهکار و مدیون اون به رو مبلغی یه تو . باشه

 من به و داد تکیه بهش و گذاشت میز روی, رو بازوش فقط . نگفت چیزی تالون

 . شد خیره

  باش منطقی_

 اومده پلیس یه صبح امروز ؟ باشم منطقی که میخوای من از تو ؟ باشم منطقی_

 های مجرم مثل . کردند دور خونم از لعنتی های دستبند اون با منو و خونم تو بود

 . کردن زندانی انفرادی سلول یک توی منو اونا, جید . کردن زندانی منو معمولی

 ..... نداری ای ایده هیچ اصال تو
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 به رو نفر یک که وقتی ؟ داشتی انتظاری چه ها؟ چی درباره ندارم ای ایده هیچ_

 کنه ثبت تو علیه رو اتهاماتش که میگیره تصمیم نفرم یه اون بزنی کتک جهنم حد

 حله قابل این ولی . هستی مقصر و گناهکار تو, تالون . کنه درست پرونده برات و

  کنم کمک بهت من که بدی اجازه فقط تو اگه .

 و بود زده حلقه هاش چشم دور که سیاهی های دایره . بست رو هاش چشم اون

 که بود واضح . بود آشکار و نمایان همیشه از بیشتر اش خنده خط چروک و چین

 اون ولی بپرسم ازش تا کردم باز رو دهنم ؟ بود کجا اون . بود نخوابیده دیشب

 . زد حرف

 نتونم که هستم ای لعنتی خسته اونقدر فقط من شاید . کنم درستش نخوام من شاید_

  کنم حل و درست رو اون

 ساده جرح و ضرب و حمله یه برای احتماال. کنی گناه ادعای تو اگه حتی, ببین_

 این و مسائل این در مشکلی هیچ . خوبه حالش کالین . رفت نخواهی زندان به

 یا و نشی جریمه اونقدر و باشی نداشته مشکلی ام تو ممکنه . نداره وجود ها زمینه

 آزادی و و اجتماعی خدمات از بعضی شاید . نخوره بر مشکلی به غرامتت

  . رفت نخواهی زندان به احتماال تو و بشی آزاد بشه باعث مشروط

 مدت به کردن حمله و جنسی تجاوز که میدونم اینم . میفته اتفاقی چه میدونم من_

  داره همراه به کلرادو توی بالقوه زندان سال سه

 .برد باال من طرف به رو ابروهاش اون

  هستی آشنا کلرادو در جزا و جرم قانون با تو که ببینم میتونم من_

 : گفت اون

  ؟ که یادته . نمیخوابم هیچوقت من . میکنم مطالعه موردش در خیلی_
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 رو خودش مصممه که میرسید نظر به اون ؟ کنم کار چه اون با من . کشیدم آهی

 در صدا به در . بودم نکرده نگاه ساعتم به هنوز, خب . ببره بین از و کنه نابود

  . برگشتم در طرف به و چرخیدم من و کوبید در به یکی و اومد

 . کرد هدایت اتاق داخل به رو مردی, پوش یونیفرم افسر

 : گفت افسر

  اینجاست شما وکیل, استیل آقای_

 . گرفتم طرفش به رو دستم و ایستادم

  شهر دادستانی دفتر دستیار, رابرتزم جید من_

  اوکیف پیتر_

 . داد دست باهام و گرفت رو دستم اوکیف

 ؟ کنم صحبت موکلم با تنهایی من نداره اشکالی_

 . دادم تکون رو سرم من

 . نداره اشکالی وجه هیچ به_

 : گفت و ایستاد تالون

  بمونه بهتره ( جید) اون, میکنم فکر_

  اینجاست تو به کمک برای اوکیف آقای. نیست خوبی ایده این تالون_

 . چرخیدم اوکیف طرف به

  بفهمیش بیشتر بتونی . کنی صحبت باهاش کمی بتونی تو شاید_

 خانم همچنین . داد توضیح من برای رو موقعیتتون شما خواهر, استیل آقای_

  اون, منافع تضاد به توجه با که کنم سعی دارم قصد منم. داد توضیحاتی هم رابرتز

 . کنم دور پرونده این از رو ( جید)
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 : گفتم

 لری . بکشم کنار قضیه این از رو خودم کردم سعی من, بدونی اینکه برای فقط_

 نداد اجازه من به

 .داد تکون رو سرش اوکیف

  کنه منحرف رو اخالقی اصول تونه می که زمان هر داره تمایل لری_

 .نداشتم شکی این تو من

 معامله یک حاضرم من ولی . کنی خارج پرونده این از منو میتونی بخوای اگه_

 . بکنم خوب خیلی

 . گذاشتم در دستگیره روی, رو دستم

  ای آماده زدن حرف برای زمانی چه بدونم بده اجازه بهم_

 ! لعنتی_

 . شدم روبرو تالون فوران و انفجار با بعد و برگشتم من

  میمونه اینجا اون که گفتم واضح و آشکارا طور به خودم کنم فکر_

 . کشید عمیقی آه اوکیف

 دهن بهتره ام تو شو خفه بگم بهت اگه ! شو خفه که میگم بهت اینو منم ولی_

 همه و بدیم انجام رو کارها این بتونیم امروز ما شاید . شی خفه و ببندی رو لعنتیت

  کنیم فصل و حل و فیصله رو چی

  برم زندان به میخوام . میکنم اقرار گناهم به من . کرده پیدا فیصله قبال_

 . دادم تکون رو سرم

  نشده هم زخمی حتی کالین . زندان بری تو که نداره دلیلی, لطفا, تالون_

 : گفت اوکیف
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 دستیار و وکیل , استیل آقای, میگی داری چی فهمم نمی کامال که متاسفم من_

 مخالف قدر این چرا .هست ما همکاری به مایل وضوح به اینجا  شهر دادستان

 ؟ هستی

  دارند تعلق زندان به مجرمان, شدمت جنای یه مرتکب من_

 : گفتم من

  نیست جنایتم, نیست جرم یه این, فنی نظر از_

 به حتی تو . بودی نشده متهم جرمی به تو . میگن درست وه رابرتز خانمحق با _

 ترتیب برات االن داره خواهرت . شدی دستگیر فقط تو . نشدی متهم هم چیز هیچ

  بشی خارج اینجا از دیگه ساعت چند عرض در باید تو .میده رو وثیقه یه

  بمونم اینجا میکنم فکر, نوچ_

  چرخیدم اوکیف طرف به . کردم پرت هوا تو رو هام دست بهش حرص از من

 کارت هنوز متاسفانه . میذارم تنها مشکل این با نبرد و مبارزه برای رو تو من_

  کردم کار به شروع امروز فقط من . ندارم ویزیت

 . نوشتم, بود میز روی که کاغذی یک توی رو موبایلم شماره عجله با 

 بیای اینجا به و بگیری تماس میتونی تو_

 : گفت اون

  بود خواهم تماس در, ممنونم_

 ! میمونه اون, گفتم که بهت _

 . رفتم حال هر به من
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  دو و بیست فصل

  تالون

 

 ؟ فرستاد رو اون که بود کرده فکری چه خودش با جید . بود احمق اوکیف پیتر

 داد می قورت رو دهانش بزاق میزد حرف که بارم هر و گرفت فاصله من از اون

 اون درباره گروهی های سوال و سوال عالمه یه ازم اون . میکرد نگاه من به و

 . دادم جواب همشون به صادقانه منم و پرسید عوضی و کونی کالین

 میتونیم و . باشیم اعتنا بی خطراتش به نسبت میتونیم که مطمئنم تقریبا من پس _

 دست به رو اجتماعی خدمات از بعضی شاید . بدیم انجام ممکن حد در رو کار این

  باشه بزرگ معامله یک نباید . اوردیم

 شکایت تا بیاره گیر رو یارو اون میتونه میکنه فکر اون, میگه چیزایی یک جید_

  بگیره پس رو اتهامتش و نکنه

  بود خواهد عالی, بتونه اگه ولی کنیم حساب اون روی نمیتونیم ما_

 .نمیکنم رو کار این واقعا من, نه یا بمونم اینجا که نیست مهم برام باشه که هرچی_

 کنم تحمل رو فکر این نمیتونستم . گفتم من االن که هست ای لعنتی دروغ یه این

 . میخورد تکون تکون ژله مثل من اعصاب . شده قفل من روی اینجا درهای که

 که بود معنا این به این اگه.... دمرمیخو رو غمش. دادم می اهمیت اون به من ولی

 تحمل رو زندان این . میکردم رو کار این, نمیشه نابود من خاطر به کس هیچ

 اگه حتی . بزنم صدمه کسی به نمیتونستم که داشتم تعلق جایی تو من . میکردم
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 اون با نمیتونستم من .بشند ریخته هم من با بودم ساخته خودم دور که ها دیوار

  . بودم کرده زندگی اون در هم قبال, بسه دیگه . کنم زندگی ها دیوار

 کامال این .میزنی منطق از خارج و پرت و چرت حرف داری تو, استیل آقای_

 میفهمیش و دید خواهی رو این بشی خارج اینجا از وقتی . مزخرفه

 من کنار میز روی, رو اون و اورد بیرون سامسونتش کیف از رو کارتی اوکیف

 . گذاشت

 و وضعیت توی , تو چون . بگیرم نادیده رو تو گناه عذر که دارم قصد من_

 رسما حتی اتهامات این. باشی داشته دادخواستی زمان این تو که نیستی موقعیتی

  .نشدند ثبت

  نمیدم اهمیت من_

 . بود خواهم تماس در من, دادن اهمیت به کن شروع خب_

 یک و شد باز دیگه طرف از در . کنه باز رو در اینکه از قبل ولی ایستاد اوکیف

  . شد داخل پوش یونیفرم افسر

 : گفت اون

  بری میتونی, آزادی تو, شده ارسال تو وثیقه, استیل_

 بردن لذت برای آزاد, آسمون توی پرندگان مثل رها, رفتن برای رها و آزاد, عالیه

 . شد نخواهم آزاد هیچوقت من ....... ای لعنتی مزخرفات چه....زندگی از

 . داد دستم کاغذی پاکت یک . رفتم رختکن اتاق و ها قفسه تا افسر دنبال به من

 جلو . کن عوض رو لباست برو. وسایلت از اینم, مدارکت و پرسنلی کد از اینم_

 . میدیم انجام رو اینجا از رفتنت بیرون و آزادیت اداری کارای هم ما و . میبینمت

 مثال اینجا میتونستم چی . گرفتم, بگم ای کلمه اینکه بدون رو وسایلم و ساک من

  . کنه تماشا میکنم عوض رو لباسم که من تا ادتواینس اون ؟ ممنونم ؟ بگم
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 زمان این تو سفید سیمانی و بتونی دیوار . نشستم و انداختم نیمکت روی, رو ساک

 .... بودند شده مجهز و تجهیز دوباره ها دیوار . بودند گرفته ضرب من قلب با

 هیوال مثل آسا غول های دیوار ولی . برم اونجا تونم نمی..... رفت نخواهم اونجا

 پایین نیمکت روی از من و بود شده کج نظرم از زمین . بودند شده خم جلو به رو

 برق و رعد مثل قلبم و بود شده چسبناک و تر و مرطوب و سرد پوستم . اومدم

 چشمام توی کننده خیره مهتابی نور . شدم خیره سفت و خشن سقف به من . میزد

 رو گلوم بغض . بشه کم دیدش و کنه سوسو چشمام میشد باعث و انداخت تشعشع

  . رفت پایین گلوم از کم کم دهانم آب و گرفت

 کشیدن نفس........لعنتی ...... نمیتونستم .  بکشم نفس که دارم نیاز, بکشم نفس باید

 ! کمک........

 و سالمتی به . رفتم نیمکت طرف به دوباره . بودند کرده گیر گلویم توی کلمات

 دوباره تو اگه . بکش نفس, تالون, بکش نفس . برگشتم محفوظیت و امنیت

 . نمیگذارند تنها رو تو هرگز ها اون , بدی دست از رو هوشیاریت

 

 سوم شخص 

 

ر او شود خفه که کسی مثل . بود شده گرفته و خشن کشیدن فریاد از پسر صدای  خ 

ر  به زدن چنگ خاطر به هایش انگشت نوک و بود شده کنده هایش ناخن .میکرد خ 

 دیگر او, مدتی از پس . بود شده خراشیده و پوسته پوسته بتونی و سیمانی دیوار

 یافتند بهبود هایش انگشت سر و کرد ترمیم رو خود صدای سرانجام و نکشید فریاد

 چانه و بود داده قرار پاهایش دور رو بازوهایش , نشست او . کردند پیدا التیام و

 خودش موقعیت و شرایط به اون . بود داده تکیه زانویش دو میان در رو اش

 های نیاز به که جایی بود شده گذاشته اتاق گوشه در سطل یک . بود کرده عادت

  .میداد اهمیت هایش نیاز به انگار که جایی . میکرد رسیدگی او
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 هم با ها روز .بودند کرده عوض را آن آمدند می او برای وقتی کنندگان اسیر

 گاهی ؟ باشه بوده بیشتر شایدم یا بودند؟ اونجا دیروز ها آن آیا . شدند می بزرگ

 گیرش هیچی او هم اوقات بعضی . میخورد غذا وعده سه روز در او اوقات

 غذا برای کردن غر غر و کشیدن خرناس از پیش وقت خیلی اش معده . نمیومد

 اوقات بیشتر .آوردند می آب او برای ها اون اوقات گاهی . بود کرده جلوگیری

 . انداختند می دست و میگرفتند سخره به یخ از پر آب لیوان یک با را او, ها اون

 تابستان اگرچه, سیمانی های دیوار و اتاق کف , اغلب . بودند بدتر همه از ها شب

 بودند شده جمع هم دور روزها ؟ بود تابستان هنوز آیا . بودند مرطوب و سرد, بود

 , آمدند می سراغش به ها اون که بار هر, اول و ابتدا در ؟ بوده اینجا وقته چند .

 او . نکرد رو کار این دیگه او ولی . میکردند پیدا را او و کرده دنبال رو پایش رد

  . کند فکر زمان اون به راجع نمیخواست

 پوشیده ماسک یه . اومد پایین ها پله از ها اون از یکی و شد باز کوچک اتاق در

 سینی یک فقط . نزد حرف پسر با اون . داشتند ماسک همیشه ها اون, البته . بود

 اتاق از مرد که آن تا کند حرکت نکرد جرات پسر . بود آورده خودش با غذا

 رفت غذا سینی طرف به زحمت با و عجله با سپس . کرد قفل را در و رفت بیرون

 آن شاید .داد قورت تند تند و خورد حریصانه را مزه بی غذای آن از تکه هر و

 .بود شده مسموم غذا

 

 تالون

 

 معمولی جای به ها دیوار و ایستادم ناگهان برگشت اتاق داخل به افسر که زمانی

 .... بازگشتند خود

 ؟ استیل آقای ؟ ای آماده_
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 . باشه خوب باید . بود خوب چیز همه . بود خوب حالم من . دادم تکون رو سرم

 همه میشه باعث اون . ببینم رو جید باید, برم خونه به داشتم نیاز, خونه برم باید

  . میکرد درست رو چیز همه اون . برسه نظر به خودش جای سر و درست چیز

 سمتم به دید منو وقتی مارج . بودن نشسته انتظار محوطه توی جید و مارجوری

 و انداخت بغلم توی رو خودش و دوید طرفم به سرعت نهایت با اون . کرد پرواز

  . گرفت محکم و سفت منو بازوهای

 ؟ خوبه حالت, بودم نگرانت خیلی من, تالون_

 و اضطراب با حمله یک . داشتم عصبی حمله یک فقط من که بگم اون به نتونستم

 .... ناگهانی ترس

  خوبم من_

 تا دو مثل خاکستریش- آبی چشمای جفت اون و ایستاد اون ولی نگفت هیچی جید

  . بود شده خیره بهم اون و داشتند نبرد من با هاش چشم . کردند سوراخ منو نیزه

 : گفت مارج

  خونه ببریمت که بده اجازه_

 هست سال پنج و بیست بودم کرده احساس من ؟  بود کجا خونه حال هر به .. خونه

 . ام نرفته خانه به که

 خیابون به نزدیک مارج ماشین . کردیم حرکت بیرون طرف به همدیگه با ما

  نمیگفت چیزی هنوز جید . بود شده پارک

 : پرسید مارج

 جید . بیاریم گیر خوردن واس چیزایی یک و کنیم توقف میتونیم ما ؟ ای گرسنه_

  خوردیم غذا قبال من و
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 برای فقط من . بودم گرسنه ندرت به . نبودم گرسنه من, نه . دادم تکون رو سرم

 از رو مارج های استیک و دیشب شام من , فاک . میخوردم غذا معاش و تغذیه

 بودم متنفر من ..... خدایا . کنم خواهی عذر ازش که بودم مجبور . بودم داده دست

 . برسونم آسیبی برادرام به که بودم متنفر . بزنم ای صدمه خواهرم به اینکه از

  تالون, افتاده که های اتفاق همه واسه, متاسفم خیلی من_

ه و غم از غباری مارج چشمای  تحمل رو اون های اشک نمیتونستم .بود گرفته م 

 همه از لعنتی منه و بودند ریخته من برای زیادی های اشک عمرم طول در . کنم

 ما و کرد قطع رو زدن حرف مارج اون از بعد . بودم شده مریض و خسته ها این

 سمت به, ماشین تو شدن سوار از بعد و بودیم ساکت تموم ساعت نیم طول در

 عقب صندلی جید و بودم نشسته مارج کنار جلو صندلی در من .رفتیم مزرعه

 در ونم . کرد احاطه منو حضورش ولی ببینم رو اون نمیتونستم من . بود نشسته

 احساس با داشتم من و .بود درونم و داخل اون . کرد نفوذ من در و پیچید خودش

 خودش طرف به منو مختلف های جهت از اون ولی . جنگیدم می متفاوتم های

 رو اون ای دیگه بخش ولی میخواست چیزی هر از پیش اونو من از بخشی . کشید

 اون اگه و . بدم آزار رو اون که کنم تحمل رو فکر این نمیتونستم . داد می هل

 خیلی.....  بودم آشفته خیلی و ریخته هم به من . بینه می آسیب, میموند من نزدیک

 داشته کار و سر باهام که نیست مجبور و نباید دیگه کسی هر یا اون که, آشفته

 . باشه

 . رفت اتاقش طرف به بگه ای دیگه کلمه اینکه بدون جید و شدیم مزرعه وارد ما

 لباس که میتونه اون تنها . رفت می پایین راهرو از داشت که کردم نگاه اون به

 تر سکسی و تر هات جهنمم از حتی و بپوشه رو ( nevy blue) مارک با رسمی

 درست و کنم پاره پاره تنش تو رو لباسش پارچه میخواست دلم من . برسه نظر به

 منو مارج . میکردم صبر کار این برای باید ولی . بکنم خوب خیلی اتاقش تو اونو

 گناه احساس . میگفت افتخار و تملق با من از و بود برم و دور مدام و میکرد لوس

 اشاره اون به ولی بودم داده دست از رو اون شامذشت. گ وجودم از سرعت به
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 و برم اتاقم به که گفت من به و کرد درست چای قوری یک عوض در . نکرد

 همیشه من, بله . داشتم الزم که بود چیزی آخرین ,  استراحت . کنم استراحت

 به که داشتم نیاز . بود متالطم و مضطرب بدنم , حاضر حال در ولی بودم خسته

 نیاز .  کنم ریلکس آب بخار و وان توی رو خودم یکم داشتم نیاز . بدم ادامه حرکتم

 پیدا رو ها این همه تونم می کجا که دونستم می دقیقا من و ..... بشم رها که داشتم

 مدتی اینکه از بعد؟ کنم حل مارج نظر زیر  رو مشکل این میتونستم چطور . کنم

 جید اتاق طرف به آگاه ناخود و رفتم بیرون خوابم اتاق از دزدکی . کردم صبر

  . زدم در آهسته . رفتم

  تو بیا_

 تخت روی و میرسید نظر به تلخ اوقات  و بود کرده عوض رو رسمیش لباس اون

 دیدم جلوی آلتم . بود نشسته سکسی و هات صورتی تاپ یک و جین شلوار یک با

 .بود پهن هم سند تا چند و بود مانیل کاغذ پوشه یک تخت روی . داد نشون واکنش

 : گفت و کرد نگاه من به اون

  میکردم نگاه رو پروندت و فایل داشتم من, هی_

 ها؟ بدی قرار قانونی تعقیب تحت منو میخوای واقعا تو پس_

  داد تکون رو سرش اون

  . کنی همکاری که دارم نیاز تو به من ولی . کنم کمک اون به بتونم اگه, نه_

 کنار رو اتهامات این تا بسازی خوب پسر یه من از میتونی که میکنی فکر تو_

  ؟ بذاری

 معامله برای خوبی فرصت تو . نکنند رو کار این هم اگه حتی . میکنم رو سعیم_

 اسب جلوی رو ارابه و گاری داریم ما که اینه , بگم بت صادقانه ولی داری کردن

  اند نیومده هنوز رسمی اتهامات * میذاریم

 ؟ درسته ,کردی بطض و برسی رو اتهامات تو , هستی شهر وکیل تو ,خب_
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  . داد تکون رو سرش اون

 با که میکنم توصیه اون به قطعا من ولی . میترسم من . میکنه رو کار این لری_

  کنیم مدارا کار این

 و  ,کردن منطقی غیر کار, کردن وارونه کار : گذاشتن اسب جلوی رو گاری ) 

 (. هست خوردن بعد و چرخوندن خود سر دور رو لقمه فارسی به معادلش

 

 : گفتم

 نهر توی مردم . بیفته اتفاق ها زودی این به نیست قرار, نباش امیدوار خیلی_

  بچسبونن استیل خاندان به رو ها این دارن دوست  ( snow creek) برفی

 . برد باال رو ابروهاش اون

 میزنی؟ حرفی همچین چرا_

 اونجایی تا , باشم صادق بخوام که اونجایی تا . بودم گفته رو این چرا نبودم مطمئن

  .نبود خانوادمون ضد و نداشت ما به اعتراضی شهر در هیچکس میدونستم من که

  ماست مال لعنتی شهر این از نیمی دقیقا . پولداریم خیلی ما چون , نمیدونم_

  داد تکون رو سرش اون

  فهمیدم_

 . کرد سکوت کوتاهی مدت برای اون

 ی همه ما برای عالی شام یه  پختن برای مارج بودی؟ کجا دیشب حال هر به_

 ندادی نشون خانوادگی شام تو رو خودت که زمانی واقعا اون . گذاشت رو وقتش

 دید صدمه
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 گفتن به نیازی که شد معلوم ؟ بگم من میتونستم چی . دادم قورت رو دهانم آب

  . داد ادامه رو زدنش حرف جید چون ندارم چیزی

 تو . داره رو تو بازداشت حکم که میگفت اومد تو دنبال به پلیس اون بعدش و_

 ولی . بودم مریض و نگران من کردی؟ درگیر رو ما همه فکر چرا میدونی اصال

  نخوابیدیم دیشب ما از کدوم هیچ ؟ چی برادرات و مارج پس . نیست مهم

  دادم بیرون بلند خنده یه و خندیدم قاه قاه من

  بودم پیوسته لعنتی کلوپ یه به_

 و داری مشکل خوابیدن با تو که میفهمم . نچرخیدی اطراف این . نداره امکان_

 خواب قرص که هم االن و دادی انجام دیشب که نیست کاری این ولی .  متاسفم

 ؟ نمیگیری رو ها اون چرا . داری

 داد ادامه رو زدنش حرف اون بگم باید چی نمیدونستم من

 ؟ بودی کجا دیشب, خدا خاطر به و بدهکاری خواهی عذر یه خواهرت به تو_

 خواهرت که وقتی اون مثل نمیتونی تو, میدونی . میدن اهمیت بهت اینجا آدمای

 سر که هم بعدش و . بکشی کنار و بری در زیرش از باشی پیشش شام داره انتظار

 ...بشه پیدا پلیس کله و

 و احمق نامزد اون که نیست من تقصیر . میاد اینجا داره استیو که نمیدونستم, هی_

 . شدم بازداشت من و کرده شکایت من از سابقت نادون

 و میدی گوش میاد بیرون دهنت از که کلماتی اون به اصال ؟  نیست تو تقصیر_

 ؟ تالون . میکنی فکرم

 من تقصیر گفتم چرا نمیدونم . انداختم پایین رو سرم من و داد تکون رو سرش اون

 ..... کرد می لمسش . بوسید می رو او, اون ولی . نبوده

  کردم گناه ادعای و اقرار و دادخواست که گفتم بت منم_

  برگشتیم موضوع اون به دوباره و , آها_
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 . کشید آه جید

 . کنی خراب رو زندگیت که , زندگیت تو بزنی گند که هستی مصمم واقعا تو_

 ؟ نه مگه

 گند زندگیم تو خیلی هم قبال . کنم خرابش و زندگیم تو برنم ُگه که نبودم مجبور من

  . بود شده داغون خیلی و بود خورده

 ؟ میشه تبرئه اتهاماتش از اون ؟ کنم کار چه باید من, خب خیلی_

 داد تکون رو سرش دوباره و کرد نگاه تختش روی های پرونده به اون

 ثابت تجربه چون میکنیم صحبت پروندت مورد در االن پس اوکی , خب بسیار_

 محکم و سفت اونو تو میاد باال موردت در شخصی چیز یک که زمانی هر کرده

 (نمیگی رو رازهات) میگیریش چنگت توی

  کرد صاف رو گلوش اون

 بزنم زنگ کالین به که کردم سعی . باشی نگران زیاد نمیکنم فکر, بگم صادقانه_

 بهش حواسم . میکنم رو کار این بده رو تلفن جواب وقتی . بذارم صوتی پیغام یه و

  بدهکاره بهم ها این از بیشتر خیلی اون , اینا همه از بعد . هست

 _بود؟ بدهکار بهت چیزی اون چرا_

 . بیفته لرزه به هام دندون شد باعث ( کالین)  اون به کردن فکر

 . کرد اهانت من به و گذاشت تنها محراب در منو اون ؟ کاری کجای ؟ الو ؟ ها_

 من . کنه درست رو اوضاع کنه سعی و کنه خواهی عذر تا برگشته اینجا به اون

  بده انجام درست رو کارها, اتهامات انداختن با میتونه که گفت خواهم اون به فقط

 کنی استفاده من به توجهت و لطف از نیستی مجبور تو_
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 و داد قرار پرونده توی روی ها اون و کرد جمع همدیگه با رو ها کاغذ همه جید

 بعد . گذاشت تختش کنار و برداشت رو کیفش و برد فرو کیفش توی روی پوشه

ه و مبهم کمی هاش چشم . کرد نگاه من به اون   . بود آلود م 

 من . کنم کمک مایلم و اینجام من میکنی؟ مقاومت من کمک مقابل در تو چرا_

  میدم اهمیت بهت

 . داده پوشش منو بدن رنجش

  باشی نگرانم و دلواپس و بدی اهمیت بهم که نمیخوام من, نه_

 من به رو و داشت نگه رو خودش ولی خورد لیز و سُر تختش لبه طرف به اون

  . ایستاد

 من به و داشتیم هم با رو انگیزی شگفت های زمان ما . تالون, تمنمیفهم من_

  کردی حسش توام که میدونم من .  نکردی حس رو ارتباطمون که نگو

 حس رو ارتباط این من. بشم منکرش و کنم انکار اونو نمیتونستم . نگفتم هیچی من

 ارتباط این میخواستم که اندازه همون به . میترسوند منو جهنم اندازه به این و کردم

  .بمونم دور اون از نمیتونستم هم اندازه همون به کنم قطع رو

 تو . کردی شروعش رو ارتباط این کی بار اولین کردی مشخص کامال تو, ببین_

 میتونم من, باشه . بیفتی شدن عاشق دام تو که نداری قصدم, نیستی من عاشق

 میکنم خواهش . کنم کمکت میتونم اینجا , خدا خاطر به ولی . بیام کنار باهاش

  بده اجازه,

 به و گرفتم رو اون . کردند فرار سرم از افکارم تمام . لرزیدند قرمزش های لب

 . بوسیدمش و کشوندمش خودم طرف

 زبون . کرد باز رو دهنش و .داد جواب درستی به رو بوسه اونم, معمول طبق

 طعم و کردم مزه مزه رو دهنش . بود زبونم علیه لطیفش و نرم و ابریشمی

 گرسنه من و , داد می شیرینی و فرنگی توت مزه زبونش . چشیدم رو خوشمزش
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 بازوهاش اون . بود اون درون که چیزی هر تشنه, اون طعم و مزه تشنه . بودم

 . چسبوند من به رو هاش سینه و کرد حلقه گردنم دور رو

 . شکستم رو بوسه بکشم نفس داشتم نیاز وقتی

  ؟ میاری سرم بالیی چه داری ؟ میکنی چیکار باهام داری تو, من خدای_

 های بوسه فقط نداد جواب اون . بوسیدم رو گردنش و گفتم گردنش توی اینو من

 که جایی . فشرد ام سینه به رو لباش و گذاشت ام سینه قفسه روی , رو کوچولوش

 خود از منو اینجور میتونه اون فقط شد تند نفسم . گرفت قرار دیدم معرض تو

  . کنه بیخود

 اون مورد در چیزایی . داشتم اشتیاق بهش و بودم گرسنه اون به من , لمسش

 آرومی به . کردم حس موردش در رو چیز همه تقریبا من....... اون با بودن......

 دادم  فرمان و کردم امر بهش . دادم هل رو اون

  بیار در رو لباسات_

 طرفش به من وقتی . کردم قفل اونو و کردم حرکت اتاقش در طرف به و چرخیدم

 خوشگل خیلی , کننده دعوت , برهنه و لخت . بود ایستاده من از قبل اون برگشتم

....... 

 روی تر پایین , بگیرم رو اش چونه تا کشیدم اش گونه روی , رو انگشتم یک من

 نوک روی تر پایین , متورمش و گرد و پر های سینه اون روی تر پایین , گردنش

 اون  . دادم تکون انگشتم با رو هاش سینه نوک من و ..... اش کرده پف های سینه

  . داد سریعی تکون رو خودش و کرد ناله

 : گفتم

  کن عریان و لخت منو االن_

 زد زانو من مقابل در اون بعد و نشستم تخت روی اینکه تا کشید پایین ونم اون

 زیپ و کرد باز رو کمربندم شد بلند جایش از اون . اورد در منو جوراب و پوتین.
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 اونو من . بود شده سفت خیلی و بود شده راست آلتم . کرد باز رو جینم شلوار

 . کشید می تیر , باشم داشته زیرم در اونو اینکه از , آلتم . میخواستم زیاد خیلی

 و حالت تو منو و ایستاد اون . اومد درد به شدنش تسلیم و اطاعت خاطر به آلتم

 در پاهام  کدوم هر از رو جینم شلوار های پاچه اون .  داد قرار ایستاده موقعیت

 اون , بعد . اوردم در اونو کامل من و  کشید پایین رو باکسریم شورت بعد و اورد

 هام شونه از رو اونو و کرد باز رو پیراهنم های دکمه . کرد کار پیراهنم روی

  . بود لخت اون که همونطور شدم لخت کامال من اینکه تا کشید پایین

 : گفتم

 باشه پایین صورتت  ,  بخواب شکم به رو و پایین به رو . بکش دراز تخت روی_

 ... دمر طور به و

 داده دستور که همانطور و شد خیره بهم درخشانش و آبی های چشم اون با اون

 من . باشم داشته اونو حال هر به . کنم لمسش االن میتونستم من . کرد عمل , بودم

 من به اون . داد می من به رو قدرت اون . داد می اجازه بهم اون . میخواستم اونو

 . داشت اعتماد بهم اون ولی بودم شایسته نا و ناالیق من . کرد اعتماد

 از رو ( blue bandanna) آبی سربند و برداشتم زمین روی از رو جینم شلوار

 اون . بستم همدیگه با پشتش از رو هاش دست سرعت به .  کشیدم بیرون جیبم

  . نگفت چیزی ولی خورد وول و بود عصبی

 : پرسیدم

 ؟ هستی اوکی_

 سر با و داد تکون کردم می فکر که چیزی طرف به و داد تکون رو سرش اون

  . نبودم مطمئن موافقتش از کامال من بود تخت روی سرش چون ولی کرد اشاره

  بدی منو جواب کالمی و شفاهی صورت به باید تو_

 : گفت اون
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  اوکیم_

 هام انگشت بعد و دادم حرکت خوشگلش باسن گردی و کره توی رو هام انگشت

 و کشیدم چروکیدش سوراخ روی اونو و کرد فتح رو کوچولوش چروکیده سوراخ

  . لرزید اون . کشیدم دست باسنش لمبرای بین

 : گفتم

  ببند رو چشمات_

 کرد موافقت اون

 میخوای اگه , آبی چشم . بدم انجام تو واسه خوام می که رو کاری دارم قصد من_

  ؟ باشه . کنم بس بگو بهم کنم تمومش

  . کرد اشاره سر با و داد تکون رو سرش دوباره

 : گفتم

  کالمی_

 : گفت اون

  اوکی_

  خوب دختر_

 الزم اگه ولی نمیدونستم ؟ بود آماده این برای واقعا اون آیا . لرزید کمی صداش

  بین رو هام انگشت , کردنش انگشت به کردم شروع .گرفت می منو جلوی بود

 دادم خراش رو خوشگلش باسن بعد و چرخوندم اون مو بی و نرم و صاف پاهای

  . گرفتم نیشگون و

 از میلیمتر هیج . کردم نوازش و کشیدم دست رو هاش شونه باالی تا پشتش از

 پایینش تا باال . نموند باقی نخورده دست من های انگشت با زیباش پوست و بدن
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 . کردم لمس رو پاهاش بین و رسیدم پایینش به وقتی . کردم دنبال انگشتام با رو

 . بود کرده چکه زیباش آلت از آب و بود شده خیس اون , اوه

 نمی نشون واکنش میکردم باهاش که کارایی با جید اندازه به زنی هیچ , خدایا اوه

  . بود پاسخگو خیلی اون .داد

 _ شدی من واسه خیس خیلی تو , عزیزم . شدی خیس تو_

  . کرد تایید اینو سرش با و داد تکون رو سرش دوباره اون

 : گفتم

 سُر درونت سخت خیلی آلتم میخوام , عزیزم . کنم فرو درونت رو آلتم میخوام_

 وارد درست میخوام من و دار نگه محکم همدیگه با  این مثل رو پاهات . بخوره

 سوراخ اون وارد محکم خیلی اونو  میخوام . شم شیرینت کوچولوی سوراخ اون

  میدم قول بهت , عالیه حسش . خوبه خیلی این و بکنم تنگت

  نگفت چیزی ولی خورد تکونی اون . زدم باسنش روی آروم و مالیم سیلی یه من

 اون ولی کنم متوقفش که بگه بهم میتونه داره نیاز اگه که بودم گفته اون به من .

  . دادم ادامه منم خب و نگفت چیزی

  بازم و کشیدم دست باسنش لمبرای رو دستم کف با . زدم سیلی دوباره رو باسنش

 . زدم سیلی بش محکمتر کوچولو یه بار این

 آلت یه , انگیز شهوت رنگ یه . بود شده روشن صورتی به تبدیل رنگش آلتش

 آلت اون و خوشگلش باسن روی و شدم خم بعد ....لذیذ و شیرین و مزه خوش

  . بدم تسکین و کنم آروم رو هام سیلی از ناشی سوزش تا زدم بوسه صورتیش

 سیلی کوچولوت باسن به وقتی میاد خوشت ؟ عزیزم , اومد خوشت این از تو_

  ؟ میزنم

 : گفت لکنت با اون

  بله...ب_
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  خوب دختر_

 و خوشگلش کپالی  که میخواستم هم اندازه همون به . بود آسونی کار دفعه این

 تا بزنم شونهب سیلی انقدر . بزنم سیلی صدا با رو شیرینش کوچولوی لمبرای

 ..... بشن روشن قرمز رنگ به تبدیل اونا اینکه

 .کنه درک بهتر منو باید اون , برسیم ها اونجا تا بتونیم ما اینکه از قبل .نمیتونستم

  . بیفته اتفاق این بذارم نمیتونستم .  نمیکرد درک کامال منو هرگز اون و

 باسنش کپالی روی , رو کالهکم و مالیدم باسنش لمبرای پایین تا باال از رو آلتم

 بین دوباره اون بعد و اومد پایین آلتش چاک و شکاف درون آلتم سر . ساییدم

  . لغزید و خورد ُسر باسنش لمبرای

  . کردم روان و لیز تحریکش از ناشی خیسی با رو باسنش سوراخ

 : گفتم دوباره

 و تنگت واژن توی رو آلتم میخوام . عزیزم , دار نگه همدیگه با رو پاهات_

  کنم فرو داخلش گرمای

 . دادم قرار هاش رون طرف دو رو زانوهام و زدم زانو

 . کردم داخلش کامل اونو بعد و کشیدم آلتش سوراخ شکاف و ورودی توی رو آلتم

  عزیزم آهههه_

 توی رو آلتم و شدم خیسش بهشت اون وارد شدید درد با همراه و آروم و آهسته

 تموم در من که داشت رو آلتی ترین شیرین و ترین نرم اون . کردم فرو تنگیش

 ... کرد ناله . بودم دیده عمرم

 این خدایا و . شدم واردش من که وقتی داد بیرون خودش از لطیفی صدای یه اون

 گوش از حتی صدا این . بودم شنیده زندگیم توی که بود ای ناله و آه ترین شیرین

 به تا که بود صدایی ترین قشنگ صدا این . بود بهتر هم ها موسیقی بهترین دادن

 شنیدن از بهتر , بوم پشت روی بارون نرم صدای از بهتر . بودم شنیده حال
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 بهتر , بودم کرده حسش حاال تا من که چیزی هر از بهتر , ها بچه ی خنده صدای

 تکه یک آره . شد باز من درون چیزی , ناله و آه این با و ...... چیز همه از

 شده آزاد , بود سخت سنگ اندازه به طوالنی مدت برای که من قلب از کوچیک

 . بود

 ایده هیج من . چرا نمیدونستم . خورد سُر و لغزید چشمم گوشه از اشک قطره یک

 فقط اگه شکست من درون چیزی ولی . اومده کجا از ها اشک این که نداشتم ای

 . شکست درونم چیزی یه آره ولی بکشه طول هم ها این همه لحظه یک

 بازم و کشیدم بیرون ازش رو آلتم و کشوندمش خودم طرف به آروم خیلی اونو من

  و گرم آلت مکش که داد اجازه اون . لغزید و خورد سُر درونش نرم خیلی آلتم

 رو چیز همه و بگیره منو . کنه احاطه و محصور منو . کنه محاصره منو نرمش

  . کنه درست

 که بود کسی همون اون آیا ؟ بودم دنبالش زندگیم توی همیشه من که بود کسی اون

 آدمی همچین اصال ؟ کنه خراب رو درونم دیوارهای همه و چیز همه میتونست

  ؟ داشت وجود

 بهم . کرد نمی مقاومتی هیچ . بود مونده حرکت بی و  کشیده دراز هنوز اون

 در چیزی اینکه با و . بگیرم رو دارم نیاز ازش هرچی که گذاشت و داد اجازه

 یه , من درون در چیزایی , بود افکارام در که چیزی , نمیدونست من گذشته مورد

 بهم ها این همه با باز ....  بود عمیقم نفسانی و شهوانی سطح تو که هایی چیز

 . میکنه درک منو چیز همه که میدونست اون .داد می اهمیت

 و بیشتر , ها بار و ها بار . بردم فرو درونش و کشیدم بیرون ازش رو آلتم بازم

 اجازه اینکه تا کردم بازی ُسره ُسر اون درون و کردم جلو و عقب درونش  بیشتر

 رها درونش رو آبم و میکردم ناله که همچنان . بگیره رو وجودم همه ارگاسم دادم

 فرو درونم چیز همه . شدند سرازیر هام گونه از بیشتری های اشک میکردم

 در اون . کردم حسش آره افتادند لرزه به ها دیوار . شد رها اون درون و  ریخت

 . بود بخش آرامش و دهنده تسلی من واسه هاش ناله . بود کشیده دراز من زیر
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 پشت از هنوز که هایی دست و بود کرده قوز و بود برده باال هنوز که رو باسنش

 میکرد رها درونم های تنش از منو اینا همه و همه هاش ناله بودند شده بسته سرش

.  

 از چیزی عوض در و . کرد اعتماد بهم . بود برده خودش با و گرفته منو اون

  . بودم این الیق من کاش .داد فرصت یه بهم . برگردوند و داد بهم رو وجودش

 

 

 

 

  سه و بیست فصل

 جید

  

 چیزی ولی نشدم ارگاسم و ارضا من اگرچه . شد ارضا و تشنج دچار درونم اون

 حتی و تر خاص خیلی بگم میتونم که بود هم به هامون بدن شدن ملحق درباره که

 ایستاد باز شدن ارضا و تپیدن از آلتش وقتی .بود قبلی بارهای از تر شیرین خیلی

  . کرد نظر صرف و کشید عقب اون

 سیاهش چشمای بشم روبرو اون با تا چرخیدم . کرد رها و آزاد رو هام دست اون

 جاشون مرطوبش و نمناک های اشک که حالی در . بود خیس و آب در شده غرق

  . بود انداخته خط زیباش های گونه رو ها اشک جای و بود مونده صورتش روی

 لمس شستم انگشت با رو اشکش های قطره بقایای و کردم پاک رو هاش گونه من

 گریه اون چرا و , هست اشتباه چیزی چه که بپرسم ازش میخواست دلم . کردم

 باد از بعد و نگفتم چیزی بنابراین . نمیده رو جوابم اون که میدونستم ولی میکرد

  . خزیدم اون آغوش به بعد ثانیه چند و زدم لبخند هاش گونه کردن
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 اون سینه توی رو صورتم منم و گرفت بغلش توی منو و اومد من طرف به اون

 عاشق من . کردم استنشاق اونو فلفلی و دارچینی مردانه عطر بوی . بردم فرو

 و ها ساعت که بودم این عاشق . بودم بدنش خوشبوی رایحه و عطرش بوی

 بوی و اون من و بکشیم دراز هم بغل توی بودیم هم با اینکه از بعد ها ساعت

 تردید گرفتن دوش برای اوقات گاهی بودیم هم با که وقتایی . کنم حس رو خوبش

 طوالنی و بیشتر رو اون رایحه و عطر بوی میتونستم پس همینجوریم االنم . داشتم

 گریه چرا که نداد هم توضیحی هیچ . نگفت چیزی اون . دارم نگه خودم واسه تر

 بین از زیبا حس این نخواستم . نکردم سوال چیزی درباره ازش منم . بود کرده

 ما .داره نگه بغلش توی منو که دادم اجازه اونم به. کردم بغلش فقط من . بره

 . شدیم تر نزدیک هم به کمی امشب

 

  . زدم زنگ کالین به و برداشتم رو تلفنم و کشیدم آهی و شدم بلند

 وادار رو اون میتونم من بذاری کنار رو اتهامات این فقط تو اگه کالین , سالم آه_

  . هستم مطمئن اون از تقریبا . کنم خسارت جبران به

 وکیل تو اگه . من های برنامه تو زد ُگه احمق آدم اون زدن کتک ؟ بکنم باید چرا_

 ؟ باشی من طرف نیست قرار مگه , هستی شهر جدید

 و شهر منابع رفتن هدر باعث محاکمه این برداشتن , کالین هستم شهر طرف من_

 . خوبه حالت که گفتی بهم خودت تو . هست شهر کاردانی و ابتکار کردن تلف

  باشی داشته نمیتونی حادثه این تو دوامی با اثر و ماندگار عامل هیچ تو اینکه

  بشکونه رو من بینی بود نزدیک لعنتی اون_

  نداده انجام اون ولی_

 طرز به و بود شده آلود خون بدجور کالین بینی . نشکسته بینیش که کردم تعجب

  . بود کرده خونریزی بدی خیلی
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  . میزد لگد بهم مدام داشت که وقتی بشکونه رو من های دنده میتونست اون_

  نشکونده رو دندت اون , دوباره و_

 خاطر این به تنها بشکونه رو من های دنده نتونست اون , نیست هم اینجوریا نه_

  کنم محافظت خودم از مناسب وضعیت یه به رسیدن با چطوری میدونستم که

 کنی محافظت خودت از جور چه میدونی تو که باشیم سپاسگذار میتونیم ما همه_

  کشیدم ای دیگه آه یک

 و بزنی پرسه اطراف این میخوای واقعا ؟ ( denver)دنور به برگردی باید تو_

   بدی شهادت دادگاه تو تا باشه معلق کارات اینجا

 . باشم داشته پرواز دنور به دادن شهادت برای ای دیگه زمان هر میتونم من_

 ؟ شده ثبت توش من اتهامات هنوز کارتون دفتر

 از تخطی و حمله یه این , کالین ولی . کرد رو کار این صبح امروز رئیسم , آره_

 خاصی جراحت هیچ توام و نکرده استفاده خاصی سالح از ( تالون) اون , قانونه

  نشدی متحمل

  نمیکنم رد هم رو اتهامات این , میرم تهش تا من_

 کنم صحبت تالون وکیل با که بودم مجبور من ؟ چی حاال . کرد قطع رو تلفن کالین

 . زدم لبخند خودم به ؟ میکرد مخالفت لری . کنم موافقت بینمون معامله یه با و

 مخالفت اون اگه . بود داده من به رو پرونده این اون . نمیتونست احتماال اون

 این لری که بگم اون به و برم قاضی یه دفتر به میتونستم آسونی به من , میکرد

 این تو های درگیری و ها بدخواهی و کینه و ها تضاد تمام به توجه با رو پرونده

 , ببینم درخور و مناسب اونو که همانطور منم و بود من پرونده . داده بهم , پرونده

 . میکنم رسیدگی

 خطر به .بودم کرده مطالعه رو کلرادو توی گناه و جزا قانون و اساسنامه من

 و بود شدن زندانی ماه شش محکومیتش حداکثر مالحضگی بی و پروا بی افتادن
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 تالون به تونممی زیاد احتمال به من .بود غرامت دالر پانصد هم جریمش حداکثر

 (کالین) اون به رو غرامتش شدن زندانی و شدن حبس جای که کنم درخواست

 .نیست شکی درش پولداره خیلی خیلی تالون .پولداره اون که دونهمی خدا .بپردازه

 مدافع وکیل .بودم دادستان من مثال خدا، رضای محض .خندیدم بلندی صدای با

 اون بود؟ کجا اوکیف .باشه داشته دادخواهی و بگیره عهده به رو پرونده این باید

 .بده اهمیت بهش و بگیره رو پرونده این باید

 بودم، گذاشته سامسونتم کیف توی که رو اوکیف کار مخصوص و تجاری کارت

 .گرفتم رو دفترش شماره و برداشتم

  لطفا اوکیف پیتر _

  گرفته؟ تماس کی بپرسم ممکنه _

  شهر دادستانی دفتر از رابرتز جید _

 ...بعد دقیقه چند

  بفرمایید اوکیفم پیتر _

 در بهتون من شهر، دادستانی و وکالت دفتر از رابرتزم جید سالم، اوکیف، آقای _

  زدم زنگ استیل تالون اقای مورد

  کنم؟ تونهب تونممی کمکی چه بله، _

 دلیلی کنمنمی فکر و کردم طی و مطالعه رو پرونده این حاضر حال در من _

 توی کردن مدافعه که مایلند مردم .باشه داشته وجود پرونده این محاکمه برای

 و .باشه حاشیه و خطر از دور دادگاه توی محاکمه طرف دو هر دعوی و دادگاه

 غرامت اضافه به جریمه دالر پانصد و .بشه محکوم کمتری جرم به مجرم اینکه

  .میشه منتسب قربانی به

 به اونو احتماال بتونم که کنممی فکر .رابرتز خانم زیاده و بخشنده پیشنهاد یه این _

  بفروشم موکلم
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  بگید منم به رو جزئیات بدونم، من بذار پس عالیه، _

 .بفروش اونو لطفا که کردم اضافه ذهنم توی و

 پنج تقریبا ساعت کردم چک رو ساعتم .کنم قانع و متقاعد رو تالون باید من االن

 من .بخره شام و بستنی بزرگش نوه واسه که بود رفته پیش ساعت یک لری .بود

 وسایلم همین خاطر به بودم کرده کار این صرف دفتر این توی رو کامل روز یه

 رو دفتر و کردم خداحافظی ازش و گفتم باشی موفق میشل به .بودم کرده جمع رو

 .کردم ترک

 چرا خدایا .شد تند نفسم .بود ایستاده اونجا تالون .شدم خارج ساختمون از وقتی

 از هرگز .بردارم ازش چشم تونستمنمی رسید؟می نظر به هات و جذاب انقدر اون

 پوشیده کوتاه آستین و سیاه نخی پیراهن یک اون .شدمنمی خسته اون به کردن نگاه

 مخصوص فقط لباس این انگار .بود نشسته هیکلش و تن به عجیبی طرز به که بود

 .بودند نیرومند و قوی و برنزه ساعدش و بازوها .شده دوخته اون

 .بود گرفته بر در رو زیباش باسن و ها ران شکوهی با طرز به جینش شلوار

 .رسیدندمی نظر به قوی و تنومند خیلی پاهاش

 های چکمه به زیباش پاهای و .بود ای ماهیچه و تراشیده بدنش تمام و سر تا سر

 .میشد ختم سیاهش کابویی

 سرش روی هم سیاه موی کش یک و بود زده باال رو خوشگلش سیاه موهای

 خاطر به ممکنه کردم فکر من .بود برده باال رو موهاش اون با که بود گذاشته

 به ها کابویی گاوچران مردای شبیه ذره یه امروز اون .کنم غش امروزش جذابیت

 .کنم پرتاب آغوشش توی رو خودم االن همین خواستممی من و میرسید نظر

 : پرسیدم ازش

 ؟ میکنی کار چه اینجا_

  کنم اقرار گناهم به که اینجا اومدم_
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 کشیدم عمیقی آه

 ؟ داشتیم ها برنامه این از ما ؟ بدی انجام میخوای که کاری این اینه_

 به کردم آشغال اون به که ای حمله خاطر به میخوام من . کردم عوض رو نظرم_

 مثل که نمیخوام.......من ولی . باشم داشته مجازات درخواست و کنم اقرار گناهم

  بزنن دستبند بهم مجرما

 . کردم صحبت وکیلت با امروز فقط من , هستی شانس خوش تو , پس , خوب_

 به غرامت دالر پانصد و . میدم ارائه رو پروا بی تهدید برای مجازات تقاضای

  غرامتشه جبران اتهاماتش به کالین تقاضای هرگونه عالوه به قربانی

 ؟ میره اون پیش کار این برای رئیست_

 نباید گفتم بهش که زمانی حتی اون . نداره انتخابی هیچ کار این توی من رئیس_

  بدم انجامش باید گفت و داد بهم اینو , بده بهم رو پرونده این

 ؟ کنی قبول رو پرونده این نباید چرا_

 اتهامات اینکه اول . مصلحته و منافع تو بزرگ درگیری و تضاد یه این خب_

 و توهه علیه و مدعی اون اینکه دوم , دلیلشه یه این , منه سابق نامزد که قربانی

 ...... من و تو و هستی دوستم بهترین برادر تو خب . هستی تو که متهمم

 و کرد نگاه پایین به اون . شدم متوجهش من ولی . لرزیدند کوچولو یه هاش لب

ن لب زیر رو چیزی ن م   . نشدم متوجهش که کرد م 

  گفتی چی که بشنوم نمیتونم من ؟ چیه_

 سوزش به وجودم تمام و پوستم شد باعث اش تیره های چشم و کرد نگاه بهم اون

  . بیفته

 : گفت نرم

  ممنونمازت _
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 باالترین به منو مقام و جاه و کرد نفوذ جونم و روح تمام توی ازش کلمه تا دو

 ها کلمه همین گفتن که میدونستم نکردنی باور و غریزی طور به . برد مرتبه

  . سخته و دشوار چقدر اون برای

  منه شغل این , میدم انجام رو کارم من , تالون . کنی تشکر ازم که نیست الزم_

 اینکه نه بدی قرار قانونی پیگرد و تعقیب تحت منو که اینه تو شغل , آبی چشم_

  بیاری در مخمصه این از منو بخوای

 منافع ولی . نیست من موکل یا و رجوع ارباب کالین , میکنی اشتباه تو , واقع در_

 ( snow creek) برفی نهر و شهر نفع به اونچه که اینه من شغل . هست شهر این

 و منافع برای من ای حرفه فکر و رای این صریح کامال و . بدم انجام رو هست

 دهندگان مالیات پول که . بدیم انجام براش رو خدمت بهترین که شهره مصلحت

  نکنیم قانونیش پیگرد و پرونده این صرف رو

 میشه چی ؟ چی بگیرم قرار قانونی پیگرد تحت باید من اگه ؟ چی کنی اشتباه اگه_

 از رو آشغالن انقدر که بعضیا میشه چی ؟ بزنم کتک رو ُگه آدم اون بازم من اگه

  ؟ ببری بین

 نمیتونی تو_

 میدونی؟ اینو جور چه_

  نمیدم بهت رو اجازه این من , تالون , چون_

 . کرد تایید رو حرفم و داد تکون رو سرش اون تعجبم کمال در

 ؟ کنم کار چه باید االن_

 برای جلسه یک زودی به . میده بهت رو جزئیات و میزنه زنگ تو به وکیلت_

 قضاوت برای قاضی درخواست خواهان ما و میشه برگذار محاکمه به رسیدگی

  . بود خواهیم مورد این توی

  البته_



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 370 

 

 به و انداخت پایین رو سرش دوباره و برد شلوارش جیب توی رو دستش اون

  . کرد نگاه پایین

  متاسفم..... من , جید . داره ارزش کارت این برام_

  اون از دشوار کلمات گفتن بازم . زدم لبخند

  ؟ کالین زدن کتک برای ؟ چی برای متاسفی_

 خنده این با منم قلب که داد بیرون بلند خنده یه بعدش ولی خندید بسته دهان با اون

 . برد خودش با خوشگلش

 احمق آدم اون ولی . دادم بهت مورد این تو که دردسری و ترس خاطر به متاسفم_

 خاطر به میزدم بهش مفصل درکونی یه میخواست دلم . بود اینا از بیشتر سزاوار

  خوبیه خیلی ایده االغ آدم یه زدن کتک که میگم بازم . داد انجام تو با که کاری

 که متاسفم . متاسفم منم , تالون و . مخالفم باهات که بگم بهت اینجا نمیتونم من_

 نباید هرگز اون . بدی انجام رو کار این که داد قرار موقعیتی یه توی رو تو کالین

 اینو که امیدوارم . شده تموم چی همه ما بین . نمیخوام اونو دیگه من . میومد اینجا

  . بشی متوجهش و بفهمی

 میکردم رو فکرش من که همینطور .نداد بهم پاسخی و داد نشون واکنشی هیچ اون

 . نمیده بهم جوابی که

 : گفتم

 . برگردم مزرعه خونه به بهتره که میزنم حدس , خب_

 ..... شاید کردم فکر من_

 ؟ چی_

  ؟ باشی داشته ای دیگه برنامه یه یا شام بخوای ممکنه_

  ؟ بخورم شام بات میخوای_
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 ..... خوردنه شام واسه زمان تقریبا دیگه االنم و اینجام منم و اینجایی تو..... خب_

 در نظیرش که بود ای اعجوبه یه واقعا اون . بگیرم رو ام خنده جلوی نمیتونستم

 ..... محشر و عالی شخص یه . ندیدم دنیا

  ؟ بری میخوای شام واسه کجا . بخورم شام باهات که اینم عاشق من تالون_

  دنبالم بیا_

 این . شه منفجر شوق از همونجا بود نزدیک تقریبا من قلب . زد لبخند اون بعد و

 های بار که کردم آرزو لحظه این تو فقط من . داشت رو دنیا لبخند زیباترین مرد

 . ببینم ازش رو لبخند این بیشتر و بیشتر

 پیاده . زدیم قدم همدیگه با منطقه اون سبز های بلوک و اطراف به ها زوج مثل ما

 دار گوشه و آجری نماش چهارم یه که خوشگل خیلی پارک از مسیر یه به ما روی

 از مایل چهار حدود درخت این . شد منجر دار سایه بلوط درخت یک زیر و بود

 پیک سبد یک با شطرنجی سفید- قرمز پارچه یه درخته کنار . داشت فاصله پارک

  . بود شده گذاشته قرمز شراب بطری یک و نیک

 به صبح امروز که شدم سپاسگذار خدا از خاموشی توی و . شد گرفته و تند نفسم

 فرم های لباس اکثرا آخه . بودم پوشیده کارم برای جین شلوار یه دامن جای

 پوشیدن اداری جاهای و دادگستری یا و وکالت های دفتر توی اونم کار مخصوص

  . بود دامن

 : پرسیدم

 ؟ دادی انجام خودت رو ها کار این همه_

 اوردم و گذاشتم سبد توی رو ها اون فقط من . پخته رو ها غذا فلیشیا , نه , خب_

  . کردم تنظیم رو جاهاشون بیرون این و اینجا
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 بهترینه ها جنبه همه تو که هست مردی استیل تالون . شد جمع چشمام توی اشک

 از یک هر تقریبا من و . بود بهترین بسیاری های جهت از اون . نداره نقص و

 . داشتم دوست رو هاش جنبه اون

  . رفتم جلو به , بیشتر  خجالت از جلوگیری برای

  ؟ داریم چی شام خب_

 ساالد با شده سرخ مرغ . فلیشیاهه معروف و کشور محبوب غذای , اول خب_

 هست همدیگه با تازه های میوه ساالد و زمینی سیب

 . خندیدم

 ؟ نیست استیل خاندان گاو گوشت_

ب کبا اینجا در رو ها اون اینکه مگه . نیستند آسون نیک پیک برای ها استیک_

 نیست مجاز شهری پارک توی زدن کباب واسه سیخ یا کن ابکب گوشت ولی . کنیم

 کشید بیرون ازش شراب شیشه واسه کن باز بطری در یه و کرد باز رو سبد تالون

 لیوان توی شراب گیالس پیک تا دو و کرد باز رو قرمز شراب در ماهرانه اون .

  .داد دستم رو لیوانش یک و ریخت

 بده پیشنهاد میخواد اون که کردم فکر تقریبا من و کرد نگاه بهم لحظه یه برای اون

 به اون . نکرد رو کار این ولی . بنوشیم هم سالمتی به رو هامون شراب که

 مزه مزه رو شرابم اون تبع به منم و چشید آروم رو شرابش از جرعه یه سادگی

  . کردم

 . اورد بیرون بشقاب تا دو و کرد باز رو سبدش بازم بعد

  کنم کمکت بذار اینجا_

 . کردم باز رو اون و برداشتم رو شده سرخ مرغ ظرف من

 ؟ داری دوست چی تو . دارم دوست رو مرغ های رون من امم_
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 برش یک ؟ * نیستی مرغی سینه دختر تو که اینه منظورت ؟ واقعا ؟ هاش رون_

 میخوای؟ رو نحیف و ضعیف های رون و الغر

 بروک به میکنه اشاره هم مرغ سینه به میکنه اشاره هم سینه از تالون منظور)

 (بودن معروف خیلی هاش سینه که جید مادر بیلی

 

 بروک دختر ممکنه من ؟ باشم الغر مدل سوپر یه شبیه که میکنم سعی تو نظر به_

 .  رفتم اون به من . میاد پدرم طرف از ظاهریم شکل و شخصیت ولی باشم بیلی

 شتم و ضرب مورد که انگار و شده سرخ مرغ سینه یه که وقتی , این بر عالوه

 مهم واقعا اون از الغر های برش بگم باید که هست موقع اون , باشه گرفته قرار

  نیست

  ... شاد خنده یک . خندید اون

 در اینکه خاطر به نه ولی میاد خوشم مرغ سینه از واقع در من , تشبیهی عحب_

  هستم نگران وزنم مورد

 طور به و انداختم نگاهی یونانیش های مجسمه مثل و تراشیده و زیبا بدن به

 بدن یه . بود بهتر چیزی هر از مرد این , فاک اوه . کردم اسکنش و برسی اجمالی

 که میدونست هم خودش مطمئنا اون , نوچ . ای اضافه چربی هیچ بدون نقص بی

  . نداشت وزنش مورد در نگرانی به نیازی اون , نقصه بی چقدر

 . گذاشتم خودم برای رونم یک و گذاشتم بشقابش توی مرغ سینه یک

 بشقابم توی میوه تا چند با همراه اورد بیرون ساالد از زمینی سیب تکه چند اون

 خیلی و کردیم خوردن غذا به شروع ما . کردم تشکر اون از و زدم لبخند . گذاشت

 به غریب و عجیب ما نکردن صحبت از ناشی سکوت ولی . نکردیم صحبت هم با

 , رو ساالدش زمینی سیب از تکه یک اون که وقتی خندیدم من و  . نمیرسید نظر

 چند برای . کردم پاک پیراهنش روی اونو خودم دستمال با . ریخت پیراهنش روی

 . ببرم لذت اون از میخواستم و . بودیم شوهر و زن یه مثل تقریبا ما , کوتاه لحظه
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 تالون برای من احساسات میدونم آره , میدونم . باشم ها لحظه این دان قدر و عاشق

 اون که میدونستم و . دارم دوست رو اون بگم که نیستم آماده من . کرده رشد عمیقا

 خیلی کردم احساس اون با من که احساساتی از بعضی ولی . نداره دوست ونم

 . بودم کرده احساس کالین با حال به تا من که هرچیزیه از بیشتر

 چیزی یه ولی . نمیدونم دربارش چیزی . هستم عاشقش من میاد نظر به که کسی

 اون میدونستم که میکردم آرزو من و بود شده عفونی و آلوده باهاش تالون که بود

 . کنم کمک اون به میتونم چطوری و بود چی

 ساده غذای خوردن از فقط میخواستم , کنم بهش کمکی نمیتونستم که اونجایی از

 ما اوقات بعضی شاید و . بود برده لذت ازش هم اون شاید . ببرم لذت باهاش

  . باشیم داشته رو یکدیگه

  ؟ بخوری رو مرغ از دیگه قطعه یک میخوای تو_

 تکون رو سرش اون . بود کرده تموم رو مرغش سینه اون دیدم وقتی پرسیدم اینو

  . کرد اشارش سر با و داد

  بخوای رو اون هم تو اینکه مگه کنم امتحان هم رو مرغ رون من بده اجازه , آره_

 . دادم تکون رو سرم

 من . باشم داشته مرغ رون یه میتونم بخوام بیشتر من اگه , توهه مال این , نه_

 . هستم خوشحال خیلی اینجا

 کلمات این اینکه از پس کردم لعنت ای لحظه رو خودم من و گرفتم گاز رو زبونم

 رو اشتباه راه و شیوه این که نداشتم احتیاج اون به . اومدند بیرون من های لب از

 جرعه جرعه و غذا خوردن به کرد شروع اون ولی . کنم فکر بهش و بپذیرم

 برمیداشت رو آناناس از ای تکه یا و فرنگی توت یه چنگالش با . شرابش نوشیدن

 نبودم مطمئن و . بود راحت که...... میرسید نظر به اون . میخورد آروم آروم و

  . باشم دیده راحتی این به رو اون قبال که
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 خوردم که چیزای همه از بعد گرفتم تصمیم و کردم تموم رو بشقابم توی ران

 دیگه غذای برای جا و بودم شده سیر . باشم نداشته ای دیگه مرغ ران به نیازی

 . نداشتم ای

 بودم اینجا و اومدم مزرعه این به که زمانی از من . هست ای عالی آشپز فلیشیا_

  بردم لذت غذاهاش همه از

  بهترینه اون_

  ؟ بره آشپزی مدرسه به میخواد مارج میدونی_

 . داد تکون رو سرش اون

  خوبیه آشپز اون که میگم اطمینان برای اینو ؟ واقعا_

  .میکنه آشپزی اغلب اون که وقتی میشم زده شگفت من _

 که وقتی اون .هست ما مونده باقی از جوانتر خیلی اون .نمیکنه کار سخت اون _

 و بودش ما کوچیکه آبجی اون .بودیم عاشقش ما بنابراین بود، لوس خیلی بود بچه

  .بده انجام کاراشو بیشتر فلیشیا که میده اجازه فقط اون ولی همه دل محبوب

 یه اون ولی عزیزه واسم حد بی اون .ام مارجوری عاشق من .دادم تکون رو سرم

 به اینو کالج در اتاقی هم یه عنوان به اون با زندگی سال چهار .بود لوس کوچولو

 .بود آموخته من

 فراهم رو محیطی یه براش و کنم تشویق آشپزی به بیشتر رو اون بتونم من شاید _

 .میبرم لذت پزش و پخت از چقدر که میگم بهش من .بپزه غذا بیشتر اون که کنم

 که باشه معنی این به ممکنه این نمیگید؟ بهش هم رایان جونا، تو، چرا واقع در

  .هست آماده برادراش از بیشتر اون

  ...جید _

 صبحت که کردم احساس .بود شده تاریک و تیره اون چشمای .کردم نگاه بهش من

 .بود مارج پز و پخت درباره ما
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  بله؟ _

  ...که نمیخوام من _

  چی؟ _

  .برسونم آسیبی بهت نمیخوام من _

 .فشردم اونو گونه 

  میزنم؟ صدمه بهت دارم میرسه نظر به آیا _

  نه؟ مگه .هستی خوب یکی این توی تو _

  چی؟ توی خوب _

 .کرد رها رو کوچیکی خنده یه اون

 وکیل یه تو . بهش دادن نظر و کردن نظر اظهار جای به سوال یه کردن سوال _

  .شد خواهی خوب

  .نمیرسونی آسیبی من به تو , تالون و .امیدوارم اینو منم _

 آلتم  ,حاضر حال در . نمیشناسمت درست  ,توهه مورد در چیا که نمیفهمم من _

 خاصی چیز یه .توام کنار و نشستم تو نزدیک فقط که چون شده سخت سنگ مثل

 نسبت نمیتونم .ضعیفم و ناتوان اون مقابل در لعنتی منه و میاد من سمت به تو در

  .کنم مقاومتی بهش

 ای دیگه وقت هر از بیشتر من های گونه تابستون گرم آفتاب عصر در حتی

 .بود خیس اون واسه هم من آلت .اومدم هیجان به من و شدند گرمتر

  .نکردم مقاومتی برابرت در هم من باشی شده متوجه توهم اگه _

 تو شاید میدونی .بهشه حرفام تمام منظور که هست چیزی این میزنم حدس من _

  .کنی مقاومت باید
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  نکنیم؟ رو کار این چرا . میبریم لذت داریم همدیگه از خودمون ما اگه چرا؟ _

  .برسونم آسیب بهت نمیخوام  ,گفتم بهت هم قبال که اونجایی از چون _

  دیدم؟ ای صدمه ازت من آیا _

 :گفت قهر و رنجش حالت با و کرد تلخی اوقات اون

  کنی؟ بس رو کار این میتونی لطفا میدی؟ ادامه اینکارو تو _

 صدمه که کنم فکر اگه .نمیدم رو این اجازه بهت من .نمیزنی صدمه من به تو _

  ...میکنم تموم رو این  ,ام دیده

 هیچ .نداشتم اون با رسوندن پایان برای ای ایده هیچ حاال تا من گفتم؟ بود چی این

 .نداشتم هم کنم تموم رو نظرم اظهار و بیانیه این چطوری که ای ایده

 :گفتم دوباره 

  چیه؟ ما بین کوفتی و جهنمی چیز این , حال هر به ,...این _

 

 

 

 

 

  چهار و بیست فصل

 تالون
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 جوری چه .بود من اشتیاق و دلبستگی ما بین چیز این من، ( craving) اشتیاق

 واسم بیشتر هم آب و غذا از حتی اون حضور و وجود که بگم اون به میتونستم

 انقدر میشه باعث که اونه یعنی منه؟ تغذیه و معاش اون وجود یعنی ضروریه؟

 نباشه؟  تخمی و کوفتی واسم هام روز

 داشتن یعنی .بود خزیده من جهنمی های روز ژرفی و عمق در میل کمال با اون

 پوچی و مرگ احساس روز هر در شده که هم ثانیه چند برای میشه باعث که اونه

 میشد؟ گم من از نیمی نبودم، اون با من که وقتی یعنی باشم؟ خوشحال نکنم؟

 ...بیشتر خیلی خیلی .بود اشتیاق از فراتر این .شد مور مور پوستم

 نمیتونستم من .شده من اندازه از یشب و وافر های مندی عالقه و دائمی فکر اون

 بدم؟ توضیح اون به رو این میتونستم جور چه پس .کنم درک رو این و خودم

  .کردم انتخاب رو آسان راه من بنابراین

 :گفتم

  نمیدونم _

 .کشید آهی اون

 رو من هرگز که گفتی تو نمیخوای، رو ای رابطه که گفتی تو .نمیدونم هم من _

 یک از تازه فقط من تالون، نمیخوام، رو تو عشق من .داشت نخواهی دوست

 یه میدونی .مراقبم تو درباره زیاد خیلی خیلی و .شدم خارج ساله هفت رابطه

 یه مثل .برگرده خودش اول جای سر چی همه بشه باعث که توهه مورد در چیزی

 به چرا پس .خودش اول جای سر برمیگرده سر اخر بکشیش چی هر که کش

 یکدیگه از فقط چرا چیه؟ ما بین چیز این که بفهمی نمیذاری و نمیدی اجازه خودت

 انقدر میکشه؟ طول و داره ادامه همدیگه از بردن لذت این که وقتی نبریم، لذت

  سخته؟

 باعث .داره خودش همراه حس عالمه یه گفت اون که چیزی .دادم تکون رو سرم

 می اتفاقی چه چی؟ نباشه گذشته اگه ولی .باشه داشته معنی ما بین چیزایی میشه
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 نتونم اگه .بود شده رها خود حال به پیش روز چند اون کنه؟ ترکم روز یه اگه افته

 ...شیرینش صدای شنیدن شفافش، و خیره نگاه چی؟ ببینم رو اون لبخند

 که بودم گفته اون به من .کنم تحمل رو فکر این نمیتونستم .بستم رو هام چشم

 .نداشتم دوست مارج جز به رو کسی هرگز من .باشم داشته دوست رو اون نمیتونم

 و پدر زیاد خیلی من .داشتم دوست رو برادرام من بود، سالم ده که موقع اون از

 .داشتم دوست رو مادرم

 دلیل همین به .نکنم شکنجه رو اونا که داشتم دوست کافی اندازه به رو ها اون من

 .کرد خواهم ترک رو اینجا که گفتم رایان و جونا به که بود

 که هم زیادی بارهای  مثل .میشم اون درد باعث فقط من بمونه، پیشم جید اگه

 دل مرئی نا چاقوی یه و پیچید شکمم در درد یه .شدم برادرام و خواهر درد باعث

 من وجود نباید .بود خوشبختی سزاوار اون .بود فرشته یه .جیدبرید رو ام روده و

 .شه زجرش و شکنجه باعث

 .میدونستم قلبم در رو حقیقت این من .کنم ترک رو اون داشتن نهایت در باید من

 اون که حرفی شاید حاضر، حال در ولی .بکشه تیر قلبم میشه باعث هم فکرش

 که گفت بهم اون ...شه انجام درست و اوکی چی همه شاید .باشه درست گفت

 .بکشه درازا به و بیانجامه طول به لذت این .بدیم ادامه بینمون لذت این به میتونیم

 دادم اجازه و کردم مزه مزه اونو جرعه جرعه و گرفتم دستم توی رو مشروبم

 .کنه گرم رو وجودم و کنه صاف رو گلوم .بده تسکینم شراب اسید

 رایانه، سازی شراب کارخونه مخصوص که  ( Rhone) روان شراب ترکیب

 انتخاب رفته و شسته طور به من مخصوص نوشیدنی چند هر .منه عالقه مورد

 .بود (smooth) خوب ویسکی

 سکسی خیلی رو موهاش اون .جوید رو پرش و خوشگل پایینی لب اون فاک،

 بهش هم کردن نگاه حتی .میداد کلوچه بوی .بود پیچیده خرگوشی مدل سرش باالی

 .شه سخت شلوارم در آلتم میشه باعث
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 که .بود پوشیده سفید (v) وی یقه مدل پیراهن و کشی مدل سیاه استرچ شلوار اون

 .بود گرفته بر در رو خوشگلش گردن زیبا خیلی

 رو اون هرگز من اگه .بود پیدا و آشکار کامال پیراهنش در اش سینه شکاف

 اونم و .باشه داشته دوست رو  اون میتونه ای دیگه سک چی؟ باشم نداشته دوست

 هام دست .شه تنگ نفسم و سخت فکم میشه باعث هم فکرش .میکنه ترک منو

 .شد مشت

 اون نه، .شد تر سریع تنفسم و شد تر سفت و تر تنگ پوستم تمام ناگهان و یکهو

 .کنه ترک منو نمیتونست

 رو اون بازوی و .بردم فرو حلقم توی رو شرابم بقیه و دادم قورت رو دهانم آب

 :گفت اون .زدم چنگ

  چیه؟ _

 .بود برده باال رو ابروهاش اون

  میخوام رو تو االن من _

  هستیم عمومی مکان یک توی االن ما_

  نمیدم اهمیت من_

 این توی همینجا درست هامون لباس که بودم آماده من . نمیدادم اهمیت هم واقعا

 بشکافم و کنم پاره تنش از رو ها لباس اون جوری کنم پاره تنمون از لعنتی پارک

 درخت برابر در و کنار در اونو که  بودم اماده آره . نباشه بینمون مانعی هیچ که

  . کنم لمسش وجود تمام با و بگیرم بلوط

 و فقط . بزارم رو من مال   عالمت اون روی . بزارم رو عالمتم روش , شدت به و

 .......من مال   تنها و تنها , فقط

 و میل کمال با رو اونا و کنم حرکت خوشگلش های لب طرف به میخواستم من

 . بمونه یادش ابد تا که بکشمشون دهنم توی رو ها اون طوری . بخورم حریصانه
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 لیسشون صدا با رو اونا و بده صدا شلپ شلپ دهنم توی که بخورمشون جوری

  .... بزنم

 قفل رو هام لب و کشیدم خودم طرف به اونو و ایستادم پس ؟ نکنم عملیش چرا پس

 . دادم فشارش خودم به و گرفتم محکم اونو . کردم خوشگلش و شیرین های لب

 پایینی  لب  .بره در دستم زیر از نتونه وقت هیچ که گرفتمش سفت جوری

 .بوسیدم توانم و وجود تمام با و شدت به اونو و زدم گاز رو خوشگلش

 به اونو من و .بود کرده تنگ رو شلوارم و بود شده بلند جینم شلوار زیر آلتم

 آلتم االن همین میخواستم بودم شده دیوونش بدجور .دادم فشار پاهاش بین و پایینش

  .کنم فرو درونش رو

 .کرد دور هام لب از رو دهنش اون

  کن بس تالون،_

 .باشم داشته اینجا رو اون االن همین داشتم قصد من .کنم بس نمیتونستم من ولی

 نوک .فشردم رو اون و گرفتم رو فنجونیش سینه گودی .باشمش داشته بودم مجبور

 نوک اون و کردم پیدا ولش و شل بند سینه و لباس پارچه روی از رو هاش پستون

 .گرفتم نیشگون رو شیرین و زده جوانه های

 : گفت بریده بریده و زد نفس نفس اون

  لطفا تالون،_

 اهمیت .میبینه اینجا رو ما کسی چه که نیست مهم واسم و نمیدادم اهمیت من

 شعف و میل تمام با رو اون دارم من که حالی در اینجاست ما شاهد کی که نمیدادم

 از فراتر این که میدونم .مشتاقشم بدجور حاضر، حال در و االن .میکنم لمس

  .اونه به دلبستگی حس این .اشتیاقه

 .کرد می گریه اون داشتن برای بدنم .باشم داشته رو اون داشتم قصد من

 .کرد سماجت و پافشاری اون
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  کن جور و جمع رو خودت و بگیر خودتو یجلو _

 از بازمو  زد نفس نفس اون دوباره و گرفتم گونیشن رو هاش سینه نوک  بازم من

 .شد دور من

  ها؟ میدی انجام رو کار این داری که میکنی کوفتی فکر چه _

 : گفت هم به چسبیده و فشرده های دندون طریق از اینو اون

 و خصوصی حریم تو باید که چیزیه این .کنی بس رو کار این االن همین باید تو_

 مثل من با رو کار این نمیتونی کامال تو ولی .بدیم انجامش خواب اتاق خلوت توی

 انجام مردم چشم جلوی پهن، و عمومی جای یک و روشن روز توی هرزه زن یه

  نمیکنم رو کار این االن ولی گذشته ما بین چی که نمیدم اهمیت من .بدی

 خشم از هاش بینی .بود شده روشن صورتی به تبدیل عصبانیتش خاطر به پوستش

 و ای نقره های چشم با اون .میکشید زبانه خشم هاش چشم از و بودند شده گشاد

 بوسه خاطر یه هاش لب .میسوزوند رو من وجود و بود شده خیره بهم عصبانیش

 و پر های لب .بودند کرده باد و قرمز مواجمون و متالطم کننده، طغیان های

 .میخواستمشون بازم من و بودند آلود پف خوشگلش

 ...بیشتر و بیشتر .میخواستم بیشتر رو اون فقط من

 اون زبون توی زبونم و .گرفتم دهن به رو هاش لب و زدم چنگ دوباره اونو من

 آمدگی بر اون و کشیدم پایین رو دستم هاش، سینه نوک فشردن جای به .خورد ُسر

 بهم دوباره اون.دادم فشار و گرفتم رو کشیش و استرچ شلوار زیر و پاش الی

 .داد هلم و اورد فشار

  میگم؟ چی میشنوی اصال شیطون، بر لعنت خدایا،_

  .زد سیلی بهم و کوبوند هام گونه توی محکم و کرد بلند رو دستش اون
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 پیراهنش و  شلوار با اون .نکردم احساس هم رو سیلیش از ناشی سوزش حتی من

 خورد تلو تلو عقب به اون ولی گرفتم رو اون دوباره من .بود ناراحت و قرار بی

  .بلغزه و بخوره ُسر پاهاش بود نزدیک و

 : گفت

  خونه میرم دارم _

  من پیش میای باشی جایی هر امشب . نده زحمت خودت به _

  .کرد مال لگد رو پاش زیر زمین و برداشت رو کیفش اون

 بود نوسان در کمی باسنش میرفت راه اون که وقتی  .بود آتش در بدنم تمام و همه

 .میخورد تاب و پیچ و

 ازم داشت که اون طرف به میخواستم من . گرفت خارش جینم شلوار توی آلتم

 با که هایی حس این همه از میخواستم . ببوسمش و بگیرم بازم و بدوم میشد دور

  . نمیتونستم , لعنت ...... ولی . کنم فرار میشه ایجاد اون

 اون . میشم سخت هم کردنش نگاه با حتی که خودم از . شدم خشمگین شدت به من

 حمله این برابر در خودم از داشتم من و بودند کرده حمله من درون هاش سرباز با

 دیگه . برم راه میتونستم سختی به من . بودم سخت هنوزم . میکردم مراقبت ها

 باید , تالون ولی . کنم فرار ازش که نمیذاشت اون . بجنگم حس این با نمیتونستم

  . کنی هندل رو کارهات تنهایی االن

 مایل که زنی دوازده هر به و . کنم رانندگی جانکشن گراند تا تونستم سختی به من

 خوشحال و بود خداشون از و کنن گرم رو بسترم و تخت که بود آرزوشون و

 من . نمیکنه کار من واسه اینم که میدونم ولی . زدم زنگ , باشن داشته منو میشدن

 . میکرد گریه جید داشتن برای بدنم . باشم دیگه زن یه با که کردم سعی هم قبال

  ..... جید فقط و فقط

 . داشتم لعنتی نوشیدنی یه به نیاز من
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 آهنیش های زره و هاش شوالیه تمام با جید. باشم دیگه زن یه با نمیتونم لعنتی منه

 شد تر سرد بودم توش که داغی کوره اون از بدنم که وقتی .کرده مسدود منو وجود

 چمن طرف به و برداشتم رو بودیم نشسته روش که ای پارچه و نیک پیک سبد .

 رو بلوک چند و شدم بلند . اومد جا حالم که کمی . نشستم روش و کردم حرکت ها

  . شدم (murphy's bar) مورفی بار وارد و کردم رد

 : گفت بار دارنده و مالک مورفی شان

 میخوای ای نوشیدنی , چیزی . بودمت ندیده وقته خیلی , پیدایی کم , استیل هی_

 ؟ بیارم برات

  . نشستم پیشخوان روبروی و برداشتم بار گوشه از صندلی یک

  *( peach street) هلو خیابانز ا ( bourbon) غلیظ ویسکی یه آره_

 که هست آمریکا متحده ایالت و کلرادو معروف های خیابان از یکی: هلو خیابان)

 (داره رو ( bour bon) بوربون معروف های ویسکی

 : گفت شان

  نداره حرف مزش و طعم , عالیه انتخابت و سلیقه تو پسر_

 اون بعدش .داد قرار مقابلم در رو اون و ریخت لیوان توی منو نوشیدنی اون

 . برسه هم دیگه های مشتری به که رفت بعد و . کرد بحث کارش و کسب درباره

 نبود بارهایی متصدی جمله و نوع از اون . باحالیه آدم . میومد خوشم شان از من

 دیگه نوشیدنی یه اون . برسه نظر به کننده خسته باهاش زدن حرف و بحث که

  . باشم تنها میخواستم من . کرد کارش سرگرم رو خودش بعد و ریخت

 حلقم توی و ببلعم اونو اینکه از قبل و برداشتم ( smooth) ویسکی گیالس یه من

 بعد و . موند شناور ای لحظه برای زبانم روی اون تند و تلخ اسید , بدمش فرو

 . سوزوند رو گلوم تندش اسید از ناشی گرمای و نوشیدم اونو جرعه جرعه
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 لیوانش و . رسوندم پایان به رو ویسکی اول شات من  ؟ بود جهنمی چه دیگه این

  . گذاشتم بار پیشخوان روی, رو

  شان دیگه یکی_

  میاریش دست به اوکی_

  . کرد پر رو اون دوباره و گرفت ازم رو لیوان شان

 ؟ میره پیش چطور مزرعه توی چی همه_

  قبل مثل همونجور , هیچی_

  زدیم گپ کمی یه همدیگه با ما . بود اینجا قبل شب جونا_

 طرف به بعد و گذاشت جلوم رو لیوان لبخند یه با شان . دادم تکون رو سرم

  . چرخید ای دیگه مشتری

 . دادم سفارش هم رو بعدی شات و بردم فرو حلقم توی رو دوم شات من

 . بودم نخورده شام با همراه زیادی مشروب , خوشبختانه

 نیاز این ؟ میکردم کار چی جید با داشتم ؟ کنم کار چه جید با من . شد متوقف ذهنم

 پا از رو من , میبره بین از و میکنه نابود منو . میخوره منو زنده زنده پی در پی

 . کنم زندگی اون بدون نمیتونستم که بود دارویی یک مثل اون , میاندازه

 بود دارو یه مثل اون واقعا اگه ؟ بود سرد ترکیه کشور به رفتن وقت االن یعنی

 ؟ برم می رنج ترکش عالئم از من آیا پس

 و زمان هر من , همینطوره که البته . خندیدم خودم پیش بعدش و خندیدم قاه قاه

 بعد ولی . باشم داشته اونو باید من . بردم می رنج , بودم دور اون از که ای ثانیه

 و میکرد طلب رو اون دلم دوباره ,میشدم تکمیل باهاش که دقایقی و زمان هر

 من باید شاید ؟ بدم انجام میتونستم کاری  چه . میکردم پیدا اشتیاق بهش دوباره

 . بمونم اینجا بگند بهم که بدم اجازه رایان و جونا به نباید من . کنم ترک رو اینجا
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 زندگی یک جید با نمیخواستم حتی من . باشم داشته جید با زندگی یه نمیتونم من

 ؟ میخواستم . باشم داشته

 عالقه و اشتیاق همه این, عشق و شور همه این , داشتن شدید میل و تمایل این

 . اندازه می پا از رو من شدید

 داشتن سکس فقط از بیشتر رو اون من آیا ؟ بود ای دیگه چیز دهنده نشون این

 حس . بودم نکرده حسش هرگز قبال که کردم احساس رو چیزی یه من ؟ میخواستم

  ؟ بیام کنار باهاش میتونم , هام

 قار قار به هام پیچه دل خاطر به شکمم . کردم تموم رو نوشیدنیم گیالس سومین

  . افتاد تلپی پیشخوان و کانتر روی مشروب شیشه و . افتاد

 به نمیتونم من . نداشتم اون به مشابهی احساس هیج .  نداشتم احساسی هیج من , نه

 دل باعث فقط این . کنم حس رو این مثل چیزهایی این که بدم اجازه خودم

 . شد خواهد منجر بیشتر دلخوری به فقط این . میشه واسم بسیار اندوه و شکستگی

 الیق اون . کنم تحمیل بهش رو بُنَم و بار و خودم من که اونه از تر سزاوار جید

  . داره رو بهتر های چیز شایستگی و استحقاق اون . هاست بهترین

 , خوبیه چیز . نبودم مست ها اونقدر ولی کرد وز وز سرم کوچولو یه . ایستادم

  . برم خونه به بودم مجبور من چون

 به بعدش و . میکنم خواهی عذر ازش و میکنم پیدا رو جید و میرم خونه به من

 تموم , بوده ما بین که چیزی هر و ماست بین که هایی چیز اون تموم که میگم اون

  . هست شده

 کردن نظر صرف و نشینی عقب و ها حس این از خروج که بودم امیدوار فقط من

  . نباشه دردناک حد از پیش واسم ازش
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  پنجم و بیست فصل

  جید

 

 در به زدن ضربه و کوبیدن بدون حتی تالون وقتی بودم گرفتن دوش حال در من

 و خورد تلو تلو پاهام . گرفتم رو حموم در و کشیدم جیغ. شد حموم وارد اجل مثل

  . کنم سقوط حموم کف بود نزدیک

 بغلش توی منو محکم و سفت و بودند استوار و محکم هاش دست . گرفت منو اون

  . گرفت

 و عطر چون . خورده حسابی الکل بود معلوم و بودند ریخته هم به موهاش خدایا

  . کرد حسش میشد کامال هاش کشیدن نفس توی الکل بوی

  . داد دستم حوله یک اون

 با چیزایی یه درباره داریم نیاز . بزنیم حرف هم با باید ما , کن خشک رو خودت_

  . کنیم صحبت هم

 به , بزنن گندش . بست سرش پشت رو حموم در و کرد ترک رو حموم اون

 رفتارش خاطر به بزرگ خواهی عذر یه اون . کنیم صحبت هم با باید ما راستی

 یک توی اون با داشتم قصد من که میکنه فکر اگه و . بدهکاره بهم پارک توی

 میکنم فکر کوفتیه چه دیگه این , فاک ...... کنیم حال هم با بازم و بمونم رختخواب
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 مثل داشتم دوست که بود جهنمی چه دیگه این ؟ میکنم رفتار ها بچه مثل چرا ؟

  باشم؟ نقو نق های بچه

 اون با رختخواب توی درست رو خودم اونم پیش وقتی همیشه من , البته , البته

  . میکنم پیدا

 به هنوزم داشتیم همدیگه با شیرین العاده فوق نیک پیک یک ما که اونجایی از

  . بودم خیس کاراش خاطر

 و . کردم خشک حوله با رو موهام رطوبت و کردم خشک سرعت به رو خودم

   . فشردم مرطوبم موهای به رو حوله

 و پوشیدم رو بود ُسر و لیز جنسش که ساتن کوتاه گشاد لباس و پوش زیر یک

 . کردم ترک رو حموم

 نظر به جذاب و سکسی جهنم اندازه به و . بود نشسته خوابم تخت روی اون

 تنش توی کوچولو یه پیراهنش . بودند آشفته و ریخته هم به موهاش . میرسید

 یه همیشه پشتش پر و خوشگل , لعنتی موهای اون البته  و . بود شده چروک

 بزنم چنگ رو موهاش االن همین داشتم دوست من . هستند پریشان و آشفته خورده

 تیره های چشم . بود دنیا مرد زیباترین مرد این خدایا . بگیرم گاز رو هاش لب و

 به ها چشم این . سوزوند می خودش با منو همیشه ها چشم این . بودند سوزان اش

  . کنن آب و ذوب لباس همین با منو میتونن تنهایی

 ؟ تالون , میخوای چی_

 شدید احساسات و اشتیاق و عشق و شور از سرشار و پر هاش چشم . ایستاد اون

  . بودند

  کنیم متوقف و بس اینو باید ......ما_

 یک . داشتم  رو انتظارش من که چیزی همون دقیقا نه . بردم باال رو ابروهام

 بخش .... من از بخشی اگه حتی حال این با . بود من میان در اندوه و غم ار ترس
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 رو ماست بین که چیزی این نمیخواستم من . بود موافق اون با.... من از بزرگی

  . کنم متوقف

  ؟ چرا ؟ بدیم انجامش باید ما چرا_

 : گفت اون

  کنیم متوقف رو این باید ما , کن اعتماد بهم فقط . نیست مهم واقعا دیگه چراش_

  تالون مهمه من برای چراش_

 فاصله هم به تر کم اینچ دو دقیقا هامون بدن که وقتی . رفتم اون سمت به من

  شد متوقف رفتنم راه , داشتند

ه یه . ایستادم روبروش  در اشتیاق . بود حاکم ما بین هوای توی شهوت از غلیظ م 

 و شور و اشتیاق این . کرد حسش کامال میشد که بود این مثل تقریبا ما اطراف

 و تپید سرعت به قلبم . بود پدیدار ما های بدن تمام توی نفسانی اغراض , عشق

 . شد تر سفت و تر تنگ پوستم

 دوش من که زمانی نباید تو , کنی متوقف رو این میخواستی واقعا تو اگه_

 رو هام لباس کامال من که میموندی منتظر باید تو . میشدی حموم وارد میگرفتم

  . بپوشم

 تخت زیر بعد و کرد اصابت تخت به , من از دور , رفت راه عقب عقب اون

  . نشست

  شه تموم باید این , کن اعتماد بهم فقط_

  ندارم قبول اینو من_

 ُسر هام شونه روی از لباس دادم اجازه و کردم باز رو ساتنم لباس آرومی به

  . افتاد زمین به شکوهی با طرز با لباس و بخوره
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 لب  . بودم اون برای پیشکش و ارائه یه مثل و بودم ایستاده اون مقابل لخت من

 . داشتم نگه پر و شکوه با حالت توی روی فنجونیم های سینه و زدم لیس رو هام

  . فشردم دستم توی رو هام سینه و بردم جلو به رو , رو ها اون

 توی رو دیگه یکی اون نوک بعد و گرفتم نیشگون رو پستونام از یکی نوک من

 جرقه یک با و دادم تکون تکون رو هام سینه نوک. فشردمش و گرفتم هام انگشت

 .بردم آلتم طرف به پردهبی و مستقیم را انگشتام هوس و میل از

 ؟ اینو میخوای ؟ هستی این پذیرش آماده آیا_

 من به و کشید آغوشش توی حریصانه منو و شد بلند . بودم انداخته دام به رو اون 

 لیس طوری رو آلتم و هام سینه نوک میخواد که بود معلوم هاش چشم از .پیچید

  . بده صدا شلپ شلپ دهنش زیر که بزنه

  نکن این از تر سخت رو کار این , نکن رو کار این من با , لطفا_

 طوری . ایستادم پا پنجه روی . گذاشتم گردنش روی , رو بازوهام و هام دست من

 . بود لیسیدنش و زدن مک برای آماده و دهنش جلوی دقیقا هام سینه از یکی که

 . کردم اشاره بش و کشیدم هاش لب به رو اون

  تالون , ببوس رو پستونم نوک_

 نچرخوند رو سرش و نکرد دور من از رو هاش لب ولی بست رو هاش چشم اون

.  

 آلت و قوی محرک و . کردم باسنم دادن نوسان و کردن دار موج به شروع من

  . مالیدم آلتش شدگی شق و جین شلوار پارچه روی , رو لختم

 و تر بزرگ آلتم های راندن و مالیدن توی شلوارش زیر شدگی شق که طوری

 .شد تر سفت

 مالقات کارم دفتر در دم رو تو که موقعی همون از من , تالون , خیسم برات من _

 اینکه خاطر به کردم دور خودم از موقع اون رو تو من . شدم خیس تو واسه کردم
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 میاد سرم تو که چیزایی بودم مجبور موقع اون . بودیم عمومی مکان یک توی ما

 . میخوام رو تو من ولی . دارم نگه سرم توی رو بکنیم میتونیم هم با که کارایی و

  میخوام رو تو االنم, میخواستمت بد اونوقتم

  . کرد باز رو هاش چشم اون

  نداره پارک توی موضوع با ارتباطی هیچ حرفم این_

  اونه درباره چیزی چه بگو بهم پس_

 شدگیش شق به و بردم باال رو باسنم بازم من و بست رو هاش چشم دوباره اون

  . دادم فشار و مالیدم هاش لب به رو پستونام نوک و . فشردم

 ...... جید_

 رو تو منم . میخوای منو تو که میدونم من , تالون , نکن استقامت و مقاومت_

 ...  زیاد خیلی خیلی . میخوام

 زد مک رو اونا سخت خیلی و کرد قفل و بست هام سینه نوک به رو هاش لب اون

  . شیرین تسلیم یه همممم . کشید لیسیدناش با منو شیره انگار که طوری . خورد و

 ونم اون که همانطور . شدم کشیده اون طرف به منم . اومد من طرف به اون آره

 همیشه من .   ام شده شناخته اون برای کمال و تمام من آره .... بود شناخته تماما

 ما که زمانی تا ولی . باشیم نداشته هم با آینده یک ممکنه ما . شدم تسلیم مرد این به

 نیست مهم دیگه . شدم تسلیم اون به من , بودیم یکدیگه نزدیکی در نقطه هر در

 , داد انجام من برای چیزی جذاب العاده فوق مرد این . میاد پیش چی ها آینده

 و نفهمم ماست بین که رو چیز این هرگز شایدم . نشدم متوجه من که چیزی

 آن همه این شاید . بود کرده استفاده اون که بود ای کلمه اشتیاق . نشم متوجهش

 رو اون نمیتونه و باشه کننده راضی تنهایی به نمیتونه هرگز که اشتیاقی .....بود

 . کنه سیر
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 سوزش و خارش حس پوستم و خورد و مکید تر سخت رو پستونام نوک اون

  . کشید تیر اون آلت برای آلتم . گرفت

 . نمیزنه مک تو مثل رو هام سینه نوک کس هیچ , تالون , خوبه خیلی این آه_

  میخوری اینجوری رو ها این فقط تو , خدایا

 لذت گذاشت . گرفت گاز رو پستونام از یکی نوک و رفت تر پایین کوچولو یه اون

  . بکشم جیغ وجود تمام با من و . ببرم ازش رو کافی

  عزیزم آروم هیشش_

 ورم آلتم . بودم نزدیک خیلی خیلی . میومد آبم داشت همونجا درست تقریبا من

 شلوار پارچه توی رو آلتش نمیتونستم . بود شده خیس و متورم حسابی و بود کرده

 رو حس همین اونم دارم قصد و میخواستمش من . کنم حس خودم برابر در جینش

  . باشه داشته بهم

  . بپرسم ازش میخوام که رو چه اون میخواستم

 مردم که میکنیم وانمود , تالون , هستیم پارک توی هنوز که میکنیم وانمود , اومم_

 االن هوم , کنی لمسم موقع اون میخواستی جور چه . هستن ما تماشای حال در

  بکن منو . کن لمسم همینجا درست تالون , کن لمس منو همونجور

 از پاهام . کرد دراز کامال تخت روی منو و کرد بلندم . ایستاد و کرد ناله اون

 خودم طرف به اونو من و شد جدا من از سرعت به اون . بود آویزون تخت پایین

 رو شورتش . کردم عریانش و برهنه و کندم تنش از رو هاش لباس و . کشیدم

 آب از کمی و بود خیس آلتش کالهک . گرفتم دستم توی رو آلتش و کشیدم پایین

  . کرد ناله و کشید آهی اون و دادم فشار رو آلتش سر . بود اومده بیرون منیش

 تا رو آلتش بود ایستاده هنوز که حالی در و کرد بلندم . شد جدا ازم سرعت به اون

  . کرد فرو درونم ته



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 393 

 

 که وقتی کردند فرار هام لب از ناله و آه یه . شد غرق بزرگش آلت توی خیسم آلت

 بود گذشته از بهتر زمانش هر , شیرین پیوستن و شدن متصل یه . کرد پر منو اون

  . باشه این از کاملتر نمیتونه اون که شدم مطمئن زمانش هر .

 تر بیش نمیتونه اون که شدم می مطمئن میکرد رو کار این من با اون که زمان هر

  . کرد می رو کار این که میشد ثابت بهم هم بار هر و کنه پر منو بار آخرین از

 روی , رو هام دست و گرفتم آغوش به رو گردنش من ولی بودند بسته هاش چشم

 . گذاشتم گردنش

  کن نگاه من به , کن نگاه من به , کن باز رو چشمات_

 . زد دودو و لرزید خوشگلش و تیره های چشم و کرد باز رو هاش چشم اون

 توی میل و اشتیاق این تصویر کامال و زدن جار هاش چشم توی من کامل تصویر

 . بود معلوم عمقشون

 درونم دوباره و کشید پایین رو باسنم . کرد بلندشون و گرفت رو باسنم لمبرای اون

 شده گرفته قاب اون کمر دور من پاهای . بودیم ایستاده ما . گرفت جای آلتش توی

 بود دوخته من به رو هاش چشم اون . میشدم پایین و باال اون آلت روی من و . بود

 لب اون و گذاشتم هاش لب روی , رو هام دست . بود گرفته گاز رو هاش لب و

 زبونش . داد درستی به رو ام بوسه جواب اون . بوسیدم رو سکسیش و پر های

 باسنم لمبرای بازم اون . کردیم هم بوسیدن به شروع ما و کرد فرو زبونم توی رو

 و میگرفت رو لمبرام که بار هر . اومدم پایین اون روی من دوباره و گرفت رو

 , میکرد پر قطورش و زیبا آلت اون با منو و اومدم می پایین کلفتش آلت روی من

 .. کشیدم می آه من

 .....دوباره و دوباره .... پایین و باال , پایین و باال

 روح به رو هاش چشم که میخورم قسم من و بود چسبیده همدیگه به ما های چشم

 هم با هامون چشم اتصال و تماس که نمیدم اجازه هرگز من . کردند می نگاه من

  . شه متزلزل و بره بین از هیچوقت شیرین اتصال این ندارم دوست . بره بین از
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 شد غلغلک واژنم داخلی ناحیه , کردن مور مور به کرد شروع کلیتوریسم که وقتی

 یکی . هستم ارگاسم لبه در که شد متوجه هم تالون . گرفت خارش آلتش درون و

 من و .داد مالش اون با رو کلیتم و برداشت کمرم پشت از رو هاش دست از

 بودم شدن ارضا مرز و لبه در من . انفجاره حال در االن همین واژنم که میدونستم

.  

 : گفتم بهش و کردم لمس مالیم رو اش گونه

 

 همدیگه با هامون آب میخوام من , عزیزم , بیا من با , تالون میاد آبم داره من _

  بیاد

 و تر سریع رو آلتش . من درون کردن حرکت به کرد شروع و کرد ناله اون

  .....تر سخت و تر سخت . کرد جلو و عقب خیسم آلت توی تر سریع

 . بود گرفته رو ما کنار فضای تمام هامون آلت شلپ شلپ و خیس سکس صدای

 با آبم . شدم منفجر من که زمانی تا داشت ادامه ها شدن پایین و باال و ها تلمبه این

 درونم تر عمیق خیلی آلتش و کرد ناله اون . شد ریخته آلتش روی شدید جهش یه

 چه ... خوبه خیلی . کرد لمس رو قلبم اون که کردم احساس , من خدای . شد غرق

 ..... برکتی و سعادت

 در پوستم تمام و بودن داغون درونیم های عصب تمام .... تپید و تپید و تپید آلتم

 گاز رو اون گردن و کشیدم جیغ . شدم ارضا بازم من . سوخت می اون های لمس

 با و شد ارضا بالخره اونم دادم ادامه آهستگی به رسیدنم اوج به که وقتی . گرفتم

  . کرد خالی درونم رو آبش ی همه شدید ناله و جهش یه

 به رو هام لب و کردم قفل ضخیمش و مشکی و پر موهای داخل رو هام انگشت

 کنارم درست بعد و گذاشت تخت روی آرومی به منو اون . بردم هاش لب طرف

  . کشید دراز
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 یک , خوشحالی و لذت از بوسه یک , شیرین بوسه یه . بوسید دوباره منو اون

  ... مختلف های طعم از بوسه

 توی هامون زبون . لغزیدند می و میخوردند ُسر همدیگه برابر در ما های لب

  . اومدند می در لغزش به و چرخیدند می همدیگه زبون

 زمان و مدت که حالی در ...... بوسیدیم و بوسیدیم و بوسیدیم رو همدیگه ما

  . بودیم کشیده دراز هم بغل توی لخت طوالنی

 بودیم آلود خواب که زمانی تا ولی کردیم متوقف کی رو بوسیدن ندارم یاد به من

  . بوسیدیم می شدت به رو همدیگه

 . بود رفته تالون و شدم بیدار . خورد زنگ زود صبح گوشیم آالرام که وقتی

 و بودم گذاشته بالشت روی, رو سرم .  بودم کشیده دراز تخت توی لخت هنوز من

 به قلبم ؟ بود واقعی دیشب خدایا . زدم لبخند . بودم شده خیره سرم باالی سقف به

 شوقی و شور از خاطراتی که دادم اجازه . بود واقعی همش گمونم آره تپید سرعت

 رضایت همیشه ما بین سکس که همونطور . ببنده نقش ذهنم توی بود ما بین که

 دوست گذشته شب مورد در بیشتر من که اونچه ولی , بود بخش لذت و بخش

 و عاشقانه جورایی یک . داشت فرق ما بین سکس دیشب که بودش این داشتم

 با که پی در پی های بوسیدن اونم از بعد همدیگه با کشیدنمون دراز . بود رمانتیک

 تا کنم فکر , طوالنی مدت برای ما . بود بخش لذت خیلی واسم اینا همه داشتیم هم

  ... مالیم خیلی و بود شیرین خیلی اون . بوسیدیم رو همدیگه , صبح

 طعم با اون های بوسه . بود داشتنی دوست خیلی تالون اوووووم .... بنابراین

 هام لب روی , رو زبونم . بود شده شیرین دهنش خوشمزه طعم و عطر و ویسکی

 لب و  داد می شیرین مشک بوی دهانش . میکردم حس رو مزش هنوزم کشیدم

 رو هام دست و کشیدم خوشحالی از آه یه من .   بود آور اعتیاد خیلی واسم هاش

 بودم مجبور من . کافیه بافی خیال دیگه ولی . دادم کش رو اونا و بردم سرم باالی

 . برم کار سر که
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 . نیافتم , کنم پیدا اونجا رو تالون بشه که جایی . برگشتم خونه به کارم سر از وقتی

  . بود آشپزخونه توی مارج ولی

 : گفت اون

  میکنم درست * ( manicotti) منیکوتی دارم ,  هی_

  ؟ کجاست فلیشیا واقعا؟ , اوه_

  دارم آشپزی و پز و پخت حال و حس امشب . کردم تعطیلش ظهر از بعد من_

  . کردم استنشاقش و بردم فرو هام ریه به رو غذاش بوی

  ؟ کنم کمکت میتونم . میاد نظر به خوشمزه که بوش_

  کنیم درست ساالد همدیگه با و بذاریم بیرون رو ساالد وسایل میتونیم , حتما_

 فرنگی گوجه و ( romaine lettuce) کاهو سری یک و رفتم یخچال سمت به من

  .برداشتم کوچولو اسفناج تا چند و تربچه تا چند ,

 ؟ کجاست تالون_

  ندیدم صبح امروز از رو اون من , نمیدونم_

 اون . بودم ندیده رو تالون صبح امروز از من . بود من از جلوتر و تر پیشمارج 

  . میکرد ترک رو من رختخواب شب طول در اوقات بعضی

  اینجا میان شام برای جو و رایان , حال هر به_

 . کنیم صحبت تالون درباره ها اون با بتونیم مارج و من شاید , خوبه

 ؟ چند ساعت , اوکی_

  برسن اینجا دیگه دقیقه چند یه باید ها اون_

 نمیاد تالون ولی_
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 .   انداخت باال رو شونش مارج

 نمیدونم من و رفته ماشینش با اون . ندارم خبری ازش من , گفتم که همونطور_

 رو ما قبل دفعه اون , اینا همه از بعد . شدم تسلیم اون به من . رفته کجا اون که

 کار این . رفته عصر و روز برای اون که , اینه من حدس ؟ یادته . کاشت اینجا

 و بیزینس و معامله یک وارد جانکشن گراند توی . میده انجام موقعا بعضی رو

  میخوره کاری شام هم همونجا میشه بزرگ کار

  ؟ کرد خواهی عذر قبلی شب نشینی شب مورد در ازت هرگز اون_

 . گفته مارج به شاید ولی رفته کجا نگفت من به تالون

  . داد تکون رو سرش اون

 اون که بگم میتونم ولی . داره مشکالتی کردن خواهی عذر با تالون , نسبتا , آره_

  داشت بدی احساس دربارش

 ؟ بود رفته کجا اون_

  نگفت بهم چراشو اون , جانکشن گراند به , مشابه جای_

 (. هست ایتالیایی پاستای نوع یک : منیکوتی)

 و رسیدند همدیگه با کوتاهی مدت از پس ها بچه . کردم رها رو بحث این من

 رو رایان کارخونه مخصوص شراب و نوشیدنی یه از ترکیبی هممون برای مارج

 که ای خوشمزه فرنگی گوجه سس قوی طعم و عطر . ریخت هامون لیوان توی

 روی همدیگه کنار در ما و  بود پیچیده آشپزخونه توی , بود پاستا چاشنی برای

 چند جلومون و . بنوشیم شراب تا بودیم نشسته آشپزخونه میز کنار های صندلی

 خربزه تکه چند و بود شده آغشته زیتون روغن با که خوک شده سیخ گوشت تکه

 بودیم شده کوچیک گفتگوهای و بحث درگیر ما . بود شده گذاشته عسلی و شیرین

 رسید فرا تالون مورد در بحث درباره من برای عالی لحظه اون سرانجام اینکه تا

.  
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 : گفت جونا

 اون اوردن دست به و دستیابی برای , جید کنم تشکر ازت که نکردم فرصتی من_

  دادی انجام شهر با که تالون برای خوب معامله

 ها بچه شما . دادم انجامش که بودم خوشحال من . کنی تشکر من از نباید تو_

 برای که رایان , تو و . بمونم اینجا دادین اجازه بهم . کردید کارها خیلی من برای

 کار سازی شراب کارخونه توی دادین اجازه , بودم اینجا من که اول هفته همون

  . کنم

  گفت رایان

 اونجا برگردی میتونی خواستی که زمانی هر . میشه تنگ برات دلمون اونجا ما_

  بازن تو روی به همیشه اونجا درهای .

 : گفت جونا

 که دارم شک من , ری . داره رو اینجا توی قانونی کارهای برای مجوز اون_

  بگیره یاد رو ساختن شراب بخواد کردنش زندگی برای اون

 اطمینان من , بگم صادقانه , باشه بد خیلی که نمیرسه نظر به این , واقع در_

 . بوده من واقعی های خواسته و شغل و پیشه حال به تا قانونی کارهای که ندارم

 و من . بگیرم خوبی دستمزد باش بتونم که بدم انجام کاری میخوام که میدونستم

 کار سخت  هامون چک  های وجه  پرداختن و کردن چک برای تقریبا بابام

 االن من , این بر عالوه . بدیم انجام رو این نمیخواستیم عمر آخر تا ولی میکردیم

 که بود اخالقی نقض من واسه کار این . نیستم خوشحال و راضی واقعا رئیسم از

 من . کنم کمک میتونستم که خوشحالم ولی . کنم کار تالون پرونده در میتونم حتی

  کرده کار چه اون با لری که نیستم مطمئن

  . کرد اش مسخره جونا
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 توی که تو با اخالقی مشکل هیچ اون که البته . ابلهه و احمق آدم یه وید لری_

 اونا اگه . نمیشناسه رو اخالقی اصول اون . ندیده , میکنی کار تالون پرونده

 , راستش . بفهمتش بازم که میکنم شک کنه اصابت هم سرش به (اخالقی اصول)

 , نه یا میکنی نقض رو اخالقی اصول . میکنی کار اون روی تو که خوشحالم من

  کنم می ویران رو اون بتونم که هم اونجا تا . ندارم اعتماد لری به من ولی

 نکردم اعتماد مرد اون به واقعا منم . کردم تایید رو حرفش و دادم تکون رو سرم

  . میشناختم روز چند برای رو اون فقط و

 : گفتم

 شما . بره زندان به و کنه اعالم گناهکار رو خودش میخواست تالون , اولش _

 ؟ میدونستید اینو ها بچه

  . برد باال رو ابروهاش جونا

  باشه تالون کارای شبیه که نمیرسه نظر به این_

 . داد تکون رو سرش رایان

  متنفره شدن قفل و بودن بسته از تالون . نیست طور این مطمئنا_

 : گفتم

 . بشه قفل یا زندانی جایی یه نداره دوست هیچکس که هستم مطمئن من , خوب_

 ؟ داره ای دیگه چیز یا *(claustrophobia)کالستروفوبیا  اون آیا

 محیط در شخص که هست شدید اضطرابی اختالل , هراسی تنگنا: کالستروفوبیا)

 (. میشه دچارش تنگ های مکان یا و سربسته های

 ..... دقیقا نه , خوب_

 . انداخت شرابش لیوان به و پایین به رو نگاهش جونا

 : پرسید کنجکاوانه مارج
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 _؟ چیه تو منظور دقیقا پس_

 : گفت رایان

 که گفت جید که بود حرفی همون مثل این . نداره منظوری هیچ اون , هیچی_

  . شه قفل یا و زندانی نداره دوست هیچکس

 : گفت مارج

  پذیرم نمی اینو من_

 اختیار و آزادی واقعا , کننده بازدید یه عنوان به ولی . نکردم کاری چنین من

  . داشت مارج که شدم خوشحال ولی . نداشتم حرفی

 : پرسید جونا

 ؟ مارجوری داره وجود پذیرفتن برای چیزی چه دقیقا_

  . خندید بسته دهان با مارج

 حساسی مسئله به و خال تو زدم که کنم فکر ؟ میکنی استفاده من کامل اسم از_

  کردم اشاره

  . چرخید من طرف به اون

 من از جید گذشته هفته ؟ میگذره چی اینجا تو که نمیگید ما به ها بچه شما چرا_

 ها بچه شما که میگفتم رو چیزی همون اون به من و چیه تالون داستان که میپرسید

 اینجوری همیشه اون که هست روشش و راه فقط این که . میگفتید من به همیشه

 خیلی رو اون ها بچه شما که افتاده اتفاق و داده رخ این من برای ولی . بوده

 هستم تا دو شما عاشق که همونقدر . منه برادر اون . میشناسید من از تر طوالنی

 میگذره چی اینجا ؟ چیه قضیه پس . دارم دوست  زیاد خیلی رو اون همونقدرم
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 زود خیلی , واقع در . کردند بدل و رد همدیگه با رو گذری زود نگاه جو و رایان

 . بودم هوشیار من میرسید تالون به نوبت وقتی . شدم اون متوجه من ولی  ,گذر

  . نمیشدم این جز به ای دیگه چیز متوجه اونوقت دیگه

 : گفت نرم جونا

  مارج , بگذریم_

 : گفت مارج

 لعنتی , منه برادر هم اون .بره جایی و کنه فرار اون دیگه بدم اجازه نمیتونم من_

  ؟ میکنی پنهان داری رو چیزی چه ,

 : گفت رایان

 جنگ و ارتش در حضورش زمان از احتماال تالون . نمیکنیم پنهان رو چیزی ما_

 . شده (post traumatic stress disorder) حادثه از پس استرس اختالل دچار

 زد باز سر کار این از اون ولی . کردیم صحبت اون با کردنش کمک مورد در ما

  . بدیم انجام بتونیم ما که نیست ای دیگه کار . نکرد قبول رو ما کمک و

 , تجاوز مثل حادثه یک از بعد اختالل این : حادثه از پس استرس اختالل)

 گرفته گروگان به , بودن جنگی اسیر , تروریستی حمالت , نظامی های درگیری

 به تصادف یا و .... زلزله , سیل مثل طبیعی ناگوار حوادث, سوزی آتش , شدن

 (میکنه وارد شدید روانی آسیب شخص به که میاد وجود

 : گفت مارج

 اتاق و بخش ،تو که کسیه کارمایکل دکتر. کرد مراجعه دکتر به اون حال این با_

  کنه کمک بهش و بخونه رو اون ذهن بتونه باید پس میکنه، کار (ER) اورژانس

 : گفت جونا

 ؟ رفت پیش چطور درمانش که دیدی تو_
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 مسئله این . کردم ول رو ها اون ولی داشتم زیادی سواالت . نداد جوابی مارج

 چیز یک و میزد آسیب مارج به بهش دادن جواب که بود، مارج برای بغرنجی

 ف ر تایمر وقتی . فهمیدم می تالون درباره رو ها چیز خیلی باید که من برای دیگه

 میز روی ,رو اون . بیاره در رو منیکوتی که شد پا جا از مارج خورد، زنگ

 میز وسط رو ساالد کاسه . آورد و برداشت یخچال از رو من ساالد و گذاشت

 . گذاشتیم هامون بشقاب توی رو اون از مقداری کدوم هر ما و گذاشت

 : پرسید رایان

 ؟ جدیده العمل دستور . عالیه چاشنیش و سس و ساالد تزیین این_

  . داد تکون رو سرش مارج

  کرده درست رو ساالد این جید_

 : گفتم

  هست ساده فرانسوی (vinaigrette)وینگرت سرکه با ساالد یه فقط این_

 باقی برای کوچولو بحث و گفتگو به و زدم منیکوتیم از گاز یک و گفتم رو این

 . بود تالون مورد در سواالتی از پر سرم توی هنوز اگرچه . برگشتیم شام مونده

 . خورد اتاقم در به آروم ضربه تا چند یه که وقتی بودم کشیده دراز تخت روی من

  . بود برگشته تالون شاید . تپید سرعت به قلبم

 : گفتم

  داخل بیا_

 ندیدم رو تالون که شدم ناراحت کمی یه من اگرچه . شد اتاق وارد در از مارج

 داوطلبانه , شام از پس , رایان و جونا . شدم خوشحال مارج دیدن از ولی

 جدا های راه من و مارج پس .گرفتن عهده به رو آشپزخونه کردن تمیز مسئولیت

 اتاقی هم زمانی یه هم با که پیوندی اون هنوز ولی کردیم طی رو خودمون گونه

 دخترونه های صحبت همدیگه با میتونستیم ما از کدوم هر . داشتیم , رو بودیم
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 داشته خصوصی های صحبت برادراش از تا دو جلوی نمیتونیم ولی . باشیم داشته

  . باشیم اونا پیش و باشیم

 : پرسیدم

 ؟ رفتند ها اون_

  . داد تکون رو سرش اون

  میمونه شهر توی امشب اون . کردم دریافت تالون زپیام ا یک من و , آره_

 ؟ میمونه شهر توی اون چرا . خورد تلو تلو کوچولو یه مغزم و ریخت فرو قلبم

 ؟ هست دیگه زن یه با اونجا یعنی ؟ باشه اینجا از بیرون هم دیگه شب یه باید چرا

 که میشه باعث هم کمش فکر . باشن باهاش که میخوان ها خانم از خیلی احتماال

 که هم تالون و رفتند اینجا از که رایان و جونا , دیگه طرف یه از . بشکنه قلبم

  . کنیم صحبت همدیگه با میتونیم مارج و من پس . رفته بیرون شب یه برای

 میکنی؟ فکر چی امشب بحث درباره تو پس_

 : گفت مارج

 و . میکنم تعجب تالون درباره که هست ها مدت من . میگند دروغ دارن ها اون_

 , رفت عراق به اون وقتی . باشه شده سانحه از پس اختالل دچار اون ممکنه خوب

 به هم رفتنش از قبل اون که میارم یاد به , هنوزم حتی ولی . بودم نوجوان من

 از بعد های صدمه میتونه اینا ی همه که نیستم مطمئن بنابراین . بود شیوه همین

  بندازیم اون گردن رو تقصیرا و دونست اون خدمت

 : گفتم

 انجام بارش در کاری نمیتونیم که ، داره وجود زیادی چیزای که میزنم حدس_

  . بدیم

  . زد کج و مستقیم غیر پوزخند یه مارج
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 میتونیم ما . بدیم انجام رو تحقیقاتی باید که میکنم فکر کنی؟ بندی شرط میخوای_

 فکر ها اون وضع مورد در همیشه من . کنیم شروع پدرم قدیمی های پرونده از

 . نبوده من وظایف جزو ها پرونده اون از یک هیچ که فهمیدم بعدا ولی . کردم

 . هستم مزرعه این چهارم یک صاحب من . نکردم حس چون ؟ چرا میدونی ولی

 این االن پس . اونم عاشق من . منه برادر تالون ولی نیست، مهم واسم راستش

  منه کار دیگه

  کشید پایین تخت از منو و گرفت منو بازوی اون

  باش سریع_

 خیلی تصوراتم با که ، میکردم فکر که جایی . برد اصلی کار دفتر به منو مارج

 مطالعه اتاق یه به مسیرمون . رفتیم زمین زیر به ها پله طریق از ما . داشت فرق

 شد منتهی , بود هم اضافی خواب اتاق سه اون درون که برق و زر پر العاده فوق

 زمین زیر یه اتاق عقب در . نبرد ها اتاق این از یک هیچ به منو مارج ولی .

 پا و دست چهار باید که طوری به بود، تنگ خیلی داخلش فضای که داشت، وجود

 به . خزید اون داخل و کرد باز رو در اون . رفتیم می درونش خیز سینه یا و

 اینکه خاطر به زانوهام . کردم رو کار همین , هم من مارج کردن دنبال خاطر

 کپک، بوی اونجا . دید آسیب انداختم کثیف های ریزه خاک توی رو خودم

  .داد می فاسد مواد و کهنگی ترشیدگی،

 و کنی پیدا رو داریم نیاز که چیزی فقط نمیتونی ؟ باشیم اینجا باید واقعا مارج_

  ؟ بیرون بکشی ها پرت و خرت این از رو اون

 نیاز چی به ،که نیستم مطمئن کامال من چون . نیست سادگی همین به فقط این_

 آوردن بدست برای اونا . خصوصیه که داره وجود جعبه یه اینجا , جید . داریم

  . هستند خوب خیلی مدرک

 : گفتم

  ؟ هستند چی ها اون_



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 405 

 

 و بنجل اونا که شده گفته همیشه من به . بابام قدیمی های چیز و ها پرت و خرت_

  نیستم مطمئن دیگه راستش ولی . انداختنیه دور و اوراقی های چیز

 که بود ای قهوه مقوایی های جعبه از پر اینجا . بود شده تنظیم تاریکی با هام چشم

 و هم کنار جعبه تا بیست از بیشتر و حدودا . بودند شده بسته سفت های نوار با

 ضبط برای اونا و . بود شده داده قرار هم کنار اونجا تنگ و تاریک فضای توی

  . بود گفته مارج که همونطور بودند عالی مدرک کردن پیدا و کردن

 : گفت اون

 یکی یکی رو ها اون میتونیم بعد . کنیم نزدیک راهرو به رو اونا همه اینجا  بیا_

 کنیم عبور کوفتی زمین زیر و تنگ راهرو این از بشه که جایی و.بکشیم بیرون

  . کنیم باز , رو

  دادم تکون رو سرم

  اوکی_

 در به نزدیک زور به رو ها جعبه همه  شد تموم کارمون که زمانی تا نفر دو ما

 آسیب جهنم مثل و پوسته پوسته اونجا کثیفی خاطر به زانوهام  .کشیدیم ورودی

 . بود دیده

 هم مارج و اومدم بیرون خیز سینه و پا و دست و چهار اونجا تنگ فضای از من

 داخل به رو اون مارج . کشید خودش با زور به رو اول جعبه . کرد دنبال منو

 تنگش جای و فضای و زمین زیر اون ورودی در بعد و کشاند اضافی خواب اتاق

  .داد تغییر مجددا رو

 : گفتم

 .بدیم برش رو بستن ها جعبه دور که نوارای این که داریم نیاز چیزی یه به ما_

  . زد لبخند مارج

  نیست مشکلی_
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  . کشید بیرون جیبش از تاشو کوچیک چاقوی یه اون

  . میام آماده و مجهز همیشه من_

  . کرد باز رو اون و داد برش رو جعبه دور شده بسته نوار سرعت به اون

 مدارک و قدیمی های پرونده از ای دسته . بودم کرده شک بهش که همونطوریه_

  . شده ضبط های

  . کشید آه اون

  کنیم برسی همشو بیا خوب_

 رو اون و کردم باز رو اول پرونده .داد دستم رو ها پرونده از زیادی مقدار اون

  . کردم برسی

 یا شدن واگذار که هست هایی قباله یا و قدیمی های سند عمدتا میرسه نظر به این_

 به و هستن قدیمی خیلی خیلی ها این که اینه منطورم . شده پوشی چشم ازشون

  . برمیگردند پیش قرن یه از بیشتر

 شده نازک و ظریف خیلی خیلی شدن قدیمی خاطر به که نازک های برگه من

  . برگردوندم خودشون جای سر رو بودن

 اینا که داره وجود مسکن های وام و ها گرونامه و رهن , اموال اینجا توی حتی_

  نمیبینی جا هیج رو ها اون دیگه تو و شدن منسوخ دیگه همشون

 : پرسید اون

 ؟ چیه * (chattel mortgage) شخصی اموال رهن و گروگذاری_

 اینها , امالک و زمین از ای قطعه یا میره کار به اموال و مال برای نسبتا خب_

  برمیگرده انگلیس به هم اصلشون و هستند قدیمی

 (چیزی هر برای گرو و رهن , شخصی اموال رهن , منقول و مال رهن)
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 : گفت اون

  بینیینم آمریکا متحده ایاالت توی رو ها اون تو یعنی_

 : گفتم

  هست شده تامین و محفوظ , امن داریم ما که اونچه و معادالت خب_

 ؟ هست وثیقه یه مثل که اینه منظورت

 . دادم تکون سر

 وام این مثال عنوان به . چیزه همون اساسا مسکن وام و  شخصی اموال رهن_

  افتادس کار از کوبه خرمن ماشین از قطعه یه به شبیه

 توی رو اون کرد اشاره بهم و داد تکون رو سرش اون. دادم دستش رو اون من

 . برگردونم اصلیش سند و جلد

  . نکنم درک هرگز رو اون ممکنه , حال هر به_

 ؟ هستیم چیزی چه دنبال ما دقیقا_

 : گفت اون

 اون موقع چه بدونیم که میبندم شرط ولی . ندارم ای ایده هیچ , باشم صادق بخوام_

  . کرد خواهیم پیدا رو مدرک

  ول و غش غش و بشه بلند خندم صدای دادم اجازه بعد ولی خندیدم بریده بریده

 می ها سرنخ دنبال باید که بازی یه مثل . بود کننده سرگرم نوعی به این .خندیدم

 برسیشون یکی یکی رو رسید می دستم که سندهایی از مجموعه من . گشتیم

  . میکردم نگاه ای دیگه سند به بازم میکردم تموم رو ها اون توی جستجو  میکردم

 : پرسیدم

 _ ؟ دارین چی کتابخونتون قفسه توی_
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 برای که وقتی استیل خاندان قدیمی سرشماری و اسناد از برخی میرسه نظر به_

 اینجا به قبل نسل چند از ها سرشماری این و اومدند اینجا به انگلستان از بار اولین

 و بستگان برای شوهر و زن یک نامه گواهی و شناسنامه , رسمی سند . رسیده

  . نشنیدم قبال اونو من که خویشاوندانشون

  .داد ادامه اون

 در که نیستند ای مسخره مسکن های وام از مهمتر و بیشتر ها این نظرت به_

 ؟ میکردی صحبت ها اون مورد

 . داد دستم به کاغذ تا چند یک اون

 : گفتم

  . برسیم جعبه این پایین به زودی به باید ما , آره_

  . کشید آهی مارج

 ,همه این ؟ داره رو ها جعبه این برسی و گذر ارزش کارها این همه نظرت به_

  هست ما اجدادی آباء و باستانی تاریخ

  باشه درست میتونه آره_

  . بدم ادامه میخواست ازم که بود وجودم توی چیزی یک ولی

 

  کنیم نگاه ای دیگه جعبه یه باید شاید_

  اوکی_

 . کرد قفل اونو و گذاشت روش , رو اول جعبه پوش سر و در مارج

  میزنم نوار بعدا رو جعبه این من_
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 رو دوم جعبه بعد و خزید درونش و کرد باز رو تنگ فضای اون در باز اون

 دست یک و داد من به رو پرونده و فایل یک اون . کرد بازش و اورد بیرون

 و داخل و کردم باز رو پروندم اولین . برداشت خودش برای هم رو پرونده

 . کردم برسی و مشاهده رو اون محتوای

 : گفتم

 . هست پدرت شناسنامه این که میکنم فکر , مارج_

  . دادم تحویل اون به رو سند

 با اون شناسنامه چرا که میکنم تعجب و نمیدونم . استیل ریموند برادفورد , آره_

  گذاشتن جعبه یک توی هم با رو اونا و .شده جمع تاریخی چیز و موارد همه این

 : گفتم

 ممکنه ما . هستن تاریخی های چیز همشون اینا که اینه اون معنی که میکنم فکر_

  . کنیم برسی رو جعبه توی های مدرک همه که شیم مجبور اون از پس

  میگی درست احتماال تو_

  .کردم ها پوشه و ها پرونده ریختن هم به شروع من

 دافنه با استیل ریموند برادفورد . دستمه مادرت و پدر ازدواج گواهی االن , هی_

 . وید ک ی

 ؟ وید_

  . گرفت گاز رو لبش مارج

 ؟  مطمئنی تو_

  . دادم بهش رو سند

  . مطمئنم کامال_
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 داد قرار برسی و نگری باز مورد رو سند اون

 اسم که شد می گفته من به همیشه ولی . داره ای معنی چه این نیستم مطمئن من_

ن مامانم کوچیک  اسم , مامانم دخترانه و کوچیک اسم از بعد , حقیقت در .بوده وار 

ن هم رایان میانی   .هست وار 

 یک قطعا ولی باشه داشته ارتباط تالون با میتونه این جوری چه که نمیفهمیدم من

  بود مشکوک چیزایی

  بپرسیم موردش در جونا از باید احتماال ما_

  .داد تکون رو سرش

 درباره میتونند راحتی به پس گفتند دروغ من به باره این در ها اون اگه . مطمئنا_

  بگند دروغ بهم هم دیگه های چیز

  ببین , هی_

 . زدم ورق رو بود دستم توی که هایی کاغذ های برگه و گفتم اینو

  مارج توهه شناسنامه هم اینجا . رایان و تالون شناسنامه و جوناهه شناسنامه اینجا_

  . کردم سند به مختصری نگاه

  ؟ آنجالهه اسمت اول که نگفتی بهم وقت هیچ چرا_

 _؟ چی_

 

 . گرفت ازم سریع رو سند برگه اون

  هستند قدیمی خیلی ها سند این , باش مراقب_
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ن رایان , استیل برادفورد جونا . کردم نگاه هم دیگه های شناسنامه من  , استیل وار 

 نَه . بودند استیل ک ی دافنه و استیل ریموند برادفورد متولد همه .استیل جان تالون

 . وید

 و ناهموار مردی چنین برای قوی و سخت و ناهموار اسمی چنین , جان تالون

  .... قوی

 اسم که گفتند می من به همیشه اونا . نیست آنجال من اسم , جید , عجیبه کامال این_

  . نیست اسمم توی میانه یا و وسطی اسم یعنی , استیله مارجوری من

 ؟ میگفت بهت اینو همیشه کی_

 فرض ولی نکردم سوال برادرام از هرگز من و . بود زنده اون که وقتی , بابام_

  . میگفتند بهم رو موضوع و چیز همین هم اونا که میکنم

  . بود عجیب و عادی غیر خیلی این

 بزنند صدا مارجوری رو تو گرفتند تصمیم فقط ها اون شاید_

 من به چرا که اینه من سوال ولی کنم درک رو این میتونم من , مطمئنا , خوب_

 .A) استیل مارجوری . ا   باید من اسم اول ؟ رفته من وسط و میانه اسم که نگفتند

marjorie steel) که االن و . کن فکر بهش  . استیل مارجوری فقط نه . باشه 

 میانی اسم من برادر سه هر چون . عجیبه خیلی این بینم می میکنم فکر بهش دارم

 اصال این آخه ؟ ندهند بهم رو میانی اسم که میگیرند تصمیم ها اون چرا . دارند

  نداره معنی

  .  ایستاد اون

  بیا بدو_

 ؟ چی_

 نگاه که نبودم آماده کامال من و . بود کرده خودش به مجذوب منو تالون شناسنامه

  . کنم متوقف رو اون به کردن
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 و میخوام رو هام سوال بعضی جواب من و . ببینیم رو جو بریم که داریم قصد ما_

  بفهممشون میخوام االنم همین که اینه نکته

  . کردم نگاه بش نظر یه و برانداز رو مچیم ساعت

  گذشته هم شب نُه ساعت از االن_

 معامله یه این که میکنم فرض . آنجالهه اسمم فهمیدم االن فقط . نمیدم بش اهمیتی_

  ؟ نگفت بهم کسی چرا ولی .نیست بزرگ

  میگردم اسناد این باقیه دنبال به منم . بری جلو باید تو ,اوکی_

 همه داره کمتری احتمال باشی اونجا اگه  ؟ لطفا . بیای باهام توام میخوام من , نه_

  .بفهمن منو بهتر و بپیچونن منو بزرگترم های برادر

 . خندیدم بلند

 کردی اشاره خوبی نکته به , اوکی_

 شدم بلند . دادم قرار جعبه توی رو اون دوباره و بستم رو بود دستم که هایی پوشه

  . کردم پاکشون دستم با رو زانوهام دوباره و

  میکنی رانندگی تو_

 

 

 

 

 

 

  شش و بیست فصل



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 413 

 

 سوم شخص

 

 تیشرتش فقط او . بودند شده دور او از اول روز ها آن . بود نپوشیده شلوار پسر

 و سیمانی زمین زیر در اوقات بیشتر اون , بود تابستان اگرچه .بود پوشیده را

  .بود سرد سلول و مرطوب بتونی

 پیچید می , بودند داده او به ها آن که کثیفی پتوهای در ها روز و ها شب بیشتر او

.  

 آن از بیشتر و همیشه از پسر که بود چیزی همان این ...... گردنش پشت داغ نفس

 ها آن ... الکلی مشروبات و ها سیگار تعفن و گند بوی از ترتیبی . بود متنفر

 نوشیدن حین در ها وقت بعضی . آمدند می که وقتی بودند نوشیدن حال در همیشه

  . خوردند می مشروب

 یاد او , بود متنفر ها آن از که اندازه همان به ..... حقارت احساس و تحقیر , درد

  . کند جدا ها آن از را خود که بود گرفته

 می سخت و سفت زمین روی اینکه تا میگرفت قرار استفاده مورد سخت او روزی

  . نمیکرد مراقبت یا و توجه او به هیچکس . مرد

 به جهنم از که نفس و بازدم آن ..... شیطانی و تعفن بوی آن .... داغ نفس آن ولی

  . بود نشده جدا آن از هرگز او . آمد می در حرکت به او طرف

 ..... مانده و قدیمی سیگار دود , الکل از بد و گند بوی ...... داغ نفس

 تالون 

 

  . زد ضربه بهم پرده بی و رک پشت از جسم و شی یک

 : گفت سرم پشت صدایی
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  کونی , پولت کیف_

 زمین به رو اون و زدم آرنجم با پشت از رو کننده حمله و مهاجم های دنده من

 لگد رو اون بار چند بعد و کردم پرتاب کوچه پایین به اسلحشو و سالح . کوبوندم

  . زدم

 فقط میکنی فکر ؟ کردی ای لعنتی و گوه فکر چه تو ؟ هستی کی میکنی فکر_

 یه تو . نمیکنه کار شکل این به زندگی ؟ برداری میتونی میخوای که رو اونچه

  ای رفته فاک به لعنتیه احمقه

 باری اولین این . رفتم بیرون کوچه اون از و زدم ولگرد اون صورت به لگد با

 از های منطقه در ها شب معموال من . میگرفتم قرار حمله و هجوم مورد که نبود

 دعوا واسه تنش که بودم احمق یه منتظر فقط . میرفتم شهر حومه توی افتاده کار

 امشب از قبل دفعه دو . کنه تحریکم دعوا برای و بپره من به که کنه سعی و بخاره

 خلع رو غارتگرا اون من , امشب از قبل دوبار و . بودم پریده دیگه نفر دو به هم

 اینجا از و بودم زده کتک رو گوه آدمهای اون . بودم کرده مسلح غیر و سالح

  . کردم بیرون

 اون اگه نمیدادم اهمیتی من و بود نکرده صدا من برای رو پلیس تاکنون هیچکس

 به . نبینم دوامی با و ماندنی آسیب هیچوقت که بودم مراقب .بکنند رو کار این ها

 یکی اون به میخواستم اگرچه . بود هام هدف از یکی همه و خود از دفاع , عالوه

  . برگردم

 رو عوضی مهاجم اون و برگردم عقب به نتونم که کردم استفاده خودم راه از من

 انقدر

 .برسونم مرگش به رو اون تا کنم لهش و بکوبونم بهش پاهام با 

 اون آور تعفن و , زننده , بد بوی ...... گردنم بر اون های نفس گونه بیمار گرمای

 کشتن که میدونستم . نبودم دیوانه من ولی . ببینم مرده رو اون میخواست دلم .....
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 با , گذروندم دریایی تفنگداران توی که زمان گذر وجود با . بوده اشتباه کسی

  . بودم کرده که کارایی تمام و ها چیز همه وجود

 داشته وجود جامعه در چطور میدونستم و داشتم رو سیرت و اخالقیات هنوز من

 و میدونستم رو این . نبودم ستیز جامعه . میشناختم رو اشتباه از درست من . باشم

 . بودم داده انجام رو خودم سهم من . میشناختم هم رو ای دیگه چیز هر همچنین

 بی و یکسره من و . کردم ایفا رو سهمم شهر حومه توی جستجو و تجسس این در

 . نمیزدم کتک رو مردم دلیل

 به کن سعی , هی: بگم میتونم منم اونوقت بشه نزدیک هام دارایی به که کسی ولی

 خاک به پوزت منم اونوقت . بگیر رو منه مال که چیزی , کنی کجی دهن من

 روند این با زیادی افراد و ها خیلی  بدی رو تاوانش که میکنم مجبورت و میمالم

 . نمیکنند مشاجره و بحث من فکریه

 بود نکرده سعی اون . بود استثنا اون . شد ظاهر ذهنم در جید سابق نامزد چهره

 رو جید داره که دیدم رو اون وقتی من ؟ داشته شایدم یا . بگیره من از رو چیزی

 . کنه محافظت قلمروش از میخواد که حیوان یه . شدم حیوان یه به تبدیل میبوسه

 که اونچه از محافظت برای من و بود کرده فرار موقع اون منطقی های فکر تمام

  ..... کنم محافظت اون از تا برداشتم خیز جلو به , بود من مال

 برای چیزی هیچ من . کنم فکر , منه مال که کسی عنوان بهجید  به نداشتم حق من

 حال به تا من که بود چیزی تنها واقعا اون . نداشتم اون به کردن پیشکش و ارائه

 . نداشتم اون برای حقی هیچ من و . میخواستم

 قدیمیه خیلی اینجا مکان . رفتم افتاده کار از و تخمی کوچیک بار یه طرف به من

 قوی خیلی های ویسکی توش که بودند انداخته راه رو جا این فاحشه تا دو و و

رو  رو خودم وقت و سهم از بیشتر ولی نمیکردم افتخار اون به من . میکردند س 

  . گذروندم می قدیمی های آالچیق و کوچیک های کوچه توی



CRAVING – HELE HARDT RAHIL AHMADI 

  
 

RAHIL AHMADI 416 

 

 یه . بود من دوم خانه مکان این که وقتی, شدم ساله یک و بیست من که زمانی از

 خود و میکردم مست و مینوشیدم اینجا که داشته وجود برام و بوده هایی زمان

 تصور ...... میکردم سعی . سپردم می فراموشی به رو رفتم فاک به و لعنتی

 دردی میکردم سعی . اومده ارمغان به برایم که دردی تسکین برای ....... میکردم

  . بدم تسکین و کنم راحت رو میبرد بین از منو که

 هنوز هم مکان این و بودم ایستاده جا آن هم هنوز ولی نبودم اینجا که بود ها سال

 ......ها زدگی سودا و مالیخولیایی برای پناهگاهی . بود گرفته قرار و واقع اینجا

  ...... من مثل افرادی و شدگانی رانده و .......ها شدن ناپدید ...... ها افسردگی

 بود پوشیده زردی و آبی پشمی پیراهن که پیری پیرمرد یک کنار ( bar) بار کنار

  . نشستم , بود گذاشته سرش روی شکاری دار لبه کاله یک و

 دیده ای لعنتی قرن یک حدود رو اون که میرسید نظر به که باری متصدی یک

  . اومد من طرف به , باشه

 : پرسید اون

  ؟ بیارم برات میخوای چی نوشیدنی_

 . کردم صاف رو گلوم

  ویسکی , مستقیما و صریح طور به_

 نشنیده دربارش چیزی و بودم ندیده هرگز که های بطری از رو نوشیدنی اون

 هام ریه , اومد پایین گلوم از که زمانی تا دادم قورت شات یک .ریخت برام  بودم

 من ولی بود ( rotgut) رتگوت ویسکی , آره . سوزوند خودش همراه رو گلوم و

 نبودم خودم روتین حالت و روحیه توی اصال . نداشتم حوصله و حال جورایی یک

 شات یک اوردن برای بار متصدی به و دادم فشار پیشخوان لبه به رو لیوانم .

  . چرخید سمتم به کناریم پیرمرد . کردم اشاره , ای دیگه

 پسر؟ داری مشکالت ؟ مزاحمتم_
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  . خندیدم بسته دهان با بعد و دادم تکون تکون کوچیک های خنده با رو سرم من

 جای هیچ اینجا جز من ؟ داری هم شنوا گوش . نمیدونی هم رو اونا از نیمی تو_

  نیست رفتن برای ای دیگه جای هیچ ؟ میفهمی . ندارم رفتن برای دیگه

  . کرد دراز طرفم به رو دستش اون

  مایکه اسمم_

  . دادم تکون رو دستش و دادم دست بش

  تالون_

 ؟ پرنده چنگال و پنجه مثل , تالون_

 . دادم تکون رو سرم

  هست یکی این_

  قدرتمند و معمول غیر اسم یک_

  . کرده نظر اظهار من اسم درباره کسی که نیست باری اولین این

 اسم جان . بذاره جان رو من اسم میخواست بابام .داشت دوست رو اون مامانم_

  منه میانه و وسطی

 خیلی حس یکی این با من . خوردم رو اون از جرعه یک و برداشتم رو نوشیدنیم

  . میگیرم آرومی

 : گفت مایک

 مشروب داری تو اینکه . واقعیه خیلی نوعی به مینوشی کوفتو این تو که جوری_

 و توانایی که هستی هایی مرد دسته اون از شبیه تو پس . چرنده خیلی میخوری

 . دارند رو خوب کاالهای و وسایل خرید استطاعت

 ؟ میگی چیزیو همچین چرا_
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 . کرد نگاه پاهام پایین به مایک

 اینا (ostrich cowboy boots) مرغی شتر حالت کابویی های چکمه تا دو_

  من نه , توهه برای

  . غریدم عصبانیت و تلخی اوقات با

  دارم دوست مزخرفاتو و چرندیات این من شاید_

 این مدتی یه تو و بارم یک برای دارم دوست منم پس میگی اینجور تو اگه_

  کنم مزه مزه رو میخوری تو که کوفتی این و کنم تست رو خوب چیزهای

 و پیر . میرسید نظر به خسته مایک . دادم قورت حلقم توی هم دیگه جرعه یک

 ... خسته

 ؟ مایک چیه کارت_

 . شدم بازنشسته االنم . بودم ساختمون ساز و ساخت کار توی عمرم تمام توی_

 ؟ چطور تو .  سگم و هستم خودم االن پس . کرد فوت پیش سال یک همسرم

  دارم مزرعه و دار دام من_

 : گفت اون

  باشه سخت زندگی یک میتونه این پس_

 خاندان برای ولی . بود سخت کردن دامداری ,افراد بیشتر برای , آره . خندیدم

 پدر و ما جد , عالیه .... بودیم شانس خوش ما . نبود سخت اصال , نه ؟ استیل

 یک , بزرگ پدر و اون بعد . بودند کرده شروع چیز هیج از ها استیل از بزرگ

 گاو گوشت مزرعه با همراه سیب های باغ و هلو های باغ . ساختند امپراطوری

 اضافه امپراطوریشون به , هست هم پیشرفته و رونق پر خیلی حاضر حال در که

 یک رایان و اون خب و . ساخت سازی شراب کارخونه هم بابام . کردند

 کار سخت ما اینکه نه . ساختند خودشون واسه و کردند خلق دیگه امپراطوری

 و شده شناخته ها اون ... رایان و جونا مخصوصا . دادیم انجامش فقط ما ..... کنیم
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 پول ولی .بگذرونند کجا رو روزشون از ساعت دوازده میدونستند . بودند معروف

 . نبود مشکالتم منبع , من مزرعه , نه . نبود نگرانی جای هرگز

 : گفتم

  هستیم خوب ما_

 ؟*پسر . شده چی پس , اوکی_

  . رفتم غره چشم اون به

  نکن صدا پسر منو_

 رو تو داره چیزی یه بگم میتونم من ولی . نبود احترامی بی منظورم . متاسفم_

  میکنه اذیت

  . کشیدم آه

  گرفتم قرار حمله و تهاجم مورد فقط من_

 اینه مثل منطقه این توی زدن قدم . نمیکنه متعجب منو منطقه این توی چیز هیچ_

 _ بیار در تنت از رو لباست که

  . کرد سرفه مایک

 این باید من , مایک .بود آزاد کشور یک, کردم چک رو اینجا که باری آخرین_

 کسی اینکه بدون بردارم قدم بخوام که جهنمی هر , جایی هر باشم داشته رو حق

  بگیره ازم رو خودمه مال که چیزی بخواد

 از باید هم تو ولی , * پسر . کنم بحثی و جر و بزنم کله و سر باهات نمیتونم من_

 نظر به حتی . کن نگاه احمق منه به . نمیکنی کارو این تو . کنی استفاده هوشت

 از بعد که نمیرسه نظر به احمقانه تو واسه که میرسه نظر به ولی میاد احمقانه منم

 حمله مورد که باشی نداشته انتظار و بزنی قدم اینجا توی اونم هوا شدن تاریک

  بگیری قرار
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 تالون . شده استفاده son کلمه از دوم پسر شده استفاده boy کلمه از اول پسر)

 (. بود حساس boy کلمه روی

  کردم مراقبت اون از من_

 اینجا اومدی گرونت لباسای این با . نیستی هم این از بدتر لباس پوشیدن برای_

  نیست مراقبتی پس .دزد و اراذل مشت یک بین

  میکنند کارو این کله بی های احمق اون ولی . نمیکنم رو کار این من_

 اونو از طوالنی جرعه یک و برداشت رو آبجوش . برد باال رو ابروهاش مایک

  کرد ای خنده بعد . خورد

 ؟ کردم قبول رو اون من . نشدی تسلمیشون تو پس_

  نه , رو جهنم_

  ؟ زدی لگد رو ماتحتشون ؟ کردی سرویس رو اونا دهن تو_

  همینه برنامم آینده هفته توی , هوم_

 . خندید بسته دهان با مایک . نوشیدم رتگوتم ویسکی از ای دیگه جرعه

  .بیاد اینجا هم آینده هفته مهاجم اون بگم نمیتونم_

  . کرد تموم رو آبجوش اون

 بهم و . نکن سفسطه هم لطفا ؟ میخوره رو تو درون داره چی که بگو بهم پس_

 و آزار مورد نمیخواستی واقعا اگه . شدی ناراحت دزدی موضوع این از که نگو

  نمیومدی هم اینجا ,بگیری قرار حمله و اذیت

 میزنی حرف ای لعنتی و گاییدنی چیز چه درباره داری که نمیدونی تو_

  . داد ادامه کوتاهی خنده با مایک
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 . میشم نزدیک کمی یه ساختی خودت برای که ای خونه به دارم که میکنم فکر_

  پسر

 ؟ ها هستی شناس روان یک حاال پس_

 این توی بار چند و چندین که پیرمردم یه فقط من . بلند عصای یه با فقط نه_

 مردم ذهن خواندن توی که گفتند من به هم زمانی یه . بوده اطراف و ها خیابون

 , میخواستی که چیزی اون از بهتر رو تو ذهن که میکنم فکر و . هستم خوب

  ام خوانده

  نمیدونی ای لعنتی چیز هیچ من از تو_

 گفتی اینو خودت تو .هستی دار مزرعه تو که میدونم من . نیست درست این حاال_

 این و میرفتی راه ها چکمه اون با , تاریکی توی , بیرون داشتی تو میدونم و .

 که میدونم هم رو این . کنی آماده طعمه و گوشت ها مهاجم برای تو که میشه باعث

 حمله مورد قبال زیاد احتمال به , خب . بودی بلد ای لعنتی طرز به رو اون تو

 . نکردی رها رو ها مهاجم اون تو . کردی کارو همین هم تو و گرفتی قرار

 هیچ , آسیبی هیچ بدون توام و باشند داشته رو بخواد دلشون که چی هر نذاشتی

  شدی دور اونجا از ای صدمه و زخم

 ای دیگه مشروب گیالس یه و شات یک برای و کشیدم سر آخر تا رو نوشیدنیم

  . کردم اشاره

  پیرمرد . نمیدونی ُگهی هیچ تو_

  . کرد اشاره دیگه آبجو یه واسه بار متصدی به مایک

 که میدونم االنم همین من . میدونی زیادی هایی چیز بشی من همسن وقتی هم تو_

 مخفیش که چیزی این نمیدونم االن ولی . میکنی پنهان رو چیزی یه داری تو

 با باید زود یا دیر باشی داشته شاد زندگی یک میخوای اگه ولی . چیزیه چه میکنی

  کنی مقابله و بشی روبرو باهاش و باشی داشته کار و سر چیزه اون
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  خوشحالم کامال من_

 .... مزخرفاتی چه

 و نمیزنند پرسه اطراف این تو خوشحال کامال انسانهای و مردم , پسر_

  بگیرند قرار اذیت و آزار و حمله مورد که نمیکنند درخواست

 روی , رو حساب صورت و  بردم فرو حلقم توی رو رتگوتم ویسکی شات سومین

  . انداختم پیشخوان

   میرم بیرون اینجا از دارم_

  . بروم راه تا چرخیدم و ایستادم

  پسر, نمیده جواب هرگز کردن فرار_

  از و برادرانم از رو ها حرف این قبال . برگشتم عقب به چرا که نمیدونستم من

 در چیزی کرد صحبت باهام اینجور اون که وقتی ولی بودم شنیده شماری بی افراد

  .بود مایک صدای

 چشمانی ها این . کردم نگاه زل زل اون آسمونی آبی چشمان به و نشستم عقب

 می نظر به که چشمانی ,.هام خواب توی حتی بودم دیده عمر یک که بودند

  .داشتن نگه خودشون توی چیزی یه .......رسید

  ؟ بود همدلی این آیا

 ؟ پیرمرد , میشناسی منو که میکنی فکر واقعا تو_

 . زد لبخند و کرد سرفه دوباره مایک

 که میدونم ولی . نمیدونم هم رو پوشیدم صبح امروز که هایی جوراب رنگ من_

 میکنند زندگی دنیا این توی که آدمهایی همه مثل دقیقا . شی روبرو زندگیت با باید

  بقیه مثل درست .

  . دادم تکون رو سرم
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  ندارند منو زندگی ,دنیا این توی دیگه کس هر و آدمها همه_

 این در هرگز . دارند رو خودشون خاص های سختی هم ها اون ولی . نه شاید_

  نکن شک مورد

 حرفی پیرمرد این شاید ؟ داشتم شک . واقعا نه . نداشتم شک مورد این به من

  . بگه بهم که باشه داشته چیزایی یه , اینا همه از بعد شاید . باشه داشته گفتن برای

  مایک . بده بهم رو خودت دانش و عقل . دارم وقت دقیقه چند , خوب خیلی_

 مخفی رو چیزی یه داری میدونم اینکه وجود با و . نیستم عاقل من . جهنمی چه_

 و کنی رها رو اون باید ولی . چیه اون میدونم که نمیکنم وانمود من میکنی

 ای العاده فوق چیز هیچ . نداره وجود زندگی برای بزرگی راز هیچ . شی بیخیالش

 ثورو های کتاب تو . هست ساده خیلی . نیست کار در , زندگی راز توی

(thoreau)* ؟ نه مگه . خواندی رو 

 و طلب اصالح , گرا طبیعت , شاعر , نویسنده , فیلسوف : ثورو دیوید هنری)

 والدن نام به هایش کتاب از یکی برای بیشتر که بود آمریکایی کش ریاضت

 نظریه های چهره مهمترین از یکی و مدنی نافرمانی پرداز نظریه او . شده شناخته

 بهتر حکومتی آن معروفش های جمله از یکی و . بود بدویت و عشق و تعالی

 (معروفه ثورو فلسفه به اون فلسفه . بود , کند حکومت کمتر که است

 زده شگفت خیلی ولی بودم خونده رو ثورو های کتاب من . دادم تکون رو سرم

  . بود خونده رو اونا هم مایک که شدم

  بکش بیرون رو زندگی جوهره که اینه میگه اون که چیزی_

 : گفتم

 اینکه از و بده انجام رو وظیفش نشد حاضر . میکرد زندگی بیابون در ثورو_

 دوست خیلی , بپرسی من از اگه . کرد امتناع , کنه پرداخت رو هاش مالیات
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 و لوس آدم واقعا اون .باشی خرابکار و لوس و اخالق بد بچه یه که داشتنیه

   بود بیخودی

 . خندید بلند بلند مایک

 ارزشمند های حرف مرد اون ولی . باشم مخالف باهات اینجا نمیتونم واقعا من_

 مهم , مسائل . کنی تمرکز خوب های چیز روی باید تو . داشت گفتن برای زیادی

 و کن پیدا چیز همه توی رو خوب های چیز . باشه کوچیک هم چقدر هر که نیست

  . بکش بیرون ازش رو ها خوبی اون

 و پیچید ذهنم توی مایک کلمات ولی . نبود بیان خوش و سخنگو هم چندان مرد این

  ؟ باشم اینجوری میتونم . شد انداز طنین و کرد اثر

 : گفت اون

  . بگو زندگیت مورد در خوب چیز یه من به_

 . موندم ساکت من

 نمیتونی که . هستی اینجا رفته فاک به شلوغی توی زیادی مدت , تو که نگو بهم_

 زندگیت توی چیزهایی چه و افتاده اتفاق زندگیت توی خوبی چیزهای چه ببینی

 تو که هایی چکمه اون به توجه با . نداری مالی نگرانی هیچ تو که واضحه . خوبه

  باشه خوبی چیز باید . پوشیدی

  . دادم تکون رو سرم و نوشیدم رو مشروبم از ای جرعه

  خوبه چیز یک این , آره_

 رو زندگیم تمام من . نباش اعتنا بی و نگران قدر این , پسر , خدا خاطر به_

 امنیت از که پوله کمی مقدار یه خاطر به اینجام االن اگه و کردم جویی صرفه

 مردم اکثر زندگی از بزرگی بخش , مالی های نگرانی . میکنم دریافت اجتماعی

  نداری رو ها اون که باش سپاسگذار . هست
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 خیلی آدم که کردم احساس ناگهان . زدم چنگ موهام داخل رو هام انگشت

  . هستم کوچیکی

  توهه با حق_

 ؟ چی دیگه حاال_

  هستند عالی واقعا ها اون . دارم خواهر یه و برادر تا دو من_

 ؟ چی دیگه حاال و چیزه همه خانواده . خوبه , خوبه_

 زندگیه توی خوب چیز به راجع اون وقتی که بود چیزی اولین واقع در اون . جید

 اسم کنم راضی رو خودم نمیتونستم دالیلی به . کرد خطور ذهنم به , پرسید من

 که میخواستم هم اندازه همون به . نبود من مال   اون . بیارم لبهام روی , رو اون

 . باشه اون نمیخواستم , تمایل میزان همان با اینکه برای . باشه من مال اون

 . کنم ُگهم زندگیه وارد و بکشونم ام شکنجه از پر وجود به رو اون نمیخواستم

  . داشت رو این از بهتر خیلی لیاقت اون . کنم نابود رو اون نمیخواستم

 ؟ باختی دختر یه به رو خودت تو_

 . برگردوندم رو نگاهم

  نمیکنم قضاوتی من ؟ پسر یک به یا_

 . لرزیدند بدنم های عصب همه

  نیست من مال اون ولی . دختره اون_

  ؟ نداره موردت در احساسی هیچ اون_

  . نکرده دور خودش از منو که بود واضح کامال اون . نمیدونستم

  میاد خوشش من از که میرسه نظر به اون , اوکی_

  داری احساسی چه که بگو اون به ؟ هستی چی منتظر پس_
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  دارم بش احساسی چه که نمیدونم واقعا من_

  . بود صادقانه حقیقت این

  نمیکنم قبول اینو من_

  بهتره سزاوار اون . نیستم خوب اون برای من_

 , پسر . کنی متوقف رو ( self -defeating) شکستی- خود نگرشه این باید تو_

  . باشی داشته شاد زندگی یک میخوای واقعا اگه

 بودم گذاشته کنار رو خوشبختی مفهوم پیش سال پنج و بیست من ؟ شاد و خوشحال

. 

 : گفتم

 . واقعیته یک فقط این . نمیبینم خورده شکست و نمیکنم تخریب رو خودم من_

  بهتره سزاوار اون

  . نبودم من , اون لیاقت , متاسفانه . داشت رو ها بهترین لیاقت اون , جهنم به

 کار این تو ؟ باشه داشته دوستش که باشه مردی از بهتر زن یه برای میتونه چی_

  ؟ نه مگه , عاشقشی تو . میکنی رو

 هیچ من ؟ هست نوعی چه از عشق . چیه عشق این نمیدونستم من ؟ بودم عاشقش

 ارائه بهم زنان که اونچه داشتم عادت من . نداشتم حس این بیان برای مرجعی

 در ولی میگرفتم . بدم چیزی کسی به نخواستم هیچوقت . میگرفتم رو میکردند

  . نمیدادم پس چیزی عوضش

 مثل جید ورود با , بعدش و . نمیدادم پس چیزی هیچ عوض در زنان اون به من

 اون . شد خراب سرم رو بودم ساخته درونم های دیوار از که مقاومی خونه اینکه

 من . بود مشکل این جید با . زد ضربه و کرد اصابت بهم و افتاد سرم روی موانع

 . بدم پس اون به رو چیز همه میخواستم بگیرم اون از فقط نمیخواستم
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 گرسنه من . نیستم اون الیق که میکردم فکر . کارم این به قادر که نمیکردم فکر و

 میل اون برای من . داشتم رو اون آرزوی . داشتم اشتیاق بهش . بودم اون تشنه  و

  ؟ بود عشق این .... داشتم شدیدی اشتیاق و

 نمنمیدو_

  . گفتم صادقانه واقعا اینو

 ؟ چیه زن این به نسبت احساساتت بفهمی که مدیونی خودت به اینو نمیکنی فکر_

  .موندم ساکت

 ؟ نمیکنی فکر بهش اصال_

  . موندم ساکت دوباره

 کننده خوشحال هم خیلی شاید . بنداز خودت زندگی به نگاهی یه , پسر , ببین_

 هم خشنودی از لحظاتی باید ولی . متاسفم بابت این از که هستم مطمئن من و نبوده

 رو لحظه اون اطرافت چرندیات و ها پرت و چرت میان از .  باشه داشته وجود

 مقدار بیشترین زمانی چه . کن پیدا رو لحظات اون . کن وارسی و جستجو

 ؟ کردی احساس رو خوشبختی

 خردمندترین و ترین معقول اون . زدم لبخند پیرمرد این به واقعا من . زدم لبخند

  . بودم کرده مالقات پیش ها مدت و عمرم توی من که بود کسی

  داشتم رو خوشبختی مقدار بیشترین بودم اون با وقتی من_

  . ایستادم

 ؟ میری کجا حاال_

  مایک بده بهم رو خودت آدرس , کار این از قبل ولی . خونه میرم_

  ؟ چی برای_
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  بفرستم برات دانی قدر واسه چیزی دارم دوست . کردی زیادی کمک بهم تو_

  . خندید و نوشت دستمال روی , رو چیزی اون

 . کردیم صحبت همدیگه با که بود عالی خیلی . نمیکنم رد رو اون من , خوب_

 رزو کنمآ عمرت بقیه در رو خوشبختی میخواد دلم واقعا , تالون

 بتونم شاید ولی بود یخ از پر و سرد , خشن جاده یک دارم پیش در که راهی این

 و سعادت اون تا باشه خستگی و زحمت با که هم چقدر هر بدم ادامه خودم راه به

 ای بسته شب فردا تا مایک که میدونستم رو چیز یک من . کنم پیدا رو خوشبختی

 . میشه داده تحویل اش خونه در به خوب چیزای و کاالها از

 

 

 

 

 

 

 

  هفت و بیست فصل

  جید

 

  ؟ کردی پیدا رو این جهنم کدوم از_

 و درخشید می تعجب و خشم از هاش چشم . داشت دست در رو ها شناسنامه جونا

  . میزد برق
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  دادیم انجام رو تحقیقاتی یه جید و من_

  ؟ کردین کار چه ؟ لعنتیه و کوفت چیز چه دیگه این_

 لحظه یک وضوح به این . بود انداخته گل و بود شده گرم خجالت از پوستم ی همه

 دود بودم نشسته که جایی و خودم جای از کامال میکردم احساس . بود خانوادگی

 کامال , میبرد فرو خودش در و بلعید می منو دیوار توی سوراخی اگه . میشه بلند

  . میشدم خوشحال

  . دادیم انجامش ما , آره_

  کردی پیدا رو اینا کجا بگو بهم . نیست مزه با اصال این , مارج , بهش لعنت_

 که همونا , بابا قدیمی های جعبه اون , زمین زیر در خفه و تنگ فضای تو_

  نداره اهمیتی هیچ میگفتید من به همیشه

  ندارند اهمیتی یچه ها اون_

  چیه قانونیم اسم نمیدونم حتی من . دارند اهمیت اونا که ظاهرا_

  .داد پس اون به رو شناسنامه جونا

  نمیدونم اون مورد در چیزی من_

  . زد کمر به رو هاش دست مارج . موند معلق هوا در جونا های کلمه

 من واقعی اسم که واضحه . میدونی رو چیزی تو , جو . نمیکنم قبول اینو من_

  . نگفت بهم اینو هیچکس چرا که بدونم میخوام . استیله مارجوری آنجال

  باشن کرده عوض رو تو اسم بابا و مامان شاید , نمیدونم_

 ؟ بکنند کارو این بخوان چرا_

  . انداخت باال ای شانه جونا

  بدونم باید جهنمی چه از من_
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  میگی دروغ داری , بیار بیرون منو جهنم این از_

  . بود شده پر عصبانیت با سیاهش چشمای . گفت اینو مارج

 ؟ نگفتی بهم اینو تو چرا اصال ؟ چیه واقعیم اسم نگفت بهم بابا چرا_

  کن ولش , مارجوری . هست استفاده سوء یک این_

 جنایت یه این . منه اسم این ؟ گرفته صورت بزرگ معامله و کار چه اینجا دقیقا_

 چرا که بدونم میخوام فقط من . نیست وحشتناکی چیز هر یا و کیفری سابقه ,

 ؟ هست اشتباه خیلی نظرت از سوال این آیا . چیه من اسم نگفت بهم هیچکس

  ..... مارج_

 اسم که میگفتی بهم رو این همیشه چرا که بگی بهم میتونی . نمیدونی تو اینم آها_

ن مامان دخترونه و خانوادگی  میگه بابا به ازدواجش گواهی از قبل ولی بوده وار 

 هست وید که

 متوجه من ولی کوچولو لحظه یه برای فقط ولی شد گشاد جونا های چشم حدقه

  ؟ بود شده متوجه هم مارج آیا . شدم

  کن ول رو ها چیز این و شه تموم بحث و مورد این بذار_

  . بود جدی صداش تُن و لحن  . گفت اینو جونا

  نکن فضولی و بکش سرک چیزها این تو نرو دیگه و_

 . منه مال چهارمش یک ملک اون . میکنم فضولی میخواد دلم جوری هر تا_

  کردی فراموشش ظاهرا تو که موردی

 ها چیز این تو نرو . میدم هشدار بهت ولی . نکرده فراموش رو اون هیچکس_

 اونچه ممکنه و نیست تو مشاغل از هیچکدومش کارا این حال هر به . بکش سرک

  باشی نداشته دوست ,میکنی پیدا که رو
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 هم شب نیمه یک از ساعت . بخوابم نمیتونستم و بودم کشیده دراز تختم توی من

 شم بلند میتونستم . گذشت هم دیگه ساعت نیم یه . بودم بیدار هنوز من و بود گذشته

 . نبود خونه تالون ولی کنم آماده خودم برای چای فنجان یک و برم آشپزخونه به و

 سرانجام . بود ننشسته هم میز کنار آبش لیوان با اون احتماال و نبود خونه اون

 . شد باز اتاقم در میبرد خوابم داشت کم کم و بود شده خواب گرم چشمام که موقعی

  . نشستم تخت روی سریع

  آبی چشم ,منم فقط , نترس_

 قدم چند تالون . کردم نگاه باال به من و کرد عادت و شد تنظیم تاریکی به چشمام

  . هست خسته و ریخته هم به که میرسید نظر به . بود ایستاده من تخت از تر اونبر

 : پرسیدم ازش

 ؟ بودی کجا مدت این_

  جانکشن گراند_

 رو شب میری شهر به وقتی معموال تو که گفت بهم مارجوری ؟ برگشتی چرا_

  میگذرونی همونجا هم

  ببینم رو تو میخواستم_

 . پرید جا از قلبم

  تالون , شبه نیمه االن_

  . کرد فرو برقش و زر پر و زیبا و بلند موهای میان رو هاش انگشت اون

  . بمونم منتظر نمیتونستم ....... فقط من , میدونم_

  کار سر برم باید و دارم کار صبح من_
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  ...... فقط من . میدونم_

 قلبم که طوری میرسید نظر به درمانده و بیچاره , کس بی , غمگین خیلی اون

  . رفت اون سمت به قلبم تمام و اومد درد به براش

  . کشیدم دست روش آهسته و گذاشتم تختم روی , رو دستم من

  بشین اینجا و بیا , خوب خیلی_

 نکرده کاری چنین هرگز قبال اون . گرفت رو من دست و نشست تختم پایین اون

  . موند ساکت ای لحظه چند برای . بود

 ؟ چیه موضوع پس_

  . فشردم رو دستش . موند ساکت هم باز ولی زدم سقلمه اون به من

 : گفت اون

  بکنم کارو این نمیتونم من_

 هم اندازه همون به میگذره چی اون ذهن در بدونم داشتم نیاز که اندازه همون به

 یکدیگه ها مدت تا ما . بیارم فشار تالون به نباید که میدونستم چیزی هر از بهتر

  .داد نمی جواب اوردن فشار اون روی ولی بودیم نشناخته رو

 : گفتم

 خودت اتاق به یا بمونی من پیش اینجا میتونی تو ؟ نمیکشی دراز اینجا چرا ,البته_

 خوابیدن های مزیت از بعضی از میتونی میرسه نظر به , صورت هر در . بری

  داری نیاز بهش واقعا چون . کنی استفاده

 . کنم جا به جا خوابیدن برای جا اونم برای تا شدم خم . کشیدم دراز زمین روی

 به نمیتونستم من , خدا اوه . بمونه اون که بودم امیدوار . بمونه میخواست اگه البته

 گذاشتن و بغلش توی شدن گلوله و اون آغوش توی خوابیدن از تر شیرین چیزی

  . کنم فکر بازوهاش روی سرم
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 : پرسید اون

  ؟ بخوریم شام همدیگه با شب فردا ما میتونیم_

  ؟ ببینی کارم از بعد منو میخوای تو , مطمئنا_

  . داد تکون رو سرش اون

  بره اینجا از باید و داره کار جایی عصر فردا که گفت بهم صبح امروز مارج_

 . دادم تکون سر

 من . کرده نام ثبت جانکشن گراند در آشپزی کالس نوع یک توی اون , آره_

  میکنه دنبال رو آرزوهاش و اشتیاق بالخره اون خوشحالم واسش خیلی

 ؟ میخوری شام من با اینجا . بخورم باهات اینجا رو شام میخوام_

  . خندیدم بلند بعدش ولی کنم کمکی خندیدنم نخودی به نمیتونستم من

 ؟ میکنی آشپزی تو_

  . زد لبخند اون

 و تو مثل نمیتونم . کنی تستش خودت باید نمیگم بهت رو موضوع این من خب_

 که طوری . میکنم درست خوب خیلی رو چیزها بعضی ولی کنم آشپزی فلیشیا

  میاره در هم رو فلیشیا صدای

  . زدم لبخند

 برو رختخوابت به پس بکشی دراز من با اینجا نمیخوای اگه . میاد عالی نظر به_

 ریدا استراحت به نیاز تو .

 . رفت ای دیگه حرف گفتن بدون و شد بلند جاشاون از 

 بعضی به کردن رسیدگی و تحقیق و برسی و کامپیوتر با کار با رو بعد روز من

 ولی نبودند قانونی های کردن عمل و ها تمرین کارها این . گذروندم رو کارهام از
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 جریان این از جزئی شغل این توی تحقیقات این که رسیدم نتیجه این به کم کم من

  . هست کاریم روند و ها

 تقریبا اجتماعی های رسانه و اینترنت با و میگرفتم یاد زیادی های چیز من

 رو کارم که گفت بهم و رفت پنج ساعت لری . کنم پیدا رو چیزی هر میتونستم

 دوش و خونه برم میخواستم . کردم رو همینکار منم , پس . بدم ادامه همینجور

  . کنم عوض رو هام لباس تالون با شامم قرار از قبل و بگیرم

 دو لباس آینه جلوی و میزدم شونه رو خیسم موهای داشتموقتی  , بعد ساعت یک

  . بود خونه توی  تالون فقط . شنیدم رو اتاقم در تق تق صدای میپوشیدم راحتی بنده

 : گفتم

 ؟ بله_

  کرد باز رو در اون

  هست آماده شام_

  . پرید پاهاش روی زنان نفس نفس و خوشحالی با راجر

  کنم خشک رو موهام باید فقط من . بمونی منتظر دقیقه چند یه میتونی , اوکی_

  میرسه نظر به عالی موهات_

  خندیدم

  بیرون اومدم حموم از تازه فقط من ، تالون  خیسه، موهام_

  سکسیه جهنم اندازه به موهات ؟ میکنی شوخی باهام داری_

  . دارند جالبی های سلیقه اوقات گاهی واقعا ها مرد

 .. پس میگی اینجور تو اگه ، اوکی_

  زدم لبخند
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  بریم آشپزخونه به بیا_

  نمیخوریم غذا آشپزخونه توی ما_

 ؟ تا دو ما فقط ؟ رسمی خوری غذا اتاق توی پس_

  داد تکون رو سرش اون

 میخوریم من قاتا توی رو شام ما_

 اون که واضحه خب . شد زده سیخونک بهم و شد تحریک و مور مور پوستم

  . بود خوب من واسه این و داشت خودش ذهن توی خوردن شام از بیشتر

 خونه بر دور از راحتی به اونو مسیر من و نگرفت گذشته شب مثل منو دست اون

  . کردم دنبال اتاقش طرف به تا

 ! اُه_

 نور و شده تزیین چینی ظروف با کامال که بود شده پا بر کوچیک میز یک , خدایا

  . بود کرده پیدا زیبایی خیلی جلوه روشن های شمع

  ؟ کرده درست و تزیین فلیشیا برات رو اینا . داشتنیه دوست این_

  . داد تکون رو سرش اون

  دادم انجام اینو خودم , نه_

  واو_

  . بودم شده متحیر من

  تالون , زیباست واقعا این_

  کشید بیرون برام رو صندلی یه اون

   بنشین لطفا_
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 . ریخت من واسه قرمز شراب لیوان یک اون و نشستم

 مخصوصه که هست  Top wine cabernet savvignon شراب  ,بطری این_

 که امیدوارم . داره قدمت سال ده دقیقا مخصوص بطری این . رایانه کارخونه

  بیاد خوشت ازش

  ؟ داری اینا از تو_

 عنوان به رو خوب و قوی ویسکی یک من . دارم رو این گهگاهی شام با_

 peach) هلوهه خیابون ماله ها ویسکی این . میدم ترجیح غذا از پیش نوشیدنی

street ) بوربون های ویسکی که گفتم بهت قبال که (bour bon) دامنه در رو 

  میسازه کلرادو غربی

 از ای جرعه من و کرد بلند سالمتی برای رو قدیمیش مدل و شیک لیوان اون

  . نوشیدم رو شرابم

 فلفل از مقداری با تازه توت انواع بوی  شراب این توی میتونی . خوشمزست_

  کنی حس بینیت روی , رو دارچین مزه و سیاه

  داده یاد بت رو اینا خوب خیلی رایان_

 واقع در . بردم لذت خیلی سازیش شراب کارخونه توی اون با کردن کار از من_

  میبرم لذت هم وکیل عنوان به جدیدم شغل از من اگرچه . شده تنگ براش دلم ,

  هستی خوشحال اونجا تو که خوشحالم _

 چی دیشب بدونم که بودم مرگ حال در من , کوچولو های بحث و ها صحبت

  . بگه بهم میخواست

 : پرسیدم

  ؟ کنی صحبت من با میخواستی چی درباره پس_

  بخوریم شام اول بیا_
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  . بمونم منتظر میتونستم , خوبه

  ؟ چیه غذات منوی توی خب_

  . برداشت رو من ای نقره و گرد بشقاب اون

 پولنتا رزماری , بروکلی کلم , سبز ای دلمه فلفل سس با گوشت فیله_

(rosemary polenta)*  آفتابگردان گل دونه یک با  

  . کردم استنشاقش و بردم فرو  هام ریه داخل به رو بوش من

  داره ای عالی بوی_

  . نوشیدم رو شرابم از دیگه جرعه یه

 ( ایتالیایی غذای)*پولنتا:

  بگیره پیشی خودش از باید فلیشیا_

 اون که چیزیه همون این و کنه درست خاص چیز یه که خواستم ازش من_

  کرد درستش و داد رو پیشنهادش

 تنهایی به لذیذش و خوشمزه غذایی های وعده از یک هر اگرچه , خاصه واقعا_

  العادیه فوق آشپز اون . بود کافی غذا یک واسه

 که عین در بودیم مجبور ما ولی . میکردیم کوچیکی های صحبت داشتیم حاال

 استیک چاقوی تالون . کنیم صحبت هم چیزی یه مورد در میخوردیم غذا داشتیم

  . برید رو گوشت تکه یک و برداشت رو

  ؟ رفت پیش چطور روزت_

 من هم آینده هفته . شد انجام کامپیوتر روی زیادی تحقیقات و کارها . بود خوب_

 امروز مطمئنم . بدم انجام رو کارهایی , کاری جدید مورد برای باید احتماال به

  . کنم استفاده مرخصیم روز یک از میتونم . خوشحالم جمعه
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 به گفتن برای کمی های حرف میتونستیم چطور .....بیشتر کوچولو های بحث

 های چیز , نه ؟ داشت وجود ما بین جنسی رابطه فقط آیا ؟ باشیم داشته یکدیگه

 اعتراف خودم به بار اولین برای .... عشق .... بیشتر خیلی . داشت وجود بیشتری

 مثل این. بودم افتاده اون به عشق دام تو من , آره . بودم شده تالون عاشق که کردم

 هم به ما اوقات گاهی . بود حقیقت ولی . کرد ترکم زهره و ترسوند منو جهنم

 موقع و . هستیم نفر یک واقعا ما که میکردم احساس من و بودیم نزدیک خیلی

 پیشم , میز کنار در فقط بود شده دور اینجا از ها مایل اون  , االن مثل , دیگه های

 از که میداد اجازه بهم اون که زمانی تنها و بود بلند اون های دیوار . بود نشسته

  . بودیم صمیمی هم با ما که بود وقتایی بگذرم ها دیوار اون

 .... بود شده پخته کمال حد به و کامال من فیله . کردم نگاه بشقابم به و پایین به من

 سرخ عصاره و آب . بیاد خوشم اون از چطور میدونست دقیقا , پخته نیم شایدم

 له و کردم تکه تکه رو پولنتام چنگال با من و بود کرده پر رو من پولنتای , رنگی

  .کردم

 رو کاری این که بود گفته ما به جونا . کرد خطور ذهنم به مارج شناسنامه جریان

 . میدونست رو چیزی تالون شاید ولی . کنیم ولش رو بودیم داده انجام که

  ؟ تالون_

  ؟ بله_

  . بلعید و جوید رو اون و برداشت رو استیکش از تکه یک اون

  کردیم پیدا رو اش شناسنامه قبلی روز مارج و من_

 ؟ خب_

 اون اسم که میگه اینو تولدش گواهی چون . هست کننده گیج نوعی به این خب_

 که گفتید می اون به همیشه ها بچه شما که میگه اون ولی استیله مارجوری آنجال

  نداره میانه و وسطی اسم و مارجوریه اسمش
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 ... بعد و بود ساکت لحظه برای اون

  ؟ میدی اهمیت این به داری چرا_

 چون میده اهمیت موضوع این به مارج . واضحه کامال این که میکنم فکر من_

 اهمیت مارج به من چون داره اهمیت خیلی و مهمه منم برای این . هست اسمش

 ما به اون . نگفت چیزی هیچ ما به اون ولی پرسیدیم دربارش جونا به ما . میدم

 پیدا که چیزهایی یا و نکشیم سرک ها چیز تو و نگیریم رو سراغش که گفت

  چیه جریانش بفهمیمم نخوایم رو میکنیم

 . کرد نگاه بشقابش به و پایین به اون

  میکردم قبول رو جو توصیه و نصیحت , بودم تو جای من اگه_

  ؟ میدونی این درباره چیزی تو_

  کن تموم رو بحث این . میکنم تکرار رو جو احساسات فقط من_

  کیه که بدونه میخواد فقط مارج . نیست عادالنه این_

 یک صاحب اون , منه خواهر اون , استیله مارجوری اون . کیه که میدونه اون_

 بیشتری جهنم و کوفت چه . هست کلرادو در لعنتی مزرعه ثروتمندترین چهارم

  ؟ بدونه اون باید دیگه

  نفره یک برای اسمش , خب_

  . کرد نگاه خیره بهم و شد ثابت بهم اون خیره نگاه

  جید , نده کشش رو موضوع این_

 .... شد عالی . میدی ادامه اونو راه و میزنی حرف برادرت مثل داری هم تو پس_

 در من که نمیخوای اگه , تالون . هست اطراف این و اینجا چیزایی یه و خبرایی یه

  توهه خواهر مارج ولی . دیگست چیز یه و حرفیه یه این ,بدونم مورد این
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 که نمیخواد فقط اون . داره ای عالی و خوب زندگی اون . بهتره مارج برای این_

  شه پیچیده براش چیز همه

  ..... تالون ولی_

  و خورد شدیدی تکون و لرزید من غذای بشقاب . اومد فرود میز روی مشتش

  . ریخت میز روی ها غذا  .کرد تولید ناهنجاری صدای

  . ایستاد اون

  نده کشش اینو , جید ,بهش لعنت_

 بازوی و اومد من سمته به اون . گفت فشرده هم به های دندون طریق از اینو اون

  .داد تکون تکون ایستاده حالت به رو من و گرفت رو من

  ....... ولی_

 . کردند برخورد هم به ما های دهان و چسبوند دهنم به شدت به و خشونت با دهنش

 هم مجذوب و شدند کشیده همدیگه به بدنامون . دادم پاسخ اون به همیشه مثل من

 و کردم باز اون برای رو دهنم من . بودند مناسب یکدیگه برای ما لبهای . شدند

 . شد ور غوطه اون توی و زد شیرجه دهنم توی ماهر شناگرهای مثل اون زبون

 و حرارت با . بوسیدیم رو همدیگه شدید احساسات و اشتیاق و عشق و شور با ما

  . بودند چسبیده همدیگه به و بودند شده باز هم برای هامون دهن  , شدید التهاب

 نفس امون بوسه شدت خاطر به دو هر ما و شکست رو بوسه بالخره اون که وقتی

 هر  . کردیم رها رو بودیم کرده حبس سینمون توی که خودمون نیاز مورد های

 دنبال و داد حرکت گوشم تا لبهام از رو لبهاش اون . میکشیدیم نفس بریده بریده دو

  . کرد

 : کرد پچ پچ و زمزمه

  . میخواستم زندگیم و عمرم توی همیشه من که هستی چیزی تنها تو_
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  ؟ چی_

  . تپید سینم قفسه توی تند تند و دقیقه یک در مایل یک قلبم . زدم نفس نفس

 . میشد تموم سرعت به و بود شده سریع نفسم . میرفت پایین و باال ام سینه قفسه

  ؟ گفت چی بهم اون . بکشم نفس نمیتونستم من , آره

  میخواستم زندگیم توی همیشه من که هستی چیزی تنها تو , آبی چشم , تو_

 و .... بوسیدیم و بوسیدیم رو همدیگه ما . اومد من لبهای طرف به دوباره لبهاش

 شده غرق هم توی هامون دهان که حالی رد برد تختش لبه طرف به منو کم کم اون

 کامال هم هنوز و بودیم کشیده دراز همدیگه با ما , ثانیه چند عرض در . بودند

 قحطی های نوجوان مثل تختش روی ما دوی هر . بود تنمون توی هامون لباس

  . بودیم سکس گرسنه و زده

 شیرین شهد و عسل جوشیدن و غلیان . بودند شده آمیخته همدیگه با هامون دهان

 و کاپ زیر رو پستانم نوک و گرفت رو ام سینه یک اون . شد جاری رگهام در

 خشونت با داشت هنوز که حالی در داد فشارش و کرد پیدا بندیم دو لباس بنده قاب

  . ورزید می عشق دهنم به

 من و تپید می آلتم . بودم آماده اون واسه من . لرزید بدنم . کشیدم آه دهنش توی

  . شده خیس اون واسه که میدونستم

 : گفت زدن نفس نفس با اون

 که اونچه فقط , نمیشی اونا از یکی هیچوقت , دیگه های زن همه , تو , تو_

  ....... تو ...... تو ولی . میگرفتم رو میدادند بهم ها اون آزادانه

  ..... تالون_

  میخوام رو تو من , جید , تو_

 منو . بگیر ازم چیمو همه امشب , کن لمسم امشب منو , بگیر ازم , کن لمسم پس_

  کن خودت مال
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  . اورد در شکلکی اون

  باشی من مال که نمیخوای تو . کنم خودم مال رو تو نمیتونم . نمیتونم . نمیتونم_

 : گفتم

  باشم تو مال که میخوام من_

  باشم داشته رو تو نمیتونم من , نمیتونی . نمیکنی رو کار این تو_

 : گفتم

  داری منو تو , همینجام درست من , تالون_

 چیزی یه ولی بود آتش روی انگار چشمهاش . کرد نگاه من به ای لحظه برای اون

  . بود ترسیده اون . بود هاش چشم توی چیزی یه . زد چنگ اون به انگار

 کمکت بذار . بشیم روبرو اون با همدیگه با میتونیم ما , تالون . باشه که چی هر_

  کنم

 از رو شیاطین که دارم نیاز بهت . باشم داخلت که دارم نیاز . دارم نیاز بهت_

  کنی دور اینجا

 این که . شه هدایت تا داشت احتیاج من به بار این اون . شد مرتعش و لرزید بدنش

 و جون در رو این . کردم حس رو اون من . کنم بازی رو اصلی نقش من دفعه

 . میدونستم روحم اعماق

 و کشیدم بیرون سرم باالی از رو بندیم دو لباس و شدم بلند . شدم دور اون بدن از

  . کردم پرتاب زمین روی , رو اون

 شده تر سخت و تر سفت هم قبل از من های سینه نوک و بودم نپوشیده سوتین

 در پاهام از رو بودم پوشیده که هایی صندل . بودم شده بیخود و خود از . بودند

 رنگ تیره و نخی پیراهن های دکمه کردن باز به شروع آرومی به بعد . اوردم
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 .  بود دیدم معرض در اش برنزه و زیبا پوست بیشتر , اش دکمه هر با . کردم اون

 . لرزید می و داشت تپش تر سخت آلتم . بود ستودنی بدنش از اینچ هر

 از رو اون تا کردم کمک اون به و کردم آزاد هاش شونه از رو لباس من

 کنار رو لباس اون و اوردم بیرون تنش ازکامل  رو پیراهن . بیاره در بازوهاش

 لخت رو اون سریعا میخواستم اگرچه . کردم باز رو کمربندش سگک من . گذاشتم

 رو بود مغزش تو که گاییدنی چیز هر و برم اون سر باالی سرعت به و کنم

 . رفتم پیش آهسته ولی  بیارم بیرون

 شلوارش زیپ از دندونه هر آرومی به . کنم آروم رو اون که بود الزم و باید من

 رو جورابش و ها چکمه و کردم حرکت اون تخت پایین به و  کردم آزاد رو

 شورت نهایت در و کشیدم بیرون پاهاش از رو جینش شلوار بعد . کشیدم بیرون

  . بود شده شق و بود کرده راست آلتش . اوردم در پاهاش از رو باکسریش

 سر از آبش پیش . بودم دیده رو اون که بارهایی مثل درست زیبا و عظیم و بزرگ

 اطراف که شرمگاهی سیاه موهای . بود اومده بیرون آلتش شکاف و کالهک و

 و مانند مشک بوی و شدم خم پایین به . کرد جلب خودش به منو توجه بود آلتش

 . کردم استنشاق رو مردانگیش شیرین

 به مردی این از بیشتر حاال تا من , تو از قسمت هر , تالون , زیبایی خیلی تو_

 ...هرگز . ندیدم تو زیبایی

 هر . بردم شکمش طرف به رو هام بوسه بعد و بوسیدم رو آلتش سر و نوک من

 زمانی تا . لیسیدم می و میزدم زبون رو سختش و عضالنی و برنزه بدن از قسمت

 تکون تکون روش , رو زبونم و . رسیدم رنگش مسی های سینه نوک و باال به که

  . دادم

 تکون اون و گرفتم نیشگون و دادم تکون زبونم با رو هاش سینه نوک دو هر من

 , گوشش نرمه تا , باال به تا  .مکیدم رو گردنش تا هاش شونه از . خورد سریعی

  . زدم مک و بوسیدم رو اون
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 و مک و کشیدم دندونام با رو اون و کردم فرو دهانم داخل رو گوشش نرمه

    دارم نگه دهنم توی محکم رو اون کردم تقال و   .زدم زبونش

 : کردم نجوا و زمزمه گوشش توی

  میخوام اینو من , لطفا . باشم مراقبت بذار_

 گوشه در اشک قطره یک و.  فشرد رو ها اون و بست رو خودش چشمای اون

 . ریخت پایین و اومد بیرون چشمش یک

  بود خواهم مراقبت . دارم رو هوات من , دارم رو تو , عزیزم . نجنگ این با_

 داخل باز چند رو زبونم و . بوسیدم رو گوشش حلزونی و بیرونی پوسته اطراف

 شدم دور اون سر از لحظه یک برای . کشید آه و لرزید اون . فشردم گوشش نرمه

 انگشت . کردم فرو دارش برق و زر و پر و زیبا موهای داخل رو هام انگشت و

 و تار میان از و زدم شونه رو موهاش و کردم پرش موهای داخل مستقیم رو هام

  . دادم ماساژ رو سرش جمجمه . کردم عبور موهاش های مار

 حفر موهاش توی رو اون کوچولو یه و . کردم فرو سرش توی کمی رو هام ناخن

  . کشید آه دوباره باز اون . کردم

  داره خوبی خیلی احساسه این_

 اینو مسئولیت امشب من , عزیزم . کنی ریلکس و کنی استراحت باید فقط تو_

  دارم

 پوست ماساژ یک باید اون بار یک . دادم ادامه رو خودم عشق اظهار و حمله من

 گونه سمت به رو هام انگشت . میدم اون به رو این من و . باشه داشته خوب خیلی

 فک خطوط و پیشانی . دادم ماساژ رو اون گونه استخوان و دادم حرکت اون های

 . کردم دنبال هام انگشت با رو اون

  کن رها رو ها تنش این , عزیزم باش آروم . هستی عصبی و داری تنش خیلی تو_
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 شکمش سفت عضالت و اش سینه عضالنی خم و پیچ و دادم ماساژ رو هاش شونه

  . کشیدم دست رو

  بدم بهت پشت خوب مالش یه و ماساژ یه میخوام , عزیزم برگرد_

 اندازه همون به دارم دوست رو پشت ماساژ و مالش من که اندازه همون به , جید_

 دارم نیاز من . شدم واست سنگ مثل و سخت االن . میخوام آلتم روی , رو تو هم

  بشینی روش و شی سوار آلتم روی االن تو که

  . خندیدم بسته دهان با

 هستم مسئول اینجا در که کردم فکر من_

 که کنی کمکم میتونی تو اونوقت , بکن منو , عزیزم . بشین آلتم روی فقط_

  میشم سخت واست دوباره من زود خیلی و . شم ریلکس

 بزرگ آلت من . بود کرده چکه ازش آب آلتم . بگم چیزی اون به نمیتونستم من

 ,باشم داشته رو اون نمیتونستم اگه کردم فکر . میخواستم درونم بد خیلی رو اون

  . بمیرم بود ممکن

  شو سوار من روی بیا , آبی چشم , لطفا_

 سانتی هر . نشستم اون روی و کردم حرکت اون آلت سفتی و سختی طرف به من

 و گذاشتم آلتش روی , رو خودم و شد دار موج اون درون آلتم متر سانتی به متر

  . نبودم اینجوری ای دیگه کس با هیچوقت .... پر خیلی , کامل خیلی . اومدم پایین

 : گفت اون

 درسته خیلی , عالیه خیلی , عزیزم , آره_

 آهی , اومد می پایین اون شکوه با آلت از اینچ آخرین در آلتم که همانطور من

  کشیدم آرومی و نرم و کوتاه
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 بار اولین برای وقتی که صداییه این . دارم دوست رو این , عاشقشم , خدایا_

 منو , بکن خوب منو , جید , خدایا . سکسیه خیلی . کردی ایجاد شدم تو درون

  . دارم نیاز بهت من , بگا سخت

 غوطه سختی اون روی آلتم و رفتم فرو آلتش روی دوباره و کردم بلند رو خودم

  . شد ور

 لعنتی ماه اون به منو . بکنی منو تو که میخوام ... تر سریع ولی , عزیزم , آره_

  بفرست

 , رو لگنم و باسنم . کردم فرو و چپاندم آلتش درون و دادم فشار تر سریع رو آلتم

 سمت به من لحظه چند طی در و , خوب خیلی , سریع خیلی . میچرخوندم روش

 . کردم حرکت خودم اوج

 بذار . کن آماده آبت اومدن واسه رو خودت . عزیزم . کن لمس رو کلیتوریست_

  هاته خیلی این . میبری لذت خودت از داری که وقتی کنم تماشات من

 , رو دستم یک و . کردم دنبال و دادم حرکت هام سینه طرف به رو دستم یک من

 آبم از خیس خیلی کلیتوریس طرف به رو رو انگشتم بعد و کشیدم لختم شکم روی

  . کردم فرو اون در و بردم

  . بود شده خیس شدیدا آبم شیرین شیره و عصاره با و لغزنده خیس خیلی کلیتم

 حلقه دورش رو دستم و کردم دنبال اون های تخم تا اونو و کشیدم توش رو انگشتم

 باالی ها ستاره . کرد نزدیک شدن منفجر به منو که بود چیزی تنها این و . کردم

 و شدند داغون و شکسته هم در برم دور و اطراف و بدنم تمام . میزدند چرخ سرم

 و . شدند پدیدار و ظاهر چشمم جلوی در ها کمان رنگین و ها شکل نمای و اشکال

  . بودم تالون سختی بر سوار و بودم نشسته اون روی همچنان من

  . میدادم ادامه رو رفتن پایین و باال و میکردم تاز و تاخت درونش هنوز و

  عزیزم من واسه بیا , من واسه بیا . خوشگلی خیلی تو , آره ,.عزیزم , اره_
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 آخرین سخت خیلی و اورد فشار داخلم به سخت فشار یک با اون که وقتی بعد و

  . شد ارضا . زد درونم به رو ضربه

 تو , میخوامت , نمیخوام رو تو جز به هیچکس , خوبه خیلی احساسش , خدایا_

  میخواستم همیشه من که هستی چیزی تنها

 اون به . بود برگشته عادی حالت به نفسمون و شدیم آروم دو هر بالخره که وقتی

 و رفتم فرو اون آغوش به خیز سینه من و بکشه بیرون ازم رو آلتش که دادم اجازه

  . خزیدم بغلش و بازوها توی

 : گفتم

  مدیونم پشت ماساژ و مالش یک تو به من بعدش ولی . کن استراحت دقیقه چند_

 

 

 

 

  هشت و بیست فصل

  تالون

 

 اون فروتنی این . خوابیدم شکم به رو , خواست من از اون که زمانی , اکراه با

 . نبودم راحت من ولی بود من برای مطیع و خالص وضعیت و موقعیت یک . بود

 ناگهانی جهش حال در همیشه اعصابم , دوباره , بعد ولی , میخورد هم به اعصابم

  . بود استیل تالون از بخشی این . بود شدن خورد و

 : گفت اون
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  عزیزم .کنم مراقبت ازت که بده اجازه_

 شم ریلکس که کردم تالش من . بود دهنده دلداری و بخش آرامش , سکسی صداش

  کار این چگونه که نبودم مطمئن من ولی . کنم پیدا رو آرامش که کردم تالش .

  . بدم انجام رو

  نیس سخت خیلی این , باش ریلکس , عزیزم_

 این .داد مالش رو اونجا شستش انگشت با و کرد شروع گردنم پشت از اون

  . داشت درستی احساس . داشت خوبی احساس

  ؟ هستی طوری این چطور تو . شدی عصبی و داری تنش خیلی_

 همیشه من . بود من وجود و زندگی جزء این . نداشتم اون برای جوابی هیچ من

 داشتم تنش همیشه . بودم ثابت نقطه یک در هوشیاری و مداوم هوشیاری حالت در

 .بدم توضیح چراشو اون به نمیتونستم هرگز من . بودم عصبی و

 تو از رو ها فشار و ها تنش این تمام دارم قصد من . باش آروم و ریلکس فقط_

  بگیره رو من وقت لعنتی شب این تمام اگه حتی , رو اش همه , تالون . کنم بیرون

 پوستم روی اون نرم لبهای . کنم پیدا رو آرامش تا کردم تالش . بستم رو هام چشم

 شونه پهن های استخوان بین اون . میکرد پچ پچ و نجوا و زمزمه لب زیر که بود

 . کرد کار به شروع مهارتش با و استعداد با های انگشت بعد و . بوسید رو هام

 کول های استخوان و . داد مالش و ورزاند رو من بازوهای باالی و ها شونه اون

 * ( acid lactic) الکتیک اسید .داد فشار هاش انگشت با رو هام شونه پهنای و

  . میخورد تاب و پیچ هام ماهیچه و عضالت در

 بهبود باعث میکنند عضالنی و سخت های ورزش که کسایی برای: الکتیک اسید)

 درد و کوفتگی هیچ بدون میتواند فرد ترتیب این به   میشود عضالت و ها ماهیچه

 (. دهد ادامه خود های فعالیت به عضالنی
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 : گفت دوباره اون

  هستی عصبی و داری تنش خیلی_

 : گفتم نرم

  منه زندگی داستاناین _

 جدید پایان یک تا کنم کمکت بذار , عزیزم . باشه تو داستان نیست الزم این_

  بسازی

 امکان این . نداشت وجود من برای جدیدی پایان هیچ . بود آسونی این به کاش ای

 و میدادند مانور هام ماهیچه روی اون های انگشت وقتی وجود این با . نبود پذیر

 میکردم مراقبت و سرپرستی احساس . میکردم پیدا بهتری احساس اورد می فشار

 نرم های فشار و ها ضربه با رو ها اون و میکرد کار هام شونه روی خیلی اون .

 ها اون روی و رسیدند کمرم وسط به پایین به رو دستش دو بعد و میکرد ریلکس

 تسلی منو و کرد کار اون روی گرمش های دست با مدتی برای اون .میداد مانور

 و تر دور . میکرد آرامم و میداد تسکین منو . بود من واسه آسایش موجب . داد

  . داد ماساژ و مالش رو من باسن عضالت , تر پایین

  سفته و محکم خیلی_

 روی و میرفت تر پایین سرعت به هاش دست که وقتی گفت اینو دوباره اون

 به بعد و پاهام ساق های ماهیچه به بعد . میکرد کار زانوهام پشت و ران عضالت

 . رسید پاهام

 :  دیاون پرس

 ؟, تالون  یداشت ینجوری_تا به حال ماساژ پا ا

 تخت تکون دادم .  یرو , رو سرم

 _باور نکن که نداشته باشم . 
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 .  یریبه مراکز ماساژ م ی_پس تو واسه معالجه و ماساژ درمان

چپم شروع به حرکت دستهاش کرد و پاشنه پام و بعد پشت پام رو ماساژ  یبا پا اون

 . هر انگشت پام رو ماساژ داد و لمس کرد .  دیمن رس یداد . بعد به قوزک پا

محکم بود که  یو نقص بود . فقط به اندازه کاف بیع یو ب یو نوازش اون عال لمس

 هم نداشته باشم .  یو درد نمینب یبیآس یداشته باشم ول یاحساس خوب

پام رو ماساژ بده  نیتا ا دیطول کش قهیام , حدود ده دق گهید یقبل از رفتن به پا یول

 و روش کار کنه . 

کمم  کیواسه  خواستیدلم م یلیکنم . خ لکسیآروم باشم و ر یلیخ خواستمیم من

 زیبذارم همه چ خواستیدلم م ادیز یلیخ یلیکه شده استراحت کنم . من خ

 گم کنم .  دیوجود ج یبره و خودم رو تو شیکه هست پ ینجوریهم

داشته باشه  قتیخوبه که حق یلیخ نیمن باشه ? ا ینجات و رستگار تونهیاون م ایآ

و تنگ اون به بدنم قفل  کیکه بدن کوچ یمن با اون بودم , وقت ی, وقت ایخدا ی. ول

 یآب یکه با اون جفت چشمها ی, وقت کردیو منو محصور و مال خودش م شدیم

اطراف  یتمام آجر ها کردمیم احساس.... اونوقت بودش که  شدیم رهیشفافش بهم خ

و خرد شدن  ختنیکه دور خودم ساخته بودم , شروع به فرو ر ییوارهایو د

 .  شدیترسوند و باعث وحشتم م یمثل جهنم منو م نی. و ا کردندیم

 ساق پام کرد .  یها چهیدوباره شروع به مالوندن و ورز دادن ماه اون

 , آروم باش  زمی. عز یهست یو عصب یو تنش دار ی_تو دوباره منقبض شد

دهنده و آرامش  یو رفتار تسل شیو آسا یراحت یکردم . تالش کردم که تو یسع من

 بخشش غرق بشم و فرو برم . 

و شور و شعف رو  یغرق بشم و کمال و لذت و خوش دیاز ج ییایاعماق در یتو

خلسه و از خود  یتختم لم بدم و تو یرو یکردم به راحت ی. سع ارمیبه دست ب

 م . , فرو بر دیبودن واسه ج خودیب
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اونها کار کرد .  یبرد و رو شیمن پ یدوباره راهش رو به سمت ران ها اون

عضالت عقب ران و پشت زانوم رو ماساژ داد و بعد دوباره انگشتهاش به سمت 

 .  دیباسنم رس

 باسنم رو ماساژ داد .  عضالت

که  دمیرو ند ی, تالون , من هرگز مرد یدار بایباسن برآمده با جلوه و ز کی_تو 

 خوب به نظر برسه .  نیشلوار ج یبه اندازه تو , تو

 لبخند زدم .  یبخش اون به راحت یدهنده و راحت یدر برابر رفتار تسل من

 نقص بودند ..... یو ب یعال یلیدرست و بجا و خ یلیخوب , خ یلی, خ دستهاش

 

 

 سوم شخص

 

 رو او پشت و کرد رخنه او پشت در کلفت و ضخیم انگشت یک . زد جیغ پسر

  . شده نصف وسط از که میکرد احساس او و بود شده پاره او پشت . کرد سوراخ

 . بودند شده بدنش وارد زور به سوزن هزاران . بود شده هم از جدا و دریده او

 درد و عذاب در او . باشد زده صدمه اون به این اندازه به نمیتوانست چیز هیچ

  . کشید بلند فریاد و زد جیغ کشیدن

 ! کنید کمکم ! بابایی ! مامانی , میزنی صدمه بهم داری تو . کن بس اینو_

  ! میکنم خواهش

 به نه ........ها بچه به نه . نمیکردند رو کارها این مردم . نبود نرمال و طبیعی این

........  
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 , هایش شدن پاره پاره و ها شدن دریده و خم و پیچ پر های طغیان خاطر به خونی

 شده پاره گلویش خراشش گوش های زدن جیغ خاطر به و بود بسته دلمه پشتش در

 او درون , دار دندانه و هموار نا های شیشه خرده ....... بیشتر عذاب و درد . بود

  .... شکستند را او , کردند گشاد و منبسط , دادند کش را او پشت و . کردند پاره را

  بگیر رو همه , پسر ,خودشه_

 . بود او کوتاه عمر پایان این . میمرد حاال همین او . نمیکرد پیدا بهبود هرگز پسر

 ...... پایان

 

 

 تالون

 

 

 _! تالون_

 

 و سر . میدادم فشار گوشهام روی , رو دستهام . بودم شده خم هام زانو روی من

 , کن تمومش , کن تمومش ..... زیاد صدای و سر دوباره , ها قال و قیل , ها صدا

 جیغ .... خون از پر خراش گوش صدای یه .... کن بس رو اون , کن تمومش

 ..... شده منجمد و شده خشک خون , خراش گوش های زدن فریاد و ها کشیدن

 بیچاره و ها بدبخت و ها رنجور .... ها طینت بد و ها رسان صدمه و آورها زیان

  ...... ها

 

 _! تالون_
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 اسم شیرینی و دلنشین صدای , گوشم توی های قال و قیل و ها صدا و سر اون تو

 ...... خواند فرا رو اسمم و کرد صدا اینو کسی , این از دور , تالون . زد صدا منو

 کن تمومش , کن تمومش , کن تمومش , کن تمومش , ها صدا باز , لطفا , خدایا

..... 

 _! تالون_

 , خوشگل خیلی . بود خوشگل اون . کردم نگاه جید به من . شد متوقف ها صدا

  . بود خورده گره شفافش چشمای توی ترس یه . بود زده وحشت , ترسیده ولی

 ؟ چیه مشکل , من خدای_

 طرفم به که کننده کر صداهای و  صدا و سر پر های قال و قیل . میدونستم من و

 . شدم خیره جید به من ؟ بود افتاده اتفاقی چه . بود خودم صداهای ، اومدند می

 من از زیاد خیلی و خوبی به اون . بود گناه بی و معصوم خیلی , خوشگل خیلی

 بعد و .  باسنمو ,  کمرمو پشت .داد ماساژ منو های رون . بود کرده مراقبت

 سوراخ روی ..... بود کرده لمس رو اونجا   ,اون ....... کرد فرو رو هاش انگشت

  ..... مقعدم

 . رسید نخواهم اونجا به , اونجا برم نمیتونم . فشردم هم به رو ام بسته چشمهای

  . اومده پیش مشکلی چه که بگو بهم . کنم کمکت بذار , تالون_

 که بودم منتظر مشتاقانه خیلی من . بود شده ول و شل و آویزون آلتم . ایستادم

 دوست رو اون دوباره و هم باز . کنم بازی عشق و بورزم عشق اون با دوباره

 ..... گاییدن فقط نه .بورزم عشق بهش و کنم بازی عشق اون با , آره . باشم داشته

 برداشتم رو باکسریم شورت و جین شلوار . شد نخواهد عملی هرگز کار این ولی

  . دادم دستش به رو اون و برداشتم رو اون لباس بعد و . پوشیدمشون و

 : گفتم

  برو اینجا از_
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ُ  شکل خوشگلش لبهای .داد قوس و برد باال رو ابروهاش اون   . گرفت (o) ا

  نمیفهمم من ؟ برم_

  داره ای معنی چه گفتم که ای کلمه این میدونی تو_

 . برداشت رو لباسش , بود لخت هنوز . کرد حرکت طرفم به اون . کردم نگاه دور

  . شم خیره هاش چشم توی که کرد مجبورم و گرفت منو های گونه اون

 : گفت

 بذار . بده اجازه لطفا . هستم تو برای اینجا . نمیرم جایی هیچ من . نمیرم من_

  کنم کمکت

 طرف به رو اون میخواستم جوری چه . کنم باور رو اون میخواستم جوری چه

 نگه بغلم توی و بچسبونم خودم به رو اون . بگیرم آغوشش در و بکشونم خودم

ه در که هیوالیی آخرین تا بمونه آغوشم توی اونقدر . دارم  . شه ناپدید , بود شب م 

 همه و کنم ریسک چیز همه توی میتونم آیا ؟ کنم تالش و کنم امتحانش میتونم آیا

  ؟ دارم نگه خودم با و همراه رو اون و بیندازم خطر به رو چیز

  . دادم تکون رو سرم

  االن همین , بری باید تو_

  کنم کمکت و بمونم میخوام من . برم که نمیخوام , لطفا , نمیفهمم من_

  . فشردم هم به رو دندونام

  برو اینجا از , نه_

 گونه روی , چشمهاش از کدوم هر از , اشک قطره دو و گرفت گاز رو لبش اون

  . بودم نکرده بدبخت رو خودم این از بیشتر هرگز من .اومدند پایین هاش

 خوش بدن و پوشید سرش از رو اون و برداشت رو خودش بنده دو لباس اون

  . پوشوند باهاش رو اندامش خوش و ترکیب
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 : گفت و کرد فین فین اون

 . کنیم صحبت مورد این در داریم قصد ما , فردا ولی , میرم من , تالون , البته_

 فشار و ببری جلو زور با رو چیزی یه نمیتونی . کنی دور خودت از منو نمیتونی

  نمیدم رو اجازه این بهت من . بذاری روش

 اون . بود اون میخواستم که چیزی تنها . کنم دور خودم از رو اون نمیخواستم من

 , بودم ندیده رو اون که وقتی تا . میخواستم حال به تا من که بود چیزی تنها و همه

  . کنم دور خودم از رو اون بودم مجبور . نمیخواستم چیزی زندگیم توی وقت هیچ

 . کنم محافظت , بود من زندگیه توی که وحشتی برابر در , اون از شدم مجبور

  . زدم چنگ رو بازوهاش

  نمیکنی درک منو تو_

 داری نیاز وضوح به تو , حاضر حال در ولی . نفهمیدم رو تو هرگز من , تالون_

 میکنیم صحبت همدیگه با فردا ما ولی . برم که میخوام پس .کنم ترکت االن من که

 , شد هم ای دیگه روز هر یا دیگه فرداهای . میکنیم صحبت فردا ما اینکه جز به .

  . میکنیم صحبت موردش در هم با

 بری اینجا از االن اینکه درباره من , کن ترک رو اینجا و برو میگم بهت وقتی_

  بری خونه این از کال تو که میخوام .نمیزنم حرف

 .انداخت سایه خوشگلش های چشم توی اندوه و غم

  نیست این ,تو منظور_

 توی ای دیگه منظور هم هرگز و . ندیدم زندگیم توی ای دیگه چیز هیچوقت من_

  نداشتم زندگیم

  بمونم من که میخواستی تو . کنم ترک رو اینجا کردم سعی قبال که وقتی_
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 مثل افتاد امشب که اتفاقی ولی . بمونه پیشم االن اون میخواستم من , جهنمی چه

 میرفت تند اونقدر . اورد می در گردش به و میکرد سوار منو که بود قطاری بار

 و اورد می بهم فشار اونقدر . نمونه ازم هیچی و شم متالشی که میچرخوند  منو و

 . میبرد فرو خاک در منو و . بمونه خاکم و گرد و ذراتم ازم فقط تا میکرد له منو

 اون به چیزی نمیتونستم من . شم روبرو زندگیم واقعیت با که میکرد مجبورم و

 ازم باید اون . باشه داشته زندگی یک و بشه دور من از که داشت نیاز اون . بدم

  . کنه زندگی و شه دور

 کرده مالقات عمرم تمام در من که زنی ترین انگیز شگفت . بود انگیز شگفت اون

 شایسته که رو اونچه بتونه که کنه پیدا رو شخصی که بود سزاوار اون و . بودم

 . بده اون به , داشت رو لیاقتش و بود اش

 هم به ام روده و دل و کرد برخورد شکمم و روده به حسادت از موجی و بار

 رو اون ........ بزنه دست بهش و کنه لمس رو اون ای دیگه مرد اگه خدایا . پیچید

 به رو ام بسته چشمای دوباره باز من ....... باشه داشته دوست رو اون ........ بکنه

 . کنم محو و پاک رو میاد ذهنم توی که تصوراتی و تصویر کردم سعی . فشردم هم

  . بره بذارم باید . کنم رهاش باید

  جید , میکنه تغییر چیزها_

 نمیدونم من ...کردم رو هام گشتنا من . متاسفم خیلی . کردیم بازی عشق فقط ما_

  ....... بعدش و دادم ماساژ بهت . کردم کار چه

 _!کافیه_

 . زدم چنگ رو موهام و کردم فرو موهام توی رو هام انگشت

  کن ترک رو خونه این , بیرون برو من اتاق از_

 برم اینجا از امشب نمیتونم من ..... من_
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 اینجا از صبح باید اینکه . بده رخ لعنتی صبح این توی باید که چیزیه اولین , این_

  ببینم رو صورتت اینجا هم باز نمیخوام دیگه . بری

  ؟ بگم چی مارج به من ..... ولی_

  . بود شهر توی خواهرم امشب که شکر رو خدا

 باهاش مسئله این توی و . کرد خواهم برخورد موضوع این توی مارج با من_

 این از زود صبح و کنی بلند رو خودت کون باید فقط تو .میکنم صحبت و معامله

  ببریش بیرون خونه

 و اطراف ,آروم نا و سرکش امواج توی موهاش و لرزیدند خوشگلش های لب

 زندگیم از . رفت بیرون من اتاق از و چرخید اون . افتادند هاش شونه روی و دور

 . گرفتم خودم از , رو بشم خوشبخت اون با که شانسم تنها . رفت بیرون

 

 سوم شخص

 

 ذهن که بود گرفته یاد او . سوزاند و کرد داغ رو پسر گردن پشت گرمی نفس

 آن , بازم و هنوز ولی . بود ماندن زنده راه تنها این. کند جدا بدنش از رو خودش

 ..... بود نفس آن همیشه ...... بود نفس

  . بود کرده دور خود ذهن در رو اون چقدر که نیست مهم . میکشید نفس همیشه

 از او . بود کرده نشینی عقب دوباره او . بود شده دور آن از چقدر که نبود مهم

  . کنند ترکش و بذارند تنها رو او تا بود برداشته دست ها آن التماس

 دست که بود نکرده خواهش ها آن از دیگه ..... بود شده منصرف جنگیدن از او

 میرسید نظر به . بود بیهوده و فایده بی کار این . کنند رهایش و بردارند سرش از

  . دارند دوست بیشتر رو این , ها آن , میکند مقاومت او که وقتی
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 , داشت خالکوبی که اونی . بود بد خیلی امشب . بود کرده عادت کشیدن درد به او

 رو خود و لرزید خودش به پسر . بود بزرگترین اون و .رفت اتاق در همه از اول

 , دار خالکوبی مرد که وقتی و . خورد شدیدی تکون ترس شدت از و . کشید عقب

 از پسر , کرد ایجاد شکاف پشتش در و کرد رخنه اون پشت در و شد اون وارد

  . کشید بلندی فریاد درد

 ولی . نمیزد فریاد , میداد قول خودش به وقت هر . بود متنفر کشیدن فریاد از او

  . میکشید فریاد و میکرد رو کار این باز بعد

  ....... نمیزنم جیغ و زد نخواهم فریاد دیگه , بعد دفعه , گفت خودش به , بعد دفعه

ر دار خالکوبی مرد ر خ   در غرید مانندی خرناس صدای با و کرد ناله . کرد خ 

 و میکشید پسر بدن به رو راهش زور به و  شد پسر بدن وارد زور با که حالی

 . میشد واردش

 داشت نفرت  ,کند نفوذ اون پشت در اینکه از و نفوذش از پسر که اندازه همام به

 بهتر این ولی . بود متنفر کنند دهانش وارد زور به رو آن اینکه از اندازه همان به

  . کنند فرو کوچکش دهان در رو اون و شود پر دهانش داخل که بود آن از

 که زمانی تا میتوانست نفوذ با حداقل ولی .انداخت می پا از صورت هر در را او

 . بگیرد رو خودش جلوی , میکنند ترک رو او آنها

 , رو بود شکمش داخل که گهی چیز هر و میکرد بلند رو خودش شکم او بعد 

  . میکرد خالی و تخلیه

 : گفت آرومی و ضعیف صدای

  بگذره خوش بهش که طوری , بده خوب حال یه بهش ,آره_

 ای ایده هیچ پسر بنابراین . بودند پوشیده اسکی ماسک همیشه , مرد سه این

 همین به . کند کار چه نمیدانست اصال پسر . نه یا شبیهند هم به آنها که نداشت

 ... راحتی
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 شکلی چه ها آن که میدانست , طرف این از . ببیند رو ها آن چهره نمیخواست او

 ها آن به که کند فکر میتونست او و ..... درنده حیوان یک مثل . میرسند نظر به

 مثل . بنامد عاطفه بی و انسانی خوی فاقد رو ها آن . بدهد انسانی غیر واژه

 ....... محض شیطان

 ؟ پسر , نداری دوست .داری دوست رو این تو_

  . زد تلمبه او درون و گفت اینو دار خالکوبی مرد

 میگام رو کونت دارم که داری دوست تو_

 گفته و . بود کشیده دلخراش جیغ و بود زده فریاد اول بار چند . نگفت چیزی پسر

 : بود

 ! متنفرم این از ! کن تمومش! نکن کارو این . ندارم دوست نه_

 گاییده خشونت با همچنین و خوردنش کتک با او . بود داده بها این برای او و

  .بود کرده پرداخت رو ها حرف آن بهای , شدنش

  داری دوستش و میاد خوشت این از که بگو , باش زود , پسر , بیخیال_

 فین و درد از آروم کردن ناله بار چند جز به . بود مانده ساکت او همچنان و هنوز

ر و کردن فین ر خ   رو گردنش سرد فلزی تیغه یک اینکه تا ........ درد از کردن خ 

  . کرد لمس

 : گفت آرومی و ضعیف صدای

 توی اون بزرگ و سخت آلت اینکه از بگو . داری دوست رو این که میگی تو_

 چاقو این با و میبرم رو قشنگت کوچولوی گلوی من وگرنه . میاد خوشت ,کونته

  میشکافمش

  .... میاد خوشم این از من_
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 تالون

 

 گفتم ای لعنتی کوچولوی گربه یه مثل رو ها کلمه این من . گفتم رو کلمات این من

  .گفتم موندن زنده برای رو ها کلمه این .

 دادم زحمت خودم به چرا ؟ چرا . بود شده من زندگیه به تبدیل که جهنمی در زنده

  ؟ بمونم زنده که

  . کرد حس بی و فلج منو سردی امیدی نا و بیچارگی

  . کنه کمک بهم خدا . هستم من , اون . بودم من اون , پسر

 

 

 

 

  نه و بیست فصل

  جید

 

 فین فین شدت از بینیم بالخره اینکه تا ریختم اشک و کردم گریه بالشتم روی انقدر

  . برد خوابم شب های نصفه . کرد پف و شد متورم هم صورتم و شد بسته کردن

 وقتی . شدم حموم وارد و شدم پا جام از . شدم بیدار خواب از بعد روز صبح

 خاطر به چشمام . شدم وحشتزده صورتم حالت آوری یاد از افتاد آینه به نگاهم

 هم توی و هم بر هم در موهامم و بود قرمز بینیم . بود کرده ورم زیاد کردن گریه

 رو مو واکس . کردم بغض بازم و زدم پوزخندی آینه جلوی . بودند کرده گیر
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 این از خورده یه تا زدم موهام به و ریختم دستم کف رو خوردش یه و برداشتم

 گره . زدم شونه رو موهام و برداشتم رو مو برس بعد . بیاد در افتضاح حالت

 و و میزدم شونه تند تند رو ها اون. کردم باز رو بود خورده موهام توی که هایی

 میبردم لذت موهام به آسیب درد از . میزدم کنار عصبانیت با رو موهام های ریشه

 میرفت گیج سرم داشت که وقتی کشیدم عقب رو خودم . میکردم آرامش احساس و

  . کنم اصابت جلوییم آینه به بود نزدیک و

 . بودم کرده رو هام گریه همه . نشد ریخته اشکی هیچ ولی . دید صدمه موهام

 حموم .بود بخش واسم آرامش , ای گونه به آب صدای و . رفتم حموم دوش زیر

 رو من داغ آب دادم اجازه و کردم حرکت دوش زیر . بود گرفته بخار خوب خیلی

  . بزنه تاول بدنم که بسوزونه منو انقدر . کنه پز آب

 فقط . دادم شستشو رو صورتم نه .شستم رو موهام نه . وایسادم اونجا در دقیقه چند

  . بردم لذت اون از و کردم حس بدنم روی , رو داغ آب

 باال رو بینیم و کردم نیف نیف باز و دادم تکون رو سرم , دیگه لحظه چند از بعد

 به رو باید که وقتشه دیگه االن . ریختم دستم کف رو شامپو خورده یه و کشیدم

 بدنم شستشو کار وقتی . کنم ثابت رو خودم باید دیگه که زمانیه . کنم حرکت جلو

 پارچه یه . کردم خشک رو خودم و رفتم بیرون دوش از کردم تموم رو موهام و

 . کردم پاک , رو بود آینه روی که بخاری دایره یه و برداشتم خشک

 های گریه اون آثار از صورتم ولی . میرسید نظر به جهنم مثل صورتم هنوز من

 چهی نباید ها اون ...... بدنم , صورتم . بود کرده پیدا بهبود سوز جگر و دار دنباله

 قلبمم به اینو باید . میدادند نشون رو بودم استیل تالون با که زمانی از ای نشونه

 و برداشتم رو حوله . میرفتم اینجا از باید شده که هم قلبم خاطر به . کنم حالی

 زیر از بعضی و رفتم خوابم اتاق به دوباره بعد و . کردم خشک باهاش رو موهام

  . برداشتم باالییم کشوی و دراور از رو هام پوش زیر و ها شلواری
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 استقبالی ازش اینجا دیگه من . نبود من باالیی کشوی دیگه اون .... باالییم کشوی

  .   نمیگذره خوش بهمم و نمیکنم

 و تالون رفتارهای به توجه بدون گفت بهم قبال اون . کردم فکر مارج مورد به 

 رو اون نمیخواستم که بود دلیل همین به دقیقا . بمونم اینجا , بود گفته بهم که اونچه

 کالس رو وقتش و بود برنگشته خونه به شب اواخر تا اون . کنم بیدار خواب از

 به رسیدنش و پاهاش صدای من . رسید خونه به دیر خیلی و بود گرفته آشپزیش

 عمیقی خواب به االن اون و . بود شنبه امروز . شنیدم شب نیمه از بعد رو خونه

 . رفته

 و کنم بندی بسته رو وسایلم و کنم جور و جمع رو لباسام سریع خیلی میتونم من

 جانکشن گراند به و بگیرم تاکسی یک گرفتن برای رانی تاکسی به تماس یک بعد

 گرفتم رو تصمیمم . بود طرفی بی نهایت واسم طرفم یه از بود منصفانه این . برم

 و ترک رو کارم و بگیرم تماس لری با باید . نمیدادم اهمیت هیچی به دیگه ولی

 با من قطعی و حتم طور به ولی . داشتم دوست رو کارم واقعا من . میکردم رها

 شغل یک جانکشن گراند توی که بهتره بنابراین . داشتم مشکالتی لری اخالق

  . کنم پا و دست خودم واسه

 ارزش و میذاشتم احترام ها اون به که وکالیی با . میکردم پیدا بهتری کار باید پس

 دو تا . میگرفتم قرار ها اون احترام مورد و میکردم همکاری , میدونستند منو کار

 رو کاریش سبک و اون و بدم لری به رو کاریم توجه تمام  داشتم دوست پیش هفته

 اینجا تا جانکشن گراند از راحتی به نمیتونم من و نیست ممکن این ولی . بشناسم

 . کنم آمد و رفت ماشین داشتن بدون رو

 تو و همراه پول تمام تنهایی به اینجا تا جانکشن گراند از تاکسی نقل و حمل کرایه

 داشته خودم همراه نقد پول خورده یه هتل واسه میخواستم . میگرفت رو من جیبی

  . باشم

 های لباس و ها شلواری جوراب و زیر های لباس همه وقتی ریختم اشک بیشتر

 طرف به و کردم بلند همشو بعد و . کشیدم بیرون باالییم کشو زیر از رو پوشم باال
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 چمدونم توی رو ها اون جای تا انداختم تخت روی , رو همه . بردم خوابم تخت

  . کنم تنظیم و منظم

 , بالشتم روی دیدم وقتی و . میکشیدم نفس بریده بریده میکردم که هایی گریه از

  . شد بیشتر هام گریه, بود شده گذاشته زیبا و عالی قرمز رز گل یک

 .... تالونه کار این میدونستم . زدم نفس نفس

 رو موبایلم . بودم خوابیده هتل اتاق توی زحمت به , خورد زنگ موبایلم که وقتی

  . نمیشناختم رو بود که ای شماره این من . کردم نگاه رو اش شماره و برداشتم

  ؟ الو_

  .....بعد و کرد سکوت خط پشت طرف لحظه یک برای

 ؟ جید_

 ها سال رو اون من اینکه وجود با , خودم صدای مثل درست . بود آشنا داص این

  . بودم نشنیده

  .کسیه چه خط پشت طرف میدونستم دقیقا من , سر آخر در

 مامان , سالم_

 ؟ چطوره حالت , دلم عزیز , جید_

 ؟ میکرد فکری چه اون واقعا ؟ پرسید من از سوالو این جدی ؟ واقعا , هه

 و میداد اهمیت بهش اون واقعا اگه و ؟ چطوره من حال که میکرد فکر چطوری

 اینا از زودتر خیلی و کنه ترک رو ما که ها مدت این از قبل اون , بود مهم براش

 . بود کرده من از سوالو این

 که نداشتم روحیه و حوصله اصال . کنم بحثی باهاش که نبودم حالتی و مود تو من

 که چیزهایی همه اون از بعد . باشه میخواد که چیزی هر حاال . شم درگیر اون با
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 , اومد پیش تالون با برام که هایی اتفاق همه از بعد . افتاد اتفاق مزرعه توی واسم

  . نمیخواستم بیشتر نمایش و درام این از بیشتر واقعا دیگه

  ؟ چطوره حالت تو , مامان , خوبم_

 . میره پیش خوب خیلی من واسه چیز همه . بپرسم ازت اینو میتونم که خوب چه_

 باهاش که مدتیه یه و . شدم آشنا العاده فوق و محترم و جنتلمن آقای یه با من و

 یک من ؟ کنی باور میتونی . بنویسم رو خودم خاطرات میخوام من . میذارم قرار

  بشم نویسنده

 مطابق بیلی بروک . شنیدم کالسکیش سبک و ها فانتزی مورد در همیشه , بله

 . باشه باید دیگه نمونه بهترین

 : گفتم بهش

  بهوخ_

 عبرتی درس و میکرد حقم در بزرگی لطف زندگیش داستان و سبک گفتن با اون

  . نکنم رفتار و نباشم اون مثل هیچوقت دیگه که میداد بهم

 : تمفگ بازم

  میرسه نظر به جالب_

 توجهشو تمام بهم که مردیه ......نیکو , دلم عزیز . هستم شهرستان توی االن من_

 واسه شام برای رو تو که دارم دوست من ..... منه جدید و شیک مرد اون . داره

  . کنم دعوت باهاش آشنایی

 ؟ جانکشنی گراند توی االن تو_

 ؟ نمیکنه غوغا و همهمه ؟ نیست عالی نظرت به این , آره_

  . میکنه غوغا و همهمه و عالیه حقیقتا و راستی به , هه

 ؟ میکنی کار چه اینجا_
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 واسه ما پس . داره خانواده اینجا در اون . هست کلرادو اهل اصالتا , نیکو_

 به باید , حال این با . اومدیم اینجا کوتاه بازدید یک برای و خانوادش با من آشنایی

 , راه توی ما . برسیم , میکنی زندگی توش که ای مزرعه به چطوری که بگی من

  میکنیم سوار هم رو تو

 نقل مزرعه از دیگه . هستم جانکشن گراند توی االن من . نیست الزم واقع در_

  . رفتم اونجا از و کردم مکان

 توی رو تو ما و هستی کجا که بگو بهم خوب , من خدای ؟ کردی کارو این تو_

  میکنیم سوار راه

 مزرعه من چرا اصال اینکه مورد در سوالی هیچ ...... بود همین حرفاش تمام و

 و میکنم کار چه جانکشن گراند توی من که سوالی هیچ . نپرسید , کردم ترک رو

 . نپرسید هم خودمم مورد در سوالی هیچ , حال هر به . نپرسید  , اینجام چرا اصال

  ؟ شدم قبول و کردم پاس رو وکالت امتحان من که میدونه اون اصال

 ... نکنم فکر ؟ رفتم حقوق دانشکده به قبال من که میدونست اون حتی آیا , جهنم به

 ماشین خودم من . کنید سوار راهتون توی ماشینتون با منو که نداره وجود دلیلی_

  بیام , هستین شما که جایی میتونم خودمم و دارم

 توی که ببینه اون نمیخواستم من ولی . نداشتم ماشین من . بود دروغ این که البته

 اجاره هفته یک واسه رو اون و هستم کیفیت بی و تخمی افتاده کار از هتل یه

 نمیخواستم . نکردم پیدا خودم واسه آپارتمانی هنوز که بفهمه نمیخواستم . کردم

 و دست کوچیک آپارتمان یک خودم واسه بتونم تا کردم اجاره رو جا این که بفهمه

 کمی یه من ولی , نه . باشه مهم براش و بده اهمیت بهم اون که این نه . کنم پا

  . داشتم خودم واسه غرور

 تجاری بزرگ مرکز توی ما , دلم عزیز . بود خواهد ای افسانه و آور شگفت این_

 یک ها اون . هستیم جانکشن گراند توی (carlton) کارلتون هتل توی و شهر

 بخوریم شام اینجا میتونیم که کردم فکر . دارند اینجا آور حیرت و جالب رستوران
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 . کنیم شنا هتل بزرگ استخر توی و .باشیم داشته عصرانه یک اونم از بعد و .

 . هست دار برق و زر و مجلل شب یک مثل و زیبا خیلی شب این ؟ نیست جالب

 خودت برای هم رو شنا واسه لباس و بیای مخصوص لباس با نکن فراموش پس

  بیاری

 همیشه مثل خودش واسه اون ولی میام مهمونی این به که نگفتم اون به حتی من

 فقط , دختر , هی ولی . گرفت تصمیم , بده اهمیت خودش جز کسی به اینکه بدون

 مادرش با شده که بارم یک برای باید خوب دختر یک . باش بیخیالش , شامه یک

 در دیگه که هم اونجا از و . نده هم اون به اهمیتی هیچ مادرش چند هر بخوره شام

 که میدادم ترجیح پس نمیومد گیرم رایگان و مفت غذای و نبودم ها استیل مزرعه

 رستوران به رفتن جای و برم شیک فوق رستوران یه و ستاره پنج هتل یه توی

 خوری غذا برنامه اصل در که خاصیت بی گرای همبر گرفتن و فودی فست های

  . بخورم غذا اونجا , بود اصلیم نقشه و

 زمانی؟ چه فقط . میبینم هتلتون توی رو تا دو شما من , خب خیلی_

 کوکتل از بعضی ,شام صرف از قبل تا میشه باعث این ؟ چطوره شش ساعت_

 همه واسه میمیرم دارم فقط من . باشیم داشته رو میاره ما برای خدمه که * هایی

  بشنوم دربارت رو چیز همه تا . بگی بهم میخوای که چیزهایی

 هندوانه کوکتل مثل کرد درست ها میوه همه با میشه که هست نوشیدنی : کوکتل)

 (کرفس و سیب کوکتل یا . خیار و

 فرض احمق و خر منو و بزنه گول منو نتونست هم دقیقه یک برای فقط اون , هه

 من از االن از قبل اون , داشت عالقه بودم من که چیزی به اون اگه واقعا . کنه

 های صحبت باهاش که بود خواسته ازم و . بود کرده سوال زندگیم درباره

 که نبودم مطمئن من . چیه هدفش االن اون میدونست خدا . باشم داشته دخترونه

 دیدن برای میلی هیج اون که میدونم کامال اینو ولی . داره آستینش در چی بروک

  . نداشت من
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 طوالنی دیدن واسه عظیمی خواهش چهی و بزرگی تمایل و میل هیچ  , دیدار این

 هیچ اونم کنم فکر و نداشتم اعتمادی هیچ اون به من . نبود اش گمشده دختر مدت

  . نداشت من دیدن واسه میلی

 هتل در شش ساعت رو شما من پس . میاد عالی نظر به , مامان , مطمئنا_

  . میبینم کارلتون

  دلم عزیز , عالیه_

 رو مقابلش طرف داره که تلفن پشت از رو اون صدای و سر پر بوسه صدای

 . بیارم باال همونجا بود نزدیک من و . شنیدم , میبوسه

 . ام زده هیجان خیلی نیکو با تو روبرویی و مالقات از من,  *(Ta...ta) تا...تا_

  موقع اون تا پس

 بالشت روی , رو سرم . انداختم تخت روی , رو خودم و کردم قطع رو تماس

  . بود تا دو این دیدن , نداشتم نیاز که چیزی تنها فقط فعال . کشیدم آه و گذاشتم

 و عصر امروز . داشت پیمون پر و پر جیب یک ,  بود که کسی هر نیکو این

 مامانم که اونجا از . میکرد پرداخت رو بروک های حساب صورت دیگه روزای

 فردا و عصر امروز . باشه نداشته نفعی واسش که نمیده انجام کاری میشناختم رو

 . میکرد محکم پاشو جای هم بروک و میکرد ردیف رو ها حساب صورت ها

 سرمایه هم مقداری و میکرد که هایی کالهبردار و ها حقه با مامانم دوم شوهر

 که کنم فکر االن ولی میکرد تامین رو هاش خواسته و بروک حدودی تا گذاری

 سعیشو و میخواست اون اگه , واقع در . بود شده خشک مامانم صندوق و خزانه

 اگه حتی .نمیکردم تعجبی واقعا , بگیره پول , ندارم هم پولی هیچ که من از میکرد

  . نمیدادم اون به , داشتم هم پولی

 با شام . نکنه خطور ذهنم توی تال فکرای دیگه که اینه شام این خوبی خب ولی

 ناپذیر اجتناب این . میکرد دور تالون از رو فکرم و ذهن اصل در بروک ملکه

  . میزنم گول رو خودم دارم که میدونم خودمم . بود
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 (خودمون یوهو مثل هست صدا یک نداره خاصی معنی تا..تا)

 به راجع مدام . کرد تعریف خودش از معمول طبق بروک رو عصر و شب تمام

 تمام و بشنوم رو اون مسخره حرفای که بودم حاضر من و میزد حرف خودش

 نداشته رو تالون مورد در کردن فکر وقت دیگه ولی بره حاشیه چیزای به فکرم

  . میکردم اشتباه من , شد معلوم که . باشم

 بازم و جدیدش های فرصت درباره شام موقع بروک که حالی در و همچنان

 از و میکرد صحبت جدیدش های یافت دست و ها موقعیت و مسخرش های فانتزی

 گوش حرفاش به مثال و بودم نشسته اون پیش من ظاهرا , میکرد تعریف خودش

 وجودم تمام و خودم به . میچرخید تالون محور و حول همش ذهنم ولی . میدادم

 . کرد رخنه ذهنم توی تالون های فکر بازم ولی . نکنم فکر بهش که دادم هشدار

 سعی . کردم رو کار این واقعا . کنم پاک ذهنم از رو فکرش و اونو کردم سعی

  . نتونستم من ولی کردم سعی و کردم

 تالون عاشق من . شم پنهان , دارم دوست رو اون که حقیقت این از نمیتونستم

 . بودم عاشقش وار دیوانه . بودم استیل

 گول رو خودم من . بودم مرد این رفته گا به *اینچ سه و فوت شش تمام عاشق

  . باشه داشته دوست منو میتونه روزی یه اون که کنم فکر این به تا نمیزدم

 بدونم که میکردم آرزو فقط . داشت مستحکمی های دیوار و زیادی بنه و بار اون

 اون آیا ولی . کنم کمک اون به میتونستم اینجوری بنابراین .هستند چی ها اون

 بهم واضح کامال و کرد روشن واسم کامال اینو اون ؟ میخواست رو من کمک حتی

  . نمیخواد رو من کمک که گفت

 . بود گوشم توی نکشیم سرک چیزا تو گفت مارج و من به که جونا صدای هنوز

 که گفت ما به , حال هر به . میکرد آمد و رفت و خطور ذهنم توی مدام حرفاش

 میکنید پیدا که رو اونچه ممکنه و نیست شما کارهای و مشاغل از اینا از یک هیچ

  .باشید نداشته دوست ,
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 (. هست ۱۹۲ تال قد پس متر سانتی ۱۹۲ میشه اینچ سه و فوت شش)

 هم هشدار یک , معما یک بر عالوه و داره وجود کلمات اون همه در معما یک

 و ؟ کنم شروع باید کجا از ولی . کنم تحقیق خودم برم میتونم من . هست توش

 وکالی دفتر در لری با من اگه ....بود مسخره خیلی جورایی یک موندنم اینجا

  . بودم پرس باز و تحقیق مامور یک خودم واسه االن , بودم مونده شهر

 من . داشتم اختیار در رو اون تحقیقی های ابزار و وسایل تمام من اونوقت

 خودم رئیس به من , شغل این در خواه . بگیرم یاد زیادی چیزهای میتونستم

 یاد چیز کلی میتونستم ولی نه یا باشه یکی من با عقایدش , نه یا بذارم احترام

  . بگیرم

 درام و تالون از این از بیشتر نمیتونستم واقعا دیگه . برم اونجا از شدم مجبور ولی

 میتونستم چطور . کنه نابود رو من بود نزدیک و تقریبا اون . ببرم ای بهره اون

 ؟ افتادم عشقش دام توی جوری چه ؟ شم اون عاشق هنوز

  ؟ جید , نمیکنی فکر اینطوری تو_

 به و کشیدم باال رو سرم . بیام بیرون افکارم از شدم مجبور و دادم تکون رو سرم

 که نداشتم ای ایده هیچ من ولی بود کرده صحبت من با مامانم . دوختم چشم مامانم

  . بود گفته چی بهم اون

 ؟ گفتی چی , متاسفم_

 , کنه بازی سیاست توی رو خودش های نقش و کار نیکو اگه که میگفتم فقط من_

  بشه جمهوری رئیس کاندیدای میتونه اون سال چند طی

 ای قیافه خوش مرد , کاستاس نیکو . کردم نگاه مادرم جدید عشق و عالقه به من

 . بود
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 چشمهای و , زیتونی پوست , سیاه موهای اون . بود تیره ای مدیترانه نوع یک

 شانه چهار . بود بدنش توی نیرومند و زمخت های ویژگی . داشت تیره ای قهوه

  . داشت ای ماهیچه بدنی و بود

 خنده خطوط میخندید هم وقتی و . هست خاکستری هاش شقیقه که میرسید نظر به

 در اون میزنم حدس من . افتاد می چشماش اطراف هایی شکن و چین و داشت

 و بود کرده رفتار مودبانه کامال من با رو شب تمام اون . باشه باید پنجاه دهه اوایل

 میکرد رفتار ملکه یک مثل هم مادرم با

 اتهامم انگشت نمیتونستم . بود خاموش اون مورد در چیزی یه کردم احساس ولی

 آشفته کمی رو اعصابم که بود اون مورد در چیزی ولی . بذارم اون روی , رو

  . انداخت می لرزه به رو بدنم و پوست و میکرد

 : گفتم

 تو واسه ولی . میدونم زیادی های چیز سیاست درباره که نمیکنم وانمود من_

 باشه تو های آرمان و آرزو اینا اگه . میکنم آرزو رو خوشبختی و سعادت بهترین

.  

  . زد لبخند نیکو

 که داره سیاسی رویاهای زمان یک در سیاستمداری هر که میکنم فکر من , اوه_

 سناتور دو از , حاضر حال در ولی .کنه پیدا و کنه باز سفید کاخ به رو راهش

  . بود خواهم ها اون از یکی ,  *آیووا ایالت

 (. هست موین دی , اون مهم شهر و پایتخت , آمریکا میانه غرب ایالت)

 و احساس یک , میگیرم اون از من که احساسی این شاید . دادم تکون رو سرم

 سیاستمدار یک اون اینکه خاطر به فقط و اینکه صرفا . بود غریب و عجیب حالت

 درست ای دیگه چیز ....... نه . بودند پیچیده و درست نا ها اون از خیلی پس , بود

 نمیخواستم  واقعا ولی نداشت وجود مادرم و من بین عشقی هیچ اینکه با و نبود

  . ببینم مادرم نزدیک رو اون
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 مرلوت شراب از ای جرعه . نبود منطقی اینا از کدوم هیچ . کشیدم آهی

(merlot)*  و بر سر حوصله شراب این . نوشیدم رو , بود داده سفارش نیکو که 

  . کرد حس توش میشد کامل هم رو اسید مزه و بود ترش کمی

 . بودم گرفته یاد ها چیز خیلی رایان سازی شراب کارخونه توی ها شراب از من

 تشخیص رو باشه همش از بهتر کیفیتش که شرابی , ها شراب تمام بین میتونستم

 . کنم انتخابش و بدم

 هم رو مویز و آلو مزه و میشه ساخته مرلو انگور از که شرابی : مرلوت شراب )

 (هست جهانی بازار توی معروف خیلی شرابی و کرد حس توش میشه

 توی رو اون و براشت رو اش شده ریش ریش و دریایی خاردار ماهی مامانم

 بشقابش طرف یک , رو ماهی مخصوص ای خامه سس تمام و ریخت بشقابش

 غذاهای خوردن مورد در نگرانی هیچ هنوزم . بود مدل سوپر یک هنوزم . ریخت

 بودم داده سفارش که * مرغی پیکاتای از بشقابم , البته , هم من . نداشت کالری پر

  . بود شده تمیز ,

 اون , شک بدون . نیست , بود مجلل و زیبا زن یک مادرم اینکه در شکی هیچ

 بلند من از اینچ سه حدود راحتی به قدش . هست شکوهی با و جلوه با زن هنوزم

  . بود کمتر من از پوند بیست احتماال هم وزنش و بود تر

 به البته , ظاهرم شکل . نبود هم لوحی ساده و احمق و کودن آدم اصال اون , البته

  . بود اومده پدرم طرف از , چشمام جز

 هم هرگز . میکرد آویزون بهش رو خودش اون, میگفت نیکو که ای کلمه هر

 نیکو لمس فرصت نمیذاشت . نمیداد دست از , رو اون کردن لمس برای فرصتی

  . بره هدر و بگذره

 (. میشه درست قارچ و مرغ با که هست ای خوشمزه ایتالیایی غذای : مرغ پیکاتا)
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 شام از بعد دسر آیا که پرسید ما از و کرد پاک رو ما میز و اومد هتل پیشخدمت

 ... نه یا میخوایم

 : گفت بروک

 . بزنم گاز یا و بدم قورت رو دیگه چیز یک نمیتونم مطلقا . نه , من خدای , اوه_

  . بود نبلعیده و بود نزده گاز هم رو زیادی چیز , حال هر به اون

 : گفتم

  . میشه اگه قهوه فنجون یک من واسه فقط_

 : گفت نیکو

 یک من ,  عالوه به , کن درست قهوه فنجون تا سه لطفا پس , جید , عالیه ایده_

  . میخوام هم *(courvoisier) کنیاک

 : گفت بروک

  نیکو , جالبی ایده چه_

  . کرد بیان آهسته اینو بروک

 ؟ جید , کنه درست کنیاک تا دو هم تا دو ما واسه_

 تابعه شرکت یک ، Beam Suntory به متعلق که است کنیاک مارک یک)

Suntory Holdings هست ژاپن ، اوساکا از .) 

 

 : گفت نیکو , رفت اونجا از و شد دور ما از گارسون وقتی . دادم تکون رو سرم

 شنا استخر توی اینکه از قبل میده فرصت , عصر توی , ما شکم و معده به این_

  بشه حل و هضم خوردیم که غذاهایی کنیم
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 , برسه فرا زمانش که وقتی ولی . بودم انداخته قلم از اینو من , عصر شنای , آره

  .نمیداد گوش رو اون کردن رد برای ای بهانه هیچ دیگه بروک

 *(speedo) اسپیدو لباس در نیکو . باشی ما همراه باید تو , دلم عزیز , البته_

  میرسه نظر به انگیز شگفت

 گیژوی و پکیج کردن برانداز خوب , نداشتم نیاز اون به که چیزی تنها , خدایا اوه

 .بود مادرم پسر دوست های

 اون توی من که ای شده خراب میکنم؟ فکر دارم که جهنمیه چه دیگه این ولی

 داشت هم استخر اونجا اگه حتی و . نداشت هم شنا واسه استخر یک , داشتم اقامت

 که ای دیگه کوفت هر و پوستی های بیماری از ترس خاطر به نمیخواستم من ,

  . بذارم اون توی پامم , بگیرم اونجا آب از بود ممکن

 در پیر و جوان افراد عالقه مورد که شنا معمول بسیار و مناسب لباس: اسپیدو)

 (.متحده ایاالت در جز به ، است جهان سراسر

 

 به منو مامانم و . کردند همراهی باال طبقه در خودشون اتاق به رو من ها اون

 . کرد راهنمایی شکوه با حمام یه طرف

 دلم عزیز , کنی عوض رو لباست اینجا میتونی تو_

 توی حوصله با و دقت با نگاهی و کردم عوض مایو با رو هام لباس عجله با من

  . کردم نگاه آینه در خودم انعکاس و بازتاب به و انداختم خودم به حموم آینه

 تازه که زیادی و چرب غذاهایی وعده همه اون از بعد .... نبودم بد هم خیلی

 هیچکس ولی نباشم باریک و ظریف و الغر دختر یه که ممکنه بودم خورده

  . بنامه و کنه صدا چاق منو نمیتونه

 و داشت دوستش , بود دیده من توی که اونچه از مطمئنا تالون . زدم لبخند خودم به

 . بود اومده خوشش
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 نادیده رو نیکو هرزه و انگیز شهوت خیره نگاه کردم سعی و رفتم بیرون حموم از

 ,اون به نسبت و بگیرم استفراغ حالت واقعا من که میشد باعث مرد این . بگیرم

  . کنم رفتار میل بی و گیر سخت

 رو چشمهام جلوی مختلف های رنگ از برقی و ها رنگ از فالش یک ,بعد ولی

  . بود اون بازوی روی خالکوبی یه . گرفت

 : گفتم

  داری خالکوبی یه تو , اوه_

 دلیل این به خودم هنوز من . میکرد محسورخودشون و مجذوب منو ها خالکوبی

  . بودم نرسیده , باشم داشته خودم بدن روی , رو اون از کامل تصویر یک که

 چیه اون تصویر که بودم نداده تشخیص درست هنوز من و بود عجیب خالکوبیش

.  

 : گفت مامانم

  ؟ نیست خوشگل نظرت به این , آره ,.اوه_

 واقع در و حقیقتا اون . بندازم بهش تر دقیق و بهتر نگاه یه تا شدم تر نزدیک من

 دورش های آویز گل و مختلف های رنگ با که ای پرنده ..... بود زیبا خیلی

 مخلوط همدیگه با نارنجی رنگ با که ارغوانی و بنفش رنگش . بود شده احاطه

 و بود آتش های شعله هم اون های بال و بود کنارش هم هایی مرغابی  و .بود شده

  . بود شده بلند خاکستر از اون

  . بود ققنوس یه پرنده اون
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